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מדיניות כלכלית זו קיבלה 

תמיכה בחודש שעבר, בדו"ח 

שנתי של הפורום העולמי 

לכלכלה, שהודיע כי כלכלתה 

של פינלנד היא התחרותית 

ביותר בעולם, ושיבח את 

"תרבות החידושים" שלה.

מחזיקה  פינלנד  כמו  קטנה  מדינה  כיצד 
כלכלה מצליחה שבה השכר גבוה? פינלנד 
לא יכולה להתחרות במחירים הנמוכים של 
אסיה, לכן היא חייבת, למטרות של הישרדות 
כלכלית, להשקיע השקעות גדולות בחינוך 

ובהכשרה המקצועית.

 ‰ÏÂ  ̇¨˙ÈÈÙ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙¯  ̆˙¯ÓÂ‡ ¢̈„ÏÈÙ·¢
 ˘È˘  ÌÈÈÓ‡Ó  Â‡¢  ¨˛Haatainen¸  ÔÈË‡‰
 ª¢‰‰Â·‚  ‰ÏÎ˘‰·Â  ¯˜ÁÓ·  Í̈ÂÈÁ·  ÚÈ˜˘‰Ï
 ÈÏÚ·  Ì‰  „ÏÈÙ·  ÌÈ¯ÈÚˆ‰Ó  ∂µ•  ¨ÌÓ‡Â
 ∫ÛÒÂ ·Â˘Á ÔÂ˙Ó Ú·Â ‰Ê ÌÈ˘¯Ó ÔÂ˙ Æ‰ÏÎ˘‰
 „ÏÈÙ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ ÏÚ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰
 ˙Ú·Â˜ ¨¢ÍÂÈÁ¢ ÆÌÏÂÚ· ‰‰·Â‚· ‰È˘‰ ‡È‰
 ÈÓÂÁ˙Ï  Í¯„‰  ˙‡  ıÂ¯ÙÏ  ÏÂÎÈ¢  ¨ÔÈË‡‰
 ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÌÈÎÈ¯ˆ „ÈÓ˙ Â‡ ÆÌÈ˘„Á ‰„Â·Ú
 ÌÈ·ÈÈÁ Â‡  ̆¯ÓÂ‡ ‰Ê ≠ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ÌÈ˘„Á
 ˙ÂÈÈ„Ó ¯˘Ù‡Ï ˙Ó ÏÚ ¢ÆÚÈ˜˘‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï
 ÍÂÈÁ ˙Î¯ÚÓ ‚È‰‰Ï ‡Ï‡ ÔÈ‡ Â̈ÊÎ ˙ÈÏÎÏÎ

Æ·Á  ̄ÒÈÒ· ˙ÏÚ· ¨ÏÎÏ ‰ÁÂ˙Ù
 ¨̄ ·Ú  ̆˘„ÂÁ· ‰ÎÈÓ  ̇‰Ï·È  ̃ÂÊ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÈ„Ó
 ÚÈ„Â‰  ̆¨‰ÏÎÏÎÏ ÈÓÏÂÚ‰ ÌÂ̄ ÂÙ‰ Ï  ̆È̇   ̆Á¢Â„·
 ¯˙ÂÈ· ˙È̇ Â̄ Á˙‰ ‡È‰ „ÏÈÙ Ï˘ ‰˙ÏÎÏÎ ÈÎ

 ‰Ê Æ‰Ï˘ ¢ÌÈ Â̆„ÈÁ‰ ˙Â·̄ ˙¢ ˙‡ Á·È Â̆ ¨ÌÏÂÚ·
 ˙·Î Â̄Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÏÚÂÙ „ÏÈÙ·  ̆ÔÈÈˆÏ ÌÂ˜Ó‰

 Æ¢‰Ï‡Ó˘≠ÊÎ¯Ó¢Î ˙¯„‚ÂÓ‰ ‰ÈˆÈÏ‡Â˜Ó

המסלול הרגיל

 ÔÈË‡‰ ˙ÒÁÈÈÓ „ÏÈÙ· ˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰ÁÏˆ‰‰ ˙‡
 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Æ¢ÌÈ„ÁÂ‡Ó¢‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙ËÈ˘Ï
 ¨±∂ ÏÈ‚ „ÚÂ ∑ ÏÈ‚Ó ¯ÙÒ‰≠˙È· Â˙Â‡· ÌÈ¯‡˘
 ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÍÂÈÁ ˙Î¯ÚÓÓ ‰Â˘·
 ‡Ï Â‡¢ Æ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ„Ó· ‚Â‰Î ¨ÌÈÈ„ÂÒÈ≠ÏÚÂ
 ÌÈÁÈÏˆÓ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÔÈ· ¯ÈÚˆ ÏÈ‚· ÌÈÏˆÙÓ
 ˙¯˘ ˙¯ÓÂ‡ ¢̈ÍÎ ÏÎ ‡Ï˘ ÂÏ‡ ÔÈ·Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ·
 ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯˜ÁÓ¢ ÈÎ ‰¯È·ÒÓÂ ¨˙ÈÈÙ‰ ÍÂÈÁ‰
 ÌÈÈ„ÂÓÈÏ ÌÈÏÂÏÒÓÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ÔÎÂÒÓ
 Â‡¢ „ÏÈÙ· ¨ÔÎÏÂ Æ¢È„Ó Ì„˜ÂÓ ÏÈ‚· ÌÈ„¯Ù
 Í˘Ó· ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ· ÚÈ˜˘ Ì‡ ÈÎ ÌÈÈÓ‡Ó
 ÚÈ‚ Í̈ÂÈÁ‰ Â˙Â‡ ˙‡ Ì‰Ï Ô˙ÈÂ ÌÈ˘ Ú˘˙

¢Ǣ ˙ÂÈ· ˙Â·ÂË‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï
 ‰ËÈ˘ ¨‰ÈËÈ¯·· ÌÈ¯Â‰ Ï˘ ˙Â‡¯‰ ˙„Â˜Ó
 ˙È·  ¯ÂÁ·Ï  ıÁÏ‰  ˙‡  ÌÈ¯Â‰‰Ó  ‰„È¯ÂÓ  ÂÊ
 ¯ÓÂÏÎ ¨±± ÏÈ‚Ï ÚÈ‚Ó Ì„ÏÈ ¯˘‡Î ˘„Á ¯ÙÒ
 ÆÈ„ÂÒÈ ÏÚÏ È„ÂÒÈÓ ¯ÙÒ ˙È·Ó ¯·ÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡Î
 ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÔÎÏÂ ¨BBC≠‰ ¯˙‡· ‡·ÂÓ ¯Ó‡Ó‰¸
 ı¯‡· Ì‚˘ ‡Ï‡ ¨‰ÈËÈ¯·Ï „ÏÈÙ ÔÈ· ‡È‰
 Ì‡ Ì‚ ¨‰ÈÚ·‰ ‰˙Â‡ ÌÚ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó ÌÈ¯Â‰‰

Æ˛®Ì‚̄ ˙Ó‰© ±≤ ÏÈ‚·
 Í‡ ¯ÙÒ ˙È·· ¯ÂÁ·Ï Í¯Â  ̂˘È ˙‡Ê ÏÎ· „̈ÏÈÙ·
 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÚ Ê‡ ¨±∂ ÏÈ‚· ˙˘Á¯˙Ó ÂÊ ‰¯ÈÁ·
 ˙È·· „ÂÓÏÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÂˆ¯· Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï
 ÆÈÚÂˆ˜Ó ¯ÙÒ ˙È·· Â‡ È̈ÂÈÚ È„ÂÒÈ≠ÏÚ ¯ÙÒ
 ÌÈ˘¯ÂÙ ÌÈ„„Â· ÌÈ¯Ú ˜¯˘ ˘È‚„‰Ï ·Â˘Á
 ‰¯˘Î‰Ï ‡Ï ÌÈÎÂÊ ÌÈ‡Â ˙Î¯ÚÓ‰Ó È¯Ó‚Ï

Æ‰‰Â·‚ ˙ÈÂÈÚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‡ÏÂ
 ˙Î¯ÚÓ  ‰¯ˆÈ  ÍÂÈÁ·  ˙ÈÈÙ‰  ‰Ú˜˘‰‰
 ‡ÏÏ  ¯˘Ù‡˘  ‰Ó  ÏÎ  ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï  ˙˙Â˘
 ˙È·· ˙ÂÁÂ¯‡ ÆÌÂ‡Ó ÌÏ˘Ï ÌÈ˘¯„ Ì‰È¯Â‰˘
 ÏÚ ÌÂÏ˘  ̇ÔÈ‡ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎÏ ÌÈÁ Ô‰ ¯ÙÒ‰
 È˙·· ¯‡˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„ÈÓÏ˙Â ¨‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡

החינוך � מפתח להישרדות כלכלית
ראיון עם שרת החינוך של פינלנד

 23.11.2004 ,bbcמעובד ממאמרו של שון קוגן, אתר ה� 
תרגם: יותם מנור  
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 ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÂÏ‡ ¯ÓÂÏÎ© ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰
 ÒÁÈ‰ ÆÌÈ˘ ¥ „Ú ®±∂ ÏÈ‚ ÏÚÓ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï
 ‰È„Ó‰˘  ÍÎ·  Ì‚  ‡Ë·˙Ó  ÍÂÈÁÏ  „ÁÂÈÓ‰
 ‡È·‰Ï  ˙ˆÓ‡˙ÓÂ  ‰¯Â¯·  ˙ÂÈÈ„Ó  ˙Ë˜Â

ÆÌÈ¯˘ÎÂÓ ÌÈ¯ÂÓ ‰ÏÂÎ ˙Î¯ÚÓÏ

'משחק הוגן' ומרכזיותו של הבית

 ˙Î¯ÚÓ‰  ˙‡  ‰ÁÓ‰  ˙ÏÏÂÎ‰  ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰
 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙·Á¯‰ ‰ÈÙÏ ‰ÒÈÙ˙‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó
 ¯˙ÂÈ· ‰ÏÈÚÈ‰ Í¯„‰ ‡È‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ·
 ÂÓÎ ‰Ê¢ ÆÌÈ¯˘ÎÂÓ ÈÎ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ
 ÌÈ¯˘Ù‡Ó Â‡¢ ¨ÔÈË‡‰ ‰¯È·ÒÓ ¨¢Á¯˜ È˜Â‰·
 ÌÈ·ÂËÏ ˜¯ ‡ÏÂ ¨˜Á˘Ï ˙Â„ÏÈ‰Â ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎÏ
 ÌÈ¯˘Ù‡Ó Â‡ ¨˙‡Ê ßÔ‚Â‰ ˜Á˘Óß ˙ËÈ˘· Ǣ ˙ÂÈ·
 È„È ÏÚÂ ¨‰ÂÂ  ̆ÔÙÂ‡· Ì‰È̇ ÂÏÂÎÈ ˙‡ ÔÓ‡Ï ÌÏÂÎÏ

¢Ǣ ˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï Ì‚ ÂÏ ¯˘Ù‡˙Ó ÍÎ
 ÏÈ‚· ÔÎ Ì‚ ˙Ï„· „ÏÈÙ· ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
 „ÂÓÏÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Â· ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó‰
 ÌÈ„ÈÓÏ˙  „ÂÚ·  ÆÏ˘ÓÏ  ‰ÈËÈ¯·Ï  ˙ÈÒÁÈ
 ˙ÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÒÎ ‰ÈËÈ¯··
 ¯ÙÒ‰ È̇ ·Ï ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÈÒÎ „ÏÈÙ· ¨̆ ÓÁ ÏÈ‚·
 ˘È „ÏÈÙ· ÆÌÈÓÈ≠È‡ˆÁÏ ˜  ̄Ê‡ Ì‚Â ¨Ú·  ̆ÏÈ‚·
 ÏÏÂÎ ¨‰ÈËÈ¯·· ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ‚Á Ì‚

 Æ˙ÂÚÂ·  ̆±∞ ˙· ıÈ  ̃˙˘ÙÂÁ
 ¨˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÏËÂÓ ÍÎ
 ‰È‚˘È‰·  ·Â˘Á  ·ÈÎ¯Ó¢˘  ˙¯ÓÂ‡  ÔÈË‡‰Â
 ‰·È˙Î·Â ‡¯˜‰ ˙·‰· „ÏÈÙ Ï˘ ÌÈ‰Â·‚‰
 Æ¢˙È·· ÌÈ¯ÙÒ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰˜ÊÁ ˙Â·¯˙ ‡È‰
 ˙ÂÈ¯ÙÒ ˙˘¯· ÍÓ˙  ˙È·· ‰‡È¯˜‰ ÁÂÙÈË
 ‰ÓÒ¯ÈÙ˘ ˙Â‡Ï·Ë ÈÙ ÏÚ ¨ÌÓ‡Â Æ˙ÂÈ¯Â·Èˆ
 ÔÂ‚̄ ‡ Ï  ̆ÍÂÈÁÏ ˙ÈÓÂ‡Ï≠ÔÈ·‰ ‰‚ÈÏ‰ ‰Â̄ Á‡Ï
≠‰ È·˘ ‡ˆÓ ¨®OECD© ˙ÂÁ˙ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ„Ó‰

 ‰·ÂË‰ ˙ÂÈÈ¯Â‡‰ ˙Ó  ̄ÈÏÚ· Ì‰ „ÏÈÙ Ï  ̆±µ
ÆÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ·

הכשרה מחדש

 ‰ÏË·‡ ÊÂÁ‡ „ÏÈÙÏ ¨‰ÈËÈ¯·Ï ‰‡ÂÂ˘‰·
 ˙Á‡Â ≠ ∏•≠Î ÂÈ˘ÎÚÏ ÔÂÎ ≠ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚

 ˙‡  ¯Ù˘Ï  ‡È‰  ÍÂÈÁ‰  ˙ÂÈÈ„Ó  ˙Â¯ËÓÓ
 ¨¢ÌÈ·¯  ÌÈ˘‡  ÂÈÈ·  ˘È¢  ÆÌÈ¯‚Â·‰  ÍÂÈÁ
 „̈·Ï· ÈÒÈÒ· ÍÂÈÁ Ì˙Â˘¯Ï˘¢ ¨ÔÈË‡‰ ˙¯ÓÂ‡
 Æ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎÓ ·Â˘Á ˜ÏÁ ÌÈÂÂ‰Ó ÔÈÈ„Ú Ì‰Â
 ‰ÊÎ¯Ó·˘  ¨Ì¯Â·Ú  ˙„ÁÂÈÓ  ˙ÈÎ˙  ÂÁ˙ÈÙ
 ‰¯˘Î‰Ï  ¯ÂÊÁÏ  ˙ÂÓ„Ê‰  ¯˘Ù‡Ï  ‰ÙÈ‡˘‰
 Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ÈÓÂÁ˙· Ï˘ÓÏ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó
 ˜Â˘· „„ÂÓ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÍÎ ¨®ICT© ˙¯Â˘˜˙‰Â

¢Æ‰˙˘Ó‰ ‰„Â·Ú‰
 ıÓ‡Ó· ÛÒÂ ·Â˘Á Á˙ÙÓ ‡È‰ ‰Ù˘ ˙„ÈÓÏ
 ˙Ó¯·  ˙ËÏÂ·  ˙‡Ê  ‰ÁÏˆ‰Â  ≠  ˙Â¯Á˙‰Ï
 È·Á¯· ˙ÚÓ˘‰ „ÁÂÈÓ· ‰ÓÈ˘¯Ó‰ ˙ÈÏ‚‡‰
 ÌÈ˘‡  Â‡  ¨˙ÂÈÂÁ·  ÌÈ¯ÎÂÓÓ   È̈˜ÈÒÏ‰

ÆÏ¢ÂÁÓ ÌÈÁ¯Â‡ ÌÚ ÌÈ¯·„Ó‰
 ¯ˆ  ̃ÔÓÊ ˜¯Ù· „ÏÈÙ ‰ÎÙ‰ ¨ÔÎ Ì‡ ‰¯˜Ó· ‡Ï
 ‰Ó  ̆Æ˜Ë≠ÈÈ‰ ˙È„ÓÏ ˙È‡Ï˜Á ‰È„ÓÓ ¨˙ÈÒÁÈ
 ÔÂÙÏË‰ ˙¯·Á ÌÚ ¯˙ÂÈ ˙È·ÈË‡ÈˆÂÒ‡ ¯˘˜
≠¯·ÓÈËß ıÚ‰ ˙¯·Á ÌÚ ¯˘‡Ó ß̈‰È˜Âß È¯ÏÂÏÒ‰

 Ï˘  ÌÈ¯Á‡  ÌÈ¯ÂÊ‡·Â  ¨‰ÈËÈ¯··  Æß‚ÈÏÙ
 Ì„Â˜ ¯˙Â ¯·Ú·Â ÌÂÈ‰ ˙ÈËÈ¯·‰ ‰È¯ÙÓÈ‡‰
 ˜ÈÒ‰Ï ¨ÌÈÈ˙ÂÓ Ò˘Ï ÍÎ ¯Á‡Â ¨‡˜Ï ÏÎ
≠˙ÈÏÎÏÎÂ ˙ÈÎÂÈÁ ˙ÂÈÈ„Ó ·ˆÚÏÂ ˙Â˜ÒÓ

 ‰Ë˜‰ ı¯‡· ˙‚‰ÂÓ‰ ÂÊÏ ‰ÓÂ„ ˙È˙¯·Á
 ¨·Â˘Á ÈÙ¯‚Â‡È‚ ÌÂ˜ÈÓÓ ˙È‰ ‡Ï˘ Â̈Ê‰

Æ˙„ÁÂÈÓ ‰˙Â·¯˙˘Â ‰Ë  ̃‰˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡˘

"אנו לא מפצלים בגיל צעיר 

בין תלמידים שמצליחים 

בלימודים לבין אלו שלא כל 

כך," אומרת שרת החינוך 

הפינית, ומסבירה כי "מחקרים 

מראים כי מסוכן לחלק את 

התלמידים למסלולים לימודיים 

נפרדים בגיל מוקדם מדי".

"זה כמו בהוקי קרח", 

מסבירה האטינן, "אנו 

מאפשרים לכל הילדים 

והילדות לשחק, ולא רק 

לטובים ביותר. בשיטת 

'משחק הוגן' זאת, אנו 

מאפשרים לכולם לאמן את 

יכולותיהם באופן שווה, ועל ידי 

כך מתאפשר לנו גם לגלות 

את הטובים ביותר."

וגליה ממשיכה בשלה

יחד עם  עוד אחת מהדוגמאות להצלחה הנשית,  גליה מאור � 
אסתר שחמורוב�רוט, גולדה מאיר  ופנינה רוזנבלום. המצליחנית הזו, סמל ל“נשיות 
האסרטיבית בעולם של גברים“, היתה המפקחת על הבנקים כאשר אלו, לפני כעשרים 
שנה, הריצו מניות, העשירו את העשירים, הפילו את הבורסה והביאו להלאמתם, שוב, 
לטובת העשירים, שהמאד�עשירים שביניהם גם קנו חזרה את אותם בנקים במסגרת 
מה שמכונה אצלנו ”הפרטה“. אותה גליה מאור, במקום לשלם מחיר ציבורי על מחדל 
בסדר גודל אסטרונומי, קיבלה כמובן פרס, והיא אחת ממה שמכונה ”בכירי המערכת 
הבנקאית“. הפרס שהיא קיבלה זה מנכל“ות על בנק לאומי. נו, טוב, אז אם בארץ 
הקודש אין קשר בין חטא ועונש, אז ”מדוע לא להמשיך במה שהייתי בו הכי טובה?“ 
חושבת לעצמה גליה? ואמנם, גלובס (3.1.2005, עמ‘ 4) מדווח על כך ש“חוקרי 
רשות נירות הערך פשטו על משרדי בנק לאומי“, ושראש הרשות ”זימן את ראשי הבנק 
ובכללם את גליה מאור לשיחת אזהרה“. ומה ”החשד לכאורה“? ”הפרה של חובת 

הנאמנות של היועצים ללקוחות והעדפת הנאמנות לבנק“. אז מה חדש? 

קצה 
הקרחון


