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 2017לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

תובנות המבוססות על בבשיטות ושימוש הולך וגובר ל אנו עדים בשנים האחרונות

. שיטות טיוב עבודתן של ממשלות ברחבי העולםצורך המדעים ההתנהגותיים ל

נסמכים  . כלים אלולים חדשים בארגז הכלים הרגולטוריהתנהגותיות מקנות לריבון כ

אין  כאשרהתערבויות ממשלתיות עדינות מאפשרים בחינה שיטתית של ההתנהגות ו על

 פחות אפקטיביים.אשר הם כם או ים סטנדרטייהצדקה לשימוש בכלים רגולטורי

  

 ההתנהגותית הכלכלה

נובעת  ת השימוש הגובר בשיטות ובתובנות המבוססות על המדעים ההתנהגותייםמגמ

תחום המשלב תאוריות ושיטות ממדע  –תחום הכלכלה ההתנהגותית  קרנו של מעליית

 הנהוגות במדעים התנהגותיים אחרים.עם תאוריות הכלכלה 

 בהם קיימתשמתנסיבות הגורמים והקדת בבחינת הכלכלה ההתנהגותית מתמ

 ת בתוך כך אתקרוחו" רציונלי"ה קבלת ההחלטות מתהליך התנהגות שיטתית הסוטה

 .השלכותיהןאת ולסטיות אלו  המובילים המנגנונים

  

 ראיות- מבוססת מדיניות

בלי להידרש  את קבלת ההחלטות בפועלתחום הכלכלה ההתנהגותית מבקש לבחון 

לאקסיומות בדבר אופן הפעולה הנורמטיבי ומידת ה"רציונליות" שעומדת בבסיס 

על מתודולוגיה אמפירית המבקשת לאמוד את  . לכן התחום נסמךההתנהגות

 על בסיס מחקרים ניסויים.הלכה למעשה ההתנהגות 

ייב מח גותית בפרט ושיטות התנהגותיות בכלל בשירות המדינהההכלכלה ההתנאימוץ 

 ופרופצדורות ניסוייות התבססות על כלים אמפירייםוראיות -מדיניות מבוססת אימוץ

 ההתערבויות הממשלתיות. התנהגות הציבור והשלכותיהן של ה שיטתית שללבחינ

  

 הממשל עבודת לטיוב התנהגותיות שיטות

מתבססות על יישומים כולן , שיטותכמה וכמה הכלכלה ההתנהגותית הצמיחה 

 לטיוב עבודת הממשל. בכלים רגולטוריים עדינים  ועל שימושהתנהגותיים 

של  םיכולת מדגישה את . שיטה זו)nudgeד (נֵ יהשיטה המפורסמת ביותר היא שיטת ההֶ 

באמצעות עיצוב  עושה הציבורשבחירות העל  תניכרבמידה להשפיע  גורמי הממשל

 באופן זה ניתן .בהם מתבצעת הבחירהשהמסגרת וההקשר  –"ארכיטקטורת הבחירה" 

בלי לקבוע תקנות  תהיה הטובה ביותר עבורםשאנשים לעבר הבחירה שסביר  "לדחוף"

 .מערכת התמריציםב משמעותייםובלי לעשות שינויים מחייבות 
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 הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

 התנהגותיות תובנות צוותי

ל שכלים היישומיים תרומת ההודות למדעים ההתנהגותיים ובהתפתחויות העל רקע 

 ייעודיצוות  2010ציבורית הוקם בבריטניה בשנת המדיניות הלטיוב המדעים הללו 

 BIT – Behavioral Insight( לטיוב עבודת הממשל תובנות התנהגותיותבחינת ל מומחה

Team .( 

 ,סכון כלכלי משמעותייחללעבודת הממשל: הוא הביא להתייעלות ורבות הועיל הצוות 

 הפיץהוא ו ,ראיות בשירות המדינה-ספר חסר תקדים של מחקרים מבוססימ הוא ערך

 את יישומי השיטות ההתנהגותיות בשירות המדינה. 

 ,נוספותבמדינות רבות  מקבילים, הוקמו צוותים מאודהצוות הורחב הצלחתו  בעקבות

 עידוד השימוש ביישומיהן.ללאומיים פעלו להפצת השיטות ההתנהגותיות ונוארגונים בי

  

 דיגיטלי וממשל התנהגותיות תובנות

של ממש פוטנציאל להביא לשיפור גלום ההתנהגותיות המתודולוגיות בשיטות וב

: הממשק לכך סיבות כמה. ממשל הדיגיטליהם של ביישומיובייחוד  ,בתחומים רבים

שימוש  בעזרת ביצוע מחקרים מהירים ושיטתיים על נבדקים רבים מאפשרהדיגיטלי 

הממשק הדיגיטלי מקל על עיצוב בהתאם,  ;מתקדמים של עיבוד וניתוח מידעבכלים 

 אגב משתנים בין נבדקים אלמנטים בחינת ומאפשרשל ארכיטקטורת הבחירה  שיטתי

 .ביניהם האינטראקציות של ההשפעות ואמידת בידודם

  

 בישראל התנהגותיות תובנות

 של יחידות ממשל העבודהלשיפור  מיזמים מגוון בישראלבשנים האחרונות הושקו 

 על תובנות התנהגותיות.  בהתבסס

 אחדים קידם פרויקטיםכבר והוא  ,סדרת התחוםאעל מופקד משרד ראש הממשלה 

הוקם צוות  על כך בשיתוף המרכז לחקר הרציונליות שבאוניברסיטה העברית. נוסף

 ,לאגף התקציבים במשרד האוצר תבנושאים של כלכלה התנהגותי שתפקידו לייעץ

לביצוע ביטוח לאומי יצר תשתית להתקשרויות עם חוקרים התנהגותיים המוסד לו

 פרויקטים משותפים.

ידים אשר הפגישו פק ,מגוון פרויקטים נוספים קודמו במסגרת סדנאות "נאדג'תון"

צוותי משימה. כל צוות צורך הקמת מיחידות ממשל שונות עם חוקרים מהאקדמיה ל

ניסוי שנועד לבחון כלים התנהגותיים ותכנן נקרטית התמודד עם בעיית מדיניות קו

 חלקית) או לספק תובנות באשר לסיבותיה. שיכולים לפתור אותה (ולּו
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 2017לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

קידמו באופן עצמאי פרויקטים המבוססים על תובנות  מסוימות יחידות ממשלתיות

: המשרד להגנת הסביבה, הביטוח הלאומי, האגף לטיוב רגולציה בכללןהתנהגותיות, 

ד ראש הממשלה, תאגידי המים והביוב, נציבות שירות המדינה, אגף הכלכלן במשר

 הראשי במשרד האוצר והרשות להגנת הצרכן.

  

 והמלצות סיכום

סדרת השיטות ההתנהגותיות בעבודת אובעניין אימוץ המלצות כמה מן המחקר עולות 

  לשלושה סוגים עיקריים:אפשר לחלק את ההמלצות הממשל בישראל. 

של מיטבי הנוגעות לתשתית שיש לייסד על מנת להביא לאימוץ  המלצות .1

 .השיטות ההתנהגותיות בשירות המדינה

סדרת המחקר ההתנהגותי בישראל על הופעותיו אהמלצות הנוגעות ל  .2

  .השונות

יכולים להיעזר זה בזה שבין גורמים  אינטראקציהההמלצות הנוגעות לעידוד  .3

  טבי של השיטות.ילאימוץ מ

של השיטות ההתנהגותיות בשירות טבי ימלאימוץ  תשתיתהקמת   .א

  המדינה:

 כלל רכז אתיו מטה יחידת מתוך שיפעל התנהגותיות תובנות צוות להקים יש .1

 בשיטה. הקשורות היוזמות

 בשירותהראיות - לספק תמריצים להתבססות על גישת המדיניות מבוססת יש .2

 .המדינה

 .חוקרים עם ממשל יחידות של התקשרויות רוחבי באופן להסדיר יש .3

 בכלל ראיות-מבוססת למדיניות ייעודיות מידע למערכות תשתית ליצור יש .4

 בפרט. התנהגותיות תובנות מחקרלו

 :בשירות המדינהסדרת המחקר ההתנהגותי א  .ב

בשירות השימוש  את באופן תקופתי שתבחןציבורית  מסגרת ליצור יש .1

 .בתובנות התנהגותיותהמדינה 
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 הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

 לשקיפות מרבית. תמריצים וליצור לשקיפות מוגדרות דרישות לקבוע יש .2

 .ההתנהגותי למחקר מובנה עבודה פרוטוקול ליצור יש .3

את עמדות הציבור כלפי השימוש בשיטות  פותרציבו יותשיטתביש לבחון  .4

 כלפי התערבויות מסוימות. יועמדותאת ההתנהגותיות בשירות המדינה ו

 בשיטות התנהגותיות: שמשתמשיםגורמים הבין  אינטראקציהעידוד   .ג

-ומבוסס ההתנהגותי המחקר על המתבססים גופים בין נכרוןיס לוודא יש .1

 המדינה. בשירות הראיות

התקשוב  תוליחיד צוותי התובנות ההתנהגותיות עבודת בין ממשק ליצור יש .2

 הממשלתי.

במחקר  המתמחים חוקרים מן האקדמיה עם פעולה שיתופי לקדם יש .3

 התנהגותי.

כל שיתוף בסדרתו או אפקטיבית למחקר תשתיתיצירת  של התחום,בחינה רחבה 

אימוץ מוצלח יותר של הכלים ההתנהגותיים לסייע בים צפויות יהגורמים הרלוונט

בחשבון את המביאה  ,סדרה ברורה ומחייבתא – שימוש מושכל בהם. כמו כןבבישראל ו

ש לרעה בכלים צפויה למנוע שימו ,הרלוונטיות והפרוצדורליות הסוגיות האתיות

הציבור של באמון  יפגעוהתנגדות ו יעוררוהם ש הסיכוןהגותיים ולהפחית את ההתנ

  במערכות השלטון.
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