
 כלכלה התנהגותית ורגולציה
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 זליבנסקיתודה לעומר 



 ?התנהגותיתמהי כלכלה 

 (הפסדלדוגמה שנאת )וספרות ההטיות  וכהנמן טברסקי•

 (  לדוגמה הוגנות)גבולות האינטרס העצמי •

 השלכה על המשפט

 התאמת המשפט לאופן שבו אנשים מקבלים החלטות•

 איסוף נתונים שיטתי•

 הרחבת והתאמת סט הכלים הרגולטורי למודל האדם החדש •

 

 

 



 ?תפקידו החדש של הרגולטור

 תיקוני הטיות  •

 (לדוגמה ברירת מחדל)הינדים , ארכיטקטורת בחירה•

 רגולציה מבוססת ראיות הופכת לנחוצה יותר•

 העצמה/ חינוכית התערבות / מידע מתן •

 תמריצים עם דגש התנהגותי•

 מ על יצירת אלגוריתם"עבודה מול משרד רוההתחלת •

 



 הינדים/ים'נאדג

 שאלות בנוגע לפטרנליזם ועוד, דיסאינפורמציה רבה•

כרגע ממוקד בעיקר בתחומים היקפיים לתחום המשפט  •

 (  אנרגיה, פנסיה, בריאות)

 תובנות התנהגותיותנכון לדבר על •

,  ניגודי עניינים, מתחיל לחלחל גם לתחומים כגון אפליה•

 יצירת רגולציה יותר אדפטיבית ועוד  , אכיפה, סביבה, שחיתות

 

 



 בבריטניהתובנות התנהגותיות 

 :פיילוט שהצליח בצורה חסרת תקדים

 (.RCTs)ניסויי שדה עצום של מספר •

 .מתן ייעוץ וביצוע סדנאות על היבטים התנהגותיים בעבודת הממשל•

 .מההשקעה 22החזר הגדול פי •

 :הצוות הורחב ומסגרת עבודתו שונתה
 .הפרטה חלקית•

 .עובדים 120כיום •

 .הקמת צוותים במדינות נוספות•



 בארצות הבריתתובנות התנהגותיות 
 

 מינוי מומחה למדעים ההתנהגותיים 2009
 הרגולציה" צאר"ל 

 

הקמת צוות ייעודי למחקר התנהגותי על     2014

 בסיס הצוות הבריטי 
 

צו נשיאותי אשר הנחה את יחידות הממשל   2015
 להרחיב השימוש בתובנות התנהגותיות 
 לטיוב עבודתן 

 



 בדנמרקתובנות התנהגותיות 

 צוות תובנות התנהגותיות ברשות העסקים הדנית

 שיפור האינטראקציה בין עסקים לממשל•

 עידוד וטיוב השימוש בכלים דיגיטליים•

סקים קטנים  עבחינה שיטתית של השפעות הרגולציה על •
 (Burden Hunter)ובינוניים 



 –בישראל בפריחה עצומה תובנות התנהגותיות 
 :  רשימה חלקית

 

 :ראש הממשלה והמרכז לחקר הרציונליותמשרד 

 הסדרת התחום•

מידע   בהנגשת, התמקדות בהיבטים הקשורים לחיסכון הפנסיוני•

 המיסיםפיננסי ובתמיכה בטיוב גביית 

 :ייעוץ עבור אגף התקציביםצוות 

 בהובלת פרופסור דן אריאלי•

 בשנהמחקרים  10-מתן ייעוץ לכ•

 

 



 –תובנות התנהגותיות בישראל בפריחה עצומה 
 (:  המשך)  רשימה חלקית

 :לדמוקרטיה הישראליהמכון 

 רשות התקשוב  , האגף לטיוב רגולציה: משרד ראש הממשלה•

 גופי ממשל נוספים  •

 

 תון'נאדג

 .נערך אחת לשנה, שיתוף פעולה בין האקדמיה לממשלה•

 

 



 )%(המדגם גבוהים במרבית ההינדים בכלל ( בעד או מאוד בעד)שיעורי תמיכה 



 סיכום

בישראל קיים פוטנציאל להוביל ברמה עולמית את הממשק שבין כלכלה התנהגותית וטיוב  •

 רגולציה

  אקדמיה חזקה בתחום 

 של שילובים בין האקדמיה לממשלנבנית מסורת 

 נדרש שיתוף פעולה ותמיכה -הפוטנציאל הרב של התחום עדיין לא ממומש •
 מצד הסקטור הציבורי

איסוף נתונים שיטתי 

מחקרי שדה תמרוץ 

פוטנציאל לאימוץ כלים רגולטוריים חדשניים 

 

 



 תודה רבה


