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חלק א – הגדרת תכלית והצורך בהתערבות
 .1רקע כללי
רגולציה היא כלי מרכזי ליישום מדיניות הממשלה לטובת הגנה וקידום של אינטרסים ציבוריים .לענייננו
כאן ,רגולציה היא החלת כללים על השוק ,באופן קובע את האסור והמותר להתנהגות האזרחים והעסקים,
ולצידה המנגנון הבירוקרטי הנלווה לצורך יישומה (תהליך מתן רשיונות ,התרים וכדומה).
עם השנים התפתחה בעולם גישה של 'רגולציה חכמה' ,שמטרתה להוביל לכך שהרגולציה תייצר איזונים
בין אינטרסים ציבוריים שונים ותנוהל באופן יעיל ואפקטיבי תוך שיתוף ציבור ושקיפות.
הרעיון של רגולציה חכמה הוא נדמה כמעט טריוויאלי ,אך עם זאת בפועל ,בכל העולם ,קיימים כשלים
והטיות הנובעים מהאופי האנושי וממבנה מערכות הממשל ,המונעים את הגשמת הערך של רגולציה חכמה.
לאור זאת ,בעוד שהמבנה החוקי בכל המדינות מייצר מערך רגולטורי מבוזר ,כזה שהסמכויות הרגולטוריות
נתונות לשרים ולרגולטורים באופן ישיר (להבדיל מניהול תקציב מדינה) ,החלו מדינות רבות משנות ה01-
לגבש מדיניות רגולציה מתכללת שתכווין את פעילות הממשלה .מדיניות זו כוללת כלים לאופן גיבוש
רגולציה חדשה ( ,)RIA - Regulatory Impact Assessmentתכניות להקלה בנטל רגולציה קיימת ,שיתוף
ציבור ,מיסוד מנגנונים ותהליכים תומכים וכדומה.1
מדיניות זו אומצה על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ( )OECDכהנחיות מחייבות .בשנת ,8101
כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ,התחייבה ישראל לקדם ולמסד תהליכים ומנגנונים ברוח זו.
בהתאם לכך ,באוקטובר  ,8102קיבלה הממשלה את החלטה מס' ( 8002להלן' :החלטה  ,)'8002שכללה שני
מנגנונים מרכזיים :הראשון  -תכנית חומש להפחתת נטל רגולטורי ובירוקרטי עודף ,והשני  -מיסוד הליך
הערכת השפעות רגולציה ( )RIAבתהליכי קבלת החלטות ועיצוב רגולציה חדשה.
בספטמבר  ,8100לקראת  3שנים מיום קבלת ההחלטה ,ביקש משרד ראש הממשלה מה OECD-לבצע עבודת
ייעוץ לממשלת ישראל שמטרתה בחינת המהלך שנעשה וגיבוש המלצות להמשך ,לאור הניסיון הבינלאומי.
דו"ח ה OECD-הוצג בממשלה ב ,02.0.8102-וראש הממשלה הנחה לקדם החלטת ממשלה ליישומו.
יש לציין כי במקביל לדוח הייעודי על ישראל ,פרסם ה OECD-סקירה רוחבית על תשתיות ומנגנוני
הרגולציה בכלל המדינות החברות בארגון ( .)Regulation Indicator – iRegבסקירה זו צוינה ישראל כאחת
מארבע המדינות (לצד יפן ,איטליה ודרום קוריאה) שעשו את ההתקדמות המשמעותית ביותר מבין החברות

 1להרחבה ניתן לעיין במסמך שפורסם ע"י הIndicators of Regulatory Management Systems : OECD -
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בארגון מאז הדוח האחרון ב .8102-בסקירה מודגש כי החוסר המרכזי בישראל הוא העדרם של מנגנונים
מוסדיים בנוגע ל:RIA-

מסמך זה מתאר ,על בסיס הדוח ובנוסף אליו ,את הערכת המצב של המהלך כולו כבסיס להחלטת הממשלה
ליישום דו"ח ה.OECD-

 .2הערכת המצב הקיים ודוח הOECD-
מטרתה של החלטה  ,8002מעבר למנגנונים המעשיים הקבועים בה ,היא לחולל שינוי שמהותו הטמעה של
הרעיון של רגולציה חכמה בעבודת הממשלה .שינוי מסוג זה נשען על שלושה יסודות( :א) מכנה משותף
ערכי ורעיוני ,המסמן את המטרה הכללית ומגדיר את המושג של רגולציה חכמה( ,ב) פיתוח כלים
ומתודולוגיות שיסייעו לעבודת הגורמים המקצועיים ו(-ג) עיצוב מנגנונים – סמכויות ותהליכים שיתמכו
בשינוי .להלן עיקרי דוח ה OECD-ואת הערכת המצב ,בהתייחס לפעילות שנעשתה עד כה לאור שלושת
היסודות שלעיל:
א .יצירת מכנה משותף
ככלל ,מאז שנת  8102נוצר שיח חדש בממשלה שנע סביב שיטת הרגולציה הממשלתית והצורך בטיוב
רגולציה .בהתאם התגבר השיח הציבורי  -בתקשורת ,בהתעניינות של מכוני מחקר והקמת גופי מחקר
אקדמאים .שינוי זה והמהלכים שבאו בעקבותיו באו לידי ביטוי גם בשיפור במדדים בינלאומיים שפורסמו
לאחרונה.2
לצד ההצלחה בהטמעת הערך של רגולציה חכמה ,מדגיש ה ,OECD-במה שהוא מכנה 'הנרטיב' של המהלך,
שההחלטה והשיח שבעקבותיה מתמקדים בהפחתת רגולציה ומייצרים תחושה של 'דה-רגולציה' ולכן
מעוררים התנגדות .זאת בניגוד לרעיון של 'רגולציה חכמה' שמטרתו רגולציה מאוזנת ואפקטיבית ושאינו
מבטא עמדה שלילית ביחס לרגולציה.

 2מדד  Doing Businessב 8102-של הבנק העולמי ומדד התחרותיות העולמי  8100של ה)World Economic Forum( WEF-
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חלק מאי הבהירות של מטרת המהלך ניתן להסביר בסיטואציה הייחודית של ישראל שבנקודת הזמן הזו
מאופיינת ,ככלל ,בעומס רגולטורי ובירוקרטי .עם זאת ,על אף שבנקודת הזמן הזו רגולציה חכמה אכן
עולה ,במקרים רבים ,בקנה אחד עם הפחתת נטל רגולטורי ובירוקרטי עודף ,אין בכך כדי להפוך את הפחתת
הנטל למטרה הסופית או חזות הכל .תכנית החומש ,היא אמנם פרויקט מוגדר שנועד להפחית נטל ,אבל
 RIAשהיא התשתית התורתית לתהליך גיבוש רגולציה חכמה ,לא נועדה לשם כך.
אחת הסיבות לעומס הרגולטורי ,נובע מכך ,כפי שמצוין בדוח ,שהגישה של המערכת הרגולטורית והחברה
בישראל היא של 'שנאת סיכון' ( )risk-averseמוגזמת ומחוסר אמון עמוק ביחסים שבין המפקחים,
מפוקחים ,הציבור ואפילו בתוך המערכת הממשלתית .רגולטורים נמנעים מלקיחת סיכונים סבירים
ונרתעים מניהול סיכונים ,אפילו בהחלטה מושכלת ,מחשש מביקורת ציבורית ובפרט בגלל טראומות עבר
בהם רגולטורים הועמדו לדין בהתממשות הסיכון (פרשות רמדיה וחביב).
כחלק מהמאמצים להפחית את חששות הרגולטורים ,ולעודד רגולציה מאוזנת המבוססת על ניהול סיכונים,
קידמו משרדי המשפטים וראש הממשלה הנחיית פרקליט (הנחייה  8.30מיום  .3)80.0.8102ההנחייה נתנה
לראשונה ביטוי לייחודיות של תפקיד הרגולטור ומערך הבקרה והפיקוח ותיחמה את גבולות הנסיבות בהן
ניתן להעמיד אותו לדין.

ב .פיתוח כלים ומתודולוגיות
מתודולוגיות להקלה בנטל רגולציה הקיימת
דוח ה OECD-מציין לטובה את תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי ,הנשענת על תורה ייחודיות
שפותחה בישראל .4הצורך בפיתוח ייחודי נבע מכך שלא מצאנו בעולם כלים שיטתיים להתמודדות עם
הרגולציה הקיימת.5
העקרון המארגן של התכנית הוא הגדרה ברורה של 'בעל בית' לכל נושא ,על בסיס מיפוי שיטתי של כל
התחומים הרגולטוריים (שבתחולת ההחלטה) ובפריסה ליישום בחמש שנים .האגף למדיניות רגולציה
במשרד ראש הממשלה (להלן" :האגף") פרסם מדריך שקבע את המסגרת לגיבוש התכנית הכללית ולניהול
תהליך ההפחתה בכל תחום .האגף אף מבצע בקרה על איכות התכניות ויישומן .התכניות מפורסמות ,לרבות
מעקב אחר יישומן .להלן סיכום כללי:
-

גובשו  99תכניות ב 02-משרדי ממשלה ורשויות.

 3בעת הזאת נמצאים נציגי משרד רה"מ ומשרד המשפטים בסבב פגישות במשרדי הממשלה כדי להציג את ההנחיה החדשה בפני
הרגולטורים ,ההנהלות והלשכות המשפטיות וכן לשמוע ולקבל ביקורות לגביה.
 4מדריך הפחתת הנטל זמין בקישור http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/NOWGUIDE.pdf
 5בעיה זו חוזרת ועולה בדיוני ועדת הרגולציה של ה ,)Regulatory Policy Committee( OECD-ואין כאן המקום להרחיב.
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-

סך החסכון העולה מן התכניות מגיע ל 8..0-מיליארד  ₪כל שנה בעלויות ישירות בלבד (העסקת
עובדים וכסף ישיר לצורך ציות.)out-of-pocket ,

-

חיסכון בזמן המתנה ( )Time to Marketשל למעלה מ 21-מליון ימי המתנה בשנה.

-

מצב היישום ,נכון לאפריל  8102הוא ..0%

במרבית המשרדים והרגולטורים ,קיים שיתוף פעולה טוב ,ובאופן זה ,תכנית החומש ,מהווה גם זרז לשינוי
תרבותי בגישה הרגולטורית .עם זאת ,ישנם משרדים בהם לא קודמה התכנית באופן מספק.

מתודולוגיות לגיבוש רגולציה חדשה
מהצד שני ,הטמעת הליך הערכת השפעות רגולציה –  ,RIAנתקל בהתנגדות .על אף שבאופן מהותי ,כפי
שעלה גם בהיוועצות עם המשרדים ,אין חולק על הרעיון המהותי שבבסיס ה RIA-ועל כך שהוא מבטא
תהליך קבלת החלטות נכון ,בכל זאת הוא נתפס כחובה בירוקרטית ולא ככלי שעשוי להביא ערך למקבל
ההחלטות .הדבר מוביל ל'מעגל שוטה' של דוחות הנכתבים בדיעבד ולא משקפים את מהות התהליך ,כך
שהדוח הסופי לא נתפס כמניב ערך וממילא לא מהווה תמריץ לתהליך אחר בפעם הבאה.
חוסר ההצלחה שבהטמעת הליך ה RIA -משתקף בנתונים הבאים:6
ב 08-החודשים שבין אוקטובר  8100לבין ספטמבר  ,8102עלו לאתר קשרי ממשל  563דברי חקיקה (ראשית
או משנית) .מתוכם ,מוגדרים (בהתאם להגדרה בהחלטה  102 ,)8002דברי חקיקה כרגולציה .החלטת
הממשלה החריגה מחובת  RIAמספר תחומים (תאגידים סטטוטוריים ומיסוי ,שירותים חברתיים ורגולציה
שעניינה תחרות בשוק מונופוליסטי) ,כך שבסך הכל פורסמו באתר  35חקיקות רגולטוריות החייבות ב-
 .RIAלהלן מאפייני החקיקות:
-

 )09%( 00הן תוצר של תכניות הפחתת נטל (שגובשו במתודולוגיה של תהליכי הפחתת נטל).

-

 )03.2%( 2קיבלו פטור שר מדוח  RIAבגלל השפעה זניחה על המשק .

-

 )66%( 00דברי חקיקה חייבים ב RIA-בכלל הממשלה במשך שנה.

מתוך  21דברי החקיקה:
-

ל 09-מהתזכירים צורף דוח ה RIA-עם פרסומם באתר קשרי ממשל.

-

ל 08-מהתזכירים צורף דוח ה RIA-רק לאחר התערבות האגף.

-

ל 9-לא צורף דוח ה.7RIA-

ניתוח זה ממחיש את העובדה ש RIA-נתפס כמעמסה בירוקרטית:
 6ראו הערה .01
 7בנוגע למקרים שבהם גם לאחר התערבות האגף לא צורף לרגולציה דוח  ,RIAבחלקם קידום הרגולציה נעצר ובמקרים אחרים
קידום הרגולציה נמשך עקב מעורבות הדרג הנבחר.
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-

ישנה הפנמה חלקית בלבד של חובת ה .RIA-רק  20%מהרגולציה עלתה במקור עם ;RIA

-

לכל הפחות ב 31% -מהמקרים (בהם הועלו דוחות לאתר רק לאחר התערבות האגף) ,הדוחות נכתבו
'לאחר מעשה' ,עקב דרישת האגף ולא מהווים ביטוי אמיתי לתהליך איכותי.

-

באשר לשאר המקרים ,בהם פורסם דוח  RIAכנדרש עם העלאת הרגולציה לאתר קשרי ממשל –
אין לפסול את האפשרות שגם בחלקם נכתב הדוח 'לאחר מעשה'.

מהנסיון שנצבר באגף וכפי שעלה מהשיח הממשלתי ,הסיבות המרכזיות להתנגדות הן ,ראשית ,הנרטיב
האמור ,המייצר את התחושה ש RIA-הוא כלי שנועד לעצור רגולציה .שנית ,אי שילוב של תהליכי הRIA -

'יד ביד' עם תהליכי העבודה הקיימים מראשית שלבי גיבוש המדיניות (' ,)'designed in processאלא שבסוף
התהליך 'נזכרים' שצריך גם לכתוב דוח – ועל כן ההליך נראה כחובה בירוקרטית גרידא.
סיבה נוספת היא הדימוי של כלי ה ,RIA-כפי שעלה בשיח עם המשרדים כנוקשה וחסר גמישות ,וככלי 'כבד'
להפעלה שעלותו יקרה מבחינת משאבי זמן ועבודה .זאת על אף שהמדריך מאפשר באופן ברור כחלק
מהמנדט של הרגולטור לייצר הבחנה מבחינת היקף העבודה הנדרש ב RIA-בהתאם לנושא שעל הפרק.
משום כך ,החובה ב RIA-נתפסת כ'שחור/לבן' ,דהיינו האם הנושא תחת תחולת החובה של  RIAאו לא,
ובמידה שנמצא בתחולה ,כחשש שה RIA-יהיה כלי בירוקרטי שיפגע בתהליך ולא יסייע לו.
שוב יש להדגיש ,כי  RIAהוא כלי מתודולוגי שנועד להיות גמיש ,כך שהיקף העבודה ותוכנה צריך להיות
מותאם לסוגיה שעל הפרק .ועל אף זאת ,גם דוח ה OECD-ציין שנדרש להגדיר קריטריון ברור שמייצר
תעדוף המבוסס על היקף ההשפעה של הרגולציה  -הן בתוך עבודת המשרד והן בנוגע להתערבות של משרד
ראש הממשלה .כפי שניתן לראות בהשוואה הבינלאומית (להלן עמ'  ,)00אמנם לא בכל המדינות קיימת
הבחנה כזו ,אבל בכל זאת מדובר בפרקטיקה מקובלת.
הסיבה אחרונה היא החולשה בכלים התומכים; מדריך ה RIA-בישראל מבוסס על המדריך האנגלי והניו-
זילנדי ,ובכל זאת הוא בנוי ככזה שמבטא רעיון (מה צריך להיות כלול ב )RIAופחות ככלי עבודה מעשי (איך
לעשות  .)RIAכמו כן ,מאז כניסת חובת  RIAלתוקף לא ביצע האגף מספיק הכשרות והדרכות בקרב
רגולטורים ויועצים משפטיים ,כדי להטמיע את החשיבות והערך של הרעיון ולפתח יכולות .8משום כך,
נדרש עדכון של המדריך ,פיתוח של כלים נוספים והשקעה משמעותית בהדרכה והטמעה.

ג .מנגנונים תומכים
ה OECD-מציין לטובה את קיומה של תשתית ארגונית ואנושית לתהליכי רגולציה חכמה בממשלה; אגף
ייעודי במשרד ראש הממשלה ,המשמש כמטה ,ומובילי מדיניות רגולציה (להלן' :המובילים') בכל

 8בנוסף על מובילי המדיניות במשרדים שיש בידם הכלים והיכולות לביצוע .RIA
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המשרדים הרגולטוריים המרכזיים ,9שתפקידם להיות גורם מטמיע במשרדים .עם זאת ,הדוח מדגיש
כחולשה מרכזית ,בפרט ביחס לכל מדינות ההשוואה ,את העדרם של מנגנונים מוסדיים בכל הנוגע לגיבוש
רגולציה חדשה (.)RIA
בכל הנוגע להקלה ברגולציה הקיימת (תכנית החומש) ,החלטת הממשלה קבעה מסגרת ברורה ,ובהתאם
נקבעה מסגרת עבודה שנתית ,כך שבכל שנה מתפרסם ספר המשקף את העמידה של כל משרד בתכנית וכן
מעקב אחר יישום .לעומת זאת ,בהתייחס ל RIA-הממשלה לא מיסדה את תהליך העבודה אלא הטילה את
האחריות על הרגולטור .העוגן המוסדי היחיד לתהליך הוא חובת פרסום דוח ה RIA-יחד עם טיוטת
החקיקה באתר קשרי ממשל והצגתם בדיוני הוועדה בכנסת.
מובילי מדיניות הרגולציה התומכים בקידום ה RIA-במשרדים והאגף העוקב אחר יישום ההחלטה ,אינם
מעוגנים בתוך התהליך ,דבר המייצר תהליך לא מוגדר שבו לא ברור תפקידו של כל גורם שבסופו של דבר
מייצר שחיקה ביחסים.
החוסר בעוגנים מהווה חסם בהטמעת  RIAבתהליכי העבודה 'הישנים' של הרגולטורים .היות ואין הבנייה
והגדרה להשתלבות המובילים בתהליך העבודה ,לעיתים פונים אליהם רק לאחר שגובשה הרגולציה כדי
שיכינו דוח בדיעבד .כך נוצר מצב שחלק מהמובילים ,שאמורים להיות שותפים בתהליך העבודה ,נמצאים
במתח מול חלק מהרגולטורים ,שנמצאים בשלב בו הם סיימו את גיבוש הרגולציה .המתח הזה חוטא
למטרה של שילוב המובילים כחלק אינהרנטי במשרדים וחלק ממעגל האמון המשרדי.
באופן דומה ,במצב שבו ה RIA-לא מוטמע מצד אחד ומתכונת התהליך לא ברורה מצד שני ,השיח של האגף
עם המשרדים מתבצע בסוף התהליך כאשר היכולת לחולל שינוי על בסיס שיח מקצועי ,קטן ,כך שהוא הופך
לטכני ולא מניב מספיק ערך.

ד .נהלים רגולטוריים
כחלק מהעיצוב הפורמלי של התהליך ראוי לייחד פירוט נוסף בנוגע לבעיות בתחולת ההחלטה על נהלים
רגולטורים ,שאינם חקיקה ראשית או משנית.
לנוהל שעליו חתום פקיד יכולה להיות השפעה משקית משמעותית בהרבה מזו של חקיקה משנית או אפילו
ראשית.

 9כחלק מהתפיסה שקידום רגולציה חכמה דורש מקצועיות ומומחיות ייחודית ,הוחלט למנות בתוך משרדי הממשלה
הרגולטוריים פונקציה שתהיה הגורם המקצועי ב'מקצוע הרגולציה' ותסייע למשרדים ביישום מיטבי של מדיניות רגולציה
חכמה .מובילי מדיניות הרגולציה ממוקמים לרוב באגפי האסטרטגיה במשרד ,מוכשרים ומונחים מקצועית על ידי האגף במשרד
ראש הממשלה ,אך תחת ניהול המשרד עצמו .ההחלטה שהם יהיו חלק מן המשרד (ולא במודל אחר ,כגון חשבות) נובעת מכך
שמדיניות רגולציה היא ליבת פעילות המשרד והמוביל צריך להיות שייך למערכת ולקחת חלק בתהליכים מתוך המשרד ולא
כגורם חיצוני .בחלק מהמשרדים המודל עובד טוב ,כך שמוביל המדיניות מצליח לחולל שינוי מבפנים .עם זאת כאשר המשרד
מתנגד למוביל ולמה שהוא מייצג ,אין למוביל מנוף או סמכות ,דבר שפוגע בהצלחת המהלך.
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נהלים יכולים לבא תחת שמות שונים – מסמכי מדיניות ,נהלים ,הנחיות ,הוראות מנכל וכדומה ,ובצורות
שונות כגון הנחיות מחייבות למפוקחים או מסמכי מדיניות פנימיים המנחים את נותני הרשיון בנוגע
לדרישות מהמפוקח .כך או כך ,הנהלים שעל הפרק מתייחסים לכל הצורות שבסופו של דבר מייצרים חובות
רגולטוריות חדשות על המפוקחים .לצד אלה ,משרדים מפרסמים נהלים שאינם רגולטורים (הודעות על
שירותים שונים ,קולות קוראים וכדומה).

בעוד רגולציה הנקבעת בחקיקה ראשית או משנית מוסדרת ,עוד קודם לחובת ה ,RIA-בתהליך יחסית ברור
– בגלל מעמדה הנורמטיבי ,כולל פרסום להיוועצות באתר קשרי ממשל (לגבי חקיקה משנית החל מאמצע
שנת  ,)8100הרי שאין תהליך ברור לגבי קביעת נהלים ואופן פרסומם .זאת על אף שכאמור ,נהלים הם כלי
מרכזי להחלה של רגולציה.
בנוסף ,בגלל שהתהליך לא מוסדר ,עולם הנהלים מאופיין בחוסר ודאות וקושי במעקב אחר נהלים בתוקף.
כפי שניתן לראות במחקר שנערך על ידנו ,10נהלים מתפרסמים בעשרות דפי רשת  -לעתים למשרד קיימים
עשרות דפים בהם מתפרסים נהלים  -בחלוקה לתחומים או בהתאם למבנה הארגוני של המשרד שאינו
בהלימה לממשק עם המפוקח ואינו מאפשר מעקב אחריהם.
על פניו ,בעיה זו עתידה להפתר עם המעבר לאתר הממשלתי האחוד ( )gov.ilב ,8181-אולם גם בתוך האתר
האחוד אין אחידות מושגית  -חוזרים/הנחיות/צווים/פרסומים/נהלים וכו' ,שכל משרד עושה בהם שימוש
בצורה שונה  ,כך שעל אף שהאתר מגדיר פלטפורמה אחת לנהלים ואחרת לפרסומים ,בפועל זה לא מייצר
הבחנה ,כך שנוהל חדש עשוי 'להיבלע' בתוך הודעות עיתונות ,חוזרי מנכ"ל ודו"חות פרסומיים.
גם אם מגיעים לדף הרלוונטי לנהלים ,ההפניות יכולות להיות מעגליות וחלק מהלינקים 'שבורים' .אין
בהירות לגבי הנהלים שבתוקף או עדכונים ומועדי תחולה וכניסה לתוקף ,דבר שמקשה על עקיבות
אינפורמטיבית ומשפטית מבחינת תחולה והיכולת לוודא ציות לרגולציה (יתכן וייצא עדכון לנוהל שתחולתו
עוד שנה ,אך בינתיים יהיה קשה למצוא את הנוהל הישן שמפוקח מחוייב לפועל על פיו) .יש לציין ,כי בחלק
מהמשרדים והמקרים ,נהלים כלל אינם מפורסמים באתרי המשרד אלא נשלחים למפוקחים באופן ישיר
או פשוט מיושמים בפועל.
לאור האמור לעיל ,נדרש להסדיר את תהליכי העבודה על נהלים ואת אופן פרסומם ,כאשר ,לאור פוטנציאל
ההשפעה של נהלים ,תהליך עבודה בהתאם ל ,RIA-צריך לעמוד במבחן מהותי של היקף ההשפעה ולא
במבחן טכני של הרמה הנורמטיבית של הרגולציה (חקיקה ראשית ,משנית או נוהל) .11

מעקב אחרי צוים
ונהלים pptx.20.11 -

 10ראו מצגת ובה מחקר למיפוי נהלים
 11קושי זה צף ועלה במהלך שנת  .810.לאור זה הוציא בדצמבר  810.המשנה ליועמ"ש דאז ,אבי ליכט ,מכתב הבהרה .אלא
שלאור המורכבות המשפטית של הגדרת המושג 'תקנה בת פועל תחיקתי' ,מכתב ההבהרה לא נתן מענה לבעיה.
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ה .הערכת המצב הקיים  -סיכום
ליבת ההחלטה נועדה להתמודד עם הבעיות הבאות( :א) תיקון הנרטיב של 'דה-רגולציה'( ,ב) שינוי התפיסה
הבירוקרטית של ( ,RIAג) הסדרת התהליכים והסמכויות בתוך המשרד ובין המשרדים לאגף( ,ד) הסדרת
עולם הנהלים הרגולטוריים .כל אלה נועדו להביא לעליית מדרגה בשינוי התרבותי-תשתיתי והטמעה של
רגולציה חכמה בעבודת הממשלה.
יש לציין ,כי דוח ה OECD-מנתח את המצב בישראל מפרספקטיבה רחבה יותר (' whole of a government

 .)' approachגישה זו משמעה שסט הכלים הממשלתי ברגולציה צריך להיות לכלול כלים תומכים נוספים
(' ,)'Ecology of Instrumentsכגון תכנית חקיקה בתחילת שנה שתבהיר מה עתיד להיות מקודם בשנה
הקרובה ,אימוץ של מנגנון  Sunset Clausesבתוך החקיקה במקרים מתאימים (דהיינו ,פקיעה אוטומטית
לאחר תקופה לצורך הערכה ובחינת אפקטיביות בפועל) ,גיבוש מדיניות לפיקוח ואכיפה וכלים נוספים.
כפי שמצוין בדוח ,מרבית הכלים הללו מיועדים ליישום בטווח ארוך ,מכיוון שהם דורשים לימוד ,עיבוד
ובחינה של התאמתם לישראל ,ועל כן ההחלטה הנוכחית לא מביאה אותם לידי ביטוי (מלבד יציאה לעבודת
מיפוי בנושא הפיקוח והאכיפה) .נושאים אלה יידונו בצוות שמוקם בסעיף  80בהחלטה.

חלק ב – חלופות
 .1העקרון המנחה בגיבוש החלופות
ההמלצה העיקרית של ה OECD-היא הבניית הסמכויות של גוף המטה המרכזי ,דהיינו של משרד ראש
הממשלה כגוף  .)Regulatory Oversight Body( ROBעל אף זאת ,אנו סבורים כי לשם הטמעת הערך של
רגולציה חכמה יש להקדיש את עיקר המאמצים ביצירת מנגנונים בתוך המשרדים ,מכיוון שהקושי בRIA-

הוא בהטמעה בתוך המשרד .המטרה היא שה RIA-יבוצע בתחילת התהליך ויוטמע בתוכו ,כאשר הבקרה
של גוף מטה מרכזי מתבצעת כמובן בסוף התהליך .לשם כך עדיף מנגנון בתוך המשרד ,ובפרט ,כפי שמומלץ
בדוח ,הבהרת מעמדו ותפקידו של מוביל מדיניות הרגולציה במשרד.
ההבנייה של התהליך המשרדי תאפשר לייצר את הבסיס להסדרת היחסים בין המשרדים לאגף ,דהיינו
להגדיר את תפקיד הבקרה והסמכויות של האגף ,כך שמרבית הרגולציה תהיה במסגרת המנדט המשרדי
אבל בתהליך מובנה .רק רגולציות בעלות השפעה משקית יהיו כפופות לבקרה מרכזית .קביעת הרף המהותי
של רגולציה בעלת השפעה משקית ,תאפשר גם לעבור משאלה של הגדרה פורמלית/טכנית לגבי המעמד
הנורמטיבי של הרגולציה( ,חקיקה או נוהל) לשאלה מהותית של השפעה.
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מכיוון המהלך כולו שואף לחולל שינוי תרבות ,ניתנה תשומת לב יתרה לכך שהמנגנונים שייקבעו בה יהיו
כמה שפחות בירוקרטיים וטכניים .לשם שמירת האיזון הזה ,כפי שניתן לראות בחלופות ובתוצרי
ההיוועצות הממשלתית ,הקו שהוביל את גיבוש ההחלטה הוא יצירת מנגנון מוסדי חדש ,אך כזה הנטמע
בתהליכי העבודה הקיימים ומאפשר גמישות רבה ככל האפשר בעבודת משרדי הממשלה.

 .2מבנה ההחלטה
מתכונת ההחלטה והתכנים שהוכנסו בה גובשו באופן הבא:
החלק הראשון של ההחלטה עוסק ב'אבני יסוד לרגולציה חכמה' .מטרתן היא לנסח את הערכים המרכזיים
שיהוו מסגרת למערכת הרגולטורית ,ויפרצו את הנרטיב השגוי של הפחתת רגולציה .כמו כן ,ישמשו בסיס
לכל שיח עתידי .טיוטה ראשונה של אבני היסוד גובשה באגף ,בשיתוף עם המובילים ,והונחה לדיון ולהערות
בפני המשרדים .בחלק השלישי לדוח (היוועצות עם המשרדים) מוצג תוצר הסקר שנעשה בין המשתתפים
בנוגע לאבני היסוד.
החלק השני מתקן הגדרות מהחלטה  8002ומהווה תשתית לחלקים הנוספים .ההגדרות מרחיבות את
תחולת חובת  RIAגם על נהלים ,מגדירות רגולציה בעלת השפעה משקית שתתן מענה לצורך בתעדוף
וממסדות את תפקיד המובילים במשרדים.
החלקים השלישי והרביעי עוסקים בהבניית המנגנונים המוסדיים והסדרת התהליכים והסמכויות  -בתוך
המשרד או מחוצה לו ,בתהליך העבודה על .RIA
החלק החמישי עוסק בשקיפות ותיאום ,הן בתהליך גיבוש הרגולציה והן ביחס לרגולציה קיימת .החידוש
המרכזי בחלק זה הוא החובה לפרסם באתר קשרי ממשל גם רגולציה שנכתבה בנוהל ,אם היא בעלת השפעה
משקית .לבסוף ,חלק זה מייצר מנגנון מקצועי של תיאום בין משרדים.
החלק השישי נועד להתמודד בין היתר עם הצורך בהכשרה ומניע עבודות מטה לפיתוח תשתיות נוספות.
הוא כולל את הדברים הבאים :הכשרה ,עבודת מטה לתשתיות מחשוב ,הקמת צוות למיפוי של פיקוח
ואכיפה וגיבוש כלים רגולטוריים נוספים ובסוף הוראות מעבר.
הדיון המפורט להלן עוסק בעיקרי ההחלטה( :א) האופן שבו נקבע הרף לרגולציה בעלת השפעה משקית
והמשמעות הנורמטיבית של הרף( ,ב) המנגנונים המוסדיים (הפנים המשרדיים והבקרה של אגף לטיוב
רגולציה)( ,ג) ניתוק חובת ה RIA-מהמבחן הפורמלי-משפטי ('תקנה בת-פועל תחיקתי') והתמקדות במבחן
המהותי של השפעת השינוי .בכל הנוגע לאבני הדרך ,לחלקים הטכניים של פרסום דוח ה RIA-לצד
הרגולציה בתהליך החקיקה ולחלק השישי של התשתיות הכלליות שמרביתו יציאה לעבודות מטה ,לא
נראה שיש צורך בהרחבת הדיון.
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 .5מנגנונים פנים משרדיים והבקרה של האגף
א .המנגנון הפנים משרדי
כפי שצוין לעיל ,תכלית ההחלטה היא לייצר מנגנון שיתמרץ את עבודת המשרד כך שה RIA-ילווה את
העבודה על שינוי רגולציה מראשיתה בתור הבסיס המתודולוגי לתהליך .לכן ,העיקר הוא יצירת מנגנון
שיחזק את ההטמעה והיכולות דווקא בתוך המשרד .מנגנון הבקרה של האגף משלים את המנגנון המשרדי
ואין הוא העיקר.
לאורך כל תהליך החשיבה ,ניתנה הדעת על כך שהמנגנון לא יהיה בירוקרטי מדי – שיהיה קל לעבוד ולתפעל
אותו ללא עיכוב תהליכים ,כאשר בו בזמן כך שהוא יהיה משמעותי במשרד ולא ניתן לעקיפה.
בתהליכי ההיוועצות עם המשרדים הוצעו שני צירים לאופן בניית המנגנון שעל בסיסם ניתן לייצר חלופות
שונות:
 .1ציר הסמכות של המנגנון:
א .סמכות לאישור התהליך/הדוח לעומת ייעוץ ותמיכה מתודולוגית המעוגנת בתהליך מחייב .בתווך,
עלתה החלופה שאישור הדוח יהיה וולונטרי ,כאשר במידה וניתן אישור ,בקרת האגף תפחת.
ב .נקודת ההתערבות בהליך גיבוש המדיניות  -האם המעורבות תעשה באופן מנדטורי בתחילת
התהליך (כמלווה את התהליך) או רק בסופו (תפקיד בקרה).
ג .סמכות להיקף העבודה על ה:RIA -
-

סמכות לקבוע כמה עבודה נדרשת ואיזה סוג עבודה .למשל ,כמה נדרש להשקיע בשיח עם בעלי
ענין או בגיבוש של חלופות שונות או באיסוף נתונים ,והכל בהתאם למורכבות ואופי הנושא
שעל הפרק .במטרה לייצר דיפרנציאליות בהתאם לתחום ולהשפעתו.

-

סמכות לקבוע האם הרגולציה עומדת ברף של רגולציה בעלת השפעה משקית.

-

מוקד מידע שעליו גם מוטלת חובת דיווח.

 .2ציר הגוף:
מיהו הגורם שהוא המנגנון? בעניין זה ברור שמוביל מדיניות הרגולציה במשרד חייב להיות חלק מהמנגנון
בפרט בתור המדריך המתודולוגי במשרד ,ולכן ניתן לקבוע את המוביל בתור הגורם שהוא המנגנון או
לחילופין להקים ועדה שהמוביל יהיה חבר בה.12
השילוב בין הצירים מייצר חלופות שונות ,החל מוועדה וכלה במוביל בלבד ללא ועדה .כאשר בתווך ניתן
לקבוע שלמוביל יינתנו חלק מן הסמכויות וסמכויות אחרות יינתנו לוועדה.

 12החלופה שהרגולטור הוא המנגנון אינה חלופה למעשה ,מהות המנגנון היא להיות לצד הרגולטור וללוות אותו.
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בהיוועצות עם המשרדים עלה שמשרדים שונים מעדיפים מנגנונים שונים .בהתאם ,הועלתה חלופה חדשה
ולפיה ,יעוגנו בהחלטה רק עקרונות הסמכות ויתאפשר למנכ"ל המשרד לקבוע את מבנה המנגנון בנוהל
פנימי ,באופן שיגביר את מעורבותו במנגנון ויישמר העקרון הבסיסי של מענה אפקטיבי לצרכי המשרד.
באשר לסמכות המנגנון ,לאור התכלית של יצירת מנגנון שמסייע למשרד בעבודה הפנימית ויוצר כמה
שפחות עומס בירוקרטי ,לא נראה נכון לקבוע מנגנון שיהיה לו זכות 'וטו' על ההחלטה ,ולכן נשללה
האפשרות לתת ל'מנגנון' את הסמכות לאשר את הדוח ,אפילו לא אישור מתודולוגי/תהליכי .מצד שני,
ה'מנגנון' צריך להיות המקום שבו מתקבלות ההחלטות המהותיות בנוגע לאופי העבודה ,במטרה שהוא
יהיה מוקד הידע המקצועי לגבי המתודולוגיה .משום כך ,הוגדרה חובה להתחיל לעבוד איתו כבר
מההתחלה (בשלב הגדרת הבעיה) ,ועל בסיס זה יוחלט מהו היקף העבודה ובסופו של דבר האם הרגולציה
עומדת ברף של השפעה משקית .כמו כן ,בתקופת המעבר ,הוא זה שתנתן לו הסמכות להקלות שיוגדרו
בחובת פרסום  RIAעל נהלים (כפי שיפורט להלן).

ב .בקרת האגף
גוף בקרה מרכזי ( )ROBs – Regulatory Oversight Bodiesקיים כמעט בכל המדינות ומוקם בדרך כלל
במטה הממשלה ( .)center of governmentלתפיסת ה ,OECD-לקיומו של גוף בעל סמכות ,תרומה מכרעת
להטמעה של מדיניות רגולציה חכמה .13בין המדינות קיים שוני בנוגע למעמד הגוף במערכות הממשל,
למקור הסמכות ולהגדרות התפקיד .בחלק מהמדינות ,לאור השונות בתפקידים ,קיים יותר מגוף מטה
אחד.
על אף שלגוף ה ROB-ישנם תפקידים רבים ומגוונים במדינות שונות ,בכל מקרה תפקיד מרכזי שלו הוא
לבצע בקרה על איכות ה .RIA-ככלל ,ניתן לשרטט ציר של סמכויות ,הנע בין זכות 'וטו' ,דהיינו שללא אישור
של הגוף אי אפשר לקדם את הרגולציה (כדוגמת ארצות הברית) ,לבין מדינות בהן לגוף המרכזי זכות
המלצה בלבד.

וטו

עיכוב

המלצה

להלן השוואה בין המדינות בנוגע לסמכות הגוף המרכזי:

 13לסקירה נרחבת של ה ,OECD-מומלץ לקרוא את הדו"חStrengthening the Institutional Setting for Regulatory :
 Reformואת הדו"חBuilding an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA) :

מדיניות
משרד ראש הממשלה

מדינה
ארה"ב
משרד
הנשיא

סמכות
שם הגוף
&  Office of informationא .בעל סמכות שלא לאשר את הרגולציה (באמצעות
 )return letters regulatory affairsוהחזרת דוחות ה RIA-לבדיקה
( (OIRAחוזרת.

אוסטרליה
משרד
האוצר

Office of Best Practice
)Regulation )OBPR

איחוד
האירופי
מזכ"ל
הנציבות

EU Impact Assessment
(Board )IAB

קנדה
משרד
האוצר

Treasury Board of
Canada
in
the
Regulatory
Affairs
(Sector (TBC-RAS

הולנד
רשות
עצמאית

Adviescollege Toetsing
(Regeldrun )ATR

הולנד
משרד
המשפטים

Unit for Judicial Affairs
& Better Regulation
Policy
Policy
 Regulatoryא .כל  RIAמקבלת את חוות דעת ה,RPC-
Committee
((RPC
המפורסמת לציבור ומוגשת למקבלי
ההחלטות.
ב .ממליצה לשרים האם להתקדם או לדחות.
Regulation
 Betterבחינת דוחות ה RIA-בממשלה.
(Executive (BRE
Impact
 Regulatoryגוף המטה של ועדת שרים ( Better Regulation
Unite
((RIU
 )Executiveייחודית שמאשרת רגולציה.
 Nationalא .בקרה ולאשר או לדחות את החישובים של
Regulatory
(Control Council (NKR
דוחות ה RIA-של הממשלה.
ב .טיוטת ההערות הכוללת את המלצותיה מוגשת
יחד עם הצעת החוק לדיון בקבינט.
 Better Regulation Unitגוף תיאום ובקרה ליישום תוכניות הממשל
הפדראלי בטיוב רגולציה והפחתת בירוקרטיה.

בריטניה
רשות
עצמאית
בריטניה
רה"מ
בריטניה
רה"מ
גרמניה
רשות
עצמאית
גרמניה
משרד
הקנצלרית

א .נדרש אישורו לאיכות ה RIA-כתנאי להמשך.
ב .יכול לתקן ולבצע שינויים בהצעות
הרגולטוריות.
ג .מאשר לעשות ' RIAמקדים' במקרים בהם
ההשפעה הכלכלית אינה משמעותית.
א .ממליץ למזכירות על קבלה ,דחייה או שינוי.
ב .רשאי לבקש להכין גרסה חדשה של ה.RIA-
ג .רשאי להודיע כי הוא מבצע את הRIA-
בעצמו.
א .בעל סמכות לעכב את הרגולציה לאור ההערות.
ב .ממליץ לממשלה ולקבינט.
ג .ממליץ ל'וועדת הכספים' של הקבינט ,לא
לאשר רגולציה ב'מועצת השרים' ,שהיא גורם
מאשר.
א .מייעץ לממשלה ולפרלמנט אודות הערכות
הנטל בשלבים המוקדמים של גיבוש ההצעה.
ב .יכול להמליץ על שיפור דו"ח ה RIA-במקרים
בהם לא בוצעה הערכה מספיק טובה.14
בחינת דוחות ה RIA-בממשלה.

 14בהולנד קיים כלל של 'אחד כנגד אחד' – על כל יורו שמתווסף ברגולציה חדשה חייב המשרד להפחית יורו ברגולציה אחרת.
ה ATR-מאשר למעשה את חישוב המספרים .כך גם ה RPC-בבריטניה.
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ניתן להציע חלופות בהתייחס לשני צירים אפשריים – ציר הסמכות וציר התהליך:
ציר הסמכות :החל מהסמכות להעיר הערות מתודולוגיות ו/או להמליץ על התוכן המקצועי ,דרך הסמכות
לעכב את המשך קידום הרגולציה להשלמת מידע וסיום השיח עם האגף ועד לזכות וטו על קידום הרגולציה
אם ההנמקה שבדו"ח ה RIA-אינה מספקת .בתווך ,אפשר להגביל את הסמכות בהתייחס לרף של רגולציה
בעלת השפעה משקית.
ציר התהליך :באיזה שלב בתהליך נקבעת המעורבות של האגף ,איך היא משפיעה על לוחות הזמנים וכיצד
נראה התוצר הסופי? כמובן שיש קשר הדוק בין הצירים.
מטרת מנגנון הבקרה היא לייצר מסגרת ברורה של שיח ,רק על סוגיות משמעותיות (שמעבר לרף ההשפעה
המשקית) בין האגף למשרדים ,כדי לחדד את תכלית ה - RIA-הנמקה ברורה ,איזון בין אינטרסים שונים
ושקיפות להחלטה .מתוך כך ,וכדי שלא לייצר מנגנון בירוקרטי ,הוחלט על מתן סמכות מינימלית שמעגנת
את השיח .דהיינו ,אפשרות להעיר ולשלוח את ההערות למקבל ההחלטה (שר או מנכ"ל) ולפרסם את
הבקרה ,כדי לפתוח את השיח הציבורי.
באותה הרוח ,הוצע בהחלטה כי הערות האגף יהיו במסגרת הזמנים של תהליך העבודה 'הרגיל' ,כלומר עד
 80יום מהפרסום באתר קשרי ממשל .כמו גם ,הוחלט שפרסום דוח הבקרה הסופי של האגף לא יהווה תנאי
מעכב לקידום הרגולציה והמשרד רשאי להתקדם במקביל לשיח עם האגף .באופן זה ,תהליך השיח יתקיים
על בסיס אמון ומתכונת היחסים שבין האגף למשרדים ,ולא מתוקף סמכות פורמלית לעיכוב התהליך.
עוד מוצע ,כי בשנה הראשונה ,הערות האגף לא יקבלו ביטוי פומבי אלא ישלחו למשרד הרלוונטי בלבד וזאת
כדי לאפשר למערכת תקופת הסתגלות ולמידה.

בנוסף ,נקבע כי רגולציה שהיקף השפעתה מעל  21מלש"ח תעבור לדיון בוועדה של גופי המטה ,במקום דוח
הבקרה של האגף .הרעיון מבוסס על הוועדה שהוקמה בחוקי שירותי כבאות והצלה ובחוק רישוי עסקים,
זאת מתוך הנחה שעלות בסדר גדול זה ,צריכה להילקח בכובד ראש ולאפשר דיון מרוכז ולא דיון נפרד של
כל אחד מגופי המטה עם המשרד.

 .0רף התעדוף – רגולציה בעלת השפעה משקית
כפי שצוין לעיל ,ה OECD-ממליץ לקבוע רף לתעדוף של רגולציות חשובות ,זאת בדומה לקיים בעולם.
מכיוון ש RIA-משקף תהליך חשיבה רציונלי והנמקה לרגולציה ,אין ברף התעדוף כדי לפטור מ ,RIA-שהרי
אין 'פטור' מחשיבה והנמקה של תהליכי קבלת החלטות .לכן ,הרף נועד כדי לייצר תעדוף מבחינת ההבנייה
הרשמית של התהליך והבירוקרטיה הנלווית אליו.
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לרף התעדוף שתי השלכות מעשיות :ראשית ,רק רגולציה בעלת השפעה משקית תהיה כפופה לבקרה
מרכזית של האגף .שנית ,נוהל רגולטורי שיש לו השפעה משקית יהיה חייב בפרסום באתר קשרי ממשל ,על
מנת לאפשר הליך פורמלי של שימוע בערוץ הממשלתי המרכזי ,בדומה לחקיקה ראשית ומשנית.
המשמעות היא שתהליך העבודה על רגולציה שמתחת לרף יהיה במנדט המשרד בלבד והוא ישוקף לציבור
בדוח  RIAשיפורסם .כך ,תהליך העבודה ,מבחינת מה שנדרש לבחון (לדוגמה ,היקף איסוף הנתונים
הנדרשים ,בחינת חלופות שונות ,השוואה בינלאומית ,עומק השיח עם הציבור) ,יקבע באופן פנים משרדי,
כולל האפשרות שלא לקיים אותם ,אם אין בכך צורך או שהרגולציה אינה מצריכה עבודה בהיקף רחב.
באותו אופן ,גם מתכונת דוח ה RIA-שחייב להיות מפורסם לצד הרגולציה ,ייקבע על ידי המשרד ,כך שדוח
הנלווה לשינוי רגולציה מינורי יכול להיות גם של עמוד אחד.
עקרון זה אמור לתת למשרדים את הגמישות והדיפרנציאליות הנדרשת בין סוגים שונים של שינויים
רגולטוריים ,בהתאם לגודל השפעתם על המשק ולא בהתאם למדרג הנורמטיבי הפורמלי.
כאמור לא בכל המדינות קיים רף כזה – כך שכל רגולציה מחויבת בדוח  RIAועוברת הליך בקרה על ידי גוף
מטה מרכזי .בין היתר 15מכיוון שעצם הבחינה האם השפעות הרגולציה מגיעה לרף האמור ,והבקרה עליה,
מחייבת מלכתחילה לבצע את העבודה כולה .בחלק מהמדינות בהן אין רף ,קיים תהליך של ' RIAמקדים'
( 16)preliminary-RIAשעל בסיסו נקבע האם לבצע  RIAמקיף יותר.
במדינות בהן קיים רף ,הוא יכול להיות איכותני ,דהיינו כזה המבטא הערכה של ההשפעה המהותית על
המשק ולאו דווקא את גובה העלות במונחים של הוצאה כספית ,למעשה ,רק בשלוש מדינות קיים גם רף
של עלות כספית .מבחינת הרף האיכותי ,ניתן לראות בהשוואה כי הקריטריונים כלליים ורחבים ,כאלו
היכולים להיות נתונים לפרשנות.

במטרה לחזק את המנגנון הפנים-משרדי ננקטה גישה מצמצמת ,דהיינו שרק הדבר המשמעותיים ביותר
יעברו בקרה של האגף ושמרבית הדברים יהיו במנגנון הפנים-משרדי .לכן ,הוחלט לאמץ רף כמותי ולא
להסתפק רק במנגנון איכותי .על פי הנרמול שלמטה ,אומץ רף של  01מלש"ח.
העלות ,בהתאם למה שקבוע בהחלטה ובמדריך ,משקפת אך ורק עלות ישירה – הוצאה כספית ושעות
עבודה ,ולא עלויות עקיפות לעסק או למשק .גם זו הגדרה יחסית מצמצמת .בארה"ב ,למשל ,חישוב העלות
כולל גם עלויות עקיפות.
בכל הנוגע לקריטריוניים האיכותניים ,הוחלט לצמצם את הרף להגדרה יחסית צרה  -רק להשפעה שעניינה
שינוי מבני במשק באמצעות איסור גורף על פעילות מסוימת או החלה של משטר רגולטורי חדש באמצעות

 15כך נאמר לנו ,למשל ,מנהל גוף המטה הגרמני.
 16כך באוסטרליה ובבריטניה.
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רשיון על תחום שאין בו רשיון .אין ברף קביעות כפי שקיים במדינות אחרות ,כגון 'השפעה לרעה באופן
משמעותי' או 'השפעה לא זניחה' ,שהן לא ברורות ,נתונות לפרשנות גמישה וכנראה בעלות תחולה רחבה.
לטובת הפשטות נפסלו גם רעיונות לקריטריונים כמותיים אחרים ,כגון עלות מקסימלית לעסק הבודד או
השפעה על מספר מפוקחים .מאותן סיבות לא אומץ המנגנון של ' RIAמקדים' .להלן השוואה בינלאומית:
מדינה
קנדה,17

איכותי

כמותי

אין רף .כל הרגולציה בחקיקה ראשית ומשנית חייבת ב.RIA-

גרמניה,18
והולנד

19

אוסטרליה

באוסטרליה אין רף קבוע ,אלא גוף המטה המתכלל ) ,(OBPRמאשר ' RIAמקדים'
לרגולטור ומחליט האם צריך להרחיב את עבודת ה RIA-בהתאם להשפעה הכלכלית
המשמעותית או הישירה הצפויה על התחרות או על עסקים.20
במקרים בהם אין השפעה לרעה באופן משמעותי על :משק,
ענף בתוך המשק ,הפריון ,התחרות ,שוק העבודה ,חדשנות,
כושר הייצור ,הסביבה ,בריאות הציבור ובטחונם ,המדינה,
עלויות לסקטור מסוים ,עלויות למחוז מסוים או קהילות.21

ארה"ב

 011מליון  $בשנה

אירלנד

 01מיליון יורו בשנה או 02
מיליון יורו בחמש שנים

22

דר' קוריאה  01מיליארד וון
קוריאני (כ 9 -מ' )$
בריטניה

דר' השפעה צפויה על מעל מיליון

אנשים23

השפעה לא זניחה על העסקים ,עמותות והמגזר השלישי.
ההתמקדות בעיקר בהשפעה על עסקים קטנים ותחרות.24
קיים תהליך ראשוני של ' RIAמקדים'

השוואה של הרף הכמותי בישראל לעומת המדינות שקיים בהם רף כמותי ,בנרמול לפי תמ"ג:
מדינה
ארה"ב
קוריאה

תחולה(מיליון )$
100
9

תמ"ג (מיליון )$
19,390,000
2,027,000

הרף בישראל מתואם תמ"ג ( מיליון )₪
7
6
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OECD, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analys is (RIA) (2008) 22
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 42לשנה (חד פעמי)
 12.2לשנה בחמש שנים ( 65לחמש שנים)

אירלנד
ההנחה היא שמרבית הרגולציות שבנהלים יהיו מתחת לרף .לצערנו ,אין נתונים כדי לבסס את ההנחה באופן
חד משמעי ,אבל לצד הנתונים העובדתיים ,אין זה סביר להניח ואף לא ראוי שנוהל רגולטורי ישנה את מבנה
השוק או יטיל על השוק עלויות כה גבוהות .מהלכים כאלה ,מן הראוי שייקבעו בחקיקה ראשית או משנית.
2511.3

344,000

על כל פנים ,במידה והנחה זו נכונה ,הרי שתהליך ה RIA-על מרבית הרגולציה בנהלים ומקצת הרגולציה
בחקיקה ראשית או משנית יהיו במנדט המשרדי ,בעוד שרק מיעוט מהנהלים יהיו בתהליך המלא ותחת
בקרת האגף.
ראוי לציין ,שלאור השיקול לעיל ,נשקלה האפשרות לייצר דיפרנציאליות ,כך שהרף לנהלים יהיה נמוך יותר
מהרף של חקיקה .לשם הפשטות ,נקבע מספר אחיד.

על אף שאין נתונים לגבי מספר הרגולציות העומדות ברף ,ביצענו מספר הערכות (ראו קישור בהערה :)01
מתוך  30דוחות ה RIA-שפורסמו בטווח של שנה ,קיימת מדידה ל 02-מהם  0 -חקיקה ראשית ו 0-חקיקת
משנה .מתוכם רק  )3.%( 2מגיעים לרף האמור  3 -חקיקה ראשית ( )21%ו 8-חקיקת משנה (.)82%
בנוסף ,ניסינו להעריך כמה נהלים עתידים להגיע לרף .לשם כך ,נעשתה הערכה ראשונית של  03הנהלים
שפורסמו ברבעון הראשון בשלושת המשרדים הגדולים (חקלאות ,בריאות ,עבודה) האם הם עשויים להגיע
לרף 2 .מהם בוודאי לא מגיעים לרף ,בעוד שה 2-הנותרים מצריכים בדיקה מעמיקה ,אבל אפשר להניח
שחלקם לא מגיעים לרף.
שתי הבדיקות הללו ,על אף שאינן מהוות מדגם מספק ,מעידות שרף התעדוף של  01מלש"ח הינו קו חתך
משמעותי שמרבית הרגולציות ,אפילו אלה שבחקיקה ובוודאי אלה שבנהלים מצויות תחתיו.
דרך אחרת להעריך את הרף של  01מלש"ח היא בבחינת העלות שלו לעסק הבודד .לשם כך ,הנחנו כי מרבית
הרגולציות הן לסוג ספציפי של עסק ורק מיעוטן רוחביות וחלות על כלל העסקים .לאור זה ,בדקנו את
מספר העסקים לכל סוג עסק לפי הפילוח הקיים בפריטים של חוק רישוי עסקים ואת העלות השנתית לעסק
שמגיעה לרף של ה 01( 01-מלש"ח חלקי מספר עסקים):
שכיחות העסק

עסק (מספר עסקים)

עלות לעסק

הנפוץ ביותר

בתי קפה ,מזנונים ()02,111-00,111

 ₪ .11לעסק

מקום 01

פחחות רכב ,קיוסק ,טיפולי יופי ()2,811

 ₪ 8,211לעסק

מקום 81

מסגריה ,אחסון חומרי גלים ,תחנת דלק ,חניון ()0,911

 ₪ 2,111לעסק

מקום 31

בתי מרקחת ,בתי מלון ()0,111

 ₪ 01,111לעסק

מקום 21

רוכלות מזון ,מעבדות שיניים ,אחסון כלי נשק ()221

 ₪ 00,211לעסק

 25לפי שער חליפין יציג ליורו ממוצע לשנת  8100של  0.03דולרhttps://www.statista.com/statistics/412794/euro-to-u-s-( .
)/dollar-annual-average-exchange-rate
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 ₪ 8.,211לעסק

מקום 01

דיסקוטק ,אולמות אירועים ,מפעלי תרופות ()321

מקום 91

תחנת מיון פסולת ,ג'קוזי ,מתקני התפלה וטיפול במים ( ₪ 22,111 )021לעסק

ישנם  811פריטי רישוי עסקים ,כך שבלמעלה מ 02%-פרטי הרישוי (ממקום  21עד  )811עלות הרגולציה
לעסק היא כמעט  ₪ 81,111לעסק כדי להגיע לרף ה 01-מלש"ח.
לחילופין ,ממוצע העסקים לפריט רישוי הוא  022,111( 001עסקים טעוני רישוי חלקי  811פריטי רישוי) ,כך
שהעלות לעסק כדי להגיע לרף היא  ₪ 03,111לשנה.
מרבית העסקים הנפוצים הם עסקים קטנים ובמרבית המקרים (כאמור ,למעלה מ )02%-העלות לעסק כדי
לחצות את הרף עומדת על לסך של  ₪ 81,111בשנה – זו בוודאי עלות משמעותית לעסק קטן.

 .3הבהרת חובת  RIAעל נהלים וחובת הפרסום שלהם
מאז קבלת החלטה  8002עלה לא אחת הצורך להכריע האם נוהל עומד בהגדרה של רגולציה החייבת ב-
 .RIAברוב המקרים ,נסוב הדיון סביב הגדרות פורמליסטיות-משפטיות (משמעות המושג 'בת פועל
תחיקתי') על חשבון דיון מהותי בנוגע להשפעה האמיתית של הרגולציה .זאת בזמן שמופצים נהלים
רגולטוריים בעלי השפעות משמעותיות מאוד .לפיכך ,יש לחדד את ההגדרה ולהעביר את הדיון משאלה
משפטית למהותית.
ברור כי לצד חוסר הוודאות ואי הבהירות ,יש צורך בשימוש בנהלים ככלי המספק מענה נקודתי לצרכים
רגולטוריים .משום כך ,בשיח שהתקיים עם המשרדים ,עלו שני חששות מהבהרת חובת  RIAעל נהלים;
הראשון ,חשש מ'הצפה' ,ואי אפשרות לעמוד בהיקף המשימה מכיוון שלא ידוע מספר הנהלים המפורסמים
בשנה .השני ,הרחבת התחולה תחייב הבהרה ברורה של מה שנכלל בהגדרות רגולציה ומה לא .דהיינו,
שמשימת הסינון עשויה להיות מורכבת ולהוות בעצמה חסם .כל זה עלול להוביל לפגיעה ביעילות השימוש
בכלי הנהלים ולפגיעה ביעילות המערכת הממשלתית.
לגופו של ענין ,צריך לומר ש RIA-משמעו תהליך רציונלי של קבלת החלטות ,כך שגם ללא קשר להחלת
החובה של  ,RIAברור כי גם על נהלים נדרשים המשרדים לתהליכי חשיבה והנמקה .לכן ,החששות לא
נוגעים למהות הענין (הצורך להצדיק את המדיניות) ,אלא למשמעויות הבירוקרטיות שעשויות להתלוות
לכך :הצורך בסיווג (מה רגולציה ומה לא) ,והבנייה תהליכית שעשויה להיות נוקשה והמאמץ שיידרש
לכתיבה של דוח בהתאם לפורמט ה.RIA-
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לפיכך ,נקודת המוצא לגבי הבהרת התחולה איננה לגבי מהות ההנמקה שביסוד  RIAאלא להפחתה של
המחירים הבירוקרטיים שעשויים להיות נלווים אליה .לשם כך ,ביצענו עבודת מיפוי במטרה להעריך את
הכמויות של כלל הנהלים בממשלה לאורך שנה ( ,)8100ואלה הם עיקריה:26
כאמור ,סך הכל  35חקיקות רגולטוריות בחקיקה ראשית או משנית .לצדן ,מופו  105נהלים רגולטורים.
מספר הנהלים האמור מהווה סקירה ראשונית ואינו מייצג תמונה שלמה לאור הקשיים ביצירת מיפוי שלם
ומעקב אחר פרסום הנהלים .סך הכל מיפינו  32דפי רשת המייצגים  021רגולטורים ,מתוך  812רגולטורים
שבספר הרגולטורים .בתהליך המחקר ,בגלל פיזור הנהלים (גם של אותו הגוף) בדפי רשת מרובים ,הוצאו
 .2משרדים ורשויות מתחולת המחקר ,שהם כ 31%-אחוז מסך הגופים הרגולטוריים (חלקם משמעותיים).
כמו כן  ,בגלל שאין ריכוז מידע ,אפילו לא ברמה משרדית ,יתכן ופספסנו חלק מדפי הרשת בהם מפורסמים
הנהלים .לבסוף ,יש לתת את הדעת לכך שישנם נהלים שכלל לא מתפרסמים ,כך שהם בוודאי לא נדגמו
במחקר.
מצד שני ,במיון הנהלים הרגולטוריים מתוך סך כל הנהלים והפרסומים ,נקטנו גישה 'מרחיבה' ,כך שכל
נוהל שזוהה כבעל פוטנציאל להיות רגולטורי נכנס לספירה .לכן ,גם אם נעריך פי שניים את מספר הנהלים
שמופו ,ל 881-נהלים שמפרסמת הממשלה בשנה ,מדובר על יחס של פחות מ 0:2-בכמויות הנהלים ביחס
לחקיקה.
על זה יש להוסיף שבמחקר לא התייחסנו לסוג השינוי שנעשה בנוהל ,כיוון שאין אפשרות לעקיבות אחר
השינוי (נהלים לא מתפרסמים ב'עקוב אחר שינויים' וללא דברי הסבר) .בכל זאת ,סביר להניח שמרבית
הפרסומים הם שינוי בנהלים קיימים ושרבים מהשינויים הם מינוריים ,בעלי השפעה זניחה או מתחת לרף
התעדוף.
כדי לבדוק באופן קונקרטי מה כמות הנהלים למשרד מסוים ,בדקנו את כמות הנהלים במשרדים
הרגולטוריים הגדולים במשך עשור:
-

בריאות – ממוצע של  33נהלים בשנה ,רובם לא רגולטוריים;
עבודה – ממוצע של  82נהלים בשנה ,חלקם לא רגולטוריים;
חקלאות – ממוצע של  80נהלים בשנה ,כולם רגולטוריים.

לאור כל האמור ,נוסח ההחלטה מבקש לתת מענה הן לבעיה בנוגע לנהלים הקיימים והן בנוגע לאופן
העבודה על נהלים חדשים ,אבל זאת תוך כדי מתן משך זמן מספק להערכות והטמעה ושימת לב לנטל
בירוקרטי שאין בו צורך.
נהלים קיימים  -קביעת חובת פרסום של כל הנהלים במקום אחד ,באתר שעתיד להחליף את אתר קשרי
ממשל ויאפשר עקיבות בין החוק המסמיך לבין הנוהל וכן עקיבות במועד הפרסום והתחולה והשינויים
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שנעשו .באופן זה יהיה ברור מה קיים ,מה בתוקף ומהו הנוסח המחייב .לביצוע משימה ניתן זמן של למעלה
משנה.
נהלים חדשים – הבהרה שחובת  RIAחלה על נהלים ,כאשר מבחן התעדוף (רף של השפעה משקית) יעמוד
גם כאן .כך ,נהלים משמעותיים יהיו חייבים ,בדומה לחקיקה ראשית או משנית ,בפרסום באתר קשרי
ממשל ושימוע ציבורי למשך  80יום ,ויהיו כפופים לבקרת האגף .לעומת זאת ,נהלים מתחת לרף התעדוף
לא יהיו חייבים בפרסום באתר קשרי ממשל (להבדיל מחקיקה ראשית ומשנית שחייבים מעצם מעמדם
הנורמטיבי) ,ותהליך ה RIA-שהם יידרשו לו יהיה במסגרת סמכות המנגנון הפנים משרדי ,הן מבחינת היקף
העבודה והן מבחינת מתכונת הדוח ,באופן שיאפשר למשרד למקד את העבודה בעיקר ,בתהליך החשיבה
וההצדקה ,ולא בחובות חיצוניות/בירוקרטיות.
יחד עם זאת ,כדי לאפשר זמן התארגנות ,לפתח מיומנות ולתת מענה לקשיים בהגדרות וב'מיון' ,נקבע כי
בשנתיים הראשונות תהיה תחולה חלקית בנוגע לפרסום הדוח ,על בסיס החלטה פנימית של המשרד .בשנים
 8109-8181רק  21%מהנהלים שאינם בעלי השפעה משקית יהיו חייבים בפרסום דוח כלשהו (כאשר כאמור,
מתכונת הדוח נתונה להחלטת המשרד) .בסוף שנת  8109תתבצע בקרה (פנימית במשרד שתפורסם ציבורית)
במטרה לוודא שאין ניצול יתר של הפטור מפרסום .בקרה זו תהווה תנאי להמשך הפטור מ 21%-לשנת 8181
וגם תניח תשתית אינפורמטיבית להערכה של היקפי הנהלים שהם רגולציה באופן שיאפשר לבסס מדיניות
עתידית.
מטרת המתכונת האמורה היא לייצר סדר ,להבנות תהליכים והצדקה ציבורית ,מבלי לייצר מנגנון עודף,
כך שניהול התהליך מתבצע קודם כל בתוך המשרד ובאחריותו ,על בסיס המנגנון הפנים משרדי.

חלק ג – סיכום השיח הפנים ממשלתי
 .1אבני דרך בשיח
תהליך השיח בוצע בשני שלבים :בשלב הראשון ,בתאריך  .בספטמבר  8102הגיעו לישראל נציגי הOECD-

להציג את הממצאים והמסקנות ולקיים דיון פתוח וישיר עם כלל משרדי הממשלה .בשלב השני ,קיים האגף
שלושה ימי היוועצות עם משרדי הממשלה והרשויות הרלוונטיות .ימי ההיוועצות התקיימו במתכונת זהה
בהשתתפות גורמים שונים ,במטרה לאפשר דיון מעמיק בקבוצות קטנות.
סך הכל השתתפו במפגשים כ 01-מוזמנים ממגוון תפקידים :רגולטורים ,יועצים משפטיים ,מובילי רגולציה
ויחידות מטה במשרדים או בממשלה .מגוון המשתתפים ,באופן טבעי ,מייצג מגוון רב של עמדות ,לעיתים
גם מנוגדות .לדעות שהושמעו הייתה השפעה רבה על טיוטת ההחלטה לא רק מבחינת תכניה אלא דווקא
בעיקר בחידוד של תכלית ההחלטה ולהגדרה של האיזונים שהיא מבקשת לייצר .להלן סיכום ההערות,
החששות וההצעות כפי שעלו בהתייעצות.
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 .2סיכום הדיון
הדיון התקיים על בסיס מצע 27שנשלח למשתתפים וחולק לדיון על אבני היסוד ,חלופות מוסדיות למנגנונים
בתוך המשרד ולבקרה של האגף ודיון על כלים תומכים ונוספים בהתאם להמלצות הדוח .להלן עיקרי
הדברים בהתאם לנושאים:
א .אבני היסוד
לאורך הדיון ביצענו סקר עמדות ביחס להסכמת המשתתפים עם אבני היסוד ,83ולהערכתם את קיומם כיום
והיכולת להשיגם בעתיד .להלן גרף המסכם את תוצאות הסקר:

הסקר משקף הסכמה רחבה על אבני היסוד .למרות זאת עלו בדיון הערות ספציפיות הנוגעות לאבני היסוד,
שהוטעמו בנוסח ההחלטה .כמו כן ,הדיון עליהם העלה מספר נושאים כלליים בהתייחס למהלך ולשיפור
המערך הרגולטורי בכללותו .להלן הדברים המרכזיים:
א .קשיים בקידום מדיניות והוצאתה אל הפועל ,בגלל מורכבות התהליכים בעבודת הממשלה ,וכן צורך
בהערכת אפקטיביות למפרע של המדיניות.
ב .ממשק ותיאום בין רגולטורים:
-

צורך במיסוד העברת מידע ,מיפוי וזיהוי של רגולטורים משיקים ומתכונת שיטתית להיוועצות הבין-
משרדית שתקבע את השלבים שבהם על הרגולטור להתייעץ בעמיתיו.

-

קיים צורך במנגנון לטיפול שיטתי במאבקי סמכות שנובעים מפערים באינטרסים הציבוריים בין
המשרדים ובבעיות של חוסר אמון בין משרדים.
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אבני היסוד מופיעים במצע לדיון המצורף כאן.
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ב .המנגנון הפנים משרדי
כבסיס לדיון הוצעו הצירים שהוצגו בחלופות לעיל .מהדיון עלה כי ברוב המשרדים קיימת הבנה ונכונות
לקדם החלטה מעבר לקבוע בהחלטה  ,8002כזו שתעגן את הסמכויות והתהליכים בצורה מסודרת .עם זאת,
לב הדיון היה על המתח שבין מיסוד ובהירות התהליך לבין מחירי בירוקרטיים שעלולים לעכב עוד יותר
את התהליכים כיום ,והחשש מסמכויות וטו שעשויים לגרום להתערבות בשיקולים מקצועיים .להלן עיקרי
הנקודות:
א .מיעוט המשתתפים טען שבנקודות הזמן הנוכחית אין צורך כלל במיסוד ,אלא בנתינת זמן נוסף
להטמעה ומיקוד עיקר המאמצים בהכשרה ,מתוך חשש שמיסוד יוביל להתנגדות .לעומת זאת ,הרוב
הגדול של המשתתפים הזדהה עם הצורך במיסוד התהליך במשרד והדיון נסב בעיקר על הצורה
המדויקת להבנייתו.
ב .במתח שבין ועדה למוביל – היו קולות לשני הצדדים ,עם העדפת רוב שלא ליצור מנגנון של ועדה,
מחשש מהמחיר הבירוקרטי ,אלא ליצור מנגנון גמיש של המוביל .מתוך הבנה לשני הצדדים ,ניתנה
בהחלטה אפשרות למנכ"ל לבחור את המנגנון המתאים למשרדו ,על בסיס ברירת מחדל של
המוביל.
ג .כל המשתתפים תמכו בכך שהמנגנון המוצע צריך להיות כזה שילווה את תהליך קבלת ההחלטות
מראשיתו.
ד .לגבי הסמכות לאישור – מרבית המשתתפים לא הביעו התנגדות למתן סמכות לאישור הדוח
והתהליך ובתנאי שהאישור יוגבל לרכיב המתודולוגי/תהליכי בלבד ולא לתוכן המקצועי של
המדיניות .עם זאת ,חלק מהמשתתפים חששו ממתן סמכות אישור שעלולה להפוך לזכות 'וטו'
שתזלוג גם לוויכוחים על המדיניות עצמה .לאור החשש ,לא הוגדרה בהחלטה סמכות אישור.
ה .עלה חשש שהחלת חובת  RIAעל נהלים תוביל ל'הצפה' ולקשיים בהגדרה המדויקת מהו 'נוהל
רגולטורי' ,מה שעשוי ליצור כאוס וקשיים ב'מיון' .משום כך ,כל המשתתפים תמכו ביצירת
דיפרנציאליות לפי רף תעדוף ,כך שמה שמתחת לרף מסוים יהיה נתון לאחריות המשרד במנגנונים
פנימיים .כאמור ,בגלל חשש זה ,הוצע בהחלטה כניסה מדורגת לתוקף של חובת פרסום  RIAשל
נהלים.

ג .בקרת האגף
גם כאן הוצעו הצירים שהוצגו לעיל בבסיס הדיון ,לרבות החלופה הנבחרת (דוח בקרה ללא סמכות וטו
ובמסגרת לוחות הזמנים הקיימים) .על אף שהיו משתתפים שהתנגדו לכל מיסוד של האגף בתהליך ,מתוך
חשש מיצירת גורם מובנה נוסף בתהליך אישור הרגולציה ,ככלל לא עלתה התנגדות משמעותית למתן
הסמכות לאגף כפי שהוצעה ואצל חלק מן המשרדים אף הובעה תמיכה במעורבות וייעוץ האגף מתוך טענה
שהדבר יסייע לשפר את ההחלטה ולקדם את אישורה.
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במקביל עלה צורך לייצר לצד הבקרה גם מערך תמריצים למי שיעשה תהליך איכותי .למשל ,קיצור זמנים
בפרסום הרשמי באתר קשרי ממשל (מכיוון שכבר נעשה שיתוף ציבור לאורך התהליך) ,תעדוף במשרד
המשפטים ,אמירה פוזיטיבית של הממשלה בתעדוף מול הכנסת וועדותיה .אלה יידונו בצוות שהוקם בסעיף
 80בהחלטה .לחילופין ,הוצע לקבוע מעין תו תקן לתהליך שעושה הרגולטור – כאשר על בסיס תו התקן
הזה תופחת בקרת האגף (הצעה זו הוטמעה בהחלטה).
כמו כן עלה חשש שהחלת חובת  RIAעל נהלים תוביל לעומס על האגף מה שיגרום ל'פקק' ויפגע בהתקדמות.
לאור ברירת המחדל של לוחות הזמנים המוצעים בהחלטה הוסר החשש.

לצד כל זה ,במהלך הדיונים כמעט כל המשתתפים הביעו צורך בהכשרה בתחום בכלל ולתפקיד ה"רגולטור"
בפרט .ניכר כי ישנה הבנה המבחינה בין ההכשרה המקצועית של הרגולטור (רופא ,עו"ד וכו') לבין ההכשרה
לתפקיד כרגולטור – 'רגולציה כמקצוע' ,והצורך בפיתוח הידע ובהכשרה .במקביל להכשרה המעמיקה של
דרגי הביניים שתכלול שיטת עבודה מעשית ,דרושה עבודת הטמעה בקרב המנכ"לים והדרגים הגבוהים
מתוך מטרה שייתמכו בהתקדמות התהליך במשרד .כמו כן עלתה הטענה שההכשרה צריכה לכלול הטמעה
של נרטיב שיעמיד לצד השיקול הכלכלי את הפן החברתי של עבודת הרגולטור ושיש לפתח כלים למדידת
ההשפעות החברתיות הישירות והעקיפות של רגולציה.

סיכום:
הדעות והמשוב החיובי הכללי שהתקבלו מהמשרדים במהלך ימי ההתייעצות ,כמו גם חידוד התובנות בנוגע
לאופנים המתאימים ביותר להבניית המנגנונים ,הובילו למסקנה שקיימים כלים ושפה ,שישנה תשתית
ארגונית ו"בשלות תודעתית" הדרושה לצורך קידומה של החלטת ממשלה חדשה ,אם כי החלטה מתונה.
כזאת שתשמור על ליבת רעיונות ההטמעה של תהליכי רגולציה חכמה כבר משלביו המוקדמים של התהליך,
רעיון שעליו הייתה הסכמה רחבה ,אך מאידך גיסא תצמצם יצירת מנגנונים מעכבים שיפגעו בתפקוד
השוטף של המשרדים.
ההתייעצות השפיעה באופן מהותי על חידוד תכלית ההחלטה ועל תכני ההחלטה ,ומסקנותיהן מוטמעות
בטיוטת ההחלטה .סיכום השינויים מרכזיים שהוכנסו לנוסח:
א .לא נקבע מנגנון מפורט קבוע מראש ,אלא הוחלט שכל מנכ"ל יבחר את המנגנון המתאים למשרד על
בסיס עקרונות שייקבעו בהחלטה.
ב .עקב החשש מיצירת שחקן וטו נוסף במשרד ,נקבע עיגון של מנגנון מייעץ ,ללא סמכות מאשרת.
ג .כמענה לחשש מ'הצפה' בעקבות הרחבת התחולה על נהלים ,הוצעה תקופת מעבר של שנתיים ,שבה
חובת פרסום דוח תהיה על  21%בלבד מהנהלים שאינם בעלי השפעה משקית .פטור רחב זה ,נועד כדי
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להימנע מהתלבטויות מיותרות בנוגע ל'מיון' (האם הנוהל רגולטורי או לא) ומתן אפשרות למענה מהיר
בסוגיות ספציפיות.
ד .כדי למנוע את החשש מכך שהביקורת של האגף תעכב את התהליך ,נקבע שתהליך הבקרה יוגדר בתוך
מגבלות הזמן הקיימות ,כך שלא יהיה גורם מעכב.
ה .כדי לאפשר זמן להסתגלות ,נקבע שהפרסום הציבורי לביקורות על  RIAיוחל רק בעוד שנה מהיום.
בתקופה זו ,דוח הבקרה יישלח למשרד בלבד.
ו .ההחלטה לא כוללת התייחסות ל"כלים הנוספים" שעליהם המליץ ה ,OECD-מתוך הבנה שנדרש עוד
זמן לפיתוח והתאמה שלהם.
ז .בנוסף ,בעקבות הביקורת על היעדר מספק של הכשרה בתחום ,הבנו שאחד האתגרים העומדים בפנינו
בשנה הקרובה הינו מתן מענה לדרישה זו .הבנה זאת מצריכה הבניה של תהליך פורמלי להכשרות.
משכך הוחלט לקבע את חובת ההכשרה בהגדרות התפקיד.

הערות לאחר ההחלטה
המסמך לעיל צורף יחד עם טיוטת ההחלטה שפורסמה לדיון לקראת העלאתה לממשלה .כחלק מהשיח
שהתקיים לקראת הבאת ההחלטה להצבעה ,ומתוך תפיסה שככל שההחלטה תהיה מקובלת על כלל
הגורמים תתאפשר הטמעה אפקטיבית באופן שתשיג את המטרה ,וכדי לעודד שיתוף פעולה ולהעלות אמון,
סוכמו על שני שינויים מהנוסח המקורי שהופץ ,כפי שהוא בא לידי ביטוי במסמך שלעיל .הנוסח שאושר
בממשלה כולל את שני השינויים שלהלן:
א .בוטלה הוועדה עבור רגולציה שהיקף השפעתה מעל  21מלש"ח שמטרתה היתה שבנושאים
משמעותיים יתקיים דיון במקום אחד של כלל גופי המטה (רה"מ ,אגף תקציבים ומ .המשפטים).
הוועדה בוטלה מכיוון שבכל הנוגע לשני הגופי האחרים (אג"ת ומ .משפטים) ישנו תהליך קיים לקבלת
הערות והתהליך הנוכחי לא מבטל אותו ,ולכן הוועדה תייצר כפל תהליכים מול אותם גופים.
ב .בוטל פרסום דוח הבקרה של האגף לפחות לתקופה של שנתיים – זאת במטרה לאפשר תקופה של
למידה של מתכונת הבקרה בין גורמי המקצוע ובחינת האפקטיביות שלה על איכות תהליכי קבלת
ההחלטות ולבסס שיח של אמון .זאת ,בין היתר ,על בסיס ההנחה שביסוס שיח מקצועי יגביר את
האפקטיביות של הבקרה כתורמת לגופו של ענין ,בעוד שפרסום כבר בשלב מוקדם של מיסוד תהליך
הבקרה ,עלול לייצר מאבקי תדמית במקום דיון מקצועי .לאחר התקופה הזו ,יבחן מחדש הצורך
הבנות בתהליך הבקרה את פרסום הדוח.

מדיניות
משרד ראש הממשלה

מקורות וחומרי רקע
1. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA)
Guidance for Policy Makers, 2008, Paris OECD.
2. Indicators of Regulatory Management Systems, Regulatory Policy Committee,
2009, Paris OECD.
3. Strengthening the Institutional Setting for Regulatory Reform the Experience
from OECD Countries, Cordova-Novion & Jacobzone (2011) - Cesar CordovaNovion and Stéphan Jacobzone, OECD, Working Papers on Public Governance,
March 2011, Paris OECD.
4. Regulatory Policy in Perspective - Outlook 2015, Paris OECD.
5. Regulatory Policy - Outlook 2018, Paris OECD.
6. Ulrich Karpen, Regulatory impact assessment: current situation and prospects in
the German Parliament.
7. Wiener & Alemanno (2010) - Jonathan B. Wiener and Alberto Alemanno, Comparing
Regulatory Oversight Bodies Across the Atlantic: The Office of Information and
Regulatory Affairs in the US and the Impact Assessment Board in the EU
Forthcoming in Susan Rose-Akerman & Peter Lindseth (eds.) Comparative
Administrative Law (Edward Elgar, 2010) http://ssrn.com/abstract=1567691
8. Indicators of Regulatory Management Systems – Working Paper 4, 2007, Paris
OECD.
8.30  הנחייה:) הנחיית פרקליט מדינה (תביעה ברשלנות.9
) פרקליטות מחוז המרכז נ' פרדריק בלק (פסק דין רמדיה.י. מ8.03/12 ) תפ (פ"ת.01
) מדינת ישראל נ' גלעדי דרור (פסק דין חביב8812/13 )' תפ (נת.11

:אתרי אינטרנט
http://regulation.gov.il/ : אתר הרגולציה הממשלתי.0
2. Doing Business :
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2019-report_web-version.pdf
3. World Economic Forum, WEF Index:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitivenessrankings/
4. GOV.UK :
https://www.gov.uk/government/publications/how-the-regulatory-policy-committeescrutinises-impact-assessments

