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  -בנושא עמדת המכון הישראלי לתכנון כלכלי  -

 

 קול קורא בנושא מדיניות וטיוב הרגולציה בישראל

 

 : רקע

 

המזמין את הציבור להביע  "קול קורא"משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים פרסמו 

ביחס לצעדים לטיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף. זאת, על מנת לסייע ה עמד

בהזדמנות זו להחיש למשק הישראלי בהתמודדות עם המשבר הכלכלי שנוצר עקב מגפת הקורונה ו

 .(7016-מ)יישומה של תכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל רגולטורי 

 

להקלת החזרה מן צעדים בטווח הקצר  :נחלק לשנייםמעלה כי הוא למעשה הקול הקורא  לימוד

טווח הארוך. בטווח הקצר, מוצעים מהלכים  לוצעדים המשבר הכלכלי הנלווה למגיפת הקורונה 

הכוללים הקלות ופטורים זמניים בחידוש רישיונות והיתרים ובפתיחת עסק חדש. בטווח הארוך, 

 שתסדיר את מדיניות הרגולציה בישראל. ש חקיקהלגבלראשונה מוצע 

 

 על רקע זה מתכבד המכון להגיש את עמדתו, אותה יבקש לפרט בעל פה.

 

 : המכון לנושאת זיק

 

מחקר בתחום  המכון עוסק באופן תכוף ואינטנסיבי בנושאי רגולציה כלכלית, מנהל פרוייקטי

כיהן נשיא המכון החסמים הניצבים בפני עסקים קטנים ובינוניים, בנושאי חדשנות צמיחה ותחרות. 

 ; כעשור כרגולטור בתחום הכלכלי והוא פועל מעת לעת בנושאי רגולציה במסגרת וועדות ציבוריות

ו"ח המתייחס המכון נטל חלק בוועדה לשינוי חברתי כלכלי )"ועדת טרכטנברג"( בכתיבת פרק הד

; המכון היה מעורב בהיבטי הענפים המשפיעים על יוקר המחיה במשק לצורך ברפורמה ברגולציה

בפרוייקטים שונים בהצעת רגולציה בתחומים שונים כמו: בינוי ושיכון, אנרגיה ותחליפי דלקים, 

 תיירות, בנקאות ופיננסים, וכן בנושאי הרוחב של תחרות והגנת הצרכן.

 

 :תוכן

 בדבר תחום הרגולציה בישראל; תמציתיותתובנות יסוד  –כללי  .א

 עקרונות היסוד המתחייבים מתובנות היסוד .ב

 פירוט  - ותספציפינקודות ב העמד .ג

 נספח תיאור הקשיים הרגולטוריים בפני עסק"ב )כעולה ממחקר עדכני של המכון בנושא( .ד



 
 

 

 :תובנות יסוד בתחום הרגולציה בישראל .א

 

הבעיה המרכזית סתירות גלויות. רוויה ו הרגולציה בישראל הינה ענפה, עמוסהסטוריה שלה, יבשל הה

מוגבלים  ,ונעשו צעדים "(וועדת טרכטנברגהדיונים בוועדה לשינוי חברתי וכלכלי )"זוהתה כבר בעת 

 . אם כי רובם לא יושמו, לפתרונה בהיקפם

 

המסקנה בדבר "נטל רגולטורי עודף" שייפתר אל נכון אם רק שאנו סבורים  :בראשית הדברים ,נאמר

קיים חסר מוסדי בולט בגורם פיקוח   .בעייתיותמחטיאה חלק ניכר מן ה ,RIA-ת הפרקטיקתאומץ 

פיקוח להבנייה ומקביל לב ,הקיימת ב"מלאי"העצומה שיפעל על מנת למגר את הרגולציה העודפת  ,מוסמך

 אכיפה.תהיה איכותית, ממוקדת ו החדשהכערובה לכך שהרגולציה  RIA-על דרישת ה

 

שיג שתי מטרות שת חקיקהכי דרושה יא אך מתחזקת בחלוף הזמן, היא , וההמכוןעמדתו מזה שנים של 

גוף קים לה -; וכן בזעיר אנפין בסיסיתחוקת רגולציה" "מעין יסוד, עקרונות משלימות: לקבוע ולעגן 

הגוף הפיקוחי המכונה דוגמת בישראל ) מיגור הרגולציה העודפתלתהליך וקידום  RIAקיום פיקוח על 

"”ROB בקול הקורא) . 

 

 :המתחייבים מהן עקרונותלבעיות היסוד ולאחר מכן לתחילה  ,הדברים בנקודותנעמוד על 

 

הרגולציה בישראל נבנתה מראשיתה כרגולציה סקטוריאלית כאשר בכל משרד ממשלתי נבנה גוף  .1

רק מאוחר יותר החלו להתפתח גופי הרגולציה הרוחביים בשני של רגולציה, ייחודי לאותו משרד. 

)ב( רגולציה של הגנת -רגולציה בכלל ענפי המשק: )א( רגולציה של תחרות ותחומי יסוד החיוניים ל

)הקיימת  סקטוריאליתבין רגולציה  כפילות מוסדית ומהותית ,כיום ,על רקע זה קיימת 1הצרכן.

  .הרגולציה הכלליתלבין  (בכל תחוםכמעט 

 

חקיקה שונים, בהם ברבות השנים, לא רק שכפילות זו לא צומצמה אלא שהיא אף הורחבה בדברי  .7

בתחומים מובהקים השמורים גם גופי רגולציה סקטוריאליים ביקשו לעצמם עוד ועוד סמכויות, 

                                                      
1
 מאוחר יותר נוספו עוד רגולטורים כלליים, דוגמת הרשות להגנת הפרטיות הפועלת במשרד המשפטים. 



 
 

מעבר מרגולציה סקטוריאלית לרגולציה , בניגוד למגמה הרווחת בעולם של כך 2לרגולציה הכללית.

 3, הלכה ישראל, בתחומים ספציפיים, לכיוון ההפוך.כללית

 

 .מיותרשל רגולציה שהוא, ברובו,  כפול ומכופלנטל יוצר ש הואמצב זה  .3

 

-חיכוכים ביןבקבלת ההחלטות ו עמימותבאלא גם אין מדובר רק בנטל נורמטיבי נדגיש:  .4

ם יוצרים ה .עלות לעסקים-גורמיכל אלה הם " .עליהם מתבזבזים משאבים רבים רגולטוריים

המוצא עצמו  ,אי מיקוד בצד הממשלתיהם אף גורמים ל .הקצאת משאבים מעוותתו בזבוז רב

כי  , לכן,אין פלא באותם עניינים. "משולשות"ו "כפולות"החלטות עסוק באופן מתמיד בקבלת 

במחקר שערך לאחרונה המכון התברר כי אותן נורמות עצמן מיושמות בצורה דיפרנציאלית, לא 

 רק בין רשות לרשות אלא בין מפקחים שונים באותה רשות עצמה.

 

מתאפיינת במעורבות ה ריכוזיתכלכלה  –היותה של כלכלת ישראל בעשורים הראשונים לקיומה  .5

תדירה והתערבות  המעדיפה ריבוי רגולציהארגונית מנטליות יצרה עמוקה של המדינה במשק, 

)תחום  במנותק מן הנעשה בעולםריבוי חריג של רגולציה, תוצאת הדברים:  .בנעשה בשווקים

  הרגולציה של תקנים הינו דוגמה מובהקת לכך(.

 

לסינון ולמחיקת מסדי רגולציות עודפים  לא הטביע חותם ולא הביא גלובליזציההגם תהליך  .6

 מאחר והרגולטורים לא מעוניינים לאבד כוח וסמכויות. 

 

במשק: כידוע, קיומה של רגולציה משמש בפועל  מבנית סימטריה-אומחזקת  גורמתתופעה זו  .2

היותה של הרגולציה מבוססת  .גורמים בעלי כוח שוק ועמדה דומיננטית לרתום אותה לטובתם

הרגולציה לטובת בד בבד עם תופעת ה"שבי רגולטורי" היא גורם קבוע המטה את  ,סקטור

לרעת שחקנים קטנים שאין ידם משגרת התארגנות וייעוץ  –הקבוצות הגדולות במשק ולא אחת 

                                                      
2
, בו המועצה לשירותי כבלים ולוויין דרשה לעצמה וקיבלה סמכויות בתחום התקשורתדוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא  

בתחום התחרות וזאת בנוסף ולמרות קיומו של גוף רגולציה ייעודי לתחרות בדמות רשות התחרות )ראו תיקון חוק הבזק 
 (. 7007והפיכתו לחוק התקשורת בשנת 

33
 39צרכן ובפרק ספציפי בחוק התחרות הכלכלית: בסעיף  ראו למשל את החרגתם של תחומי הבנקאות והביטוח מחוק הגנת ה 
נקבע כי תאגיד בנקאי, חברת ביטוח או סוכן ביטוח וכן  7016, אשר תוקן לאחרונה בשנת 1981-חוק הגנת הצרכן, התשמ"אל

, ת הכלכליתחוק התחרוד ל31כל נותן שירותים פיננסיים ונותן שירותי תשלום לא יהיו כפופים כלל לחוק הגנת הצרכן. בסעיף 
בהן הוטלה זכות  – "הוראות מיוחדות לעניין קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ובתחום הביטוח"קבע המחוקק  1988-התשמ"ח

ווטו של המפקחים הסקטוריאליים על סמכות הממונה ליתן הוראות לקבוצות ריכוז בתחומי הפיננסים האשראי והחיסכון. 
 .יה בישראלהוראות אלה הן תעודת עניות לרמת הרגולצ



 
 

עוסק בנושא מקצועי יקר בתחום. אין סמנכ"לי רגולציה בעסקים קטנים ובינוניים ואין מטה ה

 תדיר.   

 

בין עסקים קטנים לגדולים, וכתוצאה  הרגולציהאבחנה מהותית לענין היקף בנוסף, אין בישראל  .8

 ולציה מכבידה ולא מתאימה על עסקים קטנים.גמכך מושתת פעמים רבות ר

 

ם חלשים אותותה היהיקפה הראוי ונעל , טיביתהרגולתערבות הה על מוצדקות הביקורתמנגנוני  .9

בענייני התערבות מועטה של בג"צ היעד פיקוח מקצועי וחזקת התקינות המנהלית יחד עם  :ביותר

, לכך שאין ביקורת רצינית והביאשקיפות אי היעדר דיון ציבורי מקדים ובמצטבר ל ,משק וחברה

, שם לגיבוש הרגולציהעל הסדרים רגולטיביים חשובים. ההליך המנהלי  או מוסדית, תמהותי

היה במשך שנים רבות סגור ומסוגר בפני הציבור )ובמידה לא מועטה נותר כך גם  רטיםנקבעים פ

 כיום(.

 

הקובעת עקרונות ברורים לגבי מתי מוצדק כי המדינה תתערב  ,אין בישראל תורת רגולציה .10

 ברגולציה ומתי לא, ואף אין כלל המחייב שלא לחרוג מהסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה.

 

בשונה מחקיקה חדשה בה מתפרסמים מבעוד מועד תזכירי חוק והצעות חוק, חלק גדול מן  .11

הרגולציה המטילה נטלים מצוי בחוזרי מנכ"ל ובנהלים )אף שהיה צריך להיות בחקיקת משנה 

קיימות הרי שתיקוניהן לא זוכים להליך ציבורי שקוף ומחייב טרם  סדורה( וגם כשמדובר בתקנות

 התקנתן.

 

זכור כי במדינת הרווחה המודרנית, הרגולציה הולכת ומתרבה ועל כן, התופעות אותן מנינו יש ל .17

לעיל אינן צפויות לקטון במשקלן ובהיקפן אלא להיפך: אם לא ייפתרו ולא יועלו על פסים נכונים, 

 העיוותים שתוארו לעיל צפויים רק להחמיר. –המביאים לידי ביטוי מדיניות סדורה ומהודקת 

 

זכור כי הליקויים בהם מדובר אינם מתבטאים רק ב"נטל רגולטורי עודף" אלא בהיותה של יש ל .13

הרגולציה באיכות ירודה, ללא תהליכי עומק ודיון ציבורי, ובעיקר בעלת אפקט "מלבה" ריכוזיות 



 
 

הפוגע ביזמות ובעסקים קטנים ובינוניים, ומהווה לא אחת הגנה מתחרות עבור גופים השולטים 

 יננטיים.בשוק ודומ

 

 :עקרונות היסוד המתחייבים .ב

 

על רקע האמור לעיל מתחייבים כמה עקרונות יסוד להעלאת "רכבת הרגולציה" על פסים מוסדרים, 

, כפי מהותית ומוסדית –כפולה . הליבה של העקרונות המתבקשים היא עקרונות יסודמספר ל היושבים ע

 שיפורט להלן. 

 

. בחקיקה ראשיתמדיניות הרגולציה, עקרונותיה וגוף הפיקוח, מבנהו וסמכויותיו חייבים להיקבע  .14

לחקיקה, גם אם ראשונית, כדי לקבע עקרונות יסוד ויכולת  -"רכה" יש לעבור מהחלטת ממשלה 

  אכיפה, שכיום איננה בנמצא.

 

 יש להקים גוף פיקוח רגולטורי שסמכויותיו היסודיות הן:  .15

  ;RIA-על דרישת ה )א( לפקח

  -; ו)ב( ללוות את הליך גריעת הרגולציה העודפת בישראל

 )ג( ללבן חילוקי דעות רגולטוריים ולהמליץ פתרונות. 

 

I .מוצע לטווח המיידי: 

 

בטוחה מלווה ב)לאמץ את המדיניות הרווחת בחו"ל, לפיה ניתן לפתוח עסק עם הצהרת בעלים  .16

את פתיחת העסק, תוך הבאה של הדרישות  והתחייבות לעמוד בדרישות, מבלי לעכב (מתאימה

 הבטיחותיות והבריאותיות לידיעת בעל העסק.

 

לקבוע כי בשנתיים הקרובות ניתן להסתפק ב"מינימום רגולטורי" לפתיחת עסקים חדשים, כאשר  .12

מהו  ,יום 90בתוך , יקבע)בריאות, כיבוי אש וכו( כל גוף רגולטורי מאלה החיוניים לפתיחת עסק 

 לציבור. יתממשיוצר סכנה שאי קיומו מינימום זה, 



 
 

 

יינתנו לתקופת המשך של  –כל הקלה או פטור שניתנו לעסקים קטנים במהלך תקופת הקורונה  .18

כדי  ההשנתיים דרושתקופת שנתיים קדימה, על מנת לאפשר להם לחזור למהלך עסקים תקין. 

 אלא גם להעסקת עובדים. לא רק להפעלה פק ולעודד חזרה מהירה עסקים לתת ל

 

 4עובדים לפחות ומעלה. 6יש למקד הקלות אלה בקבוצת העסקים המונה  .19

 

II .קבועה עקרונות למדיניות רגולציה: 

 

רגולציה  ם"המעטת הנטל" אלא קיובהכרח אינו לטווח ארוך החזון לרגולציה המכון, לעמדת  .70

עקרונות כלליים ואחידים לצמודה , בהם היא דרושהאפקטיבית וממוקדת במקומות : מיטבית

ים יסטוריהה השלת מסדי הרגולציה תוך, מחד 5כשלי שוקו בטיחותשל יעדי הרגולציה היסודיים: 

 ., כאמור לעילהעודפים הקיימים בישראל

 

 :מהותיים יש לקבוע מספר עקרונות יסוד .71

 

: תכופות לא נשאלת ולא נבדקת כלל השאלה הרגולציה חייבת להיות מענה לבעיה סיסטמטית .77

לשם מה דרושה הרגולציה? האם אכן מדובר בבעיה כבדת משקל, המהווה כשל חוזר ונשנה שאם 

לא יתוקן יסבול הציבור נזקים כבדים והאם קיים כלל "כשל שוק" כך שאם לא תותקן הרגולציה 

 לא יהיה מזור סביר אחר לבעיה. 

 

יצות הרגולציה והיותה מענה הולם לבעיה שיטתית ויסודית לאמץ מבחן מקדמי של נחאפוא מוצע 

שאם לא תטופל צפויה ליצור נזק כבד משקל לציבור. חשוב לציין כי עצם הצורך לענות על שאלות 

על כל הנטל הכרוך  – הנחיצות האמיתית בהקמת מנגנון רגולטיביאלה מבהיר במקרים רבים את 

 .  ביישומו ואכיפתו
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עסקים קטנים בישראל שכמעט מחציתם עסקים  400,000נתוני המכון במחקר ייעודי שיוחד לתחום זה, קיימים מעל על פי  

 עובדים. עסקים אלה גמישים בהפעלתם והאימפקט שלהם על המשק אינו מהותי. 1-5זעירים, המונים 
5
 (Externalities)אוליגופולים(, כשלי מידע, החצנות שליליות כשלי תחרות )קרטלים, מונופולים כשלי שוק הקלסיים הם:  

 רגולציה של תחרות ורגולציה של הגנת הצרכן. –וכשלי פרטיות, ביסוד כל אלה פועלות שתי רגולציות כלליות יסודיות 



 
 

 

לא אחת "מגייסים" גורמי כוח בשוק את הרגולטור שוני זה נחוץ ומתחייב מעוד היבט: מבחן רא

להתקין רגולציות היוצרות חסמי תחרות ובכך מבצרים את מעמדם הדומיננטי בשוק לרעת 

בחינה אובייקטיבית ויסודית,  –הציבור. על כן נחוץ לבחון את האותנטיות שבנחיצות הרגולציה 

 דא כי אין מדובר באחד ממקרים אלה. לכך נועד גם העיקרון השני עליו נרחיב עתה.ולוו

 

לרגולציה  "חזקת פסלות"יש לקבוע את העיקרון של : רגולציה תחרותית מול מדינות העולם .73

)בארה"ב קשה יותר להתחקות בגלל  OECD-, הEU-ה :עודפת, שאין לה יסוד במדינות העולם

. מדינות מתקדמות כגון: בריטניה, ארה"ב, גרמניה, ואוסטרליה קבוצתאו ב הרובד המדינתי(

, הגורמת באופן חד ופתאומי לבטלות מוחלטת של מאות אין מדובר בחזקה חלוטה :יודגש

 .הרגולציות, אלא בחזקה ניתנת לסתירה אם שוכנע הגוף המפקח כי קיימים טעמים כבדי משקל ל

 

במקרים רבים משמשת רגולציה  – הזר המהשפעהרגולציה המוצעת תופעל באופן עצמאי נקי  .74

יש לוודא אפוא כי  6מוטה, פוליטית או של בעלי ענין על התנהלות השוק.מקור לא אכזב להשפעה 

הכוח שמעניקה הרגולציה יופעל בצורה אובייקטיבית לגמרי, על ידי סוכנות עצמאית החפה מכל 

 השפעה פוליטית.

 

עולות על  עלויות הרגולציה אינןכי  RIAיש לוודא, באמצעות : "התרופה אינה גרועה מהמחלה" .75

ערך הנזק אותו הן באות למנוע. כל גוף המבקש להתקין רגולציה מחוייב בנטל זה, לאחר בדיקה 

 שערך על פי סטנדרטים בינ"ל מקובלים, ואשר מפורסמת לאור השמש ולתגובות הציבור.

 

י האמצעים המוצעים וההתערבות הממשלתית יש לוודא כ – הרגולציה המוצעת הינה מידתית  .76

המוצעת הינם פרופורציונליים לנזק אותו הם נועדו למנוע, וכי אין מדובר בהתערבות של "ירי 

תותח על פשפש". תכופות קורה שאכן ישנה בעיה, אלא שהמשאבים שהרגולטור מבקש להגן 

בעיה וההיזק הנוצר ממנה. באמצעותם על הציבור מפני קרות הבעיה כלל אינם מידתיים לגודל ה

 .Self Assessment-בגדר זה באים גם המקרים בהם ניתן להסתפק ברגולציה עצמית או ב
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ים ולמגדלים דוגמאות לרגולציות מסוגים אלה מצויות בהסדרי הרגולציה של מועצות הייצור החקלאיות המאפשרים ליצרנ 

לקבוע ולהשפיע על מחירי וכמויות המוצרים בשוק, או בהסדרים מכוח חוק היטלי סחר המאפשרים לשר המופקד על טובת 
 , גם כאשר מדובר בבעלי מונופולין מובהקים.התעשיה המקומית לחסום יבוא מתחרה בעילות שונות



 
 

 

את האבחנה בהטלת רגולציה בין עסקים בסיס יש לקבוע כעיקרון : One Size fits Allאין  .72

משמעותית גדולים לעסקים קטנים, כאשר הנטל הרגולטורי על עסקים קטנים חייב להיות קטן 

יביא לידי ביטוי שוויון מהותי ולא  7בו הוחל לאחרונה ,מזה המוטל על עסקים גדולים. עיקרון זה

באחד מפסקי הדין  Learned Handעיקרון זה מבוסס על דבריו הנודעים של השופט  טכני.

 :Alcoaהידועים שלו בפרשת 

 

“The Answer to such questions need not embarrass us: 

their pertinency presupposes that whatever is true in 

small matters, must be true in large; and the greater part 

of the law is founded upon a denial of exactly that; for in 

law differences in quantity again and again become 

decisive differences in quality" 

 

.  ניתן להעלות טענות כאלה ואחרות RIA-מחובת ההרגולטורים הפיננסיים בוטלו החרגות של י .78

  לגבי ההחרגה בעבר, אך בוודאי שאין לה מקום במדיניות הרגולציה הסדורה של מדינת ישראל.

 

בנוסף, לאור המגמה של רגולטורים לעבור ל"חוזרים", "גילויי דעת" יש לקבוע תקופת מעבר בת  .79

סיומה יבוטלו "חוזרים" ו"גילויי דעת" הקובעים חובות וזכויות מהותיות, אלא אם שנה, שב

. במשרדים וברשויות בהם קיים מאגר גדול במיוחד של חוזרים RIAאושרו בתקנות שעברו הליך 

 כאמור ייקבע פרק זמן שונה כאשר בכל שנה תחוייב כמות מינימלית של רגולציות בהסדר זה. 

 

III .ההיבטים המוסדיים: 

החייבים להיות  הנדבכים המוסדייםיש להוסיף את אלה ל עקרונות יסוד שלמספר מצומצם  .30

 ., הכפוף למועצה שהרכבה יפורטROB-ממוצים בגוף פיקוחי ייעודי מוסמך, להלן ה
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יני החברות והרגולציה של מימשל תאגידי רק על תאגידים ראו לענין זה פעולותיה של רשות ני"ע בהחלת חובות מתחום ד 

 שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על סכום מסויים.



 
 

 

יהיו עובדי היחידה העוסקת בנושא זה כיום במשרד ראש הממשלה, עובדי גוף הפיקוח הרגולטורי  .31

מדיניות רגולציה ל גרעין מתמחהיהוו ה במדיניות ציבורית ורגולציה ואשר יעברו תכנית הכשר

באופן זה . RIA-ואכיפתה ויספקו מידע זה לאחראים על הנושא במשרדים השונים שיעסקו ב

הנשענת על ידע ממשי מבוסס השוואה  ROB-תושג התמחות בנושא בד בבד עם יכולת פיקוח ל

 לעולם.

 

יהיה סעיף עצמאי בחוק יסודות   ROB-יהיה בעל מעמד עצמאי ותקציב ה  ROB-מנהל ה .37

 התקציב.

 

יפעל תחת המועצה למדיניות הרגולציה שבה תהיה נציגות למשרדי המשפטים והאוצר   ROB-ה .33

 . אחד מן האקדמיה והשני ממכוני מחקר – שני נציגי ציבורלוכן 

 

אותו בכל משרד ממשלתי יהיה אדם שמופקד על הליך הרגולציה ואשר יעבור קורס ייעודי לכך.  .34

ויופקד על הכנת הדו"ח לגבי כל רגולציה. הוא יהיה מונחה מקצועית  RIA-אדם יעסוק בהכנת ה

, על מנת לוודא את עצמאות ואובייקטיביות ROB-ויהיה כפוף לעומד בראש ה ROB-על ידי ה

 עבודתו. 

 מבנה מערך הפיקוח הרגולטורי יהיה כדלקמן:

 



 
 

 

 

הוא לא קם על מנת  ."על-רגולטור"אינו עיקרון העל הינו כי גוף זה : ROB-הסמכויות ופעולות  .35

ענייננו המרכזי הינו להבטיח כי התקיימו  .תוכן ההסדר הרגולטורילגבי  "בוחן כליות ולב"לשמש 

יות ההכרחיות לכל דעה אותן ערובות דיונ –כל התנאים המוקדמים לרגולציה מקצועית נאותה 

  להשקת רגולציה המטילה נטלים על הציבור כולו.

 

של משרדי הממשלה, כאשר יוכל לתעדף נושאים בעלי חשיבות  RIA-יעבור על דוחות ה ROB-ה .36

לא יעסוק ברגולציות שהשפעתן  ROB-האולם משקית גבוהה לפי ההשפעה של הרגולציה. 

 מלש"ח. 10הכוללת אינה עולה על 

 

 .ROB-על כל רגולציה ולהגישה ל RIAתיקבע בחוק החובה היסודית של כל רגולטור לערוך  .32

 

הוא לא יוכל לפסול רגולציה ולא יסיג את גבול הרגולטור המקצועי אבל : ROB-סמכויות ה .38

חוות דעת ירוקה, חובתו היסודית הינה להוציא חוות דעת ולפרסמה. חוות הדעת יכולה להיות: 

 וחוות דעת אדומה. חוות דעת צהובה 

 

או כאשר מתקיימים שני אלה )א(   RIAכאשר )א( לא נעשתה בשני מקרים:  –חוות דעת אדומה  .39

לא מגלה שום בעיה סיסטמטית המצדיקה רגולציה )ב( אין כל תקדים בעולם לרגולציה  RIA-ה

לוועדת חוות דעת אדומה כזו תפורסם ברבים ותועבר  מסוג זה במתווה ובמתכונת המוצעים.

 השרים לרגולציה ולוועדה הרלבנטית בכנסת.

 

חוות דעת המשקפת את המסקנה כי הרגולציה לוקה ואינה מקיימת חלק  –חוות דעת צהובה  .40

מעקרונות היסוד. חוות הדעת תציע חלופות המקיימות את עקרונות היסוד האלה לשיקול דעתו 

 של הרגולטור הנוגע בדבר.

 



 
 

לא נמצא כל פגם  RIAה הקובעת כי לאחר מעבור ובדיקה של חוות דעת  –חוות דעת ירוקה  .41

  ברגולציה המוצעת בהיבטי החוק.

 

, או להודיע על אי הסכמה ואז )במקרה של חוות דעת אדומה או צהובה( למשרד יש אפשרות לתקן .47

 . ROB-ואז יינתן פרסום לדבר על ידי ה חשוף משפטיתיהיה 

 

היא דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בענייני בעניינים אי חוקיות בכל מקרה, מובהר כי  .43

 .מחייבתה

 

 :נקודות מעשיות נוספות .ג

 

 דעתה אופן פרסום חוות .44

 

הגוף צריך טוב שלא לפרסם זאת ואז מיוחד היא שקיימת חובת פרסום אלא אם כן קיים טעם  נוהנחת

 להשתכנע ולתת החלטה מנומקת בדבר אי פרסום.

 

 ? הבמקרה של חוו"ד אדומניתן לעשות מה  .45

 

יהיה מוסמך להעביר דבר קיומה של חוות דעת אדומה לוועדה הרלבנטית בכנסת. ההנחה היא  ROB-ה

חיוני לקיים דיון בכנסת בנושא חוות הדעת האדומה, כדי שיתקיים הכלל שהדברים שיש חשיבות 

 הבעייתיים מובאים לעיון הכנסת כרשות המפקחת על הרשות המבצעת. 

 

  האם כן וכיצד )בשים לב לקשיים שזה עלול לעורר( -תחולה על חקיקה פרטית  .46

 

לתית או אם הועדה הרלבנטית בכנסת אלא אם הפכה להצעת חוק ממש RIA-חקיקה פרטית לא תחוייב ב

, או באופן מנדטורי ומחייב מבקשת זאת ברוב קולותהמכינה את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, 

)להערכת ₪ מליון  150אם השפעתה התקציבית או עלותה למשק עולה על  -ללא שיקול דעת של הועדה 

 . האוצר(



 
 

 

  RIA-העוסקות בשרדים איזה מודל צריך להיות בעבודה של היחידות במ .42

 

מנהלית כפוף וגורם עצמאי שמתמנה על ידי גוף מטה מקצועי  –מודל של חשבות הוא הנכון ביותר ה

ההפרדה חשובה כדי לתת לממונה הרגולציה מעמד נפרד שיוכל  –הנימוק העיקרי  .ROB-ומקצועית ל

 לאפשר לו להגיד "לא" וכך הוא לא יהיה כפוף למנכ"ל ולא חותמת גומי שלו.

 

 איזה מנגנון יותר טוב? מנגנון תמריצים, מנגנון ציית או הסבר. –אופן צמצום רגולציה קיימת  .48

 

 אותו משלושה כיוונים:  צמצום רגולציה קיימת הוא ענין לפרויקט ויש לתקוף

 מניעת רגולציה חדשה בלי שמוציאים רגולציה ישנה ומבטלים אותה. – FIFO -שיטת המטאטא  (א)

לפחות בקווי איתור רגולציה חוסמת וחונקת צמיחה החורגת ממה שמקובל לפרויקט הכרזת  (ב)

 בדבר מיותרותה אלא אםניתנת לסתירה ואז חזקה או בחלק מהמדינות  EU-במתאר כלליים 

 לוועדת שרים לרגולציה.חשיפה משפטית  –. הוכח אחרת

 .צורך זהל מלווהגורם מוציאים את זה ל RIAאם אתה לא יודע לעשות  –התניה תקציבית  (ג)

 

 

  – יצירת מנגנון בקרה ומחקר של מחלקת רגולציה .49

 

 . ROB-ליחידת ה אוטוריטה מקצועיתמעמד וחיוני לביסוס מנגנון כזה 

 

לתפקיד ודרישות מוקדמות של ניסיון מעשי גם בהתנהלות מעשית של , חשוב לבסס תנאי קבלה עם זה

 לפחות חלק מהאנשים. .נשוא הרגולציה )עסקים ברגולציה כלכלית(

 

 (Sunset Clause)  – "סעיפי שקיעה" .50

 

 רגולציה, וודאי רגולציית שוק, הינה ענין דינמי שאינו שוקט על שמריו. 



 
 

 

 לפיכך מתחייבת בחינה תקופתית של הסדרי רגולציה.

 

)בהיעדר טעם לסתור( ולקראת סיומה ייערך שימוע ציבורי  שנים 5כל רגולציה תיקבע מראש לתקופה של 

 בדבר הנחיצות בהארכתה, בתיקונה או בשינויה.

 

 אנו עומדים לרשותכם למתן כל הבהרה או השלמה לדברים.

 

 מצ"ב נספח המשקף מחקר שדה שנערך בנושא.

 

 

 בכבוד רב,   

 

  דרור שטרום, 

 מנהל המכון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8רגולציות על עסקים

 

קטנים ובינוניים בישראל חווים רגולציות רבות אשר מקשות על התנהלותם התקינה. לטענת בעלי עסקים 

העסקים, הרשויות מניחות מראש שבעל העסק מרמה אותן ומשקר להן, ולכן הן מפעילות ביקורות 

 מחמירות ותדירות, ובעלי העסקים נדרשים לאינספור בדיקות עבור כל מוצר שהם מייצרים או מייבאים.

התנהלות זו גורמת לפגיעה כפולה: היא יוצרת חוסר אמון בין העסקים לרשויות, וכן פוגעת בתחרותיות 

 של העסקים.

 

 להלן מספר דוגמאות:

 

 :רישוי עסק .1

 

רוב העסקים עימם דיברנו טוענים כי תהליך רישוי העסקים בישראל מקשה עליהם  .א

ובעל העסק לא יודע את רשימת הדרישות  הקריטריונים לרישוי העסק לא ברוריםמאוד. 

 מראש. 

)הכוללים את משרד הבריאות, המשרד להגנת  הגופים האחראים על רישוי העסקבנוסף,  .ב

את ומשנים עלולים לשנות הסביבה, משרד הכלכלה, כיבוי אש, מכון התקנים ועוד( 

בהתאם לנציג מטעמם שבא לביקורת, ולבעל העסק אין יכולת להכין את  דרישותיהם

עצמו מראש לקראתה )כמו שאמר לנו אחד מבעלי העסקים: "אין לדעת מה ידרוש 

 המבקר הבא"(. 

של גופים אלו עשויים להיות ארוכים מאוד. יתר על כן, גופים אלו אף  זמני התגובה .ג

 ולהותיר את בעל העסק חסר אונים.עלולים לסתור אחד את דרישותיו של השני 

. לעיתים אף יכול והעמידה בתנאיו מוציאים כסף רב על חידוש רשיון העסקבעלי העסק  .ד

גבוהות מעלות ייצור המוצר  ות תקופתיות למוצר מסויםלהיווצר מצב בו עלויות בדיק

 עצמו. 

ואז נוצר תוקף הרשיון והרשויות מערימות קשיים בדרך לחידושו, לעתים קורה גם שתם  .ה

, ובכך לעבור על החוק עסקים נאלצים לפעול ללא רישוי עסק ,על מנת להתפרנס ,בומצב 

                                                      
8
 הוכן על ידי החוקרות רות זית וכרמל גומא במכון הישראלי לתכנון כלכלי. 



 
 

בלית ברירה, דבר שמעמיד אותם בקשיים רבים )כגון: השקעת משאבים רבים ברישוי 

 התחרות במכרזים ממשלתיים ועוד(. יכולת ההעסק במקום בתפעולו, 

, מגלים לא פעם כי נים מחמירים מחו"לתקעסקים שעובדים עם יועצים חיצוניים לפי  .ו

אלו ומחייבים את בעלי העסקים להתאים את  לא מכירים בתקניםגופי הממשל בארץ 

 עצמם לדרישות המקומיות, שאף עשויות להיות ברמה נמוכה יותר.

 

  :משרד הבריאות .7

 

עסקים מתחומי המזון, הציוד הרפואי והקוסמטיקה טוענים כי גוף זה מקשה במיוחד על 

, דבר שמחייב אותם לבזבז משאבים רבים של זמן מאד פעילותם, ומפעיל עליהם פיקוח מחמיר

 וכסף.

 

כמו כן מניסיון המכון עלו בעבר טענות ספציפיות כי על מנת לקבל היתרים שונים בדבר התאמה 

נדרש לעבוד מול "מגישי בקשות" המקובלים על המשרד וראשיו  –והיתר לייבוא מוצרים 

 לשם כך )תופעת "מכערים"(.₪ כומים של עשרות אלפי ולהוציא ס

 

  :מכון התקנים .3

 

עסקים רבים מתלוננים על גוף זה. כך לדוגמא מכון התקנים גובה כסף עבור כל משלוח של סחורה 

בנפרד, למרות שמדובר במשלוחים זהים; עסקים שמייבאים יותר משתי "דוגמיות" מחו"ל 

 ועוד. קניםנדרשים לאישור ובדיקות של מכון הת

 

 : ייבוא וייצוא .4

 

, ים משמעותייםינתקלים פעמים רבות בקשיים רגולטורמוצרים עסקים שמייבאים/מייצאים 

 הבולטים שבהם הם:

 

בעוד מתחריהם בחו"ל אינם מחויבים  העסקים בארץ מחויבים לרגולציה מחמירה .א

. דבר זה גורם לכך שהמוצרים המקומיים יקרים יותר ופחות תחרותיים, והצרכן כךל



 
 

 -לעיתים תוצרת לאאף שהממוצע אינו מודע לכך ומעדיף את התוצרת המיובאת. 

מפוקחת עלולה להיות מסוכנת, הרגולציה המקומית מחמירה יתר על המידה שלא 

 (. תקנות ישנות שלא עודכנולצורך )למשל כתוצאה מ

העסקים סיפרו לנו על מצב אבסורדי שנוצר כתוצאה מהרגולציה המחמירה  בעלי .ב

בארץ, בו הם מייצרים מוצרים שמשרד הבריאות לא מאשר למכירה בארץ אך 

מאפשר למכור בחו"ל. אחרי שהמוצר מיוצא, ניתן לייבא אותו בחזרה לארץ ללא 

 בעיה...

העסק אינם מיוצרים  בעלי עסקים טוענים כי חלק מהמוצרים שהם מייבאים לצרכי .ג

מסיבות אינטרסנטיות של גורמים  מכסים לא מוצדקיםבארץ, אך יש עליהם 

 .מקומיים או אנכרוניסטיות

" אינה מספיק ברורה לעסקים המייבאים ובעלי שער עולמימערכת היבוא החדשה " .ד

 העסקים לא מבינים את דרישותיה.

 

 :רגולציה על עובדים .5

  

בתחומים שלהם אינם מותאמים לגודלם  שצווי ההרחבהבעלי העסקים מתלוננים על כך  .א

הקטן )אלא לעסקים גדולים יותר(, ומקשים עליהם בהעסקת העובדים או במצבים של 

תנאי עבודה מיוחדים )למשל, צריכים לשלם לעובדים תשלומים מוגדלים בגלל צווי 

ההרחבה אך אין באפשרותם לעמוד בכך כספית, או זקוקים לשעות עבודה נוספות של 

 בעונות בוערות אך צו ההרחבה מונע זאת(. עובדים

 

בעלי עסקים טוענים כי לעיתים הרשויות מעודדות העסקת עובדים עם מוגבלויות תוך  .ב

ללא  מפסיקות את המבצעהצעת תנאים מיוחדים לבעל העסק )"מבצע"(, אך לעיתים 

 התראה מראש ובעל העסק צריך לשלם את העלויות בעצמו.

 

ם מחוייבים לשלם מכס ומע"מ על הסחורות שהם קונים לפני מכירתן : בעלי עסקיתשלומי מסים .6

 לצרכן הסופי. דבר זה יוצר עבורם בעיות תזרימיות.

 

 


