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דבר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ,יוחנן פלסנר

דבר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ,יוחנן פלסנר

יוי 2018

יוי 2018
שלום לכם ,

שלום לכם ,

זו השה ה 25-שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים את כס אלי הורביץ לכלכלה

זו השה ה 25-שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים את כס אלי הורביץ לכלכלה

וחברה .או בעיצומו של תהליך רב-שתי ,שהתעו בשה שעברה והתמדו בו לאורך

וחברה .או בעיצומו של תהליך רב-שתי ,שהתעו בשה שעברה והתמדו בו לאורך

השה כולה ,בשיתוף עם בכירים מהממשל ,ציגי המגזר העסקי ,חוקרים מהאקדמיה

השה כולה ,בשיתוף עם בכירים מהממשל ,ציגי המגזר העסקי ,חוקרים מהאקדמיה

וממכוי מחקר וציגים מהמגזר החברתי-אזרחי .ליבת התהליך :יצירת רצף מחקר

וממכוי מחקר וציגים מהמגזר החברתי-אזרחי .ליבת התהליך :יצירת רצף מחקר

וחשיבה אסטרטגית משותפת ,בשאיפה להוביל יחדיו שיוי ממשי בתחומים שבחרו

וחשיבה אסטרטגית משותפת ,בשאיפה להוביל יחדיו שיוי ממשי בתחומים שבחרו

להתמקד בהם.

להתמקד בהם.

תוצרי הבייים של צוותי העבודה ,אשר יוצגו במהלך הכס ,יתייחסו לכמה ושאים

תוצרי הבייים של צוותי העבודה ,אשר יוצגו במהלך הכס ,יתייחסו לכמה ושאים

אסטרטגיים ,בכללם :היערכות לאתגרי שוק העבודה העתידי ,בדגש על מערכות החיוך,

אסטרטגיים ,בכללם :היערכות לאתגרי שוק העבודה העתידי ,בדגש על מערכות החיוך,

ההשכלה הגבוהה ומערך ההכשרות המקצועיות; שיויי חקיקה דרשים לאור המציאות

ההשכלה הגבוהה ומערך ההכשרות המקצועיות; שיויי חקיקה דרשים לאור המציאות

המשתה בשוק העבודה; וטיוב הרגולציה והקלת הטל הבירוקרטי המוטל על המגזר

המשתה בשוק העבודה; וטיוב הרגולציה והקלת הטל הבירוקרטי המוטל על המגזר

העסקי ומהווה חסם למשיכת משקיעים למשק.

העסקי ומהווה חסם למשיכת משקיעים למשק.

מושב הפתיחה של הכס יעסוק בשאלת המקרו – כיצד הממשלה יכולה לפתח וליישם

מושב הפתיחה של הכס יעסוק בשאלת המקרו – כיצד הממשלה יכולה לפתח וליישם

בישראל חזון כלכלי-חברתי ,תוך חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח .כמקרה בוחן יתבסס

בישראל חזון כלכלי-חברתי ,תוך חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח .כמקרה בוחן יתבסס

הדיון על התוכית "ישראל  ,"2028שהושקה לפי כעשור וגובשה בההגתו של אלי

הדיון על התוכית "ישראל  ,"2028שהושקה לפי כעשור וגובשה בההגתו של אלי

הורביץ ,שעל שמו קרא כס זה .לוכח העובדה שאו מצאים היום בדיוק בחצי הדרך

הורביץ ,שעל שמו קרא כס זה .לוכח העובדה שאו מצאים היום בדיוק בחצי הדרך

לקראת  2028בחן עד כמה רלווטיות גם היום המלצות הדו"ח ,אם ועד כמה התקדמו

לקראת  2028בחן עד כמה רלווטיות גם היום המלצות הדו"ח ,אם ועד כמה התקדמו

מאז וכיצד יתן לממש את פוטציאל המלצות התוכית .בוסף ,דיון זה יתבסס על

מאז וכיצד יתן לממש את פוטציאל המלצות התוכית .בוסף ,דיון זה יתבסס על

המלצות הדו"ח "פיתוח אסטרטגיה כלכלית חברתית ארוכת טווח בישראל" שהוזמן

המלצות הדו"ח "פיתוח אסטרטגיה כלכלית חברתית ארוכת טווח בישראל" שהוזמן

על ידי ממשלת ישראל בשת  2011וכתב על ידי תאגיד ראד וחברת שלדור.

על ידי ממשלת ישראל בשת  2011וכתב על ידי תאגיד ראד וחברת שלדור.
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בשוה מ"ישראל  "2028שעסקה בתוכן האסטרטגיה המומלצת ,דו"ח זה מתמקד

בשוה מ"ישראל  "2028שעסקה בתוכן האסטרטגיה המומלצת ,דו"ח זה מתמקד

במבים והתהליכים הרצויים שיאפשרו לממשלה להפוך את החשיבה והתכון

במבים והתהליכים הרצויים שיאפשרו לממשלה להפוך את החשיבה והתכון

האסטרטגיים לממד קבוע של התהלותה.

האסטרטגיים לממד קבוע של התהלותה.

או מאמיים שהכס הוא הזדמות מצוית למפגש בלתי אמצעי ,מקצועי ומפרה של

או מאמיים שהכס הוא הזדמות מצוית למפגש בלתי אמצעי ,מקצועי ומפרה של

מובילי המשק משלל המגזרים ,שיוכלו לקיים בייהם במסגרתו שיח פתוח ומאתגר

מובילי המשק משלל המגזרים ,שיוכלו לקיים בייהם במסגרתו שיח פתוח ומאתגר

תפיסות עולם והרגלים.

תפיסות עולם והרגלים.

השה יהיה זה הכס השישי שושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל ,מייסד חברת טבע

השה יהיה זה הכס השישי שושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל ,מייסד חברת טבע

ומראשי התעשייה בישראל .אלי היה יושב ראש הוועד המהל של המכון ועמד שים

ומראשי התעשייה בישראל .אלי היה יושב ראש הוועד המהל של המכון ועמד שים

ארוכות בראש פורום קיסריה )שמו הקודם של הכס( .בשבילו זהו חיבור טבעי ,ואו

ארוכות בראש פורום קיסריה )שמו הקודם של הכס( .בשבילו זהו חיבור טבעי ,ואו

מודים לדליה ולכל בי המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה.

מודים לדליה ולכל בי המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה.

תודתי תוה לכל החוקרים ועוזרי המחקר ,ליושבי הראש של הצוותים ,לשותפיו בצוותי

תודתי תוה לכל החוקרים ועוזרי המחקר ,ליושבי הראש של הצוותים ,לשותפיו בצוותי

העבודה ובכתיבת המחקרים ,למהלת הכס ,דפה אבירם-יצן ,ולכל צוות עובדי המכון

העבודה ובכתיבת המחקרים ,למהלת הכס ,דפה אבירם-יצן ,ולכל צוות עובדי המכון

הישראלי לדמוקרטיה.

הישראלי לדמוקרטיה.

תודה מיוחדת לפרופ' יוג'ין קדל ,יו"ר הכס ,על המקצועות ,היסודיות וההירתמות

תודה מיוחדת לפרופ' יוג'ין קדל ,יו"ר הכס ,על המקצועות ,היסודיות וההירתמות

חסרת הפשרות להצלחת הכס.

חסרת הפשרות להצלחת הכס.

בברכה,

בברכה,

יוחן פלסר

יוחן פלסר

שיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

שיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
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אלי נולד בירושלים וגדל בתל אביב ,בוגר בית הספר היסודי "הכרמל" ותיכון עירוני א'.

אלי נולד בירושלים וגדל בתל אביב ,בוגר בית הספר היסודי "הכרמל" ותיכון עירוני א'.

עם פרוץ מלחמת העצמאות בשנת  1948התגייס לנח"ל עם חבריו מגרעין הצופים .לאחר

עם פרוץ מלחמת העצמאות בשנת  1948התגייס לנח"ל עם חבריו מגרעין הצופים .לאחר

הכשרה חקלאית קצרה ייסדה הקבוצה את קיבוץ תל קציר שבעמק הירדן ,בסמוך

הכשרה חקלאית קצרה ייסדה הקבוצה את קיבוץ תל קציר שבעמק הירדן ,בסמוך

לגבול עם סוריה .בתל קציר נישאו אלי ודליה ,חברתו מגרעין הצופים החדש.
באוקטובר  1953עזבו בני הזוג את הקיבוץ ועברו להתגורר בתל אביב.

לגבול עם סוריה .בתל קציר נישאו אלי ודליה ,חברתו מגרעין הצופים החדש.
באוקטובר  1953עזבו בני הזוג את הקיבוץ ועברו להתגורר בתל אביב.

באותה שנה ,החל אלי הורביץ את דרכו בתעשייה כשוטף כלים בחברת התרופות אסיא

באותה שנה ,החל אלי הורביץ את דרכו בתעשייה כשוטף כלים בחברת התרופות אסיא

ולאחר סיום לימודיו שולב בהדרגה בהנהלת החברה .תוך ראייה ארוכת טווח לחשיבות

ולאחר סיום לימודיו שולב בהדרגה בהנהלת החברה .תוך ראייה ארוכת טווח לחשיבות

של מובילוּת בשוק הישראלי וליצירת בסיס לפריסה בינלאומית עתידית הוא יזם את

של מובילוּת בשוק הישראלי וליצירת בסיס לפריסה בינלאומית עתידית הוא יזם את

המיזוג של שלוש חברות פרמצבטיות ישראליות – אסיא ,צורי וטבע – לחברה אחת,

המיזוג של שלוש חברות פרמצבטיות ישראליות – אסיא ,צורי וטבע – לחברה אחת,

טבע תעשיות פרמצבטיות ,שהוא מונה למנהלה בשנת  .1976בתקופת כהונתו הארוכה

טבע תעשיות פרמצבטיות ,שהוא מונה למנהלה בשנת  .1976בתקופת כהונתו הארוכה

כמנכ"ל וכיו"ר מועצת המנהלים של "טבע" הפגין אלי מנהיגות אסטרטגית יוצאת דופן

כמנכ"ל וכיו"ר מועצת המנהלים של "טבע" הפגין אלי מנהיגות אסטרטגית יוצאת דופן

בחדשנותה ,שבאה לידי ביטוי ברכישות ובמיזוגים של מפעלי תרופות ברחבי העולם,

בחדשנותה ,שבאה לידי ביטוי ברכישות ובמיזוגים של מפעלי תרופות ברחבי העולם,

ובאימוץ תרבות של מצוינות בכל מקום בו פעלה .כך הפכה "טבע" למפעל התרופות
הגדול בישראל ,ובהמשך גם לחברה הגנרית הגדולה בעולם.

ובאימוץ תרבות של מצוינות בכל מקום בו פעלה .כך הפכה "טבע" למפעל התרופות
הגדול בישראל ,ובהמשך גם לחברה הגנרית הגדולה בעולם.

תחושת המעורבות החברתית וערכי ההומניזם שבהם האמין אלי ,עמדו ברקע

תחושת המעורבות החברתית וערכי ההומניזם שבהם האמין אלי ,עמדו ברקע

התגייסותו לטובת גופים ציבוריים רבים ומגוונים ,ובתוכם גם לצבא .כך ,השתתף אלי

התגייסותו לטובת גופים ציבוריים רבים ומגוונים ,ובתוכם גם לצבא .כך ,השתתף אלי

כחייל קרבי בכל מלחמות ישראל ,ומדרגת טוראי במלחמת העצמאות הגיע אלי,

כחייל קרבי בכל מלחמות ישראל ,ומדרגת טוראי במלחמת העצמאות הגיע אלי,

במסגרת שירותו במילואים ,לדרגת סגן אלוף וסגן מפקד אגד ארטילרי במלחמת לבנון
הראשונה ,לאחריה השתחרר מצה"ל.

במסגרת שירותו במילואים ,לדרגת סגן אלוף וסגן מפקד אגד ארטילרי במלחמת לבנון
הראשונה ,לאחריה השתחרר מצה"ל.

ההכרה ביכולותיו הנדירות של אלי כמנהיג וכאסטרטג תרמה לבחירתו לתפקידים

ההכרה ביכולותיו הנדירות של אלי כמנהיג וכאסטרטג תרמה לבחירתו לתפקידים

ציבוריים רבים לצד עבודתו בטבע .כנשיא התאחדות התעשיינים שימש בתפקיד מפתח

ציבוריים רבים לצד עבודתו בטבע .כנשיא התאחדות התעשיינים שימש בתפקיד מפתח

בכינונה של התוכנית ההיסטורית לייצוב המשק ) .(1986הוא כיהן ,בין השאר ,כיו"ר

בכינונה של התוכנית ההיסטורית לייצוב המשק ) .(1986הוא כיהן ,בין השאר ,כיו"ר

חבר הנאמנים במכון וייצמן ,כחבר במועצה הבינלאומית של מרכז בלפר למדע ויחסים

חבר הנאמנים במכון וייצמן ,כחבר במועצה הבינלאומית של מרכז בלפר למדע ויחסים

בינלאומיים בבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד ) (2005-2002וכיו"ר

בינלאומיים בבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד ) (2005-2002וכיו"ר
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הוועדה – "ישראל  "2028שמסקנותיה פורסמו והוגשו לראש הממשלה תחת הכותרת:
"ישראל  2028חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי".

הוועדה – "ישראל  "2028שמסקנותיה פורסמו והוגשו לראש הממשלה תחת הכותרת:
"ישראל  2028חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי".

פעילותו הציבורית והתעשייתית הענפה זיכתה את אלי בשורה ארוכה של פרסים מטעם

פעילותו הציבורית והתעשייתית הענפה זיכתה את אלי בשורה ארוכה של פרסים מטעם

גופים אקדמיים וציבוריים הוא נשא בששה תארי דוקטור כבוד ובאפריל  2002הוענק לו
פרס ישראל על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

גופים אקדמיים וציבוריים הוא נשא בששה תארי דוקטור כבוד ובאפריל  2002הוענק לו
פרס ישראל על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

קשר מיוחד היה לאלי עם המכון הישראלי לדמוקרטיה .אלי ראה במכון מפעל חשוב

קשר מיוחד היה לאלי עם המכון הישראלי לדמוקרטיה .אלי ראה במכון מפעל חשוב

שמחזק את הדמוקרטיה הישראלית .הוא ייחס חשיבות רבה למאמצי המכון לסייע

שמחזק את הדמוקרטיה הישראלית .הוא ייחס חשיבות רבה למאמצי המכון לסייע

לדרג מקבלי ההחלטות להגיע להחלטות בצורה מושכלת יותר ולהוציא לפועל מדיניות
איכותית המבוססת על מחקר ,חשיבה ותכנון ,לטובת כלל החברה בישראל.

לדרג מקבלי ההחלטות להגיע להחלטות בצורה מושכלת יותר ולהוציא לפועל מדיניות
איכותית המבוססת על מחקר ,חשיבה ותכנון ,לטובת כלל החברה בישראל.

במשך שש שנים עמד אלי בראש הוועד המנהל הישראלי של המכון ,ועד לשנתו
האחרונה היה חבר קבוע בפורום קיסריה.

במשך שש שנים עמד אלי בראש הוועד המנהל הישראלי של המכון ,ועד לשנתו
האחרונה היה חבר קבוע בפורום קיסריה.

אלי הורביץ ,יליד שנת  ,1932נפטר ב־ 21בנובמבר  ,2011בגיל .79

אלי הורביץ ,יליד שנת  ,1932נפטר ב־ 21בנובמבר  ,2011בגיל .79
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תוכן העניינים

פתח דבר – דפנה אבירם ניצן ,מנהלת הכנס

תוכן העניינים

7
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נכונות בעלי עסקים בישראל לרגולציה "רכה"

51

נכונות בעלי עסקים בישראל לרגולציה "רכה"

51

מצגת :ניתוח רגישות של דוח עשיית העסקים של הבנק העולמי

67

מצגת :ניתוח רגישות של דוח עשיית העסקים של הבנק העולמי
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פתח דבר  -מנהלת הכנס ,דפנה אבירם ניצן

פתח דבר  -מנהלת הכנס ,דפנה אבירם ניצן

יוי 2018

יוי 2018

זה שים שישראל ממוקמת במקום לא מחמיא בדירוגים הבילאומיים הבוחים את טל

זה שים שישראל ממוקמת במקום לא מחמיא בדירוגים הבילאומיים הבוחים את טל

הבירוקרטיה הממשלתית 1ואת מידת הוחות של עשיית עסקים 2.מיתוח המדדים

הבירוקרטיה הממשלתית 1ואת מידת הוחות של עשיית עסקים 2.מיתוח המדדים

הבילאומיים עולה שהבירוקרטיה הממשלתית בישראל סבוכה ,בלתי יעילה ומורכבת

הבילאומיים עולה שהבירוקרטיה הממשלתית בישראל סבוכה ,בלתי יעילה ומורכבת

לציות .התוצאה היא ירידה בכוות לציית לחוק ,פגיעה בשוויון ההזדמויות בין סוגי

לציות .התוצאה היא ירידה בכוות לציית לחוק ,פגיעה בשוויון ההזדמויות בין סוגי

עסקים במגזר העסקי ותחושה של חוסר הוגות לוכח פערי המידע בין עסקים גדולים

עסקים במגזר העסקי ותחושה של חוסר הוגות לוכח פערי המידע בין עסקים גדולים

לקטים .כל אלו מעודדים שימוש במתווכים ובמאכערים ומגבירים את הסבירות

לקטים .כל אלו מעודדים שימוש במתווכים ובמאכערים ומגבירים את הסבירות

להתהלות מושחתת .עם זה עולה לא אחת הטעה שהפקידות הממשלתית בישראל

להתהלות מושחתת .עם זה עולה לא אחת הטעה שהפקידות הממשלתית בישראל

מתמודדת ,בעיקר מאז פרשת רמדיה ,עם החשש מ"אחריות אישית" ,המגביר את

מתמודדת ,בעיקר מאז פרשת רמדיה ,עם החשש מ"אחריות אישית" ,המגביר את

טייתה של הפקידות להגן על עצמה באמצעות ריבוי אישורים ואסמכתאות .וכך ,טל

טייתה של הפקידות להגן על עצמה באמצעות ריבוי אישורים ואסמכתאות .וכך ,טל

הבירוקרטיה והרגולציה עודו כבד ובלתי ידידותי.

הבירוקרטיה והרגולציה עודו כבד ובלתי ידידותי.

מצב עייים זה איו חדש ,ולכן קיימו כבר בשה שעברה ,בכס אלי הורביץ לכלכלה

מצב עייים זה איו חדש ,ולכן קיימו כבר בשה שעברה ,בכס אלי הורביץ לכלכלה

וחברה  ,2017מושב בושא .הדיון התמקד אז בחשיבות של הקלת הטל הרגולטורי

וחברה  ,2017מושב בושא .הדיון התמקד אז בחשיבות של הקלת הטל הרגולטורי

1
2

בשת  2018ישראל מדורגת במקום ה) 41-בסולם של  138מדיות( בתת-מדד "טל הרגולציה
הממשלתית" בדוח התחרותיות הבילאומי של הפורום הכלכלי העולמי ).(WEF
בשת  2018ישראל מדורגת במקום ה) 54-בסולם של  190מדיות( ובמקום  5מהסוף במדיות
 OECDבמדד "וחות עשיית העסקים" )דוח של  (Doing Businessשל הבק העולמי.

7

1
2

בשת  2018ישראל מדורגת במקום ה) 41-בסולם של  138מדיות( בתת-מדד "טל הרגולציה
הממשלתית" בדוח התחרותיות הבילאומי של הפורום הכלכלי העולמי ).(WEF
בשת  2018ישראל מדורגת במקום ה) 54-בסולם של  190מדיות( ובמקום  5מהסוף במדיות
 OECDבמדד "וחות עשיית העסקים" )דוח של  (Doing Businessשל הבק העולמי.
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כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2018

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2018

והבירוקרטי ,על בסיס מסמך מקיף שהכיו חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה אשר

והבירוקרטי ,על בסיס מסמך מקיף שהכיו חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה אשר

הציע תוכית פעולה רב-שתית להקלת הטל הרגולטורי

בישראל3.

הציע תוכית פעולה רב-שתית להקלת הטל הרגולטורי

בישראל3.

חלק לא מבוטל מהפרויקטים שפורטו בתוכית בוצעו או הותעו בשה החולפת ,ובראשם

חלק לא מבוטל מהפרויקטים שפורטו בתוכית בוצעו או הותעו בשה החולפת ,ובראשם

הפרויקט ליצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע המעויין להקים מפעל בישראל .עיקרי

הפרויקט ליצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע המעויין להקים מפעל בישראל .עיקרי

הפרויקט והמלצותיו לשיפור המצב הקיים מוצגים לפיכם בחוברת זו והם יעלו לדיון

הפרויקט והמלצותיו לשיפור המצב הקיים מוצגים לפיכם בחוברת זו והם יעלו לדיון

בכס הוכחי ,ביוי  .2018הפרויקט הותע בהובלה משותפת של המכון הישראלי

בכס הוכחי ,ביוי  .2018הפרויקט הותע בהובלה משותפת של המכון הישראלי

לדמוקרטיה והיחידה לקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה ובשיתוף פעולה

לדמוקרטיה והיחידה לקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה ובשיתוף פעולה

פורה ומחויבות ממשית מצד חברי ועדת ההיגוי .בוועדה חברים ציגים מאגף החשב הכללי

פורה ומחויבות ממשית מצד חברי ועדת ההיגוי .בוועדה חברים ציגים מאגף החשב הכללי

במשרד האוצר ,מהאגף לטיוב הרגולציה במשרד ראש הממשלה ,מאגף אסטרטגיה במשרד

במשרד האוצר ,מהאגף לטיוב הרגולציה במשרד ראש הממשלה ,מאגף אסטרטגיה במשרד

הכלכלה והתעשייה ,מהתאחדות התעשייים ומחברת קן פרויקט – .BDO

הכלכלה והתעשייה ,מהתאחדות התעשייים ומחברת קן פרויקט – .BDO

במקביל עסק המכון הישראלי לדמוקרטיה בשה החולפת גם בייעוץ לכמה יחידות ממשל

במקביל עסק המכון הישראלי לדמוקרטיה בשה החולפת גם בייעוץ לכמה יחידות ממשל

באשר לדרכים לשיפור הרגולציה ולהקטת הטל הבירוקרטי ,בדגש על קידום שיטות

באשר לדרכים לשיפור הרגולציה ולהקטת הטל הבירוקרטי ,בדגש על קידום שיטות

מתחום הכלכלה ההתהגותית ויישום כלים של רגולציה רכה .במסגרת זו ערך צוות

מתחום הכלכלה ההתהגותית ויישום כלים של רגולציה רכה .במסגרת זו ערך צוות

חוקרים מהמכון סקר שבדק את עמדות המגזר העסקי כלפי התערבויות "רכות".

חוקרים מהמכון סקר שבדק את עמדות המגזר העסקי כלפי התערבויות "רכות".

הממצאים מצביעים על תמיכה יכרת בהתערבויות "רכות" במגוון תחומי ממשל ,והם

הממצאים מצביעים על תמיכה יכרת בהתערבויות "רכות" במגוון תחומי ממשל ,והם

מוצגים בחוברת זו כבסיס לדיון במושב הרגולציה.

מוצגים בחוברת זו כבסיס לדיון במושב הרגולציה.

בוסף ,במסגרת יישום תוכית העבודה הרב-שתית של המכון ,עסקו במתן סיוע לגורמי

בוסף ,במסגרת יישום תוכית העבודה הרב-שתית של המכון ,עסקו במתן סיוע לגורמי

הממשל בהידוק הקשר עם גורמי הדירוג הבילאומיים ,ובראשם הבק העולמי .החת

הממשל בהידוק הקשר עם גורמי הדירוג הבילאומיים ,ובראשם הבק העולמי .החת

היסוד היא שהידוק הקשר יביא לשיח פורה ולטיוב דיוק המדידה של ישראל על ידי גופים

היסוד היא שהידוק הקשר יביא לשיח פורה ולטיוב דיוק המדידה של ישראל על ידי גופים

אלו .במסגרת זו ערכו החוקרים יתוח רגישות לדוח  ,Doing Businessאשר חשף את

אלו .במסגרת זו ערכו החוקרים יתוח רגישות לדוח  ,Doing Businessאשר חשף את

התחומים הבעייתיים ביותר בעשיית עסקים בישראל .יתוח הרגישות הציג גם את מידת

התחומים הבעייתיים ביותר בעשיית עסקים בישראל .יתוח הרגישות הציג גם את מידת

השיפור האפשרי במקומה של ישראל בדירוג הבילאומי – בהתייחס לכל מדד בפרד .את

השיפור האפשרי במקומה של ישראל בדירוג הבילאומי – בהתייחס לכל מדד בפרד .את

3

"טיוב הרגולציה בישראל והקלת טל הבירוקרטיה :הצעה לתוכית רב-שתית" ,בתוך :שתי
כלכלות – חברה אחת :חומרי רקע לכס אלי הורביץ  ,2017המכון הישראלי לדמוקרטיה,
www.idi.org.il/media/9140/hurvitz2017-he.pdf ,2017
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"טיוב הרגולציה בישראל והקלת טל הבירוקרטיה :הצעה לתוכית רב-שתית" ,בתוך :שתי
כלכלות – חברה אחת :חומרי רקע לכס אלי הורביץ  ,2017המכון הישראלי לדמוקרטיה,
www.idi.org.il/media/9140/hurvitz2017-he.pdf ,2017
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כיצד יוצאים מסבך הבירוקרטיה והרגולציה?

כיצד יוצאים מסבך הבירוקרטיה והרגולציה?

ממצאי הדוח הצגו לגורמי הממשל הרלווטיים והגשו אותם ככלי לשימושם .עיקריו

ממצאי הדוח הצגו לגורמי הממשל הרלווטיים והגשו אותם ככלי לשימושם .עיקריו

של הדוח מופיעים במצגת בחוברת זו ,המוגשת לקראת מושב הרגולציה.

של הדוח מופיעים במצגת בחוברת זו ,המוגשת לקראת מושב הרגולציה.

או מאמיים כי אימוץ המלצותיו יביא להגדלת השקיפות בתהליכים שעובר המגזר

או מאמיים כי אימוץ המלצותיו יביא להגדלת השקיפות בתהליכים שעובר המגזר

העסקי בממשקיו עם הממשל ,לחיזוק שוויון ההזדמויות בין עסקים ,להחלשת המיעים

העסקי בממשקיו עם הממשל ,לחיזוק שוויון ההזדמויות בין עסקים ,להחלשת המיעים

להתהלות מושחתת ולצמצום ההזדמויות לשחיתות .כמו כן או מאמיים כי יישום

להתהלות מושחתת ולצמצום ההזדמויות לשחיתות .כמו כן או מאמיים כי יישום

המלצותיו ייתן תמריץ של ממש למשקיעים ,מקומיים וזרים ,להקים ולהרחיב מפעלים,

המלצותיו ייתן תמריץ של ממש למשקיעים ,מקומיים וזרים ,להקים ולהרחיב מפעלים,

ואלה יביאו להגדלת היקפי התעסוקה בישראל ולהאצת הצמיחה במשק.

ואלה יביאו להגדלת היקפי התעסוקה בישראל ולהאצת הצמיחה במשק.

בברכה,

בברכה,

דפה אבירם-יצן

דפה אבירם-יצן

מהלת כס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2018

מהלת כס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2018

מהלת המרכז לממשל וכלכלה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

מהלת המרכז לממשל וכלכלה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

9

9
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מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית
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מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

חברי צוות ההיגוי:

חברי צוות ההיגוי:

המכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה

דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המרכז לממשל וכלכלה

דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המרכז לממשל וכלכלה

ד"ר אסף כהן ,חוקר; ראש תוכנית מוסמך במינהל עסקים ) (MBAבמכללת רופין

ד"ר אסף כהן ,חוקר; ראש תוכנית מוסמך במינהל עסקים ) (MBAבמכללת רופין

ד"ר איל פאר ,חוקר; בית הספר למינהל עסקים ,אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר איל פאר ,חוקר; בית הספר למינהל עסקים ,אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' יובל פלדמן ,עמית בכיר וראש התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי; פרופסור מן

פרופ' יובל פלדמן ,עמית בכיר וראש התוכנית לרפורמות בשירות הציבורי; פרופסור מן

המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן

המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן

משרד הכלכלה והתעשייה ,היחידה לקידום השקעות זרות

משרד הכלכלה והתעשייה ,היחידה לקידום השקעות זרות

אייל אליעזר ,מהל אגף אסטרטגיה ושיווק

אייל אליעזר ,מהל אגף אסטרטגיה ושיווק

גלעד בארי ,מהל תחום מחקר כלכלי ברשות

גלעד בארי ,מהל תחום מחקר כלכלי ברשות

אילן לאופר ,אחראי קשרי ממשל

אילן לאופר ,אחראי קשרי ממשל

משרד הכלכלה והתעשייה ,אגף אסטרטגיה

משרד הכלכלה והתעשייה ,אגף אסטרטגיה
יוחאי ברשטיין ,מהל תחום טיוב רגולציה

יוחאי ברשטיין ,מהל תחום טיוב רגולציה

משרד ראש הממשלה

שירי וימן ,מנהלת תחום באגף טיוב רגולציה

*

המסמך המלא ,כולל הספחים ,מצא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
https://tinyurl.com/y7qqqufh
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משרד ראש הממשלה

משרד האוצר ,אגף החשב הכללי
מוטי אלישע ,סגן בכיר לחשב הכללי )לשעבר ,עד אפריל (2018

שירי וימן ,מנהלת תחום באגף טיוב רגולציה

דריה פודשיבלוב ,רכזת משרדים כלכליים
חגית שי ,סגית בכירה לחשב הכללי

משרד האוצר ,אגף החשב הכללי
מוטי אלישע ,סגן בכיר לחשב הכללי )לשעבר ,עד אפריל (2018

התאחדות התעשייים

דריה פודשיבלוב ,רכזת משרדים כלכליים

איל פרובלר ,יועץ משפטי וממונה רגולציה

חגית שי ,סגית בכירה לחשב הכללי

ד"ר רון תומר ,תעשיין ויו"ר ו עדת כלכלה ורגולציה
התאחדות התעשייים
קו פרויקט BDO

איל פרובלר ,יועץ משפטי וממונה רגולציה
ד"ר רון תומר ,תעשיין ויו"ר ו עדת כלכלה ורגולציה

אסתי גולדהמר ,מהלת שותפה
די לרר ,מהל שותף

קו פרויקט BDO

אסתי גולדהמר ,מהלת שותפה
די לרר ,מהל שותף
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מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

רקע ומטרה *

רקע ומטרה

הרקע להתעת פרויקט "מפת דרכים רגולטורית למשקיע" היו הטל הבירוקרטי

הרקע להתעת פרויקט "מפת דרכים רגולטורית למשקיע" היו הטל הבירוקרטי

והרגולטורי הכבד עמו מתמודד המגזר העסקי בבואו לבצע השקעות בישראל ,להקים

והרגולטורי הכבד עמו מתמודד המגזר העסקי בבואו לבצע השקעות בישראל ,להקים

מפעלים ולעשות עסקים .עובדה זו באה לידי ביטוי במדדים שוים אותם מפרסמים

מפעלים ולעשות עסקים .עובדה זו באה לידי ביטוי במדדים שוים אותם מפרסמים

ארגוים בילאומיים .הבק העולמי ,הפורום הכלכלי העולמי וה , OECD -הפועלים

ארגוים בילאומיים .הבק העולמי ,הפורום הכלכלי העולמי וה , OECD -הפועלים

בדרכים שוות כדי לסייע לטיוב הרגולציה ברחבי העולם ,מפרסמים מדדים המדרגים

בדרכים שוות כדי לסייע לטיוב הרגולציה ברחבי העולם ,מפרסמים מדדים המדרגים

את המדיות השוות לפי איכות הרגולציה והתחרותיות .על פי המדדים הבילאומיים,

את המדיות השוות לפי איכות הרגולציה והתחרותיות .על פי המדדים הבילאומיים,

מצבה של ישראל בתחום הרגולציה טעון שיפור:

מצבה של ישראל בתחום הרגולציה טעון שיפור:

•

•

•

1

*

•

ישראל מדורגת בשת  2018במקום ה 54-מתוך  190מדיות ובמקום החמישי

ישראל מדורגת בשת  2018במקום ה 54-מתוך  190מדיות ובמקום החמישי

מהסוף מבין מדיות ה OECD-במדד וחות עשיית העסקים )דו"ח הDoing -

מהסוף מבין מדיות ה OECD-במדד וחות עשיית העסקים )דו"ח הDoing -

 (Businessשערך על ידי הבק העולמי .ישראל דורגה מוך במיוחד במדדי המשה

 (Businessשערך על ידי הבק העולמי .ישראל דורגה מוך במיוחד במדדי המשה

הבאים :רישום כס ) ,(130תשלום מסים ) ,(99אכיפת חוזים ).(92

הבאים :רישום כס ) ,(130תשלום מסים ) ,(99אכיפת חוזים ).(92
•

ישראל מדורגת בשת  2018במקום ה 41-מתוך  138מדיות בתת מדד "טל

ישראל מדורגת בשת  2018במקום ה 41-מתוך  138מדיות בתת מדד "טל

הרגולציה הממשלתית" בדו"ח התחרותיות הבילאומי שעורך הפורום הכלכלי

הרגולציה הממשלתית" בדו"ח התחרותיות הבילאומי שעורך הפורום הכלכלי

העולמי .אמם מדובר בשיפור יכר לעומת שים קודמות )בשת  2014ישראל

העולמי .אמם מדובר בשיפור יכר לעומת שים קודמות )בשת  2014ישראל

דורגה במקום  ,(116אולם יש עדיין מקום רב לשיפור .עוד מצא כי הסיבה

דורגה במקום  ,(116אולם יש עדיין מקום רב לשיפור .עוד מצא כי הסיבה

העיקרית המקשה על עשיית עסקים בישראל היא בירוקרטיה ממשלתית בלתי

העיקרית המקשה על עשיית עסקים בישראל היא בירוקרטיה ממשלתית בלתי

יעילה1.

יעילה1.

•

בסקר שערך הפורום הכלכלי העולמי ,במסגרת דוח התחרותיות ,צייו ציגי

בסקר שערך הפורום הכלכלי העולמי ,במסגרת דוח התחרותיות ,צייו ציגי

העסקים בישראל את "הבירוקרטיה הממשלתית" כגורם המקשה ביותר על עשיית

העסקים בישראל את "הבירוקרטיה הממשלתית" כגורם המקשה ביותר על עשיית

העסקים .בדו"ח שפרסם המכון לקראת כס אלי הורביץ  2017בושא ,מצא כי

העסקים .בדו"ח שפרסם המכון לקראת כס אלי הורביץ  2017בושא ,מצא כי

מרכזיות בעיה זו איה מאפיית מדיות מתקדמות אחרות ,המצויות בראש טבלת

מרכזיות בעיה זו איה מאפיית מדיות מתקדמות אחרות ,המצויות בראש טבלת

התחרותיות ,אבל כן מאפיין )בצד בעיית השחיתות( מדיות המדורגות מוך בטבלת

התחרותיות ,אבל כן מאפיין )בצד בעיית השחיתות( מדיות המדורגות מוך בטבלת

התחרותיות.

התחרותיות.

The Global Competitive Index, 2017-2018 edition, the World Economic Forum

הנספחים לחוברת זו נמצאים במסמך המלא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
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כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2018

•

•

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2018

ישראל מדורגת במקום ה 39-מתוך  45מדיות במדד הרגולציה על שוקי

•

ישראל מדורגת במקום ה 39-מתוך  45מדיות במדד הרגולציה על שוקי

המוצרים )  ,( PMRשערך על ידי ה ) OECD -לפי הדו"ח האחרון

המוצרים )  ,( PMRשערך על ידי ה ) OECD -לפי הדו"ח האחרון

שפורסם ב .( 2013 -

שפורסם ב .( 2013 -

חיזוק וסף למצוקת המגזר העסקי בתחום יתן לקבל ממגוון סקרים שערכו

•

חיזוק וסף למצוקת המגזר העסקי בתחום יתן לקבל ממגוון סקרים שערכו

בהתאחדות התעשייים ובאיגוד לשכות המסחר במהלך השים ,בהם צויה

בהתאחדות התעשייים ובאיגוד לשכות המסחר במהלך השים ,בהם צויה

הרגולציה והבירוקרטיה כגורם מרכזי המפריע לעשיית עסקים ולהקמת

הרגולציה והבירוקרטיה כגורם מרכזי המפריע לעשיית עסקים ולהקמת

מפעלים בישראל.

מפעלים בישראל.

על רקע טל כבד זה ,מדאיגה ביותר התופעה של ירידה במספר המפעלים החדשים

על רקע טל כבד זה ,מדאיגה ביותר התופעה של ירידה במספר המפעלים החדשים

שקמים בישראל .על פי תוי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשים  2016-2013הוקמו

שקמים בישראל .על פי תוי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשים  2016-2013הוקמו

בממוצע רק  11מפעלים בשה )המעסיקים למעלה מ 20 -עובדים( ,לעומת  38מפעלים

בממוצע רק  11מפעלים בשה )המעסיקים למעלה מ 20 -עובדים( ,לעומת  38מפעלים

בשה בשים  ,2012-2009ו 49-מפעלים חדשים בשה בשים  .2008-2005במקביל ,ראה

בשה בשים  ,2012-2009ו 49-מפעלים חדשים בשה בשים  .2008-2005במקביל ,ראה

שהחברות הישראליות ממשיכות להתרחב ,אבל בוחרות לעשות זאת בחו"ל .כך ,על פי

שהחברות הישראליות ממשיכות להתרחב ,אבל בוחרות לעשות זאת בחו"ל .כך ,על פי

תוי התאחדות התעשייים בעוד שיעור המפעלים החדשים שקמים בישראל הולך

תוי התאחדות התעשייים בעוד שיעור המפעלים החדשים שקמים בישראל הולך

ופוחת ,הרי ששיעור החברות להן פעילות יצרית בחו"ל עולה מ 16% -בשת  2005לכ-

ופוחת ,הרי ששיעור החברות להן פעילות יצרית בחו"ל עולה מ 16% -בשת  2005לכ-

 30%ויותר כיום.

 30%ויותר כיום.

ההחלטה להקים מפעל חדש או להרחיב מפעל קיים ובעת מהרצון לצל הזדמויות

ההחלטה להקים מפעל חדש או להרחיב מפעל קיים ובעת מהרצון לצל הזדמויות

ופוטציאל שוק וכן מהרצון להגדיל את כושר הייצור .ככל שחולף זמן רב יותר בין

ופוטציאל שוק וכן מהרצון להגדיל את כושר הייצור .ככל שחולף זמן רב יותר בין

ההחלטה להקים/להרחיב קו ייצור לבין תחילת הייצור ,כך גדל הסיכון כי התעשיין

ההחלטה להקים/להרחיב קו ייצור לבין תחילת הייצור ,כך גדל הסיכון כי התעשיין

יחמיץ את ההזדמות בשוק ו/או שמתחריו יקדימו אותו .מכאן עלול להיווצר מצב בו

יחמיץ את ההזדמות בשוק ו/או שמתחריו יקדימו אותו .מכאן עלול להיווצר מצב בו

החברה סופגת פגיעה ,שהיה לעיתים בלתי הפיכה ,במחזור המכירות ובפוטציאל

החברה סופגת פגיעה ,שהיה לעיתים בלתי הפיכה ,במחזור המכירות ובפוטציאל

המכירות העתידי.

המכירות העתידי.

על רקע מגמות אלו החליטו המכון הישראלי לדמוקרטיה והיחידה לקידום השקעות

על רקע מגמות אלו החליטו המכון הישראלי לדמוקרטיה והיחידה לקידום השקעות

זרות במשרד הכלכלה ליזום את פרויקט יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע,

זרות במשרד הכלכלה ליזום את פרויקט יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע,

שמטרתו לקדם את השקיפות וההוגות של תהליך הקמת מפעל בישראל ,להביא לחיזוק

שמטרתו לקדם את השקיפות וההוגות של תהליך הקמת מפעל בישראל ,להביא לחיזוק

שוויון ההזדמויות ולצמצום פערי המידע שקיימים כיום בין תעשייים גדולים לקטים

שוויון ההזדמויות ולצמצום פערי המידע שקיימים כיום בין תעשייים גדולים לקטים

ובכך להביא להקטת הצורך בשימוש במתווכים וב"מאכערים".

ובכך להביא להקטת הצורך בשימוש במתווכים וב"מאכערים".
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מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

יוזמה זו באה לתת מעה למצוקות התעשייים בשטח ,אשר מתמודדים עם קשיים רבים

יוזמה זו באה לתת מעה למצוקות התעשייים בשטח ,אשר מתמודדים עם קשיים רבים

בתהליך הקמת מפעל תעשייתי .קשיים אלה ובעים מעצם היותו של התהליך מורכב,

בתהליך הקמת מפעל תעשייתי .קשיים אלה ובעים מעצם היותו של התהליך מורכב,

המצריך הבה מעמיקה במספר רב של תחומים והיכרות עם אופן העבודה מול גורמי

המצריך הבה מעמיקה במספר רב של תחומים והיכרות עם אופן העבודה מול גורמי

ממשל ורגולטורים ,על מת לעמוד בדרישות הרגולטוריות השוות.

ממשל ורגולטורים ,על מת לעמוד בדרישות הרגולטוריות השוות.

לצורך הובלת הפרויקט הוקמה וועדת היגוי ,שכללה את ציגי משרד הכלכלה והתעשייה,

לצורך הובלת הפרויקט הוקמה וועדת היגוי ,שכללה את ציגי משרד הכלכלה והתעשייה,

משרד רה"מ וצוות חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה .בוסף ,שכרו שירותיה

משרד רה"מ וצוות חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה .בוסף ,שכרו שירותיה

המקצועיים של חברת הייעוץ קו פרויקט .BDO

המקצועיים של חברת הייעוץ קו פרויקט .BDO

צוות ההיגוי שם לו למטרה לעמוד בארבעת היעדים הבאים:

צוות ההיגוי שם לו למטרה לעמוד בארבעת היעדים הבאים:

 .1יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע אשר תשמש כמורה בוכים למשקיע

 .1יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע אשר תשמש כמורה בוכים למשקיע

שברצוו להקים מפעל תעשייתי בישראל .מפת דרכים זו תאפשר שקיפות ובהירות

שברצוו להקים מפעל תעשייתי בישראל .מפת דרכים זו תאפשר שקיפות ובהירות

של התהליכים הדרשים עבור משקיעים מקומיים וזרים כאחד.

של התהליכים הדרשים עבור משקיעים מקומיים וזרים כאחד.

 .2איתור הקשיים והכשלים בתהליכים הרגולטוריים הקיימים היום.

 .2איתור הקשיים והכשלים בתהליכים הרגולטוריים הקיימים היום.

 .3גיבוש סט הצעות אופרטיביות לשיפור וטיוב התהליך והפיכתו ליותר שקוף ,גיש

 .3גיבוש סט הצעות אופרטיביות לשיפור וטיוב התהליך והפיכתו ליותר שקוף ,גיש
וידידותי למשקיע.

וידידותי למשקיע.
 .4סיוע וליווי תהליך יישום המלצות הצוות על ידי הרגולטורים.

 .4סיוע וליווי תהליך יישום המלצות הצוות על ידי הרגולטורים.

חשיבות יישום המלצות דו"ח זה

חשיבות יישום המלצות דו"ח זה

חשיבותו המכרעת של יישום המלצות פרויקט משותף זה מתחדדת לאור מספר השים

חשיבותו המכרעת של יישום המלצות פרויקט משותף זה מתחדדת לאור מספר השים

הרב שאורך התהליך כיום :לפי ממצאי עבודה זו משך התהליך הבירוקרטי והרגולטורי

הרב שאורך התהליך כיום :לפי ממצאי עבודה זו משך התהליך הבירוקרטי והרגולטורי

להקמת מפעל חדש ו/או להרחבה של מפעל קיים ע בין  22ל 45-חודשים )דהייו  2עד

להקמת מפעל חדש ו/או להרחבה של מפעל קיים ע בין  22ל 45-חודשים )דהייו  2עד

 4שים( ,זאת מעבר לזמן הדרש לתכון ולבייה בפועל ולא התייחסות למקרים

 4שים( ,זאת מעבר לזמן הדרש לתכון ולבייה בפועל וללא התייחסות למקרים

פרטיים המחייבים אישורים מעבר למסלול השל המפעל המאפיין שבחן בפרויקט

פרטיים המחייבים אישורים מעבר למסלול של המפעל המאפיין שבחן בפרויקט

זה.

זה.

כלומר ,משך הזמן הכולל )כולל בייה בפועל( יכול להגיע ל 4-עד  6שים.

כלומר ,משך הזמן הכולל )כולל בייה בפועל( יכול להגיע ל 4-עד  6שים.
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חשיבות הקלת הנטל הרגולטורי הוצגה בהרחבה בכנס אלי הורביץ  ,2017במסמך "טיוב

חשיבות הקלת הנטל הרגולטורי הוצגה בהרחבה בכנס אלי הורביץ  ,2017במסמך "טיוב

הרגולציה בישראל והקלת נטל הבירוקרטיה" 2 ,בו הוצגה תכנית פעולה רב שנתית

הרגולציה בישראל והקלת נטל הבירוקרטיה" 2 ,בו הוצגה תכנית פעולה רב שנתית

להקלת הנטל הרגולטורי בישראל ,אשר אחד ממרכיביה הוא המלצה להתניע את

להקלת הנטל הרגולטורי בישראל ,אשר אחד ממרכיביה הוא המלצה להתניע את

הפרויקט הנוכחי ,של יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע המעוניין להקים מפעל

הפרויקט הנוכחי ,של יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע המעוניין להקים מפעל

בישראל .

בישראל .

חברי הצוות מבקשים להדגיש כי ישנה חשיבות מכרעת שיישום וקידום המלצות דו"ח

חברי הצוות מבקשים להדגיש כי ישנה חשיבות מכרעת שיישום וקידום המלצות דו"ח

זה תהיינה מתואמות עם תהליכים שכבר היום מתרחשים ו/או מותנעים בממשלה.

זה תהיינה מתואמות עם תהליכים שכבר היום מתרחשים ו/או מותנעים בממשלה.

מדובר בשלל תכניות בהובלת משרד ראש הממשלה בהן תכנית החומש להפחתת הנטל

מדובר בשלל תכניות בהובלת משרד ראש הממשלה בהן תכנית החומש להפחתת הנטל

הרגולטורי ,תוכנית להקלת הנטל שמקודמת עם מערך הכבאות ומשרד הכלכלה,

הרגולטורי ,תוכנית להקלת הנטל שמקודמת עם מערך הכבאות ומשרד הכלכלה,

התוכנית לייעול ושיפור תהליכי תכנון ובנייה לתעשייה ,וכן המלצות הוועדה

התוכנית לייעול ושיפור תהליכי תכנון ובנייה לתעשייה ,וכן המלצות הוועדה

הבינמשרדית לשיפור הסביבה העסקית בהובלת החשב הכללי .

הבינמשרדית לשיפור הסביבה העסקית בהובלת החשב הכללי .

הוועדה מונתה ביולי  2017על-ידי החשב הכללי והמלצותיה נוגעות לשיפור הסביבה

הוועדה מונתה ביולי  2017על-ידי החשב הכללי והמלצותיה נוגעות לשיפור הסביבה

העסקית וקלות עשיית העסקים בישראל ,תוך צמצום הבירוקרטיה ,התייעלות ופישוט

העסקית וקלות עשיית העסקים בישראל ,תוך צמצום הבירוקרטיה ,התייעלות ופישוט

תהליכים בין המגזר העסקי לגופי הממשלה וכן תכנית עבודה לשיפור דירוג ישראל במדד

תהליכים בין המגזר העסקי לגופי הממשלה וכן תכנית עבודה לשיפור דירוג ישראל במדד

ה Doing Business-של הבנק העולמי.

ה Doing Business-של הבנק העולמי.

אנו מאמינים כי יישום המלצותינו יאפשר פישוט וייעול תהליך ההשקעות בישראל,

אנו מאמינים כי יישום המלצותינו יאפשר פישוט וייעול תהליך ההשקעות בישראל,

חיסכון בזמן ובתקציבים עבור יזמים ותעשיינים ,הגדלת השקיפות בתהליכים ,חיזוק

חיסכון בזמן ובתקציבים עבור יזמים ותעשיינים ,הגדלת השקיפות בתהליכים ,חיזוק

שוויון ההזדמנויות והקטנת המניעים וההזדמנויות לשחיתות .בנוסף ,אנו מאמינים כי

שוויון ההזדמנויות והקטנת המניעים וההזדמנויות לשחיתות .בנוסף ,אנו מאמינים כי

אימוץ המלצותינו צפוי להוות תמריץ משמעותי עבור משקיעים מקומיים וזרים ,להקמה

אימוץ המלצותינו צפוי להוות תמריץ משמעותי עבור משקיעים מקומיים וזרים ,להקמה

ו/או הרחבה של מפעלים בישראל ,ומכאן גם לגידול בהיקפי התעסוקה ובשיעור הצמיחה

ו/או הרחבה של מפעלים בישראל ,ומכאן גם לגידול בהיקפי התעסוקה ובשיעור הצמיחה

במשק הישראלי.

במשק הישראלי.

2
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מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

 .1תקציר מפת הדרכים ,קשיים וכשלים בתהליך ,ופתרונות מוצעים
יעדים  1ו :2-יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע ואיתור הקשיים

.1.1

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

 .1תקציר מפת הדרכים ,קשיים וכשלים בתהליך ,ופתרונות מוצעים
יעדים  1ו :2-יצירת מפת דרכים רגולטורית למשקיע ואיתור הקשיים

.1.1

והכשלים בתהליך:

והכשלים בתהליך:
להלן תיאור תהליך הקמת מפעל תעשייתי בישראל ,שלב אחר שלב:
שלב  - 1איתור קרקע

.1.1.1

להלן תיאור תהליך הקמת מפעל תעשייתי בישראל ,שלב אחר שלב:
שלב  - 1איתור קרקע

.1.1.1

o

תהליך  -איתור קרקע מתאימה לתחום התעשייה המבוקש.

o

תהליך  -איתור קרקע מתאימה לתחום התעשייה המבוקש.

o

קשיים עיקריים  -מקורות המידע מציגים מידע חלקי בלבד והם אים

o

קשיים עיקריים  -מקורות המידע מציגים מידע חלקי בלבד והם אים

מעודכים; הגדרות התב"ע אין תואמות את תחומי התעשיות.
o

משך זמן שלב זה  3-6 -חודשים.
שלב  - 2הקצאת קרקע

.1.1.2

מעודכים; הגדרות התב"ע אין תואמות את תחומי התעשיות.
o

משך זמן שלב זה  3-6 -חודשים.
שלב  - 2הקצאת קרקע

.1.1.2

o

תהליך  -הגשת בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז.

o

תהליך  -הגשת בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז.

o

קשיים עיקריים  -בקשות התעשייים לקרקע בפטור ממכרז כסות לתור

o

קשיים עיקריים  -בקשות התעשייים לקרקע בפטור ממכרז כסות לתור

o

הבקשות הרגיל; ביצוע תהליך שמאות הקרקעות ע"י שמאים פרטיים אורך

הבקשות הרגיל; ביצוע תהליך שמאות הקרקעות ע"י שמאים פרטיים אורך

זמן רב; המחלקה המקצועית במיהל אזורי התעשייה האמוה על בדיקת

זמן רב; המחלקה המקצועית במיהל אזורי התעשייה האמוה על בדיקת

בקשות היזמים להקצאת קרקעות מוגבלת במשאביה; ישו כשל מהותי

בקשות היזמים להקצאת קרקעות מוגבלת במשאביה; ישו כשל מהותי

בממשק העבודה שבין מיהל אזורי התעשייה לבין רשות מקרקעי ישראל

בממשק העבודה שבין מיהל אזורי התעשייה לבין רשות מקרקעי ישראל

)רמ"י( במעבר משלב איתור הקרקע לשלב הגשת בקשה להקצאת קרקע

)רמ"י( במעבר משלב איתור הקרקע לשלב הגשת בקשה להקצאת קרקע

בפטור ממכרז.

בפטור ממכרז.

משך זמן שלב זה  6-12 -חודשים.
שלב  - 3קבלת היתר בייה

.1.1.3

o

משך זמן שלב זה  6-12 -חודשים.
שלב  - 3קבלת היתר בייה

.1.1.3

o

תהליך  -בקשה להיתר בייה המאפשר את ביצוע עבודות הבייה בשטח.

o

תהליך  -בקשה להיתר בייה המאפשר את ביצוע עבודות הבייה בשטח.

o

קשיים עיקריים  -חוסר התאמה בין המידע המתקבל בתיק המידע ליזם

o

קשיים עיקריים  -חוסר התאמה בין המידע המתקבל בתיק המידע ליזם

לבין הדרישות הרגולטוריות; הדרישות הרגולטוריות הין מחמירות ואין

לבין הדרישות הרגולטוריות; הדרישות הרגולטוריות הין מחמירות ואין

מפעילות שיקול דעת מקצועי בטווח האפשרי לסוגי תעשיות שוים; בחלקים

מפעילות שיקול דעת מקצועי בטווח האפשרי לסוגי תעשיות שוים; בחלקים
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רבים מאוד של התהליך דרשים התעשייים לספק מספר גדול של מסמכים,

רבים מאוד של התהליך דרשים התעשייים לספק מספר גדול של מסמכים,

אישורים והוכחות ההכרחיים להבטחת עמידת המפעל בדרישות הרגולציה

אישורים והוכחות ההכרחיים להבטחת עמידת המפעל בדרישות הרגולציה

הרלווטיות.

הרלווטיות.

משך זמן שלב זה  6-12 -חודשים.
שלב  - 4בייה וקבלת טופס 4

.1.1.4
o

o

שלב  - 4בייה וקבלת טופס 4

.1.1.4

תהליך  -עמידה בדרישות הרגולטוריות במהלך הבייה והשלמתה עד לקבלת

o

טופס .4
o

o

o

קשיים עיקריים  -במהלך הבייה מתקבלות דרישות וספות מצד הגופים

o

o

קשיים עיקריים  -במהלך הבייה מתקבלות דרישות וספות מצד הגופים

הרגולטורים; ישה זמיות מוכה של ציגי הרגולטור לבדיקות ואישורים,

הרגולטורים; ישה זמיות מוכה של ציגי הרגולטור לבדיקות ואישורים,

דבר המביא לעיכובים משמעותיים בתהליך הבייה.

דבר המביא לעיכובים משמעותיים בתהליך הבייה.

משך זמן שלב זה )לא כולל הבייה עצמה(  6-12 -חודשים.

o

.1.1.5

תהליך  -הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקה וספת של הגורמים

משך זמן שלב זה )לא כולל הבייה עצמה(  6-12 -חודשים.

שלב  - 5הוצאת רישיון עסק
o

הרגולטורים.
o

תהליך  -עמידה בדרישות הרגולטוריות במהלך הבייה והשלמתה עד לקבלת
טופס .4

שלב  - 5הוצאת רישיון עסק

.1.1.5

משך זמן שלב זה  6-12 -חודשים.

תהליך  -הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקה וספת של הגורמים
הרגולטורים.

קשיים עיקריים  -דרישה לבדיקה וספת מצד הגופים הרגולטוריים אשר

o

קשיים עיקריים  -דרישה לבדיקה וספת מצד הגופים הרגולטוריים אשר

תו את אישורם בשלבים מוקדמים של התהליך; באחריות התעשיין לדאוג

תו את אישורם בשלבים מוקדמים של התהליך; באחריות התעשיין לדאוג

בעצמו להגעת הגורמים הרגולטוריים השוים לצורך קבלת אישורם.

בעצמו להגעת הגורמים הרגולטוריים השוים לצורך קבלת אישורם.

משך זמן שלב זה –  1-3חודשים.

o

משך זמן שלב זה –  1-3חודשים.

הזמן הדרוש להליך הבירוקרטי בהקמת מפעל תעשייתי הינו 22-45
חודשים ,דהיינו כ 2-עד  4שנים )לא כולל בנייה(.

הזמן הדרוש להליך הבירוקרטי בהקמת מפעל תעשייתי הינו 22-45
חודשים ,דהיינו כ 2-עד  4שנים )לא כולל בנייה(.

20

20

21

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

.1.2

יעד  :3סט פתרוות אופרטיביים לקיצור משך הזמן להקמת מפעל תעשייתי

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

.1.2

בכל אחד מהשלבים:
.1.2.1

.1.2.2

.1.2.3

.1.2.4

.1.2.5

יעד  :3סט פתרוות אופרטיביים לקיצור משך הזמן להקמת מפעל תעשייתי
בכל אחד מהשלבים:

שלב איתור הקרקע  -עדכון מקורות המידע הקיימים המיועדים לתעשייים

.1.2.1

שלב איתור הקרקע  -עדכון מקורות המידע הקיימים המיועדים לתעשייים

לעיתים תכופות; העלאת מודעות התעשייים למקורות המידע הקיימים )ייזום

לעיתים תכופות; העלאת מודעות התעשייים למקורות המידע הקיימים )ייזום

פעילויות שיווק(.

פעילויות שיווק(.

שלב הקצאת הקרקע  -פיתוח מערכת מקוות על ידי רמ"י אשר תתממשק עם

.1.2.2

שלב הקצאת הקרקע  -פיתוח מערכת מקוות על ידי רמ"י אשר תתממשק עם

המערכות של משרד הכלכלה ליצירת רשת תעבורת מידע יעילה בייהם; שימוש

המערכות של משרד הכלכלה ליצירת רשת תעבורת מידע יעילה בייהם; שימוש

ביועצים חיצויים במשרד הכלכלה ,לזירוז משך הזמן לבדיקת בקשות

ביועצים חיצויים במשרד הכלכלה ,לזירוז משך הזמן לבדיקת בקשות

להקצאת קרקע בפטור ממכרז; יצירת מסלול הגשת בקשות פרד לתעשייים

להקצאת קרקע בפטור ממכרז; יצירת מסלול הגשת בקשות פרד לתעשייים

ברמ"י; צמצום בקשות מהתעשייים בשיטת  ;Ask Onceביצוע תהליכי שמאות

ברמ"י; צמצום בקשות מהתעשייים בשיטת  ;Ask Onceביצוע תהליכי שמאות

מוקדמת ברמ"י לשטחים המיועדים להקצאה לתעשייה.

מוקדמת ברמ"י לשטחים המיועדים להקצאה לתעשייה.

שלב קבלת היתר בייה  -הגברת אמון באמצעות שימוש בתצהירים במקום

.1.2.3

שלב קבלת היתר בייה  -הגברת אמון באמצעות שימוש בתצהירים במקום

מסמכים והוכחות; הגבלת משך הזמן בו הרגולטור יכול לדרוש שיויים ,על ידי

מסמכים והוכחות; הגבלת משך הזמן בו הרגולטור יכול לדרוש שיויים ,על ידי

כך שייתן אישור אוטומטי להוצאת היתר בייה לאחר זמן קצוב ,אם במהלכו

כך שייתן אישור אוטומטי להוצאת היתר בייה לאחר זמן קצוב ,אם במהלכו

הרגולטור לא זיהה בעיה במסמכים/תכיות שהוגשו לו; הפחתת רגולציה של

הרגולטור לא זיהה בעיה במסמכים/תכיות שהוגשו לו; הפחתת רגולציה של

גופים מאשרים ,על ידי התאמת הרגולציה לסטדרט ההוג במדיות המערב.

גופים מאשרים ,על ידי התאמת הרגולציה לסטדרט ההוג במדיות המערב.

שלב בייה וקבלת טופס  - 4מיוי גורם אשר יתאם בין התעשייים לגורמים

.1.2.4

שלב בייה וקבלת טופס  - 4מיוי גורם אשר יתאם בין התעשייים לגורמים

המאשרים; הקמת מסלול ייעודי לטיפול במבי תעשייה בכל אחד מהרגולטורים

המאשרים; הקמת מסלול ייעודי לטיפול במבי תעשייה בכל אחד מהרגולטורים

הרלווטיים; ייעול ושיפור פעילויות הפיתוח באזורי התעשייה.

הרלווטיים; ייעול ושיפור פעילויות הפיתוח באזורי התעשייה.

שלב קבלת רישיון עסק  -הסתמכות על אישורים רגולטוריים שהתקבלו

.1.2.5

שלב קבלת רישיון עסק  -הסתמכות על אישורים רגולטוריים שהתקבלו

ותצהירים שתו בשלבים מוקדמים בתהליך )היתר בייה וטופס .(4

ותצהירים שתו בשלבים מוקדמים בתהליך )היתר בייה וטופס .(4

יישום הפתרוות המוצעים לעיל ,שהיו באחריות הרגולטורים עצמם ,יכול להפחית

יישום הפתרוות המוצעים לעיל ,שהיו באחריות הרגולטורים עצמם ,יכול להפחית

באופן משמעותי )בכ (50%-את משך התהליך ,דהייו לקצר את התהליך לכ 1-2-שים,

באופן משמעותי )בכ (50%-את משך התהליך ,דהייו לקצר את התהליך לכ 1-2-שים,

במקום  2עד  4שים )ללא הבייה(.

במקום  2עד  4שים )ללא הבייה(.
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חלק ניכר מההמלצות המוצגות בדוח זה ,גובשו לאחר סדרת מפגשים עם הרגולטורים

חלק ניכר מההמלצות המוצגות בדוח זה ,גובשו לאחר סדרת מפגשים עם הרגולטורים

הרלבנטיים )כגון משרד הכלכלה ורמ"י( ,ולפיכך הן הותאמו מראש לאילוצים בשטח *.עם

הרלבנטיים )כגון משרד הכלכלה ורמ"י( ,ולפיכך הן הותאמו מראש לאילוצים בשטח *.עם

זאת ,הדו"ח כולל גם המלצות כלליות שמוגשות לרגולטורים השונים לשם בחינה ויישום

זאת ,הדו"ח כולל גם המלצות כלליות שמוגשות לרגולטורים השונים לשם בחינה ויישום

)כגון :התאמת הרגולציה לסטנדרט המקובל בעולם המערבי( .נדגיש ,כי אנו מייחסים

)כגון :התאמת הרגולציה לסטנדרט המקובל בעולם המערבי( .נדגיש ,כי אנו מייחסים

חשיבות רבה להמשך התהליך תוך תאום ושיתוף הרגולטורים ומשרדי הממשלה

חשיבות רבה להמשך התהליך תוך תאום ושיתוף הרגולטורים ומשרדי הממשלה

הרלוונטיים ,זאת לשם הצלחת גיבוש השלב הבא של הפרויקט ,בו יעלה הצורך לתרגם חלק

הרלוונטיים ,זאת לשם הצלחת גיבוש השלב הבא של הפרויקט ,בו יעלה הצורך לתרגם חלק

מההמלצות שנותרו כלליות לצעדים קונקרטיים יותר.

מההמלצות שנותרו כלליות לצעדים קונקרטיים יותר.

 .2השיטה

 .2השיטה

שלבי העבודה כללו:

שלבי העבודה כללו:

2.1

2.1

השוואה בילאומית :סקירת תהליך הקמת מפעל ביו-זילד ,סיגפור ואירלד,
והשוואתו לתהליך בישראל.

2.2

והשוואתו לתהליך בישראל.

איסוף תוים:




2.2

קיום ראיוות עומק עם תעשייים בעלי יסיון משמעותי בהקמת מפעלים
וכן עם בכירים במשרדי ממשלה שוים ורגולטורים הרלווטיים לתהליך
הקמת מפעל.

הקמת מפעל.


איסוף ויתוח מידע רלווטי לתהליך הקמת מפעל כדוגמת מסמכים

2.3

מיפוי תהליך הקמת מפעל :יתוח התוים שאספו ליצירת מיפוי תהליך

מיפוי תהליך הקמת מפעל :יתוח התוים שאספו ליצירת מיפוי תהליך
הקמת המפעל כפי שמתקיים כיום.

2.4

איתור הכשלים בתהליך :זיהוי הקודות הספציפיות המהוות חסם וכן מקור

איתור הכשלים בתהליך :זיהוי הקודות הספציפיות המהוות חסם וכן מקור
לעיכובים בתהליך.

2.5

גיבוש המלצות :סיכום הממצאים ומתן המלצות לטיוב התהליך וסיוע ליישומן
בשטח.

*

איסוף ויתוח מידע רלווטי לתהליך הקמת מפעל כדוגמת מסמכים
דרשים להגשה ,דרישות רגולטוריות ועוד.

לעיכובים בתהליך.
2.5

קיום ראיוות עומק עם תעשייים בעלי יסיון משמעותי בהקמת מפעלים
וכן עם בכירים במשרדי ממשלה שוים ורגולטורים הרלווטיים לתהליך

הקמת המפעל כפי שמתקיים כיום.
2.4

איסוף תוים:


דרשים להגשה ,דרישות רגולטוריות ועוד.
2.3

השוואה בילאומית :סקירת תהליך הקמת מפעל ביו-זילד ,סיגפור ואירלד,

גיבוש המלצות :סיכום הממצאים ומתן המלצות לטיוב התהליך וסיוע ליישומן
בשטח.

כך גובשו ההמלצות בנוגע להוספת כ"א חיצוני לבדיקת בקשות במשרד הכלכלה,
שמאות מראש ברמ"י ,מסלול מיוחד לתעשייה ברמ"י ,מערכת מחשוב כלכלה-רמ"י.
22

*

כך גובשו ההמלצות בנוגע להוספת כ"א חיצוני לבדיקת בקשות במשרד הכלכלה,
שמאות מראש ברמ"י ,מסלול מיוחד לתעשייה ברמ"י ,מערכת מחשוב כלכלה-רמ"י.
22
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 .3השוואה בינלאומית Benchmark -

 .3השוואה בינלאומית Benchmark -

תהליך הקמת מפעל אותו דרש לעבור תעשיין ,היו תהליך סדרתי המתחיל באיתור

תהליך הקמת מפעל אותו דרש לעבור תעשיין ,היו תהליך סדרתי המתחיל באיתור

קרקע מתאימה ומסתיים בקבלת רישיון עסק )על פי השלבים כפי שמצויים במסמך זה(.

קרקע מתאימה ומסתיים בקבלת רישיון עסק )על פי השלבים כפי שמצויים במסמך זה(.

תהליך זה מתקיים באופן דומה במספר רב של מדיות ברחבי העולם.

תהליך זה מתקיים באופן דומה במספר רב של מדיות ברחבי העולם.

תהליך הקמת המפעל כפי שמתקיים בישראל הושווה למדיות יו-זילד ,סיגפור

תהליך הקמת המפעל כפי שמתקיים בישראל הושווה למדיות יו-זילד ,סיגפור

ואירלד ,מדיות החשבות כידידותיות ליזמים ולעסקים .יו-זילד וסיגפור דורגו

ואירלד ,מדיות החשבות כידידותיות ליזמים ולעסקים .יו-זילד וסיגפור דורגו

במקומות הראשון והשי במדד קלות עשיית העסקים של ארגון הבק

העולמי3 .

ההשוואה התמקדה בשי שלבים מרכזיים בתהליך:

במקומות הראשון והשי במדד קלות עשיית העסקים של ארגון הבק

העולמי3 .

ההשוואה התמקדה בשי שלבים מרכזיים בתהליך:



איתור קרקע.



איתור קרקע.



קבלת היתר לבייה.



קבלת היתר לבייה.

.3.1

איתור קרקע:

.3.1

איתור קרקע:

.3.1.1

סיגפור

.3.1.1

סיגפור

חברת  JTC Corporationהיה חברת דל"ן ממשלתית הפועלת במסגרת משרד המסחר

חברת  JTC Corporationהיה חברת דל"ן ממשלתית הפועלת במסגרת משרד המסחר

והתעשייה ומטרתה להל את שטחי הדל"ן במדיה .באתר החברה כלים שימושיים בהם

והתעשייה ומטרתה להל את שטחי הדל"ן במדיה .באתר החברה כלים שימושיים בהם

יכול להיעזר התעשיין על מת לבצע חיפוש קרקע ראשוי.

יכול להיעזר התעשיין על מת לבצע חיפוש קרקע ראשוי.

כלי משמעותי הקיים באתר היו מפה המאפשרת לתעשיין לאתר קרקע מתאימה לצרכיו

כלי משמעותי הקיים באתר היו מפה המאפשרת לתעשיין לאתר קרקע מתאימה לצרכיו

על בסיס אפשרויות רבות  -קרקע להשכרה/מכירה ,סוג התעשייה ,מיקום ועוד .בוסף,

על בסיס אפשרויות רבות  -קרקע להשכרה/מכירה ,סוג התעשייה ,מיקום ועוד .בוסף,

מצויים מחירי הקרקעות.

מצויים מחירי הקרקעות.

בוסף לכך ,מציע האתר יתוחים סטטיסטיים רבים אודות שטחים/מבים תעשייתיים

בוסף לכך ,מציע האתר יתוחים סטטיסטיים רבים אודות שטחים/מבים תעשייתיים

במדיה ,יתוח מחירים ושכירויות.

במדיה ,יתוח מחירים ושכירויות.

http://www.jtc.gov.sg/Pages/default.aspx

http://www.jtc.gov.sg/Pages/default.aspx

3

http://www.doingbusiness.org/rankings?incomeGroup=high‐income
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http://www.doingbusiness.org/rankings?incomeGroup=high‐income
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 (Singapore Land Authority) SLAהיו גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד המשפטים

 (Singapore Land Authority) SLAהיו גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד המשפטים

הסיגפורי ,ומציע כלי רב עוצמה בשם  OneMapלאיתור שייכות של קרקעות .באמצעות

הסיגפורי ,ומציע כלי רב עוצמה בשם  OneMapלאיתור שייכות של קרקעות .באמצעות

כלי זה יכול התעשיין לבצע בקלות בדיקה של שייכות קרקע המתאימה לצרכיו.

כלי זה יכול התעשיין לבצע בקלות בדיקה של שייכות קרקע המתאימה לצרכיו.

https://www.sla.gov.sg/e-Services/OneMap#.Woqk464jSUk

https://www.sla.gov.sg/e-Services/OneMap#.Woqk464jSUk

.3.1.2

.3.1.2

יו-זילד

לא מצאו כלים יעילים לאיתור קרקע.
.3.1.3

יו-זילד

לא מצאו כלים יעילים לאיתור קרקע.

אירלד

.3.1.3

אירלד

באתר  ,IDA Irelandהסוכות האחראית על קידום ההשקעות הזרות במדיה ,מצוי מידע

באתר  ,IDA Irelandהסוכות האחראית על קידום ההשקעות הזרות במדיה ,מצוי מידע

כללי אודות כסים תעשייתיים/משרדים וכן אודות אזורי התעשייה הקיימים.

כללי אודות כסים תעשייתיים/משרדים וכן אודות אזורי התעשייה הקיימים.

https://www.idaireland.com/how-we-help/property

https://www.idaireland.com/how-we-help/property

.3.1.4

.3.1.4

ישראל

ישראל

באתר משרד הכלכלה מספר כלים )המוצעים בעברית ,אגלית וערבית( המיועדים

באתר משרד הכלכלה מספר כלים )המוצעים בעברית ,אגלית וערבית( המיועדים

לתעשיין ומטרתם להקל את תהליך איתור הקרקע :מפה ליזם ,מחשבון עלויות ליזם

לתעשיין ומטרתם להקל את תהליך איתור הקרקע :מפה ליזם ,מחשבון עלויות ליזם

ורשימה מפורטת של שמות ופרטים של מהלי אזורי התעשייה.

ורשימה מפורטת של שמות ופרטים של מהלי אזורי התעשייה.

בעזרת כלים אלה ,יכול התעשיין לבצע מיפוי ראשוי של שטחי התעשייה הפויים באזורי

בעזרת כלים אלה ,יכול התעשיין לבצע מיפוי ראשוי של שטחי התעשייה הפויים באזורי

התעשייה המועדפים עליו .עם זאת ,לעתים המידע איו עדכי ,ומחייב את היזם לבקר

התעשייה המועדפים עליו .עם זאת ,לעתים המידע איו עדכי ,ומחייב את היזם לבקר

באזורי התעשייה ולעמוד מקרוב על הקרקע המוצעת בהם.

באזורי התעשייה ולעמוד מקרוב על הקרקע המוצעת בהם.

http://www.economy.gov.il/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/MapFor

http://www.economy.gov.il/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/MapFor

Entrepreneur/index.html

Entrepreneur/index.html

http://economy.gov.il/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/CalculatorForE

http://economy.gov.il/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/CalculatorForE

ntrepreneur/index.html

ntrepreneur/index.html
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.3.2

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

.3.2

קבלת היתר בייה:

קבלת היתר בייה:

התהליך הדרש לקבלת היתר בייה מצא דומה בהשוואה בין סיגפור ,יו-זילד וישראל.

התהליך הדרש לקבלת היתר בייה מצא דומה בהשוואה בין סיגפור ,יו-זילד וישראל.

תהליך זה כולל הכת תכית מפורטת בידי גורם מוסמך )אדריכל/מהדס( והגשתה באופן

תהליך זה כולל הכת תכית מפורטת בידי גורם מוסמך )אדריכל/מהדס( והגשתה באופן

מקוון .על תכית המפעל לעמוד בדרישות רבות בכל הקשור בתכן המבה ,התאמה לחוק,

מקוון .על תכית המפעל לעמוד בדרישות רבות בכל הקשור בתכן המבה ,התאמה לחוק,

התאמה לתב"ע וכו'.

התאמה לתב"ע וכו'.

בוסף לכך ,כפי שמתבצע בישראל ,על תכית המפעל לעמוד בדרישות מספר גופים

בוסף לכך ,כפי שמתבצע בישראל ,על תכית המפעל לעמוד בדרישות מספר גופים

רגולטורים בהם :כיבוי אש ,הגת הסביבה ,חברת חשמל ועוד.

רגולטורים בהם :כיבוי אש ,הגת הסביבה ,חברת חשמל ועוד.

בסיגפור מצאו מספר תהליכים רגולטוריים שוים בתהליך קבלת האישורים ,מאלו

בסיגפור מצאו מספר תהליכים רגולטוריים שוים בתהליך קבלת האישורים ,מאלו

ההוגים בישראל :

ההוגים בישראל :





רשות כיבוי האש הסיגפורית מאפשרת קבלת אישור לתכיות המפעל כ Self-



רשות כיבוי האש הסיגפורית מאפשרת קבלת אישור לתכיות המפעל כ Self-

 .Regulation Schemeליזם קיימת האופציה להצהיר בעצמו כי תכיותיו

 .Regulation Schemeליזם קיימת האופציה להצהיר בעצמו כי תכיותיו

עומדות בדרישות כיבוי האש ,ללא ביצוע בדיקה מקדימה .על בסיס הצהרה זו

עומדות בדרישות כיבוי האש ,ללא ביצוע בדיקה מקדימה .על בסיס הצהרה זו

יקבל התעשיין באופן אוטומטי היתר בייה מטעם כיבוי האש.

יקבל התעשיין באופן אוטומטי היתר בייה מטעם כיבוי האש.

רשויות כיבוי האש והגת הסביבה הסיגפוריות מגדירות לוחות זמים ברורים



רשויות כיבוי האש והגת הסביבה הסיגפוריות מגדירות לוחות זמים ברורים

למתן תגובה לתעשייים הפוים אליהם לצורכי קבלת מידע ,אישור תכיות

למתן תגובה לתעשייים הפוים אליהם לצורכי קבלת מידע ,אישור תכיות

ועוד .הטבלאות מטה מפרטות את לוחות הזמים אליהם מחויבות הרשויות:

ועוד .הטבלאות מטה מפרטות את לוחות הזמים אליהם מחויבות הרשויות:

רשות כיבוי האש  -לוחות זמים:

רשות כיבוי האש  -לוחות זמים:
Response Time

Types of services

Response Time

Types of services

7 working days

Waiver Application

7 working days

Waiver Application

2 working days

Approval of Fire Safety Plan

2 working days

Approval of Fire Safety Plan

3 working days

Processing of Temporary Fire Permit/Fire Safety Certificate

3 working days

Processing of Temporary Fire Permit/Fire Safety Certificate

3 working days

Walk-in

Consultation

3 working days

Walk-in

Consultation

10 working days

Written

10 working days

Written
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Applications
Processing of Industrial Allocation
Application

2018 כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

2018 כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

:ים לוחות זמ- ת הסביבהרשות הג

:ים לוחות זמ- ת הסביבהרשות הג

Response time

Applications
Processing of Industrial Allocation
Application

7 working days

Processing of Development Control Plans
Processing Building Plan on Pollution
Control
Processing Building Plan on Environmental
Health
Processing of Detailed Plans on
Sewerage/Sanitary and Drainage Works

7 working days
7 working days
1 working days (plan registration without
checking based on QP certification)
1 working days (plan registration without
checking based on QP certification)
7 working days (from date of clearance
granted for sewerage (TOP), pollution
control (TOP) or drainage (CSC) works,
whichever is later)

Processing of Application for Temporary
Occupation Permit/Certificate of Statutory
Compliance
Processing of Earth Control Measures
Processing of M&E Plans for
Sewerage/Sanitary works
Processing of QP's Forms and Application for
Sewerage Clearance upon completion of
sewerage/sanitary works

7 working days

Response time
7 working days

Processing of Development Control Plans
Processing Building Plan on Pollution
Control
Processing Building Plan on Environmental
Health
Processing of Detailed Plans on
Sewerage/Sanitary and Drainage Works

7 working days
7 working days
1 working days (plan registration without
checking based on QP certification)
1 working days (plan registration without
checking based on QP certification)
7 working days (from date of clearance
granted for sewerage (TOP), pollution
control (TOP) or drainage (CSC) works,
whichever is later)

Processing of Application for Temporary
Occupation Permit/Certificate of Statutory
Compliance
Processing of Earth Control Measures
Processing of M&E Plans for
Sewerage/Sanitary works
Processing of QP's Forms and Application for
Sewerage Clearance upon completion of
sewerage/sanitary works

7 working days
7 working days

ויגפורית מאפשרת הגשת בקשה מצד התעשיין לשירשות כיבוי האש הסי



7 working days
7 working days
7 working days

ויגפורית מאפשרת הגשת בקשה מצד התעשיין לשירשות כיבוי האש הסי

ו מסוגל לעמוד( במידה ואיWaiver Application) הדרישות הרגולטוריות

ו מסוגל לעמוד( במידה ואיWaiver Application) הדרישות הרגולטוריות

 רשות כיבוי האש תשקול את בקשתו של.באחת או יותר מאותן דרישות

 רשות כיבוי האש תשקול את בקשתו של.באחת או יותר מאותן דרישות

 תאושר,ומק בהסברים משביעי רצון ובמידה ותמצא מוצדקת ות,התעשיין

 תאושר,ומק בהסברים משביעי רצון ובמידה ותמצא מוצדקת ות,התעשיין

.הבקשה

.הבקשה

 מגדירה לו"ז,יות לפי הצהרת יזם המאפשרת אישור תכ,גפורהרגולציה בסי

 מגדירה לו"ז,יות לפי הצהרת יזם המאפשרת אישור תכ,גפורהרגולציה בסי

 מצד.המחייב את הרשויות ומאפשרת הליך מוסדר של בקשה להקלה ברגולציה

 מצד.המחייב את הרשויות ומאפשרת הליך מוסדר של בקשה להקלה ברגולציה

 מאפשרות התקדמות,י אולם מצד ש,אחד מטילה יותר אחריות על היזם

 מאפשרות התקדמות,י אולם מצד ש,אחד מטילה יותר אחריות על היזם

.ייהדרשים לקבלת היתר במהירה יותר לקבלת האישורים ה

.ייהדרשים לקבלת היתר במהירה יותר לקבלת האישורים ה
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מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

 .4השלבים להקמת מפעל תעשייתי )מפת הדרכים( ,קשיים וכשלים
בתהליך ,ופתרונות מוצעים

 .4השלבים להקמת מפעל תעשייתי )מפת הדרכים( ,קשיים וכשלים
בתהליך ,ופתרונות מוצעים

השלבים ה"ל מתארים את התהליך אותו דרש לעבור התעשיין המעויין בהקמת מפעל

השלבים ה"ל מתארים את התהליך אותו דרש לעבור התעשיין המעויין בהקמת מפעל

חדש .התהליך כולל חמישה שלבים ,ומתחיל משלב איתור קרקע מתאימה להקמת

חדש .התהליך כולל חמישה שלבים ,ומתחיל משלב איתור קרקע מתאימה להקמת

המפעל ומסתיים בקבלת רישיון העסק:

המפעל ומסתיים בקבלת רישיון העסק:

1

איתור קרקע

1

איתור קרקע

2

הקצאת קרקע

2

הקצאת קרקע

3

קבלת היתר בנייה

3

קבלת היתר בנייה

4

בנייה וקבלת טופס 4

4

בנייה וקבלת טופס 4

5

קבלת רישיון עסק

5

קבלת רישיון עסק

להלן פירוט השלבים ,לוח הזמים הצפוי לביצוע של כל שלב )ללא משך זמן הבייה(,

להלן פירוט השלבים ,לוח הזמים הצפוי לביצוע של כל שלב )ללא משך זמן הבייה(,

הקשיים העיקריים העולים מכל שלב ופתרוות מוצעים לייעול התהליך.

הקשיים העיקריים העולים מכל שלב ופתרוות מוצעים לייעול התהליך.

.4.1

איתור קרקע

.4.1.1

.4.1

שלבי תהליך איתור קרקע

איתור קרקע

.4.1.1

שלבי תהליך איתור קרקע

א .התמקדות באזור גיאוגרפי  -התעשיין יתמקד באזור גיאוגרפי בו ירצה
להקים את מפעלו.

א .התמקדות באזור גיאוגרפי  -התעשיין יתמקד באזור גיאוגרפי בו ירצה
להקים את מפעלו.

ב .מיפוי אזורי התעשייה  -התעשיין יבצע מיפוי אזורי תעשייה באזור
הגיאוגרפי בו בחר להתמקד.

ב .מיפוי אזורי התעשייה  -התעשיין יבצע מיפוי אזורי תעשייה באזור
הגיאוגרפי בו בחר להתמקד.
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ג .פיה/הגעה פיזית אל אזורי התעשייה  -התעשיין יפה ואף יגיע פיזית אל
אזורי התעשייה שמיפה ,ויקבל מידע ממהלת אזור התעשייה אודות
הקרקעות המוצעות.

ג .פיה/הגעה פיזית אל אזורי התעשייה  -התעשיין יפה ואף יגיע פיזית אל
אזורי התעשייה שמיפה ,ויקבל מידע ממהלת אזור התעשייה אודות
הקרקעות המוצעות.

ד .בחית היצע הקרקעות הקיים  -התעשיין יבחן את הקרקעות המוצעות
באזור התעשייה בכל אחד מאזורי התעשייה אליו יגיע ,זאת על מת
לאתר קרקע המתאימה לצרכיו ולתחום עיסוק המפעל בכל הקשור ל:

ד .בחית היצע הקרקעות הקיים  -התעשיין יבחן את הקרקעות המוצעות
באזור התעשייה בכל אחד מאזורי התעשייה אליו יגיע ,זאת על מת
לאתר קרקע המתאימה לצרכיו ולתחום עיסוק המפעל בכל הקשור ל:



תב"ע הקרקעות



תב"ע הקרקעות



גודל השטחים המוצעים



גודל השטחים המוצעים



זמיות השטחים המוצעים



זמיות השטחים המוצעים

ה .בחירת הקרקע  -התעשיין יבחר קרקע העוה על צרכיו מתוך היצע
הקרקעות.

ה .בחירת הקרקע  -התעשיין יבחר קרקע העוה על צרכיו מתוך היצע
הקרקעות.

תרשים שלבי תהליך איתור הקרקע

התמקדות באזור
גיאוגרפי

מיפוי אזורי
התעשייה

פנייה/הגעה
פיזית לאזורי
התעשייה

בחינת היצע
הקרקעות
באזורי
התעשייה

הזמן הנדרש לתהליך איתור הקרקע הוא  6-3חודשים

28

תרשים שלבי תהליך איתור הקרקע

בחירת הקרקע
המתאימה

התמקדות באזור
גיאוגרפי

מיפוי אזורי
התעשייה

פנייה/הגעה
פיזית לאזורי
התעשייה

בחינת היצע
הקרקעות
באזורי
התעשייה

הזמן הנדרש לתהליך איתור הקרקע הוא  6-3חודשים

28

בחירת הקרקע
המתאימה
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.4.1.2

קשיים בתהליך

.4.1.2

א .מקורות המידע הקיימים אודות אזורי התעשייה מציגים מידע חלקי.
בוסף ,מקורות מידע אלה מתעדכים לעיתים רחוקות ,לכן עשויים
להטעות את התעשייים 4.על כן ,התעשיין דרש לכתת רגליו בין מספר
אזורי תעשייה )ישם למעלה מ 130-אזורי תעשייה בישראל( ,על מת
לבחון את היצע הקרקעות המתאימות להקמת מפעל 5 .

להטעות את התעשייים 4.על כן ,התעשיין דרש לכתת רגליו בין מספר
אזורי תעשייה )ישם למעלה מ 130-אזורי תעשייה בישראל( ,על מת
לבחון את היצע הקרקעות המתאימות להקמת מפעל 5 .

ב .אין כל מקור מידע המציג את תב"עות הקרקעות המוצעות ,לכן מתקשה
היזם להחליט היכן יקים את המפעל המבוקש.

ב .אין כל מקור מידע המציג את תב"עות הקרקעות המוצעות ,לכן מתקשה
היזם להחליט היכן יקים את המפעל המבוקש.

ג .לעיתים ,הגדרות תב"עות הקרקעות דורשות פעוח בכדי להבין האם
קיימת התאמה לסוג התעשייה המבוקש אותו רוצה היזם לפתח.

ג .לעיתים ,הגדרות תב"עות הקרקעות דורשות פעוח בכדי להבין האם
קיימת התאמה לסוג התעשייה המבוקש אותו רוצה היזם לפתח.

ד .לכל מיהלת אזור תעשייה מדייות שוה בוגע למפעלים אותם היא
מוכה לכלול במסגרתה ,דבר העלול להוות מכשול בפי התעשיין ,גם אם
מצא קרקע מתאימה עבור צרכיו.

ד .לכל מיהלת אזור תעשייה מדייות שוה בוגע למפעלים אותם היא
מוכה לכלול במסגרתה ,דבר העלול להוות מכשול בפי התעשיין ,גם אם
מצא קרקע מתאימה עבור צרכיו.
.4.1.3

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך

באתר משרד הכלכלה מוצג מידע בעברית ,אגלית וערבית ,המיועד
לתעשיין ומטרתו להקל את תהליך איתור הקרקע :מפה ליזם ,מחשבון
עלויות ליזם ורשימת שמות ופרטים אודות מהלי אזורי התעשייה.
בעזרת מידע זה יכול התעשיין לבצע מיפוי ראשוי של שטחי התעשייה
הפויים באזורי התעשייה המועדפים עליו .מוצע:

באתר משרד הכלכלה מוצג מידע בעברית ,אגלית וערבית ,המיועד
לתעשיין ומטרתו להקל את תהליך איתור הקרקע :מפה ליזם ,מחשבון
עלויות ליזם ורשימת שמות ופרטים אודות מהלי אזורי התעשייה.
בעזרת מידע זה יכול התעשיין לבצע מיפוי ראשוי של שטחי התעשייה
הפויים באזורי התעשייה המועדפים עליו .מוצע:

א .להפיץ את המידע הקיים לתעשייים  -יש לשווק מקורות מידע אלה על
מת להחדירם לשימוש בקרב התעשייים המבקשים לאתר קרקע לביית
מפעל.

א .להפיץ את המידע הקיים לתעשייים  -יש לשווק מקורות מידע אלה על
מת להחדירם לשימוש בקרב התעשייים המבקשים לאתר קרקע לביית
מפעל.

ב .לעדכן את המידע באופן שוטף  -כיום ,עדכון המידע אודות אזורי התעשייה
מתבצע אחת לחצי שה .יש לעדכן ולטייב את המידע באופן שוטף על מת
שיהיה רלווטי לתעשייים.

ב .לעדכן את המידע באופן שוטף  -כיום ,עדכון המידע אודות אזורי התעשייה
מתבצע אחת לחצי שה .יש לעדכן ולטייב את המידע באופן שוטף על מת
שיהיה רלווטי לתעשייים.

עדכון הגדרות התב"ע  -בדיקת הגדרות ושימושים אפשריים בתב"ע
באזורי תעשייה מול סוגי התעשיות הקיימים וביצוע עדכון הגדרות בתב"ע
במקרה וההגדרות הקיימות אין מאפשרות שימושים דרשים בתעשייה.

עדכון הגדרות התב"ע  -בדיקת הגדרות ושימושים אפשריים בתב"ע
באזורי תעשייה מול סוגי התעשיות הקיימים וביצוע עדכון הגדרות בתב"ע
במקרה וההגדרות הקיימות אין מאפשרות שימושים דרשים בתעשייה.

ג.

5

קשיים בתהליך
א .מקורות המידע הקיימים אודות אזורי התעשייה מציגים מידע חלקי.
בוסף ,מקורות מידע אלה מתעדכים לעיתים רחוקות ,לכן עשויים

.4.1.3

4
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דוגמה לתוים שאים מעודכים אודות אזור התעשייה קדמת גליל כפי שמופיעים
באתר משרד הכלכלה – ספח ב'.
רשימת אזורי התעשייה  -ספח א'.

29

ג.

4
5

דוגמה לתוים שאים מעודכים אודות אזור התעשייה קדמת גליל כפי שמופיעים
באתר משרד הכלכלה – ספח ב'.
רשימת אזורי התעשייה  -ספח א'.
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הקצאת קרקע

הקצאת קרקע

.4.2

.4.2.1

.4.2

אפשרויות להקצאת קרקע

.4.2.1

א.

רכישה מבעל קרקע.

א.

רכישה מבעל קרקע.

ב.

הקצאה במכרז רמ"י.

ב.

הקצאה במכרז רמ"י.

ג.

הקצאת קרקע בפטור ממכרז.

ג.

הקצאת קרקע בפטור ממכרז.

מאחר שמרבית העסקות כיום הין ע"י הקצאה בפטור ,תמקד בתהליך הקצאת
הקרקע בפטור ממכרז
.4.2.2

מאחר שמרבית העסקות כיום הין ע"י הקצאה בפטור ,תמקד בתהליך הקצאת

6

הקרקע בפטור ממכרז

שלבי תהליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז

א.

.4.2.2

הגשת בקשה למשרד הכלכלה  -הגשת בקשה להקצאת קרקע בפטור

הגשת בקשה למשרד הכלכלה  -הגשת בקשה להקצאת קרקע בפטור
ממכרז למשרד הכלכלה באמצעות טופס מקוון.

ב .בדיקת הבקשה  -גורמי מקצוע מטעם משרד הכלכלה יעברו ויבחו את

ב .בדיקת הבקשה  -גורמי מקצוע מטעם משרד הכלכלה יעברו ויבחו את

בקשת התעשיין להקצאת קרקע בפטור ממכרז ויעבירו את חוות דעתם

בקשת התעשיין להקצאת קרקע בפטור ממכרז ויעבירו את חוות דעתם

למיהל אזורי תעשייה.

למיהל אזורי תעשייה.

ג .החלטת ועדת הקצאת קרקעות  -ועדת הקצאת הקרקעות במיהל אזורי

ג .החלטת ועדת הקצאת קרקעות  -ועדת הקצאת הקרקעות במיהל אזורי

התעשייה תדון בבקשת התעשיין להקצאת קרקע בפטור ממכרז ותשלח

התעשייה תדון בבקשת התעשיין להקצאת קרקע בפטור ממכרז ותשלח

חוות דעת לרמ"י.

חוות דעת לרמ"י.

ד .הגשת בקשה לרמ"י  -מילוי והגשת טופס בקשה 7למגרש בפטור ממכרז

ד .הגשת בקשה לרמ"י  -מילוי והגשת טופס בקשה 7למגרש בפטור ממכרז

לרמ"י.

לרמ"י.

ה .פתיחת תיק ברמ"י  -תיק ברמ"י יפתח לתעשיין מיד לאחר שהגיש בקשה

ה .פתיחת תיק ברמ"י  -תיק ברמ"י יפתח לתעשיין מיד לאחר שהגיש בקשה

להקצאת קרקע בפטור ממכרז.

7

6

שלבי תהליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז

א.

ממכרז למשרד הכלכלה באמצעות טופס מקוון.

6

אפשרויות להקצאת קרקע

לדברי מהל אגף בכיר עסקאות ברמ"י ,מרבית הבקשות הן במסלול הקצאה בפטור
ומיעוטן במכרז .מדי שה כ 120-עסקאות בממוצע במסלול הקצאת קרקע בפטור
ממכרז )להקמת מפעלים או להרחבתם(.
דוגמה לטופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז – ספח ג'.

30

להקצאת קרקע בפטור ממכרז.

6
7

לדברי מהל אגף בכיר עסקאות ברמ"י ,מרבית הבקשות הן במסלול הקצאה בפטור
ומיעוטן במכרז .מדי שה כ 120-עסקאות בממוצע במסלול הקצאת קרקע בפטור
ממכרז )להקמת מפעלים או להרחבתם(.
דוגמה לטופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז – ספח ג'.
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ו.

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

ו.

אישור העסקה ברמ"י  -רמ"י תאשר/לא תאשר את עסקת הקצאת
הקרקע על בסיס דיוים שתבצע וכן על בסיס חוות הדעת של מיהל אזורי

הקרקע על בסיס דיוים שתבצע וכן על בסיס חוות הדעת של מיהל אזורי

תעשייה.

תעשייה.

ז .תשלום דמי פיתוח  -לאחר אישור העסקה ברמ"י ישלם התעשיין דמי

ז .תשלום דמי פיתוח  -לאחר אישור העסקה ברמ"י ישלם התעשיין דמי

פיתוח למשרד הכלכלה.

פיתוח למשרד הכלכלה.

ח .חתימה על הסכם פיתוח - 8לאחר תשלום דמי הפיתוח יחתום התעשיין

ח .חתימה על הסכם פיתוח - 8לאחר תשלום דמי הפיתוח יחתום התעשיין

על הסכם פיתוח מול רמ"י.

על הסכם פיתוח מול רמ"י.

ט .חתימה על הסכם חכירה  -לאחר תשלום דמי פיתוח ,דרש התעשיין

ט .חתימה על הסכם חכירה  -לאחר תשלום דמי פיתוח ,דרש התעשיין

לחתימה על הסכם חכירה ולביית מפעל תוך זמן קצוב .חריגה מהזמן

לחתימה על הסכם חכירה ולביית מפעל תוך זמן קצוב .חריגה מהזמן

הקצוב ,דורשת אישור של משרד הכלכלה ותשלום קסות כספיים לרמ"י.

הקצוב ,דורשת אישור של משרד הכלכלה ותשלום קסות כספיים לרמ"י.

תרשים שלבי תהליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז

תרשים שלבי תהליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז

הגשת בקשה
למשרד הכלכלה
להקצאת קרקע
בפטור ממכרז

בדיקת הבקשה
על ידי גורמים
מקצועיים

החלטת ועדת
הקצאת
קרקעות

הגשת בקשה
למגרש ופתיח
תיק ברמ"י

דיונים בנוגע
לעסקה ברמ"י
ואישורה

הגשת בקשה
למשרד הכלכלה
להקצאת קרקע
בפטור ממכרז

חתימה על
הסכם פיתוח
וחוזה חכירה

הזמן הנדרש לתהליך הקצאת הקרקע הוא  12-6חודשים

8

אישור העסקה ברמ"י  -רמ"י תאשר/לא תאשר את עסקת הקצאת

דוגמה לחוזה פיתוח עליו דרש היזם לחתום לאחר אישור העסקה – ספח ד'.

31

בדיקת הבקשה
על ידי גורמים
מקצועיים

החלטת ועדת
הקצאת
קרקעות

הגשת בקשה
למגרש ופתיח
תיק ברמ"י

דיונים בנוגע
לעסקה ברמ"י
ואישורה

חתימה על
הסכם פיתוח
וחוזה חכירה

הזמן הנדרש לתהליך הקצאת הקרקע הוא  12-6חודשים

8

דוגמה לחוזה פיתוח עליו דרש היזם לחתום לאחר אישור העסקה – ספח ד'.
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.4.2.3

קשיים בתהליך
א.

בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור הקמת מפעלי תעשייה
כסות לתור הבקשות הרגיל בשיטת  9.FIFOבתור ממתיות בקשות
מסוגים שוים.

א.

ב .התעשיין אינו מעודכן באופן שוטף לגבי סטטוס בקשתו להקצאת קרקע.
ג.

קשיים בתהליך

ב .התעשיין אינו מעודכן באופן שוטף לגבי סטטוס בקשתו להקצאת קרקע.
ג.

המחלקה המקצועית במנהל אזורי התעשייה האמונה על בדיקת בקשות

המחלקה המקצועית במנהל אזורי התעשייה האמונה על בדיקת בקשות

היזמים להקצאת קרקעות מוגבלת במשאביה .הדבר עלול להביא לעיכובים

היזמים להקצאת קרקעות מוגבלת במשאביה .הדבר עלול להביא לעיכובים

נוספים בתהליך .

נוספים בתהליך .

ד .משקיעי נדל"ן )שאינם תעשיינים( רוכשים קרקעות ומחזיקים בהן כאשר

ד .משקיעי נדל"ן )שאינם תעשיינים( רוכשים קרקעות ומחזיקים בהן כאשר

אין בכוונתם להקים עליהם מפעלי תעשייה ,מתוך רצון למכור בעתיד ברווח

אין בכוונתם להקים עליהם מפעלי תעשייה ,מתוך רצון למכור בעתיד ברווח

לאחר עליית ערך הקרקע .קרקעות אלה אינן זמינות לתעשיינים המעוניינים

לאחר עליית ערך הקרקע .קרקעות אלה אינן זמינות לתעשיינים המעוניינים

להקים מפעלי תעשייה.

להקים מפעלי תעשייה.

ה .תהליך קביעת השומה לקרקעות המבוצע ע"י שמאים פרטיים עבור רמ"י,

ה .תהליך קביעת השומה לקרקעות המבוצע ע"י שמאים פרטיים עבור רמ"י,

אורך זמן רב ומעכב את המשך תהליך הקצאת הקרקע.
ו.

אורך זמן רב ומעכב את המשך תהליך הקצאת הקרקע.
ו.

נמצאו פערים טכנולוגיים בממשק העבודה ,אשר פוגעים בזרימת המידע

נמצאו פערים טכנולוגיים בממשק העבודה ,אשר פוגעים בזרימת המידע

שבין מנהל אזורי התעשייה במשרד הכלכלה לבין רמ"י לאחר שמתקבלת

שבין מנהל אזורי התעשייה במשרד הכלכלה לבין רמ"י לאחר שמתקבלת

החלטה בנוגע להקצאת קרקע בפטור ממרכז בוועדה להקצאת קרקעות

החלטה בנוגע להקצאת קרקע בפטור ממרכז בוועדה להקצאת קרקעות

במשרד הכלכלה:

במשרד הכלכלה:

o

o

9

בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור הקמת מפעלי תעשייה
כסות לתור הבקשות הרגיל בשיטת  9.FIFOבתור ממתיות בקשות
מסוגים שוים.

בקשת היזם להקצאת קרקע בפטור ממכרז על כל מסמכיה ,אינה

o

בקשת היזם להקצאת קרקע בפטור ממכרז על כל מסמכיה ,אינה

עוברת באופן מקוון בין מנהל אזורי התעשייה )משרד הכלכלה( לרמ"י,

עוברת באופן מקוון בין מנהל אזורי התעשייה )משרד הכלכלה( לרמ"י,

דבר העלול לעכב את תהליך ההקצאה.

דבר העלול לעכב את תהליך ההקצאה.

כך גובשו ההמלצות בנוגע להוספת כ"א חיצוני לבדיקת בקשות במשרד

o

כך גובשו ההמלצות בנוגע להוספת כ"א חיצוני לבדיקת בקשות במשרד

הכלכלה ,שמאות מראש ברמ"י ,מסלול מיוחד לתעשייה ברמ"י ,מערכת

הכלכלה ,שמאות מראש ברמ"י ,מסלול מיוחד לתעשייה ברמ"י ,מערכת

מחשוב כלכלה-רמ"י.

מחשוב כלכלה-רמ"י.

9

First In First Out

32

First In First Out
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פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך
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4.2.4

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך

א .פיתוח מערכת מקוות  -משרד הכלכלה מצוי בשלבים סופיים לפיתוח

א .פיתוח מערכת מקוות  -משרד הכלכלה מצוי בשלבים סופיים לפיתוח

מערכת מקוות אשר תאפשר העברת בקשות להקצאת קרקע )תיק יזם(

מערכת מקוות אשר תאפשר העברת בקשות להקצאת קרקע )תיק יזם(

בשלמותן לרמ"י ,כמו כן אחסון של הבקשות ותיעודן ,ללא כל התערבות

בשלמותן לרמ"י ,כמו כן אחסון של הבקשות ותיעודן ,ללא כל התערבות

מצד התעשיין .בכוות משרד הכלכלה לצרף לתיק המקוון מסמכים

מצד התעשיין .בכוות משרד הכלכלה לצרף לתיק המקוון מסמכים

וספים הדרשים לרמ"י להמשך תהליך הקצאת הקרקע.

וספים הדרשים לרמ"י להמשך תהליך הקצאת הקרקע.

ב .יצירת מסלול פרד עבור תעשייים ברמ"י  -מסלול זה ישמש תעשייים

ב .יצירת מסלול פרד עבור תעשייים ברמ"י  -מסלול זה ישמש תעשייים

בלבד לצורך הגשת בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז .במסלול זה

בלבד לצורך הגשת בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז .במסלול זה

יקדמו רפרטים ייעודיים בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור

יקדמו רפרטים ייעודיים בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור

הקמת מפעלי תעשייה.

הקמת מפעלי תעשייה.

ג .שימוש ביועצים חיצויים  -משרד הכלכלה מתכן שימוש ביועצים

ג .שימוש ביועצים חיצויים  -משרד הכלכלה מתכן שימוש ביועצים

חיצויים לקידום בדיקת בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז ,זאת על

חיצויים לקידום בדיקת בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז ,זאת על

מת לעמוד בעומס הבקשות מצד תעשייים.

מת לעמוד בעומס הבקשות מצד תעשייים.

ד .פיתוח מערכת מקוות על ידי רמ"י  -על רמ"י לפתח מערכת מקוות

ד .פיתוח מערכת מקוות על ידי רמ"י  -על רמ"י לפתח מערכת מקוות

דומה למערכת המפותחת במשרד הכלכלה לטובת יצירת רשת תעבורת

דומה למערכת המפותחת במשרד הכלכלה לטובת יצירת רשת תעבורת

מידע יעילה בייהם .מערכת מקוות תאפשר שימוש בכל המידע שקלט

מידע יעילה בייהם .מערכת מקוות תאפשר שימוש בכל המידע שקלט

במשרד הכלכלה בתחילת התהליך ,תמע אובדן מידע ו/או דרישות

במשרד הכלכלה בתחילת התהליך ,תמע אובדן מידע ו/או דרישות

חוזרות לתוים/מסמכים מהתעשייים.

חוזרות לתוים/מסמכים מהתעשייים.

ה .ביצוע תהליכי שמאות מראש  -תהליכי שמאות יתבצעו עבור אזורי

ה .ביצוע תהליכי שמאות מראש  -תהליכי שמאות יתבצעו עבור אזורי

תעשייה ייעודיים מראש ,עוד בטרם תאושר הקצאת הקרקע ,בהתאם

תעשייה ייעודיים מראש ,עוד בטרם תאושר הקצאת הקרקע ,בהתאם

להחיות משרד הכלכלה .תוי השמאות יעודכו במערכות המידע

להחיות משרד הכלכלה .תוי השמאות יעודכו במערכות המידע

ויסייעו לתעשייים עוד בשלב איתור הקרקע על מת לחסוך בזמן.

ויסייעו לתעשייים עוד בשלב איתור הקרקע על מת לחסוך בזמן.

מתוכן להתבצע פיילוט אשר יבחן את פתרון תהליכי השמאות מראש

מתוכן להתבצע פיילוט אשר יבחן את פתרון תהליכי השמאות מראש

במס' אזורי תעשייה מובילים ,זאת על בסיס תחזית צפויה לדרישת

במס' אזורי תעשייה מובילים ,זאת על בסיס תחזית צפויה לדרישת

מגרשים על ידי תעשייים.

מגרשים על ידי תעשייים.
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צמצום בקשות מהתעשייים בשיטת  - Ask Onceשיטה זו תייעל את
אופן העברת המידע בין הגופים השוים ,כך שהמידע שיסופק על ידי

אופן העברת המידע בין הגופים השוים ,כך שהמידע שיסופק על ידי

התעשייים יישמר באופן שיאפשר לכל הגופים השוים בקודות הבאות

התעשייים יישמר באופן שיאפשר לכל הגופים השוים בקודות הבאות

בתהליך לגשת למידע זה מבלי לבקש מהתעשיין לספק את אותו המידע

בתהליך לגשת למידע זה מבלי לבקש מהתעשיין לספק את אותו המידע

בשית.

בשית.

ז .הטלת מיסוי על קרקעות המוחזקות ללא שימוש  -יש לבדוק אפשרות

ז .הטלת מיסוי על קרקעות המוחזקות ללא שימוש  -יש לבדוק אפשרות

להטיל אגרה/קס/מס על בעלי קרקע באזורי תעשייה ,המחזיקים קרקע

להטיל אגרה/קס/מס על בעלי קרקע באזורי תעשייה ,המחזיקים קרקע

במשך שים רבות ,אים מקדמים תוכיות וביוי של מפעלים ,ובפועל

במשך שים רבות ,אים מקדמים תוכיות וביוי של מפעלים ,ובפועל

מעכבים את פיתוח אזור התעשייה ומועים שימוש בקרקע מתעשייים

מעכבים את פיתוח אזור התעשייה ומועים שימוש בקרקע מתעשייים

המחפשים קרקע זמיה להקמת מפעל.

המחפשים קרקע זמיה להקמת מפעל.

 4.3קבלת היתר בייה
4.3.1

10

ו.

צמצום בקשות מהתעשייים בשיטת  - Ask Onceשיטה זו תייעל את

 4.3קבלת היתר בייה
4.3.1

שלבי תהליך קבלת היתר בייה

שלבי תהליך קבלת היתר בייה

א .הגשת בקשה למידע להיתר לוועדה המקומית לתכון ובייה - 10טרם

א .הגשת בקשה למידע להיתר לוועדה המקומית לתכון ובייה - 10טרם

הגשת בקשה להיתר בייה ,ימלא וישלח התעשיין בקשה למידע תכוי

הגשת בקשה להיתר בייה ,ימלא וישלח התעשיין בקשה למידע תכוי

אודות הקרקע שהוקצתה לו .התעשיין יקבל בתגובה תיק מידע אשר

אודות הקרקע שהוקצתה לו .התעשיין יקבל בתגובה תיק מידע אשר

יספק לו מידע אודות המגרש המבוקש:

יספק לו מידע אודות המגרש המבוקש:



זכויות בייה



זכויות בייה



שימושים מותרים



שימושים מותרים



הגבלות קיימות



הגבלות קיימות



תשתיות



תשתיות

ב .הכת בקשה לקבלת היתר בייה  -עורך בקשות מוסמך

ב .הכת בקשה לקבלת היתר בייה  -עורך בקשות מוסמך

)אדריכל/מהדס( מטעם התעשיין יכין בקשה מפורטת לקבלת היתר

)אדריכל/מהדס( מטעם התעשיין יכין בקשה מפורטת לקבלת היתר

בייה ,על בסיס תוכן תיק המידע.

בייה ,על בסיס תוכן תיק המידע.

דוגמה לטופס בקשה לקבלת מידע להיתר ביה – ספח ה'
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ג .הגשת התכית  -התעשיין יגיש באופן מקוון את הבקשה להיתר הבייה

ג .הגשת התכית  -התעשיין יגיש באופן מקוון את הבקשה להיתר הבייה

שהכין עורך הבקשות המוסמך מטעמו.
ד .בדיקת הבקשה  -הוועדה המקומית לתכון ולבייה תדון בבקשה להיתר

שהכין עורך הבקשות המוסמך מטעמו.
ד .בדיקת הבקשה  -הוועדה המקומית לתכון ולבייה תדון בבקשה להיתר
בייה ,תוך התמקדות בשי ושאים עיקריים:

בייה ,תוך התמקדות בשי ושאים עיקריים:


בדיקת תכן המבה )כיבוי אש ,קוסטרוקציה ,מקלט ,דרכים ועוד(



בדיקת תכן המבה )כיבוי אש ,קוסטרוקציה ,מקלט ,דרכים ועוד(



בדיקה מרחבית )התאמה לחוק ,לתקות ,לתב"ע ,ולהיתרים
קודמים ועוד(



בדיקה מרחבית )התאמה לחוק ,לתקות ,לתב"ע ,ולהיתרים
קודמים ועוד(

ה .החלטת הוועדה  -מתקיימת ישיבה פימית בוועדה המקומית לתכון

ה .החלטת הוועדה  -מתקיימת ישיבה פימית בוועדה המקומית לתכון

ולבייה ורשם פרוטוקול .החלטת הוועדה שלחת בסופו של דבר אל

ולבייה ורשם פרוטוקול .החלטת הוועדה שלחת בסופו של דבר אל

עורך הבקשה.

עורך הבקשה.

ו.

הגשת בקשה מחודשת  -יתת הזדמות וספת לתעשיין ולעורך הבקשה

ו.

להגיש בקשה מתוקת במידה ולא יתן היתר בייה ,זאת על פי ההערות

להגיש בקשה מתוקת במידה ולא יתן היתר בייה ,זאת על פי ההערות

שהתקבלו.

שהתקבלו.

תרשים שלבי תהליך קבלת היתר בייה

הגשת בקשה
למידע תכנוני
על אודות הקרקע

הגשת בקשה מחודשת  -יתת הזדמות וספת לתעשיין ולעורך הבקשה

קבלת תיק
מידע

הכנת בקשה
על ידי גורם
עורך בקשה
מוסמך

הזדמנות
החלטת הוועדה
הגשת התוכנית
והוצאת
להגשת
בצורה מקוונת
פרוטוקול
בקשה מתוקנת

תרשים שלבי תהליך קבלת היתר בייה

הגשת בקשה
למידע תכנוני
על אודות הקרקע

קבלת תיק
מידע

הכנת בקשה
על ידי גורם
עורך בקשה
מוסמך

הזדמנות
החלטת הוועדה
הגשת התוכנית
והוצאת
להגשת
בצורה מקוונת
פרוטוקול
בקשה מתוקנת

הזמן הנדרש לקבלת היתר בנייה הוא  12-6חודשים

הזמן הנדרש לקבלת היתר בנייה הוא  12-6חודשים
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4.3.2

קשיים בתהליך

א .לעיתים אין הלימה בין הדרישות הרגולטוריות של הגורמים המאשרים

א .לעיתים אין הלימה בין הדרישות הרגולטוריות של הגורמים המאשרים

)כבאות והצלה ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות ,המשרד להגת הסביבה(

)כבאות והצלה ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות ,המשרד להגת הסביבה(

לבין המידע המצוי בתיק המידע שהתקבל בתגובה לבקשה למידע תכוי.

לבין המידע המצוי בתיק המידע שהתקבל בתגובה לבקשה למידע תכוי.

ב .אין גורם המאגד את כלל הדרישות הרגולטוריות של כלל הגורמים

ב .אין גורם המאגד את כלל הדרישות הרגולטוריות של כלל הגורמים

המאשרים .התעשיין דרש להתייחס לדרישותיו של כל גורם מאשר בפרד.

המאשרים .התעשיין דרש להתייחס לדרישותיו של כל גורם מאשר בפרד.

ג.

ג.

לעיתים הדרישות הרגולטוריות מצד הגורמים המאשרים ,לקבלת היתר
בייה ,הין מחמירות ואין מפעילות שיקול דעת מקצועי בטווח האפשרי
לסוגי תעשיות

שוים 11,

לעיתים הדרישות הרגולטוריות מצד הגורמים המאשרים ,לקבלת היתר
בייה ,הין מחמירות ואין מפעילות שיקול דעת מקצועי בטווח האפשרי
לסוגי תעשיות

דבר הגורר בקשות מצד התעשיין להקלות

ולהתארכות הדיוים בין הרגולטור לאשי המקצוע של התעשיין.

שוים 11,

דבר הגורר בקשות מצד התעשיין להקלות

ולהתארכות הדיוים בין הרגולטור לאשי המקצוע של התעשיין.

ד .אשי המקצוע בקרב הגורמים המאשרים אשר פועלים מול התעשיין ,אים

ד .אשי המקצוע בקרב הגורמים המאשרים אשר פועלים מול התעשיין ,אים

בהכרח מומחים בתחום הרגולציה ואים מוכווים לסיוע לתעשיין .לכן,

בהכרח מומחים בתחום הרגולציה ואים מוכווים לסיוע לתעשיין .לכן,

לעיתים קורה כי התעשיין מתקשה לעמוד בדרישות הרגולטוריות ,שכן אין

לעיתים קורה כי התעשיין מתקשה לעמוד בדרישות הרגולטוריות ,שכן אין

הוא מקבל תמיכה מקצועית מספקת מצד הגורמים המאשרים.

הוא מקבל תמיכה מקצועית מספקת מצד הגורמים המאשרים.

ה .לעיתים הגורמים המאשרים משים/מעדכים/מוסיפים דרישות במהלך

ה .לעיתים הגורמים המאשרים משים/מעדכים/מוסיפים דרישות במהלך

תהליך הבקשה להיתר הבייה ,דבר הגורר עיכובים בתהליך בשל הצורך

תהליך הבקשה להיתר הבייה ,דבר הגורר עיכובים בתהליך בשל הצורך

לביצוע התאמות ותיקוים מצד התעשיין ועורך הבקשה.

לביצוע התאמות ותיקוים מצד התעשיין ועורך הבקשה.

ו.

ז.

11

קשיים בתהליך

ו.

בשלבים רבים של התהליך דרשים התעשייים לספק מספר גדול של

בשלבים רבים של התהליך דרשים התעשייים לספק מספר גדול של

מסמכים ,אישורים והוכחות ,המצביעים על עמידת המפעל בדרישות

מסמכים ,אישורים והוכחות ,המצביעים על עמידת המפעל בדרישות

הרגולציה הרלווטיות.

הרגולציה הרלווטיות.
ז.

לעיתים ,בשלבים הסופיים לקבלת היתר בייה דרש התעשיין לתיאומים

לעיתים ,בשלבים הסופיים לקבלת היתר בייה דרש התעשיין לתיאומים

וספים למול הגורמים המאשרים .תהליכים אלה אים אחידים ואים

וספים למול הגורמים המאשרים .תהליכים אלה אים אחידים ואים

קצובים בזמן והם מעכבים את תהליך קבלת היתר הבייה.

קצובים בזמן והם מעכבים את תהליך קבלת היתר הבייה.

ח .התעשייים ממתיים חודשים ארוכים להחלטת הרשויות המאשרות

ח .התעשייים ממתיים חודשים ארוכים להחלטת הרשויות המאשרות

)למשל כיבוי אש ,הגת הסביבה ועוד( ואים יכולים להתקדם בתהליך

)למשל כיבוי אש ,הגת הסביבה ועוד( ואים יכולים להתקדם בתהליך

הפיתוח והבייה עד לקבלת האישור וההיתרים.

הפיתוח והבייה עד לקבלת האישור וההיתרים.

לדוגמה ,דרישות בטיחות באש ,המפורטות בנספח ו' .בהקשר זה יש לציין כי כבר היום
ישנו מאמץ משותף של משרד ראש הממשלה ,משרד הכלכלה ורשות הכבאות במטרה
לשפר את הדרישות ולהקל על התעשיינים ורשות הכבאות אף פרסמה מספר מסמכי
הקלה בתקופה האחרונה .יחד עם זאת ,אנו סבורים שיש מקום לשיפור נוסף.
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הקלה בתקופה האחרונה .יחד עם זאת ,אנו סבורים שיש מקום לשיפור נוסף.
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4.3.3
א.

ב.

ג.

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך
הגברת אמון באמצעות תצהירים  -במקרים מסוימים ראה כי יתן יהיה
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4.3.3
א.

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך
הגברת אמון באמצעות תצהירים  -במקרים מסוימים ראה כי יתן יהיה

להסתפק בתצהירים מצד התעשיין כי הוא מתחייב לעמוד בדרישות

להסתפק בתצהירים מצד התעשיין כי הוא מתחייב לעמוד בדרישות

והתאים הרלווטיים ,מבלי שיידרש לספק מסמכים או הוכחות התומכות

והתאים הרלווטיים ,מבלי שיידרש לספק מסמכים או הוכחות התומכות

בבקשתו .הגשת בקשה במתכות של הצהרה תועיל פעמיים:

בבקשתו .הגשת בקשה במתכות של הצהרה תועיל פעמיים:



תזרז את התהליכים הרלווטיים.



תזרז את התהליכים הרלווטיים.



תגביר את האמון בין התעשיין לרגולטורים.



תגביר את האמון בין התעשיין לרגולטורים.

לצד המעבר מבקשת אישור להצהרה ,יתבצעו פעולות פיקוח ,אכיפה

לצד המעבר מבקשת אישור להצהרה ,יתבצעו פעולות פיקוח ,אכיפה

ועישה.

ועישה.

במקרים בהם לא יתן יהיה להסתפק בתצהירים )מסיבות של בטיחות

במקרים בהם לא יתן יהיה להסתפק בתצהירים )מסיבות של בטיחות

למשל( ,התעשיין אכן ישקיע את הזמן והמאמץ הדרוש להמצאת

למשל( ,התעשיין אכן ישקיע את הזמן והמאמץ הדרוש להמצאת

ההוכחות התומכות בעמידתו בתאים הדרשים.

ההוכחות התומכות בעמידתו בתאים הדרשים.

העברת הטל לרגולטור  -ההמתה הארוכה מצד התעשייים להחלטת

ב.

העברת הטל לרגולטור  -ההמתה הארוכה מצד התעשייים להחלטת

הרשויות המאשרות ועדה בעיקרה להבטחת רישום מסודר ותיעוד .ברוב

הרשויות המאשרות ועדה בעיקרה להבטחת רישום מסודר ותיעוד .ברוב

המקרים מתקבל האישור המיוחל ,אך לאחר זמן המתה ארוך ומשמעותי

המקרים מתקבל האישור המיוחל ,אך לאחר זמן המתה ארוך ומשמעותי

מאוד לתעשיין .מוצע כי ברירת המחדל תשוה וכי לרשות המאשרת תיקצב

מאוד לתעשיין .מוצע כי ברירת המחדל תשוה וכי לרשות המאשרת תיקצב

תקופה מוגדרת מראש אשר בה ,מרגע הגשת כל המסמכים הדרושים מצד

תקופה מוגדרת מראש אשר בה ,מרגע הגשת כל המסמכים הדרושים מצד

התעשיין ,תוכל הרשות לבחון את הבקשה ולבקש שיויים או תיקוים )או

התעשיין ,תוכל הרשות לבחון את הבקשה ולבקש שיויים או תיקוים )או

לדחות את הבקשה( .אולם ,משעברה התקופה שהוקצבה מראש ,ייתן

לדחות את הבקשה( .אולם ,משעברה התקופה שהוקצבה מראש ,ייתן

האישור/היתר למשקיע באופן אוטומטי.

האישור/היתר למשקיע באופן אוטומטי.

הקלה ברגולציה  -בימים אלו מבצעים התאחדות התעשייים וכן משרד

ג.

הקלה ברגולציה  -בימים אלו מבצעים התאחדות התעשייים וכן משרד

הכלכלה עבודות מקיפות המשוות בין תקי בטיחות האש בישראל לתקי

הכלכלה עבודות מקיפות המשוות בין תקי בטיחות האש בישראל לתקי

בטיחות האש במדיות שוות בעולם ,זאת באמצעות חברות המתמחות

בטיחות האש במדיות שוות בעולם ,זאת באמצעות חברות המתמחות

בתחום .ממצאים ראשויים מצביעים על רגולציה מחמירה יותר בישראל

בתחום .ממצאים ראשויים מצביעים על רגולציה מחמירה יותר בישראל

בהשוואה למקובל בעולם המערבי .במידה ודרישות הרגולציה בישראל

בהשוואה למקובל בעולם המערבי .במידה ודרישות הרגולציה בישראל

יהיו כהוג בעולם המערבי תהליך קבלת היתר הבייה צפוי להתקצר.

יהיו כהוג בעולם המערבי תהליך קבלת היתר הבייה צפוי להתקצר.
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תחילת בייה וקבלת טופס 4

4.4.1
א.

4.4

שלבי תהליך הבייה עד קבלת טופס :4

תחילת בייה וקבלת טופס 4

4.4.1

אישור התחלת בייה - 12טרם התחיל בבייה ,יגיש התעשיין מספר טפסים

א.

לוועדה המקומית לתכון ולבייה .בין הטפסים שעל התעשיין להגיש:

שלבי תהליך הבייה עד קבלת טופס :4
אישור התחלת בייה - 12טרם התחיל בבייה ,יגיש התעשיין מספר טפסים
לוועדה המקומית לתכון ולבייה .בין הטפסים שעל התעשיין להגיש:



הודעה על מיוי קבלן רשום האחראי לביצוע עבודות הבייה



הודעה על מיוי קבלן רשום האחראי לביצוע עבודות הבייה



הודעה על התחלת עבודות הבייה ,גמר ביית גדר ביטחון והצבת



הודעה על התחלת עבודות הבייה ,גמר ביית גדר ביטחון והצבת

שלט

ב.

ג.

שלט



הודעה על מיוי אחראי לביקורת



הודעה על מיוי אחראי לביקורת



הודעה על מיוי אחראי לביצוע שלד



הודעה על מיוי אחראי לביצוע שלד

הגשת טפסים במהלך הבייה - 13במהלך הבייה יגיש התעשיין או מי

ב.

מטעמו ,מספר טפסים המוגדרים כטופסי חובה ,שלב אחר שלב .בין

מטעמו ,מספר טפסים המוגדרים כטופסי חובה ,שלב אחר שלב .בין

הטפסים שעל התעשיין להגיש:

הטפסים שעל התעשיין להגיש:



דיווח על עריכת ביקורת באתר הבייה.



דיווח על עריכת ביקורת באתר הבייה.



אישור סימון בדיקת קווי ביין



אישור סימון בדיקת קווי ביין



דיווח על גמר יסודות והקמת מקלט



דיווח על גמר יסודות והקמת מקלט



תצהיר של אחראי לביצוע השלד



תצהיר של אחראי לביצוע השלד



דיווח על עריכת ביקורת באתר בייה



דיווח על עריכת ביקורת באתר בייה

ג.

דיאלוג שוטף מול הרגולטורים  -על מת לקבל את אישור הגורמים
הרגולטוריים ,יעמוד מולם התעשיין בקשר שוטף במהלך עבודות הבייה.
הרגולטורים דרשים לאשר את הבייה בשלביה השוים על פי הסטדרטים

הרגולטורים דרשים לאשר את הבייה בשלביה השוים על פי הסטדרטים

דיווח על סיום עבודות

המקובלים.
הבייה14

ד.

 -התעשיין יגיש טפסים בסיום עבודות

הבייה .בין הטפסים שיגיש התעשיין:
12
13
14

דיאלוג שוטף מול הרגולטורים  -על מת לקבל את אישור הגורמים
הרגולטוריים ,יעמוד מולם התעשיין בקשר שוטף במהלך עבודות הבייה.

המקובלים.
ד.

הגשת טפסים במהלך הבייה - 13במהלך הבייה יגיש התעשיין או מי

טפסים שיש למלא טרם תחילת הביה – ספח ז'.
טפסים שיש למלא במהלך הביה – ספח ח'.
טפסים שיש למלא בסיום הביה – ספח ט'.

38

דיווח על סיום עבודות

הבייה14

 -התעשיין יגיש טפסים בסיום עבודות

הבייה .בין הטפסים שיגיש התעשיין:
12
13
14

טפסים שיש למלא טרם תחילת הביה – ספח ז'.
טפסים שיש למלא במהלך הביה – ספח ח'.
טפסים שיש למלא בסיום הביה – ספח ט'.
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ה.

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית



הצהרת מודד מוסמך לעדכון מפה לטופס 4



הצהרת מודד מוסמך לעדכון מפה לטופס 4



טופס הצהרה ותשלום על כמות פסולת ביין



טופס הצהרה ותשלום על כמות פסולת ביין



בקשה לתעודת גמר



בקשה לתעודת גמר

קבלת טופס  - 4במידה ושלחו כל הטפסים הדרשים ,וכי הבייה התבצעה

ה.

קבלת טופס  - 4במידה ושלחו כל הטפסים הדרשים ,וכי הבייה התבצעה

על פי הסטדרטים של הרגולטורים השוים ,ייתן טופס ) 4אישור חיבור

על פי הסטדרטים של הרגולטורים השוים ,ייתן טופס ) 4אישור חיבור

לתשתיות( ,זאת בתאי שלא שקפת סכה למשתמשים במבה ויתן

לתשתיות( ,זאת בתאי שלא שקפת סכה למשתמשים במבה ויתן

להשתמש בו למטרה שלשמה הוא הוקם.

להשתמש בו למטרה שלשמה הוא הוקם.

תרשים שלבי תהליך הבייה וקבלת טופס 4

הגשת מסמכים עם
התחלת הבנייה

דיאלוג שוטף
עם הרגולטורים
לעמידה
בדרישות הבנייה

הגשת טפסי
דיווח במהלך
הבנייה

דיווח על סיום
עבודות הבנייה

תרשים שלבי תהליך הבייה וקבלת טופס 4

קבלת טופס 4

הגשת מסמכים עם
התחלת הבנייה

התארכות משך הבנייה )מעבר לעבודת הבנייה( הוא  12-6חודשים

4.4.2
א.

ב.

קשיים בתהליך

א.

קשיים בתהליך
אין גורם המאגד את הדרישות הרגולטוריות של כלל הגורמים המאשרים.

היזם דרש להל דיאלוג במקביל עם רגולטורים שוים כגון מכבי אש,

היזם דרש להל דיאלוג במקביל עם רגולטורים שוים כגון מכבי אש,

חברת החשמל וכו'.

חברת החשמל וכו'.

במהלך הבייה מתקבלות דרישות וספות מצד הרגולטורים ,החורגות

ב.

מעבר לדרישות הראשויות שצויו בהיתר הבייה.
ג.

קבלת טופס 4

התארכות משך הבנייה )מעבר לעבודת הבנייה( הוא  12-6חודשים

4.4.2

אין גורם המאגד את הדרישות הרגולטוריות של כלל הגורמים המאשרים.

דיאלוג שוטף
עם הרגולטורים
לעמידה
בדרישות הבנייה

הגשת טפסי
דיווח במהלך
הבנייה

דיווח על סיום
עבודות הבנייה

ישה זמיות מוכה של ציגי הרגולטור לבדיקות ואישורים ,דבר הגורם
לעיכובים משמעותיים בתהליך הבייה.

39

במהלך הבייה מתקבלות דרישות וספות מצד הרגולטורים ,החורגות
מעבר לדרישות הראשויות שצויו בהיתר הבייה.

ג.

ישה זמיות מוכה של ציגי הרגולטור לבדיקות ואישורים ,דבר הגורם
לעיכובים משמעותיים בתהליך הבייה.
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לעיתים מתקיימת סתירה בהחיות היתות לתעשיין על ידי הרגולטורים

ד.

השוים.
ה.

ו.

4.4.3
א.

ב.

ג.

לעיתים מתקיימת סתירה בהחיות היתות לתעשיין על ידי הרגולטורים
השוים.

לעיתים ,דרישות המצויות באחריות מהלת אזור התעשייה ,מגולגלות

ה.

לעיתים ,דרישות המצויות באחריות מהלת אזור התעשייה ,מגולגלות

לפתחו של התעשיין והוא דרש לבצען ,על מת לסיים את הבייה ולקבל

לפתחו של התעשיין והוא דרש לבצען ,על מת לסיים את הבייה ולקבל

אישורים דרשים.

אישורים דרשים.

פיתוח אזור המפעל ,המצוי באחריות מהלת אזור התעשייה ,אמור

ו.

פיתוח אזור המפעל ,המצוי באחריות מהלת אזור התעשייה ,אמור

להסתיים תוך  3שים ,דבר שבפועל לא תמיד מתבצע בשל מגבלת תקציב.

להסתיים תוך  3שים ,דבר שבפועל לא תמיד מתבצע בשל מגבלת תקציב.

עקב כך דרשים התעשייים לאלתר פתרוות זמיים על מת לקבל אישורי

עקב כך דרשים התעשייים לאלתר פתרוות זמיים על מת לקבל אישורי

הפעלה.

הפעלה.

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך
גורם מרכז  -יש לבחון את האפשרות למות גורם מרכז )כדוגמת המגון

4.4.3
א.

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך
גורם מרכז  -יש לבחון את האפשרות למות גורם מרכז )כדוגמת המגון

הפועל במכוי הבקרה( ,לתכלל בין היזם לבין הגורמים המאשרים לאורך

הפועל במכוי הבקרה( ,לתכלל בין היזם לבין הגורמים המאשרים לאורך

השלבים להקמת המפעל ,דרך תהליך קבלת טופס  4ועד לקבלת רישיון

השלבים להקמת המפעל ,דרך תהליך קבלת טופס  4ועד לקבלת רישיון

העסק .הגורם המרכז ידאג ליישב בין הדרישות הרגולטוריות ,כך שלא

העסק .הגורם המרכז ידאג ליישב בין הדרישות הרגולטוריות ,כך שלא

תתקיים בייהן סתירה.

תתקיים בייהן סתירה.

מסלול ייעודי לתעשייה  -לבחון את האפשרות להקמת מסלול ייעודי

ב.

מסלול ייעודי לתעשייה  -לבחון את האפשרות להקמת מסלול ייעודי

לטיפול במבי תעשייה ,אצל כל אחד מהרגולטורים הרלווטיים ,כך רמת

לטיפול במבי תעשייה ,אצל כל אחד מהרגולטורים הרלווטיים ,כך רמת

המקצועיות של המפקחים תשתפר והדרישות הרגולטוריות יותאמו

המקצועיות של המפקחים תשתפר והדרישות הרגולטוריות יותאמו

לצרכים ולסיכוים הייחודיים לתעשייה .בוסף ,תגבר הזמיות לביצוע

לצרכים ולסיכוים הייחודיים לתעשייה .בוסף ,תגבר הזמיות לביצוע

בדיקות ופעילויות פיקוח ויקטן הסיכוי לשיוי/עדכון הדרישות לאחר

בדיקות ופעילויות פיקוח ויקטן הסיכוי לשיוי/עדכון הדרישות לאחר

שאלו קבעו בהיתר הבייה.

שאלו קבעו בהיתר הבייה.

שיפור עבודות הפיתוח שבאחריות מהל אזורי התעשייה  -מוצע לבחון

ג.

שיפור עבודות הפיתוח שבאחריות מהל אזורי התעשייה  -מוצע לבחון

מול מהל אזורי התעשייה כיצד יתן לשפר ולייעל את פעילויות הפיתוח

מול מהל אזורי התעשייה כיצד יתן לשפר ולייעל את פעילויות הפיתוח

המצאות באחריותם של אזורי התעשייה ,על מת שיוכלו לספק למפעלים

המצאות באחריותם של אזורי התעשייה ,על מת שיוכלו לספק למפעלים

הפועלים והמתוכים לקום באזורי התעשייה תשתיות דרשות.

הפועלים והמתוכים לקום באזורי התעשייה תשתיות דרשות.
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קבלת רישיון עסק
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4.5

 4.5.1שלבי תהליך קבלת רישיון עסק

 4.5.1שלבי תהליך קבלת רישיון עסק

א .הגשת בקשה לרישיון עסק - 15התעשיין יגיש בקשה לרישיון עסק לרשות

א .הגשת בקשה לרישיון עסק - 15התעשיין יגיש בקשה לרישיון עסק לרשות

הרישוי )ברשות המקומית( וישלם את האגרה הדרשת .בוסף יצרף

הרישוי )ברשות המקומית( וישלם את האגרה הדרשת .בוסף יצרף

התעשיין תכית עסק ,תרשים סביבה ,תרשים מגרש ותכית בטיחות.

התעשיין תכית עסק ,תרשים סביבה ,תרשים מגרש ותכית בטיחות.

ב .בחית בקשת הרישיון על ידי רשות הרישוי  -הרשות לרישוי תבחן את

ב .בחית בקשת הרישיון על ידי רשות הרישוי  -הרשות לרישוי תבחן את

שלמותה של בקשת רישיון העסק בכל הקשור בתוים והמסמכים

שלמותה של בקשת רישיון העסק בכל הקשור בתוים והמסמכים

המצורפים לה .לאחר בדיקתה תעביר את הבקשה לאישור גורמים וספים.

המצורפים לה .לאחר בדיקתה תעביר את הבקשה לאישור גורמים וספים.

ג.

15

קבלת רישיון עסק

ג.

בחית הבקשה על ידי הגורמים המאשרים וגורמים וספים  -הבקשה

בחית הבקשה על ידי הגורמים המאשרים וגורמים וספים  -הבקשה

תתקבל במשרדיהם של מספר גורמים במקביל ,גורמים מאשרים שהים

תתקבל במשרדיהם של מספר גורמים במקביל ,גורמים מאשרים שהים

משרדי ממשלה שקבעו בחוק רישוי עסקים וכן גופים עירויים רלווטיים

משרדי ממשלה שקבעו בחוק רישוי עסקים וכן גופים עירויים רלווטיים

וספים )לדוגמה  -מחלקת תברואה ,מחלקת הדסה ,פיקוח עירוי וכו'(.

וספים )לדוגמה  -מחלקת תברואה ,מחלקת הדסה ,פיקוח עירוי וכו'(.

ד .ביצוע ביקורת  -על הגורמים המאשרים לבצע ביקורת פיזית בעסק המבקש

ד .ביצוע ביקורת  -על הגורמים המאשרים לבצע ביקורת פיזית בעסק המבקש

רישיון לאחר הגשת הבקשה .כל גורם מאשר מכין דו"ח ביקורת הכולל

רישיון לאחר הגשת הבקשה .כל גורם מאשר מכין דו"ח ביקורת הכולל

דרישות לביצוע לצורך קבלת רישיון העסק.

דרישות לביצוע לצורך קבלת רישיון העסק.

ה .אישור רישיון העסק  -במידה וכל הגורמים המאשרים אישרו את הבקשה

ה .אישור רישיון העסק  -במידה וכל הגורמים המאשרים אישרו את הבקשה

לרישיון העסק ,יופק הרישיון .במקרים שוים יוכלו הגורמים המאשרים

לרישיון העסק ,יופק הרישיון .במקרים שוים יוכלו הגורמים המאשרים

להציב תאים מוקדמים לקבלת הרישיון ,להפיק רישיון זמי ואף לסרב

להציב תאים מוקדמים לקבלת הרישיון ,להפיק רישיון זמי ואף לסרב

לבקשה.

לבקשה.

טופס בקשה לרישיון עסק – נספח י'.

15
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תרשים שלבי תהליך קבלת רישיון עסק

הגשת בקשה
לרישיון עסק

בחינת בקשת
רישיון העסק
ברשות הרישוי

בחינת הבקשה
על ידי הגורמים
המאשרים
באופן פרטני

ביצוע ביקורת
על ידי גורמי
האישור

תרשים שלבי תהליך קבלת רישיון עסק

אישור הגורמים
המאשרים
והנפקת
רישיון עסק

הגשת בקשה
לרישיון עסק

הזמן הנדרש לקבלת רישיון עסק הוא  3-1חודשים

4.5.2

קשיים בתהליך

בחינת בקשת
רישיון העסק
ברשות הרישוי

בחינת הבקשה
על ידי הגורמים
המאשרים
באופן פרטני

ביצוע ביקורת
על ידי גורמי
האישור

אישור הגורמים
המאשרים
והנפקת
רישיון עסק

הזמן הנדרש לקבלת רישיון עסק הוא  3-1חודשים

4.5.2

קשיים בתהליך

א .למרות שהתעשיין קיבל אישורים מחלק מהגופים המאשרים ,בשלבים

א .למרות שהתעשיין קיבל אישורים מחלק מהגופים המאשרים ,בשלבים

מוקדמים להיתר הבייה ואף בקבלת טופס  ,4הוא ידרש לקבל אישור

מוקדמים להיתר הבייה ואף בקבלת טופס  ,4הוא ידרש לקבל אישור

חוזר פרד ,לרישיון העסק.

חוזר פרד ,לרישיון העסק.

ב .בכדי לקדם את תהליך קבלת הרישיון ,באחריות בעל העסק לדאוג בעצמו

ב .בכדי לקדם את תהליך קבלת הרישיון ,באחריות בעל העסק לדאוג בעצמו

להגעת גורמי הרישוי השוים )גורמים מאשרים וגופים עירויים רלווטיים

להגעת גורמי הרישוי השוים )גורמים מאשרים וגופים עירויים רלווטיים

וספים( לביצוע הביקורת ,ע"י פייה ותיאום מול כל גורם בפרד.

וספים( לביצוע הביקורת ,ע"י פייה ותיאום מול כל גורם בפרד.

4.5.3

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך

4.5.3

פתרוות קיימים/מוצעים לקשיים בתהליך

א .בחית אישורים קודמים  -יש לבחון אפשרות כי מתן אישורים שהתקבלו

א .בחית אישורים קודמים  -יש לבחון אפשרות כי מתן אישורים שהתקבלו

בשלבים מוקדמים )היתר בייה וטופס  (4וכללו את מאפייי המפעל

בשלבים מוקדמים )היתר בייה וטופס  (4וכללו את מאפייי המפעל

המתוכן והם רלבטיים לקבלת רישיון עסק ,יוכרו גם לצורך קבלת רישיון

המתוכן והם רלבטיים לקבלת רישיון עסק ,יוכרו גם לצורך קבלת רישיון

עסק ,ללא בקשת אישור מחודשת .במקביל ,יעשו פעולות פיקוח אשר

עסק ,ללא בקשת אישור מחודשת .במקביל ,יעשו פעולות פיקוח אשר

יוודאו את עמידת התעשיין בהתחייבויותיו )על פי האישור שקיבל( ,אך אלו

יוודאו את עמידת התעשיין בהתחייבויותיו )על פי האישור שקיבל( ,אך אלו

לא יעכבו את מתן רישיון העסק.

לא יעכבו את מתן רישיון העסק.
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ב .הגברת אמון באמצעות תצהירים  -במקרים מסוימים ראה כי יתן יהיה

ב .הגברת אמון באמצעות תצהירים  -במקרים מסוימים ראה כי יתן יהיה

להסתפק בתצהירים מצד התעשיין כי הוא מתחייב לעמוד בדרישות

להסתפק בתצהירים מצד התעשיין כי הוא מתחייב לעמוד בדרישות

והתאים הרלווטיים ,זאת במקום לספק מסמכים והוכחות.

והתאים הרלווטיים ,זאת במקום לספק מסמכים והוכחות.

סיכום עיקרי פתרוות מוצעים לקשיים

4.6.1

4.6.2

בתהליך 16

4.6

היבט רגולטורי

סיכום עיקרי פתרוות מוצעים לקשיים

4.6.1

היבט רגולטורי



צמצום בקשות מהתעשייים בשיטת Ask Once



צמצום בקשות מהתעשייים בשיטת Ask Once



הגברת האמון בין התעשיין לרגולטורים באמצעות הגשת תצהירים



הגברת האמון בין התעשיין לרגולטורים באמצעות הגשת תצהירים



עדכון דרישות רגולטוריות ,בהתאם למקובל בעולם



עדכון דרישות רגולטוריות ,בהתאם למקובל בעולם

4.6.2

היבט בירוקרטי

היבט בירוקרטי



יצירת מסלול פרד ברמ"י לטיפול בבקשות התעשייים



יצירת מסלול פרד ברמ"י לטיפול בבקשות התעשייים



בחלק מהדרישות ,העברת הטל לרגולטורים על ידי שיוי ברירת



בחלק מהדרישות ,העברת הטל לרגולטורים על ידי שיוי ברירת

המחדל והקצבת זמן לבחית בקשת התעשיין


המחדל והקצבת זמן לבחית בקשת התעשיין


בחית שימוש באישורים רלווטיים ,שתו בשלבים מוקדמים
בתהליך )היתר בייה ,טופס  (4לצורך קבלת רישיון עסק

4.6.3

בחית שימוש באישורים רלווטיים ,שתו בשלבים מוקדמים
בתהליך )היתר בייה ,טופס  (4לצורך קבלת רישיון עסק

היבט תפעולי


4.6.3

היבט תפעולי


שיווק מקורות המידע הקיימים )מפה ליזם ,מחשבון עלויות וכו'(
לתעשייים

16

בתהליך 16

שיווק מקורות המידע הקיימים )מפה ליזם ,מחשבון עלויות וכו'(
לתעשייים



עדכון שוטף של מידע אודות זמיות מגרשים באזורי התעשייה



עדכון שוטף של מידע אודות זמיות מגרשים באזורי התעשייה



פיתוח מערכת מקוות אשר תאפשר העברת בקשות ותוים ,לבחית



פיתוח מערכת מקוות אשר תאפשר העברת בקשות ותוים ,לבחית

הקצאת קרקע ,המתקבלים במשרד הכלכלה ,לרמ"י ולרשויות וספות

הקצאת קרקע ,המתקבלים במשרד הכלכלה ,לרמ"י ולרשויות וספות

מוצע כי המערכת המקוות לתהליך זה תאופיין ותפותח בשיתוף עם

מוצע כי המערכת המקוות לתהליך זה תאופיין ותפותח בשיתוף עם

ועדת ההיגוי להקמת פורטל עסקים דיגיטלי מול הממשלה .הועדה

ועדת ההיגוי להקמת פורטל עסקים דיגיטלי מול הממשלה .הועדה

יש לוודא שיהיה תאום וסנכרון בין הפתרונות המוצעים במסמך זה ,לתהליכים
המתרחשים כיום במשרדי הממשלה ,למניעת כפילות .הדבר יבוא לידי ביטוי בשלבי
היישום של המלצות דו"ח זה בשטח.
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16

יש לוודא שיהיה תאום וסנכרון בין הפתרונות המוצעים במסמך זה ,לתהליכים
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ממליצה כי תיתן עדיפות לתהליך זה במסגרת שלבי האפיון ותהליך

ממליצה כי תיתן עדיפות לתהליך זה במסגרת שלבי האפיון ותהליך

העלייה לאוויר של האזור האישי העסקי הדיגיטלי )הכלל ממשלתי(

העלייה לאוויר של האזור האישי העסקי הדיגיטלי )הכלל ממשלתי(

שיוקם ע"י רשות התקשוב.

שיוקם ע"י רשות התקשוב.


שימוש ביועצים חיצויים על ידי משרד הכלכלה לקידום בדיקת
בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז



בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז


ביצוע תהליכי שמאות מראש עבור אזורי תעשייה ייעודיים ,עוד בטרם
תאושר הקצאת הקרקע



ביצוע תהליכי שמאות מראש עבור אזורי תעשייה ייעודיים ,עוד בטרם
תאושר הקצאת הקרקע



בחית מיוי גורם מרכז אשר יתאם בין התעשייים לגופים
הרגולטוריים

4.7

שימוש ביועצים חיצויים על ידי משרד הכלכלה לקידום בדיקת

בחית מיוי גורם מרכז אשר יתאם בין התעשייים לגופים
הרגולטוריים

4.7

סיכום לוחות זמים

איתור קרקע –  3-6חודשים

הקצאת קרקע –  12 -6חודשים

בקשה להיתר בנייה –  12 -6חודשים

תחילת בנייה והוצאת טופס  12 -6 – 4חודשים

קבלת רישיון עסק –  3 -1חודשים

סה"כ הזמן הנדרש לתהליך הבירוקרטי בהקמת מפעל הוא 45-22
דהיינו כשנתיים עד ארבע שנים

סיכום לוחות זמים

איתור קרקע –  3-6חודשים

הקצאת קרקע –  12 -6חודשים

בקשה להיתר בנייה –  12 -6חודשים

תחילת בנייה והוצאת טופס  12 -6 – 4חודשים

קבלת רישיון עסק –  3 -1חודשים

סה"כ הזמן הנדרש לתהליך הבירוקרטי בהקמת מפעל הוא 45-22
דהיינו כשנתיים עד ארבע שנים

* לוחות הזמים אים כוללים את משך הזמן הדרש לביית המפעל ,אשר תתאפשר מיד
לאחר קבלת היתר הבייה.

* לוחות הזמים אים כוללים את משך הזמן הדרש לביית המפעל ,אשר תתאפשר מיד
לאחר קבלת היתר הבייה.

44

44

45

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

מפת דרכים רגולטורית למשקיע בתעשייה הישראלית

יישום הפתרוות המוצעים בשלבי איתור הקרקע ,הקצאת הקרקע ,קבלת
היתר הבייה ,קבלת טופס  4וקבלת רישיון עסק צפוי להפחית באופן משמעותי
את משך זמן הקמת מפעל תעשייתי בישראל.

יישום הפתרוות המוצעים בשלבי איתור הקרקע ,הקצאת הקרקע ,קבלת
היתר הבייה ,קבלת טופס  4וקבלת רישיון עסק צפוי להפחית באופן משמעותי
את משך זמן הקמת מפעל תעשייתי בישראל.

 .5תהליכי עבודה בהתאם לפתרונות המוצעים

 .5תהליכי עבודה בהתאם לפתרונות המוצעים

 5.1איתור קרקע

 5.1איתור קרקע

התחלה

התחלה

מיפוי אזורי התעשייה
הקיימים באמצעות
כלי הסיוע באתר
משרד הכלכלה

מיפוי אזורי התעשייה
הקיימים באמצעות
כלי הסיוע באתר
משרד הכלכלה

פניה למנהלת אזור
התעשייה

פניה למנהלת אזור
התעשייה

בחינת היצע
הקרקעות באזור
התעשייה כולל תב"ע
הקרקעות

לא

בחינת היצע
הקרקעות באזור
התעשייה כולל תב"ע
הקרקעות

האם נמצאה
קרקע מתאימה?

האם נמצאה
קרקע מתאימה?

כן

כן

המשך בשלב
הקצאת הקרקע

המשך בשלב
הקצאת הקרקע
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 5.2הקצאת קרקע

 5.2הקצאת קרקע
המשך לאחר שלב
איתור קרקע

המשך לאחר שלב
איתור קרקע

הגשת בקשה
להקצאת קרקע
בפטור ממכרז
לרפרנט ייעודי
במשרד הכלכלה

הגשת בקשה
להקצאת קרקע
בפטור ממכרז
לרפרנט ייעודי
במשרד הכלכלה

בדיקת הבקשה
וגיבוש חוות דעת על
ידי יועצים חיצונים
וגורמי מקצוע במשרד
הכלכלה

בדיקת הבקשה
וגיבוש חוות דעת על
ידי יועצים חיצונים
וגורמי מקצוע במשרד
הכלכלה

החלטת ועדת הקצאת
הקרקעות במשרד
הכלכלה בנוגע
לבקשה להקצאת
קרקע בפטור ממכרז

החלטת ועדת הקצאת
הקרקעות במשרד
הכלכלה בנוגע
לבקשה להקצאת
קרקע בפטור ממכרז

אישור וועדת
ההקצאות

כן

כן

לא

שליחת חוות דעת
מקוונת לרמ"י
ע"י משרד הכלכלה
כולל כלל הטפסים
הנדרשים

שליחת חוות דעת
מקוונת לרמ"י
ע"י משרד הכלכלה
כולל כלל הטפסים
הנדרשים

הודעה לתעשיין כי אין
אישור להקצאת קרקע

פתיחת תיק ברמ"י

הודעה לתעשיין כי אין
אישור להקצאת קרקע

פתיחת תיק ברמ"י
עדכון התכנית

כן

לא

עדכון התכנית

כן

החלטת רמ"י בנוגע
לבקשה להקצאת
קרקע בפטור ממכרז

כן

אישור וועדת
ההקצאות

לא

לא

החלטת רמ"י בנוגע
לבקשה להקצאת
קרקע בפטור ממכרז

האם רמ"י
אישרה

לא

כן

תשלום דמי פיתוח
וחתימה על הסכם
פיתוח

הודעה לתעשיין כי אין
אישור להקצאת קרקע

חתימה על הסכם
חכירה לאחר תשלום
דמי פיתוח

עדכון התכנית

כן

המשך בשלב
היתר בנייה

לא
סיום
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האם רמ"י
אישרה

לא

תשלום דמי פיתוח
וחתימה על הסכם
פיתוח

הודעה לתעשיין כי אין
אישור להקצאת קרקע

חתימה על הסכם
חכירה לאחר תשלום
דמי פיתוח

עדכון התכנית

כן

המשך בשלב
היתר בנייה

לא
סיום
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5.3

היתר בייה

כן
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היתר בייה

המשך לאחר שלב
הקצאת קרקע

המשך לאחר שלב
הקצאת קרקע

הגשת בקשה להיתר
בנייה לוועדה
המקומית לתכנון
ולבניה

הגשת בקשה להיתר
בנייה לוועדה
המקומית לתכנון
ולבניה

הכנת בקשה לקבלת
היתר בניה ע"י עורך
בקשות מוסמך
)אדריכל/מהנדס(

הכנת בקשה לקבלת
היתר בניה ע"י עורך
בקשות מוסמך
)אדריכל/מהנדס(

הגשת הבקשה באופן
מקוון ע"י התעשיין
תוך שימוש בתצהירים
לעמידה בדרישות
הרגולטוריות

הגשת הבקשה באופן
מקוון ע"י התעשיין
תוך שימוש בתצהירים
לעמידה בדרישות
הרגולטוריות

בדיקת הבקשה
בוועדה המקומית
לתכנון ולבניה
בתקופה קצובה תוך
התמקדות בשני
נושאים מרכזיים:
 תוכן מבנה
 בדיקה מרחבית

בדיקת הבקשה
בוועדה המקומית
לתכנון ולבניה
בתקופה קצובה תוך
התמקדות בשני
נושאים מרכזיים:
 תוכן מבנה
 בדיקה מרחבית

האם הוועדה
אישרה את
הבקשה

לא

כן

האם הוועדה
אישרה את
הבקשה

לא

הודעה לתעשיין בנוגע
לקבלת היתר בנייה

הודעה לתעשיין על אי
קבלת היתר בניה
ומתן הערות

הודעה לתעשיין בנוגע
לקבלת היתר בנייה

הודעה לתעשיין על אי
קבלת היתר בניה
ומתן הערות

המשך בשלב
בנייה וקבלת טופס 4

הגשת בקשה
מחודשת עפ"י
ההערות שהתקבלו

המשך בשלב
בנייה וקבלת טופס 4

הגשת בקשה
מחודשת עפ"י
ההערות שהתקבלו
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בייה וקבלת טופס 4

כן

5.4

בייה וקבלת טופס 4

המשך לאחר שלב
היתר בנייה

המשך לאחר שלב
היתר בנייה

הגשת בקשה
להתחלת בנייה
לוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה

הגשת בקשה
להתחלת בנייה
לוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה

הגשת טפסים שוטפת
לוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפ"י
שלבים מוגדרים

הגשת טפסים שוטפת
לוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפ"י
שלבים מוגדרים

ניהול קשר שוטף מול
גורם מרכז המתאם
בין התעשיין
לרגולטורים השונים

ניהול קשר שוטף מול
גורם מרכז המתאם
בין התעשיין
לרגולטורים השונים

דיווח על סיום עבודות
הבנייה והגשת טפסים
רלוונטיים ,בניהם
בקשה לתעודת גמר

דיווח על סיום עבודות
הבנייה והגשת טפסים
רלוונטיים ,בניהם
בקשה לתעודת גמר

האם הוועדה
המקומית לאישור
ולבנייה אישרה?

לא

כן

האם הוועדה
המקומית לאישור
ולבנייה אישרה?

לא

קבלת טופס 4

קבלת הודעה על אי
קבלת טופס  4כולל
הערות

קבלת טופס 4

קבלת הודעה על אי
קבלת טופס  4כולל
הערות

המשך בשלב
קבלת רישיון עסק

תיקון הכשלים

המשך בשלב
קבלת רישיון עסק

תיקון הכשלים
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5.5

קבלת רישיון עסק

כן
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קבלת רישיון עסק

המשך לאחר שלב
בניה וקבלת טופס 4

המשך לאחר שלב
בניה וקבלת טופס 4

הגשת בקשה לרישיון
עסק לרשות הרישוי
)ברשות המקומית(
ותשלום האגרה

הגשת בקשה לרישיון
עסק לרשות הרישוי
)ברשות המקומית(
ותשלום האגרה

בחינת הבקשה
לרישיון העסק ע"י
רשות הרישוי ,כולל
התצהירים שהוגשו
בשלבים מוקדמים
בתהליך

בחינת הבקשה
לרישיון העסק ע"י
רשות הרישוי ,כולל
התצהירים שהוגשו
בשלבים מוקדמים
בתהליך

בחינת הבקשה ע"י
הגורמים הרגולטוריים
וכן גורמים עירוניים

בחינת הבקשה ע"י
הגורמים הרגולטוריים
וכן גורמים עירוניים

ביצוע ביקורת
הגורמים הרגולטוריים
בעסק לאחר הגשת
הבקשה

ביצוע ביקורת
הגורמים הרגולטוריים
בעסק לאחר הגשת
הבקשה

האם כל הגורמים
הרגולטוריים

כן

לא

אישרו?

אישרו?
קבלת הודעה על אי
קבלת רישיון עסק
כולל הערות

קבלת רישיון עסק

תיקון הכשלים

סיום
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האם כל הגורמים
הרגולטוריים

לא
קבלת הודעה על אי
קבלת רישיון עסק
כולל הערות

קבלת רישיון עסק

תיקון הכשלים

סיום
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ד"ר איל פאר

המכון הישראלי לדמוקרטיה; בית הספר למיהל עסקים,
אויברסיטת בר-אילן

ד"ר איל פאר

המכון הישראלי לדמוקרטיה; בית הספר למיהל עסקים,
אויברסיטת בר-אילן

אריאל טיקוצקי

בית הספר למיהל עסקים ,אויברסיטת בר-אילן

אריאל טיקוצקי

בית הספר למיהל עסקים ,אויברסיטת בר-אילן

פרופ' יובל פלדמן

המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים ,אויברסיטת
בר-אילן

פרופ' יובל פלדמן

המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים ,אויברסיטת
בר-אילן
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מבוא

מבוא

זה כמה שים שבעולם ,וגם בישראל ,מתקיים שיח ער בשאלה כיצד יתן להשיג איזון
בין חובת המדיה להגן באמצעות רגולציה על הצרכן ועל האזרח לבין הרצון לעודד
עסקים ליזמות ,יצירתיות ושיפור התחרותיות .מציאת האיזון בסוגיה זו היא מן
הסבוכות והקשות בתחום חקר הרגולציה ויישומה .אחד הקשיים ובע מהתגדותם של
בעלי עסקים להתערבות ממשלתית שיכולה להשפיע על יהול עסקיהם )כמובן ,פרט
למקרים שאותה התערבות עולה בקה אחד עם האיטרסים העסקיים שלהם(.

זה כמה שים שבעולם ,וגם בישראל ,מתקיים שיח ער בשאלה כיצד יתן להשיג איזון
בין חובת המדיה להגן באמצעות רגולציה על הצרכן ועל האזרח לבין הרצון לעודד
עסקים ליזמות ,יצירתיות ושיפור התחרותיות .מציאת האיזון בסוגיה זו היא מן
הסבוכות והקשות בתחום חקר הרגולציה ויישומה .אחד הקשיים ובע מהתגדותם של
בעלי עסקים להתערבות ממשלתית שיכולה להשפיע על יהול עסקיהם )כמובן ,פרט
למקרים שאותה התערבות עולה בקה אחד עם האיטרסים העסקיים שלהם(.

בשים האחרוות החלו להשתמש בעולם בתובות מתחום הכלכלה ההתהגותית כאמצעי
של רגולציה ״רכה״ המכוּות בעיקר כלפי אזרחים וצרכים במטרה לסייע להם לקבל
החלטות טובות יותר לעצמם ולחברה .בבריטיה ,למשל ,שבה אין חובה חוקית על העובד
להפריש כספים לפסיה ,הוהגה תוכית פסיה ממשלתית כברירת מחדל .התוכית
מבוססת על יעילותן המוכחת של ברירות מחדל ועל העובדה שהתערבות ממשלתית כזאת
משמרת את חופש הבחירה של העובד שכן היא מאפשרת לו יציאה קלה מהתוכית .בד
בבד צצו במדיות רבות יוזמות של רגולציה "רכה" המתבססות על עקרוות הכלכלה
ההתהגותית גם כלפי בעלי עסקים .למשל ,בתחילת  2018פרסמו משרד הפים ומשרד
ראש הממשלה של ישראל רפורמה בתהליכי רישוי עסקים שכוללת ,בין היתר ,הסתפקות
בתצהירים חתומים לצורך קבלת היתרים במקרים שאים מסכי חיים.

בשים האחרוות החלו להשתמש בעולם בתובות מתחום הכלכלה ההתהגותית כאמצעי
של רגולציה ״רכה״ המכוּות בעיקר כלפי אזרחים וצרכים במטרה לסייע להם לקבל
החלטות טובות יותר לעצמם ולחברה .בבריטיה ,למשל ,שבה אין חובה חוקית על העובד
להפריש כספים לפסיה ,הוהגה תוכית פסיה ממשלתית כברירת מחדל .התוכית
מבוססת על יעילותן המוכחת של ברירות מחדל ועל העובדה שהתערבות ממשלתית כזאת
משמרת את חופש הבחירה של העובד שכן היא מאפשרת לו יציאה קלה מהתוכית .בד
בבד צצו במדיות רבות יוזמות של רגולציה "רכה" המתבססות על עקרוות הכלכלה
ההתהגותית גם כלפי בעלי עסקים .למשל ,בתחילת  2018פרסמו משרד הפים ומשרד
ראש הממשלה של ישראל רפורמה בתהליכי רישוי עסקים שכוללת ,בין היתר ,הסתפקות
בתצהירים חתומים לצורך קבלת היתרים במקרים שאים מסכי חיים.

היות שהכוות של בעלי העסקים להיעות לרגולציה היא קריטית ליישום מוצלח של
רפורמות של רגולציה ״רכה״ )שלא כמו הרגולציה המסורתית ,אשר איה מאפשרת
להם שיקול דעת; ושלא כמו מגוי מיסוי ,המשים את מערכת התמריצים הכלכליים
לעסק( ,יסיו לבחון את עמדותיהם של בעלי עסקים בישראל כלפי התערבויות
התהגותיות כגון אלה .בדיקה כזאת היא הכרחית כדי להבין עד כמה המרת אמצעי
הרגולציה עשויה להביא לתמיכה רבה יותר של בעלי העסקים ,דבר שיכול להביא
לשיפור יחסי האמון ומידת הכוות לשיתוף פעולה בין המפקחים והמפוקחים.

היות שהכוות של בעלי העסקים להיעות לרגולציה היא קריטית ליישום מוצלח של
רפורמות של רגולציה ״רכה״ )שלא כמו הרגולציה המסורתית ,אשר איה מאפשרת
להם שיקול דעת; ושלא כמו מגוי מיסוי ,המשים את מערכת התמריצים הכלכליים
לעסק( ,יסיו לבחון את עמדותיהם של בעלי עסקים בישראל כלפי התערבויות
התהגותיות כגון אלה .בדיקה כזאת היא הכרחית כדי להבין עד כמה המרת אמצעי
הרגולציה עשויה להביא לתמיכה רבה יותר של בעלי העסקים ,דבר שיכול להביא
לשיפור יחסי האמון ומידת הכוות לשיתוף פעולה בין המפקחים והמפוקחים.

הסקר הנוכחי

הסקר הנוכחי

בסקר שעשה בשיתוף מכון גיאוקרטוגרפיה בחודשים מרץ-מאי  2018השתתפו 309
בעלי עסקים קטים וביויים )ברובם בין  5ל 100-מועסקים( שדגמו אקראית
מרשימות דגימה מייצגות של עסקים המספקים שירות וממכר לצרכים בתחומים
שוים ומגווים באזורים שוים בישראל .כמעט כל המשיבים בסקר היו בעלים,

בסקר שעשה בשיתוף מכון גיאוקרטוגרפיה בחודשים מרץ-מאי  2018השתתפו 309
בעלי עסקים קטים וביויים )ברובם בין  5ל 100-מועסקים( שדגמו אקראית
מרשימות דגימה מייצגות של עסקים המספקים שירות וממכר לצרכים בתחומים
שוים ומגווים באזורים שוים בישראל .כמעט כל המשיבים בסקר היו בעלים,
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מכ״לים או סמכ״לים של עסקים ,ברמות שוות של השכלה ,של הכסה ושל
מאפייים דמוגרפיים אחרים .המשיבים הביעו את דעתם על התערבויות ״רכות״
למייהן ,בסדר אקראי ,ועו על שאלות וספות באותו עיין .לוח  1מציג את
ההתערבויות שעליהן שאלו בעלי העסקים.

מכ״לים או סמכ״לים של עסקים ,ברמות שוות של השכלה ,של הכסה ושל
מאפייים דמוגרפיים אחרים .המשיבים הביעו את דעתם על התערבויות ״רכות״
למייהן ,בסדר אקראי ,ועו על שאלות וספות באותו עיין .לוח  1מציג את
ההתערבויות שעליהן שאלו בעלי העסקים.

לוח  1ההתערבויות שהוצגו

לוח  1ההתערבויות שהוצגו

אישורים
אוטומטיים

בקשה לרישוי או היתר שהגיש בית העסק תאושר אוטומטית בתוך תקופה ידועה
מראש אלא אם שלחה לבית העסק הודעה אחרת.

אישורים
אוטומטיים

בקשה לרישוי או היתר שהגיש בית העסק תאושר אוטומטית בתוך תקופה ידועה
מראש אלא אם שלחה לבית העסק הודעה אחרת.

תזכורת לתשלום
קס

לבתי עסק שיקבלו קס תישלח תזכורת בסמס כמה ימים לפי המועד האחרון
לתשלום הקס.

תזכורת לתשלום
קס

לבתי עסק שיקבלו קס תישלח תזכורת בסמס כמה ימים לפי המועד האחרון
לתשלום הקס.

התראה על חריגה
בצריכת חשמל/מים

בית העסק יקבל התראות כאשר צריכת החשמל/מים עולה על הממוצע הרב-שתי
לחודש מסוים .ההתראות תישלחה במייל או בסמס.

התראה על חריגה
בצריכת חשמל/מים

בית העסק יקבל התראות כאשר צריכת החשמל/מים עולה על הממוצע הרב-שתי
לחודש מסוים .ההתראות תישלחה במייל או בסמס.

דיווח מהרשות
להגת הצרכן

בית העסק יקבל מדי חודש דוח מהרשות להגת הצרכן על כל התלוות שהתקבלו
אצלם מלקוחות של העסק ,בחלוקה לפי תחומי התלוה.

דיווח מהרשות
להגת הצרכן

בית העסק יקבל מדי חודש דוח מהרשות להגת הצרכן על כל התלוות שהתקבלו
אצלם מלקוחות של העסק ,בחלוקה לפי תחומי התלוה.

תזכורות לתשלום
חשבון

בית העסק יקבל תזכורות על מועדי תשלום קרובים של חשבוות שוטפים )מים,
חשמל ,ביטוח לאומי וכו'( .ההתראות תישלחה במייל SMS /לבחירת העסק.

תזכורות לתשלום
חשבון

בית העסק יקבל תזכורות על מועדי תשלום קרובים של חשבוות שוטפים )מים,
חשמל ,ביטוח לאומי וכו'( .ההתראות תישלחה במייל SMS /לבחירת העסק.

רישיון עסק
לצמיתות

רישיון לעסק ייתן לצמיתות ולא יהיה צורך לחדשו כל כמה שים כהוג היום.
בתמורה ,תוחמר בצורה משמעותית האכיפה והעישה על אי-ציות לדרישות הרישיון.

רישיון עסק
לצמיתות

רישיון לעסק ייתן לצמיתות ולא יהיה צורך לחדשו כל כמה שים כהוג היום.
בתמורה ,תוחמר בצורה משמעותית האכיפה והעישה על אי-ציות לדרישות הרישיון.

הסתפקות
בתצהירים

רשויות הרישוי יסתפקו בהצהרה של בית העסק שהוא עומד בדרישות החוק ,ללא
חובה של הגשת מסמכים המוכיחים זאת )למעט במקרים מסכי חיים(.

הסתפקות
בתצהירים

רשויות הרישוי יסתפקו בהצהרה של בית העסק שהוא עומד בדרישות החוק ,ללא
חובה של הגשת מסמכים המוכיחים זאת )למעט במקרים מסכי חיים(.

הצגת צריכה של
עסקים מקבילים

בית העסק יקבל בחשבוות המים והחשמל תוים על הצריכה הממוצעת של בתי
עסק הדומים לו )באופי ,בגודל ובמיקום(.

הצגת צריכה של
עסקים מקבילים

בית העסק יקבל בחשבוות המים והחשמל תוים על הצריכה הממוצעת של בתי
עסק הדומים לו )באופי ,בגודל ובמיקום(.

חשבוית הפרס

רשות המיסים תפעיל מחדש את תוכית ״חשבוית הפרס״ שבה ותי שירותים
ובתי עסק שישלחו העתקי חשבויות ייכסו להגרלה של פרס כספי משמעותי.

חשבוית הפרס

רשות המיסים תפעיל מחדש את תוכית ״חשבוית הפרס״ שבה ותי שירותים
ובתי עסק שישלחו העתקי חשבויות ייכסו להגרלה של פרס כספי משמעותי.

ברירת מחדל לקס
כפול מראש

במקרה שבית עסק יקבל קס מרשויות המדיה ,ברירת המחדל בקס תהיה
לתשלום סכום מוכפל ,עם אפשרות לביטול כפל הקס אם ישולם בתוך חודש.

ברירת מחדל לקס
כפול מראש

במקרה שבית עסק יקבל קס מרשויות המדיה ,ברירת המחדל בקס תהיה
לתשלום סכום מוכפל ,עם אפשרות לביטול כפל הקס אם ישולם בתוך חודש.

חיוב תשלום על
שקיות

כל חות ,ולא רק רשתות מזון גדולות ,תחויב לגבות מלקוחותיה  10אג׳ על כל
שקית יילון שיתת ללקוחות.

חיוב תשלום על
שקיות

כל חות ,ולא רק רשתות מזון גדולות ,תחויב לגבות מלקוחותיה  10אג׳ על כל
שקית יילון שיתת ללקוחות.

הסבר ללקוחות על
עלויות אשראי

לפי שלקוח משלם באשראי )בפריסת תשלומים( ,בית העסק יחויב בחוק לתת לו
הסבר על עלויות האשראי והריבית בכל חלופה.

הסבר ללקוחות על
עלויות אשראי

לפי שלקוח משלם באשראי )בפריסת תשלומים( ,בית העסק יחויב בחוק לתת לו
הסבר על עלויות האשראי והריבית בכל חלופה.

שיתוף מידע עם
הרשות להגת
הצרכן

בתי עסק יחויבו להעיק גישה לרשות להגת הצרכן לרשומות ותיעוד של שיחות
עם לקוחות )כגון הקלטות של שיחות טלפויות ,היסטוריית צ׳אט ברשתות
חברתיות או באתר החברה ,חילופי מיילים וכו׳(.

שיתוף מידע עם
הרשות להגת
הצרכן

בתי עסק יחויבו להעיק גישה לרשות להגת הצרכן לרשומות ותיעוד של שיחות
עם לקוחות )כגון הקלטות של שיחות טלפויות ,היסטוריית צ׳אט ברשתות
חברתיות או באתר החברה ,חילופי מיילים וכו׳(.

הרחקת מוצרי קיה
אימפולסיבית
מהקופות

בתי עסק יחויבו שלא להציב מוצרים שמועדים לקייה אימפולסיבית )כגון
ממתקים ,חטיפים ,סוללות וכו׳( ליד הקופות.

הרחקת מוצרי קיה
אימפולסיבית
מהקופות

בתי עסק יחויבו שלא להציב מוצרים שמועדים לקייה אימפולסיבית )כגון
ממתקים ,חטיפים ,סוללות וכו׳( ליד הקופות.
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תוצאות הסקר

תוצאות הסקר

בתגובה על שאלות על המצב הוכחי רק כ 8%-מהמשיבים אמרו כי הרגולציה הקיימת
היום מסייעת להם או ללקוחות שלהם .הרוב טעו כי הרגולציה הוהגת היום מפריעה
) (24%או מפריעה מאוד ) (31%לביצועים העסקיים שלהם .לעומת זאת רשמה תמיכה
ממוצעת גבוהה )״בעד״ או ״מאוד בעד״( למרבית ההתערבויות ההתהגותיות; ארבע
מהן קיבלו אפילו תמיכה גבוהה מאוד )מעל  .(80%שש התערבויות קיבלו פחות מ50% -
תמיכה )תרשים .(1

בתגובה על שאלות על המצב הוכחי רק כ 8%-מהמשיבים אמרו כי הרגולציה הקיימת
היום מסייעת להם או ללקוחות שלהם .הרוב טעו כי הרגולציה הוהגת היום מפריעה
) (24%או מפריעה מאוד ) (31%לביצועים העסקיים שלהם .לעומת זאת רשמה תמיכה
ממוצעת גבוהה )״בעד״ או ״מאוד בעד״( למרבית ההתערבויות ההתהגותיות; ארבע
מהן קיבלו אפילו תמיכה גבוהה מאוד )מעל  .(80%שש התערבויות קיבלו פחות מ50% -
תמיכה )תרשים .(1

תרשים (%) 1

תרשים (%) 1

הרחקת מוצרי קנייה אימפולסיבית מהקופות

שיתוף מידע עם הרשות להגנת הצרכן

הסבר ללקוחות על עלויות אשראי

חיוב תשלום על שקיות

הצגת צריכה של עסקים מקבילים

הסתפקות בתצהירים

רי שיון עסק לצמיתות

תזכורות לתשלום חשבון

דיווח מהרשות להגנת הצרכן

התראה על חריגה בצריכת חשמל/מים

תזכורת לתשלום קנס

אישורים אוטומטיים

ברירת מחדל לקנס כפול מראש

חשבונית הפרס

שיתוף מידע עם הרשות להגנת הצרכן

חיוב תשלום על שקיות

חשבונית הפרס
הצגת צריכה של עסקים מקבילים

הסתפקות בתצהירים

30

רי שיון עסק לצמיתות

38

41

התערבויות שמקילות את הנטל הרגולטורי

התערבויות שמקילות את הנטל הרגולטורי

התראות או מידע חדש

התראות או מידע חדש

התערבויות שדורשות מהעסק פעולות נוספות מול הצרכן או מול הרגולטור

התערבויות שדורשות מהעסק פעולות נוספות מול הצרכן או מול הרגולטור

57

57

תזכורות לתשלום חשבון

50

דיווח מהרשות להגנת הצרכן

30

68

70

התראה על חריגה בצריכת חשמל/מים

38

41

47

47

74

75

תזכורת לתשלום קנס

50

ברירת מחדל לקנס כפול מראש

68

70

84

86

אישורים אוטומטיים

47

47

74

75

הסבר ללקוחות על עלויות אשראי

84

86

הרחקת מוצרי קנייה אימפולסיבית מהקופות

92

92

92

92
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כפי שיתן לראות ,ההתערבויות שקיבלו שיעורי תמיכה גבוהים –

כפי שיתן לראות ,ההתערבויות שקיבלו שיעורי תמיכה גבוהים –



מספקות תזכורות והתראות לעסק )למשל ,על צריכה גבוהה של מים וחשמל
או על מועד התשלום של חשבוות ושל קסות(;



מספקות תזכורות והתראות לעסק )למשל ,על צריכה גבוהה של מים וחשמל
או על מועד התשלום של חשבוות ושל קסות(;



מספקות מידע חדש לעסק )למשל ,דיווח על תלוות שאספו אודותיו ברשות
להגת הצרכן או על צריכת חשמל ממוצעת של עסקים דומים(



מספקות מידע חדש לעסק )למשל ,דיווח על תלוות שאספו אודותיו ברשות
להגת הצרכן או על צריכת חשמל ממוצעת של עסקים דומים(



ותות אמון בעסק ולמעשה מקילות את הטל הרגולטורי ומעבירות חלק
ממו לרשויות )למשל ,אישור אוטומטי של בקשות או הסתפקות בתצהירים(.
עיר כי אחת מהתערבויות האמון כרכה הקלה )מתן רישיון עסק לצמיתות
במקום הצורך לחדשו בפרקי זמן קבועים( בהחמרת האכיפה והעישה
)במקרה של הפרה מצד בית העסק( .ממצא חשוב ,בעייו ,הוא שגם התערבות
זו התה מתמיכה גבוהה ).(74%



ותות אמון בעסק ולמעשה מקילות את הטל הרגולטורי ומעבירות חלק
ממו לרשויות )למשל ,אישור אוטומטי של בקשות או הסתפקות בתצהירים(.
עיר כי אחת מהתערבויות האמון כרכה הקלה )מתן רישיון עסק לצמיתות
במקום הצורך לחדשו בפרקי זמן קבועים( בהחמרת האכיפה והעישה
)במקרה של הפרה מצד בית העסק( .ממצא חשוב ,בעייו ,הוא שגם התערבות
זו התה מתמיכה גבוהה ).(74%

לעומת זאת ,רוב ההתערבויות שקיבלו תמיכה מעטה דורשות מהעסק להוסיף חיוב או
מידע מול הצרכן )חיוב תשלום על שקיות או מתן הסבר על עלויות אשראי( או מול
הרגולטור )ברירת מחדל לקס כפול מראש ושיתוף מידע עם הרשות להגת הצרכן(.

לעומת זאת ,רוב ההתערבויות שקיבלו תמיכה מעטה דורשות מהעסק להוסיף חיוב או
מידע מול הצרכן )חיוב תשלום על שקיות או מתן הסבר על עלויות אשראי( או מול
הרגולטור )ברירת מחדל לקס כפול מראש ושיתוף מידע עם הרשות להגת הצרכן(.

ככלל ,לא מצאו הבדל ברמות התמיכה בהתערבויות המוצעות בין עסקים במרכז
לעומת עסקים בפריפריה או בין עסקים קטים וקטים מאוד לבין עסקים ביויים .גם
ביתוח לפי מאפייים אישיים של המשיבים )תפקיד בעסק ,השכלה( לא מצאו הבדלים
ברמת התמיכה.

ככלל ,לא מצאו הבדל ברמות התמיכה בהתערבויות המוצעות בין עסקים במרכז
לעומת עסקים בפריפריה או בין עסקים קטים וקטים מאוד לבין עסקים ביויים .גם
ביתוח לפי מאפייים אישיים של המשיבים )תפקיד בעסק ,השכלה( לא מצאו הבדלים
ברמת התמיכה.

משמעות ממצאים אלה היא שיישום התערבויות "רכות" לא ייתפס בעיי בעלי
עסקים כגורם לאפליה.

משמעות ממצאים אלה היא שיישום התערבויות "רכות" לא ייתפס בעיי בעלי
עסקים כגורם לאפליה.

עוד ציין כי רמת התמיכה הגבוהה במרבית ההתערבויות איה מובת מאליה; אפשר
היה לחשוב ,למשל ,כי מתן מידע והתראות ייתפס כפטרליסטי או מטריד ,ולא היא.

עוד ציין כי רמת התמיכה הגבוהה במרבית ההתערבויות איה מובת מאליה; אפשר
היה לחשוב ,למשל ,כי מתן מידע והתראות ייתפס כפטרליסטי או מטריד ,ולא היא.
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הקשר בין העמדה כלפי רגולציה כיום לתמיכה בהתערבויות ״רכות״

הקשר בין העמדה כלפי רגולציה כיום לתמיכה בהתערבויות ״רכות״

בעלי עסקים שטעו כי הרגולציה כיום מפריעה או מפריעה מאוד )כ 55%-מהמדגם(
תמכו יותר בעיקר בהתערבויות שמטרתן להעביר את הטל הרגולטורי למפקח
)הסתפקות בתצהירים ,אישורים אוטומטיים ,מתן רישיון עסק לצמיתות( .לעומת זאת,
בעלי עסקים שטעו כי הרגולציה איה מפריעה מאוד )כ 45%-מהמדגם ,אך מתוכם רק
כ 8%-שהסכימו עם הקביעה שרגולציה מסייעת( תמכו יותר בהתערבויות כגון חשבוית
הפרס ,שיתוף מידע עם הרשות להגת הצרכן ,קבלת תזכורות לתשלום חשבוות או
הרחקת מוצרי קייה אימפולסיבית מהקופות.

בעלי עסקים שטעו כי הרגולציה כיום מפריעה או מפריעה מאוד )כ 55%-מהמדגם(
תמכו יותר בעיקר בהתערבויות שמטרתן להעביר את הטל הרגולטורי למפקח
)הסתפקות בתצהירים ,אישורים אוטומטיים ,מתן רישיון עסק לצמיתות( .לעומת זאת,
בעלי עסקים שטעו כי הרגולציה איה מפריעה מאוד )כ 45%-מהמדגם ,אך מתוכם רק
כ 8%-שהסכימו עם הקביעה שרגולציה מסייעת( תמכו יותר בהתערבויות כגון חשבוית
הפרס ,שיתוף מידע עם הרשות להגת הצרכן ,קבלת תזכורות לתשלום חשבוות או
הרחקת מוצרי קייה אימפולסיבית מהקופות.

תרשים (%) 2

תרשים (%) 2

75

הסתפקות בתצהירים

63

אישורים אוטומטיים

87
75
73

רישיון עסק לצמיתות

92
91

דיווח מהרשות להגנת הצרכן

הרחקת מוצרי קנייה אימפולסיבית מהקופות

73

תזכורות לתשלום חשבון

66

הצגת צריכה של עסקים מקבילים
התראה על חריגה בצריכת חשמל/מים
שיתוף מידע עם הרשות להגנת הצרכן
חשבונית הפרס

הרגולציה כיום מפריעה

59

83
86
45
49
27
31
73

תזכורות לתשלום חשבון

77

66

הצגת צריכה של עסקים מקבילים

71
83

42
46

46
48

ברירת מחדל לקנס כפול מראש

27
31

34

41
41

דיווח מהרשות להגנת הצרכן

45
49

ברירת מחדל לקנס כפול מראש

92
91

חיוב תשלום על שקיות

83
86

״מפריעה״ -
תומכים
פחות

55
הרגולציה כיום לא מפריעה

שיתוף מידע עם הרשות להגנת הצרכן
חשבונית הפרס

77

71
83

התראה על חריגה בצריכת חשמל/מים

88

96

75
73

הסבר ללקוחות על עלויות אשראי

46
48

חיוב תשלום על שקיות

אישורים אוטומטיים

87

תזכורת לתשלום קנס

41
41

הסבר ללקוחות על עלויות אשראי

הסתפקות בתצהירים

63

רישיון עסק לצמיתות

תזכורת לתשלום קנס

הרחקת מוצרי קנייה אימפולסיבית מהקופות

96

״מפריעה״ -
תומכים
יותר

75

״מפריעה״ -
תומכים
יותר

34

42
46

הרגולציה כיום מפריעה

59

88
״מפריעה״ -
תומכים
פחות

55
הרגולציה כיום לא מפריעה
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ראה אפוא שככל שהעמדה של בעלי העסקים כלפי הרגולציה כיום היא שלילית יותר,
כך הם תומכים יותר ברפורמות שייטיבו עימם ומתגדים יותר לרפורמות שייטיבו
בעיקר עם הצרכים .קובעי מדייות יכולים ,אם כך ,לרכז את מאמצי האסדרה בהתאם
או ,לחלופין ,לסות ולאגד התערבויות כך שהתמיכה בהתערבות אחת תוכל ,אולי ,לקזז
את ההתגדות להתערבות האחרת .אפשר להחליט ,לדוגמה ,לבחון רפורמה שתחייב
את בעלי העסקים לשתף מידע עם הרשות להגת הצרכן ובתמורה תתיר להם לקבל
דיווחים מהרשות להגת הצרכן על תלוות שאספות עליהם מלקוחותיהם.

ראה אפוא שככל שהעמדה של בעלי העסקים כלפי הרגולציה כיום היא שלילית יותר,
כך הם תומכים יותר ברפורמות שייטיבו עימם ומתגדים יותר לרפורמות שייטיבו
בעיקר עם הצרכים .קובעי מדייות יכולים ,אם כך ,לרכז את מאמצי האסדרה בהתאם
או ,לחלופין ,לסות ולאגד התערבויות כך שהתמיכה בהתערבות אחת תוכל ,אולי ,לקזז
את ההתגדות להתערבות האחרת .אפשר להחליט ,לדוגמה ,לבחון רפורמה שתחייב
את בעלי העסקים לשתף מידע עם הרשות להגת הצרכן ובתמורה תתיר להם לקבל
דיווחים מהרשות להגת הצרכן על תלוות שאספות עליהם מלקוחותיהם.

ברגולציה ״רכה״ הגודל )של העסק( לא חשוב

ברגולציה ״רכה״ הגודל )של העסק( לא חשוב

את ההתערבויות שבחנּו יתן לחלק לקטגוריות שיש בתוכן קשר – תוכי וגם סטטיסטי.
ואכן ,כפי שמוצג בתרשים  ,3התמיכה של בעלי עסקים בקטגוריות אלה שוה לגמרי:
יש כוות גבוהה מאוד לשימוש בתזכורות ,התראות והודעות ובהתערבויות שותות
אמון בבית העסק )אישור אוטומטי ,הסתפקות בתצהירים( לעומת כוות מוכה
להתערבויות שמיטיבות ישירות עם הצרכים או שכרוכות בהיטל כספי כלשהו .ועוד:
גודל העסק איו משה את שיעור התמיכה בהתערבויות בקטגוריות השוות .ייתכן,
אם כך ,שלא הכרחי שמדייות חדשה שתכלול התערבויות כאלה תביא בחשבון את
מספר המועסקים או הצרכים )שקשור לגודל העסק( המושפעים מהן.

את ההתערבויות שבחנּו יתן לחלק לקטגוריות שיש בתוכן קשר – תוכי וגם סטטיסטי.
ואכן ,כפי שמוצג בתרשים  ,3התמיכה של בעלי עסקים בקטגוריות אלה שוה לגמרי:
יש כוות גבוהה מאוד לשימוש בתזכורות ,התראות והודעות ובהתערבויות שותות
אמון בבית העסק )אישור אוטומטי ,הסתפקות בתצהירים( לעומת כוות מוכה
להתערבויות שמיטיבות ישירות עם הצרכים או שכרוכות בהיטל כספי כלשהו .ועוד:
גודל העסק איו משה את שיעור התמיכה בהתערבויות בקטגוריות השוות .ייתכן,
אם כך ,שלא הכרחי שמדייות חדשה שתכלול התערבויות כאלה תביא בחשבון את
מספר המועסקים או הצרכים )שקשור לגודל העסק( המושפעים מהן.

תמיכה גבוהה עד גבוהה מאוד התקבלה ,כאמור ,בהתערבויות שותות אמון בעסקים
ומעבירות חלק מהטל הרגולטורי למשרדי הממשלה ,בדומה לרפורמה ברישוי עסקים
שהובילו משרד הפים ומשרד ראש הממשלה לאחרוה .ואולם למרות התמיכה הגבוהה
מאוד באישור אוטומטי של בקשות לאחר תקופה שקבעה מראש ) 92%בעד( הופתעו
מעט לגלות שהתערבויות כגון מתן רישיון עסק לצמיתות או הסתפקות בתצהירים
קיבלו תמיכה מוכה יותר יחסית )רק  72%בממוצע( .גם כאן לא מצאו הבדלים
בתמיכה בין עסקים קטים לעסקים ביויים.

תמיכה גבוהה עד גבוהה מאוד התקבלה ,כאמור ,בהתערבויות שותות אמון בעסקים
ומעבירות חלק מהטל הרגולטורי למשרדי הממשלה ,בדומה לרפורמה ברישוי עסקים
שהובילו משרד הפים ומשרד ראש הממשלה לאחרוה .ואולם למרות התמיכה הגבוהה
מאוד באישור אוטומטי של בקשות לאחר תקופה שקבעה מראש ) 92%בעד( הופתעו
מעט לגלות שהתערבויות כגון מתן רישיון עסק לצמיתות או הסתפקות בתצהירים
קיבלו תמיכה מוכה יותר יחסית )רק  72%בממוצע( .גם כאן לא מצאו הבדלים
בתמיכה בין עסקים קטים לעסקים ביויים.
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תרשים 3

תרשים 3
100

100
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90
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70
 %תמיכה

היטל כספי

הגנת הצרכן

60
היטל כספי

50

אמון כברירת מחדל

מידע והתראות

הגנת הצרכן

50

אמון כברירת מחדל

40

40

30

30

20

20

כלל המדגם

כלל המדגם

 10 -1מועסקים

 10 -1מועסקים

 50-11מועסקים

 50-11מועסקים

מעל  50מועסקים

מעל  50מועסקים

 %תמיכה
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עסקים בענפים ״שקופים״ יותר תומכים בכמה מההתערבויות ה״רכות״ פחות

עסקים בענפים ״שקופים״ יותר תומכים בכמה מההתערבויות ה״רכות״ פחות

שאלו בסקר את בעלי העסקים אם לדעתם רוב בתי העסק בעף שלהם מספקים
ללקוחותיהם מידע מלא או אים מספקים מידע מלא )כלומר ,מספקים מידע חלקי או
מסתירים מידע חשוב( 39% .מהשאלים השיבו שהם סבורים כי רוב בתי העסק בעף
שלהם מגלים מידע מלא ללקוחותיהם ,לעומת  50.5%שהשיבו כי רוב בתי העסק באותו
עף מספקים רק מידע חלקי ללקוחותיהם או אפילו מסתירים מידע מהלקוחות ).(9.5%
מצאו כי בעלי עסקים שאמרו כי לדעתם המידע שיתן הוא מלא תמכו מעט יותר במתן
אישורים אוטומטיים ובהסתפקות בתצהירים אך תמכו מעט פחות במתן רישיון עסק

שאלו בסקר את בעלי העסקים אם לדעתם רוב בתי העסק בעף שלהם מספקים
ללקוחותיהם מידע מלא או אים מספקים מידע מלא )כלומר ,מספקים מידע חלקי או
מסתירים מידע חשוב( 39% .מהשאלים השיבו שהם סבורים כי רוב בתי העסק בעף
שלהם מגלים מידע מלא ללקוחותיהם ,לעומת  50.5%שהשיבו כי רוב בתי העסק באותו
עף מספקים רק מידע חלקי ללקוחותיהם או אפילו מסתירים מידע מהלקוחות ).(9.5%
מצאו כי בעלי עסקים שאמרו כי לדעתם המידע שיתן הוא מלא תמכו מעט יותר במתן
אישורים אוטומטיים ובהסתפקות בתצהירים אך תמכו מעט פחות במתן רישיון עסק
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לצמיתות .עוד מצאו כי בעלי עסקים שלדעתם המידע שיתן לצרכים הוא מלא תמכו
מעט יותר בחיוב  10אג׳ על שקיות יילון ,אבל ,שלא כצפוי ,תמכו פחות במתן גישה
לרשות להגת הצרכן לתיעוד של שיחות עם לקוחות וגם במתן הסבר ללקוח על עלויות
אשראי .למרות שהבדלים אלו לא מצאו מובהקים סטטיסטית ,ראה שככל שבעלי
העסקים סבורים יותר כי בתחום שלהם ותים מידע מלא ,כך הם מוכים פחות לשתף
פעולה עם הרשויות בשיויים שיגרמו להם לחלוק עוד מידע עם הצרכים או עם
הרשויות.

לצמיתות .עוד מצאו כי בעלי עסקים שלדעתם המידע שיתן לצרכים הוא מלא תמכו
מעט יותר בחיוב  10אג׳ על שקיות יילון ,אבל ,שלא כצפוי ,תמכו פחות במתן גישה
לרשות להגת הצרכן לתיעוד של שיחות עם לקוחות וגם במתן הסבר ללקוח על עלויות
אשראי .למרות שהבדלים אלו לא מצאו מובהקים סטטיסטית ,ראה שככל שבעלי
העסקים סבורים יותר כי בתחום שלהם ותים מידע מלא ,כך הם מוכים פחות לשתף
פעולה עם הרשויות בשיויים שיגרמו להם לחלוק עוד מידע עם הצרכים או עם
הרשויות.
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אין )כמעט( פער בעמדות בין המרכז לפריפריה

אין )כמעט( פער בעמדות בין המרכז לפריפריה

ההתגדות של בעלי עסקים התמקדה בעיקר בהתערבויות שמועילות לצרכן אך אין
מביאות תועלת מיידית לעסק :הרחקת ממתקים מהקופה ,מתן גישה לרשות להגת
הצרכן לתיעוד שיחות של העסק עם לקוחותיו או הסבר ללקוחות על עלויות אשראי.
מתוך שלוש ההתערבויות הללו התברר לו כי בעלי העסקים במרכז תומכים קצת יותר
במתן הסבר ללקוחות על עלויות אשראי ובשיתוף מידע עם הרשות להגת הצרכן .לא
מצאו הבדלים בכל שאר ההתערבויות שבחו בסקר.

ההתגדות של בעלי עסקים התמקדה בעיקר בהתערבויות שמועילות לצרכן אך אין
מביאות תועלת מיידית לעסק :הרחקת ממתקים מהקופה ,מתן גישה לרשות להגת
הצרכן לתיעוד שיחות של העסק עם לקוחותיו או הסבר ללקוחות על עלויות אשראי.
מתוך שלוש ההתערבויות הללו התברר לו כי בעלי העסקים במרכז תומכים קצת יותר
במתן הסבר ללקוחות על עלויות אשראי ובשיתוף מידע עם הרשות להגת הצרכן .לא
מצאו הבדלים בכל שאר ההתערבויות שבחו בסקר.
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סיכום

סיכום

ממצאי הסקר מצביעים על תמיכה יכרת בהתערבויות "רכות" במגוון תחומי ממשל,
בלי הבדלים של ממש בין עסקים בפריפריה לעסקים במרכז או בין עסקים קטים
לעסקים ביויים .ההתערבויות שמקבלות את שיעורי התמיכה המוכים ,יחסית ,הן
ההתערבויות שתפסות כמסייעות לצרכן או לממשלה אך אין מביאות תועלת מובהקת
ומיידית לעסק.

ממצאי הסקר מצביעים על תמיכה יכרת בהתערבויות "רכות" במגוון תחומי ממשל,
בלי הבדלים של ממש בין עסקים בפריפריה לעסקים במרכז או בין עסקים קטים
לעסקים ביויים .ההתערבויות שמקבלות את שיעורי התמיכה המוכים ,יחסית ,הן
ההתערבויות שתפסות כמסייעות לצרכן או לממשלה אך אין מביאות תועלת מובהקת
ומיידית לעסק.

לוכח היישום ההולך וגובר של התערבויות התהגותיות על ידי ממשלות רבות בעולם,
ועל רקע תפיסת הרגולציה כגורם מכביד )כולל בעיי בעלי העסקים ,כפי שעולה בבירור
מממצאי סקר זה( ,ראה כי תמיכת בעלי העסקים בישראל ביישום התערבויות "רכות"
פותחת פתח לשימוש באמצעי זה על ידי הממשלה .עם זאת ,לפי כל תכון ליישום כזה,
יש לבדוק בדיקה מדעית את רמת התמיכה של בעלי העסקים במהלך.

לוכח היישום ההולך וגובר של התערבויות התהגותיות על ידי ממשלות רבות בעולם,
ועל רקע תפיסת הרגולציה כגורם מכביד )כולל בעיי בעלי העסקים ,כפי שעולה בבירור
מממצאי סקר זה( ,ראה כי תמיכת בעלי העסקים בישראל ביישום התערבויות "רכות"
פותחת פתח לשימוש באמצעי זה על ידי הממשלה .עם זאת ,לפי כל תכון ליישום כזה,
יש לבדוק בדיקה מדעית את רמת התמיכה של בעלי העסקים במהלך.
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נספח :תיאור המדגם

נספח :תיאור המדגם

באמצעות סקר טלפוי )שערך על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בחודשים אפריל
ומאי  (2018וסקר איטרטי )בחודש מרץ  (2018אספו תשובותיהם של  309משיבים
שהם בעלים או מהלים של עסקים קטים וקטים מאוד או ביויים.

באמצעות סקר טלפוי )שערך על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בחודשים אפריל
ומאי  (2018וסקר איטרטי )בחודש מרץ  (2018אספו תשובותיהם של  309משיבים
שהם בעלים או מהלים של עסקים קטים וקטים מאוד או ביויים.
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תפקידו של המשיב בבית העסק

תפקידו של המשיב בבית העסק

 - 3%אחר

 - 3%אחר

מנהל יחידה
17%
 4%סמנכ"ל

מנהל יחידה
17%
 4%סמנכ"ל

מנכ"ל
18%

בעלים
58%

מספר העובדים בעסק

מנכ"ל
18%

בעלים
58%

מספר העובדים בעסק

מעל  50מועסקים

מעל  50מועסקים
11%

 50-11מועסקים
31%

עד  10מועסקים
57%
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11%

 50-11מועסקים
31%

עד  10מועסקים
57%
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מצגת:

מצגת:

ניתוח רגישות של דוח עשיית העסקים של הבנק העולמי

ניתוח רגישות של דוח עשיית העסקים של הבנק העולמי
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דרכים אפקטיביות לשיפור מיקומו
במדד הDoing Business -

דרכים אפקטיביות לשיפור מיקומו
במדד הDoing Business -

ניתוח רגישות לדו"ח הDoing Business -

ניתוח רגישות לדו"ח הDoing Business -

עיקרי הממצאים

עיקרי הממצאים

מתוך מצגת שהוצגה בדצמבר 2017

מתוך מצגת שהוצגה בדצמבר 2017

הידרדרות של  25מקומות בדירוג ישראל

הידרדרות של  25מקומות בדירוג ישראל

מיקומה של ישראל במדד קלות עשיית העסקים הבינלאומי של הבנק העולמי

מיקומה של ישראל במדד קלות עשיית העסקים הבינלאומי של הבנק העולמי

60

אינדיקטור מרכזי עבור משקיעים ברחבי העולם
55
בוחן את קלות עשיית העסקים ע"פ מס' קריטריונים,
הזמן ,עלות
בהם :מספר התהליכים הנדרשים ,משך 50
עשיית העסקים ואיכות הרגולציה.
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אינדיקטור מרכזי עבור משקיעים ברחבי העולם
55
בוחן את קלות עשיית העסקים ע"פ מס' קריטריונים,
הזמן ,עלות
בהם :מספר התהליכים הנדרשים ,משך 50
עשיית העסקים ואיכות הרגולציה.
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מיקום ביחס למדינות הOECD-

מיקום ביחס למדינות הOECD-
ישראל במקום חמישי מהסוף מבין מדינות הOECD -
במדד קלות עשיית העסקים הבינלאומי ) (Doing Businessשל הבנק העולמי
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ישראל במקום חמישי מהסוף מבין מדינות הOECD -
במדד קלות עשיית העסקים הבינלאומי ) (Doing Businessשל הבנק העולמי
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שיפור מיקומנו במדד והקטנת הנטל הבירוקרטי
הינם בעלי חשיבות אסטרטגית

שיפור מיקומנו במדד והקטנת הנטל הבירוקרטי
הינם בעלי חשיבות אסטרטגית

בהיבט הכלכלי

בהיבט הכלכלי

• שיפור מעמדנו הבינלאומי

• שיפור מעמדנו הבינלאומי

• משיכת משקיעים זרים ומקומיים

• משיכת משקיעים זרים ומקומיים

• העלאת פריון העבודה

• העלאת פריון העבודה

• האצת הצמיחה

• האצת הצמיחה

בהיבט החברתי והערכי

בהיבט החברתי והערכי

• הגדלת השקיפות

• הגדלת השקיפות

• שוויון ההזדמנויות )עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים(.

• שוויון ההזדמנויות )עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים(.

• הפחתת הצורך ב"מאכערים".

• הפחתת הצורך ב"מאכערים".

• הקטנת התמריצים וההזדמנויות לשחיתות.

• הקטנת התמריצים וההזדמנויות לשחיתות.
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מדוע הסטארט-אפ ניישן מדורגת כל-כך
נמוך במדד?
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נמוך במדד?

המדדים השונים ,כל מדד מקבל משקל שווה במדד הכללי

המדדים השונים ,כל מדד מקבל משקל שווה במדד הכללי
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היתרי חיבור אכיפת תשלום
סחר
הגנה על פתרון פתיחת קבלת
משקיעי חדלות עסק אשראי בינלאומי בנייה לחשמל חוזים מיסים
מיעוט פירעון
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כיצד נשפר את מיקומנו בתחום רישום הנכס?

כיצד נשפר את מיקומנו בתחום רישום הנכס?
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הקטנת מספר התהליכים ומשכי הזמן לממוצע במדינות המפותחות
שיפור של  36מקומות במדד רישום נכס

שיפור של  36מקומות במדד רישום נכס

שיפור של  6מקומות במדד הכולל

שיפור של  6מקומות במדד הכולל

*תהליך – אינטראקציה בין הקונה ,המוכר או נציגיהם עם גורמים חיצוניים )גורמי ממשל ויועצים(

ישראל לאחר
השיפור
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