
  

  
 התכנית עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וראש  פלדמן יובל' פרופ

 בפקולטה המניין מן פרופסור בשירות הציבורי. לרפורמות

וחבר באקדמיה הישראלית  בר־אילן באוניברסיטת למשפטים

  הצעירה למדעים. 

 הישראלי במכון וכלכלה לממשל בתכנית מחקר עוזר  זליבנסקי עומר

גוריון ־לדמוקרטיה. בעל תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בן

  בנגב.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

במסגרת  ,בנושא שיטות התנהגותיות לטיוב עבודת הממשלשנכתב מקיף  מחקר על מתבססמסמך זה 
  במכון הישראלי לדמוקרטיהשהמרכז לממשל וכלכלה 
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 הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

 

  עיקרי הדברים

 זה כלי. הרגולטורי הכלים בארגז חדש כלי הןמתחום הכלכלה ההתנהגותית  שיטות

נוקשה  לרגולציה הצדקה איןש הציבור במקרים רווחת לקידום לפעול לריבון מאפשר

שיטות ה ).גם יחד ומגזר עסקי אנשים פרטייםאת הנטל המושת על הציבור ( בכך ולהקל

 המבוססות לכאלה כפייהב המאופיינות של התערבויות מאפשרות המרהההתנהגותיות 

לטיוב הרגולציה  ,רגולטור כלי חדש לבחינה שיטתיתניתן לוולונטרית. כך  בחירה על

  ציות לרגולציה. שבא יחד עם ה העולהפחתת ולהממשלתית 

  

  בשירות המדינה כלכלה התנהגותית

בתפר שבין שנמצא בעשורים האחרונים עולה קרנה של הכלכלה ההתנהגותית, תחום 

של הכלכלה  ניבויאת מגבלות ה יםאמפירי באמצעיםמראה אשר כלכלה ופסיכולוגיה ו

בהבנה עמוקה של המנגנונים שיתרון ה את המדגיש הכלכלה ההתנהגותיתהמסורתית. 

מחקר הואת ההשלכות של  ודפוסי החשיבה העומדים בבסיס ההתנהגות האנושית

  . מדיניותקביעת ה התנהגותי עלה

 תובנותב שמשתמשות שיטות כמה וכמה לש בסיסל הפכה ההתנהגותית הכלכלה

בעיקר על  תתבססומ ו. שיטות אלשל הממשל אפקטיביותה כדי לשפר את התנהגותיות

ובה  כקבוצה רווחתואת ם מקדש בחור במהלכוון את הציבור ל שמטרתה ,רכה רגולציה

מערכת בולהימנע משינוי משמעותי  הפרטיםלהותיר את הבחירה הסופית בידי  בעת

התמריצים. הרגולציה הרכה מתבססת על מגוון כלים, כגון קביעת בררת מחדל, מתן 

לשיפור  כיעיליםעצמם את הכלים ההתנהגותיים הוכיחו  .פישוט מידע מורכבותזכורות 

, איכות סביבה, פנסיוניתהתנהלות  הציבור במגוון תחומים, בהם: של התנהלותה

  .בריאה והתנהגות חיסכון באנרגיה

במסגרת אימוץ השיטה ההתנהגותית בשירות המדינה אומצו גם כלים מחקריים 

ההתנהגותי משתדל להימנע . המחקר יםההתנהגותימדעים מהומתודולוגיים 

מתבסס על בחינה  . במקום זה הואמלהתבסס על אקסיומות בדבר ההתנהגות האנושית

בא השיטה ההתנהגותית בשירות המדינה אימוץ לכן  ניסויית של ההתנהגות.־אמפירית

דגש על ביצוע ניסויים ב ,בחינה אמפירית של התערבויות רגולטוריותלידי ביטוי ב

על  השיטה מתבססת). בכך RCTsעל דגימה מקרית של נבדקים ( מבוקרים המבוססים

מדיניות יש לבחון אותה,  קודם שקובעיםלפיה שגישת המדיניות מבוססת הראיות, 

אין עליה ש – ומול קבוצת ביקורת אחרים, מול סוגי מדיניות אפשריככל שהדבר 

  .המדיניות מחילים את

D2_4-6-17_תויתוגהנתה_תוטיש.pdf   3 07/06/2017   14:05:09

89



 2017לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

  עולם שירות המדינה בתובנות התנהגותיות באימוץ 

  בריטניה

באימוץ תובנות  התמקדשבריטי צוות הבמשרד ראש הממשלה הוקם  2010בשנת 

בתקופה של  הוקם). הצוות Behavioral Insight Teamהתנהגותיות בשירות המדינה (

 בשנתיים ., ולכן הוא פעל במתכונת ניסוייתמשבר כלכלי וקיצוצים תקציביים

 אינדיקציות יימצאו לא שאם ונקבע, פיילוט במסגרת של הוא עבד לקיומו הראשונות

 כעבור הבדיקה. מחדל כבררת ייסגר הוא – ניכרת הציבורי לשירות שתרומתו לכך

    :דופן יוצאת הייתה הצלחתו כי העלתה שנתיים

, בזכות 22 פי היה שנתיים במשך פעילותו בעקבות )ROIעל ההשקעה ( ההחזר )1(

  .הצוותהתייעלות בעבודת הממשל שנבעה מהמלצות 

  . בפעילותם ההתנהגותיים כלים אימצו רבים ממשלה משרדי )2(

 בשנתיים שבוצעו  RCTמסוג במגזר הציבורי המחקרים האמפיריים מספר )3(

 בכל שבוצעו מכל המחקרים האמפיריים גדול היהשל הצוות  לפעולתו אשונותרה

  . המאוחדת הממלכה של ההיסטוריה

  ארצות הברית

 תהליך מונההכחלק מ .קידם מאוד את גישת התובנות ההתנהגותיות אובמה ממשל

לעמוד , )Cass Sunstein( קייס סנסטיין ,מומחה מוביל למשפטים וכלכלה התנהגותית

פרסם  על כך נוסף .בממשל הפדרלי רגולציה וביצוע בחינה על שהופקדה היחידה ראשב

 עלבעבודתן  להתבסס הממשל יחידות את בהם הנחהו נשיאותיים צווים שניהנשיא 

הוקם צוות ייעודי אשר עסק באימוץ תובנות  2014בשנת  1.התנהגותיות תובנות

  התנהגותיות ביחידות הממשל השונות, על בסיס הצוות הבריטי.

  בינלאומיים   ארגונים

להפיץ  שקיבל עליו ייעודי התנהגותיות תובנות צוות הקימה האירופי האיחוד ציבותנ

 פועלים לאומייםנבי ארגונים 2;במדינות האיחוד ולקדם שיתופי פעולההשיטה את 

 שימושה בעניין כנסים וקיים מסמכים כמה הפיק OECDארגון  ;השיטה לקידום

                                                            
1   Using Behavioral  –Executive Order The White House, Office of the Press Secretary, ‟

 015,” September 15, 2Science Insights to Better Serve the American People 
   ,Behavioural InsightsThe European Commission’s Science and Knowledge Service ראו    2
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 והבנק 3;הארגון במדינות הרגולציה טיוב של נדה'מהאג כחלק התנהגותיות בתובנות

 בהן שימושיםלו התנהגותיות לשיטות 2015 של השנתי הדוח את הקדיש העולמי

  4.מתפתחות במדינות הרווחה קידוםלו העוני להפחתת

צוותים משלהן לאימוץ נוספות רבות  מדינותהקימו בבריטניה  בעקבות ההצלחה

 ,סינגפור ,הולנד, גרמניה, אוסטרליהבהן: ( תובנות התנהגותיות בשירות המדינה

  ). קנדה פינלנד, צרפת, קטר,

  

  ישראל

לאימוץ תובנות התנהגותיות בשירות המדינה. משרד ראש גם בישראל קודמו יוזמות 

עם המרכז לחקר  הממשלה מוביל את השימוש בכלים ההתנהגותיים בשיתוף פעולה

 (בכללן: יחידות ממשלתיות בד בבד מקיימות. הרציונליות שבאוניברסיטה העברית

המוסד , המשפטיםמשרד  משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה,משרד האוצר, 

, מהאקדמיהרבים שיתופי פעולה עם חוקרים  )הרשות להגנת הצרכןויטוח לאומי בל

כלים ומאומצים  יםבמסגרתם נבחנו ,ם חוקרים מן המכון הישראלי לדמוקרטיהכללב

  .למיניהםהתנהגותיים 

  

  תובנות התנהגותיות וטיוב הרגולציה

שירותים יעיל המתן  :עבודת הממשלבשיטת התובנות ההתנהגותיות הביאה לשיפור 

 תפקיד תממלא אף סכון כספי ולשיפור השירות לציבור. השיטהימביא לח, והדבר יותר

לבוא יישומי השיטה יכולים  .עול הרגולטוריב ההפחתהמרכזי ככלי לטיוב הרגולציה ו

בה על מנת לגרום  להשתמשאינטראקציות: קובעי המדיניות יכולים כמה ב לידי ביטוי

ניתן להשתמש בה על מנת לטייב  ;חתיהם להמעיט ברגולציהלרגולטורים שפועלים ת

וניתן  ;שהם מפקחים עליו העסקיר מגזלהאינטראקציה בין הרגולטורים  אתולהקל 

העסקי לצרכנים כך  המגזרלצורך שיפור האינטראקציה בין  בה גםלהשתמש 

  . פחות שהדרישות הרגולטוריות יהיו נוקשות

   

                                                            
 OECD, “Behavioral Insights and Publicראו  OECDלסקירת פעולות שנעשו במדינות ארגון    3

Policy Lessons from Around the World,” March 1, 2017   

4   The World Bank, “World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior”  
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  הרגולציה לטיוב בהם השיטה תורמתשאפיקים 

 יעילה גישה הניסוייתתבססות על הה .שיטתיתעל ידי בדיקה פחתת הרגולציה ה )1(

של רגולציות קיימות. תקנות רבות שיטתית בהפחתת הרגולציה בכך שהיא מקדמת בחינה 

בחינה אמפירית צפויה להביא  ולכןבחינה מספקת של השפעותיהן,  בלי שנעשיתנקבעות 

קביעת  חוסמת, הדרישה לביצוע מחקר אמפירי ןעל כ מיותרות. יתרתקנות לביטול 

ממצאים ברורים לקיומו של כשל  יתקבלורגולציה חדשה וקובעת כי זו תקודם רק כאשר 

  5השוק. ו שלבתפקודומובהק שוק ולכך שההתערבות צפויה להביא לשיפור מוגדר 

כאמור, השיטה ההתנהגותית מעלה על נס את  .רכהרגולציה בהמרת רגולציה קשיחה ) 2(

 וולונטרייםלקידום רווחת הציבור. בכך ניתן דגש לכלים  הרכהיתרונותיה של הרגולציה 

המבוססות על  נהלתיותימהמרת הנחיות רגולטוריות מפורטות ומחייבות בתקנות לו

נהגות מיועדות לכוון את היצרן להתלהתבסס על תקנות הגם כך ניתן  .כללים פשוטים

לפי לפעול  כך שיוכלות החופש של השחקנים המפוקחים דלהג בד בבד עםהמצופה ממנו 

בחינה על על שיתוף פעולה בין המפקח למפוקח ו מתבססתשכזו התנהלות  .םשיקול דעת

  6כל הצדדים. שיפיקומקסום התועלת טובת משותפת של האפשרויות ל

של גישת התובנות תרומה משמעותית  .ןוהבהרת פישוט ההנחיות הרגולטוריות )3(

 לציבור , בהנגשתההרגולציה הממשלתיתההתנהגותיות לצרכנים היא בפישוט 

   7.הנחיותיה מילוי מיטבי שללהקל על  במטרההצגתה באופן ברור ונהיר יותר בו

המפוקח ו/או העסקים  רכי הציבורוהתאמת הדרישות הרגולטוריות לצ) 4(

המחקר מלמד כי פעמים רבות התקנות הרגולטוריות נקבעות על סמך  .המפוקחים

 פניו, מהלי אשר קורא ומבין כל מידע המוצג הציבור פועל כמו שחקן רציונלשהנחה ה

לעומת  8דרישות משפטיות מרובות והתנהלות חוזית מסורבלת. בהכרח שמביא עמו

ציה להתנהגות האנושית הרגולאת גישה זו, הגישה ההתנהגותית גורסת כי יש להתאים 

                                                            
ציין כי הממשל האמריקאי הנחה לתת עדיפות גבוהה מבחינת משאבים נבהקשר זה    5

 בחינה שיטתית. ראולרגולציות ולהתערבויות שנבחנו אמפירית לעומת כאלה שלא נבחנו 

The White House, Office of Management and Budget, “Commission on Evidence Based 
Policymaking”  

 Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending theראו   6

Deregulation Debate, Oxford: Oxford University Press on Demand, 1992 
7   Cass R. Sunstein, Simpler: The Future of Government, New York: Simon and Schuster, 

2013   

8   Korobkin and Ulen הרציונליות על חקיקה , למשל, מציגים את ההשפעה הרחבה של הנחת

 Russell B. Korobkin and Thomas S. Ulen, “Law andואת הבעייתיות הנובעת ממנה. ראו

Behavioral Science: Removing the Rrationality Assumption from Law and Economics,” 
California Law Review (2000): 1051-1144  
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לאדם  דבר תורמות שלאדרישות  ותבטל שהיא תהיה פשוטה ונהירה לציבור הרחב כך

דרישות ה את מספר להפחית צפויההתבססות על הגישה ההתנהגותית  על כן 9.הסביר

  .יותר ויעילותמכבידות ולהמירן בדרישות מקלות הרגולטוריות ה

ההתנהגותית  המתודולוגיה .והשחקניםהתאמת הרגולציה להתנהלות השווקים  )5(

הייחודי של  ןלמאפייבהתאם שווקים  על תהרגולציה המושתתלהתאים את מאפשרת 

נתונים  להפיקשל ההתנהגות מאפשרת ושיטתית בחינה אמפירית  ולכן. כל אחד מהם

ולהתאים את האמצעי הרגולטורי  התנהלות השוק והשחקנים השונים בו על

מאפשרים לקבוע קריטריונים מוגדרים ואובייקטיביים  ו. נתונים אללסיטואציה

 הענקתהוודאות הנובע מחוסר להצדקת התערבות הרגולטור בשוק ובכך להפחית את 

   10.בידיהם של פקידים רב מדי בעניין אסדרה ממשלתיתשיקול דעת 

בו שעל ידי יצירת מצב  .הרגולציה כללי על השמירה ועידוד שחיתות מניעת )6(

כלפי מפרי הכללים האכיפה  ובה בעתיותר  מותאמות ובהירותההוראות הרגולטוריות 

 על לשמור מעונייניםהעסקים המפעלים ובעלי ההבחנה בין  אפשר ליצור תקיפה ויעילה

 גםלעקוף אותו. במצב שבו הרגולציה סבוכה ומסורבלת,  המנסיםהחוק ובין אלו 

כך נוצר כר  .כראויומתקשים לפעול תסכול  אותו חוויםמפרי החוק  וגםשומרי החוק 

לפשוטה הרגולציה  להפוך את מעורבים בו כדי מתווכים למיניהםשפורה לשחיתות 

יש וסנקציות חזקות  נחושהאכיפה  בצד עבור שולחיהם. רגולציה פשוטה וברורהיותר 

בדרך הטובה יאפשר למרבית המפעלים לפעול ש מסלול ירוק ומהיר להתוות בכוחה

  11.על המעוניינים לסטות מכללי הרגולציה ובד בבד "לאיים" ביותר

על  ההשיטות ההתנהגותיות מציעות כלים להשפע .הרגולטור ו שלשיפור עבודת) 7(

להשפיע בין היתר גם על  אפשר כךמטרות חברתיות.  מותהמקד בדרכיםשחקנים לפעול 

                                                            
 Elisabeth Costa, Katy King, Ravi Dutta, and Felicity Algate, ‟Applying ליתר פירוט ראו   9

Behavioural Insights to Regulated Markets,” Behavioural Insights LTD, May 26, 2016 
10 Costa  שלושה קריטריונים אמפיריים שיש לבדוק על מנת להצדיק  מציגים) שם' (ואח

מחיר סל המוצרים הממוצע שהצרכנים הפער בין ) 1(: מסויםהתערבות רגולטורית בשוק 

  רוכשים לסל מקביל שהיה מתקבל אילו היו בוחרים את הצעות המחיר הנמוכות ביותר;

 ;בחינה של הידע וההתמצאות של הציבור במאפיינים המהותיים של העסקאות בשוק) 2(

מדד שביעות הרצון של הצרכנים מהתנהלות השוק. לשיטתם, רק אם נמצא פער ) 3(

אז יש הצדקה להתערבות  רקשוק, הלעומת התנהלות סבירה של  ויונים אלבקריטר

   בה נמצא הפער.שרגולטורית המותאמת לקריטריון ו/או לאוכלוסייה 

לאוכלוסיות של משרתי חוק של לדיון ביכולת של כללים משפטיים להבחין בין אוכלוסיות    11

 Yuval Feldman and Henry Smith, ‟Behavioral Equity,” Journal ofמפרי חוק ראו למשל 

Institutional and Theoretical Economics 170 (1) (2014): 137-159   
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 2017לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

את התנהגותם להגונה יותר,  בכך להפוךוהרגולטורים עצמם קבלת ההחלטות של 

  .ציבור הרחבלרכי השוק ולאזן בין צ לחובהאפקטיבית יותר ורגישה 

לשפר את העבודה  שיש בכוחםדוגמאות לכלים מבוססי תובנות התנהגותיות 

  הרגולטורית:

i. סוגים שונים של פניות. למענה  בהן על הרגולטור לתתש ןמסגרות זמ קביעת  

ii. דרג גבוה יותר, מאו אישור  ממשיתהתערבות  איןלפיה אם בררת מחדל ש קביעת

 .תאוטומטי להינתן חייב יהיה האישור הרגולטורי

iii.  עובד ציבור למתן אישורים והתנהלות מול עסק, במקום  לשיצירת אחריות אישית

 האחריותיות את באופן מבוזר על ידי אגף כללי. גישה זו תגדיל יינתנושהאישורים 

)accountability( הציבור. של עובדי 

iv.  ַח ופנה כיחורגים ממנה ה לעקנסות כבדים הטלת  בצירוףעצמית הרגולציה מעבר ל

 רגולציה ישירה.  בהם נדרשתשיותר למקרים  גדולאדם 

v. הערות כתיבת  – , ולהפךויעילהפעולה מהירה  לע לנושאי משרות מתן בונוסים

 של איחור או תפקוד לקוי. במקריםאישי התיק ב

vi.  ַיוכל לבדוק בכל עת האחראי ש כדי האפשרבר לשימוש ממוחשב ושקוף ככל עֲ מ

 האישור ובאיזו "תחנה" הוא נתקע.  שעבר עד קבלתזמן ה משךנתונים על 

 בין השאר המחקר ההתנהגותי עוסק .בחינת כשלי חשיבה המאפיינים רגולטורים )8(

 קשורותהטיות המ מקצתשיטתית של ההתנהגות.  הטיה הגורמיםבכשלי חשיבה 

. למשל, אנשים נוטים לתת משקל רב לתוצאות לא טובהלעבודה רגולטורית 

משקל ו )מספקת בלתימרגולציה  המידיהנזק (לדוגמה, המתקבלות בטווח הזמן הקצר 

. לישראל)ומשיכת משקיעים רגולציה ב ההקל(לדוגמה, חסר למטרות ארוכות טווח 

 תולהימנע משינויים, מה שעלול לעודד הותר בסטטוס קוונוטים לדבוק  גם אנשים

מחקר שעשה הבנק ועוד: במיותרות.  נעשותכשהן  אפילותקנות רגולטוריות על כנן, 

שהם נוטים להאמין מידע באופן מוטה כך  סלתפוכי רגולטורים נוטים  התבררהעולמי 

בהקשרים  12.כי התערבותם הכרחית וחיונית, גם במקרים שלא מצריכים התערבות

אך לא  בולטות,חרים נמצא כי מדינות משקיעות משאבים גדולים מדי בסכנות א

   availability bias(.13( זמינּות הטיית בשל ,שכיחות

                                                            
12   Banco Mundial, ‟World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior,” The 

World Bank, 2015  

13   Timur Kuran and Cass R. Sunstein. ‟Availability Cascades and Risk Regulation,” 

Stanford Law Review (1999): 683-768    
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 הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

כלים להפחתתן צפויים החקר ההטיות של הרגולטורים ובחינת ש יוצא מכל האמור

 עול הרגולטורי.ב להקלהלתרום 

  

  סיכום

הקלת הרגולציה הממשלתית להתנהגותיות לטיוב ובשנים האחרונות השימוש בשיטות 

הנטל  שמפחיתה אתהולך ונהיה שכיח ומוכיח עצמו כאפקטיבי בקידום רגולציה יעילה 

הפחתת הנטל ל. הגישה ההתנהגותית עשויה לתרום לטיוב והממשלתיהסיאוב את ו

נותנת  גם השיטההפיכת העבודה הרגולטורית למבוססת ראיות. הרגולטורי על ידי 

המרת  על ידיהעסקי  המגזרל העול שהרגולטור משית על עהקל ללים המאפשרים כ

, יצירת רגולציה מובחנת המתמקדת בעיקר בשווקים או רכהרגולציה ברגולציה נוקשה 

מעבר לכך,  .רכי הציבור בפועלושחקנים המועדים לפורענות והתאמת הרגולציה לצב

 הרגולטור את המעודדת מסגרת ליצור ההחלטות מקבלי לדרג מאפשרת השיטה

 הרגולציה של הפחתה המעודדים כלים יישום אגב הכרחית שאינה ברגולציה להפחית

 נכון שימוש .אלה הטיות עם והתמודדות עודפת רגולציה המעודדות הטיות ובחינת

 להביא בכוחו יש אלו בתובנות לשימוש בעולם המצטבר ובניסיון התנהגותיות בתובנות

   .בישראל הרגולציה והפחתת טיוב על דרמטית להשפעה
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