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תוכנית הלאומית להפחתת הרגולציה  ה 

 רוקרטיה  ו והבי 

1.9.2021 

 רקע 

מיסים   תקציב,  )לצד  המדינה  של  המרכזיים  העבודה  מכלי  אחד  היא  )אסדרה(  רגולציה 

החיים  את  מסדירה  היא  באמצעותו  אשר  ושירותים(, 

אזרחים,  על  שונות  דרישות  הטלת  ידי  על  בחברה, 

הוקם במשרד ראש הממשלה   2014עסקים ועוד. בשנת  

גישה שמתווה ארגון צוות טיוב רגולציה, שפועל על פי  

  , ונקראת "רגולציה חכמה".OECD-ה

( ממשלה  החלטות  שני 4398-ו  2118שתי  קבעו   )

השונים:   הממשלה  במשרדי  שמתקיימים  תהליכים 

ותהליך  ישנות,  רגולציות  של  רגולטורי  נטל  הפחתת 

( רגולציה  השפעות  רגולציה  RIA - Regulatory Impact Assessmentהערכת  כל  ( על 

חדשה. במסגרת התהליך נבחנת כל רגולציה חדשה על פי מתודולוגיה השוקלת את התועלת  

ידי ממוני   התהליכים מבוצעים על  כלכליים.  העלות שלה, בעיקר בהיבטים  מול  שלה אל 

 טיוב רגולציה שיושבים בכל משרד, בליווי הצוות במשרד ראש הממשלה. 

חכמה", בו לוקחים חלק נציגי משרד רה"מ, האוצר  התכנס צוות "רגולציה    2020בסוף שנת  

להחלטת   בהתאם  רגולציה"  השפעות  "הערכת  חוק  את  לגבש  מטרה  מתוך  והמשפטים, 

הוגש הדו"ח שגיבשה הוועדה ושמו "התוכנית   2021ממשלה ישנה ברוח זו. בתחילת יולי  

   צו המלא. הלאומית להפחתת הרגולציה והביורוקרטיה" לראש הממשלה, וזה הכריז על אימו

דרך חוק ההסדרים הקרוב.   על מנת לממש את הכתוב בדו"ח יש לחוקק חוק מיוחד בנושא

 2.8-, בהופצה למשרדים טיוטת החלטת ממשלה שמממשת את הכתוב בדו"ח 12.7.2021-ב

וב החוק,  חקיקת  תהליך  את  לאשר  הממשלה  יסודות    11.8-החליטה  "חוק  תזכיר  פורסם 

 האסדרה". 

בשל חשיבות, מורכבות ורגישות  

הרפורמה, כל קידום שלה צריך  

להיעשות בהידברות עם הדרג הנבחר 

והדרג המקצועי במשרדי הממשלה. 

משכך, לא ראוי כי רפורמה גדושה  

התקציב  שכזו תעבור כחלק מדיוני 

 .וחוק ההסדרים
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ות ורגישות הרפורמה, כל קידום שלה צריך להיעשות בהידברות  בשל חשיבות, מורכב

עם הדרג הנבחר והדרג המקצועי במשרדי הממשלה. משכך, לא ראוי כי רפורמה גדושה  

 שכזו תעבור כחלק מדיוני התקציב וחוק ההסדרים.

 מה הולך להשתנות? 

ולציה חדשה, כיום לצוותי הרגולציה, במשרד רה"מ ובמשרדים השונים, אין סמכות לבטל רג

והם במעמד צוות מייעץ שאחראי על תקינות ההליך ועל יישום הליכי הפחתת הרגולציה.  

את   אלו  לצוותים  שיעניק  חוק  חקיקת  שנים  מספר  כבר  מקדמים  והאוצר  רה"מ  משרדי 

הסמכות לעצור ולהפחית רגולציות בפועל. בתוכנית שהוגשה לממשלה, הומלץ על הצעדים  

 הבאים:

 רשות הרגולציה  .1

תחת משרד רה"מ. הרשות תישלט באופן מלא    שתנוהל כגוף עצמאיתוקם רשות רגולציה,  

על ידי משרדי רה"מ, האוצר והמשפטים. יו"ר המועצה ייבחר על ידי נציגיהם, והמועצה  

 שלצידו תורכב ותיבחר אף היא על ידיהם, כולל נציגי הציבור שישבו בה.

ה תהליכי  כל  את  לבקר  יהיה  הרשות  ואף    RIA-בסמכות  השונים,  במשרדים  שמתקיימים 

לעצור רגולציות חדשות במקרה בו מחליטה הרשות כי מדובר ברגולציה בעלת השפעה 

ה ותהליך  משמעותית,  כראוי.  -RIAמשקית  התנהל  אמורה  לא  הרשות  עקרוני,  באופן 

ולא ברגולציה עצמה, אך בפועל כבר היום ההפרדה בין השניים    RIA-לעסוק רק בתהליך ה

 נשמרת באמת וצוותי הרגולציה השונים עוסקים גם בתוכן ומהות.אינה 

בנוסף לכך, הרשות תוכל לבקר רגולציות קיימות ולאלץ את המשרדים השונים לבחון אותן  

)מעל  מחדש.   ישנה  ברגולציה  מדובר  בהם  בחקיקה    20במקרים  נקבעה  שלא  שנה( 

הי בנושא,  הרגולטור  מהסברי  השתכנעה  לא  הרשות  ובהם  את  ראשית,  תסמיך  א 

 הממשלה לבטל את הרגולציה.

 ועדת שרים לענייני רגולציה .2

שאינה   וכמעט  ממשלה  החלטת  מתוקף  כיום  שקיימת  רגולציה,  לענייני  השרים  ועדת 

רגולטורים במשרדים  מתכנסת, תמוסד בחוק. ב בין  להכריע במחלוקות  יהיה  סמכותה 

ולק הרגולציה,  רשות  ידי  על  שבוטלה  רגולציה  לאשר  הפחתת  השונים,  יעדי  בוע 

 רגולציה.
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 יעדי הפחתת רגולציה ממשלתיים .3

ייקבע בחוק כי בצמוד לאישור תקציב המדינה, הממשלה תאשר תוכנית להפחתת רגולציה 

השונים   המשרדים  של  העמידה  על  לממשלה  תדווח  הרגולציה  רשות  השונים.  במשרדים 

 ביעד. 

 חיובי בתוכנית?    מה 

הקמת הרשות, שתרכז את הידע והמעקב בתחום ותהפוך את הרגולציה הממשלתית לשקופה 

ליעילים יותר, תוך בחינה כוללת  לציבור, וה ניסיון להפוך את תהליכי הרגולציה בישראל 

ורצינית של השפעות תהליכי הרגולציה על המשק, על העסקים ועל האזרחים, מהווים מהלך  

להפחתת רגולציות בענפים בהם אכן ישנה בעיה של   חיובי וחשוב ביותר. כך גם הניסיון 

טיה וקידום דיגיטציה של שירותים ממשלתיים. חיוב  המלחמה בביורוקר",  רגולציה עודפת"

הרגולטורים השונים לבחון את השפעת הרגולציה אותה הטילו לאחר מספר שנים אף הוא 

 .צעד טוב והגיוני, שיכול לשפר את המענה הממשלתי לציבור

 בתוכנית?   הבעיה    מה 

מחוק    רפורמה .1 לצאת  צריכה  תקציבית,  שאינה  זו,  כמו  משמעותית  חוקתית 

 הסדרים.ה

הרפורמה המוצעת משנה סדרי עולם מבחינה ממשלית, פוגעת בסמכויות רגולטורים ושרים,  

ומלאה בפרטים הראויים לביקורת ציבורית ופרלמנטרית והכרעה ערכית של נבחרי הציבור.  

כדי לחוקק את החוק המוצע בתשומת הלב הראויה לו, אין לעשות בצורה נמהרת דרך חוק 

אלא   בחוק ההסדרים,  המובאות  מהרפורמות  לחלק  בניגוד  ומוסדר.  רגיל  חקיקה  בהליך 

ההסדרים הנוכחי, אין מדובר בהצעה שנדונה בעבר בכנסת ונתקלה בקשיים, אלא בהצעה  

 חדשה, שלא ניתנה לכנסת הזדמנות לדון ולעסוק בה.

  מימוש ההצעה עלול לפגוע בסמכויות השרים, חברי הכנסת ומשרדי הממשלה. .2

יוצ  המטה  ההצעה  משרדי  שלושת  ידי  על  מלא  באופן  שינוהל  ביותר,  ריכוזי  מנגנון  רת 

החזקים מאוד גם כך )רה"מ, המשפטים והאוצר(, שגם ימנו את היו"ר ואת המועצה שתלווה 

אותו )כולל נציגי הציבור(. הסמכות שתינתן בידי הרשות תוכל לגבור על סמכויות המשרדים 

נטי דרך ועדת השרים לענייני רגולציה, ולדלג לגמרי  השונים, לעקוף את סמכות השר הרלוו

הדומה  בתהליך  מדובר  כולו.  בהליך  בלבד  שולי  תפקיד  נותר  להן  וועדותיה,  הכנסת  על 

כמודל  במפורש  בדו"ח  )המוזכרת  ההיסטורית  הייצוב  בתוכנית  שנעשה  לזה  מה  במידת 

https://www.berl.org.il/


 

 והביורוקרטיה  הרגולציה להפחתת הלאומית תוכניתה  תשפ"א  אב ט"ז ,2021 ביולי 25 4

 WWW.BERL.ORG.IL  :כצנלסון  ברל  קרן  |  052-6888424  :ממשל  תחום   מנהלת  כהנא,  ניצן  עו"ד  נוספים:  לפרטים 

וצר )בצורה חריגה לחיקוי(, במסגרתו רוכז כל הליך התקצוב הממשלתי באגף התקציבים בא

 ביחס לעולם( מה שנתן לו את כוחו והשפעתו הרבים. 

מעתה, אם תחליט הרשות שרגולציה חדשה של משרד מקצועי שנועדה לשמור על הציבור  

ה תהליך  לפסול את  תוכל  היא  לה,  נראית  אינה  בו,  להשקיע  לרגולציה,   RIA-או  שנלווה 

החדשה  צורולע הרגולציה  השר    .את  הרגולציה  אם  את  לקדם  זאת  בכל  ירצה  הרלוונטי 

שחבריה יהיו  ועדת השרים לענייני רגולציה,  שנעצרה, הוא יוכל לערער על החלטת הרשות ל 

ראש הממשלה, שר האוצר ושר המשפטים, שגם ממנים את חברי הרשות, ובכך שולטים בה 

 בפועל. 

 רגולציה.-במקום לקדם רגולציה חכמה, ההצעה מקדמת דה  .3

ם מקומות בישראל בהם יש עודף רגולטורי, ישנם מקומות אחרים בהם ישנו חוסר  כפי שישנ

משמעותי ברגולציה. הדו"ח כולו נכתב מנקודת מבט צרה, שתופסת רגולציה כדבר שלילי 

באופן עקרוני. בדו"ח אין כל אזכור לחוסר הרגולטורי, ולעומת זאת ישנם אינספור אזכורים 

ה הרשות וועדת השרים ייבנו על סמך התפיסה שתומכת  להפחתת רגולציה, והחקיקה ואית

וגורף בדה הוא   רגולציה.-באופן עקרוני  רגולטורית חדשה שעניינה  החלטה  לדוגמא,  כך 

קטגורי. באופן  הרשות  מבקרת  פטורה  תהיה  רגולציה,  החוק  הפחתת  את   חקיקת  תקרב 

רזה, שאי  התומך במדינה  הכלכלי  הימין  לקוטב  נה אחראית  הממשלה במידה משמעותית 

 .על ידי הממשלה  לשלומם וביטחונם של אזרחיה, ותקשה מאוד על קביעת רגולציות חדשות

חברתיים   .4 שיקולים  פני  על  עדיפות  יקבלו  ותחרות  כלכלית  תועלת  שיקולי 

 . וציבוריים

ביידן ביומו הראשון בתפקיד הוא קבע כי הרגולטורים יחויבו ג'ו  בצו עליו חתם נשיא ארה"ב  

את השיקולים הבאים בקביעת רגולציות חדשות: בריאות הציבור ובטיחותו, לקחת בחשבון 

צמיחה כלכלית, רווחה חברתית, צדק גזעי, שמירה על איכות הסביבה, כבוד האדם, שוויון, 

  פגיעה בקבוצות מוחלשות או פגיעות במיוחד.-האינטרסים של הדורות הבאים ואי

שיקולים כלליים כמו "השפעות  בחשבון את    לעומת זאת, הרגולטורים בישראל יצטרכו לקחת

אדם" ו"זכויות  וכלכליות"  של םולציד  חברתיות  השיקול  את  יותר,  הרבה  מפורט  באופן   ,

"כלכלה תחרותית ויוקר המחיה". לצידם יהיה עליו לקחת בחשבון גם "השאת תועלת כלכלית  

 אילו נפגעים ממנה.מרבית לציבור", בלי כל צורך לשקול אילו ציבורים נהנים מהרגולציה ו
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בניגוד למקובל בעולם, רגולטורים לא יהיו חייבים לקחת בחשבון שיקולים חברתיים  כך,  

בחשבון   לקחת  עליהם  יהיה  בעוד  חדשות,  רגולציות  לקבוע  בבואם  מפורטים  וסביבתיים 

 שיקולי תחרותיות ויוקר מחיה.

 אפשר לעשות?    מה 

הגדולים המשרדים הרגולטוריים    נציגים של   בחוק   הכניס לרשותיש ל   –  רשות רגולציה .1

 .(או בט"פ הגנת הסביבה, בריאות)כלכלה, 

ר  ועדת  .2 לענייני  לועדה  יש    –  לציהגושרים  המשרדים   של   נציגים בחוק  להכניס 

 .(או בט"פ הגנת הסביבה, בריאות)כלכלה, הגדולים הרגולטוריים 

ת לרשות לעכב רגולציות חדשות. יש להתנגד למתן הסמכו - לציותת רגוסמכות עציר .3

הרלוונטי נעשה לדעתה בצורה לא מקצועית ולא   RIA-יש לדרוש כי במקרה שתהליך ה

, אך הסמכות לקביעת התקנה הממשלהתקינה, תוכל הרשות להעלות את הנושא בפני  

 תישאר בידי השר הרלוונטי. 

כיום,  המוצע  המנגנון  את  להפוך  יש  הפחות,  ל   לכל  יכולה  הרשות  עצור  במסגרתו 

להעלות  ולאפשר לרשות    רגולציות, והממשלה או ועדת השרים הם רק סמכות ערעור,

היא זו שתחליט   והממשלהרגולציות בעלות השפעה משקית שנפסלו על ידה,  לממשלה

  250-"השפעה משקית" ל להעלות את הסכום שמוגדר כבנוסף, יש  לעצרן או לא.    םא

 ש"ח.ליון מי

רגולציה .4 קביעת  יש   –  שיקולי  חדשה  רגולציה  למדיניות  המנחים  העקרונות  לתוך 

שוויון ופגיעה באוכלוסיות  -אי  זכויות אדם,שיקולים חברתיים )באופן מפורש  להכניס  

תה מידה ששיקולי , באו(ה בסביבה ובאקליםפגיעוסביבתיים )   , בריאותייםמוחלשות(

 בעולם.דומה למקובל וזכרים במפורש בחוק וב"תחרותיות ויוקר מחיה" מ

ה להינתן בידי הרגולטור האחראי ולא בידי  קביעת עלות הציות צריכ  –  עלות הציות .5

 הרשות. 

שלה לפרסם יעדי הפחתת רגולציה  לבטל את חיוב הממיש    –  יעדי הפחתת רגולציה .6

 תקציב המדינה.שנתיים בצמוד להעברת 

לקדם את הצעדים הבאים על מנת לחזק את יעילות הרגולציה בישראל, תוך    ראויבנוסף,  

 חיזוק הממשלה והכנסת: 

וחיזוק   .7 במשרדיםהרגולטורים  הרגולציה  הריכוזיות   –  אגפי  את  להגביר  במקום 

חזק את אגפי הרגולציה  ול לציה,  גולטורים בתחום הררגוהכלל  הכשיר את  בתחום, יש ל 
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במשרדים,   נהייעודיים  סמכויות  מתן  הרחבתם,  ידי  והקעל  ייעודי וספות  מימון  צאת 

 למחקרים משווים של חברות ייעוץ.

הכנסת .8 ועדות  הרגולציה    על  –  חיזוק  על  לפקח  הכנסת  יכולת  את  להגביר  מנת 

דומה הרלוונטיות )ב  הממשלתית, יש להקצות מומחי רגולציה קבועים לראשי הוועדות

, שיצטרפו לצוות רלוונטית  , עם הכשרה כלכלית ומשפטיתלמשפטנים הקיימים היום(

  ת לוועדות הכנסת סמכות לערער על החלטות הרשות המרכזיות יש לתהמקצועי. כמו כן  

 וביטול ישנות. עצירת רגולציות חדשות -

 בברכה,

 רוזנבלום,  -אביעד הומינר

 מנהל מדיניות וחוקר 
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