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מילון המושגים

השימוש במושג 'תכנית' במדריך
תחום - אוסף של כללים רגולטוריים, המצויים תחת אחריותו 
של רגולטור מסויים. המהווה עולם תוכן העומד בפני עצמו, 
בדרך  נטל.  להפחתת  תכנית  לביצוע  בסיס  לשמש  שיכול 
משתקף  או  חקיקה  של  מוגדר  בסל  מאופיין  תחום  כלל 

במבנה ארגוני.
תהליך העבודה   - )'תכנית'(  תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 
המתואר במדריך מתייחס לתכנון של תכנית להפחתה בתחום 
הנטל  להפחתת  תכנית  הוא  שלה  והתוצר  בלבד  מסוים 
סוגי  לשלושה  בהתייחס  לפעול  צריכה  התכנית  הרגולטורי. 
הפחתה: עלות הבירוקרטיה, עלות העמידה בדרישות הרגולציה 

והתאמת הדרישות הטכניות.
התכנית המשרדית השנתית - מכלול התחומים עליהם עובד 
מעלות   25% של  ההפחתה  חובת  מסוימת.  בשנה  המשרד 
המשרדית  התכנית  על  מצרפי  באופן  חלה  הבירוקרטיה 
השנתית  המשרדית  התכנית   .)2016 משנת  )החל  השנתית 

נגזרת מתכנית החומש.
תכניות  חמש  של  סיכום  המהווה  תכנית   - החומש  תכנית 
המשרד  מבצע  שנה  באיזו  המפרטת  שנתיות,  משרדיות 
התחומים שבאחריות  מן  אחד  לכל  נטל  להפחתת  תכנית 
כל רגולטור. תכנית החומש חייבת לכלול את כל התחומים 
ספר  פי  על  למשרד,  הכפופים  הרגולטורים  כל  של 

הרגולטורים הממשלתי.

מושגים הקשורים להפחתת הנטל - מה מפחיתים?
הישירה  העלות   - הרגולציה  בדרישות  העמידה  עלות 
המגדירות  הרגולציה  של  התוכן  בדרישות  בעמידה  הכרוכה 
האינטרס  על  כדי לשמור  מן המפוקח  הנדרש  את הסטנדרט 
לצרכן,  השירות  לטיב  או  המוצר  לאיכות  הנוגע  בכל  הציבורי, 
כגון חומרים וציוד, חובת העסקה של כוח אדם או חובת פרסום 

מידע לציבור.
עלות הבירוקרטיה - העלות הכרוכה בפעילויות הנדרשות כדי 
והן  הרגולציה,  של  התוכן  בדרישות  עמידה  לרגולטור  להוכיח 
כוללות, בין היתר, חובות דיווח והגשת בקשות וטפסים וכן את 

זמני ההמתנה לרגולטור.
הטכניות  הדרישות  התאמת   - הטכניות  הדרישות  התאמת 
המוטלות על יבוא או ייצור טובין לפי צו יבוא חופשי או לפי כל 
דין אחר, למקובל בשווקים משמעותיים בעולם, למעט בנסיבות 

מיוחדות בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל.

נטל רגולטורי - הנטל הרגולטורי הוא סך כל עלות העמידה 
הכרוכה  והעלות  הבירוקרטיה  עלות  הרגולציה,  בדרישות 
הנטל  בעולם.  למקובל  הטכניות  הדרישות  של  התאמה  באי 
לכימות  הניתנות  רגולציה  עלויות  ליצור  יכול  הרגולטורי 

)להלן( ועומסים רגולטוריים שאינם ניתנים לכימות.
 

מושגים מתודולוגיים
עלויות רגולציה - הנטל הרגולטורי כפי שהוא מחושב בכסף או 
עלויות  של  כמותית  מדידה  באמצעות  לרגולטור,  המתנה  בזמן 

הרגולציה )להלן(.
עומסים רגולטוריים - הנטל הרגולטורי עשוי לייצר ארבעה סוגים 
של עומסים על המפוקחים: עלות רגולציה )בכסף ובזמן כמפורט 
לעיל(, התמשכות תהליכים )עיכוב בפעילות הנובעת מן הצורך 
לציית לרגולציה(, אי ודאות )המטילה מגבלות על יכולת התכנון( 
אלה  עומסים  הרגולציה(.  ביישום  קושי  )המייצרת  בהירות  ואי 
יכולים להיות בכל תהליך המתחייב מן הרגולציה )כפי שמוגדר 

׳תהליך׳ בניתוח הרגולציה להלן, כגון בקשת יבוא מוצר(.
כלי הטיוב - כלל האפשרויות לטיוב הרגולציה בהתאם לעומסי 
הרגולציה. אפשרויות אלה מסוכמת ב'טבלת כלי הטיוב' המהווה 

תשתית מחשבתית לאפשרויות להפחתת הנטל הרגולטורי.
עלויות  של  כמותית  מדידה   - הרגולציה  של  כמותית  מדידה 
מתודולוגיה  באמצעות  לעיל(  להגדרה  )בהתאם  הרגולציה 
במסגרת  המפוקח  מן  הנדרשות  הפעולות  עלות  את  המעריכה 
הנובעות  חובות  בין  הבחנה  )תוך  הרגולציה  בחובות  העמידה 
ההמתנה  זמן  ואת  מדרישות(  הנובעות  לחובות  מבירוקרטיה 
לרגולטור. המדידה מבוצעת באמצעות ניתוח הרגולציה הממפה 
את כלל החובות המוגדרות בחוק או בתקנות )ובמידת הצורך גם 
בהוראות מינהל(, המוטלות על מפוקח ככל שהוא מבקש לבצע 
קבלת  בתהליך  מסמכים  הגשת  חובות  למשל,  מסוים.  תהליך 

רישיון ליבוא מוצר. 
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מבוא

רגולציה )'אסדרה'( היא כלי מרכזי של המדינה לשמירה על אינטרסים ציבוריים ולקידום הכלכלה והחברה, באמצעות קביעת כללי 
התנהגות מחייבים באופן שהולם את ערכי המדינה ושמייצר תשתית לצמיחה ברת קיימא ולחברה שוויונית ובריאה.

בתור כלי מרכזי הנתון בידי הממשלה, על הממשלה מוטלת האחריות לוודא כי הרגולציה מבטאת איזון נכון בין התערבות במשק 
לבין יצירה ושמירה של מרחב הפעילות החופשית של אזרחים ועסקים. ככל שהרגולציה אינה מאוזנת, היא עשויה להטיל על 

המשק עלויות שאינן הכרחיות לטובת הגנה על האינטרס הציבורי, או, במילים אחרות - נטל רגולטורי עודף. 

רגולציה מטילה עומס ויש לה עלות, אך אלו לגיטימיים ככל שהם הכרחיים להשגת תכלית הרגולציה הם הופכים לנטל כאשר ניתן 
לוותר עליהם תוך שמירה על האינטרס הציבורי. נטל רגולטורי, אם כן, מתייחס לעומס עודף או לעלות העודפת, מעבר לנדרש 

לשמירה על האינטרס הציבורי.

קיבלה  כך,  לשם  האמור.  האיזון  שימור  לטובת  ומכוון  מודע  מאמץ  נדרש  מורכבת,  מערכת  היא  ממשלתית  שרגולציה  מכיוון 
הממשלה את החלטה מספר 2118, מיום 22.10.2014, בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי )להלן: 'ההחלטה'(. ההחלטה ממסדת שני 

מנגנונים במטרה לחזק את האיזון שבין תכלית הרגולציה לעלויותיה ולהפחית את הנטל הכרוך בה.

המנגנון הראשון הוא הליך 'הערכת השפעות רגולציה' )RIA( שנועד לוודא כי בתהליך קבלת ההחלטות לקראת קביעת רגולציה 
חדשה, ישקול הרגולטור שורה של שיקולים באופן שיבטיח איזון בין תכלית הרגולציה – האינטרס הציבורי עליו מופקד הרגולטור 
– לבין עלויותיה ומבלי לפגוע באינטרסים ציבוריים נוספים. המנגנון השני הוא מהלך חמש-שנתי שבו מתחייבת הממשלה לפעול 

להפחתה של הנטל הרגולטורי הקיים.

ובחינת האמצעים  הגדרתה  הרגולציה,  תכלית  עומדת   ,RIA-ה הליך  בעוד שבמוקד  בתכלית.  שונים  מאפיינים  המנגנונים  לשני 
ליישומה באופן מאוזן, הרי שבכל הנוגע לרגולציה קיימת התכלית כבר מוגדרת, והתהליך נועד לבחון כיצד ניתן להפחית את הנטל 
הכרוך בה, בהתחשב בתכלית זו. ההנחה היא שבמבט לאחור ניתן לזהות תהליכים בירוקרטיים ודרישות רגולטוריות שניתן לבחון 

אותן מחדש ולהקל בהן, במסגרת האינטרס הציבורי, באמצעות ניהול סיכונים.

מדריך זה נועד לספק את הכלים להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים. ככל שהתכנית להפחתת הנטל הרגולטורי תכלול מרכיב מרכזי 
.RIA של שינוי חקיקה, תהליך הפחתת הנטל יהיה למעשה, התשתית להליך

המדריך גובש לאור הניסיון שנצבר עד כה. ככזה, המדריך משרטט את המתווה הכללי לגיבוש התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי. 
עם זאת, כמובן שהשונות בין הרגולטורים עשויה להכתיב שונות בין התהליכים, בהתאם למאפייני הרגולטור. לכן, על כל משרד 

לבנות את תהליך העבודה הספציפי לכל תחום עבור כל רגולטור, בהתחשב בהנחיות הכלליות של המדריך.

זוהי מהדורתו הראשונה של המדריך. אנו משוכנעים שבמהלך השנה הקרובה נלמד הרבה מן הניסיון. על כן המדריך יתעדכן מעת 
לעת, בהתאם לניסיון שיירכש. 

מהלך הפחתת הנטל הרגולטורי הוא מהלך מורכב וקשה. ארצות רבות בעולם ניסו והצליחו, אנו סמוכים ובטוחים שכך יקרה 
גם בישראל. 

 בברכה, 
 צוות רגולציה,
אגף ממשל וחברה, משרד רה”מ
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מיום   2118 הממשלה  החלטת  ליישום  הקיים,  הרגולטורי  הנטל  להפחתת  העבודה  בתהליך  למשרדים  לסייע  נועד  זה  מדריך 
22.10.2014 בנושא 'הפחתת הנטל הרגולטורי'. 

המדריך מחולק לשלושה ספרים:

הראשון, הבנייה של תהליך העבודה, שלב אחר שלב ובהתייחס לתפקידם של השחקנים הרלוונטיים. בבסיסו, מבחין המדריך בין 
איסוף המידע לבין גיבוש התכנית. הבחנה זו נועדה לאפשר מיפוי יסודי של עומסים רגולטוריים, בחלק העוסק באיסוף המידע, 

מנקודות מבט שונות ובכלים מגוונים, קודם לגיבוש התכנית.

איסוף המידע מתבצע מיפוי עומסים רגולטורים בשני צירים מקבילים - עם הרגולטור ואנשי המקצוע במשרד בציר אחד, ובשיח 
עם בעלי ענין בציר שני. לכל ציר מוצעת שיטת עבודה המתאימה לו, אך מתודולוגיית המיפוי זהה, באופן שיאפשר להשוות בין 

התוצרים. במקביל למיפוי העומסים, מתבצעת מדידת עלויות הרגולציה, המהווה כלי נוסף למיפוי עומסים. 

כך, גיבוש התכנית מוזן משלושה מקורות; מיפוי עומסים משרדי, מיפוי עומסים מול בעלי ענין ומדידת עלויות הרגולציה. גיבוש 
התכנית בנוי על סט כלים אפשריים לטיוב רגולציה, המוצעים במדריך ומקובלים בעולם. זאת, בהתחשב בניהול הסיכונים המשרדי, 

באופן שיאפשר לו להפחית הנטל אך בו בזמן לשמור על האינטרס הציבורי.

בנוסף על הבנייה של השיח עם בעלי הענין, מובנה במדריך גם מרכיב ההיוועצות עם משרדי ממשלה משיקים, החיוניים להפחתת 
הנטל הרגולטורי.

בספר השני מפורטים בהרחבה המתודולוגיות וכלי העזר המסייעים בתהליך. החלוקה בין שני הספרים מאפשרת קריאה רציפה 
בספר הראשון, לטובת ראייה כוללת של התהליך, בעוד שהספר השני נועד לתת כלים למנהל התהליך ומבצעיו בפועל.

הספר השלישי מביא בהרחבה את מתודולוגיית המדידה. ליבת המדידה הכמותית היא ניתוח הרגולציה - חוקים ותקנות - לחובות 
הנדרשות מן המפוקח, ככל שהוא מבקש לבצע תהליך מסוים. למשל, חובת הצגה של אישורים בתהליך יבוא מוצר. לשם עמידה 
בחובות, צריך המפוקח לבצע שורה של פעולות, כגון איסוף של מסמכים ממדינת הייצור, או מילוי טפסים. פעולות אלה, מכיוון 

שהן קונקרטיות, ניתנות בסופו של דבר, למדידה כמותית.

המדידה הכמותית בודקת הפחתה בנטל בכל הנוגע לעומסים הניתנים לכימות. לצד זאת, יש להעריך האם התכנית נתנה מענה 
לעומסים שאינם ניתנים לכימות. דהיינו, לבצע הערכה איכותית של התכנית. לשם כך, משרד ראש הממשלה בוחן את האפשרות 

לפתח מדד איכותי למדידת התכנית על ידי יצירת מדרג של כלים לרגולציה טובה.

המדידה תלווה את התהליך כולו, החל מניתוח הרגולציה ומיפוי העומסים ועד לגיבוש התכנית והערכה שלה. היא תשמש הכוונה, 
לאורך התהליך, היכן כדאי למקד מאמצים, ותאפשר למשרד בחינה נוספת של התכנית טרם סגירתה ולהציע בה שיפורים ככל 

שנדרש. בסופו של התהליך, תפורסם התכנית לציבור.

תקציר מנהלים - מבנה המדריך
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החלטת הממשלה מגדירה את הנטל הרגולטורי כמורכב מ-3 סוגי עלויות:
א. עלות הבירוקרטיה - העלות הכרוכה בתהליכי העבודה מול הרגולטור, הנובעת מן הפעילויות הנדרשות כדי להוכיח עמידה בדרישות 
התוכן של הרגולציה, והן כוללות, בין היתר, חובות דיווח והגשת בקשות וטפסים וכן את העלות הבירוקרטית של זמני ההמתנה הכרוכים 

בתהליך. החל משנת 2016 נקבע יעד כמותי להפחתה בעלויות הבירוקרטיה של 25%.

עלות העמידה בדרישות הרגולציה - העלות הישירה הכרוכה בעמידה בדרישות התוכן של הרגולציה המגדירות את הסטנדרט  ב. 
הנדרש מן המפוקח כדי לשמור על האינטרס הציבורי, בכל נוגע לאיכות המוצר או לטיב השירות לצרכן, כגון חובת רכישת חומרים וציוד, 

חובת העסקה של כוח אדם או חובת פרסום מידע לציבור.

ג. התאמת הדרישות הטכניות - התאמת הדרישות הטכניות המוטלות על יבוא או ייצור טובין לפי צו יבוא חופשי או לפי כל דין אחר, 
למקובל בשווקים משמעותיים בעולם, למעט בנסיבות מיוחדות בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל. כמובן שהתאמה זו לא 

רלוונטית לכל רגולציה.

כך נראה תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי:

מדידת ההפחתה של הנטל הרגולטורי

מדידה כמותית: הפחתת הנטל הרגולטורי תלווה במדידה של הנטל שהופחת. בדומה למדינות אחרות בעולם, בהן נקבע יעד מספרי של 
הפחתה, ההחלטה מחייבת, החל משנת 2016, הפחתה של 25% מעלות הבירוקרטיה. יעד ההפחתה נקבע לבירוקרטיה בלבד, מתוך הנחה 

שאת התהליך תמיד ניתן לשפר. 

יש לומר כי מדידה אמנם מאפשרת להגדיר יעד כמותי, אך המדידה אינה מטרה - המטרה היא הפחתת הנטל הרגולטורי. מדידה עשויה 
גם להטות אותנו מלראות את התמונה כולה ושיפור במדד לא תמיד מעיד על הפחתה מהותית בנטל. המדידה נבנתה ככלי לניתוח 
ואמצעי להעלאת שאלות ולזיהוי עומסים. משום כך, על אף שלדרישות הרגולציה לא הוצב יעד מחייב, מדידה עשויה לשרת את תהליך 

הפחתת הנטל הכרוך בדרישות, ולפיכך נמדוד גם את השיפור בהן.

הערכה איכותית: על מנת שהמדידה הכמותית לא תטה אותנו מראיית העומס הרגולטורי על כל מרכיביו, מתבקשת גם הערכה איכותית 
אשר תאפשר לנו לאמוד את איכות התכנית ביחס לסטנדרטים מקובלים בעולם של "רגולציה טובה". משרד ראש הממשלה בוחן פיתוח 
של מדד איכותי על בסיס מדד ה-Product Market Regulation( PMR2( של ארגון ה-OECD, וכן גם בהתייחס לאיסוף ועיבוד של 

למעלה מ-200 רעיונות לטיוב שנצברו בשנה האחרונה. 

בכל הנוגע להתאמת הדרישות הטכניות קיבלה הממשלה החלטה1 המחייבת להתאים את דרישות היבוא לדרישות בינלאומיות, למעט 
חריגים, לענין טובין אשר ייבואם למדינות מפותחות טעון, באותו הקשר, הצהרת יבואן, תוך פירוט המסמכים הנמצאים ברשות היבואן 

ומאמתים את הצהרתו.

1 החלטה מספר 2318 מיום 11.12.2014, בנושא ׳הגברת התחרותיות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא׳.

http://www.oecd.org/eco/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm 2
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הפחתת הנטל הרגולטורי מורכבת משלוש רמות של תכניות:

תכנית החומש - ההחלטה מטילה על כל המשרדים והרגולטורים בממשלה ליישם תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, תוך חמש 
שנים - תכנית החומש. לשם גיבוש תכנית החומש נדרש המשרד למפות את תחומי הפעילות של כל רגולטור המופיע בספר הרגולטורים 
הממשלתי ואת הבסיס החוקי )חקיקה ותקנות( לכל תחום. תכנית החומש היא חלוקה של כל התחומים לכל שנה, כך שיהיה ברור על 
איזה תחום עובדים באיזו שנה, ושבסיכום חמש השנים, המשרד יבצע תכנית להפחתת הנטל בכל תחומי פעילותו. בנוסף, תכנית החומש 

מאפשרת למשרדים בעלי רגולציה משיקה, לתאם את שנת הפעילות כך שהנושאים משיקים יטופלו באותה השנה.

התכנית המשרדית השנתית - מכלול התחומים עליהם עובד המשרד בשנה מסוימת מהווה את התכנית המשרדית השנתית לשנת 
העבודה. הממשלה קבעה את מסגרת תהליך העבודה לתכנית המשרדית השנתית, בחלוקה לשלושה שלבים: 

יש לציין כי ביצוע התכנית עלול להתפרס על פני יותר משנה אחת )במיוחד ככל שמדובר בשינויי חקיקה( וממילא דוחות הביצוע צריכים 
לכלול דיווח על עמידה בכל התכניות שעדיין לא הסתיימו. יש להדגיש כי, כמפורט בהחלטה, יעד ההפחתה של 25% מתייחס רק לתכנית 

המשרדית השנתית באופן מצרפי ולבירוקרטיה בלבד. 

התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי – בסופו של דבר, תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי מבוצע אצל כל רגולטור, על כל תחום עליו הוא 
מופקד. בעוד שתכנית החומש היא הרכבה של חמש תכניות שנתיות וכל תכנית שנתית היא אוסף של תכניות בתחומים השונים, הרי 
שה'בשר' – מה מפחיתים למעשה, נמצא בכל תחום. לכן, ליבת המהלך הוא התכנית להפחתה בתחום הספציפי. משום כך, מדריך זה 

מתמקד בעבודה הנדרשת לשם גיבוש תכנית בתחום מסוים. 

התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי

מדריך הפחתת הנטל הרגולטורי8



א. גורמים בתוך המשרד

הרגולטור - הציר המרכזי של התהליך, הוא האחראי על הרגולציה, הוא איש המקצוע ובעל הידע. עליו להגדיר את התכלית של 
הרגולציה, לבחון עומסים שניתן להוריד, להציע בעלי שיח מהמגזר העסקי והמגזר השלישי ולמלא תפקיד מרכזי בפיתוח התכנית. 

סמנכ"ל אחראי - החלטת הממשלה קבעה כי כל משרד יגדיר סמנכ"ל מכהן שיהיה אחראי על ניהול התהליך בכללותו, החל 
מהכנת תכנית החומש, דרך גיבוש התכנית המשרדית השנתית וכלה במעקב אחר יישומה. בדרך כלל יהיה זה סמנכ"ל התכנון, 

כגורם מטה מרכזי אשר יסייע לרגולטורים לאורך התהליך.

מוביל התהליך במשרד - אחד מעובדי הסמנכ"ל האחראי, אשר יוביל את התהליכים במשרד בשיתוף עם הרגולטור, בניהול חברת 
הייעוץ, בקשר עם בעלי הענין ובתיאום השוטף עם משרד ראש הממשלה.

ייעוץ משפטי - כיוון שרגולציה באה לידי ביטוי במסגרת חוקים ותקנות, יש לוודא ליווי שוטף של היועץ המשפטי במשרד.

מנכ"ל המשרד - אחראי על עמידת המשרד בהחלטת הממשלה ועל כן נוכחותו בתהליך בצמתים מרכזיים היא חיונית. מנכ"ל 
המשרד הוא שיאשר את התכנית המשרדית השנתית ואת הדוח השנתי טרם אישורם הסופי על ידי השר ופרסומם לציבור3. 

ב. משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה מהווה גורם מנחה ומסייע בתהליך, באופנים הבאים:

הנחיות וכלים מתודולוגיים, כולל מדריך זה והכשרות נלוות;	 

מסגרת מכרזית להתקשרות עם חברת יעוץ בשיתוף עם החשכ"ל והעמדת תקציב;	 

הסדרת דרכי הפעולה עם הארגונים המייצגים של בעלי הענין;	 

פרסום של תכנית החומש, התכנית המשרדית השנתית ודוחות הביצוע.	 

כאמור בהחלטה, התכניות השנתיות של המשרד, יתואמו עם משרד ראש הממשלה.

ג. משרדי ממשלה אחרים, בעלי ממשק לרגולציה

אחרים,  לסמכויות משרדים  נגיעה  להם  שיש  נושאים  תכלול  השנתית  המשרדית  ככל שהתכנית  כי  נקבע  הממשלה  בהחלטת 
תגובש התכנית בהיוועצות עם בעלי הסמכות האחרים. לכן, תכניות החומש צריכות להיבנות בתיאום בין המשרדים כך שככל הניתן 

נושאים משיקים בין משרדים יטופלו באותה שנה.

בתחילת השנה יש למפות היטב את המשרדים המשיקים, באופן שיאפשר להגדיר את אופי ההיוועצות עם המשרד האחר. לפעמים, 
יידרש תיאום – ואולי אף שותפות, בעיקר כאשר ישנה סמכות נפרדת החופפת את התחום, ולפעמים היוועצות או יידוע יספיקו. 

3 רגולטורים עצמאיים שאינם תאגידים סטטוטוריים מחוייבים בהפחתת הנטל בהתאם למבנה הארגוני הייחודי לרגולטור הספציפי.

בעלי תפקידים ושותפים בתהליך הפחתת הנטל הרגולטורי
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בעלי תפקידים ושותפים בתהליך הטיוב

ד. חברת הייעוץ

החשבת הכללית, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה, תעמיד לרשות המשרדים חברות ייעוץ באמצעות מכרז מרכזי, אשר יסייעו 
למשרדים אשר יהיו מעוניינים בכך לאורך התהליך. המכרז עתיד להגדיר דרישות ותפוקות לאורך התהליך, לאור מדריך זה.

ה. בעלי ענין

תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי מחייב דיאלוג עם ה'לקוחות' של הרגולציה המושפעים ממנה באופן ישיר וחווים את השלכותיה 
באופן יומיומי. לכן, קבעה ההחלטה כי התכנית המשרדית השנתית תגובש לאחר קיום שיח עם המגזר העסקי והמגזר השלישי 

)להלן: 'בעלי ענין'(. 

המדריך מעניק תפקיד משמעותי לבעלי הענין לכל אורך התהליך, מתוך הכרה בערך של יצירת אמון בחשיבות תמונת השטח 
שהם מייצגים ובמטרה לייצר קשב אמיתי לבעיות המטרידות אותם. בו בזמן מגדיר המדריך מסגרת ברורה לשיח, כדי לשמור על 
האפקטיביות שלו, ולזקק את המידע שיתקבל. עם זאת, יש להדגיש כי הממשלה היא האחראית והמנהלת של התהליך. הבניית 

השיח מדגישה את אחריות הממשלה בקבלת ההחלטות ומחדדת שלדיון יש סוף.

מתכונת העבודה המוצעת במדריך, מבוססת על הניסיון שנצבר בשנה האחרונה בעבודה עם נשיאות הארגוניים הכלכליים )להלן: 
'הנשיאות'4(, באמצעות ועדת היגוי שבה מיוצגים כל החברים בנשיאות )להלן: 'ועדת ההיגוי של הנשיאות'(. העבודה עם הנשיאות 
כי מתכונת העבודה שנבנתה  יש לציין,  וביכולותיה הארגוניות מול בעלי העסקים.  מאפשרת להסתייע במידע המצוי בנשיאות 
נסמכת על ההנחה שאנו לא מסתפקים רק בידע המצוי בארגונים המייצגים, לכן, מבוססים שלבי איסוף המידע בעיקר על עבודה 

ישירה עם בעלי העסקים. 

עם זאת, הארגונים המייצגים ובעלי העסקים המיוצגים בהם, מהווים פלח מסוים שאין להסתפק בו. יש לוודא כי, יינתן מקום מתאים 
גם לגורמים שאינם מיוצגים. לכן, במקביל לעבודה עם ועדת ההיגוי של הנשיאות, מבנה המדריך ערוץ נפרד של פניה ושיח עם 

בעלי ענין שאינם מיוצגים, יהיו אלה עסקים אחרים או ארגונים אזרחיים, מומחים או אף פרטים מן הציבור.

4 נשיאות הארגונים הכלכליים היא ארגון גג של ארבעה עשר ארגונים המייצגים בעלי עסקים, וככזו היא מהווה את הגוף המייצג הגדול ביותר של בעלי העסקים בישראל.
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ניתן למצוא את הקבצים המלאים של מדריך הפחתת הנטל בכתובת:
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Pages/RegulationEase.aspx

11  .......................................................................................................................................................................... ספר ראשון: תהליך העבודה

הקריאה בספר הראשון של המדריך.............................................................................................................................................................  12

תרשים תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי ...................................................................................................................................................  13

חלק ראשון - איסוף המידע...........................................................................................................................................................................  14

15  ...................................................................................................................................................................... שלב מקדים - מעגל התכנון

16  ................................................................................................................................... שלב 1 - יצירת תשתית למיפוי עומסים ומדידה

שלב 2 - מיפוי עומסים ומדידה.................................................................................................................................................................  18

שלב 3 - סיכום המידע................................................................................................................................................................................  20

חלק שני - גיבוש התכנית...............................................................................................................................................................................  21 

ספר שני: כלים ועזרים....................................................................................................................................................................................  27

ספר שלישי: מדידה.........................................................................................................................................................................................  57

ספר ראשון:
תהליך העבודה

drory
Sticky Note
ספר שלישי: מדידה - בעמ' 55



בעמוד הבא מצורף תרשים של התהליך. החלק העליון של התרשים, המתאר את החלק העוסק באיסוף המידע, מופרד לשני צירי 
עבודה מקבילים: בצד ימין מתואר הציר המשרדי, ובצד שמאל ציר השיח עם בעלי הענין. בהתאם, ספר תהליך העבודה, העמודים 
הימניים )הזוגיים( מתארים את תהליך העבודה המשרדי, והעמודים המקבילים מצד שמאל )האי-זוגיים( מתארים את שלבי השיח 

עם בעלי הענין. 

מבנה זה נועד להבהיר את אי התלות בין שני הצירים - איסוף המידע מתבצע במשרד ואצל בעלי הענין, כאשר אין החומרים נפגשים 
אלא לקראת גיבוש התכנית. ההפרדה נועדה לזקק את 'תפיסת המציאות' של כל צד, להציף פערים ולאפשר חשיבה והעלאת רעיונות 

באופן 'נקי', קודם לדיון על מה נכון ומה לא. כל זאת גם באופן שיאפשר למשרד להזין במידע חיוני את ניהול שני צירי העבודה.

בהתאם, הקריאה בספר יכולה להתבצע באופן רציף, עמוד אחר עמוד. לחילופין, ניתן לקרוא את העמודים הימניים כקריאה רצופה של 
ציר התהליך הפנים משרדי, ואת העמודים השמאליים כקריאה רצופה של ציר התהליך עם בעלי הענין. 

החלק התחתון של התרשים, מתאר את שלב גיבוש התכנית. העמודים המתאימים לו במדריך, נקראים בקריאה רצופה. זאת משום 
שבשלב זה העבודה מתבצעת במקום אחד – במשרד. כאשר, כמובן, גם כאן, לדיונים עם בעלי הענין יש תפקיד ומקום משמעותי.

יש להדגיש כי תהליכי ההיוועצות עם משרדים משיקים, צריכים להתקיים בשלבים המוקדמים, כחלק מציר העבודה המשרדי, זאת 
בהתאם לאופי ההיוועצות ורמת הממשק בין המשרדים.

הספר הראשון מתאר את תהליך העבודה בלבד. לכן, ככל שמתבקש פירוט מתודולוגי או נדרש כלי עזר, נמצאים אלו בספר 
השני שבמדריך. 

.] בתחתית כל עמוד מצוינת ההפניה לכלים ועזרים שנועדו להנחות את המשרדים ולסייע בעדם באמצעות הסימון הבא ]

בראש כל עמוד, לפני פירוט הפעולות הנדרשות, מובאת שורה של המעורבים המרכזיים. השורה מסומנת באמצעות הסימון הבא -]
.] [ - [. בעל התפקיד המרכזי מסומן בצבע מודגש. כל עמוד מסתיים בסיכום התוצרים של השלב האמור באמצעות הסימון הבא

הקריאה בספר הראשון של המדריך
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חלק ראשון
איסוף מידע



תכנון התכנית המשרדית השנתית

מעורבים: סמנכ"ל תכנון, מוביל התהליך במשרד, ייעוץ משפטי, הרגולטורים שבתכנית השנתית. 

כאמור לעיל, התכנית המשרדית השנתית היא אוסף של תכניות להפחתת נטל בתחומים שונים, כאשר בכל תחום מבוצע תהליך 
הפחתת הנטל בהתאם למתואר בספר זה. לאורך השנה, אם כן, מנוהלים בפועל מספר תהליכים במקביל, במתכונת זהה, בתחומים 
שונים אצל רגולטורים שונים. מצב זה עלול ליצור 'צווארי בקבוק', למשל בלשכה המשפטית או ביכולת לארגן את השיח עם בעלי 
ענין. זאת אומרת, על אף שתהליך הפחתת הנטל מבוצע עבור כל תחום בנפרד, יש צורך בתכלול של התכנית השנתית באופן רחב, 

בכל הנוגע לניהול שלבי ההתארגנות ואבני הדרך של כל תהליכי הפחתת הנטל בתחומים השונים.
ותכנון תכנית העבודה  זה מבוצע, במהלך הרבעון האחרון בשנה הקודמת, במסגרת מעגל התכנון השנתי  באופן טבעי, תכלול 
למשרד כולו, וכחלק מאחריותו הכללית של סמנכ"ל התכנון על תהליכי התכנון המשרדיים. יש להדגיש כי כבר בשלב זה יש להביא 

בחשבון את המשרדים המשיקים, וככל שנדרש לתאם איתם את העבודה.
משרד ראש הממשלה יקיים דיון מקדים עם המשרד לקראת תכנון התכנית המשרדית השנתית.

דיון מנכ"ל - אישור תכנית העבודה הכלל משרדי והנחיות מנכ"ל

מעורבים: מנכ"ל המשרד, הרגולטורים שבתכנית השנתית, סמנכ"ל תכנון, מוביל התהליך במשרד, ייעוץ משפטי.

למנכ"ל של  להצגה  ייעודי  זמן  להקדיש  יש  העבודה,  לפני תחילת שנת  במסגרת מעגל התכנון  הדיונים השוטפים  במסגרת 
התכנית המשרדית השנתית, זאת במטרה לרתום את הרגולטורים ולהעמיד את התכנית המשרדית השנתית ואת תוצריה כיעד 

מרכזי של המשרד. 

שלב מקדים
מעגל התכנון 00

ציר העבודה במשרד

( תוצרים (

גיבוש פרטי התכנית המשרדית השנתית. 

( כלים (
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מפגש התנעה עם הרגולטור

( מעורבים: הרגולטור, מוביל התהליך במשרד.  (

לכלול  צריך  זה  מפגש  השנתית.  בתכנית  אחריותו  שתחת  התחומים  על  הרגולטור  עם  במפגש  מתחיל  הנטל  הפחתת  תהליך 
שלושה חלקים: בחלק הראשון מוצג לרגולטור בפרוטרוט מבנה התהליך, המושגים המתודולוגיים וכלי המדידה. בחלק השני, יציג 
הרגולטור רקע לפעילותו, בהתייחס לאינטרס הציבורי שבאחריותו, וכן הצגה של חומרים רלוונטיים שיסייעו לסמנכ"ל התכנון 
בלימוד התחום. בשלב זה יש להגדיר את התכלית שבבסיס הרגולציה, שהיא המסגרת שבתוכה מפחיתים את הנטל ואת פעילותו 

המרכזית בתחום.
החלק השלישי של המפגש נועד למפות ולאפיין סוגים שונים של בעלי ענין בנוסף על אלה שהוא מכיר מעבודתו השוטפת ולפי 
פלח השוק שבו הוא פועל, וככל האפשר, לזהות גורמים ספציפיים. כמו כן, בדיון זה ינוסחו שאלות שיועברו לבעלי הענין )במסגרת 
שאלון, כמפורט להלן(, שהרגולטור סבור שיועילו לו במיפוי העומסים. על בסיס כל אלה יגובשו עם הרגולטור אבני הדרך בתהליך 

ההפחתה, בהתייחס למתווה התהליך הכללי.

ניתוח רגולציה

( מעורבים: מוביל התהליך במשרד, הרגולטור. (

'ניתוח רגולציה' הוא מתודולוגיה בינלאומית לניתוח של הוראות החקיקה. בניתוח זה, מפורקת הרגולציה לתהליכים הרגולטוריים 
)כגון הוצאת רישיון ליבוא מוצר(, ולחובות הכרוכות בכל תהליך )הגשת מסמכים לצורך קבלת הרישיון(. חובות אלה הן, למעשה, 

ליבת הרגולציה ולכן הן מצויות בחוק.
ניתוח הרגולציה מהווה את התשתית למדידת עלות הרגולציה, מכיוון שניתן להעריך, איזה פעולות נדרש המפוקח לבצע על מנת 
לעמוד בחובות הרגולציה )כגון בדיקות מעבדה או הגשת מסמכים(. פעולות אלה, מכיוון שהן קונקרטיות, ניתנות להמרה למונחים 

של עלות ישירה.
בנוסף, ניתוח הרגולציה מהווה תשתית לקראת דיוני מיפוי העומסים עם הרגולטור, משום שהתמונה הטכנית המוצגת בניתוח זה, 

מעלה שורה של שאלות, לאור השוואה של תמונה זו לפרקטיקה של יישום החוק.
יש לשים לב, כי בנוסף לחקיקה, ניתוח הרגולציה צריך לכלול גם הוראות מינהל וחוזרי מנכ"ל, ככל שיש בהם תוספת לחובות 
המוטלות על המפוקחים, או שהם משמשים ליצירת הבחנות בין סקטורים או אזורים גאוגרפיים. במקרים מסוימים, יתכן שעיקר 

החובות המוטלות על הרגולטור מצויות דווקא בהוראות המינהליות.
כיוון שמדובר בעבודה אנליטית, המבוססת על הנחיות בעלות אופי כמעט טכני, יש יתרון בכך שהניתוח הראשוני יבוצע על ידי 
חברת ייעוץ, על בסיס החוק והחומרים הכתובים בלבד, ולא על ידי איש מקצוע שמכיר את ההתנהלות בפועל. דווקא אי הכרות 
מוקדמת עם השטח מצד אחד, ועבודה באמצעות הנחיות מובנות מצד שני, יכולות להציף שורה שאלות מעניינות, של 'מתבונן 

מן הצד'. כמובן שהשלמה מלאה של התהליכים והחובות תבוצע על ידי הרגולטור.

( תוצרים (

איסוף חומרים רלוונטיים ללמידה; מיפוי וזיהוי בעלי הענין על 
ידי הרגולטור; ניסוח השאלות לבעלי הענין; ניתוח הרגולציה; 

גיבוש שאלות לדיון עם הרגולטור.

( כלים (

מתודולוגיית   ;)29-30 )עמודים  ההתנעה  מפגש  מתווה 
הניתוח  יבוצע  גביה  שעל  טבלה  כולל  הרגולציה,   ניתוח 

)עמודים 59-61(.

שלב 1
יצירת תשתית למיפוי עומסים ומדידה 01

ציר העבודה במשרד
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פניה לבעלי ענין

( מעורבים: מוביל התהליך המשרדי, בעלי ענין, ייעוץ משפטי. (

השיח עם בעלי הענין מבוצע בשני ערוצים מקבילים, עם בעלי ענין מן הציבור, שאינם מיוצגים ועם בעלי הענין המיוצגים בארגונים, באמצעות ועדת 
ההיגוי של הנשיאות. השלב הנוכחי נועד לייצר את תשתית העבודה לקיום שיח מעמיק )המפורט בשלב הבא(, ומטרתו לגבש רשימה של בעלי ענין 

המוכנים לקחת חלק בהמשך השיח, לאסוף חומרי גלם ראשונים ולגבש את שאלון מיפוי העומסים שיישלח למשתתפים.

קול קורא לציבור לקבלת התייחסות בנוגע לנטל רגולטורי
כמקובל, הפניה לבעלי ענין מן הציבור )שאינם מיוצגים( תבוצע באמצעות קול קורא. בקול הקורא יש להבהיר לפונים כי המשרד מתעתד לקיים 
שיח מעמיק עם חלק מן הפונים. עם זאת, כחלק מתיאום הציפיות, יש לציין כי הממשלה לא מתחייבת לענות לכל פנייה וכי ההזמנה להשתתפות 

בהמשך השיח תהיה בהתאם למדיניות תמהיל המשתתפים של המשרד ולאיכות המידע שיתקבל מן הפונים. 
בנוסף על הקול קורא, יוכל המשרד לפנות באופן יזום לבעלי ענין )outreach( אשר זוהו על ידי הרגולטור, שהשתתפותם בשיח היא חשובה.

מפגש עם ארגונים מייצגים
במקביל לפנייה הכללית לציבור יש לתאם דיון עם נציגי הארגונים המייצגים הרלוונטיים. למפגש זה שלוש מטרות, בנוסף על הכרות ראשונית 
ותיאום ציפיות: הראשונה, להציע רשימה של עסקים אשר ישתתפו בשלבי השיח המפורט להלן. רשימה זו צריכה לשקף תמהיל מאוזן המביא 
בחשבון חברות גדולות, בינוניות וקטנות, בדגש על בינוניות וקטנות; פיזור גיאוגרפי של החברות, תוך מתן תשומת לב לפריפריה )כלכלית, חברתית 
או גיאוגרפית(, ולחלוקה למחוזות של הרגולטור הספציפי, ככל שישנה. הרשימה תוצע בפני המשרד לאישורו. השניה, לקיים דיון תוכן ראשוני 

בנוגע לעומסים ובעיות המוכרים לארגונים המייצגים. השלישית, הצעה לשאלות ספציפיות, לקראת עדכון השאלון שיישלח לבעלי הענין.

שאלון למיפוי עומסים )שאלון ראשון(
על בסיס הקול הקורא והמפגש עם הארגונים המייצגים, המשרד יכול לגבש רשימה של בעלי ענין המוכנים לקחת חלק בהמשך השיח. לרשימה 
זו יישלח שאלון למיפוי עומסים. שאלון זה מבוסס על שאלון מיפוי עומסים גנרי המצורף למדריך, בספר הכלים והעזרים. כאשר על בסיס 
חומרי הגלם שהתקבלו, ועל בסיס דיון ההתנעה עם הרגולטור, יוכל המשרד לעדכן את השאלון בשורה של שאלות נוספות הרלוונטיות לתחום 
פעילות מסוים. כל השאלונים שיישלחו יהיו זהים, במטרה לייצר אחידות בתשתית המידע. ועדת ההיגוי של הנשיאות תהיה אחראית על שליחת 
השאלונים לעסקים ברשימה שאושרה על ידי המשרד, איסוף השאלונים והעברתם למשרד. כמובן שאת השיח מול בעלי הענין שאינם מיוצגים, 
ינהל המשרד. יש לציין, כי השאלונים ימולאו באופן אנונימי, כך שלא ניתן יהיה לשייך שאלון לחברה מסוימת. יתר על כן, השאלונים יוגדרו כמידע 
עסקי רגיש, על מנת להגן על החברות מפני פרסום ציבורי של תוכנם ובפרט של המידע הגולמי שנמסר על ידן באופן וולונטרי. על בסיס ניתוח 

המידע, ככל שיידרש, כדאי לקיים שיחות הבהרה עם מספר חברות על מנת לחדד נושאים מרכזיים, לקראת המשך הליבון בקבוצות הדיון.
יש לציין כי, באופן טבעי, ככל שהדבר נוגע לעומסים רגולטוריים, בעלי הענין המרכזיים הם המפוקחים עליהם חלה הרגולציה. עם זאת, כדי לייצר 
תמונה מאוזנת, יש לתת את הדעת למידע המתקבל מגורמים שאינם המפוקחים הישירים, אלא אלה המייצגים את הקהל שהרגולציה נועדה 
להגן עליו, כגון ארגוני סנגור וצרכנים או מומחים ואף אנשים פרטיים. אמנם, בכל הנוגע לקהל יעד זה, שאלון מיפוי עומסים אינו רלוונטי, אך דווקא 

משום כך, יש לוודא, ככל שמתקבלות פניות מן הסוג הזה, שמתקיים איתם דיון ייעודי.

( תוצרים (

קבלת מידע ראשוני בפנייה ישירה )מכלל הציבור( ומהארגונים 
בשיח;  המשתתפים  הענין  בעלי  רשימת  יצירת  המייצגים; 
 איסוף המידע משאלונים בנוגע לעומסים ואפשרויות להפחתת 

הנטל הרגולטורי.

( כלים (

דגשים לקול קורא לציבור )עמוד 37(; 
שאלון גנרי לבעלי ענין )עמוד 38-39(.

שלב 1
יצירת תשתית למיפוי עומסים ומדידה 01
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שלב 2
מיפוי עומסים ומדידה עם הרגולטור 02

( תוצרים (

והעלאת אפשרויות  עומסים  מיפוי  הרגולציה;  ניתוח  השלמת 
להפחתת הנטל הרגולטורי.

( כלים (

סיווג עומסים ומפרט השאלות )עמודים 33-35(.

( מעורבים: רגולטור, מוביל התהליך במשרד. (

ניתוח הרגולציה מייצר את התשתית לדיוני עומק עם הרגולטור על עומסים רגולטוריים והעלאת אפשרויות להפחתת הנטל. באופן טבעי, הרגולטור, 
המכיר את התחום לפני ולפנים מנסיונו היומיומי, יודע לסמן עומסים שיוצרת הרגולציה הקיימת ואפשרויות להפחתת הנטל. השיטה המוצעת להלן 
מייצרת סדרה של מפגשים עם הרגולטור, במטרה לנסות ולחשוב על הרגולציה, באופן אחר, באמצעות מתכונת מובנית, בנוסף לידע המוקדם שלו. 

כיצד זה מתבצע?

דיון על ניתוח הרגולציה
בפני הרגולטור יוצג ניתוח הרגולציה, לטובת תיקוף הטבלה והשלמתה. ניתוח זה מציג באופן סכמטי את כלל התהליכים והחובות הרגולטוריות 
ומאפשר דיון על העומסים, בהשוואה שבין התשתית החוקית לבין הפרקטיקה. בפרט, מאפשר הניתוח להצביע על התהליכים המרכזיים בהם יש 
למקד את מיפוי העומסים ושעליהם תבוצע מדידה. לכן, יש להקפיד שמרכזיות התהליכים, ככלל, תקבע לפי מידת שכיחותו של התהליך. יחד עם 

זאת, יש להביא בחשבון תהליכים חשובים גם אם אינם שכיחים. תיקוף התהליכים יבוצע במקביל גם מול בעלי הענין.

מיפוי עומסים
ניתן לאפיין ארבעה סוגים של עומסים אפשריים לעסק הספציפי הנובעים מן הרגולציה:

ארבעת סוגי העומסים יכולים לנבוע מבירוקרטיה או מדרישות הרגולציה. בספר השני של המדריך, מוצע מפרט של שאלות, על בסיס סיווג 
העומסים, במטרה למפות עומסים אפשריים בדיון עם הרגולטור. 

כמו בניתוח הרגולציה, גם כאן נבנתה מתכונת מוגדרת לדיונים הפנים משרדיים, במטרה לאפשר חשיבה על מה שאינו ידוע מראש. משום כך, על 
אף שהדיון הוא פנים משרדי, כדאי לשמר את פורמט הראיון הקבוע בהתאם למתודולוגיה, כדי לשאול גם על מה שלכאורה מובן מאליו.

על אף שעיבוד האפשרויות להפחתת הנטל לכלל תכנית, מקומו בחלק של גיבוש התכנית, באופן טבעי, במהלך הדיון על עומסים, עולות גם 
אפשרויות להפחתת הנטל. לשם כך, ניתן להשתמש, באופן ראשוני, ב'טבלת כלי הטיוב' המפורטת להלן בחלק של גיבוש התכנית. באופן זה, בסיום 

שלב מיפוי העומסים, תתקבל גם שורה של אפשרויות להפחתת הנטל. 

לדוגמא - השקעה 
בחומרים, הגשת 

טפסים וזמן המתנה 
לרגולטור

הנובעת מהרגולציה 
ומעכבת את 

הפעילות העסקית

המטילה מגבלות על 
יכולת התכנון

המייצרת קושי 
ביישום הרגולציה

אי בהירותאי ודאותהתמשכות התהליכים עלויות ישירות 

ציר העבודה במשרד
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השיח המובנה עם בעלי ענין נועד לייצר דיון אפקטיבי, שיעלה בעיות רוחביות, על בסיס נכונות לקשב של המשרד. הניסיון מלמד 
כי בעלי הענין מבינים ומכירים בערך האינטרס הציבורי הקובע את מסגרת הדיון. כמו כן למדנו מהניסיון כי לעיתים יתמקד הדיון 

בדרישות הרגולציה אך ברוב המקרים הסוגיות העולות בדיון הנבנה באופן זה, מתייחסות להיבטים בירוקרטיים.
בדומה למיפוי עומסים עם הרגולטור, מיפוי עומסים עם בעלי הענין מתבצע אף הוא בשני כלים; האחד, בדיון פתוח על העומסים 

והבעיות המוכרים להם, על בסיס השאלון שנשלח קודם לדיון. והשני, באמצעות מדידת עלויות הרגולציה. 

( מעורבים: מוביל התהליך במשרד, בעלי ענין. (

קבוצות דיון
על בסיס השאלונים, יש לקיים קבוצות דיון עם בעלי הענין, כדי לזקק את המידע ולייצר דוגמאות. כמובן שהדיון לא צריך להתקיים 
ניתן לבחור מדגם מייצג. עם זאת, יש לוודא כי תינתן אפשרות לקבוצות השונות של בעלי הענין  עם כל ממלאי השאלונים – 

להשתתף בדיונים. 
מטרת הדיונים היא ליצור תמונת מצב לפי הקריטריונים הבאים:

	  מיפוי עומסי רגולציה מרכזיים, תוך קבלת דוגמאות להמחשה, ככל שהן לא התקבלו מתוך השאלונים ושיחות ההבהרה;
	 דירוג עומסי הרגולציה במטרה לזהות בעיות רוחביות ומהותיות;

זו  טבלה  הרגולציה.  ניתוח  טבלת  המשתתפים  בפני  תוצג  הדיון  של  האחרון  בחלק  הרגולציה:  עלות  במדידת  ראשוני  	  דיון 
תשמש בסיס לשאלון מדידה )שאלון שני( אשר יישלח אליהם לאחר הדיון. בשאלון השני הם יתבקשו להשלים את הפעולות 
הדיון  בקבוצות  השאלון,  לשליחת  קודם  הפעולות.  לביצוע  העלות  את  ולכמת  הרגולציה  בחובות  עמידה  לטובת  הנדרשות 

יתבקשו המשתתפים לזהות את התהליכים המרכזיים מנקודת מבטם, כך שהשאלון השני יתייחס רק לתהליכים אלה. 
יש להדגיש כי על מנת לשמר את האפקטיביות של דיונים מסוג זה, מספר המשתתפים )חברות בלבד, ללא ממשלה ומנהלי הדיון( 

צריך לנוע בין חמישה לעשרה.

מדידת עלויות הרגולציה – שאלון שני )מדידה( וראיונות עם בעלי ענין
כאמור, לאחר קבוצות הדיון יישלח לבעלי הענין שאלון המדידה )השאלון השני(, באמצעותו תושלם טבלת המדידה. יש לקיים 
דיון משרדי על הטבלה המעודכנת, חומרי הגלם שהזינו אותה ועל ההכרעות המתודולוגיות )בעיקר בכל הנוגע למיצוע הנתונים(. 
על בסיס דיון זה ועל מנת להשלים ולתקף את המדידה, יתקיימו ראיונות עם בעלי ענין ספציפיים, על הטבלה המלאה, בהתחשב 

בתמהיל ובמטרה לייצר תמונת עלות מדויקת.

( תוצרים (

מיפוי ודירוג עומסי הרגולציה מנקודת מבטם של בעלי הענין; 
טבלת מדידת עלויות הרגולציה.

שלב 2
מיפוי עומסים ומדידה אצל בעלי ענין 02

( כלים (

ציר שיח עם בעלי ענין
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( תוצרים (

סיכום ציר העבודה במשרד; סיכום ציר השיח עם בעלי ענין; 
טבלת המדידה.

( כלים (

 פורמט סיכום המידע בציר העבודה במשרד )עמודים 40-44(;
הענין  בעלי  עם  השיח  בציר  המידע  סיכום   פורמט 
של  עומק  לניתוח  אקסלית  עזר  טבלת   ;)45-46 )עמודים 
המדידה  בספר  המדידה  טבלת   ;)47-48 )עמודים  העומסים 

)עמוד 66(.

שלב 3 
03 סיכום המידע

( מעורבים: סמנכ״ל התכנון, רגולטור, מוביל התהליך במשרד. (

בנקודת הזמן הזו, יש לכנס את כל המידע שהתקבל ולקיים עליו דיון השוואתי. למעשה, בפני המשרד קיימים שלושה מסמכים:
1. סיכום איסוף המידע בציר המשרדי.

2. סיכום איסוף המידע בציר השיח עם בעלי ענין.
3. טבלת המדידה הכמותית.

בהתאם לעקרון המבחין בין שני הצירים, מוצגים תוצרי העבודה של כל ציר בנפרד, במטרה לאפשר למשרד להשוות בין 'תפיסות 
המציאות' ולזהות פערים. יש להדגיש כי ככל שלוועדת ההיגוי היתה מעורבות משמעותית בתהליך, מן הראוי להעביר אליהם את טיוטת 
המסמך המסכם את השיח עם החברות הרלוונטיות לוועדת ההיגוי. ככל שתהיה לחברים בוועדה הסתייגות בנוגע לדוח, יתאפשר להם 

להגיש את עמדתם למשרד, במקביל לדוח. כמו כן, משרד ראש הממשלה יקיים דיון עם המשרד על שלושת המסמכים.

מוצגות להלן שאלות מנחות לדיון המשרדי. מטרתן היא לאפשר למשרד לנתח את המידע לא רק כאוסף של עומסים ועלויות 
אלא בעיקר לבחון האם ניתן לראות 'יער מעבר לעצים', האם מתקבלת תמונה מהותית המהווה מכנה משותף כללי. להלן עיקרי 

הנושאים לדיון:

	  השוואה בין שני צירי העבודה: האם קיימת חפיפה בין העומסים שמופו על ידי המשרד לאלה שמופו אצל בעלי הענין? במידה 
ולא, מהו מקור הפער? כמו כן, ניתן יהיה להשוות בין האפשרויות לטיוב שהועלו לאורך הדיון בכל אחד מצירי העבודה.

	  ניתוח עומק של העומסים: לאור המתודולוגיה, ניתן להבחין בין סוגי עומסים. הסיווג מאפשר לנתח עומסים מרכזיים – האם הם 
עלויות ישירות, התמשכות תהליכים, אי ודאות או אי בהירות, זאת בהתאם לחלוקה בין דרישות לבירוקרטיה. לשם כך, מוצעת 

בספר הכלים והעזרים טבלת עזר אקסלית המאפשרת לבצע חתכים שונים לפילוח העומסים. 

בין העומסים שעלו, בשני  נתונים אלה מפתיעים אותנו? האם קיימת חפיפה  והאם  ביותר  	  מדידה: מהם התהליכים היקרים 
הצירים, לבין התהליכים היקרים? אם לא, מדוע? 

	  האם, בנוסף לעומסים רגולטוריים, התקבל מידע בנוגע ליעילות הרגולציה והאפקטיביות שלה, המחייב העמקה נוספת או 
המשך עבודה מעבר להפחתה של הנטל הרגולטורי?

דיון זה משמש גשר בין איסוף המידע לגיבוש התכנית, מכיוון שהוא מאפשר לחשוב על התכנית לא רק כאוסף של פתרונות לשורה 
של עומסים ועלויות אלא לחפש רעיון מכונן או קו מנחה שיספק מענה עומק. לשם כך, מצורפת טבלת עזר אקסלית שבה ניתן 
להזין את העומסים, שעלו מן הרגולטור ושהתקבלו מבעלי הענין, ועל פי הסיווגים בהם נעזרנו לאורך העבודה. טבלה זו, מאפשרת 
למשרד לעשות ניתוחים, במטרה לנסות לראות איזו תמונה רוחבית מתקבלת מן המידע שהתקבל. ניתן להוריד את טבלת העזר 

האקסלית בכתובת הבאה: לחץ כאן לצפייה בטבלה
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שהוא  שלהלן,  התרשים  המשרד.  ידי  על  מרכזי  באופן  מבוצע  התכנית  גיבוש  שונים,  ממקורות  המגיע  המידע  מאיסוף  בשונה 
למעשה החצי התחתון של תרשים תהליך העבודה, מציג את הרעיון המארגן של השיטה המוצעת לגיבוש תכנית:

התרשים מדבר בעד עצמו. מובאים להלן דגשים מרכזיים:

שלב 4 
04 גיבוש תכנית
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הפגשה

( מעורבים: מנכ״ל המשרד, רגולטור, סמנכ״ל התכנון, מוביל התהליך במשרד, בעלי ענין, משרד ראש הממשלה. (

איסוף המידע התבצע כאמור, בשני צירים מקבילים. עם זאת, בגיבוש התכנית יש צורך בדיאלוג - על התכנים - בין המשרד לבעלי 
הענין, במטרה לגבש תכנית אפקטיבית. לכן, בנקודת הזמן הזו של התהליך יש ערך בקיום מפגש רשמי בין הצדדים, שבו יושבים 
בעלי האחריות ומקבלי ההחלטות באותו שלחן עם בעלי הענין ושומעים את עמדותיהם באופן בלתי מתווך. מפגש זה הוא יריית 

הפתיחה לגיבוש התכנית ולכן נוכחות המנכ"ל, וכמובן הרגולטור, היא חיונית. משרד ראש הממשלה יזומן גם כן לדיון זה.

המשרד  הנהלת  בפני  ישיר  באופן  עמדתם  את  להציג  הענין  לבעלי  אפשרות  מתן  הראשונה,  מטרות:  שתי  כן,  אם  זה,  למפגש 
והרגולטור. השניה, יצירת הקשב והאמון לקראת גיבוש תכנית העבודה. לכן, במפגש זה לא כדאי לקיים דיון על פתרונות, אלא 
קודם כל לשמוע, על מנת לייצר קשב ונכונות להבין מה מפריע לבעלי הענין, להבין את תפיסת המציאות וההתנהלות היומיומית 

שבתוכה הם חיים, מבלי לשלול את עמדותיהם.

באופן טבעי, גורמים אשר השקיעו מזנמם באיסוף המידע, מצפים שתנתן להם האפשרות לקיים דיון ולהשמיע את עמתדם גם 
במהלך גיבוש התכנית. אומנם, המשרד הוא שקובע את מתכונת דיוני ההמשך, אך תיאום הציפיות הוא קריטי ליצירת יחסי אמון. 
לכן, המפגש צריך להסתכם בהתוויית שלבי ההתקדמות לקראת גיבוש תכנית והגדרת מקומם של בעלי הענין בדיונים בהמשך. 

בכל מקרה, חשוב להדגיש כי האחריות, ולכן גם הסמכות, הן בידי הממשלה.
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כלי הטיוב וניהול סיכונים

( מעורבים: רגולטור, סמנכ״ל התכנון, מוביל התהליך במשרד, ייעוץ משפטי. (

כאמור, התכנית להפחתת נטל מוזנת משלושה מקורות: מיפוי העומסים המשרדי, מיפוי עומסים אצל בעלי הענין ומדידת עלויות הרגולציה. 
שלושה מקורות אלה הם חומרי הגלם הבסיסיים, אך יתכן כי בשלב זה יעלה גם צורך בקיום של מחקר מעמיק לטובת גיבוש תכנית, כגון 
השוואה בינלאומית, ניתוח או"שי )ארגון ושיטות( של שיטת העבודה מול הרגולטור או כל ניתוח אמפירי אחר. מכיוון שמחקר מסוג זה מצריך 

משאבים, יש לבצע אותו ככל שמסתמן שהבעיות והעומסים שמופו מחייבות שינוי מהותי ושקיים צורך במידע נוסף.

כאמור, כחלק מרצף הדיון בעומסים הרגולטוריים, נידונו גם מספר אפשרויות להפחתת הנטל. עם זאת, בדומה לקטלוג העומסים, גם את 
האפשרויות להפחתת הנטל הרגולטורי ניתן להעמיד בטבלה מסודרת )'טבלת כלי הטיוב'(, בהתייחס להבחנה שבין בירוקרטיה לדרישות 
הרגולציה. כלים אלה, כשהם מסודרים בטבלה, מאפשרים לחשוב באופן שיטתי על העומסים שמופו, ולבדוק כיצד ניתן להפחית את הנטל.
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טיוב הדרישות יכול לבוא בשני אופנים מרכזיים: האחד, הקלה ושינוי בדרישות עצמן, והשני, שמירת הדרישות הרגולטוריות, אך בהתערבות 
פחותה של הרגולטור, כך שלעסק תהיה יותר גמישות ביישום הרגולציה. 

באופן דומה, טיוב הבירוקרטיה יכול להתבצע בשני אופנים: האחד, הקלות הקשורות לדרישות תהליכיות מול הרגולטור, בעיקר בכל הנוגע 
להקלה בחובות מידע ודיווח, והשני, חיזוק הבהירות והעקביות באינטראקציה השוטפת מול הרגולטור.

סט האפשרויות והרעיונות להפחתת הנטל, צריך להבחן אל מול ניהול הסיכונים המשרדי. ניתן לאפיין מספר כללים בסיסיים בניהול סיכונים:

ראשית, יש לאפיין את סוג הנזק והמקור לו, למשל פציעות של תושבים כתוצאה מחדירה לשוק של מוצרים לא בטיחותיים בעקבות טעות 
של יבואן או, לחילופין, עבריינות של יבואן. למעשה, בשלב זה מוגדר תרחיש הסיכון - מה עלול לקרות ומאיזו סיבה. את התרחיש יש לפרק 

לשני מרכיבים:

	 רמת הסיכון: עד כמה חמור הנזק, באיזו מידה הוא הפיך, מהו 'אזור הסיכון' ומהו היקף ההשפעה שלו. 
	 סיכוי ההתממשות: מהי הסבירות לתרחיש שעלול להוביל לנזק, ובעיקר לנזק משמעותי.

רגולציות רבות נקבעות בגלל מקרים שקרו, דהיינו תרחישים שהתממשו והובילו לנזק, ובמיוחד לנזק משמעותי. כך, 
לעתים, רגולציות נועדו למנוע מקרים קיצוניים אך נדירים. ניהול הסיכונים מאפשר לנו לייצר הבחנות ברגולציה, 
בהתאם לסוג התרחיש )יש להבחין בין תרחיש הנובע מטעות לכזה שמקורו בעבריינות( ולמרכיבי היסוד של 
רמות הסיכון וסיכוי ההתממשות. כך שהתרחיש הקיצוני, שהוא גם הנדיר, יקבל מענה מיוחד, באופן שיאפשר 
למרבית המקרים להתנהל באופן פשוט עם רגולציה המטילה נטל מועט ככל האפשר. זאת אומרת, ניהול סיכונים 

מיטבי מאפשר להפחית את הנטל הנובע מדרישות הרגולציה, תוך שמירה על האינטרס הציבורי. בהקשר זה יש חשיבות לבחון, יחד עם 
הייעוץ המשפטי, את אמצעי הפיקוח והבקרה, הקיימים והנדרשים, את מידת ההרתעה הגלומה בהם ואת האפקטיביות שלהם.

( תוצרים (

סט אפשרויות להפחתת הנטל.

טיוב הבירוקרטיהטיוב הדרישות

חיזוק בהירות ועקביותהקלות בתהליךאימוץ רגולציה ׳רכה׳הקלה בדרישות

בהירות בתהליכים )SLA(איחוד והפחתה של דרישות מידעמעבר מהיתר לנורמהביטול דרישות

הפחתת תדירות שינוייםהפחתת תדירות חובות דיווחמעבר לרגולציה עצמיתהפחתת תנאי סף

הבחנות ברגולציה:
פתרון בעיות ביישום בשטחמפרטים אחידיםהעדפת חובות גילוי על פני דיווחקהל/מוצר/רמת סיכון

)בין מחוזות/פקחים(

One Stop Shopשימוש בכלים לא רגולטוריםאימוץ סטנדרטים בינ״ל
שיתוף בעלי ענין וזמינות הרגולטור)מחשוב והנגשה מרחוק(

כלי הטיוב

( כלים (
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היוועצות עם משרדים משיקים ודיונים עם בעלי ענין

( מעורבים: רגולטור, סמנכ״ל התכנון, משרדים משיקים, בעלי ענין, ייעוץ משפטי. (

תכנית החומש נבנתה כך שתחומים שיש ביניהם השקה בין משרדים, תבוצע עליהם עבודה באותה שנה. כך, היוועצות עם משרדים משיקים, 
צריכה להיות כבר חלק מאיסוף המידע )במסגרת ציר העבודה המשרדי(, ובניית שיתוף הפעולה עם משרדים משיקים, היא מרכיב הכרחי 
בניהול התהליך. הניסיון מראה כי ככל שמערבים משרדים אחרים מוקדם בתהליך, בשלבי החשיבה, וקודם ש'ננעלים' על כיוון מסוים, כך גדלה 

הנכונות לשיתוף פעולה והיכולת להגיע להסכמות.
לעומת זאת, מידת השיתוף של בעלי הענין בגיבוש התכנית היא החלטה של המשרד. הטווח נע בין עבודה במשרד ודוח סופי המוצג להערות 

)בעל פה או בכתב( לבין תכנית המגובשת בעבודה משתפת באופן רציף.
מתוך הניסיון: השיח שנערך עד כה, מייצר יחסי אמון שמאפשרים למשרד לשתף באופן מעמיק את בעלי הענין בדיונים לקראת גיבוש 
התכנית. ככל שנוצרה השפה המשותפת יתכן ובעלי הענין יוכלו לתרום רעיונות שיסיעו לרגולטור לבנות רגולציה טובה. יתר על כן, במידה 

ואכן גובשה התכנית באופן משתף, יהיה קל יותר להעביר וליישם אותה.
לכן, במהלך גיבוש התכנית כדאי לקיים דיונים עם המשרדים המשיקים ועם בעלי הענין, כולל אלה המייצגים את קהל היעד עליו נועדה 
הרגולציה להגן. דיונים אלה יכולים להתקיים בדרכים שונות, כגון מפגשים נפרדים או שלחן משותף. כך או כך, ברור שבסופו של דבר, בנקודת 

ההחלטה, ובמידה וישנן מחלוקות, הממשלה היא בעלת הסמכות לקבלת ההחלטות. 
אמנם, המשרד רשאי להחליט על מידת שיתוף בעלי הענין בגיבוש התכנית, אך בכל מקרה מצופה כי המשרד יקיים לכל הפחות דיון נוסף 

עם בעלי הענין על מתווה התכנית.

מדידה כמותית והערכה איכותית

לקראת גיבוש טיוטת התכנית, ניתן לקיים הערכה שלה באמצעות המדד, כאשר החל משנת 2016, ישנה חובה להגיע ליעד הפחתה של 25% 
מן הנטל הבירוקרטי. המדידה תאפשר למשרד לחזור ולתקן את התכנית ככל שנדרש, ועד שתימצא נקודת איזון בין הפחתת הנטל הרגולטרי 

לבין שמירה על תכלית הרגולציה. להלן מספר דגשים בנוגע למדידה:

	  ככל שהמדידה הכמותית מראה כי התכנית אינה מגיעה ליעד של 25% הפחתה בעלות הבירוקרטיה, יש לחזור ולבחון את התכנית עד 
להגעה ליעד.

	  אמנם רק עלות הבירוקרטיה מחויבת ביעד הפחתה של 25%, אך כלי המדידה מאפשר גם מדידה של הפחתה בדרישות הרגולציה.

	  הערכה איכותית של מהות השינוי הגלומה בתכנית, בהתייחס לעומסים שאינם מדידים. כאמור, בימים אלה נבחן פיתוח של מדד איכותי 
שעתיד להתווסף למדידה הכמותית.

( תוצרים (

טיוטת תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי.

( כלים (

ספר המדידה.
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סיום תהליך מול בעלי ענין ופרסום התכנית

( מעורבים: מנכ״ל המשרד, רגולטור, סמנכ״ל התכנון, משרד ראש הממשלה, בעלי ענין. (

קודם לסגירת התכנית, בעלי הענין שהשקיעו מזמנם בתהליך, מצפים כי יתקיים מולם אקט של סיום )'closure'(, שבו הם יוכלו להבין את 
אופן התייחסות המשרד לסוגיות שהועלו. הניסיון מלמד כי זהו שלב שנוטה להתפספס ומשאיר, לעתים, טעם לוואי לתהליך טוב. המשרד 
יכול לבחור האם הוא רוצה לשלוח נוסח סופי ליידוע השותפים קודם לפרסומה הפומבי או לקיים דיון שבו הוא מציג את ההחלטות. ככל 

שמתקיים דיון, יש ערך גם במשוב הדדי על השיח שנערך.

בסופו של דבר, מגיע הרגע בו המשרד מתכנס להחלטה סופית על התכנית. טרם הסגירה, יתקיים דיון עם משרד ראש הממשלה, לתיאום 
התכנית והערכת המדידה. להלן מספר שאלות חשיבה לקראת סגירה סופית של התכנית:

	 האם התכנית נותנת מענה לכל העומסים שמופו לאורך התהליך, הן אצל הרגולטור והן מול בעלי הענין? אם לא, מדוע?
	  האם נבחנו כל הרעיונות שעלו לאורך הדרך, במירב תשומת הלב? האם, בהתחשב בניהול סיכונים, ניתן לבחון שוב האם ניתן ליישם 

אותם, גם אם באופן חלקי?
	 האם בחרנו בשורה של שיפורים טכניים קטנים או שהשינוי משקף מהלך יסודי? 

	 האם השגנו שיפור במדד? האם זהו השיפור המקסימלי?
	  האם ביצענו הערכה של השפעת השינויים על בעלי הענין? האם, בהתאם, אנו מעריכים שהשפעת השינוי תהיה משמעותית או מינורית? 

האם מדובר 'רק' בהשפעה על השחקנים הפועלים בשוק או שמדובר בשינוי מבני שישכלל את השוק?

( תוצרים (

תכנית מפורסמת.

( כלים (

פורמט דו״ח התכנית לפרסום )עמודים 49-54(.
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ניתן למצוא את הקבצים המלאים של מדריך הפחתת הנטל בכתובת:
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Pages/RegulationEase.aspx
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שלב 3 - סיכום המידע: פורמט סיכום העבודה בציר העבודה המשרדי.. 6

שלב 3 - סיכום המידע: פורמט סיכום העבודה בציר השיח עם בעלי הענין.. 7

 שלב 3 - סיכום המידע: טבלת עזר אקסלית לניתוח עומק של העומסים.. 8

גיבוש התכנית: 

פורמט דו״ח פרסום התכנית.. 9
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כלים לציר העבודה במשרד

1: מפגש התנעה עם הרגולטור שלב 

חלק א - הצגת התהליך, בדגש על:

מושגי היסוד בהחלטת הממשלה )עלות בירוקרטיה, עלות עמידה בדרישות, והתאמת הדרישות הטכניות(.. 1
הנוגעים . 2 ואלה  הרגולטורי  הנטל  להפחתת  אפשריים  כלים  רגולציה,  לעומסי  בהתייחס  המתודולוגיים,  הכלים  של  הסבר 

למדידת עלויות.
מבנה תהליך ההפחתה, בדגש על השיח עם בעלי הענין.. 3

חלק ב - הצגת עבודת הרגולטור, בדגש על:

הצגת האינטרס הציבורי עליו מגן הרגולטור )תכלית הרגולציה(, להלן דגשים בנוגע להגדרת התכלית:. 1
  סיכונים: ביחס לתכלית, כדאי לדון על הסיכונים המרכזיים והממשיים איתם מתמודד הרגולטור, על תרחישים אפשריים 	 

ועל סבירותם. בפרט, יש לנסות להבחין בין המקרה הסביר והסיכון הכרוך בו, למקרה הנדיר שבסיכון גבוה;
   עוצמת ההתערבות: האם הכלים הרגולטוריים מתאימים לסיכון ובאיזו מידה ניתן לסמוך על השוק שיאזן את הסיכונים 	 

עם רגולציה ׳רכה׳ יותר;
לבחון האם 	  זה,  ליעד  ביחס  ׳אידיאלי׳.  בעיניו שוק  ומהו  הרגולציה  מן  צופה  הרגולציה: מהי התועלת שהרגולטור    יעדי 

הפעילויות המרכזיות של הרגולטור מקדמות אותו להשגת אידיאל זה.
  הסבר כללי על סביבת העבודה של הרגולטור, כגון אפיון קהל היעד המפוקח, רגולטורים משיקים, זיקה לרגולציה בינלאומית, . 2

תהליכים מרכזיים שביצע הרגולטור בשנים האחרונות, מבנה ארגוני והיקף כוח אדם וכדומה. בהקשר זה, יש להרחיב בנוגע 
לסמכויות בקרה ואכיפה והאפקטיביות שלהם.

ידי הרגולטור ולבקש מידע כמותי בנוגע לניהול ההיתרים . 3   בפרט, יש למפות את כל ההיתרים והרשיונות המוענקים על 
והרשיונות, בהתייחס לדברים הבאים: 

  מספר בקשות להיתרים, מתוכם כמה היתרים הם חדשים או חידוש היתר )מידע זה משקף את התחדשות השוק וכניסה 	 
של שחקנים חדשים(;

 מספר ההיתרים שניתנים בשנה ומספר הבקשות שנדחות, כולל סיבת הדחייה;	 
 זמן הממוצע לקבלת ההיתר והסיבות להתמשכות הזמן.	 

נוסף בדגש על חוזרי מנכ"ל . 4 ותקנות(, איסוף מידע    איסוף מידע מקדים: אימות המידע הקיים בתוכנית החומש )חוקים 
)המהווים כללים מחייבים( וכן גם נהלים פנימיים, מדריכים למפוקחים ומידע אחר רלוונטי לצורך ניתוח הרגולציה כאמור  

בספר תהליך העבודה.

חלק ג - מיפוי וזיהוי בעלי ענין:

מיפוי סוגי העסקים המושפעים באופן ישיר מהרגולציה, בהתייחס לשונות בין העסקים כגון גודל עסק ומיקום גיאוגרפי.. 1
לצד אלה יש למפות גם גופים עליהם לא חלה הרגולציה אך נקודת מבטם עשויה להעשיר את הבנת הנטל הרגולטורי כגון: . 2

אנשי מקצוע בתחום )עורכי דין, רואי חשבון, מומחים אחרים(, בעלי מומחיות ייעודית כגון יועצי נגישות, מומחים ברישום 
וכו' וכן אלה המהווים גורם מרכזי בעבודת בעלי הענין כגון: יצרנים המספקים  ייעוץ מקצועיות בתחום  בינלאומי, חברות 

לעסק את הציוד הנדרש לעמידה ברגולציה. 
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מיפוי ארגוני מגזר שלישי, המייצגים את אלה עליהם נועדה הרגולציה להגן. . 3
זיהוי בעלי ענין ספציפיים: מתוך כלל בעלי הענין ניתן לזהות גורמים ספציפיים אותם מעוניין הרגולטור לשתף בשיח. זיהוי . 4

בעלי הענין נועד לאפשר לגורמים רלוונטיים שבדרך כלל לא מתייעצים עימם או שקולם לא נשמע, להיות שותפים בשיח. 
ניתן ליזום פניה )outreach( אל הגורמים שזוהו על ידי המשרד להשתתפות בתהליך. הדברים עשויים להיות נכונים במיוחד 
בנוגע לבעלי ענין המייצגים את קהל היעד עליו נועדה הרגולציה להגן, משום שקהל יעד זה נוטה פחות להשתתף באופן 

אקטיבי בתהליכים מסוג זה.
עדכון שאלון בעלי ענין: על בסיס שיחה על מאפייני השוק ובעלי הענין, ניתן לחשוב על שאלות לעדכון שאלון בעלי הענין . 5

באופן שיותאם למאפיינים הספציפיים של הרגולציה ושל בעלי הענין המשתתפים בתהליך.

פעולות להמשך: בסוף המפגש יש לקבוע אבני דרך להמשך העבודה לרבות אופי המפגשים, ובדגש על כוח האדם מטעם   
הרגולטור שיקדיש זמן לתהליך ושריון מועדים ביומן. 
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2 - מיפוי העומסים ומדידה: טבלת סיווג עומסים ומפרט שאלות לדיון שלב 

יש להדגיש כי מטרת העבודה היא להביא לשינויים בכל אספקט אפשרי, כולל שינויי חקיקה ופתרון סוגיות שבמחלוקת עם גופים 
אחרים. לא מדובר בתהליך מיפוי כללי, אלא במחויבות לשינוי משמעותי. לכן, זה המקום להציף כל בעיה, כולל אם הן נראות בלתי 

אפשריות לפתרון )כגון כאלה שהן מעבר לסמכות הרגולטור או מחייבות כנסת(.

מבנה הדיון עם הרגולטור

א.  תיקוף והשלמה של ניתוח הרגולציה: מעבר ותיקוף של הרגולטור על ניתוח הרגולציה, תוך אישור התהליכים ותתי התהליכים 
ברגולציה והחובות הכרוכות בהן. ככל שבוצעה הערכה של הפעולות, יתקיים דיון גם עליהן.

ב.  דיון על ניתוח: השוואה בין התהליכים והחובות שעלו בניתוח הרגולציה לפרקטיקה. במסגרת זו, ניתן להתייחס לדברים הבאים:

	  יישום בפועל של סמכויות הרגולטור להקלה ברגולציה הקיימות בחקיקה, כגון יצירת מסלולים ירוקים, הקלות בסוגים של 
מוצרים וכדומה;

	 יישום בפועל של סמכויות הרגולטור להחמרה ברגולציה והוספה של חובות, כגון דרישה לחתימת אנשי מקצוע וכדומה;

	 אופן הגשת מסמכים והעברת מידע )קיומה של מערכת(;

	 יישום בפועל של הסנקציות הקיימות בחוק ואפקטיביות האכיפה.

הדיון על הטבלה יאפשר מיקוד בתהליכים המרכזיים של הרגולטור, שבהתייחס אליהם יבוצע מיפוי העומסים.

ג. מיפוי עומסים רגולטוריים:

ארבעה  הנטל הרגולטורי )דרישות הרגולציה, הבירוקרטיה או אי התאמה של הדרישות הטכניות למקובל בעולם( עשוי לייצר 
סוגים של עומסים: עלות ישירה בכסף ובזמן המתנה לרגולטור, התמשכות תהליכים המעכבת את הפעילות העסקית, אי ודאות 
המטילה מגבלות על יכולת התכנון ואי בהירות המייצרת קושי ביישום הרגולציה. עומסים אלה יכולים להיות כרוכים בכל תהליך 

המתחייב מן הרגולציה )כפי שמוגדר 'תהליך' בניתוח הרגולציה להלן, כגון בקשת יבוא מוצר(.

העומסים הרגולטורים יכולים לנבוע ממספר סיבות לעומס, דהיינו מאפיינים של התהליך הרגולטורי הגורמים לעלויות ומייצרים 
עומס. את סיבות העומס הללו ניתן לחלק לארבע סיבות עומס שמקורם בבירוקרטיה וארבע סיבות עומס שמקורם בדרישות. 
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את טבלת העומסים וסיבות העומס, ניתן לנסח באמצעות מפרט של שאלות, שיהווה בסיס לדיון מיפוי העומסים עם הרגולטור. 
 באמצעות מעבר על השאלות, בהתייחס לתהליכים המרכזיים של הרגולטור, כאמור לעיל. להלן מפרט השאלות: 

לטובת הנוחות מפרט השאלות מופיע גם בקובץ אקסל המצורף. לחצו כאן לצפייה בקובץ.

עלויות ישירות - השקעה בחומרים, הגשת טפסים, זמן המתנה לרגולטור.. 1
התמשכות תהליכים - הנובעת מהרגולציה ומעכבת את הפעילות העסקית.. 2
אי ודאות - המטילה מגבלות על היכולת התכנון.. 3
אי בהירות - המייצרת קושי ביישום הרגולציה.. 4

ארבעה סוגי עומסים:

בירוקרטיה
ריבוי שלבים וגורמים. 1
בהירות בהנחיות וביישום. 2
זמינות ומענה לשאלות/בעיות. 3
בהירות בעבודה מול גורמי פיקוח. 4

דרישות
סף דרישות גבוה. 1
מורכבות ופרטנות הדרישות. 2
כפל דרישות )חפיפות וסתירות(. 3
שינוי תדיר. 4

סיבות עומסים:
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  רשימת שאלות מנחות למיפוי עומסי רגולציה 
והעלאת רעיונות לטיוב:

דרישות

עלויות ישירות )דרישות, 
בירוקרטיה וזמן המתנה 

לרגולטור(

התמשכות תהליכים )עיכובים 
בפעילות העסקית עקב 

הרגולציה(

אי ודאות )המטילה מגבלות על 
יכולת התכנון(

אי בהירות )המייצרת קושי 
ביישום הרגולציה(

סף דרישות 
גבוה 

האם העלויות הנדרשות 
לקיום דרישות הרגולציה הינן 

משמעותיות?

מהו משך הזמן הנדרש לביצוע 
דרישות הרגולציה?

האם ישנם עדכונים לרגולציה 
בצנרת? עד כמה משמעותיים?

עד כמה הדרישות שנקבעו 
ברגולציה יוצרות )קושי ביישומן 

בהחלתן ויישומן על העסק( 
עומס על העסק וקשות ליישום? 

האם קיימת הבחנה בדרישות 
בין עסקים קטנים/גדולים? 

האם ניתן לייצר הקלה לעסקים 
חדשים? האם ישנן הקלות 

לעסקים מהימנים?

האם הדרישות מייצרות עיכובים 
 בהגעה לשוק 

)time to market(

האם קיימת התאמה בין 
הדרישות בישראל לדרישות 
בחו"ל? מדוע קיימת שונות?

האם המפוקחים יודעים מה 
מצופה מהם בתרחישים השונים?  

האם קיימת אחידות ביישום 
בענף?

האם קיים מנגנון שביישומו היה 
ניתן להפחית את סף הדרישות 

ככל שהינו גבוה? האם ניתן 
לרדת ב'מדרג ההתערבות' 

)העדפת חובת גילוי על פני 
דיווח/שימוש ברגולציה עצמית 

או משותפת/פיקוח בשווקים/
שימוש בתמריצים או פרסום 

ציבורי(?

האם קיימים מסלולים מהירים? 
מסלולי טיפול בחריגים? הבחנות 

בטיפול בין סוגים שונים של 
מוצרים לפי מידת סיכון? האם 

קיימת הקלה בתהליכי חידוש או 
שינוי על פני בקשה ראשונה?

עד כמה עלויות הדרישות 
מכבידות על מבנה הענף, בכל 

הנוגע לתחרות ויזמות, עבריינות 
ואי דיווח, דינמיות השוק 

וכדומה(?

מורכבות 
ופרטנות 
הדרישה 

עד כמה מחייבת הרגולציה 
שימוש במומחים? )עו"ד, רו"ח, 

שמאים וכו'(

 האם קורה באופן תדיר 
שהמפוקח צריך לחזור על 

אותן פעולות כמה פעמים עד 
שהוא עומד בדרישות הרגולציה 

)למשל, ביצוע בדיקות חוזרות 
עד לקבלת היתר(?

עד כמה הדרישה מורכבת 
ליישום )מורכבות טכנית 

ומקצועית( ובעלת ספסיפיקציה 
המקשה על היישום/ ביצוע?

האם יישום דרישות הרגולציה 
מצריך שימוש בחומרים/ידע, 
שעלותם גבוהה או שזמינותם 

מוגבלת?

האם הרגולציה מעודדת חדשנות 
ומאפשרת מרחב החלטה לעסק 

או מכתיבה עד לפרטי פרטים?

האם יש צורך בהשקעת עלויות 
לצורך תחזוקה שוטפת של 
הדרישה? באיזה היקפים? 

עד כמה הציות לרגולציה פשוט 
או שיש צורך בשכירת שירותי 

ייעוץ ותיווך מול הרגולטור 
)מגישי בקשות וכדומה(?
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דרישות

עלויות ישירות )דרישות, 
בירוקרטיה וזמן המתנה 

לרגולטור(

הת משכות תהליכים )עיכובים 
בפעילות העסקית עקב 

הרגולציה(

אי ודאות )המטילה מגבלות על 
יכולת התכנון(

אי בהירות )המייצרת קושי 
ביישום הרגולציה(

כפל דרישות 
)חפיפות 

וסתירות( 

האם ישנן דרישות חופפות/ 
כפולות ברגולציות אחרות - 

בתוך המשרד או אצל משרדים/
רגולטורים אחרים?

האם קיומן של דרישות כפולות/ 
סותרות יוצרות עיכובים בתהליכי 

העבודה של העסק?

האם החפיפה/כפילות בין 
הרגולטורים/רגולציות פוגעת 
ביכולת התכנון של המפוקח? 
האם ברור לו מה יידרש ממנו 

בהמשך?

האם כתוצאה מקיומן של 
דרישות כפולות/ חופפות/ 
סותרות נוצר קושי ביישום 

הרגולציה? 

האם קיים צורך בעלויות נוספות 
כתוצאה מיישום רגולציה דומה/ 

זהה?

האם כתוצאה מסתירות/
כפילויות, ישנה חשיפה של 

המפוקחים לסנקציות/תביעות 
עקב אי ציות )במקרים של 

המפוקח 'התמים' המתכוון לציית 
לרגולציה(

עד כמה השינויים/ עדכונים שינוי תדיר 
שבוצעו ברגולציה מצריכים 

שינוי ביישום הקיים באופן הגורם 
לגידול בעלויות )כ"א, משאבים, 

מערכות מידע, השקעות וכו'(

עד כמה השינויים שבוצעו 
ברגולציה/ צפויים להתבצע 

משליכים על תהליכי העבודה 
 time to של המפוקח )כגון

?)market

האם נעשים שינויים בתדירות 
גבוהה? כמה שינויים נעשו 

בשנים האחרונות?

האם ישנו מנגנון קבוע לשיח 
עם המפוקחים לקראת החלה 
של שינויים? מהו עומק השיח 
)שימוע בלבד או שיח מעמיק 

יותר(?

עד כמה השינויים שהתבצעו 
ברגולציה/ צפויים להתבצע 

משליכים על משך זמן ההמתנה 
לרגולטור )כגון לקבלת היתרים/ 

אישורים(?

האם המפוקחים יודעים על 
השינויים הצפויים? האם ניתן 
להם מספיק זמן של למידה 

והערכות?

האם נעשה מאמץ להנגשה של 
השינויים על ידי הרגולטור?
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כלים ועזרים
בתהליך העבודה

תהליך

עלויות ישירות )דרישות, 
בירוקרטיה וזמן המתנה 

לרגולטור(

התמשכות תהליכים )עיכובים 
בפעילות העסקית עקב 

הרגולציה(

אי ודאות )המטילה מגבלות על 
יכולת התכנון(

אי בהירות )המייצרת קושי 
ביישום הרגולציה(

ריבוי שלבים 
 וגורמים

האם יישום הרגולציה מצריך 
מעבר בין שלבים/ גורמים 

רבים )בתוך המשרד או גורמים 
שמחוץ למשרד(? מה הם 

השלבים ומי הם הגורמים? 
האם העבודה נעשית בטור 

או במקביל? באיזה אופן הם 
משפיעים על זמני ההמתנה 

לרגולטור?

באיזו מידה ריבוי השלבים 
גורמים גורם לעיכוב תהליכים 

)כגון מהצורך לעבוד מול גורמים 
רבים או מתלות בין הגורמים(?

האם ריבוי השלבים הרגולציה 
עשוי להשפיע על יכולת התכנון 

של הגורם העסקי? האם הוא 
 ?time to market משפיע על

על דינמיות של השוק?

האם המפוקח יודע מול מי הוא 
צריך לעבוד ומה תפקידו של כל 

גורם ומטרתו של כל שלב? 
האם יש החלטות ש'נופלות בין 
הכסאות' )אין גורם חד משמעי 

להכרעה(?

האם העבודה מול הרגולטור 
מבוצעות באופן מקוון או ידני? 

האם יש צורך בכל השלבים 
והגורמים? האם ישנה הגשה 
כפולה של חומרים )במסגרת 

אותו התהליך או תהליכים דומים 
או עבור גורמים שונים(?

האם קיים מנגנון שמאפשר 
למפוקח להתקדם בפעילות 

העסקית גם לפני תום ההליך 
הרגולטורי, כגון 'שתיקה 
כהסכמה' או רשיון זמני?

האם קיים אצל הרגולטור מערך 
מעקב אחר השוק המאפשר 
ניהול סיכונים, לטובת זיהוי 

עבריינים, ביצוע בקרות, הקלות 
למפוקחים מהימנים וכדומה?

האם קיים מערך הנגשה המבהיר 
למפוקח את השלבים ומה נדרש 

ממנו בכל שלב?

בהירות 
בהנחיות 
וביישום

האם המפוקחים נדרשים 
להוצאות כספיות )ייעוץ וכדומה( 

כדי להבין את הרגולציה?

האם ההנחיות לצורך יישום 
הרגולציה בהירות מספיק על 

מנת לאפשר את השקעת הזמן 
במיקוד ביישום הרגולציה ולא 

בהשקעת הזמן בפעולות חוזרות 
לצורך יישום נאות הנובעות 
מהנחיות עמומות הניתנות 

לפירוש בדרכים שונות?

האם ההנחיות ביישום הרגולציה 
ברורות מספיק על מנת למנוע 
מגבלות על יכולת התכנון של 

הגורם העסקי? האם העסק 
נדרש לעשות פרה-רולינג קודם 
ליישום בגלל אי-בהירות? כמה 

עבודה מוטלת על הרגולטור 
בגלל פרה-רולינג?

עד כמה ההנחיות ליישום 
הרגולציה בהירות - האם 

ההנחיות הן ממוקדות וברורות? 
האם הן מובנות לבעל העסק 

'הפשוט' )המצוי בתחום 
פעולתו(? 

האם קיים מנגנון יידוע קבוע 
לציבור? האם קיימים ערוצי 

תקשורת ממוסדים עם 
המפוקחים?

האם הרגולטור מכיר מקרים 
בהם חובות הרגולציה התפרשו 
על ידי גורמים שונים באופנים 

שונים?

זמינות ומענה 
לשאלות/ 

בעיות

האם קיימת אפשרות לקיום 
פגישה עם הרגולטור בטווח 

זמן סביר? מהו תהליך קביעת 
הפגישה )קבלת קהל, תיאום 

טלפוני, מענה מרכזי - 
?)centercall

האם הרגולטור ושלוחותיו זמינים 
למתן מענה בפרק זמן סביר 

לשאלות/ בעיות שמתעוררות 
 אצל מיישם הרגולציה?

מהו פרק הזמן הממוצע בו ניתן 
 מענה למיישמי הרגולציה?

האם קיימים מקרים בהם לא 
ניתן מענה ברור לשאלות מצד 

הגורם העסקי באשר לאופן 
היישום הנדרש של הרגולציה? 

 ,pre-ruling האם כאשר נדרש
יש מענה בזמן סביר?

האם ישנם נציגים ייעודיים 
המטפלים בפניות של הציבור 

בהתייחס ליישום הרגולציה?

בהירות 
בעבודה מול 
גורמי פיקוח

האם ישנה התחשבות בתהליכי 
הפיקוח בעבודת המפוקח, 

במטרה להקל עליו )תיאום 
ביקורות של פקחים שונים, 

מועדי ביקור בזמנים אפשריים 
שפוגעים פחות בפעילות 

העסקית וכדומה(?

האם הטיפול בפיקוח אפקטיבי 
- מבחינת הרגולטור )מניעת 

עבריינות ושליטה בנעשה 
בשוק( ומבחינת המפוקחים 

)מתן הכרעות בזמן ואי גרירת 
תהליכים(? 

האם ישנה אפשרות "השגה" או 
ערר על החלטות פקחים/ מנהלי 

מחוז?

האם תהליכי הפיקוח מנוהלים 
על פי ניהול סיכונים, באופן 

שימקד את עבודת הרגולטור 
במקומות הנדרשים? האם 

המפקחים מסייעים למפוקחים 
בהבהרת הליקויים ובצעדים 

הנדרשים לתיקון?

האם מפקחים שונים/מנהלי 
מחוזות שונים מבצעים את 

הפיקוח באופנים דומים - הן 
מבחינת ניהול הפיקוח הן בנוגע 
לפרשנות החוק? האם מוכרות 

לרגולטור תלונות בנוגע לשונות 
בין מפקחים/מנהלי מחוז?
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. כללי - גאנט תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי
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כלים לציר השיח מול בעלי ענין

1: פניה לבעלי ענין - קול קורא לציבור: דגשים לקול קורא שלב 

מובאים להלן דגשים בקול הקורא, במטרה לתאם ציפיות מול הפונים:

1. מטרות הקול הקורא:

לבקש 	  ניתן  זו,  במסגרת  הרגולציה.  של  מסוים  בתחום  הכרוך  הרגולטורי  לנטל  בנוגע  הציבור  מן  התייחסויות  קבלת 
התייחסויות בנוגע לעומס הרגולציה ולבעיות בפיקוח או ביישום שלה.

זיהוי גורמים רלוונטיים איתם יתקיים המשך שיח בנוגע למיפוי עומסים והעלאת אפשרויות להפחתת הנטל הרגולטור, על 	 
בסיס איכות המענים אשר יתקבלו ומדיניות המשרד בנוגע לתמהיל הגופים המשתתפים בשיח.

2. דגשים לקול הקורא:

הגבלת מספר העמודים להתייחסות )בדרך כלל בין שנים לשלושה עמודים( וכן מועד אחרון להגשה.	 

הבהרה כי המשרד יקבל את הפניות אך אין הוא מתחייב לענות לכל הפונים.	 

הבהרה כי המשרד רשאי לפרסם את הפניות. במידה ופונה מבקש כי פנייתו לא תתפרסם, עליו לציין זאת במפורש.	 

הבהרה כי המשרד שומר לעצמו את האפשרות לפנות למספר גופים, בהתאם לפניות שיתקבלו, בבקשה להשתתף במיפוי 	 
עומסים ובהעלאת אפשרויות להפחתת הנטל הרגולטורי.

במידה והפונה מעונין לקחת חלק בהמשך השיח עליו לציין זאת במפורש בפנייתו. כאן נציין, כי השיח של בין המשרד לבין 	 
בעלי הענין כולל מספר שלבים:

 מענה על שאלון מיפוי עומסים הנוצרים על ידי הרגולציה במתכונתה הנוכחית. -

 מענה על שאלון מדידה, אשר בודק את עלויות הרגולציה הנוכחית. -

 השתתפות בקבוצות דיון עם נציגי המשרד. -

37 ספר שני - כלים ועזרים



שלב 2: מיפוי עומסים ומדידה: שאלון ראשון לבעלי ענין – שאלון מיפוי עומסים

חלק א' – תיאור כללי של הרגולציה

כאן יוצג תיאור קצר של הרגולטור והתחום הרגולטורי שבנושא השאלון.

בהתייחס לתחום הרגולטורי, מהם התהליכים המרכזיים לעבודתך מול הרגולטור )ציין במילותיך את שם התהליך, . 1
לדוגמה: "קבלת היתר ליבוא". במידה ושם התהליך אינו ידוע, אנא ספק תיאור מילולי(.

לצד שם התהליך, אנא פרט ב-2-3 משפטים מה נכלל במסגרת התהליך. . 2

דרג את מידת מרכזיות של התהליכים השונים עבור החברה.. 3

אם רלוונטי, אנא ציין רגולטור אחר הרלוונטי לכל תהליך ואת תפקיד הרגולטור האחר בתהליך.. 4

חלק ב' – פירוט הבעיות המרכזיות, השלכותיהן והצעת דרכי פתרון

בהתייחס לתהליכים לעיל, ציין את הבעיות הכרוכות ברגולציה על-פי השאלות הבאות:

בעיה מספר 1

עיכובים . 1 כגון:  בעיות,  מגוון  לגרום  עלולה  מכבידה  )רגולציה  הנ"ל  מהתהליכים  הנובעת  הבעיה  את  בקצרה   תאר 
הפוגעים בפעילות העסקית, אי מתן היתרים ועוד(. 

כיצד הבעיה באה לידי ביטוי בהתנהלות השוטפת מול הרגולטור )נא פרט דוגמאות ספציפיות בהן נתקלת בתקופה . 2
האחרונה(.

 הגורם לבעיה הרגולטורית, ביחס לבעיה שציינת בסעיף הקודם – ניתן לסמן יותר מתשובה אחת )כל בעיה מכבידה . 3
ניתן לסווג לאחת משתי קטגוריות: )1( דרישות מכבידות; )2( בירוקרטיה מסורבלת, כאשר כל אחת מהן ניתן לסווג 

לארבע סיבות עומס(.

א. דרישות מכבידות – עלות הנובעת מדרישות התוכן של הרגולציה, בחלוקה ל:

סף דרישות גבוה;	 
מורכבות ופרטנות )פירוט יתר( של הדרישות;	 
כפל דרישות )חפיפות וסתירות(;	 
שינויים תדירים ברגולציה.	 

ב. בירוקרטיה מסורבלת: עומס הנובע מתהליכי העבודה מול הרגולטור, בחלוקה ל:

ריבוי שלבים וגורמים בתהליך;	 
אי בהירות בהנחיות ליישום הרגולציה;	 
בעיות בזמינות ומענה לשאלות/בעיות;	 
בהירות ופשטות בעבודה מול גורמי הפיקוח.	 

השאלון שלהלן יהווה את הבסיס לשאלון שיישלח אל בעלי הענין. שאלון זה יעודכן על פי הצורך בהתייחס למפגש ההתנעה עם 
הרגולטור והמפגש עם הארגונים המייצגים.
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 תיאור השלכות הנטל – פירוט העומסים הנובעים מהרגולציה )אנא סמן את העומסים הרלוונטיים. במידה וסימנת . 4
'אחר', אנא פרט את סוג העומס( – ניתן לסמן יותר מתשובה אחת.

עלויות ישירות – השקעה, דיווח וזמן המתנה לרגולטור;	 
התמשכות תהליכים - הנובעת מן הרגולציה ומעכבת את הפעילות העסקית;	 
אי ודאות – המטילה מגבלות על יכולת התכנון;	 
אי בהירות - המייצרת מגבלות ביישום הרגולציה;	 
אחר )יש לפרט את סוג הבעיה(.	 

ככל שנדרש, אנא פרט, לצד הסימון, הסבר מילולי.

יותר מעומס אחד, אנא דרג את חשיבות העומסים. . 5 וסימנת בשאלה הקודמת  – במידה   דירוג חשיבות העומסים 
לדוגמה, אם סימנת את כל ארבעת העומסים, עליך לדרג את כולם בסדר יורד מ-1 ועד 4: )1( התמשכות תהליכים; 

)2( אי בהירות; )3( אי ודאות; )4( עלויות ישירות.

האם, מלבד העומסים האמורים, הבעיה משפיעה על המשק באופן כללי, מבחינת יזמות ותחרות, עבריינות וכדומה?. 6

כיצד ניתן לפתור את הבעיה?. 7

בחלק זה ניתן לציין דרכי ייעול לבעיות הנובעות מהרגולציה, כגון: הורדת סף הדרישות, שינוי האופן בו מתנהל ההליך, 
הוספת כ"א לטיפול בפניות וכדומה. במידה ויש דוגמאות לאופן קיום הרגולציה במדינות אחרות בעולם הרלוונטי לבעיה 

זו, יש לפרט בסעיף זה.

הבהרה: ניתן לחזור על השאלות שלעיל בהתייחס לתהליכים שונים ולבעיות הכרוכות בהם.

חלק ג' – התייחסות כללית

האם לדעתך ישנם חוסרים ברגולציה, בהתייחס לחקיקה או למנגנוני הבקרה והבקרה, הנדרשים להשגה של התכלית . 1
ושמירה על האינטרס הציבורי באופן מיטבי? כיצד לדעתך ניתן לפתור חוסרים אלה?

האם ישנן בעיות רגולטוריות נוספות שברצונך לפרט?. 2

	 כן, במידה וכן, מהן:

	 לא

הבהרה: המידע שבשאלון זה הינו מידע עסקי חסוי ויועבר באופן אנונימי לגורמי הממשלה.

להלן קישור לפורמט word של השאלון
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כלים ועזרים
בתהליך העבודה

כלים לסיכום המידע

שלב 3 - סיכום המידע: פורמט סיכום המידע לציר העבודה במשרד

מסמך זה נועד לספק למשרד את סיכום איסוף המידע לציר העבודה במשרד, המהווה את התשתית לגיבוש התכנית בהמשך. מסמך 
זה מחולק לארבעה חלקים:

 פעילות הרגולטור בתחום - הסבר כללי ונתונים בסיסיים: חלק זה מבוסס בעיקר על מפגש ההתנעה עם הרגולטור ועיקרו הוא . 1
הסבר והרחבה על האינטרס הציבורי עליו מופקד הרגולטור ותכלית הרגולציה, ואת הסיכונים, התרחישים ויעדי הרגולטור, וכן גם 
בנוגע למנגנוני הפיקוח והאכיפה והאפקטיביות שלהם. בהתייחס לתכלית, יש לפרט את הבסיס החוקי לפעילות הרגולטור, את 

רשימת הרשיונות וההיתרים שהוא נותן, רגולציה ורגולטורים משיקים והרחבות נוספות, ככל שהמשרד רואה בכך צורך.

 מיפוי עומסים: חלק זה מבוסס על הראיונות עם הרגולטור בנוגע לעומסים הרגולטורים, כפי שהוא רואה אותם. ראשית, יש . 2
וסוגיות מרכזיות שעלו מניתוח הרגולציה. לאחר מכן, יש להציג את  לתאר בקצרה את העבודה שנעשתה במשרד ותהליכים 
רשימת העומסים שזוהו על ידי הרגולטור, באמצעות ציר הממקם כל עומס על היחס שבין בירוקרטיה לדרישות, ולהעמיק בנפרד 

בנוגע לכל עומס.

 מדידה: המדידה הכמותית המפורטת מבוצעת על גבי טבלה נפרדת )כמפורט בספר המדידה(. לכן, במסמך הסיכום יש להציג . 3
את רק עיקרי המדידה.

 סיכום מיפוי עומסים ומדידה - מסקנות מרכזיות: חלק זה נועד לסכם את התובנות המהותיות שעלו מן התהליך. זאת בהתייחס . 4
לנושאים לדיון המופיעים בספר תהליך העבודה )בשלב סיכום המידע( ולמסקנות שניתן להסיק מניתוח העומק של העומסים 

בעזרת טבלת העזר האקסלית )המפורטת להלן(.

להלן קישור לגרסת word של הפורמט המלא
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טופס 1
סיכום מיפוי עומסים ומדידה - הציר המשרדי

שער
תוכן עניינים

רקע כללי
בעקבות החלטת ממשלה מס' 2118 , מתאריך 22.10.14 , שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי הממשלה 
XX במסגרת  זה מהווה סיכום של המידע שהצטבר במשרד, בתחום  לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. מסמך 

הפעילות של הרגולטור <שם הרגולטור>.
יישום ההחלטה מבוסס על 'המדריך להפחתת נטל רגולטורי'. בבסיס המדריך, עומדת ההבחנה בין איסוף המידע לגיבוש 
התכנית. איסוף המידע מתבצע מיפוי של העומסים בשני צירים מקבילים: אצל הרגולטור ואנשי המקצוע במשרד בציר 
אחד, ובשיח עם בעלי עניין בציר השני. במקביל למיפוי העומסים, מתבצעת מדידת הנטל הרגולטורי הקיים המאפשרת 

מיפוי עומסים שייתכן ולא עלו במיפוי שהתבצע במיפוי העומסים.
כך למעשה, שלושה צירים מזינים את גיבוש התכנית, מיפוי העומסים המשרדי, מיפוי העומסים בשיח עם בעלי אשר חווים 

את העומסים 'על בשרם', וציר המדידה שמאפשרת מדידת העלויות בפועל.
מסמך זה נועד לסכם את תהליך מיפוי העומסים כפי שהתבצע בציר השיח עם הרגולטור ואנשי המקצוע במשרד, יחד עם 

סיכום המדידה של הנטל הרגולטורי.
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חלק א' -  פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים
אינטרס ציבורי, ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום ]פירוט מילולי של האינטרס הציבורי עליו מגן הרגולטור, א. 

המהווה את תכלית הרגולציה. ביחס לתכלית זו, יש לציין את הסיכונים המרכזיים, תרחישים אפשריים, הסבירות 
להתרחושתם, את יעדי הרגולטור ואת הפעילויות המרכזיות של הרגולטור הנגזרות מהם, כולל בהתייחס למנגנוני 

הפיקוח והאכיפה והאפקטיביות שלהם[

הבסיס החוקי לפעילות ]יש לפרט על כלל החקיקה הרלוונטית המדריכה את הרגולטור בפעילותו )לרבות חקיקת ב. 
משנה והנחיות מנהל(. ככל שישנן הנחיות נוספות או כלי הדרכה והנגשה, ניתן להציג אותם כאן[

מספר ג.  )בציון  הרגולטור  ע"י  הניתנים  והרשיונות  ההיתרים  ]רשימת  הרגולטור  ידי  על  הניתנים  ורשיונות  היתרים 
הבקשות להיתר ולחידוש, מספר הבקשות הנדחות והסיבות לדחיות, וזמן ממוצע לקבלת היתר(, יחד עם תהליכים 

מרכזיים נוספים המבוצעים ע"י הרגולטור[

רגולציה ורגולטורים משיקים ]יש לפרט על הרגולציה המשיקה, החופפת, או הסותרת לתחום, שאינה מיושמת על ד. 
ידי הרגולטור אלא ע"י משרדים ורגולטורים אחרים[

הרחבות פעילות הרגולטור ]ניתן לפרט על יתר פעילות הרגולטור ככל שלא באה לידי ביטוי בסעיפי המסגרת לעיל, ה. 
לרבות אפיון קהל היעד והיקף השוק, זיקה לרגולציה בינלאומית, תהליכים מרכזיים שביצע הרגולטור בשנים האחרונות, 

תכניות עתידיות, מבנה ארגוני והיקף כוח אדם, ערוצי תקשורת הקיימים עם המפוקחים, תהליכי שיתוף וכדומה[
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חלק ב מיפוי עומסים
]בהתייחס בין היתר, לבעלי תפקיד מרכזיים בתהליך, לבעלי עניין מרכזיים שזוהו, א.  סיכום הפעילות שבוצעה במשרד 

תהליכים מרכזיים וסוגיות חשובות כפי שעלו מניתוח הרגולציה וכדומה[

רשימת  העומסים שמופו על ידי הרגולטור ]בהתייחס להערכה של מרכזיות העומסים מבחינת המפוקחים ובחלוקה ב. 
בין בירוקרטיה לדרישות: מיקום העומס על מערכת הצירים מבטאת היחס שבין דרישות לבירוקרטיה, מידת הכהות של 

הצבע מסמנת את מרכזיות העומס מבחינת המפוקחים )לדוגמא, עומס 1 הוא מרכזי כחול כהה([

פירוט העומסים הרגולטורייםג. 

אי . 1 או  ודאות  אי  תהליכים,  התמשכות  ישירות,  )עלויות  העומס  סוג  את  לקטלג  יש  עומס  כל  [עבור   1 עומס 
בהירות(, וסיבת העומס )בהתאם לטבלת העומסים(. כמו יש להבהיר ולפרט במלל חופשי, תוך התייחסות, למשל, 
למרכזיות העומס )כגון בהתייחס להיקף המושפעים או עוצמת ההשפעה עליהם(, הערכת השפעתו העקיפה או 
הכללית על המשק )השפעה על תחרות ויזמות, עבריינות ואי דיווח, עסקים קטנים ובינוניים, עסקים חדשים וכו'(, 

וכן לציין את האפשרויות הראשוניות - להפחתת הנטל[

עומס 2 ]כנ"ל[. 2

עומס 3 ]כנ"ל[. 3

עומסים נוספים ונושאים רוחביים ]פירוט העומסים מנקודת מבט רוחבית, בהתייחס גם להשפעות עקיפות וכלליות, ד. 
כגון תחרותיות, יזמות ועבריינות וכן גם סוגיות הנוגעות למבנה המשק והרחבות נוספות[

טיה
קר

בירו
דרישות

עומס 3 עומס 1

עומס 2



חלק ג מדידה: מסקנות מרכזיות
תיאור התהליך [שיטת המדידה, מספר העסקים השותפים ותמהיל המשתתפים, חישובי הנרמול, הפנייה לטבלה המסכמת[א. 

מדידה כמותית [בהתייחס לתהליכים מרכזיים שנמדדו, בחלוקה שבין מדידת עלות הבירוקרטיה ועלות הדרישות, ב. 
ציון תהליכים שנמדדו כיקרים ביותר ותובנות נוספות[

חלק ד סיכום מיפוי עומסים ומדידה: מסקנות מרכזיות
השוואת עומסים בין המיפוי המשרדי למיפוי בעלי הענין: [ציון חפיפות ופערים בין העומסים שמופו על ידי המשרד לאלה א. 

שמופו אצל בעלי הענין והסיבות לשונות[

השוואת עומסי הרגולציה לעלויות המדידה ]זיהוי פערים או אי התאמות בין העומסים שמופו, לבין התהליכים המרכזיים ב. 
שנמדדו כיקרים ביותר[

תובנות כלליות ]באיזו מידה העומסים נובעים מבירוקרטיה או מדרישות, האם סיווג העלויות מייצר תמונה מסוימת )למשל ג. 
של עלויות ישירות או התמשכות תהליכים כבעיה מרכזית?( ומהם סיבות העלות המרכזיים[

]מה כיווני הפתרון המרכזיים שעלו לאורך הדיונים, הערכה של השפעתם על הנטל ועל המשק ד.  כיווני פתרון מרכזיים 
בכללותו. ניתן גם להשוות בין הפתרונות שעלו מצד המשרד לאלה שהוצעו על ידי בעלי הענין[

מדריך הפחתת הנטל הרגולטורי44
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בתהליך העבודה

שלב 3 - סיכום המידע: פורמט סיכום המידע בציר השיח עם בעלי הענין.

מסמך זה מציג את סיכום המידע שהתקבל מבעלי הענין. המסמך מחולק לשני חלקים: הראשון, תיאור התהליך, בהתייחס לשלבים 
שבספר תהליך העבודה. השני, מיפוי העומסים כפי שהתקבלו. יש להדגיש כי מתכונת השיח, נועדה לזקק את המידע המתקבל 
מבעלי ענין, אך לא לסנן אותו. דהיינו, מסמך זה צריך לשקף את כל העומסים והטענות שהוצפו על ידי בעלי הענין, ואין הוא שופט 
את צדקת הטענות. כמובן, שהמשרד אינו מחויב לקבל את טענות בעלי הענין, אך מסמך זה לא נועד לדון בגוף הטענות, אלא רק 

לשקף את המידע שהתקבל.

להלן קישור לגרסת word של הפורמט המלא

טופס 2
סיכום השיח עם בעלי הענין

שער
תוכן עניינים

רקע כללי
בעקבות החלטת ממשלה מס' 2118, מתאריך 22.10.14, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי הממשלה 
לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. מסמך זה מהווה סיכום של השיח שהתקיים עם הציבור במסגרת עבודת המשרד 

.XX בתהליך הפחתת הנטל בתחום ,XX -ל

חלק א סיכום השיח מול בעלי העניין
סיכום תהליך השיח ]פירוט מילולי של תהליך השיח בהתייחס לקול הקורא, קבוצות הדיון והראיונות. כדאי לספק נתונים 
מספריים של כמות הפונים, מאפייני הפונים (מגזר, פלח שוק וכדומה) מספר המשתתפים בקבוצות הדיון ובראיונות, מספר 

קבוצות הדיון שקוימו וכדומה[
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חלק ב מיפוי עומסים כפי שהתקבלו מבעלי הענין
רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין ]בהתייחס להערכה של מרכזיות העומסים מבחינת בעלי הענין ובחלוקה א. 

בין בירוקרטיה לדרישות: מיקום העומס על מערכת הצירים מבטאת היחס שבין דרישות לבירוקרטיה, מידת הכהות של 
הצבע מסמנת את מרכזיות העומס מבחינת המפוקחים )לדוגמא, עומס 1 הוא מרכזי כתום כהה([

פירוט העומסים הרגולטוריים:ב. 

עומס 1 ]יש לפרט במלל חופשי את העומס. במסגרת זו ניתן להביא נתונים נוספים כגון היקף המושפעים ועוצמת . 1
ההשפעה עליהם ואם ניתן גם להעריך גם את השפעתו העקיפה על המשק )השפעה על תחרות ויזמות, עבריינות 
ואי דיווח, עסקים קטנים ובינוניים, עסקים חדשים וכו'(. כמו כן לציין את האפשרויות הראשוניות להפחתת הנטל 
כפי שעלו במסגרת השיח עם בעלי העניין. מתחת לכל עומס יש לקטלג את סוג העומס )עלויות ישירות, התמשכות 

תהליכים, אי ודאות או אי בהירות(, והסיבה לעומס )בהתאם לטבלת העומסים([

עומס 2 ]כנ"ל[. 2

עומס 3 ]כנ"ל[. 3

עומסים נוספים ודגשים ]מידע נוסף שהתקבל מבעלי הענין[ג. 

טיה
קר

בירו

דרישות

עומס 3 עומס 1

עומס 2
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שלב 3 - סיכום המידע: טבלת עזר אקסלית לניתוח עומק של העומסים

במהלך מיפוי העומסים, השתמשנו במספר הבחנות שסייעו בידינו במיפוי. עתה, לאחר שיש בידנו רשימה של עומסים, משני צירי 
העבודה, ניתן לפרוס את הרשימה בטבלה, בהתאם להבחנות בהן השתמשנו, במטרה לבחון האם ניתן לפלח ולנתח את הרשימה על פי 
ההבחנות הללו, ולראות האם מפילוח זה מתקבלת מסקנה כללית. טבלה זו נועדה לשרת את המשרד, בדיון על סיכום המידע, ולאפשר 

לו למצוא תמונה כללית, מעבר לרשימת פריטים של עומסים.

ביחס לכל עומס ניתן לבצע סיווג לפי הקטגוריות הבאות:

מקור המידע: האם המידע על העומס התקבל מן המשרד, בעלי ענין או שניהם.. 1

בחובה . 2 ולא  תהליך,  מתאר  כלל  שבדרך  בעומס  שמדובר  )מכיוון  זו  בחלוקה  מדובר,  עומס  של  סוג  באיזו   בירוקרטיה/דרישה: 
ספציפית, העומס יכול לנבוע גם מבירוקרטיה וגם מדרישות, זאת אומרת, יתכן כי יהיה סיווג לשני הסוגים(.

 סוג העלות: מתודולוגיית מיפוי העומסים )בעמוד 34( הציגה חלוקה של העומסים לארבעה סוגי עומס: עלות ישירה )כפי שהיא . 3
נמדדת במדד הכמותי(, התמשכות תהליכים, אי ודאות ואי בהירות.

סיבת העומס: ביחס להבחנה בירוקרטיה/דרישה, הוצגו ארבע סיבות אפשרויות לעומס:. 4

 בירוקרטיה: ריבוי שלבים וגורמים; אי בהירות בהנחיות וביישום; אי זמניות ומענה לשאלות/בעיות; אי בהירות בעבודה מול . 5
גורמי פיקוח.

דרישה: סף דרישות גבוה; מורכבות ופרטנות הדרישה; כפל דרישות )חפיפות וסתירות(; שינויים תדירים.. 6

להלן קישור לגרסת exel של טבלת העזר המלאה
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כלים ועזרים
בתהליך העבודה

טבלה מסכמת - מיפוי עומסים

רעיונות לטיובסיווגיםהעומס

מקור פירוטנושא העומס
המידע

 בירו'/
דרישה

אפשרויות ראשוניות סוג העלותסיבת העומס
להפחתת הנטל

תיאור תמציתי של כותרת כללית
העומס

בעלי ענין/
רגולטור או 

שניהם

דרישות )אחד או 
 יותר(:

 1. סף דרישות גבוה
2. מורכבות ופרטנות 

 הדרישה
3. כפל דרישות 

 )חפיפות וסתירות(
4. שינויים תדירים

 בירו' )אחד או יותר(:
1. ריבוי שלבים 

 וגורמים
2. אי בהירות בהנחיות 

 וביישום
3. אי זמניות ומענה 

 לשאלות/בעיות
4. אי בהירות מול 

גורמי פיקוח

בחר אחד או 
יותר מבין 

שלושת סוגי 
 העלויות:

1. עלות ישירה 
2. התמשכות 

 תהליכים
 3. אי ודאות

4. אי בהירות

תהליך חידוש 
רשיון מסורבל

בעת בקשה לחידוש 
רשיון, נדרשים כל 
המסמכים, גם אם 

הם מצויים כבר בידי 
הרגולטור או שחלק 
מהמידע לא משתנה

 עלות ישירהריבוי שלבים וגורמיםבירוקרטיהבעלי ענין
התמשכות 

תהליכים

צמצום מספר מסמכים 
למינימום אפשרי רק 
לאלה שנעשה בהם 

שינוי

מנגנון דיווח  
לשני גורמים 

במקביל

דיווח זהה הנדרש לשני 
גורמי אכיפה שונים

אי בהירות בעבודה בירוקרטיהרגולטור
מול גורמי פיקוח

 עלות ישירה
אי ודאות

מנגנון משותף לדיווח

דרישות 
מורכבות 
ופרטניות 

לרישום 
כעוסק 
בתחום

כדי להירשם כעוסק, יש 
צורך בדרישות מורכבות, 

למשל בנוגע למבנה 
הפיזי וחובות החתמה 

של עו"ד

בעלי ענין
רגולטור

 דרישות
בירוקרטיה

 סף דרישות גבוה
מורכבות ופרטנות 

הדרישה

 עלות ישירה
התמשכות 

תהליכים

צמצום מספר מסמכים 
ותצהירים נדרשים, 

הבחנה בין סוגי עסקים 
ויצירת מסלול ירוק

יישום שונה 
בין גורמי 

האכיפה

מתבצע יישום שונה של 
התקנות בין המחוזות 

ובין הפקחים באותו 
המחוז

 דרישותבעלי ענין
בירוקרטיה

כפל דרישות )חפיפות 
וסתירות(

אי בהירות בעבודה 
מול גורמי פיקוח

 אי בהירות
אי ודאות

הוצאת הנחיות 
מחייבות לאופן יישום 

הרגולציה לגורמי 
 הפיקוח והאכיפה

חובת שקיפות 
לשיקול דעת מנהלי 

מחוז והגדרת גבולות 
 הסמכות

מתן אפשרות ערעור 
על החלטת פקח/

מנהל מחוז

מעבר מורכב  
בין סיווגי 

העוסק 
בתחום

על מנת לעבור בין סיווגי 
העוסקים בתחום על 
פי אופי העסק והיקף 

הפעילות, נדרשות 
בדיקות מרובות, המתנה 

ממושכת לתשובת 
הרגולטור

בעלי ענין
רגולטור

 עלות ישירהריבוי שלבים וגורמיםבירוקרטיה
אי ודאות

צמצום הסיווגים 
ופישוט תהליך המעבר
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כלים ועזרים
בתהליך העבודה

החדשים  לחלקים  או  הדוח  בנוי  עליהם  המסכמים  המסמכים  לחלקי  ההפניה  לטובת  'חלק' תשמר  בעוד שהמילה  'פרקים',  ייקראו  לפרסום  הדוח  'חלקי'  הנוחות  לטובת   1

המתווספים לדוח הפרסום.

גיבוש התכנית

פורמט דוח פרסום התכנית

החלטת הממשלה קבעה כי התכנית השנתית של המשרד תפורסם בסוף כל שנה, לקראת ביצוע בשנה העוקבת. למעשה, דוח זה 
מסכם את עיקרי מסמכי הביניים ומוסיף עליהם את התכנית עצמה. כך, הדוח מורכב משלושה פרקים1 ונספח מדידה:

פרק א - פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים: ממסמך זה הועתק רק החלק הראשון של ההסבר הכללי והנתונים הבסיסיים 
מהמסמך המסכם המשרדי, מכיוון שכל שאר המידע הוא בגדר טיוטה, כחלק מתהליכי העבודה המשרדיים.

פרק ב - סיכום השיח מול בעלי הענין: מסמך סיכום השיח מול בעלי הענין הוא, סיכום 'כמות שהוא' של מיפוי בעלי הענין, ועל כן הוא 
הועתק כמעט במלואו. מלבד פירוט הרעיונות לטיוב הרגולציה שהועלו על ידי בעלי הענין וקטלוג העומסים.

פרק ג - תכנית המשרד להפחתת הנטל: פרק זה מופיע, באופן טבעי, רק בדוח המסכם, ומהווה את ליבת הדוח, ועל כן פירוט חלקיו:

והבעיות במצב הקיים, 	  הניתוח שלו לסיכום העומסים  זה מציג המשרד את  ברגולציה הקיימת: בחלק  ובעיות  סיכום עומסים 
מנקודת מבטו. ניתוח זה מבוסס על החלק האחרון במסמך המסכם של המשרד, אך אינו מועתק ממנו. כמו כן, ככל שהמשרד לא 

מקבל את טענות בעלי הענין, זה המקום לנמק מדוע.

פרטי התכנית המשרדית: בחלק זה יפרט את הצעדים שהוא מתכוון לבצע לטובת הפחתת הנטל. בהתאם לכך, יש להבהיר כיצד 	 
צעדים אלה נותנים מענה לעומסים שמופו על ידי בעלי הענין )ככל שהמשרד קיבל אותם(. בהתאם להחלטת הממשלה, יש גם 

לציין באיזו מידה הוא מפחית משלושת סוגי העלויות: בירוקרטיה, דרישות וככל שזה רלוונטי, התאמת הדרישות הטכניות.

את 	  המשרד  להערכת  המקום  זה  כן,  כמו  הבירוקרטיה.  מעלויות   25% של  ההפחתה  ביעד  לעמידה  מתייחס  השפעות:  ניתוח 
ההשפעות הרוחביות של התכנית, מנקודת מבט משקית.

לו"ז ואבני דרך: כשמו כן הוא.	 

נספח מדידת הפחתת עלויות רגולציה: לדוח תתלווה טבלה של עיקרי מדידת ההפחתה. טבלה זו מהווה תמצית של טבלת מדידת 
העלויות, כאשר במקום הטבלה המפורטת, מוצגת העלות של תהליך רגולטורי, בחלוקה בין בירוקרטיה )בכסף או במשכי זמן( ודרישות 

וכן שיעור ההפחתה באחוזים. גרסת ה-excel של הטבלה, מצורפת כגליון לקובץ המדידה. 

להלן קישור לגרסת word של פורמת דוח פרסום התכנית
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טופס 3
דוח מסכם - התכנית להפחתת נטלרגולטורי

שער
תוכן עניינים

רקע כללי
בעקבות החלטת ממשלה מס' 2118 , מתאריך 22.10.14 , שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל

משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. דוח זה מציג את עיקרי הנושאים שעלו בתהליך ואת
.XX תכנית המשרד להפחתת הנטל עם הציבור בתחום
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חלק א פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים
אינטרס ציבורי, ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום ]פירוט מילולי על האינטרס הציבורי עליו מגן הרגולטור, א. 

המהווה את תכלית הרגולציה. ביחס לתכלית זו, יש לציין את הסיכונים המרכזיים, תרחישים אפשריים, הסבירות 
להתרחשותם, את יעדי הרגולטור ואת הפעילויות המרכזיות של הרגולטור הנגזרות מהם, כולל בהתייחס למנגנוני 

האכיפה והאפקטיביות שלהם[

הבסיס החוקי לפעילות ]יש לפרט על כלל החקיקה הרלוונטית המדריכה את הרגולטור בפעילותו )לרבות חקיקת ב. 
משנה והנחיות מנהל(. ככל שישנן הנחיות נוספות או כלי הדרכה והנגשה, ניתן להציג אותם כאן[

היתרים ורשיונות הניתנים על ידי הרגולטור ]רשימת ההיתרים והרשיונות הניתנים ע"י הרגולטור )בציון מספר ג. 
הבקשות להיתר ולחידוש, מספר הבקשות הנדחות והסיבות לדחיות, וזמן ממוצע לקבלת היתר(, יחד עם תהליכים 

מרכזיים נוספים המבוצעים ע"י הרגולטור[

 רגולציה ורגולטורים משיקים ]יש לפרט על הרגולציה המשיקה, החופפת, או הסותרת לתחום, שאינה מיושמת ד. 
על ידי הרגולטור אלא ע"י משרדים ורגולטורים אחרים[

הרחבות פעילות הרגולטור ]ניתן לפרט על יתר פעילות הרגולטור ככל שלא באה לידי ביטוי בסעיפי המסגרת ה. 
הרגולטור  שביצע  מרכזיים  תהליכים  בינלאומית,  לרגולציה  זיקה  השוק,  והיקף  היעד  קהל  אפיון  לרבות  לעיל, 
בשנים האחרונות, תכניות עתידיות, מבנה ארגוני והיקף כוח אדם, ערוצי תקשורת הקיימים עם המפוקחים, תהליכי 

שיתוף וכדומה[



חלק ב סיכום השיח מול בעלי העניין
סיכום תהליך השיח [פירוט מילולי של תהליך השיח בהתייחס לקול הקורא, קבוצות הדיון והראיונות. כדאי לספק נתונים א. 

מספריים של כמות הפונים, מאפייני הפונים )מגזר, פלח שוק וכדומה( מספר המשתתפים בקבוצות הדיון ובראיונות, 
מספר קבוצות הדיון שקוימו וכדומה[

רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין ]בהתייחס להערכה של מרכזיות העומסים מבחינת בעלי הענין ובחלוקה ב. 
בין בירוקרטיה לדרישות: מיקום העומס על מערכת הצירים מבטאת היחס שבין דרישות לבירוקרטיה, מידת הכהות של 

הצבע מסמנת את מרכזיות העומס מבחינת המפוקחים )לדוגמא, עומס 1 הוא מרכזי כתום כהה([

פירוט העומסים הרגולטוריים:ג. 

עומס 1 ]יש לפרט במלל חופשי את העומס. במסגרת זו ניתן להביא נתונים נוספים כגון היקף המושפעים ועוצמת . 1
ההשפעה עליהם ואם ניתן גם להעריך גם את השפעתו העקיפה על המשק )השפעה על תחרות ויזמות, עבריינות 

ואי דיווח, עסקים קטנים ובינוניים, עסקים חדשים וכו'(. 

עומס 2 ]כנ"ל[. 2

עומס 3 ]כנ"ל[. 3

עומסים נוספים ודגשים ]מידע נוסף שהתקבל מבעלי הענין[

טיה
קר

בירו
דרישות

עומס 3 עומס 1

עומס 2
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חלק ג תכנית המשרד להפחתת הנטל
רגולטוריים, א.  עומסים  הקיים,  למצב  המשרד  ניתוח  את  להציג  ]יש  הקיימת  ברגולציה  ובעיות  עומסים  סיכום 

הנטל  את  המתאר  רלוונטי  מידע  וכל  נוספים  לכשלים  בנוגע  להרחיב  ניתן  המשק.  על  והשפעתם  סיבותיהם 
הרגולטורי והצורך בשינוי[

פרטי התכנית המשרדית ]בנוסף על הצגת התכנית לכשעצמה, פירוט התכנית צריך לכלול, באיזה אופן הוא נותן ב. 
מענה לעומסים שהתקבלו מבעלי הענין )ככל שטענות בעלי הענין לא התקבלו, יש להבהיר את הסיבות לכך([

ניתוח השפעות:ג. 

דיווח על עמידת 	  וכן  בבירוקרטיה  הכרוכה  מילולי של הפחתת העלות  ]הסבר  בבירוקרטיה  שינויים שנעשו 
התכנית ביעד ההפחתה של 25% בעלות הבירוקרטיה[

שינויים שנעשו בדרישות הרגולציה ]הסבר מילולי של הפחתת העלות הכרוכה בדרישות הרגולציה[	 
התאמות של הדרישות הטכניות למקובל בעולם ]הסבר מילולי של השינויים ומשמעותם, ככל שהתאמות אלה 	 

רלוונטיות[
פיקוח ואכיפה ]ככל שישנם שינויים במנגנוני הפיקוח והאכיפה יש לפרט באופן מילולי את	 
השינויים ואת השפעתם על המפוקחים[	 
ניתוח השפעות משקיות של התכנית ]בהתייחס לתחרות ויזמות, עבריינות ואי דיווח, עסקים - קטנים ובינוניים, 	 

עסקים חדשים וכדומה[

לו"ז ואבני דרך ]מסגרת הזמנים לביצוע התכנית, תוך ציון אבני הדרך לחלקים השונים בתכנית[ד. 



כלים ועזרים
בתהליך העבודה

נספח מדידת הפחתת עלויות רגולציה

לשימוש המשרד: טבלה זו לקוחה מקובץ האקסל של טבלת המדידה, המלווה את מדידת עלויות הרגולציה כמפורט בספר השלישי. 
הטבלה מופיעה בקישור הבא: 

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Pages/RegulationEase.aspx

עלות לאחר תכניתעלות מצב קייםעלות מצב קייםתהליךמס"ד

הגשת בקשה לרישום רגיל )ציוד1
רשום או משווק במדינה אחרת(

200100עלות בירוקרטיה - כסף

128עלות בירוקרטיה - משכי זמן

95206580עלות דרישות

הגשת בקשה לרישום ציוד שאינו2
רשום או מותר לשיווק במדינה מוכרת

18001300עלות בירוקרטיה - כסף

2420עלות בירוקרטיה - משכי זמן

80808080עלות דרישות

הפחתת עלות רגולציהעלות רגולציה קיימת

דרישות
בירוקרטיה

דרישות
בירוקרטיה

זמן המתנהכסףזמן המתנהכסף

1760020003614660140028

17%36%הפחתה באחוזים
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ניתן למצוא את הקבצים המלאים של מדריך הפחתת הנטל בכתובת:
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Pages/RegulationEase.aspx
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מושגים הקשורים להפחתת הנטל - מה מפחיתים?1
הישירה  העלות   - הרגולציה  בדרישות  העמידה  עלות 
המגדירות  הרגולציה  של  התוכן  בדרישות  בעמידה  הכרוכה 
האינטרס  על  כדי לשמור  מן המפוקח  הנדרש  את הסטנדרט 
לצרכן,  השירות  לטיב  או  המוצר  לאיכות  הנוגע  בכל  הציבורי, 
כגון חומרים וציוד, חובת העסקה של כוח אדם או חובת פרסום 

מידע לציבור.
עלות הבירוקרטיה - העלות הכרוכה בפעילויות הנדרשות כדי 
והן  הרגולציה,  של  התוכן  בדרישות  עמידה  לרגולטור  להוכיח 
כוללות, בין היתר, חובות דיווח והגשת בקשות וטפסים וכן את 

זמני ההמתנה לרגולטור.
הטכניות  הדרישות  התאמת   - הטכניות  הדרישות  התאמת 
המוטלות על יבוא או ייצור טובין לפי צו יבוא חופשי או לפי כל 
דין אחר, למקובל בשווקים משמעותיים בעולם, למעט בנסיבות 

מיוחדות בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל.
כל עלות העמידה  הוא סך  הרגולטורי  הנטל   - רגולטורי  נטל 
בדרישות הרגולציה והעלות הכרוכה באי התאמה של הדרישות 
הטכניות למקובל בעולם. הנטל הרגולטורי יכול ליצור עלויות 
רגולציה הניתנות לכימות )להלן( ועומסים רגולטוריים שאינם 

ניתנים לכימות.
עלויות רגולציה - הנטל הרגולטורי כפי שהוא מחושב בכסף או 
עלויות  של  כמותית  מדידה  באמצעות  לרגולטור,  המתנה  בזמן 

הרגולציה )להלן(.

מושגים מתודולוגיים
עלויות  של  כמותית  מדידה   - הרגולציה  של  כמותית  מדידה 
מתודולוגיה  באמצעות  לעיל(  להגדרה  )בהתאם  הרגולציה 
במסגרת  המפוקח  מן  הנדרשות  הפעולות  עלות  את  המעריכה 
הנובעות  חובות  בין  הבחנה  )תוך  הרגולציה  בחובות  העמידה 
ההמתנה  זמן  ואת  מדרישות(  הנובעות  לחובות  מבירוקרטיה 
לרגולטור. המדידה מבוצעת באמצעות ניתוח הרגולציה הממפה 

את כלל החובות המוגדרות בחוק או בתקנות )להלן(.
חוק  פי  על  מן המפוקח,  הנדרשים  התנאים   - רגולטורית  חובה 
הרגולציה.  תכלית  את  להשיג  מנת  על  הרגולטור,  סמכויות  או 
לחובות  מבירוקרטיה  הנובעות  לחובות  לחלק  יש  החובות  את 

הנובעות מדרישות.

תהליך - מקבץ חובות אותן נדרש המפוקח לקיים כתנאי לביצוע 
פעילות המפוקחת על ידי הרגולטור למשל רשיון לפתיחת עסק 
אחת,  מחובה  מורכב  להיות  יכול  תהליך  מוצר.  יבוא  היתר  או 

לדוגמא הגשת טופס לרגולטור, או ממספר רב של חובות.
מנת לעמוד  על  בפועל  מה שנדרש המפוקח לעשות   - פעולה 

בחובות הרגולציה.
זמני המתנה - זמני ההמתנה של המפוקח לתשובה של הרגולטור 

במסגרת תהליך.
מרכיב עלות - התשומות הנדרשות מן המפוקח לביצוע הפעולות. 

תשומות אלה ניתנות למדידה במונחים של עלות כספית.

מילון המושגים

1 לטובת הנוחות, חלק מן המושגים מופיעים גם במילון זה, בדיוק כפי שהם מופיעים במילון של הספר הראשון.
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 International-מסוף שנות ה-90 החלו להתפתח בעולם שיטות למדידה של עלויות הרגולציה. בשנת 2006 פותח בהולנד ה
למדוד  נועד   SCM-ה  .OECD-ה מדינות  במרבית  המדידה  שיטות  התפתחו  ממנו   )"SCM" )להלן:   Standard Cost Model2

 את העלויות האדמיניסטרטיביות של הרגולציה )AD - Administrative Burden(, שהן העלויות הכרוכות בהגשת מסמכים 
והעברת מידע.

 .)"CCA" )להלן:   OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance3-ה את   OECD-ה פרסם   2014 בשנת 
מסמך זה מסכם את שיטות המדידה שהתפתחו במדינות השונות ומציג את המתודולוגיה למדידת עלויות הרגולציה )בנוסף על 
ה-AD(. עם זאת, מודל זה מתמקד רק במדידה כמותית של העלויות הישירות. ככל הנראה, עדיין לא פותח בעולם מודל למדידה 
כמותית של העלויות הלא-ישירות של הרגולציה, כגון עלויות פיננסיות, אובדן הזדמנויות, עלויות למינהל הציבורי והשפעות מקרו-

כלכליות )תחרות, יזמות ועבריינות(.

במקביל פיתח ה-OECD את מדד ה-Product Market Regulation4 )להלן: "PMR"(, המודד את איכות המערכת הרגולטורית 
במדינות החברות. מדד זה כולל מרכיבים מבניים )שאינם רלוונטיים לענייננו, כגון בעלות ממשלתית על חברות ציבוריות( לצד 
מרכיבי מדידה איכותית הבודקים את איכות הרגולציה בהתייחס לכלים באמצעותם היא פועלת. כמו מדד ה-CCA, מדד זה בודק 

הן את הבירוקרטיה )למשל, קיומם של מערכות one-stop-shop( ואת הדרישות )למשל, העדפת כלים רגולטוריים 'רכים'(.

בשנים האחרונות, מדינות רבות הציבו יעד מחייב של הפחתה בעלות הרגולציה. חלקן הגדירו יעד רק למרכיב האדמיניסטרטיבי/
בירוקרטי ואחרות קבעו גם יעד הפחתה לדרישות הרגולטוריות עצמן. מרבית המדינות החילו יעד זה על רגולציה קיימת, אך חלק 

מן המדינות אף הגבילו, באמצעות יעד כמותי, את האפשרות להוסיף עלות רגולטורית באמצעות רגולציה חדשה.

החלטת הממשלה אימצה את היעד המקובל במדינות רבות להפחתה של 25% בנטל הבירוקרטי בלבד. בהחלטה נקבעה גם חובה 
להפחית את עלויות הדרישות, אך לא נקבע יעד כמותי. בכל הנוגע לרגולציה חדשה, נקבע כי יש חובה לחשב את הנטל הרגולטורי 

הצפוי מן הרגולציה, אך לא נקבעה מגבלה להוספה של עלויות רגולטוריות.

ספר זה מציג במפורט את מודל המדידה הכמותית, המבוסס על מדריך ה-CCA. במקביל, משרד ראש הממשלה בוחן פיתוח 
של מודל למדידה איכותית, המבוסס על מדד ה-PMR, כמו גם על איסוף bottom-up של למעלה מ-200 רעיונות לטיוב, כפי 

שהצטברו בשנה האחרונה.

הספר מחולק שני פרקים: הפרק הראשון מציג את מתודולוגיית המדידה הכמותית והפרק השני מפרט כיצד משולב ביצוע המדידה 
בתהליך הפחתת הנטל בפועל, לאור שלבי התהליך, כמפורט בספר הראשון של המדריך. מבחינה זו, קריאה בפרק השני מהווה 

השלמה הכרחית לניהול תהליך הפחתת הנטל. כאמור, בהמשך יתווסף פרק נוסף של המדד האיכותי.

מבוא

OECD International Standard Cost Model - Manual Measuring and reducing administrative burdens for businesses 2

.http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en .OECD )2014(, OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing :3 ראה

http://www.oecd.org/eco/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.html 4
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פרק 1:
מדידה כמותית

מבירוקרטיה,  הנובעת  עלות  גורמים:  כמורכב משלושה  הרגולטורי  הנטל  את  הגדירה  החלטת הממשלה 
עלות הנובעת מעמידה בדרישות הרגולציה ועלות הכרוכה באי ההתאמה של הדרישות הטכניות מן המקובל 

בעולם5. מדידה כמותית של הנטל הרגולטורי במונחים של כסף או זמן המתנה, היא עלות הרגולציה.

ביצוע המדידה מורכב מארבעה שלבים: ניתוח הרגולציה לתהליכים וחובות; זיהוי הפעולות הנדרשות לשם 
עמידה בחובות הרגולציה והערכת מרכיבי העלות של כל פעולה; חישוב עלות הרגולציה הקיימת; חישוב 

העלות שהופחתה בתכנית לאחר גיבוש התכנית.

ארבעת השלבים הללו, מסתכמים לטבלת מדידת עלויות אחת, המוזנת לאורך המדידה.
להלן קישור לגרסת exel של טבלת המדידה.  

כדאי לעבוד עם הטבלה, לצד הקריאה הרציפה בספר זה.

5 ראה הגדרות בעמוד 56.



הגדרות

תהליך
מקבץ חובות אותן נדרש המפוקח לקיים כתנאי לביצוע פעילות המפוקחת על ידי הרגולטור. תהליך יכול להיות מורכב מחובה 

אחת, לדוגמה הגשת טופס לרגולטור, או ממספר רב של חובות. 

ככל   - תהליכי אישור מראש  יש לתת את הדעת להבחנה שבין  בין התהליכים. בפרט,  מן הדוגמאות את השונות  ניתן לראות 
שמדובר בפעילות המפוקחת באמצעות רישום, היתר או רישיון, כאשר במקרים אלה התהליך מוגדר באמצעות רשיון, כגון בקשת 
ההיתר או חידושו, לתהליכי פיקוח בדיעבד - במידה ומדובר בפעילות שאינה זקוקה לרישיון, זאת אומרת, כזו שהפיקוח עליה הוא 
בדיעבד, התהליך הוא הפעילות עצמה. למשל מוצר המותר ליבוא בהצהרה בלבד, ללא צורך ברישיון, אך בתנאי שהמוצר עומד 

בסטנדרט מסוים וכי בידי היבואן כלל המסמכים הנדרשים לתמיכה בהצהרתו. במקרה זה, התהליך הוא יבוא המוצר6. 

חובות רגולטוריות
התנאים הנדרשים מן המפוקח, על פי חוק או סמכויות הרגולטור, על מנת להשיג את תכלית הרגולציה. ניתן לחלק את החובות, 

בדומה לעלויות, לשני סוגים:

חובות הנובעות מבירוקרטיה - חובות במסגרת העבודה עם הרגולטור, בעיקר בכל הנוגע להעברת מידע, שמטרתן להוכיח 	 
עמידה בדרישות התוכן של הרגולציה. 

חובות הנובעות מדרישות - חובות הנובעות מדרישות התוכן של הרגולציה, המגדירות את הסטנדרט שבו נדרש המפוקח 	 
לעמוד כדי לשמור על האינטרס הציבורי, בין אם הוא נוגע לאיכות המוצר או לטיב השירות לצרכן.

'ניתוח רגולציה' הוא מתודולוגיה בינלאומית לניתוח של הרגולציה הממפה את כלל החובות המוגדרות בחוק או בתקנות )ובמידת 
הצורך גם בהוראות מינהל(, המוטלות על מפוקח ככל שהוא מבקש לבצע תהליך מסוים. מובאות להלן הגדרות מושגים ולאחר 

מכן הסבר מפורט ודוגמה.

שלב 1
ניתוח הרגולציה 01

דוגמאות לתהליכים

בקשת היתר/רישיון. 1

חידוש ושינוי ההיתר/רישיון. 2

רישום מוצר. 3

פרה-רולינג – קבלת הנחיות מראש לטובת סיווג הפעילות. 4

ניטור מוצר בשוק )post-marketing( ודיווח לרגולטור. 5

דוגמאות לחובות הנובעות מדרישותדוגמאות לחובות הנובעות מבירוקרטיה

הגשת מסמכים לקבלת רישיון . 1

מינוי איש קשר אחראי מול הרגולטור. 2

דרישה לרכישת חומרים וציוד. 1

חובת פרסום מידע לציבור. 2

6 הבחנה זו קיבלה דגש בהחלטת הממשלה מספר 2318 מיום 11.11.14 בנושא 'הגברת התחרותיות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא'.
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הסבר

רגולציה היא במהותה שורה של חובות - מה חייב המפוקח לעשות באיזה מקרה. לכן, יחידת המיפוי הבסיסית היא החובה. דהיינו, 
ניתוח החקיקה הוא מעבר יסודי על כל החקיקה, הראשית והמשנית, ומיפוי של כל החובות המופיעות בה.

חובות אלה, באופן טבעי, מאורגנות תחת תהליכים, זאת אומרת, החקיקה מטילה חובה על מפוקח כאשר הוא מבקש לעשות 
פעילות מסוימת, דהיינו במסגרת תהליך. ישנם חוקים הבנויים באופן שמארגן את החובות מראש במסגרת תהליכים, אך ישנם 
חוקים )בעיקר חקיקה ישנה( שאינם מגדירים בבירור את התהליך, ונדרש להפעיל שיקול דעת במהלך הניתוח. יש להדגיש כי עיקר 

המיפוי הוא החובות. הקיבוץ לתהליכים נועד לסייע בארגון החובות, אך לכשעצמו אינו מהותי.

במקרים רבים תהליך מופיע באופן כללי, כאשר בתוכו ניתן להבחין בין תת-תהליכים שונים. למשל, בתהליך רישוי כלי רכב קיימים 
תתי-תהליכים לרישוי רכב פרטי, רישוי משאית, רישוי טרקטור ועוד. במקרה זה, יש לפצל את התהליך ל'תתי-תהליכים'.

יש לשים לב כי בנוסף לחקיקה, ניתוח הרגולציה צריך לכלול גם הוראות מינהל וחוזרי מנכ"ל, ככל שיש בהם תוספת לחובות 
המוטלות על המפוקחים, או שהם משמשים ליצירת הבחנות בין סקטורים או אזורים גאוגרפיים. במקרים מסוימים, יתכן שעיקר 

החובות המוטלות על הרגולטור מצויות דווקא בהוראות המינהליות.

שלב 1
ניתוח הרגולציה 01

ניתוח הרגולציה

סימוכיןסיווגמידע נדרש/ פירוטחובותתת- תהליךתהליך

הגשת בקשה 
לרישום

רגיל ציוד רשום 
או מותר לשיווק 

במדינה מוכרת

שם החוק / דרישותביצוע סקר סיכונים
תקנה / וכו', 
מספר סעיף

דרישותביצוע הערכה קלינית

בירוקרטיההצגת שתי חוות דעת מקצועיות של מומחים

כמות שניתן לארוז, סוג אריזת הציוד ומאפייני האריזה
האריזה, איכותה ובטיחותה

דרישות

מתן פרטים על סימון ותיווי סימון הציוד 
הציוד והאריזה

דרישות

ציוד המיוצר 
בישראל

דרישותהצגת אישור תנאי ייצור נאותים

בירוקרטיההגשת בקשה לרישום בפנקס

מינוי איש קשר או בעל מקצוע מתאים אשר יהיה 
אחראי על הגשת בקשות

בירוקרטיה

מינוי איש קשר או בעל מקצוע מתאים אשר יהיה 
אחראי על הגשת בקשות

בירוקרטיה

הגשת בקשה 
לחידוש רישום

רגיל

מינוי איש קשר או בעל מקצוע מתאים אשר יהיה 
אחראי על הגשת בקשות

בירוקרטיה

הצגת סיכום פעולות המעקב והביקורת שביצע 
בעל הרישום

דרישות

בירוקרטיהשליחת הודעה לרגולטור בדבר המשך שיווק ציוד 
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ניתוח הרגולציה 01

בהתאם לאמור, הטבלה מתחילה מהתהליך ותת-התהליך )ככל שיש צורך בהבחנה זו( ולאחר מכן ציון החובה עצמה.

בהם  במקרים  להיטשטש  לדרישות עשויה  בירוקרטיה  בין  כי ההבחנה  להבהיר  נדרש  לבירוקרטיה/דרישות,  הנוגע קטלוג  בכל 
מדובר בהצגת אישור לדרישה שהיא מהותית, למשל, הצגת אישור לתנאי ייצור נאותים. במקרה זה, לכאורה, מדובר בהעברת מידע, 
ועל כן בבירוקרטיה, ואף על פי כן, מדובר בדרישה. מדוע? משום שלמעשה, האישור הוא האופן שבו מחייב החוק את המפוקח 

לביצוע דרישה מהותית, שהיא עמידה בתנאי ייצור נאותים.

ככלל, ההבחנה תלויה בתכלית שהחובה משרתת: אם היא נועדה לשרת סטנדרט מהותי המגן על אינטרס ציבורי, זוהי דרישה. אם 
היא מסייעת לרגולטור, בתהליכי האישור או הפיקוח שלו, היא בירוקרטית. בהקשרים שונים, יתכן כי חובה דומה תסווג באופן שונה. 
למשל, בדיקת מעבדה כאשר היא חלק מבדיקת איכות המוצר בתהליך הייצור, היא דרישה. לעומת זאת, בדיקת מעבדה בכניסה 

לארץ של מוצר שאושר בארץ המקור, הנועדה לשרת פיקוח של הרגולטור שלא מדובר בזיוף, היא בירוקרטית. 

ניתן לייצר 'מבחן אצבע' לבחינת הסיווג באמצעות השאלה הבאה: האם ויתור על האישור משמעו ויתור על הדרישה? ככל שמדובר 
בדרישה לתנאי ייצור נאותים, ללא החובה להציג את האישור, לא היתה דרך לאכוף את הדרישה. לכן, מדובר בדרישה. לעומת 
זאת, אם היה החוק מוותר על הצגת חוות דעת מקצועית של מומחים, לא היה בכך משום הפחתה בדרישות הנוגעות לאיכות הציוד 

עצמו. לכן, מדובר בבירוקרטיה.

אותו השיקול נכון גם לגבי הצגת סיכום פעולות מעקב וביקורת. החובה לבצע פעולות אלה, היא דרישה מהותית של החוק הנוגעת 
לאחריות העסק על המוצר אותו הוא מוציא לשוק. ויתור על הצגת הסיכום משמעו ויתור על הדרישה, לכן הצגת האישור מבטא 
את הדרישה עצמה. זאת לעומת מינוי איש קשר אשר יהיה אחראי על הגשת הבקשות. קיומו של מינוי זה אינו חלק מדרישות 
המהות בנוגע למוצר, אלא רק חלק מההתנהלות עם הרגולטור. לאור זה, ויתור על חובת המינוי לא היתה משנה את המוצר, ולכן 

מדובר בבירוקרטיה.

את אותה שאלה אפשר לשאול באופן אחר: מה נדרש מן המפוקח לעשות כדי להשיג את האישור? האם הפעולה שהוא צריך לבצע 
מהווה פעולה הנוגעת לסטנדרט המהותי שנועד לשמור על האינטרס הציבורי או שפעולה זו נדרשת רק כחלק מתהליך העבודה 

מול הרגולטור, במטרה להוכיח את העמידה בסטנדרט המהותי.

להתאים את המפעל  המפוקח  נדרש  והביקורת,  פעולות המעקב  סיכום של  או  נאותים,  ייצור  תנאי  על  אישור  להציג  מנת  על 
 לתנאי הייצור או להקים מערך של מעקב. שתי פעולות אלה מהוות סטנדרט מהותי לשמירה על האינטרס הציבורי. לעומת זאת, 
כדי להציג חוות דעת של מומחים או להראות מינוי של איש קשר, מה שנדרש המפוקח לעשות לא ישנה את איכות המוצר ועמידתו 

בסטנדרט המהותי, אלא ישרת את צורך בירוקרטי להוכחה לרגולטור על עמידת המפוקח בסטנדרט.
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ניתוח הרגולציה מתבצע על בסיס החקיקה ושאר הוראות מחייבות. התוצר של ניתוח הרגולציה הוא טבלה. על בסיס טבלה זו 
ניתן להעריך את עלויות הרגולציה, באמצעות זיהוי הפעולות הנדרשות לשם עמידה בחובות הרגולציה והערכת העלות של פעולות 

אלה. מובאות להלן הגדרות מושגים ולאחר מכן הסבר מפורט ודוגמה:

שלב 2
פעולות ומרכיבי העלות 02

הגדרות

פעולות
מה שנדרש המפוקח לעשות בפועל על מנת לעמוד בחובות הרגולציה. 

דוגמאות לפעולות7

ביצוע בדיקות, כגון: בדיקות מעבדה, בדיקות איכות וכו'. 1

ביצוע חישובים רלוונטיים לדיווח. 2

רכישה של ציוד, מערכות מידע, תוכנה, חומרי גלם וכו'. 3

מילוי ועריכת של מסמכים ושליחתם לרגולטור. 4

למידת הרגולציה והכשרה והתעדכנות בשינויים ברגולציה. 5

צילום, הפצה, תיוק של המידע וכו'. 6

קיום פגישות ודיונים. 7

 OECD International Standard Cost :ראה .SCM -המנויות ב )Administrative Activities( 7 טבלה זו לקוחה בחלקה מתוך 16 הפעילויות האדמיניסטרטיביות

Model - Manual Measuring and reducing administrative burdens for businesses, עמוד 25.

8 כפי שיוצג להלן, עלות הזמן תחושב בנפרד כאחוז מהעלות הכללית של הבירוקרטיה באופן עקרוני ניתן לחשב את עלות הזמן במונחים כלכליים שונים כגון עיכוב בהכנסת, 

היוון פיננסי וכדומה. אולם, הללו דורשים חישובים מורכבים. משום כך, זמן ההמתנה נספר בפשטות בימים, כאשר בעת החישוב יינתן לזמן משקל במסגרת הפחתת עלות הבירוקרטיה.

זמני המתנה
השורה האחרונה בכל תהליך היא זמן ההמתנה, המוגדרים כזמני ההמתנה של המפוקח לתשובה של הרגולטור במסגרת תהליך 
)החלטת הממשלה קבעה כי זמני ההמתנה הם עלויות בירוקרטיה(. לא מדובר בהמתנה של המפוקח במסגרת הפעילות הפנימית 
שלו )למשל, זמני המתנה הנובעים מן הזמן הכרוך בתשובה של בדיקת המעבדה, על אף שבדיקה זו עשויה להיות חובה רגולטורית(. 
על אף שבזמני ההמתנה, למעשה, לא מבצע המפוקח פעולה מסוימת, זהו 'זמן מת' לפעילות העסקית, וככזה יש לו עלות ועל כך 

יש להכליל גם את זמני ההמתנה לרגולטור כ'פעולה'. 

גם  להיות  יכול  המתנה  זמן  זאת,  עם  הרגולטור.  לאישור  המפוקח  ממתין  בהם  אישור,  בתהליכי  כרוך  כלל  בדרך  ההמתנה  זמן 
בתהליכים נוספים, כמו pre-ruling. ככלל, זמן ההמתנה מחושב מרגע הגשת הבקשה באופן מלא. עם זאת, יש להביא בחשבון 
את הפער שבין הגשה ראשונה להגשה מלאה. ככל שפער זה גדול, יש לבחון דרכים לצמצמו ואולי אף לשקללו במסגרת חישוב 

זמן ההמתנה. לכן, לצד כל תהליך יש לחשב את זמן ההמתנה כפעולה שיש לה עלות8.
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דוגמאות למרכיבי עלות

עלויות עבודה – עובד/מנהל. 1

התקשרות עם חברת ייעוץ לביצוע מחקר. 2

שכר טירחה רואה חשבון/עורך דין/שמאי. 3

רכישה והטמעה של מערכות מידע. 4

תחזוקת חומרים. 5

רכישת ציוד. 6

בדיקות מעבדה. 7

מרכיבי עלות
התשומות הנדרשות מן המפוקח לביצוע הפעולות. תשומות אלה ניתנות למדידה במונחים של עלות כספית.

יחידת מדידה
האופן שבו מתורגם מרכיב העלות לעלות בפועל. ישנן שלוש יחידות מדידה אפשריות: כסף, ככל שמדובר בהוצאה כספית 
ישירה. שעות עבודה של עובדים, כאשר את שעות העבודה אנו מחלקים לשעות עבודה של עובד ושעות עבודה של מנהל, 

המשקפים עלות שונה לשעה. ימים, ככל שמדובר בזמן המתנה.

ערך )שעה/זמן(
הערך נקבע לפי סוג יחידות המדידה, והוא הפרמטר שבאמצעותו תומר יחידת המדידה לסך הכל של העלות )ראה נוסחה בהמשך(:

כסף: המשבצת תשאר ריקה, מכיוון שהוצאה כספית ישירה אינה צריכה המרה.	 

שעה: ככל שיחידת המדידה היא שעות עבודה, יש לקבוע פרמטרים לשעת עבודה של מנהל או של עובד. פרמטרים אלה 	 
ייקבעו באופן ממוצע על בסיס המדידה מול בעלי הענין.

זמן: ככל שיחידת המדידה היא ימים, פרמטר זה מבטא את ערך ימי ההמתנה לפי שלוש קטגוריות – גבוה, בינוני ונמוך, 	 
בהתחשב בהערכת הרגולטור והעסקים את השפעת זמן ההמתנה על הפעילות העסקית. לכל אחת מן הקטגוריות יינתן 

משקל יחסי אחר, כמפורט להלן. בעמודת 'ערך )שעה/זמן(' יש למלא את קטגוריית הזמן )גבוה, בינוני, נמוך( בשורה של 
זמן ההמתנה. 
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הסבר

על מנת לציית לחובה רגולטור נדרש המפוקח לבצע פעולות מסוימות. כל פעולה דורשת השקעה של תשומות, שהן מרכיבי 
העלות אותם ניתן לכמת. לעיתים, הפעולה זהה למרכיב העלות או חופפת לה במידה מסוימת. למשל, אם הרגולציה מחייבת את 
המפוקח לרכוש ציוד מסוים, אזי הפעולה היא רכישה של הציוד. פעולה זו, לכשעצמה, עולה כסף ולכן היא מרכיב עלות. עם זאת, 
עלות רכישת הציוד בלבד אינה משקפת את כל מרכיבי העלות, מכיוון שהציוד מחייב גם התקנה, הדרכת עובדים על אופן השימוש 

בו ותחזוק הציוד שהם מרכיבי עלות נוספים לרכישת הציוד.

יש להדגיש כי בשונה מניתוח הרגולציה, הפעולות ומרכיבי העלות הם נתונים אמפיריים ועל כן הערכתם צריכה להתבצע גם תוך 
בחינה מול המפוקחים, שהם המבצעים את הפעולות הללו בפועל. עם זאת, הניסיון מלמד כי כבר בשלב ניתוח הרגולציה ניתן 
להעריך מהן הפעולות המרכזיות אותן צריך המפוקח לבצע. לכן, השלמה ראשונה של הפעולות תעשה, כפי שיפורט להלן, כבר 
בשלב ניתוח הרגולציה והשלמת הנתונים תבוצע לאחר מכן מול בעלי הענין. כמובן שבסופו של דבר, יחזרו הנתונים כולם אל 

הרגולטור לבקרה.

ניתן לשרטט את מבנה עלות הרגולציה באופן הבא:
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שלב 2
פעולות ומרכיבי העלות 02

דוגמה

פעולות ומרכיבי עלותניתוח הרגולציה

ערך )שעה/זמן(יחידת מדידהמרכיבי עלותפעולותסיווגחובותתהליך

הגשת בקשה 
לרישום ציוד 

רשום או מותר 
לשיווק במדינה 

מוכרת

דרישותביצוע סקר סיכונים

מחקר מומחים

כסףהתקשרות עם מומחים

כסףשכר טירחה עו"ד

40ערך שעת עובדכתיבת דוח סקר

iso בדיקת

כסףהתקשרות עם מעבדה

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

כתיבת דוח סקר

80ערך שעת מנהלשעות עבודה - מנהל

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

ביצוע הערכה 
קלינית

דרישות

ביצוע ניסוי קליני
כסףתשלום למעבדה

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

כתיבת דוח מסכם
80ערך שעת מנהלשעות עבודה - מנהל

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

הצגת שתי חוות 
דעת מקצועיות של 

מומחים
בירוקרטיה

שכירות מומחים
כסףהתקשרות עם מומחים

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

שליחת הציוד 
למומחים

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

כסףעלות שליחה

אריזת הציוד 
ומאפייני האריזה

דרישות
הכנת דוח

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

80ערך שעת מנהלשעות עבודה - מנהל

כסףהתקשרות עם ספקהדפסה וייצור

דרישותסימון הציוד

הכשרת עובדים
40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובדים

80ערך שעת מנהלשעות עבודה - מנהל

יצירת סימון 
והתווייה

40ערך שעת עובדשעות עבודה - עובד

הדפסה וייצור
התקשרות עם בית 

הדפוס
כסף

גבוהימיםזמן המתנה
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שלב 3
חישוב עלות הרגולציה הקיימת 03

חישוב עלויות רגולציה קיימתפעולות ומרכיבי עלותניתוח הרגולציה

ערך יחידת מדידהמרכיבי עלותפעולותסיווגחובותתהליך
)שעה/

זמן(

תדירות עלות
ב- 12 

חודשים

סה"כ עלויות 
)₪(

הגשת 
בקשה 

לרישום 
ציוד רשום 

או מותר 
לשיווק 
במדינה 

מוכרת

ביצוע 
סקר 

סיכונים
דרישות

מחקר מומחים

20,0000.24,000כסףהתקשרות עם מומחים

5,0000.21,000כסףשכר עו"ד

402000.21,600ערך שעת עובדשעות עובד

iso בדיקת
3,0000.2600כסףהתקשרות עם מעבדה

40500.2400ערך שעת עובדשעות עובד

כתיבת דוח סקר
80100.2160ערך שעת מנהלשעות מנהל

40400.2320ערך שעת עובדשעות עובד

ביצוע 
הערכה 
קלינית

דרישות

ביצוע ניסוי קליני
15,0000.23,000כסףתשלום למעבדה

401500.21,200ערך שעת עובדשעות עובד

כתיבת דוח מסכם
80100.2160ערך שעת מנהלשעות מנהל

40400.2320ערך שעת עובדשעות עובד

הצגת 
שתי חוות 

דעת 
מקצועיות 

של 
מומחים

בירו'

שכירות מומחים
5,0000.21,000כסףהתקשרות עם מומחים

40300.2240ערך שעת עובדשעות עובד

שליחת הציוד 
למומחים

40200.2160ערך שעת עובדשעות עובד

2,0000.2400כסףעלות השליחה

אריזת 
הציוד 

ומאפייני 
האריזה

דרישות
הכנת דוח

40500.2400ערך שעת עובדשעות עובד

80200.2320ערך שעת מנהלשעות מנהל

5,0000.21,000כסףהתקשרות עם ספקהדפסה וייצור

סימון 
דרישותהציוד

הכשרת עובדים
401000.52,000ערך שעת עובדשעות עובדים

80100.5400ערך שעת מנהלשעות מנהל

40200.5400ערך שעת עובדשעות עובדיצירת סימון והתווייה

10,0000.55,000כסףהתקשרות עם בית הדפוסהדפסה וייצור

1200.224גבוהימיםזמן המתנה

עלות רגולציה קיימת

דרישות
בירוקרטיה

זמן המתנהכסף

22,2801,80024

מכן  ולאחר  המדידה  לטבלת  דוגמה  להלן  בפועל.  הרגולציה  עלות  את  לחשב  ניתן  העלות  ומרכיבי  הפעולות  זיהוי  בסיס   על 
הסבר מפורט:
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שלב 3
חישוב עלות הרגולציה הקיימת 03

הסבר

עלות )שעות/זמן/ כסף(
בעמודה זו יש למלא מספר של העלות בפועל, דהיינו את מספר שעות העבודה או ימי ההמתנה או הכסף.

תדירות
העלות הסופית מחושבת לפי שנה. לכן, ככל שמדובר בהוצאה שנתית חד פעמית, הערך בעמודה זו שווה 1. לעומת זאת, הוצאה 

המתבצעת פעמיים בשנה תקבל ערך 2 ולחילופין, הוצאה המתבצעת פעם בחמש שנתיים תקבל ערך 90.2.

סה"כ עלות
עמודה זו מחושבת באופן אוטומטי על פי הנוסחה 'ערך * עלות * תדירות'. חישוב העלות מבוצע בנפרד עבור עלות הדרישות 

ועלות הבירוקרטיה. 

על בסיס חישובים אלה, בתחתית הטבלה, מבוצע חישוב עלויות כולל, בחלוקה לדרישות ובירוקרטיה, כאשר העלות 
הבירוקרטית, מבחינה בין העלות בכסף לבין זמן ההמתנה.

9 יש לציין כי לטובת פשטות החישוב, התדירות המקסימאלית היא 10 שנים. זאת אומרת, ערך המינימום הוא 0.1. קביעה זאת נכונה גם כאשר האישור ניתן ל-20 שנה.
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בהתחשב בנוסחת החישוב, הפחתת העלות יכולה לנבוע משני גורמים: הפחתת העלות או הפחתת התדירות. בהתאם לכך, בחישוב 
הפחתת העלות נוספות לטבלת החישוב שלוש עמודות: תדירות, עלות וסה"כ. בתחתית הטבלה מצוין אחוז ההפחתה. להלן דוגמה 

– מפאת קוצר המקום, מובאת כאן הטבלה באופן חלקי10:

שלב 4
חישוב הפחתת העלות 04

הפחתת עלות רגולציהחישוב עלויות רגולציה קיימתפעולות ומרכיבי עלותניתוח הרגולציה

תדירות עלותמרכיבי עלותפעולותסיווגחובות
ב- 12 

חודשים

סה"כ עלויות 
)₪(

עלות 
לאחר 

ההפחתה

תדירות 
לאחר 

הפחתה

סה"כ עלות 
לאחר 

ההפחתה

ביצוע סקר 
דרישותסיכונים

מחקר מומחים

20,0000.24,000התקשרות עם מומחים

5,0000.21,000שכר עו"ד

2000.21,600שעות עובד

iso בדיקת
3,0000.2600התקשרות עם מעבדה

500.2400שעות עובד

כתיבת דוח סקר
100.2160שעות מנהל

400.2320שעות עובד

הגשת דוח סקר 
סיכונים והערכה 
קלינית במדינת 

המקור
50.240שעות עבודה - עובדהשגת המידע מהיצרןבירו'

ביצוע 
הערכה 
קלינית

דרישות

ביצוע ניסוי קליני
15,0000.23,00015,0000.23,000תשלום למעבדה

1500.21,2001500.21,200שעות עובד

כתיבת דוח מסכם
100.2160100.2160שעות מנהל

400.2320400.2320שעות עובד

הצגת שתי 
חוות דעת 
מקצועיות 

של מומחים

בירו'

שכירות מומחים
5,0000.21,0002,5000.2500התקשרות עם מומחים

300.2240150.2120שעות עובד

שליחת הציוד 
למומחים

200.2160100.280שעות עובד

2,0000.24001,0000.2200עלות השליחה

אריזת הציוד 
ומאפייני 

האריזה
דרישות

הכנת דוח
500.2400100.140שעות עובד

200.232040.132שעות מנהל

5,0000.21,0003,0000.1300התקשרות עם ספקהדפסה וייצור

דרישותסימון הציוד

הכשרת עובדים
1000.52,000500.51,000שעות עובדים

100.5400100.5400שעות מנהל

200.5400200.5400שעות עובדיצירת סימון והתווייה

10,0000.55,0008,0000.54,000התקשרות עם בית הדפוסהדפסה וייצור

1200.2241000.220זמן המתנה

עלות לאחר ההפחתהעלות רגולציה קיימת

דרישות
בירוקרטיה

דרישות
בירוקרטיה

זמן המתנהכסףזמן המתנהכסף

22,2801,8002410,85294020

בירוקרטיהדרישות

51%40%הפחתה באחוזים
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הטבלה שבדוגמה 'מספרת' את הסיפור של תכנית ההפחתה הבאה: במתכונת הרגולציה הקיימת, קיימת חובה לבצע סקר סיכונים, 
בציוד  ציוד כאשר מדובר  סימון  ובדרישות  אריזה  בדרישות  מומחים, לעמוד  חוות דעת של  להציג שתי  קלינית,  לבצע הערכה 
המיובא ממדינה מוכרת. בתכנית ההפחתה, החליט המשרד להכיר בסקר סיכונים שנעשה במדינה מוכרת. לכן, בוטלה הדרישה 

לביצוע סקר סיכונים ובמקומה נוספה חובה בירוקרטית של הצגה לרגולטור את דוח סקר הסיכונים שנעשה במדינת המקור.

במסגרת אימוץ הרגולציה של המדינה המוכרת, הותאמה חובת האריזה לזו המקובלת במדינה המוכרת ובכך הוקלו גם הדרישות 
הנוגעות לאריזת המוצר, ומשום כך, הופחתו גם עלויות אלה.

כמו כן, הוחלט כי מכיוון שמדובר במדינה מוכרת, מעתה ואילך לא יהיה צורך בשתי חוות דעת של מומחים אלא בחוות דעת 
של מומחה אחד. כך, הופחתה החובה הבירוקרטית בחצי. בנוסף, בוצעה התייעלות בעבודת הרגולטור כך שזמן ההמתנה התקצר 

מ-120 יום ל-100 ימים.

מתחת לטבלה, מחושב באופן אוטומטי שיעור ההפחתה. כפי שניתן לראות, אופן חישוב העלות מאפשר לנו להפריד, גם בחישוב 
ההפחתה, בין הפחתת העלות הנובעת מדרישות לעלות הנובעת מבירוקרטיה. בדוגמה זו ניתן לראות כי ההפחתה בבירוקרטיה 

מגיעה ל46% - מעבר ליעד של 25%. עלות הדרישות הופחתה ב-100%, מכיוון שהדרישה שבדוגמה זו, בוטלה.

בכל הנוגע לשקלול זמן ההמתנה: כאמור לעיל, הערכת השפעת הזמן של הרגולטור והעסקים על הפעילות העסקית מחולקת 
ניתן ערך אחר בשקלול, כאשר ערך העלות כספית  נמוכה. לכל אחת משלוש הקטגוריות  בינונית,  גבוהה,   – לשלוש קטגוריות 

משלים את השקלול ל-100%:

גבוהה: 25% )ערך העלות הכספית: 75%(;	 
בינונית: 15% )ערך העלות הכספית: 85%(;	 
נמוכה: 5% )ערך העלות הכספית: 95%(.	 

בדוגמה הנוכחית, מכיוון שזמן ההמתנה בתהליך הספציפי הוגדר כ'גבוה', הוא קיבל יחס של 25%, ובאופן אוטומטי, יחס העלות 
הכספית הוא 75%. על בסיס פרמטרים אלה, חושבה הפחתת הבירוקרטיה כ-46%. 

על פי שיטת חישוב זו, העלות של כל תהליך )או תת-תהליך ככל שישנו( מחושבת בנפרד, על פי היחס שבין זמן ההמתנה לעלות 
הכספית לכל תהליך. סך כל העלות ושיעור ההפחתה, הם סכום של כל התהליכים10.

יש לתת את הדעת על כך שמדידת הרגולציה אינה מבחינה בין תהליכים או חובות. לכולם אותו משקל בסך הכל הסופי של 
עלות הרגולציה. לשם כך, כפי שמפורט בספר הראשון של המדריך ובפרק השני לספר המדידה, יש מקום לתעדף את התהליכים 

המרכזיים שלגביהם בלבד תבוצע המדידה.

שלב 4
חישוב הפחתת העלות 04

10דוגמה מתמטית, כולל נוסחאות, ניתן למצוא בטבלת ה- excel בקישור זה.
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פרק 2:
כיצד מודדים

מדריך ה-CCA של ה-OECD מפרט שורה ארוכה של מקורות מדידה: סקרי עסקים, תשאולים וראיונות, 
תצפיות, הערכות ספקים, נתונים למ"ס ועוד. הבחירה במקור המדידה תלויה במגוון גורמים כגון משאבים, 
חשיבות וערך שתניב המדידה וכו'. לעומת זאת, המדידה המתוארת להלן, מתייחסת לתהליך הפחתת הנטל 

כפי שהוא קבוע בספר הראשון, כחלק מן המיפוי עם הרגולטור והשיח עם בעלי הענין. 

בהתייחס  הנטל,  לאורך תהליך הפחתת  הכמותית,  כיצד משולבת המדידה  להראות  זה  פרק  מטרתו של 
לשלבי העבודה המתוארים בספר הראשון של תהליך העבודה. בנוסף, שילוב המדידה בתהליך יאפשר לנו 

לתת מענה לכמה סוגיות מתודולוגיות.

יש לציין כי מדידה כמותית היא עבודה דקדקנית מאוד, המחייבת ירידה לפרטים, מילוי טבלאות, איסוף 
מידע המתקבל משאלונים וכו'. לכן, ניהול המדידה, המשורטטת להלן, יורד לפרטי פרטים בכל אחד משלבי 
העבודה של התהליך. בהתייחס לכך, ועל מנת להבהיר בדיוק את הנדרש, הניסוח להלן מובא באופן מאוד 
הנחה  בסיס  על  זאת  כל  שלב.  בכל  לעשות  צריך  מה  ברור  שיהיה  כדי  המדידה,  למבצע  כהנחיות  טכני 

שהמתודולוגיה, המושגים והטבלאות, ברורה.

בגלל אופי העבודה, מדריך ה-CCA מציין במפורש כי במרבית המדינות בעולם מבוצעת המדידה באמצעות 
חברות ייעוץ המסייעות למשרדי הממשלה בניתוח הרגולציה ואיסוף הנתונים. בימים אלה, פועלת החשבת 
הכללית ומשרד ראש הממשלה, למכרז מרכזי שיסייעו בידי המשרדים המעוניינים, להתקשרות עם חברות 

ייעוץ.

מדידת העלויות משלב עבודה הן עם הרגולטור והן עם בעלי הענין והוא מבוצע בארבעה שלבים, בהתאם 
לספר הראשון במדריך:

יצירת תשתית למיפוי עומסים ומדידה;	 
מיפוי עומסים ומדידה;	 
סיכום המידע;	 
גיבוש תכנית.	 



מפגש התנעה עם הרגולטור
)ככל שהם מהווים  וחוזרי מנכ"ל  רלוונטיים, בדגש על חקיקה ראשית, תקנות  יש לאסוף חומרים  במסגרת מפגש ההתנעה, 
הוראות מחייבות(. בנוסף, יש לאסוף חומרים נוספים כגון: ניירות עמדה, נהלים פנימיים ומדריכים לציבור ככל שהם יכולים 

לסייע בניתוח הרגולציה.

ניתוח הרגולציה
יש 	  נדרש/פירוט'  'מידע  יש לקרוא את החומרים שנאספו בשלב ההתנעה תוך מיפוי כל החובות. בעמודת   - מיפוי חובות 

להבהיר בקצרה מהי החובה. בכל הנוגע לחובות בירוקרטיות )שהן ברובן חובות מידע(, יש לציין את המידע הנדרש, ובכל 
הנוגע לדרישות תוכן רגולטוריות, יש להסביר מהי מהות הדרישה. 

הנדרש 	  והמידע  החובות  את  ולקטלג  לקבץ  לנסות  יש  החובות  מיפוי  לאחר   - ותתי-תהליכים  לתהליכים  וקטלוג  קיבוץ 
לתהליכים ותתי-תהליכים אותם נדרש המפוקח לבצע.

מיפוי ראשוני של פעולות ומרכיבי עלות - אמנם, מיפוי הפעולות ומרכיבי עלות נעשה בפירוט על ידי המפוקחים, מכיוון שזהו 	 
מידע אמפירי והם אלה שיודעים מה הם עושים בפועל ומהן התשומות הנדרשות מהם לשם כך. עם זאת, כבר בשלב ניתוח 
הרגולציה, ניתן לבצע מיפוי, על בסיס הגיון בריא מתוך החובות שבחוק. מיפוי ראשוני זה יסייע בידי הרגולטור בבקרה על 

המידע האמפירי שיתקבל מן המפוקחים, ויאפשר השוואה של פערים.

ריכוז שאלות והבהרות
שאלות לרגולטור - כאמור בספר הראשון של המדריך )ראה עמוד 18(, ניתוח הרגולציה מעלה שורה של שאלות לדיון 	 

כתוצאה  למפוקחים  ועלויות  אכיפה  החוק,  במסגרת  לרגולטור  המוענקות  בסמכויות  לשימוש  בנוגע  כגון  הרגולטור,  עם 
מסנקציות וכדומה. 

שאלות לבעלי ענין - במקביל לשאלות לרגולטור יש לרכז שאלות והבהרות הנוגעות לתהליך המיפוי עד כה, בנוגע לתשומות 	 
משקיע העסק על מנת לעמוד בחובה ספציפית, וכדומה. שאלות אלה יכולות להזין את שאלון מיפוי העומסים לבעלי הענין 

)השאלון הראשון( ואת שאלון המדידה )השאלון השני(.
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תיקוף ניתוח הרגולציה ודיון על הטבלה
הצגה של הטבלה בפני הרגולטור לצורך בדיקת נכונותו ושלמותו של ניתוח הרגולציה - החובות והתהליכים. בנוסף יש לקיים דיון 
על מיפוי הפעולות ומרכיבי העלות. דיון זה יכלול גם התייחסות לשאלות להבהרה, ועדכון השאלון לבעלי הענין אשר יסייע באיסוף 

המידע באשר לעלויות המושתות על עסקים.

במסגרת דיון זה, יש לקיים גם תעדוף של תהליכים מרכזיים למדידה. הקריטריון המרכזי ל'מרכזי' הוא שכיחות התהליך, מתוך 
חיוני משום  כזה שבו מרוכזת עיקר הפעילות העסקית. תעדוף התהליכים  דהיינו  הוא בדרך כלל שכיח,  הנחה שתהליך מרכזי 

שניתוח הרגולציה אינה מבחינה בין תהליך מרכזי ושכיח לכזה שאיננו. תעדוף מקביל ייעשה עם בעלי הענין בקבוצות הדיון.

קבוצות דיון
קבוצות הדיון סובבות בעיקר מיפוי העומסים. עם זאת, כמפורט בספר תהליך העבודה, בחלק האחרון של הדיון בקבוצה, תוצג 
לבעלי הענין טבלת ניתוח הרגולציה ושאלון המדידה )השאלון השני(, טרם שליחתו. כמפורט לעיל, גם כאן ייעשה תעדוף של 

תהליכים מרכזיים. 

עדכון שאלון המדידה )שאלון שני(
על בסיס הדיון עם הרגולטור על טבלת ניתוח הרגולציה ומיפוי העומסים, שבו בוצע גם תעדוף של תהליכים מרכזיים, ובהתייחס 

לתעדוף שהוצג על ידי בעלי הענין, יש לעדכן את השאלון, טרם שליחתו. 

שליחת שאלון המדידה )שאלון שני(
שליחת השאלון השני למשתתפים בקבוצות הדיון והשלמת טבלת ניתוח הרגולציה על פי המידע שיתקבל מהשאלונים. 

ריכוז הנתונים
ריכוז הנתונים וחלוקתם למגזרים לפי עקרונות התמהיל שנקבעו בשלב יצירת התשתית למיפוי עומסים מול בעלי הענין בספר 

תהליך העבודה. דגשים בריכוז הנתונים:

מדידת תהליכים מרכזיים - כאמור לעיל, יש לבצע תעדוף של תהליכים מרכזיים עם הרגולטור ועם בעלי הענין, כאשר רק 	 
תהליכים יימדדו. 

שונות בין עסקים - ככל שמדגם המדידה מאפשר )והדבר תלוי בהיקף המפוקחים ובמספר המשתתפים בקבוצות הדיון(, 	 
יש להבחין בין סוגי עסקים שונים, בהתאם למגזרים ומדיניות התמהיל: עסקים גדולים/קטנים ובינוניים וכן פיזור גאוגרפי. 
ככל שיש בכך צורך, יש גם להבחין בין מגזרים שונים או סוגים שונים של עסקים )למשל, בכל הנוגע למזון, יש להבחין בין 
מסעדה למכולת, ככל שאותה הרגולציה רלוונטית לשני סוגי העסקים(. בהתאם לכך, לבחון האם יש שונות בין העלויות לפי 

סוג העסק.
לאחר סיום ריכוז הנתונים, יסומנו הפערים וחוסרים במידע ויגובשו שאלות לראיונות עם בעלי הענין לצורך השלמתם.

דיון משרדי
ריכוז הנתונים מחייב מספר הכרעות מתודולוגיות, בכל הנוגע לנרמול הנתונים, לקביעת סט הפעולות הנדרש לכל תהליך ועוד. 
משום כך, כפי שמופיע בספר תהליך העבודה )עמוד 24(, בתום שלב מיפוי העומסים והמדידה אצל בעלי הענין, יש לקיים דיון 
משרדי על הטבלה המעודכנת ולאור חומרי הגלם מילוי הטבלה והשלמתה. דיון זה, יהווה בסיס להגדרת הצורך בהשלמת מידע 

וכתוצר שלו יוגדר מבנה ראיונות ההבהרה עם בעלי הענין.

ראיונות ושיחות הבהרה עם בעלי ענין
בהתאם לאמור, יתקיימו ראיונות עם בעלי ענין ספציפיים.
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נירמול הנתונים
נרמול נתונים ניתן לבצע לאחר סיום איסוף המידע )שאלונים, ראיונות ושיחות הבהרה( והחלוקה למגזרים. מטרתו היא, בהתבסס 
על המידע שנאסף, לקבוע הערכה למשך הזמן שלוקח לעסק נורמטיבי במגזר מסוים )למשל, בהתייחס לגודל העסק( להשלים 
פעולה נתונה. מכיוון שמדגם העסקים אינו גדול מאוד, קיים מרכיב של הפעלת שיקול דעת ולכן יש להקפיד כי המשרד מבקר 
בחישובי הנרמול ומתעד את השיקולים, כדי שניתן יהיה לעקוב אחר החישובים. על אף המורכבות האמורה מבחינה תפעולית, 

לכשעצמם, עקרונות הנרמול הם פשוטים:

ניתן לראות כי קיימת שונות גדולה מאוד בין ערכי הזמן של חברה ה' לבין ערכי הזמן של שאר החברות במדגם. כתוצאה מכך, יש 
לנטרל את הנתון בגין חברה ה' ולחשב ממוצע רק על חברות א'-ד'.

ניתן לראות כי לא קיימת שונות גדולה בין ערכי הזמן ולכן ניתן לחשב ממוצע על כלל החברות.

יש  בהם  הזמן  לערכי  באשר  חד משמעית  לקבל החלטה  ניתן  לא  ולפיכך  המדגם  כלל  לאורך  גדולה  שונות  קיימת  זו  בדוגמה 
להשתמש. המשמעות היא כי נדרש לקיים ראיונות או שיחות הבהרה נוספים לצורך הגדלת המדגם ובמידת הצורך, לשקול מחדש 

את החלוקה למגזרים.

תיקוף מדידת העלויות
נכונותה  והנתונים. בדיקת  דיון עם הרגולטור על הממצאים  יתקיים  בסיום איסוף המידע מבעלי הענין, קודם לסגירת הטבלה, 

ושלמותה של מדידת העלויות יובא לדיון משרדי לפני קיום המפגש בין הרגולטור לבעלי הענין.
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זמן נרמול ממוצעפעולה א

5 שעותחברה א'

5.25 שעות

7 שעותחברה ב'

5 שעותחברה ג'

5 שעותחברה ד'

15 שעותחברה ה'

זמן נרמול ממוצעפעולה ב

שעהחברה א'

שעה וחצי

שעתייםחברה ב'

שעהחברה ג'

שעתייםחברה ד'

שעה וחציחברה ה'

זמן נרמול ממוצעפעולה ב

שעהחברה א'

לאור השונות הגדולה 
יש לקיים עוד ראיונות 

או לבצע שיחות 
הבהרה

שעתייםחברה ב'

5 שעותחברה ג'

0.25 שעהחברה ד'

חצי שעהחברה ה'
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הצגה במסמך מסכם של איסוף המידע המשרדי
בפרק הכלים )עמוד 42( מצורף פורמט סיכום המידע. בסיכום זה, כמפורט בספר תהליך העבודה, יש להציג את עיקרי המדידה 

ואת הלקחים העולים ממנה. לצד המסמך יש לצרף את טבלת המדידה המלאה.

בחינה חוזרת של התכנית להפחתת נטל באמצעות מדידה
ממצאי המדידה הם כלי מרכזי במסגרת הדיונים על גיבוש התכנית להפחתת הנטל הרגולטורי )לצד מיפוי העומסים(. לאורך גיבוש 
התכנית יש לבצע הערכה של השפעת התכנית על המדידה. בפרט, יש לבחון את העמידה ביעד הכולל להפחתה של 25% בנטל 
הרגולטורי ויש לחזור ולתקן את התכנית עד אשר שתימצא נקודת האיזון בין הפחתת הנטל הרגולטורי לבין שמירה על תכלית 
הרגולציה. יש לשים לב כי על אף שהחלטת הממשלה מחייבת יעד הפחתה של 25% בעלויות הבירוקרטיה, מתקיימת מדידה גם 

של עלויות הרגולציה.

פרסום התכנית
התכנית הסופית תציג את מדידת עלויות הרגולציה במצב הקיים ובמצב החדש. פורמט דוח הפרסום מצורף לספר הכלים והעזרים 

)עמוד 54(.
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נספח - דגשים ושאלות נפוצות

עקרונות בביצוע המדידה
שימוש באומדנים - במדידת עלויות הרגולציה נעשה שימוש באומדנים )כגון הערכת עלות שעת עבודה( אשר מצריך שיקול 	 

דעת ועשוי להיות בעל השפעה מהותית על סך הנטל המחושב. 
בהירות - עקב הצורך בשימוש באומדנים ובגלל גודל המדגם, קיים במדידה מרכיב של הפעלת שיקול דעת. משום כך, יש 	 

לוודא את בהירותן של הנחות המוצא והמידע אשר שימש בתהליך מדידת עלויות הרגולציה. 
עקביות ואחידות - בסופו של דבר, ערכה של המדידה היא בעקביות שלה. בהירות ההנחות והמידע, הם כאמור, חיוניים לצורך 	 

עקביות. כמו כן, הקפדה ביישום ההנחיות, מעניקה תוקף למדידה כולה, כמהלך ממשלתי רוחבי ותאפשר, לאורך השנים, 
השוואה, בין שנים ובין משרדים. 

כיצד מתמודדים עם השוני בגודל ובנפח הפעילות של חברות שונות או בשונות בין העסקים?
ראשית, על מנת להתמודד עם השוני הקיים בין עסקים שונים, הנובע ממספר רב של משתנים, עלינו לנרמל את הנתונים המתקבלים 
על ידי שימוש בממוצעים, תוך נטרול אומדנים חריגים בעלי סטיית תקן גבוהה באופן יחסי. למעשה אנו מבקשים למצוא את 
האומדנים אשר מייצגים באופן הטוב ביותר עסק נורמטיבי יעיל. בגלל מרכזיות הנרמול והשפעתו על התוצאה הסופית, יש לוודא 

כי מתקיים עליו דיון משרדי.

בנוסף, מאחר ולעסקים שונים נפחי פעילות שונים המדידה מתמקדת בתהליך בודד ואינה לוקחת בחשבון את מספר הפעמים בה 
מבוצע תהליך בעסק.

על מנת להתמודד עם השונות בין העסקים, יש לקבוע מראש חלוקה קטגורית למגזרים עליהם חלה הרגולציה ולוודא כי המדידה 
מבוצעת בנפרד לכל מגזר.

מה עושים כאשר העלות הנגרמת לעסק מיוחסות לשני חוקים או יותר?
יש להחשיב אותן פעם אחת בלבד )ייחוס העלויות לחוק ספציפי או חלוקת העלויות באופן שווה בין החוקים(. בכל מקרה של 

מחלוקת יש לדון על כך במשרד.
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