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 תקציר

, הייתה מדיניות בעלת 1991מדיניות הסחר הבינלאומי של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד לשנת 

תכנית התקבלה ההחלטה ליישום  1991עשייה המקומית על פני סחר בינלאומי. בשנת העדפה לת

"החשיפה" )לייבוא( של המשק הישראלי. במסגרת התכנית הופחתו בעיקר "חסמי סחר מכסיים" 

כגון רמת המיסוי על מוצרים מיובאים. אולם, למדינות ישנם כלים נוספים היכולים לגרום  –

המיועדות  – קביעת מכסות ליבואלדוגמה מית על פני סחר בינלאומי, להעדפה של התעשייה המקו

באופן בלעדי להגנה על תעשייה מקומית, וכן רשימת כלים שאינם מיועדים באופן בלעדי להגנה על 

יצירת ובעולם מהמקובל  שוניםתקנים התקנת רישיונות יבוא, ל תעשייה מקומית כגון קביעת חובה

 הם מית ולעיתיםואלו לעיתים נקבעים לשם הגנה על התעשייה המק כלים – בירוקרטיה מסורבלת

. מכיוון שלא תמיד ניתן לדעת בעקיפין עלולים לגרום לחסמי סחרונקבעים לשם הגנה על הציבור 

 האם יש צורך אמתי בכלים אלו, נדרש לשקול באופן פרטני את נחיצותם בכל מקרה ומקרה.

ינוי במדיניות ציבורית הקשורים לרגולציה על יבוא, בעבודה זו אנסה להתחקות אחר תהליכי ש

בהם הליך השינוי  ותמרוקים ,בהם הליך השינוי היה מהיר והסכמימוצרי חשמל  –בשני מקרי בוחן 

אתאר את חסמי היבוא הקיימים בתחומים אלו, אבחן את נחיצותם, בנוסף, . כעשור במשךלא צלח 

 שנים האחרונות ואשווה ביניהם.אתאר את ניסיונות השינוי שנעשו בתחומים ב

 –דרך שלוש תיאוריות במדיניות ציבורית  השונות בהליכי השינוי במקרי הבוחןאנסה לעמוד על 

 תיאוריית האינטרס הציבורי, תיאוריית האינטרס הפרטי ותיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית.

מצאו הבדלים תיאוריית האינטרס הפרטי נמצאה כלא רלוונטית למקרי הבוחן שכן לא נ

משמעותיים באינטרסים הפרטיים של השחקנים המעורבים בהליכי השינוי. תיאורית האינטרס 

הציבורי על פניו יכולה להסביר את השונות בהליכי השינוי שכן ישנם הבדלים משמעותיים באינטרס 

רי הציבורי בין תחום התמרוקים לתחום מוצרי החשמל, כאשר בתחום התמרוקים האינטרס הציבו

הוא משמעותי יותר ויכול להסביר את השונות, אך מכיוון שהליכי השינוי הנדרשים בתחום 

התמרוקים הינם הליכי שינוי המקובלים באיחוד האירופי ובארה"ב, נראה שתיאוריה זו אינה 

מסקנתי היא, כי תיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית מיטיבה מסבירה את השונות בין התהליכים. 

 במקרי הבוחן, מכיוון שהשינוי מקרי הבוחן וכן את השונות ביניהםשל ליכי השינוי לתאר את תה

מקרים היו פשרות התקדם רק כאשר התערבו שחקנים בירוקרטים נוספים בהליך, וכן בשני ה

שביעות רצון העיכוב בהתקדמות השינוי בתחום התמרוקים נבע מחוסר  ואילו בעמדות השחקנים,

 תקבלו, בשונה מתחום מוצרי החשמל.שה הפשרותשל השחקנים מ
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 מבוא

לאור המחאה החברתית בשנת אשר נכתב "( טרכטנברגהוועדה לשינוי חברתי כלכלי )"דוח דוח 

מיקד את השיח הפוליטי בישראל סביב נושא יוקר המחיה. מאז המחאה ועד עתה עסקו מס'  ,2011

, כאשר המכנה ליוקר המחיהלא מבוטל של דוחות רשמיים באיתור הכשלים הבסיסיים הגורמים 

, קיבלה 2014המשותף לדוחות אלו היה דיון בחסמי היבוא הקיימים בישראל. בנוסף, בשנת 

של הקלה בנטל הרגולטורי המוטל על המשק מדיניות  תהמתוו ותהחלטשתי ממשלת ישראל 

הישראלי ובין היתר הקלה רגולטורית בתחום היבוא. בכך הצטרפה ישראל למדיניות החדשה 

 באירופה בכל הקשור להקלה ביבוא ויצוא סחורות בין מדינות.

 .החלו יוזמות ממשלתיות להתמודדות עם חסמי יבוא שוניםהחדשה, לאור המדיניות הרגולטורית 

בעבודתי זו ארצה לעמוד על המניעים והגורמים התורמים לתהליכי השינוי במדיניות היבוא 

 מדיניותבוהפערים  הנוכחית מדיניות היבואלמשל, רבים ) באמצעות שני מקרי בוחן בעלי קווי דמיון

, בשווקים והתחרותיות ריכוזיותרמת ה, אופי המוצרים, מול המקובל בשווקים המפותחים

בהם  התקבלהאך  ,בהם נעשו ניסיונות לשינוי מדיניות היבואגורמים לשינוי המדיניות וכיו"ב( ה

ם. בתחום מוצרי החשמל ניסיון השינוי היה תחום מוצרי חשמל ותחום התמרוקי –תוצאה שונה 

מהיר ועל פניו נראה כניסיון מוצלח לשינוי המדיניות, ואילו בתחום התמרוקים ניסיון השינוי 

  נכשל שוב בדיוני הכנסת., כאשר לאחרונה מתארך זה עשור

 לאור הבדל זה אני מעלה את שאלת המחקר הבאה:

והסכמי בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום שאפשרו שינוי מדיניות מהיר  הגורמיםמהם 

הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות בנושא של התאמת תקנים ודרישות 

 ?בתחום דרישות היבוא של תמרוקים

לאור שלוש תיאוריות מתחום המדיניות הציבורית.  תיבחןבהליכי השינוי בשני מקרי הבוחן השונות 

הליכי השינוי במקרי הבוחן שונות ביה של "פוליטיקה בירוקרטית" אטען כי הבאמצעות התיאור

נבעה כתוצאה ממאבק של שחקנים בירוקרטיים שונים בתהליכי קבלת ההחלטות, אשר בסופו של 

היה "משתלם" לכל הצדדים, ואילו בתחום מוצרי החשמל "מחיר" הפשרה  .דבר הובילו לפשרות

 .תהליך שינוי המדיניותשל היה גבוה מדי והוביל לכישלון בתחום התמרוקים "מחיר" הפשרה 

יכולת להתבונן על תהליכי שינוי באמצעות משקפיים של חשיבותה של העבודה היא ראשית ב

במדיניות ציבורית, ולהבין איך לכל תיאוריה יש נקודות חוזקה וחולשה בהסבר שונות תיאוריות 

במדיניות ציבורית הדורשים שיווי י תהליכי שינוי שנית, העבודה מראה כ הליכי השינוי.תוצאות 
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בשל הצטרפות שחקני מטה  דווקאהם משקל בין אינטרסים ציבוריים המנוגדים אחד לשני 

על איך הדברים "היו אמורים להיראות". מסקנת  , יותר מאשר מבט רציונאלי ומפוקחבירוקרטיים

תהליכי שינוי מורכבים, על מנת המחקר מאפשרת למקבלי ההחלטות להבין כיצד כדאי לגשת ל

 להשיג תוצאות אופטימליות.

, מימושה הפוליטיקה של היבוא - את המסגרת התיאורטית בה עוסקת העבודה אציג 1-3פרקים ב

בפועל בקהילה הבינלאומית על ידי סקירת המוסדות הבינלאומיים הרלוונטיים, וכן את מדיניות 

באירופה ובארצות הברית מתוך הבנה  יניות התקינהשל המוסדות הבינלאומיים, ואת מד התקינה

 כי למדיניות התקינה יש תרומה נכבדה לעידוד הסחר הבינלאומי.

 .תיאוריות של תהליכי שינוי במדיניות ציבורית יציג את המסגרת התיאורטית לשלוש 4פרק 

 טית.תיאורית האינטרס הציבורי, תיאורית האינטרס הפרטי ותיאוריית הפוליטיקה הבירוקר

נלאומי בישראל, המבנה החוקי והמוסדי ייציגו את התפתחות מדיניות הסחר הב 5-7פרקים 

 בישראל הנוגע לסחר הבינלאומי, וסקירה דוחות רשמיים בנושא חסמי היבוא בישראל והשפעתם.

 יציגו את שיטת המחקר ואת המתודולוגיה שנבחרה לצורך ניתוח מקרי הבוחן. 8-9פרק 

ו ניתוח של מקרי הבוחן בהיבטי היבוא בתחום התמרוקים ומוצרי החשמל, יציג 10-11פרקים 

הפרקים יסקרו את מבנה השוק של כל אחד ממקרי הבוחן, מדיניות הרגולציה הנוכחית ותיאור 

 ניסיונות השינוי בכל אחד ממקרי הבוחן.

השינוי יכי השונות בתהלהבוחן לאור התיאוריות ואנסה להסביר את  ימקר יציג ניתוח של 12פרק 

 לאור התיאוריות באמצעות שלוש השערות המחקר:

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא התאמת תקנים ודרישות בתחום  .1

יא התמרוקים ה תחוםבהדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות 

בהשוואה לתחום לטובת שינוי בתחום מוצרי החשמל ציבוריים האינטרסים מובהקות ה

 התמרוקים.

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום  .2

של  הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על של תמרוקים הם אינטרסים פרטיים

 .השחקנים המעורבים בתהליך קביעת המדיניות
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שא של התאמת תקנים ודרישות בתחום הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנו .3

הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות בנושא של תמרוקים הם 

 .השותפים לתהליך קבלת ההחלטות הבירוקרטיים השחקנים ביןמאזן העוצמה  תוצר
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 פוליטיקה של היבוא: 1פרק 

 במדינות בעיצוזיות שהשפיעו על אוריות מרכסקירה תמציתית של שתי תי ולהלן יציג 1-3ים פרק

ינות את מדיניות הסחר הבין לאומית המודרנית של המד, מדיניות הסחר הבין לאומי שלהם

את כן , והתפתחותן של המוסדות הבין לאומיים המרכזיים לפיתוח הסחר בין מדינותהמפותחות, 

 .יבואבהיבט ה מדיניות התקינה המקובלת באיחוד האירופי ובארצות הברית

 

 ליזםמרקנט 

, הגורסת כי ישנו קשר 16 -הוא אסכולה כלכלית שראשיתה במאה ה( Mercantilism)מרקנטיליזם 

הדוק בין פעילותה הכלכלית של המדינה להשפעתה ועוצמתה בזירה הבינלאומית. הספרות 

המרקנטיליסטית מגוונת ועשירה, אך באופן כללי אפשר לזהות שלוש אבני יסוד לאסכולה 

(Oatley, 2016) . 

ביניהן קשר סיבתי הדדי, כך שככל שמדינה  ותראשית, עושרה של מדינה וכוחה הבינלאומי מקיימ

מגבירה את עוצמתה הכלכלית, כך גדלים סיכוייה להגדיל את עוצמתה הפוליטית, ולהפך. לכן, אחת 

 מן הדרכים להשגת עוצמה פוליטית, היא השגת עוצמה כלכלית.

דרך להעשיר את כלכלת המדינה. כדי שהסחר הבינלאומי אכן יחזק את  שנית, סחר בינלאומי הוא

חוץ חיובי, היינו הרווח שהמדינה מקבלת תמורת מכירת -כלכלת המדינה, יש לשמור על מאזן סחר

מוצרים ושירותים למדינות אחרות, עולה על סך התשלום שהמדינה משלמת תמורת מוצרים 

 ושירותים ממדינות אחרות.

מדרג בין סוגי השירותים והמוצרים השונים, כך שחלקם תורם לעוצמתה והשפעתה  לבסוף, ישנו

של המדינה יותר מאחרים. לדוגמה, מפעלים יצרניים חשובים הרבה יותר מאשר קמעונאיים. 

הסיבה לכך היא, שמפעלים יצרניים קונים חומר גלם במחיר זול ממדינות אחרות ומייצאים אותו 

יותר למדינות אחרות. כך נוצר מצב שפעילות כלכלית פנימית, היינו במרווח רווח גדול הרבה 

התעשייה היצרנית המקומית, מצליחה לגרום בעקיפין להגברת השפעתה ועוצמתה של המדינה 

בזירה הבינלאומית. כמובן שתעדוף הפעילות הכלכלית משתנה ויחסי בהתאם לנסיבות. כך למשל,  

יות צבאיות כדי שלא ייווצרו יחסי תלות עם מדינות אחרות מדינות הנשענות על חרבן יעדיפו תעש

 וכיוצא בזה.
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לאור האמור, המדינה המרקנטיליסטית איננה יכולה לאפשר לנסיבות ולכוחות השוק לערער את 

מאזן סחר החוץ של המדינה ו/או לערער את פעילותה הכלכלית המועדפת, שכן קריסתם עלולה 

של המדינה. מכיוון שכך, המדינה המרקנטיליסטית היא  להוביל לקריסה במעמדה הבינלאומי

  -וץ, שכן סחר החוץ מדינה המתערבת בצורה דרסטית בפעילות השוק, ובעיקר במאפייני סחר הח

משפיע באופן מהותי גם על הפעילויות הכלכליות הפנים  –בנוסף להשפעתו על מאזן סחר חוץ חיובי 

יבא קטגוריית מוצרים במחיר זול יותר מאשר לייצרם מדינתיות המועדפות. לדוגמה, אם ניתן לי

 .(Oatley, 2016) ול לגרום לקריסת התעשייה המקומיתבאופן מקומי, הדבר על

 

 השפעת המרקנטיליזם

לאור חשיבות הסחר הבינלאומי בשמירה על עוצמת המדינה, המדינה המרקנטיליסטית יכולה 

 :(Hoekman & Kostecki, 2009)להשפיע על סחר החוץ בשלושה היבטים 

השפעת מוצרים מיובאים על המחיר נעשית באמצעות מכסי  -השפעה ישירה על המחיר  .1

 יבוא בכמה שיטות:

 מס יחסי באחוזים לערך היבוא. -

מס אבסולוטי לכל יחידת יבוא, כאשר יחידת היבוא ניתנת לשינוי. לדוגמה: שני  -

 שקלים מס על בקבוק או על ליטר וכדומה. 

ים הקודמים, היינו מס באחוזים מערך היבוא ובנוסף גם מס אבסולוטי שילוב של השני -

 לכל יחידת יבוא. 

המדינה יכולה לקבוע מכסות ליבוא מוצרים. לדוגמה: איסור  -השפעה ישירה על הכמות  .2

 טון בשנה. 5,000 -על יבוא מוצרי חלב ניגר מעל ל

יה זו קיימות בקטגור -השפעה עקיפה על מחירי המוצרים והכמויות המיובאות  .3

אסטרטגיות התערבות רבות, כגון: מתן סובסידיות ליצור מקומי, יצירת חסמים 

 בירוקרטיים ליבוא וכיוצא בזה.

השפעותיו העיקריות של המרקנטיליזם הן בשני מישורים עיקריים: יציבות בינלאומית ורווחת 

 האזרחים.

אפס בין -ת משחק סכוםמאפיין עיקרי של המרקנטיליזם הוא הנח – יציבות בינלאומית

המשתתפים, היינו ככל שמדינה אחת מגדילה את הונה כך היא מתעצמת על חשבון מדינות אחרות, 
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חוץ חיובי. מכיוון שהמרקנטיליזם היה נפוץ בעידן -שכן הדבר מתחייב מעצם הגדרת מאזן סחר

אפו להשתלט "מדינות הלאום", השפעותיו היו הרסניות ליציבות הבינלאומית מאחר והמדינות ש

על משאבים רבים ככל האפשר, גם אם בדרך של מלחמה בין מדינות, והאיץ את האימפריאליזם 

(Spiegel, 1991). 

שמחירי המוצרים יקרים  הרווחה האזרחית נפגעת מן המרקנטיליזם מכיוון  - רווחת האזרחים

יותר בהשוואה למצב בו ניתן לייבא בקלות מוצרים ממדינות המייצרות אותם בזול. עם זאת,  באופן 

 זה נמנעים לעתים פיטורי עובדים בתעשיות לא תחרותיות שעלולות לקרוס במצב של יבוא חופשי.

, (NAFTA) מחקר שהתפרסם על רקע המחלוקת סביב חתימת הסכם הסחר הצפון אמריקאי

הראה כי העלות למשק של כל עמדה של עובד שלא פוטר בעקבות חשיפת השווקים לתחרות בצפון 

על כל עובד  600,000$, ואילו במקרה דומה ביפן העלות למשק הייתה 170,000$אמריקה הייתה 

 (.Hufbauer & Elliott, 1994) שלא פוטר

 

 כלכלי ליברליזם 

בבריטניה כתגובה לגישת  (Smith, 1964) 18 -פותח על ידי אדם סמית' במאה ההכלכלי הליברליזם 

פוליטית באותה תקופה. הליברליזם מערער את -המרקנטיליזם ששלטה בשדה המדיניות הכלכלית

 .(Robert & Jervis, 2005)שלוש אבני היסוד המרקנטיליסטיות שהוזכרו לעיל 

ראשית, הליברליזם טוען כי תפקיד הכלכלה אינו להעשיר את המדינה ולחזק את עוצמתה 

 (.Gilpin, 1987הפוליטית בזירה הבינלאומית, אלא לתרום לרווחת הפרטים החיים בה )

שנית, מאזן סחר חוץ חיובי אינו הדרך או המדד לעושרה של מדינה, אלא על המדינה להמשיך 

 ייבא מוצרים, גם אם מאזן סחר החוץ שלה שלילי, כל עוד משתלם לה לעשות זאת.ול

לבסוף, המדינה אינה אמורה לתעדף פעילות כלכלית כזו או אחרת, אלא עליה להתמקד בייצור 

מוצרים שהיא יודעת לייצר בזול, ולסחור תמורתם במוצרים אחרים ממדינות אחרות, כל זאת ללא 

 תלות בסוג המוצר.

ר זאת, ובאופן שונה מהותית ממרקנטיליזם, הליברלים יטענו כי אין מקום להתערבות המדינה לאו

בפעילות הכלכלית, מכיוון שכל התערבות בהכרח תביא למיסוך במצב השוק "הטהור" וממילא 

 תפגע ברווחת הפרטים שבה.



10 
 

 

 תפקיד המדינה

לות כלכלית חופשית של תפקידה של המדינה על פי הליברליזם הוא לתת מסגרת יעילה לפעי

 .(Smith, 1964)הפרטים, ורק בדרך זו תגדל רווחתם 

לכן על המדינה לא לתעדף פעילויות כלכליות מסוימות על אחרות, אלא לתת לפרטים להכריע באילו 

פעילות כלכלית עליהם להשקיע. בנוסף, בדיוק כפי שעל המדינה להימנע מלהגביל את הפעילות 

לאפשר לכוחות השוק שינתבו פעילות זו, כך עליה להימנע מהגבלות על  הכלכלית המקומית, אלא

היבוא והיצוא, כדי לאפשר לכוחות השוק את מרחב התמרון. באופן זה ייווצר מצב בו כל מדינה 

תתמקצע בפעילות כלכלית שביכולתה לייצר באופן יחסי בדרך הזולה ביותר, כך שתוכל לסחור 

מוצרים שאינה מייצרת, בדיוק כפי שמתבצע בשוק מקומי. במוצרים שהיא מייצרת בתמורה ל

כוחות השוק יגרמו לכך שמחירי הסחורות יגיעו לנקודת שיווי משקל אידיאלית, לרווחת כלל 

 הפרטים במדינות הסוחרות.

עוד מתפקידיה של המדינה כמסגרת יעילה לפעילות כלכלית, הוא לספק מערכת משפט טובה 

 כלכלית, וטיפול בבעיות של כשל שוק.שמונעת חוסר צדק בפעילות 

 

 השפעות הליברליזם

ניתן לסכם את השפעות הליברליזם על פי שתי קטגוריות: השפעות כלכליות והשפעות פוליטיות. 

 יחסי גומלין, שכן הן פועל יוצא אלה של אלה.  ותבין ההשפעות הכלכליות לפוליטיות מתקיימ

ם כי ליברליזציה בשווקים תגדיל את התחרות, וכך תומכי הליברליזם טועני -השפעות כלכליות 

יווצר מצב שפעילויות כלכליות מקומיות לא תחרותיות ייעלמו, מכיוון שיהיה זול יותר לייצר 

. כך, בדרך עקיפה, ישתכלל כוח העבודה (Corden, 1997)ולייבא סחורות ושירותים ממדינה אחרת 

מכיוון שהוא יפסיק לזרום לאזורים לא יעילים כלכלית, ויעבור לפעילויות משוכללות ויעילות יותר 

על מנת להתפתח, למרות התחרות הבינלאומית. פועל יוצא של תהליך זה הוא הורדת מחירים 

לבת גם את שיקולי התחרות ושכלול לצרכני הקצה, מה שגם עתיד להגדיל את רווחתם. דוגמה המש

כוח העבודה וגם את הורדת המחירים לצרכנים, ניתן לראות בהגבלות על יבוא שבבים למחשבים 

כך שעקב העלאת  .(Gilpin, 2011)בארצות הברית של סוף שנות השמונים במאה הקודמת 
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המכסים על יבוא חומרי גלם לייצור מחשבים עלה מחיר המחשבים של יצרנים אמריקאים בתקופה 

זו והפך בלתי תחרותי, וכך עוכבה ההתפתחות בענף, מה גם שיצרניות אמריקאיות העתיקו את 

מפעליהן אל מחוץ לארצות הברית. דוגמה זו מראה כיצד הכלכלה האמריקאית הפסידה את 

כולת לפתח מפעלים מקומיים ולהביא להתמקצעות כוח האדם האמריקאי בתחום המחשבים. הי

 בסופו של דבר התגלגל ההפסד אל הצרכן האמריקאי, ששילם הרבה יותר עקב ההגבלות על היבוא.

 ,Gilpin)ההדדית בין המדינות משפיעה גם באופן פוליטי    ת הכלכליתהתלו – השפעות פוליטיות

סחר חופשי גורם למדינות להפסיק ייצור של מוצרים ושירותים מסוימים ולפתח תלות  .(2011

יחסית ביבוא מוצרים ושירותים אלה ממדינות אחרות. תלות זו עלולה לגרום לאיום כלכלי ופוליטי 

יתר במדינות אחרות. מצד שני, במארג נכון של יחסי תלות בין מדינות, -על מדינות שיפתחו תלות

קל שבין תלות נורמטיבית לתלות יתר אמור להגיע לכדי איזון. עם זאת, דווקא איזון זה שיווי המש

עשוי להביא ליציבות פוליטית בין לאומית, מכיוון שמדינות המעורבות ביחסים כלכליים עם מדינות 

ידי שיבושים באספקת סחורות -קוו על-אחרות יהיו נתונות ללחץ כלכלי אם יפרו את הסטטוס

פגיעה כלכלית לאור הירידה בנפח הסחר הבינלאומי, וכך יפגעו באופן ישיר ביציבות חיוניות ו

המדינה וברווחת התושבים. מעבר לאמור, יש דוגמאות נוספות רבות לניצול כלכלי של מדינות 

  .(Hirschman, 1980)ביניהן  בלתי שיוויונית תלויות על ידי מדינות חזקות, כתוצאה מיחסי תלות 
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 בינלאומיים ומוסדות כלכלה קלאסית, כלכלה פוליטית: 2פרק 

הכלכלית של התפיסה  ה שעל הספקטרוםרוב הכלכלנים בעולם המפותח דוגלים כיום בתפיס

ליברלית, אך עדיין מתקיים שיח בין הכלכלנים הנע במתח מתמיד בין שתי גישות בתוך הכלכלה 

כלכלנים הקלאסיים הרואים את יישום השיטה בקצה האחד נמצאים ה. (Gilpin, 2011)הליברלית 

", ובקצה השני נמצאים הכלכלנים הפוליטיים שנוטים להתחשב במגוון "as isהכלכלית הליברלית 

 שיקולים שונים ובראשם שיקולי כוח, אינטרסים ועוצמה פוליטית של מדינות.

חון סוגיות הכלכלנים הקלאסיים והכלכלנים הפוליטיים שואלים שאלות שונות בבואם לב

כלכליות, כך שכלכלנים קלאסיים יתמקדו בעיקר בשאלות של חקירת הסוגיה והשלכותיה על 

היעילות הכלכלית והרווח האבסולוטי שיתקבל, ואילו כלכלנים פוליטיים יתמקדו באופן חלוקת 

הרווח שהתקבל והשלכותיו על יחסי הכוחות בין השחקנים הרלוונטיים. בנוסף לשאלות על רווח, 

כלכלנים פוליטיים ייטו להתמקד במכלול רחב של הישגים מעבר להישגים הכלכליים, כמו שאלות 

של ערכים ויחסי תלות שפעילויות כלכליות עתידות לגרום להם. כך, לדוגמה, ייתכן וכלכלנים 

פוליטיים ייטו שלא להמליץ על פתיחת סחר בין מדינות מסוימות, למרות שפוטנציאל הרווח גדול, 

)יצירת יחסי תלות  ון שפתיחת הסחר עלולה לערער את כוחה של המדינה מבחינות אחרותמכיו

  .(Gowa, 1995)את עוצמתה מול מדינות מתחרות  ולא לאפשר לה להגדיל וכיו"ב(

של המדינות  מתח מתמיד בין שתי הגישות האלה מסביר בצורה הטובה ביותר את הקונפליקט

המפותחות אשר מצד אחד דוגלות בכלכלה ליברלית ופתוחה, ומצד שני שואפות לשמור על כוחן 

הפוליטי בזירה הבינלאומית, ולכן נוטות לשמר ולעודד פעילויות כלכליות לא יעילות במגוון דרכים 

 ומי.ישירות ועקיפות, מחשש שליברליזציה גמורה עתידה לערער את מעמדן האזורי והבינלא

בשעה שכלכלנים קלאסיים נוטים להיות אדישים לתפקידם של מוסדות בינלאומיים לפיתוח סחר 

חופשי, משום שהם מחשיבים יותר את תפקיד כוחות השוק בעיצוב הכלכלה, מעוררים מוסדות אלו 

והעקרונות העומדים בבסיסם עניין רב מאוד בקרב הכלכלנים הפוליטיים. המוסדות והעקרונות 

הם מתבססים עשויים להשפיע באופן מהותי על תשתית השוק הבינלאומי. לפיכך מנסות  עליהם

מדינות רבות, ובעיקר המדינות החזקות, להשפיע על עיצוב הפעילות של המוסדות הבינלאומיים על 

כך,  (.Krasner, 1983)מנת לקדם בין היתר את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של המדינות 

ארה"ב דחקה באירופאים לגבש הסכמים בינלאומיים לסחר חופשי, בשל  80 -לדוגמה, בשנות ה

שמדינות מערב אירופה ייצרו הסכמים מתחרים ובלעדיים. במצב כזה  םחשש האמריקאי
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האמריקאים היו נותרים ללא אחיזה בעיצוב הסכמי הסחר, ובעצם היו נשארים עם השפעה מועטה 

ים הכלכליים והפוליטיים שלהם. לחץ זה הביא בסופו של דבר לאחד מסבבי על קידום האינטרס

שהיוו את הבסיס  (Uruguay Roundלחתימה על הסכמי אורוגוואי ) 1993 -השיחות שהובילו ב

 .ליצירת ארגון הסחר העולמי )ראו בהרחבה בהמשך(

 

 המוסדות הבינלאומייםתפקיד  

ם בגיבוש מדיניות סחר בינלאומית, יש להבין בראש כדי להבין את תפקיד המוסדות הבינלאומיי

ובראשונה את המוטיבציות הבסיסיות של המדינות ליצירת מדיניות סחר. ניתן למיין את 

 :(Hoekman & Kostecki, 2009)המוטיבציות הללו לארבע קטגוריות 

כדי שמדינות יוכלו לספק לאזרחיהן תנאי מסגרת איכותיים לניהול חייהם, הן  - הכנסה .1

זקוקות להכנסה. מדיניות הסחר הבינלאומי יכולה לספק חלק משמעותי מתזרים 

 מהמדינה. תםויציא כניסתםההכנסות על ידי מיסוי של מוצרים ושירותים בעת 

של המדינות להתאים לתפיסות העולם על מדיניות הסחר הפעילה  - תפיסת עולם כלכלית .2

 הכלכליות שלהן.

למדיניות הסחר הבינלאומי השפעה מכרעת על עתידן של  - פיתוח פעילויות כלכליות .3

הסחר  והתעשייה. בנוסף, מדיניותפעילויות כלכליות מקומיות, ובמיוחד על החקלאות 

קריטיים של  הבינלאומית יכולה לסייע לפיתוח פעילויות כלכליות שנמצאות בשלבים

הפעילות העסקית )"הגנות ינוקא"(, וכך לשמור עליהן מפני תחרות, עד אשר יוכלו 

 להתמודד עם התחרות הבינלאומית ללא הגנות מהמדינה.

גם הטלת מכסים. כוללת כפי שהוזכר לעיל, מדיניות הסחר הבינלאומית  – חלוקת משאבים .4

אה מהסחר הבינלאומי  ואלו קבוצות מדיניות זו תקבע אילו קבוצות מהחברה ייפגעו כתוצ

יהיו מוגנות )"פרוטקציוניזם"( מתוצאותיו. קבוצות אינטרס שמעוניינות שלא להיפגע 

מסחר בינלאומי עשויות להתאחד כדי ליצור לחץ פוליטי על מנהיגי המדינה, על מנת 

 שימשיכו במדיניות הפרוטקציוניזם.

ך שתפיסת העולם הכלכלית של המדינה קשורה קשר ארבע הקטגוריות שנמנו לעיל שזורות זו בזו, כ

הדוק בפיתוח פעילות כלכלית. תפיסת העולם ופיתוח הפעילות הכלכלית קשורות לחלוקת 

המשאבים הרצויה במדינה, ועל כל אלה להיות באיזון עדין עם רמת המיסוי הנדרשת כדי להגיע 

 כנסות מרביות למדינה.לרמת  הכנסה אופטימלית, כזו שתעודד סחר בינלאומי מרבי וה
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לאחר מלחמת העולם הראשונה החל בעולם תהליך פרוטקציוניזם בו הועלו חסמי הסחר 

הבינלאומיים. תהליך זה קרה בעיקר כתגובה לאי נכונותה של ארצות הברית להשתתף במאמצים 

ליצירת סחר בינלאומי פתוח בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת. בעקבות השפל הכלכלי 

, החמיר הקונגרס האמריקאי עוד יותר את החסמים הבינלאומיים על ידי העלאת 1929דול בשנת הג

, על מנת לעודד את פיתוח הכלכלה 52% -ל 38% -מ מיובאים המיסוי הממוצע על מוצרים

המקומית. כתגובה, הקשו המדינות שהיו בקשרי מסחר עם ארצות הברית על הכנסת תוצרים 

טו בצעדי פיחות של המטבעות המקומיים כדי לשפר את תחרותיות אמריקאים לשטחיהן, ונק

המוצרים המקומיים בתוצרת האמריקאית. תהליך זה יצר אפקט דומינו, כך שהמוצרים הזולים 

החלו להגיע למדינות עם מדיניות סחר חוץ ליברלית יותר והורידו את מחירי הסחורות באותן 

ות אינטרס, וגרם אף במדינות אלו לפרוטקציוניזם על מדינות, דבר שהוביל ללחץ פוליטי של קבוצ

 .(Hoekman & Kostecki, 2009)מנת לשמור על תעשיות שלמות מלהתמוטט  

זיכרון האירועים שלאחר מלחמת העולם הראשונה והפרוטקציוניזם הגואה נתפסו אצל מקבלי  

ההחלטות כגורמים משמעותיים למלחמת העולם השנייה, והם החלו לבנות תשתית ליצירת מסחר 

. תהליך זה (Bailey, 1932)בינלאומי הוגן ויציב מתוך הבנה כי סחר כזה יביא ליציבות בינלאומית 

 .GATT -( ולהסכמי הITOהבינלאומי )להקמת ארגון הסחר סופו של דבר הוביל ב

המוסדות הבינלאומיים שהוקמו בשנים שלאחר מכן הציבו מספר מטרות על מנת לענות על אתגרי 

השעה דאז. בין התפקידים היו הצורך בהקמת פורום מרוכז לחילופי מידע אודות בעיות אותן יש 

סחר בינלאומי, סחר הוגן ושווה בין מדינות, יצירת תשתית לסחר לפתור, יצירת "קוד התנהגות" ל

בינלאומי בעל הדדיות מלאה, יצירת תשתית לאכיפה וביקורת של הסכמים ושקיפות בינלאומית 

 באשר להסכמים השונים.

 

 כרונולוגיה של התפתחות המוסדות הבינלאומיים 

דון בהקמת מוסדות שיאפשרו לאחר תום מלחמת העולם השנייה החלו האמריקאים והבריטים ל

מסחר חופשי והוגן יותר בין מדינות. אולם, בסופו של דבר, בשל ניגוד אינטרסים בין האמריקאים 

שרצו סחר חופשי יותר לבין הבריטים שחששו ממחסור במטבע חוץ עקב פתיחת הסחר, הוסכם על 

ת בפתיחת הסחר שלא נתן מענה לסוגיות מרכזיו - (ITO) הקמת "ארגון הסחר הבינלאומי"

 .(Gilpin, 2011)הבינלאומי  
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 GATT (General Agreement on Tariffs and -להקמת ה הובילוהאמריקאים  1948בשנת 

Trade ).  הסנאט האמריקאי את קבלת הדחה  1950בשנת- ITO הפך סחר הרשמי, וכך כארגון ה

אותה תקופה היה מוסד בלתי ב GATT -לארגון הסחר הבינלאומי המוביל דה פקטו. ה GATT -ה

 תלוי אשר אסר על החברים בו לכונן סחר מפלה.

הסחר הבינלאומי אכן הפך להיות לפשוט הרבה יותר, אך עדיין חסרו מרכיבים מרכזיים בארגון, 

חסר יכולת לחוקק היה  GATT -המטרה לשמה הוקם. השמנעו ממנו לקדם באופן מהותי את 

חוקים המחייבים את חבריו, היה חסר בו מנגנון ליישוב מחלוקות ובנוסף הוא חל בעיקר על מוצרי 

תעשייה ולא על מוצרים חקלאיים, שירותים וקניין רוחני. כמו כן, היו בו פרצות רבות שאפשרו 

 .(Gilpin, 2011) לחבריו לעקוף את המטרה שלשמה הוקם הארגון

, לאחר 1995-והוחלט לשפר את תפקודו, וב GATT -מקבלי ההחלטות במעצמות חשו בחסרונות ה

לתוך "ארגון הסחר  GATT -שיושמו בארגון במהלך השנים כמה מקצי שיפורים, הוטמעו חוקי ה

 . (WTO) העולמי"

 

 ארגון הסחר העולמי 

שינויים ושיפורים. ההבדל תוך הכנסת כמה  GATT -ארגון הסחר העולמי הטמיע לתוכו את חוקי ה

היה יישום עיקרון המולטילטרליזם, לעומת עקרון  GATT -לבין ה WTO -המשמעותי ביותר בין ה

 -: ב1948 -ב GATT -היו שונים מחוקי ה 1995 -ב GATT -. חוקי הGATT -היונילטרליזם של ה

קים לסחר הוגן, רק תשתית חו GATT -כלל ה 1995 -ארגון בינלאומי, אך ב GATT -היה ה 1948

. לעומת GATT -וכל מדינה שרצתה בכך חתמה עם מדינה אחרת על הסכמי סחר על בסיס חוקי ה

חייבות לשמור על  ITO -על, כך שכל המדינות חברות ה-זאת, ארגון הסחר העולמי הפך לרגולטור

ים. חוקי הארגון מול כל אחת מהחברות האחרות, ולא רק מול מדינות איתן שאפו לחתום הסכמ

 (Gilpin, 2011)  1995 -מ GATT -באופן זה בוטלו האפליה וחוסר השקיפות שאפיינו את חוקי ה

. 
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בנוסף, ארגון הסחר העולמי קיבל סמכויות אכיפה של חוקיו, צירף לתוכו פרקים המחייבים 

חקלאיים, הגנה על קניין רוחני ושירותים. כל אלו היוו התקדמות משמעותית של ארגון תוצרים 

 .1995משנת  GATT -הסחר העולמי ביחס לחוקי ה
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 סחר בינלאומי ומדיניות התקינה בעולם: 3פרק 

מדיניות הסחר של מדינות שונות נגזרת מתנאים ומשיקולים שונים, בהם מערך יחסי החוץ של 

ומגוון התוצרת המקומית, רצון המדינה לעודד פיתוח תעשייה מקומית, תלות  המדינה, היקף

מטרת פרק זה היא לספק סקירה על  .שק המקומיהמדינה ביבוא והשפעת היבוא על התעסוקה במ

 הקשר בין תקינה, יבוא וסחר בינלאומי בעולם ובמדינות המפותחות מההיבט החוקי והמוסדי. 

יבוא חשיפה להמקומי מפני והשוק להגן על התוצרת  יכולות תוממשלכאמור בפרקים קודמים, 

 :שני סוגי חסמים באמצעותופתיחת השוק המקומי לתחרות 

 הטלת מס על מוצרים מיובאים. -( TB - Tariff Barriers) חסמים מכסיים -

הגבלת היבוא באמצעות מתן  -( NTB – Non Tariff Barriers) חסמים שאינם מכסיים -

ת, יצירת סטנדרטים מחמירים למוצרים המפלים לטובה את הייצור המקומי, שיונות, מכסויר

 ועוד. יעילות נמלי הים והאוויר 

 

 הגדרות 3.1

הינה סט של כללים ודרישות ממוצרים המבטיחים את עמידתם בסטנדרטים שונים של "תקינה" 

עים באמצעות יעילות, בטיחות, איכות ושמירה על אינטרסים ציבוריים נוספים. הסטנדרטים נקב

, פרט או כללים טכניים של תהליך עבודה""מ כך:( 1953-)תשי"ג מוגדר בחוק התקניםתקנים. תקן 

תיאור תכונותיו של מצרך, ובכלל זה פרטים אלה כולם או מקצתם: ייעודו, "ואילו מפרט מוגדר כך: 

כי הבטחתה, כמותו פעולתו, מטרתו, תהליך ייצורו, התקנתו, הפעלתו, דרכי השימוש בו, איכותו ודר

וממדיו ודרכי מדידתם, הדרכים לבדיקתו, להחסנתו, לתחזוקתו ולהעברתו ממקום למקום, מקורו, 

)הכוונה  1"מריו שידרוש אותן המכוןוכינויו, סימונו, אריזתו ושאר תכונות של מצרך ושל חלקיו וח

 .ב"מכון" היא למכון התקנים(

שויות המדינה ולתקנים וולונטריים. מטרת התקנים מחולקים לתקנים המחייבים מבחינת ר

התקנים בטובין היא לאפשר סטנדרט אחיד, ולקדם את התעשייה והמסחר באמצעות שקיפות 

 ושפה אחידה, תוך שמירה על אינטרסים של מדינות, יצרנים, משווקים וצרכנים. 

                                                        
 . 1953-(: חוק התקנים, תשי"ג2017פסק דין, אתר המשפט הישראלי ) 1
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נה חובה. התקינה התקינה הוולונטרית נקבעת על ידי גורמי תעשייה או מדינות, אך העמידה בהם אי

הוולונטרית "מייצגת חוקים מוסכמים שנקבעו על ידי גופים מוסמכים, המשמשים הכוונה לצורך 

התקינה המחייבת היא תקינה מנדטורית שנדרשת על  .2(ISO guide, 1991)יצור ושימוש חוזר" 

וריים לשמור על האינטרסים הציב הידי הרשויות המקומיות על מנת לשווק את המוצרים ונועד

 (.1999)ברזיס, 

ההבדל המשמעותי בין תקינה וולונטרית לתקינה מחייבת, הוא שכוחות השוק הם המכווינים את 

התקינה הוולונטרית, והתעשייה נדרשת לתקינה זו בעקבות דרישת הצרכנים. לעומת זאת, הבסיס 

 לתקינה המחייבת הוא דרישת הרשויות ואין ברירה אלא לציית לדרישתם.

המחייבת והתקינה הוולונטרית הכרחיות כדי לשפר את רווחת הציבור, מפני שלציבור אין התקינה 

, והתקינה מאפשרת לציבור וודאות מסוימת באשר לטיב מקצועי אודות המוצרבהכרח ידע 

 המוצרים שהם צורכים.

 ISO - International) – בינלאומיהתקינה הארגון הבולט בין הארגונים המפרסמים תקנים הוא 

Standards Organization) מאז הקמתו בשנת  .עצמאי המגבש תקנים במגוון תחומים שהינו ארגון

 .(ISO, 2017) תקנים  21,000-יותר מ פרסם הארגון, 1947

 

 ותקינה העולמיארגון הסחר  3.2

בשל ההשפעה הרבה שיש לתקינה על הסחר הבינלאומי החופשי, לארגון הסחר העולמי, אשר מדינת 

 WTO Agreement on) ה בו מאז הקמתו, יש הסכם העוסק בחסמי סחר טכנייםישראל חבר

Technical Barriers to Trade) מתייחס בעיקר לחסמי תקינה, כדי לעודד את הסרתם ולאפשר ו

סחר חופשי ככל שניתן. ההסכם נועד להבטיח כי הבדלים בין מדינות בתקינה ובפרוצדורה הנדרשת 

קינה, לא יפלו מוצרים מקומיים לעומת מוצרים מיובאים או לעומת להוכחת העמידה בדרישות הת

מוצרים ממדינות מסוימות. בנוסף, ההסכם מדרבן את המדינות החברות בארגון להכיר הדדית 

 .3באישורי עמידה בתקינה של מדינות אחרות

                                                        
2 https://www.iso.org/standard/19713.html 
חר העולמי(; ראו גם באתר )ארגון הס WTO(, על 2017ראו, באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ) 3

מבקר גם בדוח השנתי של . וכן WTO  :(2017) Agreement on Technical Barriers to Trade-האינטרנט של ה
 .430 – 427 (, עמ'2014) א65 המדינה

https://www.iso.org/standard/19713.html
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לה טופהיא ארגון הסחר העולמי ראה בתקינה המחייבת חסם פוטנציאלי לסחר בינלאומי, ולכן 

החשש העיקרי של ארגון  .(Hoekman & Kostecki, 2009) במסגרת חוקים מיוחדים של הארגון

הסחר העולמי הוא שהתקינה תשמש כיסוי לאפליה לרעה של שווקים מסוימים על פני שווקים 

אחרים, כך שסחורות בעלי תקינות מסוימות לא יוכלו להיות סחירות עקב אי התאמת התקינה. 

אזורים, ללא בנוסף, תקינה שונה באזורים שונים בעולם עלולה לייצר פערי מחירים בין מדינות ו

הבדל משמעותי באיכות המוצרים, וכך לא יתאפשר סחר בינלאומי במחיר אופטימלי. הפרשי 

מחקר על מחירי אריחים לבנייה, שתקינה שונה  לדוגמהעלויות אלה עלולים להיות משמעותיים, 

המחיר הזול  .(Groupe Mac, 1988)שלהם במדינות אירופה גרמה לפער מחירים גדול בין המדינות 

 ממחיר אריחים דומים בגרמניה, צרפת והולנד.  40% -ביותר של אריחים אלה היה בספרד: כ

תקינה עלולים להיגרם מלחץ של קבוצות אינטרס שלא לאפשר כניסת מתחרים הפערי 

פוטנציאליים לשוק מסוים, ובדרך זו למנוע תחרות ולהעלות את רווחי החברות. לדוגמה, באיטליה 

קמח זה  , כאשרהיצרנים לייצר פסטה מקמח מחיטת דורום, אותה מגדלים בדרום המדינהחייבים 

יקר בהשוואה לקמחים אחרים. במדינות אחרות באירופה מייצרים פסטה מתמהיל קמחים 

המאפשר הוזלת עלויות, וכך נפגע הסחר הבינלאומי בין מוצרים זהים פחות או יותר באיכותם 

(Hoekman & Kostecki, 2009).  

 

 מדיניות התקינה באיחוד האירופי ובארצות הברית  3.3

קביעת התקינה ואכיפתה הן נושאים רחבים ומורכבים ביותר. בסעיף זה יתוארו באופן תמציתי 

המודלים הקיימים בנושאי תקינה באיחוד האירופי ובמדינות ארה"ב. על מנת לפשט קמעא את 

על פי שלושה שלבים  נים ואכיפתםתהליך ההתמודדות של מדינות עם קביעת התק יוצגההסבר 

 :4הגורם הישראלי המקבילאת וכן  עיקריים

(. בישראל Standardization Bodies: שלב זה מתבצע על ידי גופי תקינה )קביעת התקנים -

 מכון התקנים ממלא פונקציה זאת.

 Conformity: שלב המתבצע על ידי יחידות ייעודיות )בדיקת התואמות / העמידה בתקנים -

Assessment Bodies מכון התקנים הישראלי עורך בדיקות תואמות בנוסף לקביעת .)

 התקנים, שלא כמו גופים מקבילים בעולם. 

                                                        
 .6להרחבה על המבנה הישראלי ראו להלן פרק  4
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: שלב העוסק בהסמכת גופים חיצוניים אקרדיטציה של הגופים הבודקים את התואמות -

מסמיכים גופים  (Accreditation Bodies)לבדיקת העמידה בתקנים. גופי אקרדיטציה 

 (. 2016)פרלמן,  בישראל וניים, כמו למשל הרשות הלאומית להסמכת מעבדותחיצ

 האישורים על בדיקת התואמות מתחלקים גם הם לסוגים שונים, כגון:

(: אישור על ידי הצהרת היבואן או המשווק First Party Certification)אישור צד ראשון  -

 .כי הסחורה המיובאת או המשווקת עומדת בבדיקת התואמות

הצרכן מבקש לוודא באמצעות בדיקות : (Second Party Certification) אישור צד שני -

 עצמיות כי הסחורה אכן עומדת בבדיקת התואמות.

(: ביצוע בדיקת התואמות על ידי צד שלישי Third Party Certification) אישור צד שלישי -

 אופן וולונטרי.אישור זה יכול שיהיה מתחייב באופן מנדטורי או ב. בלתי תלוי

המודלים הייחודיים לכל מדינה או לכל אגד מדינות, נבנים באמצעות קביעת כללי משחק שונים 

לאופן יצירת התקנים ולבדיקת התואמות, וכן מגדירים באופן שונה את סוגי האישורים 

 (. 2016המנדטוריים הנדרשים לסוגי מוצרים שונים )פרלמן, 

 

  The New Approach - הגישה החדשה באיחוד האירופי 3.4

שררה במדינות אירופה "הגישה המסורתית" של מדיניות תקינה מדינתית, כך שכל  1983עד לשנת 

ובעקבות דירקטיבה  1983מדינה יצרה לעצמה את התקנים ואת הדרכים לבדיקת תואמות. בשנת 

קנים חדשים שחייבה החלפת מידע על תקינה, נדרשו המדינות באירופה להודיע על ניסוח ת 5חדשה

ועל גופי תקינה חדשים למועצת האירופית, כך שתינתן זכות תגובה למשך שלושה חודשים למדינות 

 (.2016הרוצות בכך )פרלמן, 

על פי האמנה הנוכחית של האיחוד האירופי, אפשר לנייד בחופשיות מוצרים וסחורות, שיוצרו 

. על מוצרים אלה לעמוד ות באיחודלמדינות אחרות החבר ושווקו באחת המדינות החברות באיחוד

. עיקרון זה 6ברמת הבטיחות הנדרשת במדינת היעד גם אם יוצרו במדינת המקור לפי תקנים שונים

(. אם אין באיחוד "The Principle of Mutual Recognition"נקרא "עיקרון ההכרה ההדדית" )

                                                        
  .Official Journal of the European Communities (1983)ראו  5
 October Lex (-EUR  - Access to European 23(2012ראו באתר האינטרנט לחקיקה של האיחוד האירופי:  6

Union Law . 
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את התקנים דרך חקיקה האירופי חקיקה רלוונטית למוצר מסוים, המדינות רשאיות להסדיר 

פנימית, בתנאי שהן עומדות בהוראות האמנה ושומרות על אינטרסים מובהקים וראויים כדי לא 

 -(. מעבר לכך, בהחלטת מועצת השרים של האיחוד מ2016לפגוע בעיקרון הסחר החופשי )פרלמן, 

 רונות:נקבעו כללים לשם יצירת הרמוניה תקינתית אירופית המתבססים על ארבעה עק 1985

וחיוניות למוצרים, המגדירות ביצועים רצויים ומפגעים שיש  מהותיות"דרישות "הוגדרו  .1

 (. 2014צורך לטפל בהם, אך לא פתרונות טכניים )לנג, 

על  .המהותיותכלל אירופית )"הרמונית"( לשם עמידה בדרישות  אחידה נקבעה תקינה .2

 מדינתיים. המדינות החברות לאמץ  סטנדרטים אלה בגופי התקינה ה

מוצרים העומדים בתקינה ההרמונית ייהנו לעתים מבדיקת תואמות מקלה, כגון הצהרת  .3

 והיאכל יצרן חייב לחתום על  , עליה(2016התאימות של האיחוד האירופי )פרלמן, 

 (. 2014המגדירה את אחריותו למוצר )לנג, 

שאים לייצר על פי תקנים ייצור על פי התקינה ההרמונית האירופית הוא וולונטרי. יצרנים ר .4

אחרים, אך מחובתם להוכיח כי המוצרים יוצרו בהתאם לדרישות החיוניות ולעמוד 

 (. 2016)פרלמן,  בבדיקת תואמות של הגופים המוסמכים לכך

והרמוניזציה  חקיקה מתואמת ליצור הייתה לתקינה באיחוד האירופי הגישה החדשהמטרתה של 

 מקפידה לנסח עקרונות והליכים חיוניות. נציבות האיחוד  על דרישותשל התקינה, כדי להגן 

הפכה לכלי  2013-מ תקנת התקינה האירופיתחזקה.  תקינה אירופית משותפים שיאפשרו ליצור

החקיקה הבסיסי המסמיך את מועצת אירופה להזמין את ארגוני התקינה השונים לנסח תקנים 

חברות במועצה(. תקנת התקינה האירופית אירופיים משותפים )לאחר התייעצות עם המדינות ה

קובעת איך להעריך את התקנים האירופיים ומהי הדרך לבטא התנגדויות, ומתבססת על שיתוף 

פעולה בין נציגי עסקים קטנים ובינוניים, נציגי ארגונים חברתיים, קהילת המחקר האקדמי וגופי 

 (. 2016תקינה מדינתיים )פרלמן, 

צורך להסדיר התעורר דרה באופן אחיד והרמוני במדינות האיחוד, לאחר שחקיקת התקנים הוס

באופן דומה גם את בדיקות התואמות, כך שייווצר אמון בין המדינות על אופן הבדיקה וטיבה. 

להסדיר את בדיקת התואמות דרך קביעת עקרונות והליכים   1990 -המועצה האירופית החליטה ב

 -שהתקבלה ב 768והחלטה ה עודכנו מאז כמה פעמים, . כללים אל7משותפים למדינות החברות

                                                        
 Lex (13 December 1990)-UREראו   7
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ולסטנדרטים והאחידה לבדיקת תואמות,  היתה האחרונה שהסדירה את המסגרת המשותפת 2008

 . 8המחייבים את היחידות העוסקות בבדיקת תואמות באירופה

רים מגדירה סטנדרטים הכוללים שמונה מודולים של הליכי בדיקה לסוגי מוצ 2008-מ 768החלטה 

שונים משלב עיצוב המוצר ועד לייצורו. המודולים מגדירים את רמות הבדיקה, כשהרמה הנמוכה 

ביותר היא בדיקה עצמית למוצרים בסיכון נמוך והמחמירה ביותר היא בדיקת איכות ופיקוח צמוד 

בנוסף, ההחלטה מגדירה תחומי אחריות ברורים בין  של גוף מוסמך למוצרים ברמת סיכון גבוהה.

כל הגורמים בשרשרת הייצור והשיווק, החל מהיצרן דרך יבואנים, וכלה במפיצים. חלוקת 

האחריות מאפשרת הטלת אחריות ספציפית וברורה על כל אחד מהגורמים וכך מחייבת אותם 

לעמוד בדרישות כדי להימנע מסנקציות כספיות ופליליות. כך, למשל, מוטלת החובה על יצרן לייצר 

בדרישות התקן המחייבות את האיחוד. על היבואן, מוטלת החובה לייבא לאיחוד  מוצרים העומדים

על המפיץ לעמוד בדרישות האחסון ולהעמיד אילו האירופי רק מוצרים אשר עומדים בתקן, ו

 (.2016תשתית המאפשרת פיקוח ובקרה על שיווק המוצרים )פרלמן, 

לפי  700 -התקינה הנהוגות באירופה, מעקרונות חדשים אלה הביאו לצמצום של מספר דירקטיבות 

לפי הגישה החדשה. המטרה העיקרית של הדירקטיבות החדשות היא לאפשר  27 -הגישה הישנה, ל

מעבר חופשי של סחורות בענפים שונים תוך מניעת סיכונים. באופן זה גובשה מדיניות כוללת 

אלא במשך כל מחזור החיים  לבקרת שוק ולאכיפה, לא רק דרך בדיקת מוצרים לפני חדירתם לשוק

 . 9של הימצאות מוצרים בשוק

 

 בארצות הברית היבואמדיניות  3.5

קיימים כמה הבדלים עקרוניים בין מדיניות היבוא בארה"ב למדיניות היבוא האירופית. בשעה 

שהתקינה באיחוד האירופי חתרה להרמוניזציה והאחדה, התפיסה האמריקאית של מערכות 

. קביעת תקנים ובדיקות (2014ומרובת רגולטורים )לנג,  פלורליסטית מבוזרת,התקינה נותרה 

תואמות ממשלתיות מתבצעות ברמה הפדרלית וברמת המדינה וכן במגזר הפרטי, באמצעות גופים 

ופועלת על פי הסכמי הסחר של  (WTO)עצמאיים. בנוסף, ארה"ב חברה בארגון הסחר העולמי 

 (.2016הארגון )פרלמן, 

                                                        
 . AugustLex (13 -URE 2008(ראו  8
 European Commission (26 July 2016 – e 'Blue Guide'Thראו באתר האינטרנט של נציבות האיחוד האירופי:  9

 .9-10עמ' 
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וני המנחה את מדיניות היבוא של ארה"ב הוא שיבוא המוצרים הוא בראש העיקרון הראש

ובראשונה חופשי וללא הגבלה, ואפשר לייבא את כל סוגי המוצרים בלי רישיון יבוא )אלא אם כן 

חקיקה פרטנית למוצר מסוים או לסוג מוצרים מחייבת רישיונות יבוא מקדימים(. כל רגולטור קובע 

 (. 2014נהלים משלו, על בסיס מערכת החוקים האמריקאית )לנג,  סטנדרטים לתקינה על פי

השיטה האמריקאית לתקינה מניחה תקינה וולונטרית בהסכמה, המתגבשת תוך כדי דיון פתוח 

מרובה משתתפים הכולל איסוף מידע, משא ומתן והשגת הסכמות בין בעלי העניין: מומחים מן 

ויות שלטוניות. גישה זו משקפת את מערכת הערכים המגזר הפרטי, ארגוני עובדים וצרכנים ורש

קביעת התקנים היא  על אףהאמריקאית המעדיפה מעורבות ממשלתית מזערית. עם זאת, 

הם הופכים להיות מחייבים ועל סוכנויות הממשל לאכוף אותם  –וולונטרית, לאחר שהתגבשו 

 (. 2016)פרלמן, 

 (2016; מילרד, 2014הם )לנג,  בארה"ב עקרונות התקינה המרכזיים

היצרן, הספק או היבואן חייבים בהצהרה על עמידה בתנאי הרגולציה.  :אחריות היבואן -

אישור מגופי בדיקה  –הצהרה זו עשויה להיות הצהרה עצמית, או במקרים מסוימים 

 (Supplier's declaration of conformity – SdoC)שהוסמכו לכך. הצהרה עצמית 

, יבואן( מספק הוכחות לעמידה בסטנדרטים של איכות ובטיחותמשמעותה שהיצרן )או ה

והיא נדרשת לגבי מוצרים שבהם הסיכונים נמוכים. כשיצרן או ספק נכשלים מלעמוד 

בסטנדרטים בטיחותיים הם נחשפים לתביעה משפטית אזרחית. עקרון זה ממריץ ספקים 

לפיקוח על ציבור  לעמידה בסטנדרטים גבוהים של בטיחות ולמעשה מטיל את האחריות

 (. 2014הצרכנים ועל המגזר הפרטי )לנג, 

הרשויות הרגולטוריות הפדרליות הן: רשות הגנת הצרכן  :ורשויות פיקוח פיקוח שוק -

, (The United States Consumer Product Safety Commission)האמריקאית 

רגולציה המפקחת על מרב התחומים באמצעות חקיקה, אימוץ תקנים וולונטריים, 

, (United States Customs and Border Protection)ואכיפה; רשות המכס האמריקאית 

(; וכן 2016שאוכפת חוקים ותקנות להגנת הצרכן שיש סיכונים בשימוש בהם  )מילרד, 

 FDA (Food and Drug Administration) -מים כמו הלמגזרים מסוירשויות ספציפיות 

שרשות המכס משתפת איתם  TSA (Transportation Security Administration) -וה

 - BIE)פעולה במסגרת פעילות אכיפה בנמלים. מועצה בין משרדית לענייני גבולות  
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Border Interagency Executive Council) לתיאום בין הגופים  2010 -הוקמה ב

 (. 2014הרגולטוריים, לייעוץ, הכוונה ופעולות משותפות )לנג, 

רשויות המכס מפעילות פיקוח ואכיפה בנמלים בהתאם להערכת הול סיכונים: מערך ני -

סיכונים לגבי שימוש במוצרים, או לפגיעתם במשאבים חיוניים. כשהערכת הסיכון לגבי 

השימוש במוצר עולה, מחמירות גם הדרישות. המטענים במכס מקבלים ניקוד על פי שקלול 

 (. 2014)לנג,  של העסק ותשל רמת הסיכון לצרכן וכן של הפרות קודמ

, כשחמישה ארגונים פרטיים 1918 -מערכת התקינה המתואמת בארצות הברית החלה להתפתח ב

התקנים הפך גוף זה למכון  1969 -ושלוש סוכנויות ממשל יצרו תקינה משותפת בתחום ההנדסה. ב

ממשלתי אך  . אמנם המכון אינוAmerican National Standards – ANSI –הלאומי האמריקאי 

אינו מנסח את התקנים אלא מהווה במה  ANSI -ההוא מוכר רשמית כגוף התקינה הלאומי. 

תשתית לדיון ולהשגת ההסכמות בין בעלי העניין השותפים לקביעת התקנים, עד לאישורם. ו

גופים שונים לקביעת תקנים, המייצגים  200 -משתתפים כ ANSI -בדיונים המתקיימים במסגרת ה

גופים גדולים האחראים לאלפי תקנים.  20ת ואינטרסים מגוונים העובדים ביחד, מהם מומחיו

לאחר השגת הסכמה מאשר הארגון את התקן החדש, והתקנים החדשים מוגדרים כתקנים 

 (. 2016.  )פרלמן, 10אמריקאים לאומיים

 –תקינה  בנוסף למכון זה, פועלת במשרד המסחר בארה"ב הסוכנות הממשלתית הפדרלית לענייני

NIST – National Institute of Standards and Technologyה .- NIST  משמשת כמינהל התקינה

והיא בעלת אחריות כוללת לכל ענייני התקינה, למידע ולעדכונים ולתיאום עם ארצות אחרות, אך 

 onal Nati –NTTAA: 1996 -מהקונגרס  שלפועל מתוקף חוק  NIST -ה. 11היא אינה גוף רגולטורי

Technology Transfer and Advancement Act of 1995 על פי חוק זה הסטנדרטים שנקבעו על .

 -ידי גופי התקינה הוולונטריים מחייבים את המשרדים והסוכנויות של הממשל הפדרלי, ועל ה

NIST  (. 2016)פרלמן,  12לתאם, לסייע ולדאוג לכך 

  

                                                        
 . (ANSI, 2017)סקירה כוללת של מערכת התקינה האמריקאית  ANSIראו באתר האינטרנט של  10
  .(NIST, 2017)מידע על תחומי פעילתה המגוונים של הסוכנות:  NISTראו באתר האינטרנט של  11

 . Coordination Offices (Standard(2017 , וכן על משרד תיאום התקנים TNISבאתר ראו  NTTAAעוד על  12
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 גולציהתהליכי שינוי במדיניות ציבורית ור: 4פרק 

תיאוריית האינטרס הציבורי, האינטרס  :שלוש תיאוריות שינוי במדיניות ציבוריתלהלן יציג הפרק 

שני מקרי בוחן,  ישמשו לצורך בחינתהפרטי, ותיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית. תיאוריות אלו 

אחד  את הפערים בהתפתחות השינויים בכלמוצרי החשמל, כמו גם יבוא מתחום יבוא התמרוקים ו

 מקרי הבוחן.מ

 תיאורית האינטרס הציבורי 4.1

התיאוריה הקלאסית של האינטרס הציבורי שרווחה בשנות השישים של המאה הקודמת עסקה 

כדי להבין מה מניע את קובעי המדיניות,  -במהות האינטרס הציבורי מנקודת מבט פוזיטיבית 

אותם. כבר אפלטון קבע  כדי לענות על השאלה מה ראוי שיניע -ומנקודת מבט נורמטיבית 

שתפקידם של קובעי מדיניות בשלטון לבחור במדיניות הטובה ביותר לאינטרסים של הציבור 

שהשלטון משרת. שחקנים פוליטיים פועלים כדי לקדם את חזון "הטוב המשותף" או "טובת 

ברורה  או, במילים אחרות, את "האינטרס הציבורי", אך מהות האינטרס הציבורי אינה –הציבור" 

(Levine & Forrence, 1990) כך, למשל, טוענים חסידי הגישה הכלכלית שהאינטרס הציבורי הוא .

שוק חופשי יבטיח את מימושו. תיאוריות התומכות באינטרס ציבורי חברתי רואות את כי כלכלי ו

 טובת הציבור כאינטרסים חברתיים ופוליטיים המשותפים לרוב הציבור, וטוענות שהשוק אינו

 . (Ginosar, 2014)המנגנון להבטיח אינטרסים אלה בשל כשלי שוק 

נחשבת מקובלת, אך לצידה יש הגדרות רבות  1955 -"אינטרס ציבורי" מלהגדרתו של וולטר ליפמן 

נוספות ואין הגדרה מוסכמת אחת. גם הגדרתו של ליפמן מורכבת ואינה שופכת אור על מהות 

 .(Bozeman, 2007)האינטרס הציבורי  

"Living adults share, we must believe, the same public interest. For them, 

however, the public interest is mixed with, and is often put at odds with, 

their private and special interests. Put this way, we can say that the public 

interest may be presumed to be what men would choose if they saw clearly, 

thought rationally, acted disinterestedly and benevolently" (Lippmann, 

1989.) 

מנקודת מבט נורמטיבית, בקשו פילוסופים כאפלטון ואריסטו, הובס ורוסו להבין מהו האינטרס 

הגדרת האינטרס הציבורי כאינטרס . (Held, 1970)הציבורי אותו ראוי שהשלטון יאכוף על הפרט 

של הציבור אינה זהה ל"אינטרס שהציבור מעוניין בו". רק אינטרס ציבורי שיוגדר על פי 
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ערכיים  ומוסריים ייחשב לראוי, גם אם במדינה דמוקרטית רוב הציבור בוחר אחרת,  קריטריונים

וערכים התואמים את מהות הדמוקרטיה יתאימו כאינטרסים ציבוריים, בלי קשר לתוצאות 

הדיון הנורמטיבי מתייחס אל האינטרס הציבורי כאל מהות ערכית . (Cassinelli, 1958)הבחירות 

הציבור או בתוצאות בחירות, ולא כאל סכום שאיפות ואינטרסים פרטיים ובלתי תלויה בהעדפות 

של קבוצה מסוימת. אי אפשר להשביע שאיפות פרטיות של קבוצה או לתאם בין אינטרסים 

סותרים, ולכן האינטרס הציבורי אינו אינדיבידואלי, של יחיד או של קבוצה, אלא תואם ערכים 

טענה שכאשר מתגלה מחלוקת בין אינטרס  (1970)הלד  .(Benn, 1960)מוסריים כצדק וחירות 

ציבורי לבין אינטרסים פרטיים, אי אפשר לפתור אותם בתוך המערכת הפוליטית ויש למצוא 

להגיע מסגרת אתית אפקטיבית מחוץ לפוליטיקה לשם כך. מסיבות אלה ואחרות אי אפשר 

אם לאינטרס ציבורי המשותף להסכמה על מהות האינטרס הציבורי, משום שקביעת מדיניות בהת

לקבוצה אחת, עלולה לסתור או לפגוע באינטרסים משותפים לקבוצה אחרת, וגם אינטרסים 

 . (Ho, 2012)ציבוריים ערכיים אינם משותפים לכלל הציבור 

שקביעות מדיניות משקפות בדרך כלל פשרות של פוליטיקאים המנסים לאזן טוען  (Hoהו ) 

שנשען על , הונן משרתות את הבחירה הטובה ביותר מבחינה חברתית. אינטרסים סותרים, אך אי

אינטרס של "האדם מגדיר אינטרס ציבורי כ רולס, תיאוריית הצדק של מיל ועלתפיסת האושר של 

בחברה. ראוי  אחדהמדמה לעצמו שיש לו סיכוי שווה להיות כל כביכול את זהותו,  המייצג" ששכח

 ,יתבצעו לאחר השוואת תועלות נטרס של האדם המייצג הזה,יקדמו את האי שבחירות מדיניות

 ,Ho)אחד, ותפחית עלויות מצד שני תקדם את האינטרס הציבורי מצדושההחלטה שתתקבל 

כדי למנוע העדפת אינטרס פרטי אחד על אחר, יש לעצב מדיניות למקסום הרווחה של  .(2012

שותפות של אלה שעלולים להיפגע מן "האדם המייצג", תוך התחשבות בטבע האנושי ובדאגות המ

 המדיניות. 

 Sorauf)) סורוף בניגוד לחוקרים הרבים שניסו להגדיר ולהסביר את מהות האינטרס הציבורי טען

מיין את  (1957) סורוףשריבוי ההגדרות משרת תכנים ומשמעויות אותם החוקרים מעדיפים. 

( 4( ציווי מוסרי; 3נעלה וחכם במיוחד;  ( אינטרס2( ערך קהילתי משותף; 1סוגים:  5-ההגדרות ל

( אינטרס ציבורי כמהות בלתי ידועה שאינה מוגדרת. ריבוי ההגדרות 5איזון בין אינטרסים; 

והתיאוריות מסייע להצדיק מדיניות ודווקא ערפול המושג "אינטרס ציבורי" עשוי להיות שימושי 
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לאינטרסים שאינם משתקפים  בחקיקה ובקבלת החלטות, או להסב את תשומת הלב הציבורית

 במדיניות. 

תיאוריות אינטרס ציבורי של רגולציה מניחות שטובת הציבור היא הרציונל לרגולציה, הסיבה 

לקביעת מדיניות רגולטורית וההצדקה להשלכותיה. הצלחת הרגולטור משקפת את יושרת 

עד  .(Ginosar, 2014)התלות שלהם באינטרסים פרטיים של חברות וארגונים -הרגולטורים ואת אי

לשנות החמישים של המאה הקודמת, הצדיקו תיאוריות אלה רגולציות כדרך טיפול בכשלי שוק. 

ספרות מאוחרת יותר הראתה שהרגולציות למעשה אינן מקדמות אינטרס ציבורי אלא אינטרסים 

טי לרגולציה. פרטיים או מגזריים, והיו בין החוקרים שהתייחסו אל האינטרס הציבורי כבלתי רלוונ

אחרים התייחסו לרגולציה כאל ניסיון לפקח על פעילות עסקית כדי לקדם  רווחה כללית, תוך 

 .(Levine, 1981)התמודדות עם הפרעות מצד אינטרסים פרטיים ומגזריים 

תיאוריות אינטרס ציבורי של רגולציה נחלקות לתיאוריות כלכליות, חברתיות ופרוצדורליות.  

ות של אינטרס ציבורי מניחות שהאינטרס הציבורי הוא מקסום הרווחה החברתית, תיאוריות כלכלי

ושתפקיד הרגולציה להסדיר כשלי שוק או לפעול בהעדר שוק, כמו, למשל, לקדם ביטחון לאומי. 

תיאוריות חברתיות שואפות לקדם מטרות חברתיות ופוליטיות באמצעות רגולציה, כמו, למשל, 

וצדק חברתי. תיאוריות פרוצדורליות מדגישות שיקולים ואתגרים  שוויון, הגנה על הסביבה

 . (Ginosar, 2014)דמוקרטיים המעורבים בקבלת החלטות רגולציה 

תיאוריות חברתיות של רגולציה יוצאות מנקודת המבט הנורמטיבית לגבי מהות האינטרס הציבורי, 

תיאוריות אלה, יש לבחון רגולציות ובוחנות באיזו מידה מקדמת הרגולציה מוסר וערכי יסוד. לפי 

בתחומי מדיניות קונקרטיים כהגנת הסביבה, בריאות, חינוך, כלכלה, דיור ותחבורה על פי 

 ,Levine & Forrenceקריטריונים ערכיים, אידיאלים ומטרות חברתיות רצויות ומשותפות )

1990; Bozeman, 2007). 

 ,Ginosar)טרס ציבורי כהליכים, במקום כמהותתיאוריות פרוצדורליות של רגולציה מגדירות אינ

לפי תיאוריות אלה אינטרס הוא ציבורי אם הציבור מזהה אותו כך, ואם קיימת לגביו . (2014

. (Hantke-Domas, 2003) במהותו הנורמטיבית והמוסריתהסכמה פוליטית, ואין צורך לעסוק 

א בהיקף האינטרסים המעורבים אינן מתמקדות בתוצאות הרגולציה אל פרוצדורליותתיאוריות 

בקבלת ההחלטות, בתהליך ובהליכים שנעשה בהם שימוש ובפתיחות למידע כבסיס להחלטות 
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הרגולטוריות. הגישה הפרוצדורלית מאפשרת חקירה אמפירית של השתקפות האינטרס הציבורי 

המינהל את מינהלית רואה באנשי -בתהליכי רגולציה באפקטיביות ובגמישות. הגישה הפרוצדורלית

מקדמי האינטרסים הציבוריים לטווח הארוך, בעוד מחוקקים ופוליטיקאים מעדיפים החלטות 

רפובליקנית בוחנת באיזה מידה מערבים רגולטורים -לטווח הקצר. הגישה הפרוצדורלית האזרחית

בעלי עניין רבים בתהליך, או מעדיפים פתיחות ודעה נוספת כדי להפחית פערי עוצמה 

(Christensen, 2011; Ginosar, 2014). 

 

 תיאוריית האינטרס הפרטי 4.2

גישת האינטרס הפרטי מבקרת את תיאוריות האינטרס הציבורי משום שהאינטרס הציבורי עמום, 

 ;Downs, 1957) אינו ניתן להגדרה מוסכמת ואין הסכמה לגבי המושג "רווחה חברתית"

(Buchanan & Tullock, 1962 חה שהפוליטיקאים ובעלי התפקידים מני. גישת האינטרס הפרטי

הם שחקנים רציונליים השואפים למקסם תועלת אישית.  –כמו במגזר הפרטי  -במגזר הציבורי 

אנשים נבדלים זה מזה באינטרסים וביכולת התרומה שלהם, וכדי להבין קבלת החלטות בכל תחום 

חירה הציבורית מניחה יש לבחון את האינטרסים האישיים המניעים את השחקנים. תיאוריית הב

שהקולקטיב הוא אוסף של יחידים, ופעולה קולקטיבית היא תוצר של יחידים הפועלים במשותף. 

השחקנים המקבלים החלטות מדיניות מונעים על ידי אינטרס עצמי, וכדי להבין איך התקבלה 

 ,Buchanan & Tullock) החלטה יש לחקור את האינטרסים הפרטיים של המעורבים בקבלתה

. כדי להבין את פעילות הממשלה יש לבחון את מניעיהם של אנשי הממשל כמו שנבחנים מניעי (1962

העובדים במגזרים אחרים. התיאוריה הכלכלית מבהירה שעובדים שואפים להכנסה מרבית, 

  ליוקרה ולכוח, וקובעי המדיניות הממשלתית אינם שונים מעובדים אחרים בשאיפותיהם

(Downs, 1957) . 

תיאוריית הבחירה הציבורית מתייחסת לסוכנים הפוליטיים במפלגות ולבירוקרטים בממשל כאל 

אנשים השואפים למרב ההכנסה, ליוקרה ולעוצמה, לביטחון, נוחות, נאמנות, גאווה והכרה 

בעבודתם ואף תשוקה לשרת את האינטרס הציבורי כפי שהם מבינים אותו. שחקנים אלה פועלים 

וך שימוש במינימום משאבים כדי להשיג את מטרותיהם. קבלת החלטות באופן רציונלי ת

בירוקרטיות מונעת על ידי האינטרס העצמי של השחקנים. בירוקרטים הם אלה שעובדים בתוך 

ארגון ציבורי גדול, שוכרים ומקדמים אותם על בסיס תפקודם. כשחקנים רציונליים הם מחשבים 

ות במונחי זמן, מאמץ וכסף. סוג מסוים של בירוקרטים את העלויות של השגת מטרותיהם האישי
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יפעלו אך ורק כדי להשיג הכנסה, כוח ויוקרה, קידום בתפקיד ומעמד אישי. אחרים יפעלו כדי לשמר 

מעמד וביטחון ולהבטיח נוחות. סוג נוסף של בירוקרטים פועלים מתוך מניעים מעורבים של מקסום 

ל הארגון שהם עובדים בו כדי להעצים את כוחם האישי, אינטרס עצמי, הגדלת כוחו ותקציבו ש

 . (Downs, 1957; Downs, 1962)ונאמנות למטרות ולערכים או למדינה ולחברה 

תיאוריות האינטרס הפרטי של הרגולציה התבססו על גישת האינטרס הפרטי ותיאוריית הבחירה 

יאוריות אלה יצאו כנגד הציבורית, והתפתחו בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת. ת

ההנחה של תיאוריות האינטרס הציבורי שהרגולטורים פועלים למען אינטרס ציבורי כלכלי או 

חברתי, לתיקון כשלי שוק או לקידום רווחה וערכים מוסכמים. הנחת היסוד של תיאוריות 

 האינטרס הפרטי בתחום הרגולציה היא שכמו בירוקרטים בתחומים אחרים גם הרגולטורים

פועלים כדי למנף את האינטרס העצמי שלהם. לעיתים נקבעת רגולציה כדי לשרת אינטרסים 

פרטיים של קבוצות אינטרס וכך גם לזכות בתגמול אישי. רגולטורים יכולים להשתמש בעוצמת 

האכיפה של המדינה כדי לאיים, לאלץ או לסייע למגזרים מועדפים, וכדי להבין מי ירוויח ומי יפסיד 

יות יש לנתח את מניעי השחקנים המשפיעים על החלטות רגולציה, את מניעי המרוויחים מרגולצ

. המרוויחים מן הרגולציה עשויים להיות ממגזר עסקי (Stigler, 2003)ממנה ואת דרכי פעולתם 

מסוים או צרכנים, אך גם הרגולטורים עצמם יכולים להפיק רווח אישי אם בהווה ואם בעתיד 

(Eckert, 1981).  רגולציות מורחבות גם לתחומים שבהם אין כשלי שוק כדי לספק אינטרסים

מגזריים. תחרות אישית בין רגולטורים מסוכנויות וממדינות שונות, או בין רגולטורים לבין תעשיות 

 & Kay) המפעילות "רגולציה עצמית" בתוך החברות, מהווה תמריץ נוסף לקביעת רגולציה

(Vickers, 1988. 

טוען שככלל, רגולציה נדרשת על ידי מגזר עסקי מסוים, ולהוציא מקרים  (Stigler,2003סטיגלר )

יוצאי דופן, רגולציות מעוצבות ומיושמות כדי להועיל לקבוצות תעשייה חזקות. המגזר המעוניין 

ברגולציה יפנה אל המפלגה השלטת וישלם לה באחת משתי הדרכים: קולות ומשאבים. המשאבים 

רומות בתקופת הבחירות, שירותים והעסקת עובדים מן המפלגה. תעשיות, מגזרים יסופקו דרך ת

וקבוצות אינטרס  המעוניינים לקדם או להסיר רגולציה עשויים להציע משרה עתידית לרגולטור, 

 . (Eckert, 1981)כך שיפעל לטובתם 

מקדת במערכת תיאוריית הרגולטור השבוי התפתחה מתוך תיאוריית הבחירה הציבורית, והיא מת

היחסים בין הרגולטורים לבין המגזרים וקבוצות האינטרס בתחום שיפוטם. רגולטורים, מקבלים 

משכורות נמוכות יחסית, תקופת השירות שלהם בתפקיד קצובה ומוגבלת מראש, והם פועלים 

בתנאי אי וודאות לגבי המשך העסקתם. חברות וארגונים המעוניינים לקדם או להסיר רגולציה 



30 
 

דרך הבטחת משרה לאחר שיפרשו מתפקידם  (to capture)שויים "ללכוד בשבי" את הרגולטורים ע

(Eckert, 1981) אחת הסיבות לתופעת השבי היא "שבי טבעי כתוצאה מהתמחות": רגולטורים הם .

אנשי מקצוע הפועלים בתחום התמחות מצומצם, המגביל את שוק התעסוקה שלהם. ערך ההון 

מקצוע אלה גבוה רק בשוק זה, ולכן, מספר המעסיקים הפוטנציאליים שלהם האנושי של אנשי 

לאחר סיום תפקידם מוגבל גם הוא. התמחותם המקצועיות והריכוזיות הגדלה והולכת בענפי 

התעשייה, תרמה גם היא לכך שרגולטורים פוזלים לעבר העסקה עתידית בחברות שבתחום שיפוטם 

(Zingales, 2012)לעיל, נראה שתופעת השבי של רגולטורים היא מוגבלת בהיקפה.  .  למרות האמור

לא בהכרח  FDA -בארה"ב מציין שהחלטות ה FDA -שחקר את ה (Carpneter,2010קרפנטר )

העדיפו את הקבוצות החזקות בתעשייה, כפי שמנבאת תיאוריית השבי. בנוסף, יש דרגות שונות של 

מצליחים  –חרים, וגם במקרים של חשיפה לשבי שבי, תחומי רגולציה שחשופים לשבי יותר מא

 הרגולטורים לפעול בהתאם לאינטרס הציבורי ולא לאינטרסים פרטיים. 

תיאוריית השבי מצביעה על תופעת הדלתות המסתובבות: מעבר של איש מקצוע מענף מסוים 

ציה במגזר הפרטי פנימה לסוכנות הרגולציה העוסקת בענף, ומעבר הרגולטור מסוכנות הרגול

 & Makkai מקאי ובריית'וויט ) .(Zingales, 2012)החוצה למגזר הפרטי באותו תחום 

Braithwaite,1992)  ציינו שלוש צורות מובחנות של שבי: הזדהות עם התעשייה, סימפטיה כלפי

בעיות ספציפיות של חברות שנתונות לרגולציה, והעדר קשיחות. רגולטורים ש"הסתובבו פנימה", 

תו בעבר בתפקידים בכירים בתעשייה, נוטים להפגין פחות קשיחות מאחרים. כלומר, שיר

רגולטורים שטרם שירתו בתעשייה אך שואפים "להסתובב החוצה" ולהיקלט בה בעתיד, נוטים 

להפגין סימפטיה והזדהות עם הבעיות בענף. בין חברות פרטיות בענפי תעשייה שבשיפוט 

ם בסוכנויות רגולציה מתקיימות דלתות מסתובבות הרגולטורים לבין אנשי המקצוע המשרתי

 שעלולות להוביל לשחיתות.  

 

 

 תיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית 4.3

תהליך קביעת המדיניות בממשלות דמוקרטיות תואר כתוצאה של משא ומתן בין משתתפים רבי 

ת השפעה, והמשא ומתן המתמיד נחשב אינהרנטי לתהליכי קבלת החלטות ממשלתיות מאז שנו

הפך תיאור זה למודל,  (Allison,1969אליסון ) .(Rosati, 1981)השישים של המאה הקודמת 

כשהציע שני מודלים חלופיים להסבר התהליך הכרוך בקבלת החלטות במדיניות חוץ, בנוסף למודל 
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המדיניות הרציונלית שהיה מקובל בימיו: מודל התהליך הארגוני ומודל הפוליטיקה הבירוקרטית. 

טיקה הבירוקרטית מתארת קבלת החלטות מדיניות כתוצאה של משחק תחרותי מתמיד בין הפולי

שחקנים רבים, הכוללים בעלי תפקידים בכירים בארגונים בירוקרטיים ומנהיגים פוליטיים. ראשי 

הארגונים והמנהיגים הפוליטיים הם בעלי עוצמה משתנה, תפיסת תפקיד שונה ורואים אחרת את 

, הארגוניים והאישיים. שחקנים אלה מנהלים ביניהם משא ומתן הנמשך ללא יעדיהם הלאומיים

הרף, בהתאם לתפיסותיהם ולחלוקת העוצמה ביניהם, ומשא ומתן זה הוא המשחק הפוליטי. 

אישיות השחקנים היא הגורם הראשוני המשפיע על סגנון המשא ומתן שהם מנהלים, אך תפיסות 

, עמדות, אינטרסים וסדרי עדיפויות מוסיפים ומעצבים את תפקיד, מעמד אישי, מקצועי וציבורי

בחירותיהם בכל רגע נתון. ההחלטות המתקבלות בתהליך קביעת מדיניות אינן רציונליות 

ומחושבות, אלא נובעות ממשא ומתן, מאבקים, בריתות ופשרות, בהתאם ליחסי הכוח בין 

 (. 2007סקביץ, השחקנים והארגונים שהם מייצגים והמשאבים שברשותם )אסי

עוצמת השירות הציבורי צמחה במדינות הדמוקרטיות במאה העשרים במקביל להתפתחות 

עוצמתם של הפוליטיקאים מהמפלגות הגדולות, כמו שחזה מקס וובר בתחילת המאה. ניתוח 

מערכות היחסים בדמוקרטיות מערביות בין פוליטיקאים לבירוקרטים כקובעי מדיניות הראה 

דים של הפוליטיקאים ואנשי המנהל אינה דיכוטומית, כפי שטענה התיאוריה שהגדרת התפקי

 –המוקדמת: אין זה נכון שפוליטיקאים קובעים מדיניות ומקבלים החלטות בעוד אנשי מנהל 

. (Aberbach, Putnam, & Rockman, 1981) מנהלים ומיישמים, כשהם כפופים לפוליטיקאים

ים מעורבים בעיצוב המדיניות, כשאנשי המנהל מייעצים, למעשה, גם פוליטיקאים וגם בירוקרט

מספקים מידע ומושכים בחוטים מאחורי הקלעים. מחויבות עמוקה לתוצאות מסוימות בתחום 

התמחותם במקביל לאינטרסים אישיים, מקצועיים וארגוניים גורמים לבכירי המנהל להיות 

ם שואפים להיבחר מחדש, ומקובל מעורבים בקבלת ההחלטות בדומה לפוליטיקאים. פוליטיקאי

לחשוב שהם מתמקדים במטרות לטווח קצר, ומעורבותם ביישום ובביצוע מדיניות נגזרת 

 .  (Campbell, 1988)משאיפותיהם

מודל הפוליטיקה הבירוקרטית של אליסון תיאר את קבלת ההחלטות של הדרג הביצועי בממשלה, 

ונים ומוסדות שלכל אחד מהם מטרות משלו, כך והניח שמעורבים בתהליך יחידים, קבוצות, ארג

שבין המטרות המרובות מתקיים קונפליקט מובנה. לכל אחד מן השחקנים יש עוצמה ומשאבים 

אין מספיק עוצמה כדי לקבל החלטה עצמאית. לפיכך,  –או לראש הממשלה  –לנשיא  אףמשלו, ו

. לכאורה, (Rosati, 1981)כל החלטה המתקבלת בתהליך זה היא תוצאה של משא ומתן ופשרה 

שליטת הבירוקרטים במידע והתמדתם בתפקיד לאורך זמן מעניקה להם עוצמה וקביעות, אך 
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עוצמת הפוליטיקאים בתהליך קביעת המדיניות נגזרת מכוח המפלגה וממשך הזמן שלה בשלטון 

(Muramatsu & Krauss, 1984)ינמית, . הרחבת המודל תרמה לראיית הפוליטיקה הבירוקרטית כד

כשעוצמת הקונפליקט בתהליכי קבלת ההחלטות נובעת מפערי המידע שיש בידי הבירוקרטים 

 ,Waterman)והפוליטיקאים המעורבים, לניגוד בין מטרותיהם ולהירארכיה הפורמלית במעמדם

Rouse & Wright, 2004). בנדור ומו (Bendor & Moe, 1985)  הציעו מודל דינמי הכולל בין

תתפים בתהליך גם קבוצות אינטרס, כגון מגזרים עסקיים וקבוצות צרכנים. בין השחקנים המש

 לאפין ) השחקנים המשתתפים בתהליך יש זרימה מתמדת של השפעות ישירות ועקיפות.

Laffin,1997)  הדגיש את תהליכי המיקוח המתקיימים בין יחידים, שהתנהגותם מעוצבת בהתאם

בעוד מידת השפעתם נקבעת על פי שליטתם במשאבים וכושר להשתייכותם המוסדית או הארגונית, 

 השכנוע האישי שלהם.  

 ,Bendor & Moe)מודל הפוליטיקה הבירוקרטית סייע להסביר קבלת החלטות בתחום  הרגולציה

. אחת הסיבות להתרחבותה של רגולציה הוא שאיפת הסוכנות הרגולטורית להגדיל את (1985

ראית. מנקודת המבט של פוליטיקה בירוקרטית, בעלי התפקידים השפעתה על התעשייה לה היא אח

 קוק .(Wilson, 1984)בסוכנות שואפים להגדיל את כוח המיקוח שלהם בתוך הסוכנות ומחוץ לה 

(Cook,1988)  ניתח רפורמה רגולטורית מקיפה להפחתת זיהום אוויר של הסוכנות להגנת הסביבה

בתקופת ממשל רייגן. רפורמות  (EPA – Environmental Protection Agency)האמריקאית 

ובין  EPA -ותוכניות הדרגתיות לשינוי יושמו בתקופה זו, וקדם להן משא ומתן בין שחקנים בתוך ה

עוסק בקונפליקט הפוליטי בין מטרות  (Morgan,2017) מורגן לשחקנים חיצוניים. EPA-ה

חברתיים, שוויון וכשלי שוק. ההחלטות  חברתיות וכלכליות לגבי רגולציה בתחומים כמו סיכונים

בתחומים אלה הן תוצאה של פוליטיקה בירוקרטית, מאבק ופשרה על קביעת סדרי יום, העדפות 

 ומסגורים.
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 1948-2017 -מהגנה לחשיפה : 5פרק 

, 1948-1991( 1לשתי תקופות:  ניתנת לחלוקה גסההיבוא של ישראל מדיניות ההיסטוריה של 

והלאה,  1991( 2"טרום החשיפה"(;  –יפה של המשק הישראלי ליבוא )להלן תקופת טרום החש

ה ואת ת השינויים שחלו לאור תכנית החשיפיתאר א , הפרק להלןלאחר חשיפת המשק ליבוא

 .השפעתה של תכנית החשיפה על הסחר הבין לאומי של ישראל

 

 1948-1991תקופת טרום החשיפה  5.1

קום המדינה  מאזחר החופשי הראשון עם מדינות אירופה. חתמה ישראל על הסכם הס 1975בשנת 

לא היו לישראל הסכמי סחר חופשיים כלל. הסכם הסחר החופשי עם מדינות אירופה כלל  1975ועד 

 1985הורדה הדרגתית של מכסים על מוצרי צריכה סופיים וביטול מכסים על חומרי גלם. בשנת 

 "ב.ישראל חתמה על הסכם סחר חופשי דומה עם ארה

יצרו אפליה לטובה של יבוא מוצרים בלבד חופשיים עם מדינות אירופה וארה"ב הסחר ההסכמי 

על פני מדיניות "שלישוניות" שלא חתמו עם ישראל על הסכמי סחר חופשי. האפליה  ממדינות אלו

גרמה לעיוותים בהעדפות יבוא, שכן יובאו סחורות מאירופה וארה"ב למרות שמחירן לפני תוספת 

מכסים, אך לאחר מחירן במדינות השלישוניות לפני תוספת ה סים היה גבוה יותר מאשרהמכ

היה זול יותר. עיוות זה גרם כמובן לייקור המוצרים הסופיים אלה מחיר סחורות תוספת המכס 

 (.2001, ורוב וחומרי הגלם בשנים אלו בישראל )גבאי

נותרו שני סוגי אך למרות זאת סיים, הסכמי הסחר החופשיים נתנו מענה בעיקר לחסמים מכ אמנם

השתת היטלים על שירותים בבהטלת מס קנייה ו התבטא הסוג הראשון: חסמים לא מכסיים

תקנים שיצרו שונים מתחום התקינה חסמים  כלל הסוג השני .במט"ח אשראימיובאים ועל 

, הוטלו מסים על בנוסף. (2003)אלברט,  ים, מכשירי ספורט, רהיטים וביגודלצעצוע 13"פיקטיביים"

כל (. 2003)גבאי,  ל מנת לגרום בעקיפין להעדפת היצוא על היבואלחו"ל עמט"ח ועל נסיעות רכישת 

לשמש כלי משחק בידי מקבלי ההחלטות  תהייתכליתם של שני סוגי החסמים הלא מכסיים, ה

ים אלה אמצעוק המקומי על פני הסחר הבינלאומי. להפלות לטובה את הש , כדיוקבוצות אינטרס

 (.2003אלברט, ) ולהתפתחות קשרי הון ושלטוןתופעות שחיתות ל אף גרמו

                                                        
 ., הם מכונים כעת "פיקטיביים"1991מכיוון שהתקנים בוטלו בצעדי החשיפה בשנת  13
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   התקיימה בין השנים דרגתית של שיעורי המכס במקביל להפעלת חסמים לא מכסייםההורדה הה

המשק לא  –. כתוצאה מכך ההגנה על הייצור המקומי נותרה למעשה יציבה, ובפועל 1988-ל 1975

בוא. היבוא מהמדינות "היקרות" כארה"ב ומדינות אירופה אמנם גדל, לינפתח באופן משמעותי 

 (.  2003אך נוצר עיוות מכס שהביא לבזבוז מט"ח ולעליית מחירים )גבאי, 

 של פקידים בכירים במשרד האוצר בתפיסות העולם שינויפו של דבר לומצב עניינים זה הביא בס

ארבעים שנות פרוטקציוניזם  ןא לסיומלהביהוחלט  1991בשנת ושכנוע הדרגים הנבחרים, ול

 (. 2009)גבאי,  תכנית חשיפה רחבה לשוק הגלובלי ולקדם ,השוק המקומי והעדפה של

 

 והלאה 1991 - לאחר החשיפה 5.2

, אישרה ממשלת ישראל את החלטת צוות השרים לעניין "מדיניות חשיפת המשק 1991 באפריל 1-ב

לטה כללה בעיקר הורדת מכסים למינימום לצורך ההח לייבוא מוצרי תעשייה מארצות שלישיות".

בעקבות החשש מפגיעה חדה  אולם,עידוד היבוא ממדינות שלישוניות ועידוד הסחר הבינלאומי. 

, ושיעור 1998ודרסטית בתעשייה המקומית, הורדת המכסים בפועל נעשתה באופן מדורג עד לשנת 

מהשנים על מנת לאפשר התארגנות של  המכסים ממדינות שלישוניות אף הועלה באופן זמני בחלק

התעשייה המקומית, עד להורדתו לאחר מכן. בנוסף, ההחלטה כללה ביטול הצורך הגורף ברישיון 

 (. 2003הצרכן הישראלי )אלברט, לצורך יבוא, והשארת הצורך רק במקרים של הגנה על 

ה באופן הדרגתי, חשיפת המשק ליבוא ממדינות שלישוניות שהחל בתחילת שנות התשעים התפתח

כשהגנות לא מכסיות הוחלפו במכס בשיעורים פוחתים והולכים, בהתאם לרגישותם של ענפי 

חלק הארי של מדיניות החשיפה, כאשר שיעורי המכס הסתיים  1996בשנת (. 2003הייצור )גבאי, 

המכסים  הפחתת ענפי היבוא עליהם חלההגיעו לרמה מינימאלית על ייבוא חומרי גלם וסחורות. בין 

סניטריים ועוד. לפי  םנמנו מוצרי זכוכית, פלדה, תרופות, תמרוקים, נייר, עור, מוצרי חשמל, כלי

בחלק גדול מהענפים חל גידול משמעותי ביבוא  ,1996נהל הכנסות המדינה משנת ידוח של מה

 מארצות שלישוניות, ובנוסף נרשמה ירידת מחירים אף בענפים שלא הופחתו בהם המכסים

  .(2003ברט, )אל

מעבר להגברת מקבלי ההחלטות ראו לנגד עיניהם מטרות נוספות ביישום מדיניות החשיפה, 

 התחרות והורדת המחירים, כדלהלן:
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הורדת מחירי הגלם של מוצרים על ידי הפחתת  –הקטנת הוצאות הייצור של התעשייה  .1

ם הישראלים המכסים, גרמה להקטנת הוצאות התעשייה בישראל, דבר אשר גרם ליצרני

להגיע לתחרותיות עם שווקים בינלאומיים ולהגדלת מרווח הרווח בייצור וחיזקה את 

. יש לציין כי טענה מעין זו משמשת (2003)אלברט,  התעשייה המקומית בענפים מסוימים

כנגד  (,Firoz, 2003)עד היום את עמדת המצדדים בקיום הסכמי סחר חופשי בינלאומי 

 יות המקומיות עקב הגלובליזציה של הסחר.הטוענים לקריסת התעש

באמצעות החשיפה ליבוא, נחשף השוק המקומי לטכנולוגיות חדשות אשר   –ייעול המשק  .2

את  העבירוגרמו לשיפור היעילות בייצור המקומי. תעשיות שלא שרדו בעקבות היבוא, 

ל ולהתפתח. והיו רווחיות, וכך תעשיות אלו יכלו לגדו שהצליחו לשרודתעשיות ן לעובדיה

האבטלה, אך מצב זה  בשיעוראמנם בטווח הקצר מקבלי ההחלטות לקחו בחשבון עליה 

ולעלייה ברווחיות של תעשיות להתרחבות היה מצב זמני עד להתארגנות מחדש של המשק, 

 .(2003)אלברט,  אחרות

שחששו מאבטלה בקרב העולים  מקבלי ההחלטות - קליטת העלייה מברית המועצות .3

לקלוט את העלייה המאסיבית בענפים יעילים בהשוואה הגיעו למסקנה שיש מבריה"מ 

המדינה מפני תחרות  הגנתבינלאומית, ולא בתעשיות שכל זכות קיומן הוא מתוקף 

לתחרות באמצעות יבוא, היוותה  חשיפה מלאה של המשקבר קיימא.  םבינלאומית, ואינ

יעילים ורווחיים, במקצועות פים ולקליטת העלייה באופן מידי לענ להתייעלותכר פורה 

 (.2009העולים )גבאי, ראויים ומתאימים להשכלת 

 

 תכנית החשיפהה של השפעת 5.3

מציג את שיעור  1שני התרשימים הבאים מראים את הגידול בחשיפה לייבוא לאורך השנים. תרשים 

ים לאחר תכנית החשיפה ובשנשבתקופה  מסך כל ההוצאה ההוצאה על מוצרי צריכה מיובאים

הצריכה הפרטית בישראל וזאת, אחראי לרוב התרשים מלמד שהיבוא (. 2014)לנג,  האחרונות

שנים האחרונות מקורה במהצריכה הפרטית  70% -בשיעור גבוה יותר כיום ביחס לעבר. כ ,כאמור

במחצית שנות התשעים. יוצא דופן בהשוואה זו הוא תחום המזון, שבו  50% -ביבוא, בהשוואה ל

בתחילת התקופה הנסקרת  יותר משיעור היבוא של מזוןמהצריכה, מעט  15% -ווה רק כהיבוא מה

(12%).  
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המידה שבה התעשייה המקומית בישראל נחשפת ליבוא משפיעה על התחרותיות במשק הישראלי 

הוא מדד  (IDR – Import Dependency Ratio)ועל רמת המחירים בארץ. יחס התלות ביבוא 

ות המזון הזמינות לצריכה עם כמויות המזון המיובא, ומצביע על מידת התלות המשווה את כמוי

יחס התלות ביבוא מחשב את היחס שבין סך היבוא להיקף  .(FAO, 2017)של מדינות ביבוא המזון 

התפוקה המקומית שאינה מיוצאת, וניתן להשתמש בו גם לגבי ענפים אחרים, בנוסף למזון )לנג, 

רמת התחרותיות גבוהה יותר ככל שהמשק נחשף יותר ליבוא, ובעיקר ליבוא אפשר להניח ש(. 2014

נחשב  , היבוא של סחורה תחליפיתבענף מסוים קיים ייצור מקומי של סחורהאשר מתחרה. כ

סחורות שאין להן תחליף המיוצר במשק המקומי מוגדר כמשלים. עם זאת,  לעומת זאת,, מתחרהל

 2תרשים יתכן מצב של תחרות נמוכה ורמת מחירים גבוהה.  בענפים מסוימים בהם היבוא ריכוזי

יותר בשנים חשיפה גבוהה רמת ומצביע על  בישראל ענפים שוניםבוא של מתאר את מדד התלות בי

ליבוא בענפי התעשייה , וכן דיפרנציאליות הקיימת בחשיפה )גבוהה( 90-האחרונות לעומת שנות ה

 . תחום המזון( נמוכה)לעומת 

 

  –  1תרשים 
 ( 12, עמ' 2014וצרים מיובאים מסך ההוצאה הפרטית בקטגוריות נבחרות )לנג, שיעור ההוצאה על מ
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 י היבוא לישראלאופ 5.4

. יבוא הסחורות היה מיליארד דולר 83-הסתכם ב 2015ישראל בשנת ב יבוא הסחורות והשירותים

 28% -מיליארד דולר )כ 23.3 -כ –מסך היבוא(, ויבוא השירותים  72% -מיליארד דולר )כ 59.7 -כ

ירד  2015 -בו 33.5% -מעל ל היה 2014 בשנתתוצר המקומי הגולמי ב משקל היבוא .14מסך היבוא(

 (. 2016)מילרד,  32.3% -ל

 70% -כש ייעודן הכלכלי של הסחורות. התרשים מראהלפי חלוקת היבוא בארץ מציג את  3תרשים 

מוצרי כ) מידייםמשמש למוצרי צריכה  17% -מקומי, כה ייצורה רכיצל לתשומות מיועדבוא מהי

כלי תחבורה, בעיקר )כסי השקעה לנ  - 13% -וכ ,(כמוצרי חשמלא )קיימ-ברי ולמוצרים  (מזון

מראה את הגידול ביבוא וביצוא בישראל בעשורים האחרונים  4. תרשים (וציוד מכני מכונות

 . (2016)מילרד, 

 

                                                        
 : יבוא סחורות ושירותים. 16.1(, לוח 2016מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 14

 (2017)לנג,  מדד התלות ביבוא לפי ענפי תעשייה – 2תרשים 
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 31.9% היה אהיבו אחוז( שנות החשיפה הראשונות) 1995עולה כי בשנת  4 מהנתונים בתרשים

, והיבוא 2000-ל 1995מישראל צמח בשיעור חד בין  היצוא. מהתוצר 25.2% -אחוז היצוא מהתוצר ו

הביא לצניחה במשקל היבוא והיצוא  2000-2001 -. משבר בועת ההייטק ב2000 -ל 1998 בין –

 (2016( )מילרד, 1995-2015)יצוא ויבוא סחורות באחוזים מהתוצר בישראל  – 4תרשים 

17%

13%

70%

מוצרי צריכה

נכסי השקעה

תשומות לייצור

 (2016(, )מילרד, 2014יבוא לפי יעוד כלכלי ) – 3תרשים 
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ומשקל  35.4% -בתוצר למשקל היבוא  עלה 2008, בשנת המשבר בתוצר. בעקבות ההתאוששות מן

שוב ירד  2008בר הכלכלי העולמי בסוף בעקבות המשגבוה ממשקל היבוא.  - 36.9% -היצוא עלה ל

ם משקל וירד 2015 -ל 2012בין חלה התאוששות, אך  2011-ל 2010בין בתוצר.  משקל היבוא והיצוא

ניתוח כלכלי של משקל היבוא והיצוא של כל . (2016)מילרד,  32.3% -היבוא והיצוא בתוצר עד ל של

ל מתאם בין היצוא בישרא מתקייםהאחרונים  בעשוריםהסחורות והשירותים בתוצר מראה ש

וכלכלנים אחדים טוענים בשל כך שאין טעם להעניק סבסוד ליצוא על פני יבוא או ליצור בוא, לי

 (. 2015לצריכה מקומית )צימרינג ומואב, 
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 נתונים ומבנה חוקי - בישראל הבינלאומי הסחר: 6פרק 

. כמו כן הפרק למדינות המפותחותנתוני הסחר הבינלאומי בישראל בהשוואה את  סוקר יפרק זה 

 .בהיבטי יבוא התקינה בישראלמדיניות של  החוקי והמוסדי מבנההאת  יסקור

 

 למדינות המפותחותישראל בהשוואה סחר הבינלאומי בהנתוני  6.1

  -ה מדינותישראל ובב מהתוצר באחוזים שירותיםהו סחורותהויצוא  מציג את יבוא 5 תרשים

OECD  הנתונים בתרשים מראים שיש מתאם בין היצוא והיבוא גם  .152014בשנת האחרות

נוספות, ולא רק בישראל. משקל היבוא והיצוא בתוצר בישראל נמוך יחסית  OECDבמדינות 

למדינות מפותחות כגרמניה, שוודיה, הולנד ואירלנד, אך גבוה ביחס למדינות כארה"ב, בריטניה, 

במדינות האיחוד האירופי המקיימות ביניהן גבולות  יפן ואיטליה. משקל היבוא והיצוא בתוצר גבוה

 (.  2016פתוחים והסכמי סחר חופשי, ולעתים גם משתמשות במטבע אחיד )מילרד, 

 

 

                                                        
 . OECD :Trade in goods and services 2014-התרשים מתבסס על נתוני ה 15

 (.2016)מילרד,  OECD (2014)יצוא ויבוא סחורות באחוזים מהתוצר במדינות  – 5תרשים 
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, בהשוואה א סחורות ושירותים בתוצר בישראליצוא ויבושל משקל המוצע מ מציג את 6תרשים 

 .162013-2014 ובשנים 1995-1996בשנים  OECD -מדינות הבחציון הממוצע ול

 

מראים שממוצע המשקל בתוצר של היצוא והיבוא בישראל בשנים  6 רשיםנתונים המוצגים בתה

מדינות בכל  , מהממוצעOECD (40.8%) -ה במדינות מהחציון . ערך זה נמוך31.9%היה  2013-2014

יהן , שאפשר להשוות אלOECD -, ואף מהחציון ומהממוצע של מדינות קטנות בOECD (51.6%) -ה

את ישראל. למעשה, עולה מהנתונים שהפער בין ממוצע המשקל של היצוא והיבוא בתוצר של 

 OECD (49.7% -ישראל בהשוואה לחציון ולממוצע של משקל היצוא והיבוא של המדינות הקטנות ב

בהתאמה( גדול עוד יותר מאשר הפער בין הממוצע הישראלי לממוצע ולחציון של כלל  57.7% -ו

, בעוד בישראל 2014 -ל 1995. במדינות הקטנות חלה צמיחה ביבוא וביצוא בין OECD-מדינות ה

 (. 2016ממוצע היבוא והיצוא נשאר דומה לממוצע בעבר )מילרד, 

 

 המבנה החוקי והמוסדות בישראל 6.2

המורות כיצד יש לנהוג בטרם יבוא טובין לישראל,  הוראותהיבוא לישראל מוסדר באמצעות מגוון 

בגלל מורכבותו רבות לשם כך. הבסיס החוקי הקיים כיום, זכה לביקורות  הנדרשים החובות םומה

. (2014)מבקר המדינה,  מקשה על יבואנים לעמוד בדרישות החוקה, שלו האחידותהרבה וחוסר 

                                                        
 . 2016לישראל, ינואר  OECD :OECD Economic Surveysסס על נתוני התרשים מתב 16

 – 6תרשים 
 (2016)מילרד,  2013-14 -ו 1995-96בשנים  OECDממוצע משקל יצוא ויבוא בתוצר בישראל ובמדינות 
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 חקיקות לכדי מארג קוהרנטימאמצים רבים במטרה לאחד משרד הכלכלה  עשהבשנים האחרונות 

 .(2014)לנג, 

 –העיקרית להסדרת היבוא לישראל היא פקודת היבוא והייצוא )נוסח חדש( תשל"ט  הוראת החוק

  "הצו"(. –)להלן  2014 –, אשר מכוחה הותקן צו יבוא חופשי תשע"ד 1979

ראל מותרת ליבוא לישההדרישות הרלוונטיות ליבוא, ומונה את רשימת הטובין  הצו מרכז את מירב

החובות ניתן למנות תשלום מכס, מיסי קנייה, קבלת אישור  טרם היבוא. בין ליםואת החובות המוט

 (. 2014צא בזה )לנג, וכיו , אופן שחרור המוצרים מהמכסיבוא, עמידת המוצרים בתקינהטרם 

 :(1999)ברזיס,  התקינה בישראל מחולקת לשלושה סוגים

ם באמצעות "תקני זוהי תקינה שנוצרה על ידי מכון התקנים הישראלי –תקינה רשמית  .1

 טוביןאותם כתקינה רשמית בישראל עבור  הכלכלה אימץ שר, וישראליים )ת"י("

, ולא ניתן לשחרר את הטובין מהמכס ללא מנדטורית לצורך יבוא. תקינה זו מסוימים

 .עמידה בדרישות התקינה הרשמית

באמצעות "תקנים  הישראלי זוהי תקינה שנוצרה על ידי מכון התקנים –תקינה לא רשמית  .2

כתקינה רשמית במדינת ישראל, אלא  אותם , אך משרד הכלכלה לא אימץיים )ת"י("ישראל

טובין עבור הציבור בישראל, איכות הנטרית. תקינה זו נועדה לתת סימנים בוכתקינה וול

 טובין.דע להבחין בין איכויות שונות של יו אינובעקבות אסימטריה במידע שלעיתים 

, ישנה תקינה מחייבת של ינה הרשמיתלתקוסף בנ – "רשויות מוסמכות יבואתקנות " .3

יחידות  הן . הרשויות"רשויות מוסמכות יבוא" -הוגדרו בצו כאשר משרדי ממשלה שונים 

הסמכות להכריז על תקנים שונים כתקינה  ניתנה להןאשר  ממשלההבמשרדי  מקצועיות

משרד של התקינה הרשמית  כלל, למרות שאינם בטרם שיווק או ייצור המוצרים מחייבת

כך לדוגמה, אגף משאבי אנרגיה במשרד התשתיות, ואגף רוקחות במשרד  הכלכלה.

, עבור מוצרי חשמל ביתיים ותמרוקים. "רשויות מוסמכות יבוא" - הבריאות, מוגדרים כ

   .17( 2015)משרד ראש הממשלה,  37 יבוא" הוארשויות מוסמכות מספרם הכולל של  "

תקנים  200 -תקנים רשמיים, וכ 680 -מהם כ -תקנים  3,260-ישראל כ, היו ב2014נכון לחודש ינואר 

 (.2014, " )דוח מבקר המדינהרשויות מוסמכות יבוא"מחייבים של 

                                                        
 ניתן לראות את רשימה הרשויות בספר הרגולטורים הממשלתי כפי שמופיע ברשימה הביביליוגרפית 17
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האחראים שלושה גורמים  קובעו התקינה,יצירת את תהליך  מפרט 1953 -, תשי"ג וק התקניםח

 :(2014מבקר המדינה, )לכך 

בעל הסמכות הוא ו תקנים באמצעות וועדות תקינה, קובעה סטטוטוריוף ג – מכון התקנים .1

כלל האינטרסים מיוצגים אמורים להיות בוועדות התקינה לקביעת תקנים בישראל. 

ככל  באופן שוויוניבהן  ייוצגו כנים ורשויות מדינהיצרנים, צרהרלוונטיים במשקל שווה, כך ש

 בממוצע, 25% -כ ווהי 2014ת בשנ וועדותנציגי התעשיינים ב ,בפועל .(2016)מילרד,  האפשר

)מבקר  (11%( והצרכנים )6%הסוחרים ) גותנציגותם הייתה גדולה באופן משמעותי מנציו

 (.2014המדינה, 

ועל הכרזתם כתקינה רשמית החלה של מכון התקנים  האחראי על אימוץ תקנים –שר הכלכלה  .2

 (. 2016יובאים )מילרד, מעל טובין 

לרוב, הממונה על  .ינה הרשמיתתקב עמידת הטוביןוידוא ל אחראי ע -הממונה על התקינה  .3

על מנת לוודא את עמידת  באופן בלעדי מורשית מעבדההתקינה משתמש במכון התקנים כ

הטובין המיובאים והמיוצרים בדרישות התקינה המחייבת. בחלק מועט מהמקרים נבדקים 

בבעלות תמרוקים במכון  ם, נבדקילדוגמה ,כך. המוצרים במכונים של משרדי ממשלה אחרים

 משרד הבריאות.

הסיכון שלהם.  לרמת בהתאם קבוצות, לארבע ייבוא בתקן החייבים היבוא מוצרי ניתן לחלק את

. ארבע ולשחררם מהמכס בדרישות התקן עמידתם תנאים שונים כדי לוודאלכל רמת סיכון הוגדרו 

 (. 2016)מילרד,  181והמאפיינים שלהן מוצגות בטבלה מוצרי היבוא  הקבוצות של

  

                                                        
 ליבואנים. מדריך- ביבוא תקינה היבטי (,2017ה )והתעשיי הכלכלה מקור הנתונים: משרד 18
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 מהמכס תנאי השחרור דוגמאות רמת הסיכון

סיכון מוצרים ב
 גבוה

 צעצועים, מוצרי חשמל
, מיכלי לחץ, ביתיים
 לכיבוי אש וכו'מטפים 

 

דרישות מכון התקנים לעמידה במראש מאישור נדרש 
 תקן.ה

סיכון מוצרים ב
 בינוני

נורות, שטיחים, 
בקבוקים, אביזרי 

, יריעות חיבור לצינורות
 לאיטום גגות וכו'

יבואן על כך הצהרת , ודגםהאישור חד פעמי של נדרש 
דים עומבמשלוחים הם זהים ו המוצריםשאר ש

מוצרים שאינם ניתנים  . במקרה שלבדרישות התקנים
מעבדה מוכרת וח מתעודה או ד נדרשיםלזיהוי בקלות 

 מהיצרן לאימות הצהרת היבואן. או 
 

סיכון מוצרים ב
 נמוך

קרמיקה, משקפי ריחי א
קרמיות שמש, אסלות 

 וכו'
 

 הצהרת יבואן ללא צורך בבדיקת המוצר.נדרשת 

לתעשייה מוצרים 
 בלבד

, חומרי גלם לתעשייה
או פריטי חשמל 

 תעשייתיים

 אין צורך בקבלת אישור תקן רשמי. 

 

  

 (.2016ארבע הקבוצות של מוצרי היבוא, מאפיינים ותנאים לשחרור )מילרד,  – 1טבלה 
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 תקינה וחסמי יבוא - ישראלבינלאומי בההסחר : 7פרק 

וחות רשמיים מצומצמים על חסמי יבוא שונים הקיימים בישראל, השנים חוברו מספר ד במהלך

 הנחה, מתוך 2011 בקיץ לתנועת המחאה החברתיתחוברו כמענה יותר  כאשר הדוחות המשמעותיים

 ישראל בכלכלה מוטת יבוא כמו כלכלת  שחסמי יבוא הם מהגורמים המשמעותיים ליוקר המחיה

. חריג בין דוחות הוועדות דוח ועדת לנג( ,2014 המדינה)ראו להלן דוח ועדת טרכטנברג, דוח מבקר 

 ,2000להחלטת ממשלה משנת  התעשיינים בישראלשחובר בעקבות התנגדות  ,דוח ועדת דויטשהוא 

ולפתוח שוק זה  מכון התקנים בבדיקת סחורה מיובאתשיש לבטל את הבלעדיות של  תהקובע

על מנת בעקבות ההתנגדויות, ויטש מונתה בכך חסם יבוא. ועדת ד ראתהלתחרות, מפני שהממשלה 

 .ולתת מענה חליפי 2000משנת  שבבסיס החלטת הממשלה הרציונללבחון את 

המנתחים את חסמי היבוא שאינם מכסיים, ואת רשמיים השל הדוחות סקירה  תוצג בפרק זה

מכסיים בישראל הבהמשך הפרק יוצגו החסמים  .המדינהלכות של חסמים אלו על כלכלת ההש

 השוואה בינלאומית, כמו כן, יוצגו השלכות אפשריות על כלכלת המדינה בעקבות חסמים אלו.ב

 

  דוחות רשמיים 

 דוח ועדת דויטש

"הוועדה לבחינת בדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים בראשות פרופסור סיני דויטש", המכונה 

אריק שרון, כדי לבחון את ע"י ממשלת ישראל בראשות  2002"ועדת דויטש", מונתה בינואר 

ביטלה ממשלת שרון, עקב  2002האפשרות לפתוח את שוק בדיקות היבוא לתחרות. בינואר 

בדיקות שוק  על פתיחת 2000מאוגוסט  2199התנגדויות וערעורים, את החלטת ממשלת אהוד ברק 

בלה לטה זו התק.  בהמשך להח1978-תיקון צו יבוא חופשי, התשל"חעל ידי  לתחרותהיבוא 

אומצו  הועדה . המלצות 2002עדת דויטש, שהגישה את המלצותיה באוגוסט ההחלטה להקים את ו

  (. 2016)מילרד,  2004, באפריל 19בהחלטת ממשלה נוספת

                                                        
 04.04.2004 מיום  1782ממשלה טתהחל(, 2004משרד ראש הממשלה ) 19
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 אם אפשריבוא, בדיקות  המבצעותמספר המעבדות  להגדיל את אם יש צורךועדת דויטש בחנה 

יש אפשרות להסתפק במקרים מסוימים היבוא ואם התקינה של  בדיקות להפחית את מספר

 :20בבדיקות תקינה הנערכות בחו"ל. ההמלצות העיקריות של הועדה מפורטות להלן

 , ולהימנע מפתיחתמיובאים של מוצריםבדיקות ההתאמה לתקן  יש להימנע מהפרטה של  -

 בוא לתחרות.שוק בדיקות הי

ה בין בדיקות התאמה יש להחמיר את בדיקות ההתאמה לתקן של מוצרי יבוא, תוך הבחנ -

 לתקן של מוצרים מקומיים למוצרים מיובאים. 

 אך במקביל יש להגביר את רמת האכיפה.בבדיקות התקינה,  אפשר להקל במידה מסוימת -

 יש להימנע מצמצום משמעותי של מספר התקנים.  -

הסכמי  אפשרות להרחיב את ההכרה בבדיקות תקן מחו"ל, דרך גיבוש וחתימה עליש  -

 ם.הכרה הדדי

יש בנוסף ו ,אי עמידה בתקנים יש להגביר את האכיפה על ידי ענישה מחמירה יותר על -

 (.2016)מילרד,  בשווקים הפיקוח על כךלהגביר את 

 

 ועדת טרכטנברגדוח 

דוחות רשמיים הסוקרים את חסמי היבוא  מספר חוברו 2011 בקיץהמחאה החברתית בעקבות 

ועדת ) הוועדה לשינוי כלכלי חברתי הקמת דוחות הייתהההעיקרי לחיבור  הזרזכאשר  ,באופן רחב

כמפורט , כוללתסקרה את חסמי היבוא בראייה  ( שבפרק "יוקר מחיה והתחרותיות"טרכטנברג

 (.2011להלן )טרכטנברג, 

על הרגולציה בתחום תקינת  ועדת טרכטנברג המצביע בפרק "יוקר המחיה והתחרותיות" 3בסעיף 

המחיה בישראל, משום שהיא מסרבלת ומאריכה את משך הזמן הנדרש  ליוקר עיקריהיבוא כגורם 

הבעיות  .רגמת בסופו של דבר לעלייה ביוקר המחיהוהמת ,וכתוצאה מכך מעכבת תחרות ליבוא

 :שהוועדה העלתה בנוגע לתקינה מתחלקות לשניים

                                                        
 .2002משרד הכלכלה והתעשייה, הועדה לבחינת בדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים, דוח סופי, אוגוסט  20
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כאמור, מכון התקנים מוגדר כזרוע המבצעת של הממונה על  – בלעדיות מכון התקנים .1

סחורות האחראי לקבוע אם בלעדי כמעט ה קינה. מכיוון שכך המכון כיום הוא הגורםהת

 .21בדרישות התקינה הישראלית לסוגיהעומדות מיובאות 

תקינה ישראלית מוצרים רבים מחייבים  –( National Deviation)סטיות תקן ישראליות  .2

ישראלי נוסף,  , ויש צורך בקבלה של אישורשונה מהתקנים המקובלים בעולםרשמית ה

ולעיתים אף שינוי בקווי היצור, גם למוצרים שעומדים בבדיקות תקן מחמירות לא פחות 

במדינות בהן הם מיוצרים. מדיניות זו יוצרת חסם המגביל יבוא סחורות אף אם המוצרים 

; 2011)טרכטנברג,  עומדים בתקנים בינלאומיים אך לא בדרישות הישראליות הייחודיות

  (.2014לנג, 

 שעומדים בדרישות בי טוביןגלבדיקת הסחורות ולסרבול  בשלבלחוסר תחרות  בעיות אלו גורמות

, נמוכהבאיכות שירות  גורריםתקינה הישראלית. חסמים אלו אך לא בדרישות התקינה בינלאומית 

מנציחים דשים לשוק, ויבואנים ח המעכבים כניסת - גבוהיםמחירי בדיקה לבדיקה,  משך זמן ארוך

, מביאות בעיות אלה להגדלה מיותרת של ההוצאותבנוסף, . במקטע היבוא תחרותיותה חוסר את

, המגולגלות על הצרכן גבוהות אחסוןעלויות לו (Time to Market)אובדן הכנסה אלטרנטיבי ל

 (. 2011)טרכטנברג, 

, 22ברתיח-כלכליאת דוח הוועדה לשינוי  ממשלתו של בנימין נתניהואימצה  2011באוקטובר  9-ב

תרגמה באופן ישיר לשני יאשר ה, תיקון המצבהחלה עבודה ממשלתית מאסיבית לוכפועל יוצא 

 .את חסמי הייבוא בישראל שסקרודוחות רוחביים נוספים 

 

 2014דוח מבקר המדינה 

 –בנושא "משרד הכלכלה  2014משנת על משרד הכלכלה  הדוח הראשון הוא דוח מבקר המדינה

 .(2014)מבקר המדינה,  יבוא טובין" מגביליםחסמי אסדרה ה

משמעותיים נוספים ליקויים שלושה מונה ג, מבקר המדינה רכטנבמעבר לחסמים שמנתה ועדת טר

 ישראל:ל תקינת היבואתחום של ב

                                                        
דו"ח הערכת השפעות רגולציה: פתיחה לתחרות של שוק (, 2016לפירוט נוסף ראו: משרד הכלכלה והתעשייה ) 21

. מכון התקנים הישראלי : בחינה מחדש(, 2016רותם סלע ואורי רדלר ) . וכןבדיקות ההתאמה לתקן ביבוא טובין
 מכון קהלת.

 09.10.2011של הממשלה מיום  3756(, החלטה מס. 2011משרד ראש הממשלה ) 22
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שרדי הממשלה דיניותם של משמ המבקר קובע – היעדר מדיניות ממשלתית אחידה .1

ת התקינה של מכון התקנים וועדו אינה מתואמת.הפועלים בתחום פתיחת היבוא לישראל 

 אינן מנהלות בישראל, רשמית והבלתיקובעות את פרטי התקינה הרשמית הישראלי, ה

בהתאם  פרטנימדיניות אחידה וקוהרנטית בקביעת התקנים, אלא כל תקן נקבע באופן 

הושגו על ידי חברי וועדת התקינה. שיעור הייצוג של נציגי התעשיינים בקרב להסכמות ש

י ועדות התקינה גבוה משמעותית משיעור הייצוג של הסוחרים והצרכנים, ויוצר יחסי חבר

מותיר את קביעת התקינה נתונה להשפעתם של דבר זה כוחות לא מאוזנים בתוך הועדה. 

. באופן זה עלולה להיווצר יחסי הכוחות בין התעשיינים, היבואנים ושאר חברי הוועדה

הציבורי, התעשייה מקומית, היבואנים והצרכנים,  תקינה שאינה מאזנת בין האינטרס

 (. 2014לחסמי יבוא. )מבקר המדינה,  לגרום העלולו

הרשויות מוסמכות היבוא אינן מעדכנות את צו יבוא  –צו יבוא חופשי  בעדכונו של כשל .2

חופשי בהתאם לדרישות הרלוונטיות ביותר, וכך נותר מצב של מקור חקיקה המסדיר את 

 אינו מעודכן. אשר ,ליבואכלל הדרישות 

בדבר "הגברת התחרותיות  4191 .בהחלטת ממשלה מס –עיכוב באימוץ תקינה בינלאומית  .3

להחליף משרד הכלכלה ומכון התקנים הוטל על  29.1.12והפחתת יוקר המחיה" מתאריך 

בתקנים  את התקנים הרשמיים בישראל בעלי סטיית תקן ישראלית 2012עד סוף שנת 

מהתקנים הבינלאומיים אומצו  5%רק  2014בשנת אך בפועל  קובלים.בינלאומיים מ

 .(2014)מבקר המדינה,  כלשונם לתקנים רשמיים

 

 דוח ועדת לנג

סמים בתחום הסרת ח"הוועדה להגברת התחרות והדוח השני העוסק בחסמי היבוא, הוא דוח 

 הדוח הייתה . מטרת2014נובמבר שהגישה המלצותיה ב בראשות עמית לנג )ועדת לנג(, הייבוא"

"לבדוק את חסמי היבוא בישראל ולהציע דרכים להגברת התחרותיות וצמצום פערי המחירים של 

, 2013". הוועדה מונתה על ידי קבינט יוקר המחיה בשנת OECD -מוצרי צריכה ביחד למדינות ה

 (.2016)מילרד,  בעקבות המלצות דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי

( הוועדה למדה את חסמי היבוא הרוחביים בישראל שלא 2014הוועדה )לנג,  לפי ההקדמה לדוח

מתוך הממשלה  נחקרו ברמה ממשלתית, נלמדו פרקטיקות בין לאומיות ליבוא על ידי מומחים

 .בנושאי תקינה ויבוא
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 החסמים אל"כי  וגרסהמיפוי החסמים הלא מכסיים ליבוא לארץ, דה התמקדה בעיקר בהווע

ורדת מחירים והעלאת ל היתרונות הכלכליים ביבוא חופשי לשם עידוד התחרות, המונעים את ניצו

 (. 2014רווחת החיים" )לנג, 

מנתה , 2014-ובדוח מבקר המדינה מ 2011 -מ טרכטנברג של ועדת שנמצאו בדוחמעבר לליקויים 

וקיות )ח יבואותנאי דרישות קביעת מידה אחידות ל היעדר אמות" :נוסף מנתה ליקוי ועדת לנג

היעדר האחידות נובע מהמספר הרב של רשויות מוסמכות  (.2014הייבוא( ברשויות מוסמכות" )לנג, 

מה שהופך כל רשות קובעת את דרישות היבוא על פי קריטריונים שונים,  (.במספר 37כאמור, יבוא )

מות מוצרים בעלי רמתואמים. במקרים מסוימים נדרשים  לבלתיהדרישות, התנאים והפיקוח את 

דרישות פיקוח מחמירות, ואילו אחרים בעלי לו ובטיחותיים סיכון נמוכות לסטנדרטים טכניים

 ים לסטנדרטים שונים לחלוטין.אותה רמת סיכון נדרש

אנרגיה. בכל תחום הבריאות והתחבורה, ההתקשורת,  מתחוםסקרה סוגיות יבוא  ועדת לנגבנוסף, 

שיטת יבוא לעל מעבר הוועדה המליצה בנוסף  ים.לשיפור המצב הקי אמצעיםהוועדה המליצה על 

, כתנאי לשיווק -  שיווקהטרם בדיקה ואישור מעבר מהיינו, , יבוא על סמך הצהרהשיטת  –חדשה 

 יבואן כי הוא עומד בסטנדרטים הנדרשים.השווקים על סמך הצהרת דיעבד בפיקוח ב שיטה שלל

, ומאפשר מעבר סחורות באופן 23ירופהבא 1985שנת מבאופן חלקי מיושם החל להיות מודל זה 

 פשוט יותר ותורם להגברת התחרותיות בין יבואנים.

 

  מכסיים בהשוואה בינלאומית לאחסמים  

משווה את יכולת המדינות לספק ( Global Competitiveness Index)מדד התחרותיות העולמי 

-ן האינדיקטורים שעלבירמת שגשוג גבוהה לאזרחים, בהתאם לרמת הפריון בניצול משאביהן. 

. אומדן חסמי היבוא ותעריפי יבוא מכסיים לאחסמי ייבוא כגון פיהם נקבע הדירוג יש משתנים 

 (World Economic Forum)הפורום הכלכלי העולמי  .מתבצע באמצעות סקר שנשלח למנהלים

ר במדד הוא גוף המדרג את כל המדינות בעולם לפי מדד זה. המדינות שזכו לדירוג הגבוה ביות

. ישראל דורגה יפןו שוויץ, סינגפור, ארה"ב, גרמניה, הולנד 2016-2015התחרותיות העולמי לשנים 

בין חסמי היבוא הלא מכסיים יש תקנות בריאות, תקנים שונים מדינות.  140בין  27 -במקום ה

נו מבחין ודרישות טכניות. יש לציין שהסקר אינו מציין מה משקל חסמי היבוא בדירוג הכולל, ואי

                                                        
 לעיל. 2.4להרחבה על מדיניות היבוא החדשה באירופה ראו סעיף  23
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, הדירוג במדד משקף תמונה בין מוצרי יבוא שנבדקים על ידי מכון התקנים לאחרים. עם זאת

 (. 2016של ישראל בהשוואה למדינות אחרות )מילרד,  מסוימת לגבי מצבה

 24בקריטריונים רלוונטיים. דירוג ישראל על פי מדד התחרותיות העולמי מראה את 2טבלה 

 

 117) 2010-2011דירוג  קריטריון

 מדינות(

 140) 2015-2016דירוג 

 מדינות(

 27 15 מיקום כללי

 55 18 חסמי יבוא לא מכסיים

 46 49 גובה מכסים

 

בדירוג התחרותיות,  15 -יתה ישראל במקום היה 2010-2011הנתונים בטבלה מראים שבשנים 

שאינם  י חסמי יבואלגב 18-. ישראל דורגה במקום ה2015-2016בשנים  27 -וירדה למקום הכללי ה

גובה בתחום ישראל  דירוג. 2016-2015בשנים  55 -אך ירדה למקום ה 2011-2010 -במכסיים 

 .2016-2015 -ב 46 -ה למקום 2010-2011 -ב 49 -ה מקוםההמכסים עלה מ

האחרות,  OECD -מראה את דירוגה של ישראל במדד התחרותיות, ביחס למדינות ה 7תרשים 

משקף  7הציון ר שא, כ7-ל 1אינם מכסיים. הניקוד שניתן למדינות הוא בין בתחום חסמי היבוא ש

ה שהחסמים שאינם מכסיים בה מהותיים )מילרד, נניתן למדי 1מדינה ללא חסמים בכלל, והציון 

2016 .) 

                                                        
24 World Economic Forum (2015). 

 2010-2016דירוג ישראל בהשוואה למדינות אחרות, על פי מדד התחרותיות העולמי  – 2בלה ט
 World Economic Forum, 2015); 2016)מילרד, 
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. מדינות 4.58הוא  OECD -, בעוד ממוצע מדינות ה4.4התרשים מראה שהניקוד של ישראל הוא 

היבוא שאינם מכסיים גבוהה משל ישראל הן יפן, קוריאה, איסלנד, שוויץ, ספרד, שבהן רמת חסמי 

צרפת, קנדה, מקסיקו, פולין וגרמניה. פורטוגל, אירלנד, ניו זילנד ופינלנד הן בין המדינות שרמת 

 (. 2016חסמי היבוא שאינם מכסיים נמוכה בהם במיוחד )מילרד, 

 

 

 

 

 אחרות OECDחסמי יבוא שאינם מכסיים, ישראל בהשוואה למדינות  - 7תרשים 
 World Economic Forum, 2015); 2016)מילרד, 
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 רתםההשלכות המשקיות של חסמי היבוא והס 

 יוקר המחיה, תחרות בשוק והורדת מחירים

יבוא מוצרים  הסרת חסמי היבוא עשויה להשפיע באופן חיובי על ממדים חברתיים וכלכליים רבים.

יגביר, כפי הנראה, את התחרות בשוק ויסייע להורדת מחירים. סחורות ושירותים הנסחרים 

 ,מוצרי חשמל, מוצרי הלבשה והנעלה, , למשלוכוללים בשווקים הבינלאומיים מוגדרים כ"סחירים"

בשווקים  הם אלה שאינם נסחרים "סחירים מוצרים ושירותים ש"אינם .מכוניות וכדומה

מדד ההתפתחות  מציג את  8, כמו למשל שירותי מסחר, בריאות וכדומה. תרשים אומייםינלהב

 האחרון מוצרים הלא סחירים בעשורהמחירים של ההסחירים ומדד  המוצריםשל המחירים 

 (.2016)מילרד, 

 

 

בשיעור של מוצרים הלא סחירים מחירים של המדד העלה  2015 -ל 2005 מראה שבין 8תרשים 

ור לצרכן עלה בשיע )הכללי( מדד המחיריםו 5.9%מדד המוצרים הסחירים עלה בשיעור של , 31.5%

ה הרבה יותר . משמעות התרשים היא שמדד המוצרים הלא סחירים עלה בשיעור גבו21.5%של 

 (. 2016מאשר מדד המוצרים הסחירים, ואף יותר מהמדד הכללי של המחירים לצרכן )מילרד, 

המלצות  במהירות אתליישם המליץ  2016שיצא בינואר  כלכלת ישראל האחרון על OECD -דוח ה

ולהקטין את החסמים שאינם מכסיים. ניתן לעשות זאת על ידי התאמת נהלי היבוא  ועדת לנג

  .(OECD,6201) קנים בישראל למקובל במדינות מפותחות אחרותוהת

 

 (2016)מילרד,  2005-2015סחירים בממוצע -דד המחירים של מוצרים סחירים ולאהתפתחות מ – 8תרשים 
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תחרות בינלאומית נשחק במהלך ישנה לגביהם של מוצרים בישראל הממוצע הריאלי  המחיר

 לגבי מוצרים רבים.  בשווקיםאת התחרות  לישראל תגביר מוצרים מיובאים נראה כי כניסת .השנים

 

 הגדלת הפריון

במגזרים שונים במשק  לפריון עשויה לתרום לת החשיפה ליבואכלכלנים רבים טוענים שהגד

המקומי, משום שחברות מקומיות יומרצו לשפר שיטות עבודה, איכות ויעילות, כדי להגדיל את 

 (Learning byידי ייבוא-תופעה זו נקראת גם למידה עלהתחרותיות שלהן מול מוצרים מיובאים. 

Importing ) (Vogel & Wagner, 2010) . הדוח- OECD שיש כלכלנים שתומכים בהגבלת  מוסיף

הסחר כדי להגן על יצרנים מקומיים ועל מקומות עבודה, אך למרות זאת, הגבלת יבוא פוגעת 

, OECD) רמת החיים במדינהגורמת לירידה בבסופו של דבר אשר ביעילות, בפריון ובתחרותיות, 

2010). 

בישראל, ובי בין משקל הייצוא לבין הפריון מתאם חיהראה בנק ישראל  שבוצע על ידימחקר 

 נאלצים להתמודד עם שענפי הייצוא  בנק ישראל מסביר זאת בכך . OECD -למדינות הבהשוואה 

 יותר מאשר את היצרנים בשוק המקומי.  –בשוק הבינלאומי שממריצה אותם להתייעל תחרות 

תייעלות קטן, אם כי בנק ישראל בענף מסוים נמוך יותר, כך התמריץ להבוא היקף הייתכן ככל ש

מצא שמידת מכון טאוב  על ידי מחקר נוסף שנערך. (2014)בנק ישראל,  לא מצא הוכחות להסבר זה

החשיפה של ענף מסוים לתחרות באמצעות יבוא תורמת לצמצום פערי הפריון בין ישראל למדינות 

הפער בפריון העבודה באותו מפותחות אחרות. ככל שהחשיפה ליבוא בענף מסוים גבוהה יותר, כך 

 .(2015)רגב וברנד,  ענף בין ישראל לממוצע המדינות המפותחות יורד

 

 תמיכה בייצור המקומי

 אלהמהיבוא לישראל  13% -כ .לייצור מוצרים שנועדותשומות  הןיבוא לישראל המוצרי מ 69% -כ

 לפיכך, ל של המשק. שמגדילים את מלאי ההון בישראל ואת פוטנציאל הצמיחה הכולנכסי השקעה 

לענפי יצור רבים במשק הישראלי, ולהגדלה כוללת של  תתרום, כפי הנראה, היבואחסמי  הקטנת
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, רק חלק קטן מסך כל היבוא . עם זאת25פריון העבודה משפיע עלהון הפריון, מאחר ומלאי ה

 לישראל הם מוצרי יבוא שעליהם לעמוד בבדיקות תקן. 

 

 יתלאומ–עמידה בהתחייבויות בין

כל מה על אמנות סחר בינלאומיות, וכמו ווחת (WTO)  לאומי–ישראל חברה בארגון הסחר הבין

לסחר  לחסמים הפיכת חסמים טכניים שימנעוכללים  המדינות החברות בארגון עליה לאמץ

 TBT  - Agreement on Technical Barriersההסכמים על החסמים הטכניים מכונה. בינלאומי

to Tradeאלה כוללים: א. טיפול דומה במוצרי יבוא ומוצרים מקומיים; ב. שימוש  . הסכמים

בתקנים בינלאומיים; ג. הכרה הדדית בין מעבדות וארגונים לתקינה בין המדינות החברות; ד. 

 (. 2016שקיפות בתהליכי יבוא והסדרת יבוא )מילרד, 

 

  

                                                        
ץ, עמי צדיק, פריון העבודה בישראל ובמדינות המפותחות והגורמים המשפיעים עליו, להרחבה ראו: אליעזר שוור 25

 2015של הכנסת, אוגוסט  מרכז המחקר והמידע
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 שיטת המחקר: 8פרק 

הם הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי ממחקר זה הינו מחקר איכותני המבקש להבין 

בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי 

. המחקר יבחן את מדיניות בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום דרישות היבוא של תמרוקים

ות הציבורית, תיאורית האינטרס מתחום המדינישלוש תיאוריות מרכזיות  לאורשאלת המחקר 

 הציבורי, תיאוריית האינטרס הפרטי ותיאוריה של פוליטיקה בירוקרטית.

 

 השערות המחקר

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום  .1

 הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות בנושא של התאמת תקנים

בשני מקרי  ציבוריים שוניםודרישות בתחום דרישות היבוא של תמרוקים הם אינטרסים 

 .הבוחן

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום  .2

הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות בנושא של התאמת תקנים 

של השחקנים  בוא של תמרוקים הם אינטרסים פרטייםודרישות בתחום דרישות הי

 .המעורבים בתהליך קביעת המדיניות

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום  .3

הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות בנושא של התאמת תקנים 

 השחקנים בין ופשרה מיקוח של תוצרתמרוקים הם  ודרישות בתחום דרישות היבוא של

 .הבירוקרטיים

 

 שיטת המחקר

בתחום מוצרי החשמל  -שינוי מדיניות היבוא של המחקר מתבסס על ניתוח של שני מקרי בוחן 

ניסיונות לשינוי ולאור הדמיון ב בין שני התחומים דמיוןההתמרוקים. מקרי הבוחן נבחרו לאור ו

 . שניהם עוסקים במדיניות רגולציה של יבוא מוצרים עממייםלהלןבתחומים, כד המדיניות

ריכוזיות בעלי  ,הנשען בעיקר על יבוא בעלי היקף מכירות דומהרלוונטיים לסוגיות של יוקר מחיה, ה

, שניהם עמדו במרכז דוח בשניהם קיימים פערים ברגולציה מול המקובל במדינות מפותחות גבוהה,

הממשלה לטיוב תכנית חומש של ושניהם תהליכים שנבחנו במסגרת  ממשלתי להסרת חסמי יבוא,

. ניתוח מקרי הבוחן התבסס (2015)שנת  מסגרת תכנית החומש באותה השנהבנבחנו הרגולציה ואף 
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דוחות טיוב הרגולציה שהמשרדים האחראים על התחום היו מחויבים לפרסם במסגרת התהליך על 

הפערים מול המדיניות ם וחקיקה רלוונטית, ניתוח נהלילטיוב רגולציה, החקיקה הקיימת, 

המקובלת בעולם המפותח, פרוטוקולים של הדיונים בכנסת, דוחות רשמיים של המדינה בתחום 

 .ודוברות קטעי עיתונותוהיבוא ובתחומים משיקים אחרים, 

במקרי הבוחן נעשה באמצעות שני מרכיבים באופן היבוא הפערים מול המקובל בעולם בחינת 

 :(2015)משרד ראש הממשלה,  26מקובלים

דרישות התוכן של הרגולציה המגדירות את הסטנדרט הנדרש מן המפוקח כדי  -"דרישות"  .1

לשמור על האינטרס הציבורי, בכל נוגע לאיכות המוצר או לטיב השירות לצרכן, כגון חובת 

. בהקשר רחובת העסקה של כוח אדם או חובת פרסום מידע לציבו, רכישת חומרים וציוד

של יבוא מוצרי חשמל מדובר לדוגמה, בצורך בנצילות אנרגטית מסוימת למכשירי חשמל 

 כתנאי סף לייבוא.

עמידה ה תהוכחהצורך במ יםתהליכי העבודה מול הרגולטור, הנובע -"בירוקרטיה"  .2

 .טפסיםמילוי הגשת בקשות ו, בדרישות הרגולציה, והן כוללות, בין היתר, חובות דיווח

ת שבאבחנה בין הדרישות לבירוקרטיה נועדה על מנת לזהות באופן מיטבי את נקודת בוהחשי

הבוחן. כך לדוגמה, ניתן לקבוע דרישות רגולציה  מקריהחולשה של מדיניות הרגולציה ב

מחמירות שיציבו רף גבוה לשמירה על האינטרס הציבורי, ובה בעת להקל בבירוקרטיה 

כול לגרום להגברת התחרות. הדבר נכון שבעתיים בכל ובהתנהלות מול הרשויות, דבר אשר י

הקשור ליבוא. כך שבאימוץ הדרישות האירופאיות ניתן לקבוע רף גבוה בדרישות, דבר אשר 

עובדים לפי המפרט האירופאי, אך בכל העולמיים גם כך לא יפגע ביבואנים מכיוון שהיצרנים 

נהלות מול הרשויות הינה קלה זאת לגרום ליצירת תחרות בשוק היבואנים, מכיוון ההת

וידידותית. בנוסף האבחנה חשובה על מנת להשוות את מאפייני הדרישות והבירוקרטיה בין 

 המקובל בישראל לעולם המפותח.

חשוב לציין כי אני נושא משרה באגף טיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה, והייתי שותף באופן 

וניסיתי ככל האפשר שלא להסתמך על תחושות  קטן מאוד בתהליכי השינוי בשני מקרי הבוחן,

לאפשר ת במשך תקופת העסקתי, אלא להתבסס על מידע רשמי ופומבי, על מנשנצברו 

                                                        
 בהוצאת משרד ראש הממשלה. –לפי מדריך טיוב הרגולציה הקיימת, ומדריך הערכות השפעת רגולציה חדשה  26
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ובייחוד  ביקורתיות של המחקר ועל מנת שלא לאפשר הטיה שמקורה בדינמיקה בין אישית

 .לאור היכרותי המוקדמת עם חלק גדול מהשחקנים

 

 מגבלות המחקר

רים עליהם מבוסס המחקר הינם פומביים ורשמיים, הם עלולים שלא לשקף באופן ן שהחומוומכי

מלא את הלך הרוח של מקבלי ההחלטות מושאי המחקר. מכיוון שהמחקר מבוסס על ניתוח תהליכי 

קבלת החלטות והתאמתם לתיאוריות שונות במדיניות ציבורית, יש בזה כדי לגרוע מהתאמת 

 הניתוחים השונים למציאות.
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 מתודולוגיה לניתוח מקרי הבוחן: 9פרק 

מתחום מוצרי החשמל  -להלן יוצגו שני מקרי בוחן בנושא רגולציה על יבוא  10,11בפרקים 

המבנה החוקי של , מושא הרגולציה לכל מקרה בוחן יוצג מבנה השוקכאשר והתמרוקים. 

יניות הרגולציה באותו , ותיאור ניסיונות השינוי של מדיםרגולטוריסקירת החסמים ההרגולציה, 

 התחום.

מקרי הבוחן והשונות ביניהם לאור תיאוריות האינטרס הציבורי, של שני ניתוח יג יצ 12פרק 

 האינטרס הפרטי ותיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית.

יש לציין כי הצגת מקרי הבוחן וניתוחם לאור התיאוריות יתבצע מההיבטים של חסמי יבוא שאינם 

שימוש ברישיונות לצורך יבוא, תנאי הסף, שימוש בתקנים שונים מהמקובל בעולם מכסיים, היינו ה

ובירוקרטיה "מסורבלת". בחרתי שלא לנתח את תחום החסמים המכסיים, שכן הדבר עלול להוסיף 

משתנים שעלולים ליצור "רעשים" בניתוח. עולם החסמים המכסיים מנוהל על ידי משרד האוצר 

בהו, וקשור יותר למדיניות העל של הממשלה בתחום הסחר הבינלאומי בקביעת אופן המיסוי וגו

התמקדות במדיניות היבוא  ,. לעומת זאתובתחום ההכנסות ממיסים )כפי שנעשה בתכנית החשיפה(

מנקודת מבטו של הרגולטור האחראי )משרד הבריאות בתחום התמרוקים, ומשרד התשתיות 

על תהליכי שינוי בתחום המדיניות הציבורית  בתחום מוצרי החשמל( יאפשר הסתכלות נכוחה

כך שהזרקור מופנה לדיון  ברמת מיקרו, כאשר הרגולטור האחראי משחק תפקיד נרחב ומרכזי

או מדיניות העל בקביעת מדיניות המיסוי  ולא ,אודות האינטרס הציבורי העומד במרכז המדיניות

 .בכל הנוגע לסחר בינלאומי של הממשלה
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 מקורות ותמורות –מרוקים יבוא ת: 10פרק 

 רקע 10.1

כל מוצר המשמש " -מגדיר תמרוק כ 1976 -צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(, תשל"ג 

או המיועד לשמש לטיפול, לייפוי, לניקוי, לצביעה, לשינוי או לשיפור של עור הפנים, עור הגוף, 

 ".מוצרים כיוצא באלה רניים או השיניים, לרבותופיהשיער, חלל הפה, הצ

כל צורה של חומר או ( המוגדר כך: "התרופהיינו הגדרת תמרוק מבחינה אותו מתכשיר רפואי )

שילוב של חומרים שמתקיים בו אחד מאלה, ולמעט דם או רכיב בדם שנאסף מאדם המיועד לשמש 

 בתפקידו הפיזיולוגי המקורי ולא עבר תהליך עיבוד משמעותי:

נות לריפוי או למניעה של מחלה באדם או בבעל חיים או לטיפול במחלה כאמור, הוא בעל תכו   (1)

 או מוצג כבעל תכונות כאמור;

הוא גורם או ניתן לאדם או לבעל חיים במטרה לגרום, לשחזור, להחלפה, לתיקון או לשינוי של    (2)

 ית;פעולה פיזיולוגית בגוף, באמצעות פעולה פרמקולוגית, אימונולוגית או מטבול

דם או לבעל חיים הוא ניתן לאדם או לבעל חיים לשם אבחון רפואי או שניתן לתת אותו לא   (3)

 "27לשם אבחון כאמור

א שתמרוק מיועד לשינויים שטחיים וקוסמטיים ובין תמרוק לתרופה האם כך, הקריטריון המבחין 

ל הנוגע לשיווק מטרת הרגולציה של משרד הבריאות בכבעיקר לריפוי. ואילו תרופה מיועדת 

מכיוון שעבודה זו עיקרה עיסוק ביבוא תמרוקים הינה שמירה על בריאות המשתמשים בהם. 

נבחרו כמקרה בוחן המשקף מוצר יבוא התמרוקים  בעלי רמת סיכון נמוכה יחסית לחברה,מוצרים 

, שמפו , דאודורנט,על מנת לסבר את האוזן, תחת הגדרת תמרוק נכנסים מוצרים כמו. קונבנציונאלי

 משחת שיניים, חומרי איפור וכיו"ב.

 

 התמרוקיםשוק מבנה  10.2

כיום, על כל תמרוק המשווק בישראל להיות רשום ולקבל את אישור משרד הבריאות טרם שיווקו, 

עולם . שוק התמרוקים ב1973 -בהתאם לאמור בצו הפיקוח מצרכים ושירותים )תמרוקים( תשל"ג

היו רשומים במדינת  2006בשנת המתפתח ומתקדם במהירות רבה. לדוגמה,  ישראל הינו שוקוב

                                                        
 1981-פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, תשמ"א 27
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, ואילו כיום רשומים 28תמרוקים חדשים 000,5 –תמרוקים, ונרשמו מדי שנה כ  25,000 –ישראל כ 

מדי שנה רחבי העולם והשאר מיוצרים בישראל, ומיובאים מ 57%תמרוקים כאשר  100,000 –כ 

 .(2016)משרד הבריאות,  , על ידי מאות יצרנים ומשווקיםדשיםתמרוקים ח 12,000 –נרשמים כ 

 .מציג את שיעורי ההוצאה על תמרוקים מיובאים מסך ההוצאה על תמרוקים 9תרשים 

 

ישראל לעומת הרשומים בהתמרוקים הרשומים כמיובאים בין יחס הניתן לראות כי  9מתרשים 

גם את שיעור ההוצאה הפרטית  שקפיםמ( 57% –)כאמור לעיל בפסקה הקודמת  כמיוצרים בישראל

ניתן לראות  העומדים על יחס דומה. על תמרוקים מיובאים לעומת תמרוקים המיוצרים בישראל

לאחר שמדינת ישראל החלה לנקוט במדיניות של חשיפה ליבוא  90 –כי פער זה גדל משנות ה 

ה על הסכמי סחר וחתימ WTO –מתחרה באמצעות הפחתת מכסי מגן, והצטרפותה לארגון ה 

 (.2014בילאטרליים ומולטיליטראליים )לנג, 

 

ופערי המחיר בין ישראל ₪, ליארד ימ 6 -היקף המכירות בשוק התמרוקים בישראל נאמד בכ

 .(2016)משרד האוצר,  עומד על עשרות אחוזים OECD -לממוצע המחירים במדינות ה

                                                        
 http://www.pharmaline.co.il/150183תוך: נדלה מ 28
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 בקטגוריות נבחרות. OECD -המציגה את פערי המחירים בישראל לעומת מדינות  3טבלה 

 OECD -פער המחירים הממוצע לעומת מדינות ה תיאור המוצר

 61% דאודורנט לגבר

 41% סבון רחצה

 34% שמפו

 17% משחת שיניים

 

כי קיימים פערי מחירים גדולים בקטגוריות נפוצות בתחום התמרוקים  3ניתן לראות מטבלה 

 אחוזים. 30-60מחירים גבוהים בישראל בהפרשים של עד כדי  OECD -בישראל לעומת מדינות ה

כך הן במקטע הייבוא והן במקטע הייצור שוק התמרוקים בישראל מאופיין בריכוזיות גבוהה 

)משרד  הגדולים בשוק מחזיקים בנתח שוק גבוה במיוחד במוצרים רביםששלושת השחקנים 

ם הגדולים בתחום התמרוקים מציגה את נתח השוק של שלושת השחקני 4טבלה  .(2016האוצר, 

 בישראל.

 

 

שיעור נתח השוק של  קטגוריה
 שלושת השחקנים הגדולים

 73% דאודורנט לגברים

 66% דאודורנט לנשים

 86% משחת שיניים

 78% שמפו למבוגרים

 71% מרכך שיער למבוגרים

, משרד האוצר)בקטגוריות נבחרות  OECD -פערי מחירי תמרוקים בישראל לעומת מדינות ה – 3 טבלה
2016) 

, משרד האוצר)וק של שלושת השחקנים הגדולים בתחומים מרכזיים בענף התמרוקים נתח ש – 4 טבלה
2016) 
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 96% תכשירי שיזוף

 

 

 מדיניות הרגולציה הנוכחית 10.3

הפיקוח על מצרכים ושירותים יבוא תמרוקים נקבעה באמצעות צו כאמור, מדיניות הרגולציה ל

 רשאיקובע כי שר הבריאות הפיקוח . כאשר צו "צו הפיקוח"(  -)להלן  1973 –)תמרוקים(, תשל"ג 

 199929וייצור תמרוקים. בנוסף קיים נוהל מתן רישיון תמרוק פלוני,  לקבוע דרישות בנוגע ליבוא

 מפרט את הליכי מתן הרישיון לסוגי התמרוקים השונים.ה נוהל יבוא תמרוק(  –)להלן 

נוגע לשני מאפיינים, דרישות ב, נסקור את מדיניות הרגולציה בפרק שיטת המחקרבהתאם לנאמר 

 הרגולציה והבירוקרטיה.

מכיוון שהסטנדרטים המקובלים מכילים מגוון דרישות טכניות מורכבות  – דרישות הרגולציה .1

 עיקר הבחינה של היבט דרישות ,ותנאי סף הדורשים מומחיות הנוגעות לחומרים אסורים

יהיה בהשוואת הדרישות הישראליות לדרישות המקובלות באירופה. כפי שעולה מדוח  הרגולציה

יה בין הדרישות בישראל לעומת יאין סט( 2016משרד הבריאות, שפרסם משרד הבריאות בנושא )

יוצר קושי עבור היה הדבר הבדלים בדרישות המקובל באירופה. הדבר חשוב שכן, אילו היו 

היצרנים הבין לאומיים לא מאפשרים התאמה לדרישות הרגולציה היבואנים, מכיוון ש

עבור שווקים  מיוצריםרוב המוצרים המיובאים כאשר  הישראליות בגלל היקף השוק הקטן יחסית,

 בינלאומיים גדולים.

חרונה שוק התמרוקים מוסדר באמצעות אחת מראשית ימי המדינה ועד לעת הא  -בירוקרטיה   .2

מאסטרטגיות הרגולציה ה"חמורות" ביותר שמדינה יכולה להפעיל על השוק, והיא אסטרטגיית 

 , כך שיבואן תמרוקים נדרש לקבל רישיון כללי ליבוא תמרוקים ממשרד הבריאות30הרישיון מראש

ס אף לתמרוק זהה לתמרוק שיש ורישיון ספציפי עבור כל סוג תמרוק, כאשר "סוג" תמרוק מתייח

תמרוקים נדרשים לבדיקה  .(2016משרד הבריאות, ) לו רישיון אך בעל מרכיב צבע שונה בלבד

מעבדות ישראליות בלבד ולאחר מכן הם נדרשים לבדיקה במכון  16במכון התקנים או ברשימה של 

                                                        
 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/cosmetics/Pages/regulations.aspxנדלה מתוך:  29
לעומת אסטרטגיה של קביעת נורמות מחייבות ופיקוח עליהם. לדוגמה, רישיון נהיגה מצריך קבלת אישור מראש  30

מת זאת, הליכה במעבר חציה אינו דורש רישיון מראש, אלא נקבעו כללים לשם כך ועל על טרם נהיגה על רכב. לעו
נבצר מהציבור לבצע  –הנוגעים בדבר לציית אליהם, כאשר ישנן סנקציות על הפרת הכללים. באסטרטגיית הרישיון 

 פעולות מסוימות עד לקבלתו של הרישיון, ולכן היא נחשבת לאסטרטגיה "חמורה".
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תמרוקים משמש כאופן נוהל יבוא תמרוק(. רישיון עבור לפי לביקורת ולתקנים במשרד הבריאות )

. עיקר הבעיות הקיימות הההוכחה של היבואנים למשרד הבריאות על עמידה בדרישות הרגולצי

, ומורכבות רישום ארוכים זמני :בבירוקרטיה עבור יבוא תמרוקים מתקיימות בשני אזורים

 התהליך לקבלת הרישיון.

ים בממוצע, למרות הוא שזמן הרישום לוקח כחמישה חודשזמני הרישום, המצב בפועל  .א

יום. משך זמן ארוך מהווה חסם כניסה  45מחייב קבלת רישיון תוך  נוהל יבוא תמרוקש

תזרים ההכנסות. כמו כן, הדבר מעכב  ב אתכמעמשמעותי של שחקנים חדשים, שכן הדבר 

הכנסות גם לשחקנים קיימים. מכיוון שזמני הרישום הן פונקציה של כח אדם ומורכבות 

חוסר בכח אדם הינו מרכיב טכני, וון שמורכבות התהליך נדונה בסעיף הבא, התהליך, ומכי

 ואינו רלוונטי למדיניות הרגולציה, אין המקום לבחון אותו במסגרת עבודה זו.

משרד הבריאות מבצע בדיקות לכל תמרוק טרם מתן הרישיון, מורכבות הליך הרישום,  .ב

, למרות שכאמור אין הבדלים ואינו מסתמך על בדיקות המבוצעות על ידי היצרנים

בדרישות בין הרגולציה הישראלית לאירופאית, ולמרות שבאירופה נהוג כי הצהרת בעל 

העסק יחד עם מסמכי מעבדה מאפשרים את יבוא התמרוק באופן מידי.  בנוסף אין משרד 

( על בסיס הצהרת בעל GMPהבריאות מכיר באישורים עבור תנאי יצור ואחסון נאותים )

 אלא רק על בסיס בדיקות מטעם מכון התקנים, זאת בשונה באירופה. העסק,

 מציגה בתמצות את ההבדלים בדרישות ובבירוקרטיה לפי האמור בפרק זה. 5לה מס' טב

 בירוקרטיה דרישות 

 ישראל

 אין הבדל

 חודשים( 5זמני רישום ארוכים ) -

 בדיקת התמרוק במעבדות משרד הבריאות טרם אישורו -

 ם מכון התקניםמטע GMPאישור  -

)לנג,  אירופה
2014) 

רישום מידי תמורת תצהיר על עמידה בדרישות בצירוף  -
 מסמכי מעבדה

 על בסיס הצהרה GMPאישור  -
 

, בכל האמור בדרישות אין הבדלים בין הדרישות בישראל לבין המקובל 5כפי שניתן לראות מטבלה 

הרישום, וכן באופן קבלת אישור עמידה באירופה, ואילו בבירוקרטיה קיימים הבדלים בזמן ואופן 

(. להרחבה אודות השיטה הישנה והחדשה הנהוגה באירופה ראו לעיל ב GMPבתנאי יצור נאותים )

 .3.4סעיף 

 סיכום ההבדלים בדרישות ובבירוקרטיה בין המקובל לאירופה לבין המדיניות בישראל – 5 טבלה
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 שינוירצון לכרוניקה של  -יבוא תמרוקים  מדיניות  10.4

, בואקבלת רישיון ילעיכובים ב לצורך יבוא תמרוקים גורמת הנוכחיתהרגולציה  מדיניותכאמור 

קבלת לבהתחשב בצורך ממוצע לקבלת רישיון לסוג תמרוק הינו כחמישה חודשים.  פרק זמןכך ש

ובהתחשב בכך ששוק , בעל גוון או ריח שונה מתמרוק קיים בעל רישיוןתמרוק רישיון אף עבור 

את היבואנים והיצרנים מגביל התמרוקים מאופיין בעונתיות ובהתחדשות מתמדת הרי שהדבר 

, מכיוון שהם בהכנסת מוצרים חדשים לשוק וכן פוגע בכניסת יבואנים חדשים או קטניםהקיימים 

 .(2016, ה העסוק תדיר בדרישות הרגולציה )משרד הבריאותנדרשים למט

הבעייתיות הקיימת במדיניות הרגולציה הביאה את מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ליצירת 

הסעיף הנוכחי הצלחה עד לסיום כתיבת עבודה זו.  ללאאך , 2010חלופות רגולטוריות כבר בשנת 

יתאר את ניסיונות השינוי במדיניות הרגולציה לצורך קבלת רישיון ליבוא תמרוקים ואת 

 המוטיבציות לשינוי כפי שבאו לידי ביטוי בפרסומים רשמיים ובתקשורת.

 

 ניסיון שינוי ראשון

, כאשר משרד הבריאות פרסם 312010נת הרגולציה הקיימת עוד בשניתן לזהות את הרצון לשינוי 

, EU) 2009החדשה משנת  באתרו טיוטת תקנות חדשות, המאמצות את גישת הרגולציה האירופאית

 ., אך טיוטה זו לא זכתה להגיע לדיונים בוועדות הכנסת(2009

ה מיקוד דעת הקהל ביוקר המחימכיוון שאינו ברור מאליו,  2010עוד בשנת  שינוי הרגולציההצורך ב

טיוטת  .2011בשנת הגדולה המחאה החברתית בחיתוליה, עד אשר פרצה לתודעה בתקופת הייתה 

בתקנות את הצורך  המגדיר יא, והעתהמסמך הרשמי היחידי שנמצא מאותה ה ינההתקנות ה

 :חדשות

ת הקיימות לסטנדרט אירופאי מבחינת תנאי הייצור, איכות והבטיחות, ויבטיחו ושיר"שדרוג הד

  .שראלי מוצרים טובים יותר ויאפשרו ליצרנים הישראלים עבודה בתקנים בינלאומיים"לצרכן הי

                                                        
 https://www.health.gov.il/Laws/Documents/law13072010.pdfתוך: נדלה מ 31
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אינה בהפחתת יוקר המחיה, אלא בפיקוח טוב יותר על  הצורך ברגולציה חדשה הבין כיניתן ל

ניתן לראות  .לצורך ייצוא בדרישות התקנים הבינלאומיים מודמוצרים ועזרה ליצרנים מקומיים לע

היבואנים , כי לשכות המסחר בתור ארגון מייצג של (NEWS1 ,2011) בתקופה זו ותבעיתונ מכתבות

על  מכיוון שהיא מטילה אחריות רבה קיבל את טיוטת התקנות ברגשות מעורבים, והקמעונאים

על השוק. מצד שני היה ברור שהרגולציה  ביקשה להחיל אותם באופן מדורגיצרנים ומשווקים, ו

אין בנמצא פרוטוקולים של דיוני  .(2010)קריסל,  מבחינה בירוקרטית החדשה תקל על היבואנים

 .2010-2011ועדות הכנסת הקשורים לתחום התמרוקים בשנת 

קשה להעריך מדוע ניסיון השינוי הנ"ל נכשל ולא התקדם, אך ניתן להעריך שלא היה בידי משרד 

ת על תקינה אירופית המבוסס 2010הבריאות הישראלי הכלים ליישום רגולציה חדשה בשנת 

ת שמדינת , שכן התקינה האירופית נשענת על מערכות מידע מרכזיו2009בשנת רק שפורסמה 

ישראל אינה שותפה להם, שינוי מסדר גודל ראשון בתחום יבוא שכזה דורש הקמת תשתיות 

ניתן  בתוך שנה. יוכל להתבצעלשוק הישראלי, קשה להעריך ששינוי שכזה  ןוהיערכות להתאמת

ראות הוכחה לטענה זו, בתנאי הסף דומים של משרד הבריאות למעבר לתקינה האירופאית בשנת ל

( שכלל חיבור למערכת ההתראות של האיחוד "ניסיון שינוי שלישי" )להרחבה ראו להלן 2017

 .(2017)יפת,  האירופי

 

 ניסיון שינוי שני

, המחאה החברתיתאחר ל ,2013 בישראל של ום המחאה החברתית,טר 2010שנת בלעומת המצב 

בו היא ישנו מכתב רשמי של שרת הבריאות דאז יעל גרמן, ליו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, 

 :32כך היא מזכירה בפירוש בדף הפותחו ,מחדש מבקשת לדון בטיוטת התקנות

"...אציין כי יש בתקנות המוצעות כדי להביא לידי הגברת התחרות בתחום מוצרי הקוסמטיקה  

 ."בוא ויצוא הקיימים היום בשוק זהישראל והסרת חסמי ייב

( העוסקות באמצעים 2011, ופרסום המלצות דוח טרכטנברג )2011לאור המחאה החברתית בשנת 

להורדת יוקר המחיה, מיקוד פרסום התקנות עבר מהצורך בחיזוק הפיקוח על המוצרים בשנת 

המחאה וא בהתאם להמלצות דוח טרכטנברג , לצורך בחיזוק התחרותיות והסרת חסמי הייבו2010

                                                        
 http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Regulation/Health051113_6.pdf נדלה מתוך: 32
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, ואין לדיונים בכנסת 2013אך כאמור, תקנות אלו לא הגיעו גם בשנת  .2013, בשנת החברתית

 .2014 -ו 2013פרוטוקולים בדיוני הכנסת הרלוונטיים לנושא בשנת 

 

 ניסיון שינוי שלישי

ואף דחיפה מצד משרד  דשהמקבלים רוח גבית ח השינויים האמורים, נראה כי 2015-2016בשנת 

. ראשית, משרד הבריאות מפרסם דוח ראש הממשלה ומשרד האוצר לצורך קידום השינויים

, בו (2016)משרד הבריאות,  במסגרת מהלך תכנית חומש כלל ממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי

, ברבסופו של ד. 2010הוא סומך את ידיו שוב על תקנות חדשות המתבססות על התקנות משנת 

 17-18במסגרת חוק ההסדרים של תקציב  התקנות החדשות עוברות לתהליך חקיקה מקוצר

לאחר הגעת התקנות לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות  .בכנסת עוברים קריאה ראשונהו

בכנסת, משרד הבריאות החליט למשוך את התקנות מדיוני הכנסת  "סוערים"בכנסת, ולאחר דיונים 

, היבואנים וכנסת היהשך הליך החקיקה. הגורמים שהובילו למשיכת התקנות מולוותר על המ

בעקבות החשש כי עם ההקלות שהציע משרד הבריאות במדיניות  משרד האוצר ומשרד הכלכלה,

הרגולציה, נכנסות גם החמרות רבות כמו הפסקת האפשרות ליבוא מקביל, וכן הגבלת היבוא 

ועדת העבודה, הרווחה כמו דרום קוריאה ) ןבוא דרכממדינות רבות בעולם שכיום מתבצע י

 (.2017והבריאות, 

ניסיונות , לעומת 2016בשנת התקדמו הרבה יותר ניתן למנות מס' סיבות בגינן התקנות החדשות 

והקמת על יוקר המחיה  2011בשנת המחאה החברתית  ,כאמור ,שונהראש ובראב. השינוי הקודמים

, ומסגרו את הסיבות ליוקר המחיה ובתוכם חסמי ייבוא שוניםעל  דו"ח ועדת טרכטנברג שהצביעו

נבחרי הציבור, מאז המחאה החברתית, . השיח הציבורי בשנים שלאחר מכן בנושא יוקר המחיה

הפערים צמצום  ןלהפחתת יוקר המחיה, ביניה ותמנסים להתחרות על ליבו של הציבור בדמות פעול

לבסוף,  כגון תמרוקים, לעומת מדינות מפותחות אחרות.הגדולים בעלות של מוצרים יום יומיים 

, אשר מצביע מפורשות (2014)לנג,  דוח מקיף על חסמי ייבוא המובילים ליוקר המחיהפרסומו של 

ייבוא תמרוקים כחסם ייבוא משמעותי המעלה את יוקר המחיה, לאור אי בעל הרגולציה 

, במסגרת 11.12.2014אימצה בתאריך  הממשלההתחרותיות הקיימת בשוק זה. את דוח הוועדה, 

בדבר "הגברת התחרותיות וייעול ההסדרה בתחום ( 2318החלטה  –)להלן  2318החלטת ממשלה 

 הייבוא".
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ועדת קדמי אשר נתנה את המלצותיה להגברת התחרותיות והפחתת יוקר המחיה , גורם נוסף הינו

נותיה אומצו על ידי הממשלה ואשר מסק (2012)משרד הכלכלה,  2012בשוק המזון עוד בשנת 

. ועדה זו המליצה להעביר את שוק המזון לאסטרטגיית הרגולציה של "הגישה 21.10.12בתאריך 

על כניסת שחקנים חדשים  ההחדשה" באיחוד האירופי, אשר כוללת מעבר לפיקוח בדיעבד, המקל

יה החדשה בשוק לשוק ומגבירה את התחרותיות בשוק בדמות הורדת מחירים. אסטרטגיית הרגולצ

התמרוקים, דומה לאסטרטגיה שהוצעה בוועדת קדמי לענף המזון. ניתן להניח כי החשש מפני 

המעבר לאסטרטגיית רגולציה חדשה של פיקוח בדיעבד במקום קבלת רישיון מראש, היוותה חסם 

, בה 200333, אשר עוד מצולקים מפרשת רמדיה בשנת פקידים הבכירים במשרד הבריאותה אצל

אולם נראה . רו ארבעה תינוקות ממחדל רגולטורי וכמה פקידים בכירים אף הורשעו ברשלנותנפט

החלת חוק המזון החדש בשלהי שנת  מאז, ו2012העבודה המאומצת של ועדת קדמי משנת  כי לאחר

, כמו שוק המזון, היווה רחבה , נדמה כי הפיילוט הראשון בשוק גדול הנוגע לבריאות הציבור2015

 .קידום השינוי לעומת שנים עברו, שאפשר את רגעה" לפקידים"כדור ה

  

                                                        
 .48עוד בנושא פרשת רמדיה ראו להלן הערת שוליים מס'  33
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 מקורות ותמורות –יבוא מוצרי חשמל : 11פרק 

 רקע 

"החוק"( קובע כי השר הממונה רשאי  –)בפרק זה  1989 –התש"ן חוק מקורות אנרגיה )א( ל3סעיף 

)ג( לחוק קובע 3יף להתקין תקנות בדבר "הדרכים להבטחת חיסכון ויעילות בשימוש באנרגיה", וסע

כי השר רשאי להתקין תקנות לעניין התייעלות אנרגטית במגוון מוצרים הצורכים חשמל במגזר 

העסקי והפרטי, כגון מיזוג אוויר, תאורה, מוצרי חשמל ביתיים וכיו"ב. הפרק הנוכחי יתמקד 

ה, טלוויזיות במוצרי חשמל הרלוונטיים למגזר הפרטי בלבד, כגון מזגנים, מדיחים, מכונות כביס

, ובמדיניות הרגולציה מהיבט היעילות האנרגטית בלבד ולא להיבטים הנוגעים לבטיחות וכיו"ב

מטרת  המוצר, מכיוון שהיבטי הבטיחות נובעים ממדיניות רגולציה שלא קשורה למשרד התשתיות.

ביבוא  היא להפחית עלויות לצרכנים, לשמר מאזן אקולוגי חיובי ולהפחית את התלות 34הרגולציה

 אנרגיה.

 

 מבנה שוק מוצרי החשמל הביתיים 

כאשר  .(2013, שפרן)לא כולל מזגנים  מליארד ש"ח 5.5 -שוק מוצרי החשמל למגזר הפרטי נאמד בכ

כמעט כל מוצרי החשמל המיובאים והמיוצרים חייבים לעמוד בדרישה לצריכת אנרגיה מקסימלית 

מציג את גודל שוק מוצרי החשמל בין  10' תרשים מס מותרת על מנת שיאושר שיווקם בישראל.

 .2003-2011השנים 

                                                        
 כמופיע באתר המשרד 34

http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/Pages/GxmsMniECDivision.aspx 
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 2009-2011גודל שוק מוצרי החשמל נמצא בקיפאון בין השנים  10כפי שניתן לראות מתרשים מס' 

מוצרי התרשים מתייחס ל. 2011 -2007במשך השנים ₪ ליארד ימ 5ואילו היקף המכירות הינו סביב 

שי שיער, מכונות גילוח וכדומה(, מקפיאים ומקררים, מוצרי חשמל "קטנים" )קומקומים, מייב

חשמל לבנים )מכונות כביסה, מדיחי כלים, תנורים וכדומה( ומוצרי חשמל "חומים" )טלוויזיות, 

מתאר את גודל ההוצאה החודשית למשק בית על  11תרשים מס'  וכדומה(. DVD-מכשירי וידאו ו

 .2002-2010כללית בין השנים מוצרי חשמל לעומת סך ההוצאה החודשית ה

 

 

ריאלית סך ההוצאה החודשית לתצרוכת למשק בית במגמת עלייה כי , 11ניתן לראות מתרשים 

, ואילו ההוצאה הריאלית על מוצרי חשמל נשארה כמעט קבועה בשנים 1.4%ממוצעת של 

מוצרי חשמל  בהוצאה עללחודש למשק בית. יש לציין כי הירידה ₪  208 -המתוארות, ועמדה על כ

 (2013, שפרן) 2003-2011גודל שוק מוצרי החשמל בין השנים  – 10תרשים 

ית למשק בית על מוצרי חשמל וסך ההוצאה החודשית על ככל ההוצאות גודל ההוצאה החודש – 11תרשים 
 (2013, שפרן) 2010 -2002בשנים 
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 .35נגרמו כתוצאה מהורדה וביטול מיסי קנייה על חלק נרחב ממוצרי החשמל – 2004-2003בשנים 

יבוא המוצרים תופס את מרבית נתח השוק לעומת היצור המקומי, כפי שניתן לראות מהתרשים 

 .12מס' 

 

 
 

על מוצרי  2010ההוצאה הממוצעת החודשית למשק בית בשנת  ,12מתרשים  כפי שניתן לראות

( של סך ההוצאה למשק בית על מוצרי 91% -)כ₪  208מתוך ₪,  190 -חשמל מיובאים הייתה כ

 חשמל בשנה זו.

שפרן,  ;2014 )לנג,במקטע היבוא, הסיטונאות והקמעונאות שוק מוצרי החשמל נחשב שוק ריכוזי 

-יזוג האוויר ומנתח שוק מ 41% -קבוצת "אלקטרה מוצרי צריכה" לבדה מחזיקה ב(, כאשר 2013

נמכר  השוקנתח מ 18% ואף(, 2015, אלקטרהמנתח המכירות של מוצרי החשמל הביתיים ) 40%

ומחצית מהמכירות בשוק נמצאות  ,ברשתות הנמצאות בבעלות ישירה של אלקטרה מוצרי צריכה

סך לעומת זאת  .בבעלות שלושת השחקנים הגדולים )אלקטרה מוצרי צריכה, ברימאג וניופאן(

 (.2014, הלבנים )לנג החשמל מסך מוצרי 20%-10% -סה"כא המקביל בשוק מקבל נתח של היבו

 

 

                                                        
 , שנים שונות"פרסומים לעיתונותמקור: אתר רשות המיסים בישראל, " 35

מול ההוצאה החודשית הממוצעת הכוול למשק  2003-2010היקף יבוא מוצרי חשמל בין השנים  – 12תרשים 
 (2013, שפרן)בית על מוצרי חשמל
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 מדיניות הרגולציה הנוכחית 

כאמור מדיניות הרגולציה ליבוא מוצרי חשמל ביתיים נקבעת באמצעות תקנות שונו מכח חוק 

 .2004כאשר התקנות הראשונות נוצרו בשנת  .1989 –מקורות אנרגיה התש"ן 

, נסקור את מדיניות הרגולציה בכל הנוגע לשני מאפיינים, פרק שיטת המחקרנאמר בבהתאם ל

 דרישות הרגולציה והבירוקרטיה.

 

דרישות הרגולציה מחולקות לשני נושאים מרכזיים, בדיקת הנצילות האנרגטית  – דרישות הרגולציה .1

 (.A-G)בסימון אותיות לועזיות של המכשיר ותיווי המכשיר בהתאם 

מכיוון שהסטנדרטים המקובלים מכילים מגוון דרישות טכניות  -ילות אנרגטית בדיקת נצ .א

מורכבות הנוגעות לאופן ביצוע הבדיקה לנצילות אנרגטית )טמפרטורה בה מתבצעת הבדיקה, 

עומס ההפעלה, משך ההפעלה וכיו"ב( הדורשים מומחיות, עיקר הבחינה בהיבט הדרישות יהיה 

רישות המקובלות באירופה. כפי שעולה מדוח שפרסם משרד בהשוואת הדרישות הישראליות לד

לחלק  אופן בדיקת הנצילות האנרגטיתיה בי( ישנה סט2016משרד התשתיות, התשתיות בנושא )

, מדיחים, תנורים, מקררים, מזגנים כביסהומייבשי ניכר מסוגי המכשירים החשמליים )מכונות 

לא ניתן לשווק בארץ חלק מסוגי אופן הבדיקה אף פעמים בגלל פער בולבארץ לעומת אירופה,  ועוד(

המכשירים הנמכרים באירופה. הדבר מהווה חסם עבור יבואנים קטנים המבקשים לקבל אישור 

שיווק למוצרים חדשים ונדרשים לאישורים ייחודיים בישראל. כמו כן, קיים חוסר וודאות באשר 

וכן חוסר וודאות באשר לאופן הפיקוח , ליכולת לשווק מוצר מסוים טרם הגעתו לבדיקה בישראל

דבר אשר עלול להוביל בסופו של דבר ללקיחת סיכון  –והאכיפה בישראל לעומת הצהרות היצרן 

בנוסף, תנאי הסף לשיווק מוצרים מסוימים גבוהים  .של חוסר ודאותולהרחקת שחקנים חדשים ב

, ואינם יכולים להיות יותר בישראל מאשר באירופה, וכך ישנם מוצרים המשווקים באירופה

 הישראליים.תנאי הסף אינם עומדים במשווקים בישראל בגלל ש

חלק ניכר ממוצרי החשמל הביתיים נדרשים לחובת סימון של רמת היעילות  –תיווי אנרגטי  .ב

. בארץ קיימת שונות A-G לועזיותהאנרגטית של המכשיר, הבאה לידי ביטוי בסימון באותיות 

++ וכיו"ב( ואילו A,+Aרגטי, כאשר באירופה ישנם תתי סיווגים )באשר לאופן התיווי האנ

. ומכיוון שכאמור בסעיף א' תנאי הסף לנצילות אנרגטית בישראל ישנו איסור לתתי סיווגים
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 A-Gלסמן את מוצרי החשמל בסימון שבין  ים היבאונים והיצרניםבישראל גבוהה יותר, נדרש

 .(2016שרד התשתיות, )מ אבל בחלוקה לרמות שונה מאשר באירופה

על מנת לשווק מוצרי חשמל בישראל נדרש לקבל את אישור מכון התקנים לכל דגם  –בירוקרטיה  .2

ובהתאם לכך לקבל רישיון ליבוא ממשרד התשתיות, כאשר משרד התשתיות קובע את הסטנדרטים 

לדגם מסוים  משרד. לאחר קבלת רישיוןהואילו מכון התקנים הוא הזרוע המבצעת של הקבוע בתקנות 

יבואנים טוענים לקבל אישור שיווק ממשרד התשתיות לכל משלוח של מוצרים מהדגם שאושר.  ניתן

לכל דגם חדש, ועלות הבדיקה היא כמה  חודשייםזמן הבדיקה הממוצע של מכון התקנים הוא כ כי

 שעות 24 -לאחר מכן אישור  השיווק ממשרד התשתיות מתקבל בתוך כ עשרות אלפי שקלים לדגם.

. הקושי בבירוקרטיה גורם להרחקת שחקנים חדשים וקטנים מכיוון (2016)משרד התשתיות, 

שעלויות הבדיקה הינן גבוהות, וכן נדרש תכנון לטווח ארוך יחסית בשל התארכות הבדיקה במכון 

דומות לדרישות עבורם התקנים. כל זה נכון אפילו עבור מוצרים שדרישות הרגולציה בישראל 

באירופה הבירוקרטיה פשוטה הרבה יותר כאשר מסתמכים על הצהרת היבואן בעמידתו  .באירופה

 (.2014, לנגבדרישות, ומתקבל אישור לשיווק באופן אוטומטי וללא עלויות בדיקה )

 

 

 בירוקרטיה דרישות 

 ישראל
פערים באופן 

 הבדיקה והתיווי
 

 עלויות בדיקה גבוהות לדגם -

 ודשיים(זמני בדיקה ארוכים יחסית )כח -

 אירופה
)לנג, 
2014) 

 אישור שיווק מידי תמורת תצהיר -

 

 

 כרוניקה של רצון לשינוי –מדיניות יבוא מוצרי חשמל  

 ין המקובל לאירופה לבין המדיניות בישראלסיכום ההבדלים בדרישות ובבירוקרטיה ב – 6 טבלה
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, 2004יש לציין כי התקנות הראשונות שהותקנו להגבלת הנצילות האנרגטית בישראל היו משנת 

שונים כפי שהיה משמע מדובר בתקנות חדשות יחסית. בנוסף לא היו מספר ניסיונות שינוי 

 .2017-ו 2016  יםבתמרוקים, אלא מדובר על ניסיון שינוי משמעותי יחיד בשנ

 

 תיאור ניסיון השינוי

)להלן החלטה  בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי" 22.10.2014מיום  2118ממשלה  הכחלק מהחלט

לטיוב החלה עבודת מטה של משרד התשתיות  2015, בשנת (2014)משרד ראש הממשלה,  (2118

 (2016)משרד התשתיות,  של המשרד, ואף פורסם דוח הרגולציה בתחום יבוא מוצרי החשמל

את החלטת המשרד להחליף את הבעיות שעולות ממדיניות המשרד ביבוא מוצרי חשמל, והמתאר 

עבודה הן בהיבטי הדרישות והן בהיבט הבירוקרטיה בשיטת העבודה האירופאית. האת שיטת 

 .36ספר החלטות ממשלההדבר גם אושרר במ

את המשרד  ושהוביל ותהמרכזי ותכפי שעולה מדוח המשרד ומהחלטות הממשלה, המטר

את השינויים במדיניות הרגולציה היה הרצון להוריד את יוקר המחיה על ידי  בצעוהממשלה ל

 הנטל הרגולטורי מהעסקים הנדרשים לעמוד בו. הפחתתהסרת חסמים רגולטוריים, וכן 

על השתנתה בפועל, וטרם דיניות הרגולציה שכך מהסתיימה ומטרם החקיקה בנושא י יש להעיר, כ

זאת ניתן להגיד שמדובר בניסיון שינוי בשל שהגיע  עם לשינוי המוצג כ"ניסיון לשינוי". כן נתייחס

לאחר עבודת מטה והחלטה משרדית לשינוי המצב הקיים, ולאחר שורה של החלטות ממשלה 

 ולא בניסיונות שינוי בוסריים.  המאשררות את השינוי,

  

                                                        
, החלטת 11.08.2016מיום  1858, החלטת ממשלה 07.3.2016מיום  3החלטה רגו/ –ועדת שרים לענייני רגולציה  36

 .13.12.2017מיום  ממשלה בדבר התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית
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 ניתוח מקרי הבוחן לאור תיאוריות השינוי במדיניות ציבורית: 12פרק 

 

 בחינת השינויים לאור תיאוריית האינטרס הציבורי 

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של כי שהעלנו היא ההשערה הראשונה 

האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות התאמת תקנים ודרישות בתחום הדרישות 

הבדלים הנובעים בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום דרישות היבוא של תמרוקים הם 

 .בין מקרי הבוחן שונהמאינטרס ציבורי 

הגדרת "אינטרס ציבורי" היא מושג הנמצא במחלוקת וכמעט שאין אינטרס ציבורי  כאמור

שני האינטרס ה ,אחד מהאינטרסים מקבל קדימותאשר וכ ,ציבורי אחר עומד אינטרס לא שלעומתו

ארצה לבחון את השינויים במדיניות היבוא בתחום התמרוקים ומוצרי  ,בהתאמה. לכן להיפגע עלול

ציבורי האינטרס הכלכלי, לעומת האינטרס ה - החשמל לאור שני אינטרסים ציבוריים "מנוגדים"

לאחר מכן אנסה לברר את מידת האיזון  רגולטור.( עליו מגן היפיספצהאינטרס ה –)להלן  הספציפי

מכיוון שהאינטרס הכלכלי הינו אינטרס תואם בשני  בין האינטרסים לאינטרס הציבורי. הנכונה

אפרט את האינטרס ולהלן התחומים )מוצרי חשמל ותמרוקים( אפרט אותו כעת, ובדיון הפרטני 

 .בהתאם לכל מקרה בוחן הספציפי

 

 מקרי הבוחן(זהה בשני ) טרס הכלכליהאינ

כך הם יהיו זולים יותר עבור  ,אין כמעט ספק בדבר שככל שתהליכי היבוא יהפכו פשוטים יותר

בעלויות עקיפות כמו קיצור משכי  כמו גםהיבואנים, בעלויות ישירות כגון עלויות בירוקרטיות, 

. בנוסף, הליכים פשוטים ידה משקיכך יופחתו עלויות בקנה מב, והמתנה והקדמת תזרים המזומנים

וכניסה של יבוא רבה יותר מה שיאפשר תחרות  יותר יעודדו כניסה של שחקנים חדשים לשוק

שכאמור מוגדר כאינטרס כלכלי מרכזי בכל הממשלות מאז ימי  –תוך הפחתת יוקר המחיה מקביל, 

)מבנה שוק מוצרי  11.2 -)מבנה שוק התמרוקים( ו 10.2כאמור לעיל בסעיף  .2011המחאה בקיץ 

החשמל(, שני מקרי הבוחן מאופיינים בשווקים בעלי ריכוזיות גבוהה כך שבתחום התמרוקים פערי 

ונתח השוק של שלושת  גבוה בעשרות אחוזים OECD -המחירים בישראל לעומת מדינות ה

 בשוק מוצרי החשמל ישנו שחקן בודד. 70%השחקנים הגדולים בקטגוריות נבחרות הוא מעל 

עידוד התחרות היא  מנתח שוק המיזוג ומוצרי החשמל. אם כך, ניתן לראות כי 40% -שמחזיק כ
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באי עידוד  נצרכת לאור האינטרס הכלכלי. קשה להעריך מה חלקה של "הרגולציה העודפת"

)בשני מקרי  התחרות, אך ניתן להניח שיש לה חלק בלתי מבוטל לאור זאת שישנם פערי תקינה

המקשים יבוא, וכן שבתחום התמרוקים הוצאת רישיון ליבוא  OECD -ות המול מדינ הבוחן(

חודשים לא מאפשרת כניסת מתחרים חדשים, וכן מגבילה התרחבות של  5 -תמרוק בודד לוקחת כ

כמו כן, בשוק מוצרי החשמל אישור דגם בודד ליבוא לוקח כחודשיים ובעלות של  שחקנים קיימים.

שר בתחומים המקבילים באירופה כל הנדרש לצורך יבוא מוצרים עשרות אלפי שקלים. כל זאת כא

 אלו הוא הוא הודעה פשוטה לרשויות על יבוא.

 

 ספציפיהציבורי ההאינטרס 

עליו אמון הרגולטור והוא שונה בכל אחד ספציפי אינטרס ציבורי  , ישנולעומת האינטרס הכלכלי

 ממקרי הבוחן.

והאינטרס , אגף משאבי תשתית במשרד התשתיות בתחום מוצרי חשמל, הרגולטור האחראי הוא

שהוא אחראי עליו הוא היעילות האנרגטית של המשק הישראלי, ומשכך הוא  הספציפיהציבורי 

ניתן לזקק ולומר כי  ,קובע את מדיניות הנצילות האנרגטית של מוצרי חשמל טרם שיווקם. אם כך

עילות האנרגטית של מוצרי חשמל ובקרה עליו אמון הרגולטור הוא קביעת סף לי ספציפיהאינטרס ה

כי השוק אכן עומד בסף היעילות. הסכנה האפשרית באי קיום מדיניות הרגולטור היא חוסר יעילות 

 (.2016משרד התשתיות, אנרגטית מצטברת של המשק הישראלי )

בתחום התמרוקים, הרגולטור האחראי הוא אגף רוקחות במשרד הבריאות אשר אחראי על בטיחות 

למרות האבחנה בין תמרוקים לבין תרופות, גם תמרוק שאינו  תמרוקים המשווקים בישראל.ה

. עומד בסטנדרטים המקובלים עלול לגרום לפגיעה משמעותית בבריאות המשתמשים עד כדי מוות

סטנדרטים אלו כוללים לדוגמא היעדר מתכות כבדות, הרעילות לאדם כמו עופרת וכספית. מאחר 

אשר המכילים מתכות אלו  תמרוקיםבנושא זה, נצפו  ית אינה אחידה בדרישותיהוהרגולציה העולמ

 .(Amry et al., 2011; Lin et al., 2012; Dickenson et al., 2013) לנזקים לאדם וםגרעלולים ל

אפילו בחשיפה לכמויות מזעריות, מאחר והחשיפה הינה ממושכת  נזקים אלו עלולים להתרחש

סוגים שונים של  10,000 –בכ לפי הערכות בשוק התמרוקים העולמי משתמשים  ולאורך זמן.

 (.Ulah et al., 2013; Darber & Harvey, 2014כימיקלים לצורך ייצור תמרוקים )

ילו חומרים משמרים רישום תמרוקים היא אולם בנוגע לבע רגולציהבעיה נוספת הנובעת מהשונות ב

חלק ממשפחת מסוימים, כמו  משמרים ישנם חומרים .ובאילו תכשירים, מותרים לשימוש

https://samba.huji.ac.il/+CSCO+00756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/jat.3129/full#jat3129-bib-0013
https://samba.huji.ac.il/+CSCO+00756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/jat.3129/full#jat3129-bib-0101
https://samba.huji.ac.il/+CSCO+00756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/jat.3129/full#jat3129-bib-0050
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אסטרוגן נוספות -ומחלות תלויות בנים, המקושרים למקרים מסוימים של סרטן השדאפרה

(Golden et al., 2008),  לילדים במדינות אשר החלו להיות אסורים לשימוש בתכשירים המיועדים

 ,מאחר ומדובר בשינויים אשר מתרחשים לאחרונה(. EU, 2015אירופה בעקבות הסיכונים שהתגלו )

מצב העלול להעמיד בסיכון ילדים  לא כל המדינות היצרניות מדביקות את קצב השינויים ברגולציה,

וש לצורך ייצור מעבר לחומרים המותרים לשימ  במשתמשים בתכשירים אלו באופן עקבי ויומיומי. 

נמצאו בתמרוקים מסוכנים אחרים  חומריםתמרוקים ואשר מפוקחים על ידי הרשויות בעולם, 

 ,Harada et al., 2001; Lee et al., 2008; Soares & Nascentesמפוקחים, ואשר מקורם אינו ידוע )

2013.) 

משרד הבריאות וראש ניתן לראות מדברים שנאמרו על ידי מר משה בר סימן טוב, מנכל  מו כן כ

ועדת העבודה, הרווחה אגף רוקחות במשרד הבריאות הפרופ' אייל שוורצברג בדיון בכנסת בנושא )

כאשר הנושא כמובן מטריד גם את משרד הבריאות הישראלי, , 02.08.17בתאריך  (2017והבריאות, 

 .09.08.17עדה בתאריך וומאוחר יותר ב על תמרוקים אחריםדברים דומים נאמרו גם 

 :משה בר סימן טובמר 

"אנחנו יודעים שבמוצרים האלה יש תעשייה ענפה מאוד של זיופים, ושמים הרבה פעמים חומרים 

שהם תחליפים לחומרים האלה, והם חומרים רעילים. זה לא מוריד את יעילות המוצר, אלא הופך 

יון פה דיון של את המוצר למסוכן ולסכנה גדולה עבור המשתמש. אנחנו לא רוצים לעשות מהד

גימיקים, אבל יש לי פה ארבע משחות שיניים שכולן נקנו בישראל, חלקן בייבוא מקביל או מה 

שנקרא "ייבוא מקביל". חלק מהן מזויפות, והן לא רק מזויפות, אלא הן מכילות חומרים רעילים. 

ים לאף אחד יש פה ארבע חבילות, וגם הבאנו מברשת שיניים למי שרוצה לנסות. אנחנו לא מציע

להשתמש בדבר הזה כי החומר שיש בו זה לא סתם "קולגייט" באיכות נמוכה יותר כי מישהו זייף 

את זה, אלא יש פה חומר רעיל. אם ילד ישתמש בחומר שיש פה הוא יכול להגיע למקרים קיצוניים. 

האלה. באירופה מדווח על מאות מקרים של מוות כתוצאה משימוש בחומר הרעיל שנמצא במשחות 

 והדברים האלה נמצאו בישראל."

 

 פרופ' אייל שוורצברג:

"משרד הבריאות רוצה לעבוד בצורה של מניעה; הוא לא רוצה לעבוד בצורה של טיפול. יש משפט 

. אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו במקום "prevention is better than cure"ברפואה שאומר: 

זאת רק משחת שיניים. אם יש למישהו כאן אומץ שיבוא  שנכנסת משחת שיניים ואנשים אומרים,
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ויכניס חלק ממשחות השיניים האלה לפיו. יש פה חומר שנקרא "דיאתילן גליקול". זה חומר 

שמתחיל הרעלה דרך חלל הפה. זה נמצא כאן בארץ, דרך אגב, זה לא הגיע מסין או משהו בסגנון 

 כשל כלייתי" –שה ימים אחרי זה הזה. זה נכנס דרך הפה, יש קצת כאבי בטן, ושלו

אם כך ניתן לראות כי הסכנה הנשקפת מאי עמידה במדיניות היבוא בתחום התמרוקים הינה פגיעה 

 אפשרית בחיי אדם.

 

 דיון וביקורת

כאשר בוחנים את ההבדלים שבין ניסיונות השינוי בשני מקרי הבוחן לאור תיאוריית האינטרס 

לאור הריכוזיות ות שהאינטרס הכלכלי דומה בשני המקרים ניתן לראכאמור לעיל, הציבורי, 

שעומד כנגד ספציפי הואילו האינטרס הגבוהה הקיימת בשוק ולאור "עממיות" המוצרים. 

בתחום בעיקר האינטרס הכלכלי, שונה באופן מהותי. בתחום מוצרי החשמל, הסיכון הנשקף הוא 

בסופו של דבר להסתכם בעלויות גבוהות יותר הכלכלי, שכן אי יעילות אנרגטית כלל משקית, עלולה 

לציבור המשתמשים מחד, ולמדינה בדמות הגברת יצור החשמל והתשתיות הנדרשות לכך מצד שני. 

הללו, מדובר על סכנות שאינן פגיעה בחיי אדם, וכן על סכנות שאינן מידיות אלא  המקריםבשני 

היעילות רמת בעוד מספר שנים את  לבדוקיהיה יתן נ. ומצטברות, ואף הפיכות בטווח הארוך

האם יש  כך לראותעומת התקופה טרם השינוי וולבחון אותה ל ,השינוייישום האנרגטית לאחר 

 .להגיב בהתאםו ,ביעילות האנרגטיתשאינה מקובלת סטייה 

לעומת זאת, בתחום התמרוקים הסכנות שפורטו הינן סכנות הנוגעות לחיי אדם בטווח זמן הקצר 

יתן להתייחס אליהן כלא הפיכות. מכיוון שגם אם בהתערבות רפואית ניתן להחזיר את ושנ, יחסית

 .ותבלתי הפיכבאופן מהותי,  ןה ותהגלגל לאחור, הרי שהפגיעה התפקודית ועגמת הנפש הנגרמ

בתחום התמרוקים, אך אפשר  הצרמשכך, האינטרס הכלכלי עלול שלא לעמוד כנגד האינטרס 

בתחום מוצרי חשמל. ועל כן נראה כי תיאוריית האינטרס הציבורי  הצרשיהיה שקול לאינטרס 

 מאפשרת להבין את ההבדלים שבהתקדמות השינויים במקרי הבוחן.

הסתכלות רחבה יותר מאשר שקילת האינטרסים ישנה מאידך, ניתן להקשות על קביעה זו ולומר ש

ובארה"ב מתבססת על  (EU ,2009) מדיניות יבוא התמרוקים באירופהולהראות שזה מול זה, 

, ובאם יוקם מערך ביקורת בישראל (2014בתחום התמרוקים )לנג,  השיטה אליה מכוון השינוי

ניתן יהיה להתבסס על הניסיון שהצטבר בארה"ב ואירופה הדומה למערך האירופי והאמריקאי 

 ולבצע את השינוי למרות הסיכונים שלכאורה קיימים.
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 ת האינטרס הפרטיבחינת השינויים לאור תיאוריי 

תיאוריות מתחום האינטרס הפרטי בוחנות סוגיות מדיניות דרך מכלול האינטרסים הפרטיים של 

פרק זה נועד השחקנים המעורבים, ומייחסות חשיבות משנית לאינטרסים הרחבים של החברה. 

אמת הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של התלבחון את ההשערה השנייה, כי 

תקנים ודרישות בתחום הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות בנושא של 

של השחקנים  הם אינטרסים פרטייםהתאמת תקנים ודרישות בתחום דרישות היבוא של תמרוקים 

 .המעורבים בתהליך קביעת המדיניות

 

 תחום מוצרי חשמל

יש לנתח  האינטרסים הפרטיים שלהםאת אשר יה השחקנים הרלוונטיים לשינוי במדיניות הרגולצ

הם: מנכ"ל משרד התשתיות, הרגולטור, משרד ראש הממשלה, יבואנים קיימים ויצרנים, יבואנים 

 קטנים וחדשים.

 

 מנכ"ל משרד התשתיות

החלטת ועדת  כאשר, 201537שאול מרידור מונה לכהן כמנכ"ל משרד התשתיות בחודש אוגוסט 

מר  . בהיות2016התקיימה במרץ בתחום מוצרי החשמל שינוי הרגולציה שרים לרגולציה בנושא 

ניתן לשער כי הוא נדרש לייצר תמונת מצב של מנהל המביא , מנכ"ל חדש יחסית )כחצי שנה( מרידור

ת לכל משק בית געהישגים בקרב הדרג הנבחר, והישג בדמות הקלה משמעותית ברגולציה הנו

חתת יוקר מחיה הייתה חשובה לו באופן אישי. מה גם שניתן בישראל ואשר מייצרת תמונה של הפ

להעריך כי הוא נדרש לייצר הישגים הנחשבים ליברלים בדמות השוק החופשי על מנת להתקדם 

בהתמנותו לראש אגף תקציבים במשרד לו לאחר מכן לתפקידים בכירים יותר, כפי שאכן קרה 

 .2017אוקטובר חודש האוצר ב

 

 הרגולטור

                                                        
 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001062516כפי שפורסם :   37
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האחראי מטעם משרד התשתיות הוא מר אדי בית הזבדי, ראש אגף שימור אנרגיה. כדי  הרגולטור

לבחון את מפת האינטרסים של הרגולטור יש לבחון את חובות הרגולטור טרם שינוי המדיניות 

הרגולטור נדרש לקבוע את מדיניות  ,וכן את המשאבים הנדרשים לשם כך. טרם השינוי ,ולאחריו

מכון התקנים היה הגוף המבצע של המדיניות. בנוסף, הרגולטור י שנאמר לעיל, כפהרגולציה, ואילו 

נדרש לבצע פיקוח רק באופן חלקי על מנת לוודא ציות, שכן מכון התקנים ישב בשער הכניסה 

למדינה ועל היבואנים להציג אישור מאת המכון טרם יבוא מוצרים לישראל. לאחר השינוי ולשם 

אי בדיקת מוצרים בכניסה לישראל  קונספטואלי לאורלטור לבצע שינוי קיום השינוי, נדרש הרגו

וידוא שם ל בשווקים פיקוח נרחבל חלף זאת הוא נדרשו ת היבואנים,על הצהררק תוך התבססות 

ציות. שינוי זה היה עד אז חדשני בישראל ובוצע רק בחוק המזון )"רפורמת הקורנפלקס"( וגם שם 

רגיל" ולא מזון "רגיש"(. ניתן להעריך כי המוטיבציה לביצוע שינוי רק בהיקף מוגבל )רק למזון "

מסדר ראשון שכזה בעבודת הרגולטור יצרה אצלו מניע שלילי לשינוי המוצע במדיניות הרגולציה. 

בנוסף, במדיניות החדשה מוטל על הרגולטור אחריות כבדה יותר, שכן אחריותו לוידוא הציות 

המצב הישן בו הוא לא נדרש לבצע את האכיפה אלא מכון התקנים. הפכה ודאית הרבה פחות לעומת 

, ואגף שימור 2030עד לשנת  17%מה גם, שמשרד התשתיות התחייב להתייעלות אנרגטית של 

שינוי הרגולציה עלול להוביל לכישלון בהשגת  ,. לכן38אנרגיה הינו האגף האמון על ביצוע מדיניות זו

יעילים פרצה גדולה יותר ביבוא מוצרי חשמל ביתיים שאינם ישנה אפשרות ל ןשכ ,היעד שהוגדר

 :2016. ביטוי לכך ניתן לראות בדוח טיוב הרגולציה שפרסם המשרד בשנת אנרגטית

 החלטות אלו יכולות להביא להגדלת מספר דגמי מוצרי החשמל שייובאו לישראל, כך שניתן יהיה"

במכון  ים כיום בבדיקת הנצילות האנרגטיתלייבא באופן פשוט יחסית מוצרי חשמל ללא הצורך הקי

תיפגע,  התקנים. הרגולטור ציין, כי קיים סיכון כי היעילות האנרגטית של המוצרים המיובאים

בשנת  התייעלות אנרגטית 17% ) וממילא יעדי ההתייעלות האנרגטית עליהם הצהירה המדינה

 "מכירה של מוצרי חשמל אלו., לאור העובדה כי יתבצע פיקוח רק בדיעבד לאחר יבוא ו(2030

 

 שרד ראש הממשלהנכ"ל ממ

                                                        
כאמור באתר האינטרנט של האגף  38

http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/Pages/GxmsMniECDivision.aspx 
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ההחלטה בדבר שינוי המדיניות בתחום מוצרי החשמל התקבלה בועדת שרים לרגולציה בחודש מרץ 

משרד . כמו כן 40. בראש ועדת שרים לרגולציה עומד ראש הממשלה, דבר הנדיר בפני עצמו201639

משרד נבע הדוח טיוב הרגולציה של ידי ביטוי בהתשתיות קיבל החלטה על שינוי המדיניות הבאה ל

. בהחלטה זו, 2118 המהמהלך הכללי של משרד ראש הממשלה לטיוב הרגולציה כתוצאה מהחלט

משרד ראש הממשלה לקח על עצמו אחריות נרחבת ליצירת סביבה רגולטורית נוחה יותר, ואילו 

ל תחומי הרגולציה בממשלה, הייתה השנה הראשונה מבין חמש שנים בהם נבחנים כל 2015שנת 

. לא מן הנמנע שמנכ"ל 41היה תחום יבוא מוצרי חשמל 2015לשנת שנבחרו אחד התחומים  כאשר

ולכן ניתב את קבלת , 2118אור החלטה המשרד, מר אלי גרונר,  היה צריך להראות תוצאות ל

טה ההחלטה בנושא לזירת ועדת שרים לרגולציה בראשות ראש הממשלה כדי לוודא שההחל

ניתן לראות  בנוסף, מתקבלת, ולכן הם אלו שנטלו חלק בקידום השינוי המהיר במדיניות הרגולציה.

כי מנכ"ל משרד ראש הממשלה אף לקח באופן אישי את נושא הרגולציה והוא זה שמרים את הדגל 

 .42המלחמה ברגולציה העודפת באופן אישי ועקבי

 

 יאלייםיבואנים גדולים לעומת יבואנים קטנים ופוטנצ

בישראל קיימים מספר מועט של יבואנים גדולים של מוצרי חשמל ביתיים. ניתן להניח  ,לעילכאמור 

כר נח ליבואנים הקיימים וליצרנים, שכן היא מקשה  תכי מדיניות הרגולציה הקיימת בתחום מייצר

להקל  על כניסה לתחום של יבואנים חדשים ויבוא מקביל. לעומת זאת, המדיניות החדשה אמורה

תחרות  הוותמשמעותית על כניסת יבוא מקביל וכניסה לתחום של יבואנים חדשים שעלולים ל

המפרט  (2016)משרד התשתיות,  ליבואנים הגדולים. עם זאת, ניתן לראות מדוח טיוב הרגולציה

את רשימת הבעיות הרגולטוריות בתחום שעלו בשיח עם בעלי העניין, כי העיכובים ביבוא והפער 

. אם כך, ניתן לראות כי האינטרסים של היבואנים הגדולים עלגם המדיניות באירופה מקשה מול 

                                                        
 החלטה כזו. הודעת הדובר נדלתה מתוך: אין בנמצא החלטה רשמית, אך יש הודעת דובר רשמית המבשרת על39

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeRegu070316.aspx 
כיום ראש הממשלה עומד בראש ועדת שרים אחת נוספת בלבד בנושא "קידום שילובם בחברה הישראלית של  40

 ועדות שרים תקפות. 33אזרחי ישראל ממוצא אתיופי" מתוך סך של 
 regulation.gov.ilאתר הרגולציה הממשלתי  41
 כפי שניתן לראות ברשימת התבטאויות פומביות בזמן קצר יחסית:   42

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001194249 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001166358 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001158286 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001193291 

-https://mida.org.il/2017/12/31/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90
-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C

%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C/ 
3713281,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

.4182285https://www.themarker.com/news/politics/1 
http://www.energianews.com/article.php?id=22576 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001194249
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001166358
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001158286
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001193291
https://mida.org.il/2017/12/31/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/12/31/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/12/31/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/12/31/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/12/31/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A8/
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3713281,00.html
https://www.themarker.com/news/politics/1.4182285
http://www.energianews.com/article.php?id=22576
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מצד  למרות החשש מתחרות יםהיבואנים הגדולים ושל היבואנים הקטנים בנושא זה מתלכד

 ,בתחום מוצרי החשמל חוסר תחרותיות ישנהמראה כי  ,דוח ועדת לנג, . בנוסףהיבואנים הגדולים

והן במקטע הסיטונאות והקמעונאות, כך שליבואנים הגדולים קיימים גם אפיקי במקטע היבוא  הן

זה מאפשר ליבואנים הגדולים לשמר את היתרון היחסי  מצבמכירה בלעדיים ללקוחות הקצה. 

 שלהם על היבואנים הקטנים למרות ההקלות בתחום הרגולציה.

 

 םתחום תמרוקי

הם: מנכ"ל יש לנתח לנתח את מניעיהם  אשריה השחקנים הרלוונטיים לשינוי במדיניות הרגולצ

, הרגולטור, משרד ראש הממשלה, יבואנים קיימים ויצרנים, יבואנים קטנים הבריאותמשרד 

 וחדשים.

 מנכ"ל משרד הבריאות

 ה, כבר עם מינויו החל201543משה בר סימן טוב מונה לכהן כמנכ"ל משרד הבריאות בחודש יולי 

הלך בטענה כי הוא המנכ"ל הראשון שאינו רופא במשרד נגד למההסתדרות הרפואית להת

. בשנים הקודמות 44הבריאות. ההסתדרות הרפואית אף הגדילה לעשות ועתרה לבגץ בגין המינוי

כרכז לענייני בריאות באגף התקציבים במשרד האוצר, ואף  טוב -בר סימן מנכ"ל כיהן כ ולמינוי

ביקורת כלפי המינוי  ופנתהכתוצאה מכך ה. 45תכסגן הממונה על התקציבים באוצר בנושאי בריאו

הדבר יצר . שכן באופן טבעי כסגן הממונה על התקציבים הייתה ראייתו דרך האספקט הכלכלי

מכיוון שאחד  .46בעיתונות התפרסםואף  חיכוך מתבקש אל מול אנשי המקצוע במשרד הבריאות

היה תחום  2015אות בשנת במשרד הברי 2118מהתחומים הרגולטוריים לבחינה במסגרת החלטה 

יבוא התמרוקים, הרי שמיד לאחר היבחרו כמנכ"ל התגלגלה לפתחו סוגיה זו. בסוגית יבוא 

התמרוקים, אשר לה אספקטים כלכליים נכבדים, ניתן להניח כי היה על המנכ"ל להראות את 

 נאמנותו לאנשי המקצוע במשרד ולא לשתף פעולה עם הדימוי שרצו לתת לו כמנכ"ל משרד

דוגמה לחשש זה של אנשי המקצוע במשרד  'נדות כלכליות.של אג "סוכן כפול"הבריאות המשמש כ

בין משרד הבריאות לאגף כאשר במוקד המחלוקת  ,ניסיון השינוי השלישיבהבריאות, ניתן לראות 

ה יתהיטוב כיהן כרכז בריאות באגף תקציבים בתפקידו הקודם(  –תקציבים )כאמור בר סימן 

                                                        
 http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Documents/n39A.pdfלפי כתב המינוי. נדלה מתוך:  43
 לה ואח'ההסתדרות הרפואית נ' הממש 4128/15בגץ  44
 .46לפי כתב המינוי כאמור בהפניה  45
 להלן שני דוגמאות: 46

1.2648617-https://www.haaretz.co.il/.premium ,
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001035406 

https://www.haaretz.co.il/.premium-1.2648617
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בדיוני  בנושא פשרהבעצמו התנגד ל בר סימן טובניתן לראות כי  . עם זאתבוא המקבילסוגיית הי

 .(2017)ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,  הכנסת בסבב האחרון

 הרגולטור

הרגולטורית לתחום התמרוקים היא ד"ר אסנת לוקסמבורג ראש מנהל טכנולוגיות ותשתיות 

ת האינטרסים של הרגולטור יש לבחון את חובות רפואיות במשרד הבריאות. כדי לבחון את מפ

. טרם ביצוע חובות אלו הרגולטור טרם שינוי המדיניות ולאחריו וכן את המשאבים הנדרשים לשם

הרגולטור נדרש לבצע פיקוח באופן חלקי על מנת לוודא ציות, שכן טרם שיווק התמרוקים  ,השינוי

 ,ות. לאחר השינוי ולשם קיום השינוי, ראשיתלקבל את אישורו של משרד הבריאהיבואן היה נדרש 

בדיקת מוצרים בכניסה לישראל  א תתבצעשלניהול הסיכון כך  תנדרש הרגולטור לבצע שינוי בתפיס

וידוא ציות בשווקים בדיעבד. שם נרחב ל לכך לפקח באופןובתמורה . תוך התבססות על הצהרה

רפורמת הקורנפלקס"( וגם שם רק בהיקף שינוי זה נחשב חדשני בישראל ובוצע רק בחוק המזון )"

מוגבל )רק למזון "רגיל" ולא מזון "רגיש"(. ניתן להעריך כי המוטיבציה לביצוע שינוי מסדר ראשון 

מקבל אף הדבר  שכזה בעבודת הרגולטור יצרה אצלו מניע שלילי לשינוי המוצע במדיניות הרגולציה.

הרגולטור  בו הואשם, שעדיין מהדהד "רמדיה" לאור מקרהמשנה תוקף כשמדובר בחיי אדם 

מנכ"ל  . ראיה לכך ניתן לראות בדברי47בתחום יבוא מוצרי מזון לתינוקות באופן אישי בגין הפרשה

)ועדת משרד הבריאות בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדיונים על ניסיון השינוי השלישי 

 תמרוקים:בתחום ה 09.08.17( מתאריך 2017הרווחה והבריאות,  ,העבודה

נכון. מירב, אנחנו לא התאוששנו מ"רמדיה", והציפייה של מדינת ישראל היא שכשקורה מחדל "

אני רוצה להציף את הבעיה. הצענו, אגב,  ....המדינה מפיקה לקחים., אז המדינה הפיקה לקחים.

 טראומת -)הערת העורך  אם משרד אחר מרגיש שהוא יודע לנהל סיכונים לא תחת פוסט טראומה

 "הם מוזמנים לעשות את זה.  "רמדיה"(

 

 ראש הממשלה נכ"ל משרדמ

שינוי לההחלטה  על שהצהיר (2016)משרד הבריאות,  דוח טיוב הרגולציה של משרד הבריאות

. 2118 ההמדיניות נבע מהמהלך הכללי של משרד ראש הממשלה לטיוב הרגולציה כתוצאה מהחלט

ריות נרחבת ליצירת סביבה רגולטורית נוחה יותר, בהחלטה, משרד ראש הממשלה לקח על עצמו אח

הייתה השנה הראשונה מבין חמש שנים בהם נבחנים כלל תחומי הרגולציה  2015ואילו שנת 

                                                        
 html-ttps://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,Lh.3520095,00ראו כתבה המתארת את המקרה:   47
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. לא מן הנמנע שראש אגף 48היה תחום יבוא תמרוקים 2015בממשלה, ואילו אחד התחומים לשנת 

ו צריכים להראות תוצאות למהלך בכיר לטיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה, ומנכ"ל המשרד הי

 היו מהגורמים שדחפו לשינוי.שהתקבל בהחלטת הממשלה, ו

 

 יבואנים גדולים לעומת יבואנים קטנים ופוטנציאליים

תמרוקים. ניתן להניח כי ה בתחוםבישראל קיימים מספר מועט של שחקנים גדולים לעיל כאמור 

אנים הקיימים וליצרנים, שכן היא מקשה על כר נח ליבו מהווהמדיניות הרגולציה הקיימת בתחום 

כניסה לתחום של יבואנים חדשים ויבוא מקביל. לעומת זאת, המדיניות החדשה אמורה להקל 

משמעותית על כניסת יבוא מקביל וכניסה לתחום של יבואנים חדשים שעלולים לייצר תחרות 

המפרט את  (2016רד הבריאות, )מש ליבואנים הגדולים. עם זאת, ניתן לראות מדוח טיוב הרגולציה

רשימת הבעיות הרגולטוריות בתחום שעלו בשיח עם בעלי העניין, כי העיכובים ביבוא והפער מול 

על ניסיון השינוי השלישי )ועדת עליהם. כמו כן בדיונים בכנסת גם המדיניות באירופה מקשה 

העסקית היו בעד המהלך של ניתן לראות כי נציגים מכל הקשת ( 2017העבודה, הרווחה והבריאות, 

לדוגמה נציגי  שכן המדיניות הקיימת היום פגעה גם בהם. התאמת המדיניות לנהוג באירופה,

לא היה באפשרותם לאשר היצוא מכיוון ש מדיניותב מדיניות הנוכחית פוגעתשה, תיארו התעשיינים

הגדולים והקטנים בנוסף, גם נציגי היבואנים  .בהתאם לסטנדרטים באירופה שהמוצרים עומדים

. אם כך, ניתן בגלל חוסר הודאות והתמשכות התהליכים הביעו את מורת רוחם מהמדיניות הקיימת

למרות  יםלראות כי האינטרסים של היבואנים הגדולים ושל היבואנים הקטנים בנושא זה מתלכד

גם עליהם החשש מתחרות. ניתן להניח כי גם על היבואנים הגדולים מוטלים קשיי הבירוקרטיה ו

 הדבר מייצר קושי רב, שהיו מוכנים לוותר עליו. 

 

 דיון וביקורת

על מנת לסכם את הנאמר לעיל בדבר מארג האינטרסים בשני מקרי הבוחן ניתן לראות את הדברים 

 להלן: 7בטבלה 

 

                                                        
 regulation.gov.ilאתר הרגולציה הממשלתי  48
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מנכ"ל משרד  מנכ"ל המשרד 
 רה"מ

יבואנים גדולים  משרד ממונה
 ויבואנים קטנים

 בעד נגד דבע בעד מוצרי חשמל

 בעד נגד בעד נגד תמרוקים

 

הוא  ,האינטרסים שונהביזור כי ההבדל היחידי בין מקרי הבוחן שבו  ניתן לראות 7לפי טבלה 

מנכ"ל המשרד היה נדרש להראות  ,בעוד במשרד התשתיותכאמור,  .בעמדת מנכ"לי המשרדים

נכ"ל המשרד היה נדרש בתחום התמרוקים מלעומת זאת תוצאות ולכן היה בעד יישום השינוי 

פוגע הלהוכחת אמון לאנשי המקצוע הרפואיים ולכן לא שש לתמוך בשינוי המדיניות באופן כזה 

משרד התשתיות הינם בדרך כלל  יל"יש לציין כי מנכבהקשר זה, הרגולטור. עמדה המקצועית של ב

 רד הבריאותכפי שקורה במש)מהנדסים וכיו"ב( מהתחום הכלכלי ולא מתחום הליבה של המשרד 

 .49כיום

 בהםשנים , עשור ניסיונות לשינוי זה שרד הבריאות מבצע, מבכל הקשור לשינוי בתחום התמרוקים

מול אנשי  היו אמורים להיות חצויים בשאלת הנאמנותאשר לא  ,רופאיםשהינם  םמנכ"לי כיהנו

הנימוק כי  להניחלא סביר נראה  ובכל זאת ניסיונות השינוי לא עלו יפה. אם כך, –המקצוע במשרד

מקרי הבוחן. עם ין שני אינטרסים פרטיים היה הגורם לדיפרנציאליות בהתפתחות השינויים ב של

יש לציין כי המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי בהובלת משרד ראש הממשלה הינו מהלך חדש , זאת

ונות, בשנים האחר ת האינטרסיםלזיר נוסףשחקן  עובדה המוסיפה( 2015יחסית )מתחילת שנת 

שינוי השיטה הרגולטורית בניסיונות השינוי הקודמים, לשיתכן שאי קיומו גרם לחוסר בדחיפות 

 מנוגדיםנאמנות מנכ"ל משרד הבריאות היוו כוחות בכיוונים  וייתכן כי קיומו בתהליך ושאלת

לשינוי המדיניות, ואילו שאלת הנאמנות של מנכ"ל המשרד הייתה נפתרת היה ניתן לראות 

 ות משמעותית בניסיון השינוי האחרון.התקדמ

 

 

 

                                                        
. לעומת 2015-2013. אורנה הוזמן בכור, 2013-2009לדוגמא מנכלי משרד התשתיות בשנים האחרונות: שאול צמח,  49

. פרופ' ארנון אפק 2010-2014. פרופ' רוני גמזו 2009-2010עם, -מנכלי משרד הבריאות בשנים האחרונות: ד"ר איתן חי
2014-2015 
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 בחינת השינויים לאור תיאוריית פוליטיקה בירוקרטית 

תיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית בוחנת סוגיות של מדיניות ציבורית מתוך הבנה כי קבלת 

החלטות מורכבות נעשות מתוך התערבות של מספר שחקנים בירוקרטים וכי ההחלטה המתקבלת 

 תוצר של מאבקי כוחות בין השחקנים.הינה  בסופו של דבר

הגורמים שאפשרו שינוי מדיניות מהיר והסכמי בנושא של על מנת לבחון את ההשערה השלישית כי 

התאמת תקנים ודרישות בתחום הדרישות האנרגטיות במוצרי חשמל והקשו על שינוי מדיניות 

 מיקוח של תוצרהם וקים בנושא של התאמת תקנים ודרישות בתחום דרישות היבוא של תמר

ניתוח השחקנים השונים ואת המאבקים את , אציג להלן הבירוקרטיים השחקנים בין ופשרה

 בסופו של דבר לשינויים.והפשרות ביניהם שהובילו 

 

 מוצרי חשמל

על מנת להבין את מערך הכוחות שהובילו לשינוי, ראשית יש לסקור את המוסדות הבירוקרטים 

 הרלוונטיים לתהליך.

חשמל, ועל תחום היעילות האנרגטית המשרד התשתיות, האמון על מדיניות יבוא של מוצרי ( 1)

, כפי שהצהיר בתכנית המשקיתכמה שניתן את היעילות האנרגטית  גדילבישראל השואף לה

אחראי על תחום התקנים המשרד הכלכלה,  (2) .502020-2010לשנים ההתייעלות האנרגטית 

דוח ועדת על פרסום , 2318 החסמי יבוא כפי שבא לידי ביטוי בהחלט בישראל ואחראי על הסרת

 ,בממשלהמשרד ראש הממשלה, המעוניין בהפחתת חסמי רגולציה ( 3). קדמיועדת דוח  ועל לנג,

מעורבים מספר גופים שונים  מתאר מצב בוניתן לראות כי מקרה הבוחן אכן . 2118 הכאמור בהחלט

 .בתהליך קבלת ההחלטות

לאור , תוצאה של מאבקי כח בין הגופים השונים והינ הקבלת ההחלט ךכי תהלין לראות ניתעוד 

משרד הכלכלה בדוח ועדת לנג מזכיר לאורך הדוח כולו דוגמאות מתחום יבוא מוצרי החשמל שזאת 

 2318 ההחלט ,כמו כן. 51ואף מקדיש נספח שלם לתיאור הבעיות במדיניות היבוא של מוצרי חשמל

בכל הנוגע מתווה מדיניות מפורטת על בסיס דוח ועדת לנג , שר הכלכלהאחראי אשר על ביצוע 

תקנים הבין לאומיים וכן הסתמכות על הצהרת היבואן מקובל בהשוואת התקנים בישראל לל

                                                        
 בהתאם למפורט באתר האגף: 50

http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/Pages/GxmsMniECAbout.aspx 
 לדוח ועדת לנג. 7.7נספח  51



86 
 

במקום ביצוע בדיקות בישראל טרם שיווק המוצרים. כל אלו מראים את ההתערבות ועמדת הכח 

משרד הכלכלה העביר בנוגע לתחום יבוא מוצרי החשמל. בנוסף, שמשרד הכלכלה הפגין באופן ישיר 

 שמיועד לטפל בכל הקשור לתקנים ישראליים ייחודיים לעולםם, לחוק התקני  10תיקון מס'  את

-) מחייב בחינה מחודשת של כל התקנים הקיימים בישראל וביטול כל הסטיות הלאומיותו

ational DeviationN) את עמדתו הברורה של משרד הכלכלה  יםראמכל אלו . 52הקיימות בהם

 עמדתו באשר לתחום יבוא מוצרי החשמל.כמו גם את כללי, באופן באשר לתחום היבוא 

 2118עמדת משרד ראש הממשלה בעניין הפחתת רגולציה כמעט מובנת מאליה לאור החלטה 

הדרישות  העוסקת בהקלת הנטל הרגולטורי באופן כללי, ואף מזכירה באופן מפורש את התאמת

 כחלק מתכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי.  הטכניות

התאמת הדרישות הטכניות המוטלות על יבוא או ייצור טובין לפי צו יבוא חופשי או לפי כל דין "

אחר, למקובל בשווקים משמעותיים בעולם, למעט בנסיבות מיוחדות בשל קיומם של תנאים 

 (2118 " )מתוך החלטהייחודיים למדינת ישראל

קובעת שתחום מוצרי החשמל יבחן כבר בשנה הראשונה לתכנית החומש על  2118החלטת ממשלה 

עמדתו של ראש הממשלה על עודף  כמו כן מנת להפחית בו את הנטל הרגולטורי כמה שניתן.

. בנוסף, באתר הרגולציה 53הרגולציה בישראל ידועה ובאה לידי ביטוי בפומבי באופן נרחב

הל על ידי אגף טיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה, ניתן למצוא את דוח הפחתת המנו 54הממשלתי

 הנטל הרגולטורי בתחום מוצרי החשמל של משרד התשתיות בו נמצאת הפסקה הבאה:

הערת  - בר לתצהיר והתאמה לדרישות המקובלות בעולם)שינוי מדיניות היבוא ומע החלטות אלו"

לייבא  מי מוצרי החשמל שייובאו לישראל, כך שניתן יהיהיכולות להביא להגדלת מספר דג (העורך

 במכון באופן פשוט יחסית מוצרי חשמל ללא הצורך הקיים כיום בבדיקת הנצילות האנרגטית

תיפגע,  כי קיים סיכון כי היעילות האנרגטית של המוצרים המיובאים הרגולטור ציין התקנים.

בשנת  התייעלות אנרגטית 17%)המדינה  וממילא יעדי ההתייעלות האנרגטית עליהם הצהירה

 "., לאור העובדה כי יתבצע פיקוח רק בדיעבד לאחר יבוא ומכירה של מוצרי חשמל אלו(2030

                                                        
ראו דברי ההסבר לחוק:  52

http://www.tazkirim.gov.il/Memorandum_Archive/Attachments_2012/41325_x_AttachFile.doc 
 7.1המונח סטיות לאומיות מפורט לעיל ב סעיף 

, www.themarker.com/news/1.2873836https//:לדוגמה:  53
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001040822 ,-t.co.il/articles/0,7340,Lhttps://www.yne

4268149,00.html 
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/319615 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3579976,00.html 
54 www.regulation.gov.il  

http://www.tazkirim.gov.il/Memorandum_Archive/Attachments_2012/41325_x_AttachFile.doc
https://www.themarker.com/news/1.2873836
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001040822
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4268149,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4268149,00.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/319615
http://www.regulation.gov.il/
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ניתן לראות בפסקה זו את מאבקי הכוחות שתנהלו בדוח בין משרד ראש הממשלה כמתכלל המהלך 

החלטה, הראה כמזהיר מפני שנ - להפחתת הנטל הרגולטורי לבין הרגולטור עצמו במשרד התשתיות

אף שהיא מוזכרת בדוח פומבי שמשרד התשתיות עצמו פרסם. מה גם, שההחלטה הסופית לשינוי 

המדיניות בתחום יבוא מוצרי חשמל התקבלה בוועדת שרים לרגולציה שראש הממשלה עצמו עומד 

ות, שכן , גם זו עדות לעמדת משרד ראש הממשלה בתחום זה לעומת עמדת משרד התשתי55בראשה

 אם המשרד עצמו היה מעוניין בשינוי לא היה צורך בהחלטת ועדת שרים חוץ משרדית כלל.

פשרות לאור מ תמורכב יתההיההחלטה לשינוי המדיניות בתחום מוצרי החשמל , כי ניתן לראות

נשארו שני חריגים לעומת המקובל באירופה בתחום ש מכיווןמאבקי כח בין השחקנים השונים, 

היינו תנאי הסף של הצריכה  –( רף הצריכה האנרגטית 1רי חשמל. שני החריגים הם )יבוא מוצ

 –( אופן הדירוג והתווי של המוצרים 2האנרגטית של המוצר שמתחת לו לא יתאפשר היבוא.  ו )

תנאי הסף לתווי לכל אחת כאשר ( A-Gמוצרי החשמל בישראל מסומנים בדרגות יעילות אנרגטית )

י הסף באירופה וכן אופן הסימון שונה במעט, כך שבישראל לעומת אירופה אין מהרמות שונה מתנא

)משרד התשתיות,  ++ ואילו באירופה הדבר מותרA ,+Aאפשרות לסימון של תתי קטגוריות כמו, 

בדבר ( 2016)משרד ראש הממשלה,  11.08.2016מיום  1858בהחלטת ממשלה  בנוסף. (2016

 ב:2נקבע בסעיף  "וצרי חשמלהפחתת הנטל הרגולטורי ביבוא מ"

 או לאומית-בין בתקינה קבועה אשר, אנרגטית נצילות לעניין החישוב שיטת עקרונות אימוץ"

 האנרגיה צריכת רף למעט, משמעותיים שווקים עם מפותחות מדינות בקרב נהוגה אשר בתקינה

 אימוץ ןאופ. (הערת העורך –)ההדגשה אינה במקור  האמור הסימון ואופן למוצר המרבית

 שעלו לנתונים מעבר, כאמור החישוב לצורך נוספים בנתונים צורך יהיה לא כי יבטיח העקרונות

 ".לעיל' א סעיף לפי שתבוצע הבדיקה משיטת

אם כך, ניתן לראות כי נעשתה פשרה משני צדי המתרס כך שהתקנים הישראליים יותאמו לתקינה 

בל במדינות המפותחות )תצהיר במקום בדיקה הבינלאומית וכן אופן הוכחת העמידה תותאם למקו

דבר אשר יקל רבות על הנטל הרגולטורי ועל כניסת שחקנים חדשים וקטנים לתחום  –מראש( 

היבוא, כל זאת בהתאם לעמדת משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה. ומאידך, תנאי הסף 

לם, כך שבישראל ישאר שונה בישראל לעומת המקובל בעויהאנרגטיים ואופן סימון המכשירים 

                                                        
 אין בנמצא החלטה רשמית, אך יש הודעת דובר רשמית המבשרת על החלטה כזו. הודעת הדובר נדלתה מתוך: 55

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeRegu070316.aspx 
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תנאי הסף יהיו גבוהים יותר וכך תשמר היעילות האנרגטית הגבוה בהתאם למדיניות משרד 

 התשתיות.

לסיכום, ניתן לומר כי כרוניקת השינוי של מדיניות מוצרי חשמל עומדת במבחני התיאוריה של 

את אותה פוליטיקה בירוקרטית שכן נמצא שקיימים מספר גופים המקדמים מפוזיציות שונות 

 ההחלטה, ולבסוף ההחלטה המתקבלת הינה החלטה של פשרות בין השחקנים השונים.

 

 תמרוקים

על מנת להבין את מערך הכוחות שהובילו לשינוי, ראשית יש לסקור את המוסדות כאמור, 

 הבירוקרטים ואת הפוליטיקאים הרלוונטיים לתהליך.

בגין את הסיכון  כל הניתןשואף להקטין כ, םתמרוקי, האמון על מדיניות היבוא של בריאותמשרד ה

, נושא על . מלבד זאת56יבוא תמרוקים כפי שהוא מצהיר על מדיניותו באופן כללי באתר האינטרנט

 .פי שהוזכר לעילכאת טראומת רמדיה המשרד גביו 

היא שיש משרד הכלכלה, כאמור לעיל בתיאור עמדות השחקנים בתחום מוצרי החשמל, עמדת 

בכל  .פן מוחלט את התקנים בישראלים ואת מדיניות הרגולציה למקובל באירופהלהתאים באו

, משרד הכלכלה בדוח ועדת לנג מזכיר קשור באופן קונקרטי בשינוי מדיניות היבוא בתמרוקיםה

לאורך הדוח כולו דוגמאות מתחום יבוא תמרוקים ואף מקדיש נספח שלם לתיאור הבעיות 

ניתן להבין את עמדתו של משרד הכלכלה לאור . בנוסף, 57םבמדיניות היבוא בתחום התמרוקי

)ועדת  פסקת הפתיחה של נציגת המשרד, הגב' מיכל פינק, בדיונים בכנסת על ניסיון השינוי השלישי

 .02.08.17( בתאריך 2017 ,העבודה, הרווחה והבריאות

חנו רואים אנחנו מסתכלים על יוקר המחיה בכלל ועל מוצרי צריכה וטואלטיקה בפרט, ואנ"

שמדובר בהפרשים גדולים מאוד לעומת המחירים בעולם. בדקנו לאחרונה דווקא את מוצרי 

בממוצע מהעולם, וספציפית המותג "קולגייט" יקר יותר  48%הטואלטיקה, וראינו הפרש של 

לאחרונה בחנו את נושא  מדינות, וברור שיש מדינות זולות מאתנו בהרבה... 12-ב 68%-בממוצע ב

מהפארמים הגדולים. בחנו למה הם  20%-30%-ים. ראינו שפארמים קטנים זולים יותר בהפארמ

 7,000-מהישראלים מרוויחים פחות מ 50%ומצאנו ייבוא מקביל...  20%-30%-זולים יותר ב

                                                        
56 Pages/default.aspxhttps://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/cosmetics/ 
 בדוח ועדת לנג 7.6נספח  57
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שקלים. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעול הגדול. אכן אנחנו מקבלים רגישות של מוצרים מסוימים 

בהיריון או בתינוקות. נאמר כאן, אנחנו בולעים את הפסטה, אז במשחות כאשר מדובר בנשים 

להגדיל את  –שיניים אי אפשר להשתמש?... כשהמטרה שלנו ושל משרד הבריאות היא משותפת 

האפשרות לייבוא. אנחנו רואים שונה את הדרך. אנחנו חושבים שצריך לשנות את האיסורים ואת 

 ."ההגבלות

כפי שהוצגה בעניין יבוא מוצרי חשמל תקפה גם בכל הנוגע לתחום  עמדת משרד ראש הממשלה

  התמרוקים מכיוון שזו עמדה כללית לתחום היבוא.

אמון בין היתר על קידום רפורמות כלכליות ושינויים מבניים בענפי האגף תקציבים במשרד האוצר, 

כאמור, ניסיון השינוי . 58המשק השונים הציב לו כיעד את הגברת התחרותיות וטיפול ביוקר המחיה

ף ג, שא2017-2018הוגש במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים בתחום התמרוקים השלישי 

ניתן לראות את עמדתו של אגף תקציבים  בנוסף,התקציבים מגיש לאישור הממשלה והכנסת. 

( 2017בכנסת )ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בהתאם לדברי נציגתו, הגב' עדי חכמון בדיונים 

 :02.08.17בתאריך  בכנסתעל ניסיון השינוי השלישי 

"...התקנות שמובאות לכאן הן תולדה של רפורמה שהבאנו בחוק ההסדרים האחרון...המטרה של 

הרפורמה הזאת היא להוריד יוקר מחיה, להקל על הייבוא המקביל, ולהקל על היצרנים המקומיים 

נו רואים שהתקנות האלה עושות בדיוק ההפך. בכל מה שקשור לתיקי התמרוק שלהם. בפועל אנח

באנו להוריד יוקר מחיה, באנו להוריד רגולציה, באנו להקל על הצרכן, ובפועל אנחנו רק מכבידים 

על הרגולציה ולא מקלים באמת על הייבוא המקביל. לכן יש לנו הרבה הערות. חלקן נאמרו כאן 

ן רשמי ליבואן מקביל שאינן ברורות לנו; באשר למוצרים הרגישים. יש הרבה התניות בין יבוא

דרישות שהן מעבר לדרישות שדורש האיחוד האירופי. אני מניחה שנעשה את הדיונים כאן בוועדה, 

ונתייחס אליהן, אבל מבחינתנו התקנות כמו שהן לא משיגות את המטרה שרצינו להשיג כולנו יחד. 

לה כדי להבטיח שנוכל להמשיך ולהוסיף לכן יש הרבה מאוד עבודה שצריך לעשות על התקנות הא

 עוד יותר ממה שיש היום על ייבוא מקביל והקלה במחירי המוצרים. "

                                                        
 / http://mof.gov.il/BudgetSite/aboutכמפורט באתר האגף:58
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יצאה פומבי במגוון כתבות כפי ש עמדת משרד הכלכלה ואגף תקציביםניתן לראות את בנוסף 

ר וכן בהודעות דוברות באת 59שפורסמו בתקופה שבה ניסיון השינוי השלישי היה בדיונים בכנסת

 .60הכלכלה משרד

ה החלטתהליך קבלת הכי ניתן לראות מעבר למחלוקות עקרוניות אלו בין השחקנים השונים, 

לאור דוח טיוב עמדת משרד הבריאות  .כחהתוצאה של פשרות לאור מאבקי  במקרה בוחן זה הוא

דיון (, ולאור התקנות החדשות שהוגשו ל2016משרד הבריאות, הרגולציה בנושא התמרוקים )

למעבר לשיטת  תעקרוני הסכמה היא -לועדת העבודה, הרווחה והבריאות  02.08.17בתאריך  כנסתב

על מספר היבטים  תוך אי התפשרות ,היבוא המקובלת באירופה במקום השיטה הנוכחית

באמצעות רישיון ולא באמצעות הצהרה, יצירת יישאר יבוא מקביל ל היתרקונקרטיים ובהם, 

מוכרות" שרק מהן יתאפשר יבוא, וכן החרגה של תמרוקים רגישים  הגדרה חדשה של "מדינות

 "את העוקץ ותמוציא"של משרד הבריאות  חרגות אלומיבוא באמצעות הצהרה. כמובן שה

עבורם מהרפורמה מנקודת מבטם של משרד ראש הממשלה, האוצר והכלכלה שכן הזווית המרכזית 

, ואי הכללת היבוא המקביל והגדרה הורדת יוקר המחיה בתחום התמרוקים נהפורמה היבר

מצומצמת של מדינות מותרות מפחיתה במידה רבה את האפשרות להוזלת המחירים בתחום 

לשלבים הסופיים  ההתמרוקים. בגלל מחלוקות אלו ניסיון השינוי השלישי נכשל והחקיקה לא הגיע

מנסים לייצר השרדים ניתן לראות כי ישנם צוותים משותפים של כלל המ 61בכנסת. בקטעי עיתונות

 .הסכמות בין הצדדים

 

 דיון וביקורת

האמור, ניתן לראות כי בשני מקרי הבוחן, היו שותפים בתהליכי קבלת ההחלטות עוד מספר  רולא

. בתחום מוצרי החשמל, השחקן העיקרי משרד האמון על הרגולציהשחקנים בירוקרטים, מלבד ה

                                                        
59 https://www.themarker.com/consumer/1.4304643 -  האוצר והכלכלה מאיימים בביטול רפורמת"

 משרד הבריאות פוגע ביוקר המחיה"התמרוקים: 
4997699,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L –  " משרדי הממשלה רבים, הצרכנים מפסידים- 

 רפורמת התמרוקים בסכנת דחייה"
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001204679 - משרדי לקראת קאמבק לרפורמת -תהליך בין

 התמרוקים
97https://www.themarker.com/consumer/1.43417 -  משרד הבריאות מזגזג: יאפשר יבוא מקביל של מוצרי "

 טואלטיקה"
60 https://www.gov.il/he/Departments/news/cosmetics_reform 
61 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001207025 –  בקרוב החמישית: במשרד הבריאות טסו

 פעמים. 4לאירופה כבר 
5039197,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L -  הקלות הייבוא בדרך? רפורמת התמרוקים

 מקודמת שוב
https://www.themarker.com/wwwMobileSite/news/macro/1.4572258 -  הסכמות חדשות ברפורמת

 הקולגייט: לא יוגבל יבוא משחות שיניים ומי פה

https://www.themarker.com/consumer/1.4304643
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4997699,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001204679
https://www.themarker.com/consumer/1.4341797
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001207025
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5039197,00.html
https://www.themarker.com/wwwMobileSite/news/macro/1.4572258
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הם  חום התמרוקים משרד הכלכלה והאוצר,שהיה מעורב הוא משרד ראש הממשלה, ואילו בת

אופוזיציה למשרד הבריאות ואילו משרד ראש הממשלה היה פאסיבי יותר בתחום זה. אולם,  שהיוו

בתחום התמרוקים, ניסיון השינוי השלישי נדחה, ואילו בתחום מוצרי החשמל למרות תוספת הלחץ 

חה, למרות לחץ של משרד ראש הממשלה נראה על פניו כי ניסיון השינוי הראשון עתיד לעבור בהצל

 בלבד.

 לאור התיאוריה של פוליטיקה בירוקרטית, סברבתהליכי השינוי נשאר לא מובדל זה על פניו ה

כי לומר ניתן  ולםא .ומהווה חולשה לתיאור הדיפרנציאליות בתהליך השינוי בשני התחומים

חן ואילו רק מבחן התוצאה היה תהליכי קבלת ההחלטות היו דומים בשני מקרי הבו ,פרוצדורלית

שונה. היינו, בשני מקרי הבוחן היו מאבקי כח בין שחקנים בירוקרטים שהובילו לפשרות, רק 

שמחיר הפשרות בתחום מוצרי החשמל היה סביר מבחינת שאר השחקנים ולכן הם לא מתנגדים 

משתלם עבור שאר בתחום התמרוקים מחיר הפשרה היה גבוה מדי, עד כדי לא לעומת זאת, לשלמו. 

מבחינת משרד הבריאות הליך השינוי היה ואילו השחקנים, ולכן הם אלה שעצרו את הליך השינוי, 

אך  – , בכפוף למגבלותאת הליך השינוי בהצלחהמבחינתו  םוהיה ניתן לסייבאופן עקרוני מקובל 

פוליטיקה . אם כך, לא ניתן לומר שתיאוריית הפשרה זו לא הייתה מקובלת על שאר המשרדים

הבירוקרטית לא מסבירה את תהליכי השינוי, אלא שהשחקנים המעורבים הכריעו באופן שונה בשני 

  המקרים השונים.
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 סיכום ומסקנות: 13פרק 

והבלתי  הלאור העלות הכלכלית הגבוהים במדיניות היבוא בישראל מתבקשת שינויבחינת ה

במדיניות הממשלה ר התמורות שחלו לאוו, והשפעתה על יוקר המחיה מכומתת של הרגולציה

המתווה את  2118 החלטהכוללות את  הממשלה . התמורות במדיניותבנושא בשנים האחרונות

העוסקת בהתוויה כללית של מדיניות  2318 מדיניות העל של הרגולציה בישראל, עבור בהחלטה

ש, חוק התקנים החדש, היבוא, וכלה בניסיונות שינוי ספציפיים בתחום היבוא, כמו חוק המזון החד

 וניסיונות השינוי בתחומי התמרוקים ומוצרי החשמל, מושאי עבודה זו.

בהתקדמות השינוי בין שני מקרי הבוחן ניתן להבין לאור הרווח שיושג לטובת לפערים את המניעים 

הסחר והכלכלה והורדת יוקר המחיה על ידי הפחתת לפיתוח  עדאשר מחד נו -ה"אינטרס הציבורי" 

ככל שהדבר  , ומנגד נועד כדי לשמור על בטיחות המשתמשיםוהפחתת עלויות ליבואנים מי יבואחס

נוגע לתחום התמרוקים, וליעילות האנרגטית המשקית ככל שהדבר נוגע לתחום מוצרי החשמל. 

כאשר  -האינטרס הציבורי שני ההיבטים של לאור הניתוח שהוצג, ניתן לזהות שיווי משקל שונה בין 

התמרוקים,הדעת נותנת שהכף תוכרע לטובת הבטחת בריאות המשתמשים, לעומת תחום בתחום 

הכף תוכרע לטובת היעילות הכלכלית משאין סכנה ברורה ומידית סביר לומר שמוצרי החשמל שם 

העלולה להתרחש בגין יישום השינוי במדיניות היבוא. אך דומה שהשונות בשיווי המשקל בין שני 

ת שונות מדומה בלבד, שכן בלב תפיסת היבוא בתחום התמרוקים בארה"ב התחומים עלולה להיו

עומד השינוי המוצע בתחום התמרוקים, ועל כן הדעת נותנת שמה שטוב לשווקים אלו  –ובאירופה 

 יכול שיספיק גם לשוק הישראלי ולרגולטור האחראי.

ם בתחום הפער בין ההצלחה היחסית בתחום מוצרי חשמל והדשדוש במקולנתח את  כדי

פרטי של המעורבים בתהליכי  אינטרסתיאוריה של רגולציה כמנקודת המבט של ה התמרוקים

, עולה תמונה דומה למדי בין שני מקרי הבוחן, כאשר ההבדל הראשון בין שני מקרי הבוחן, השינוי

נובע משונות האינטרס של מנכל"י המשרדים המעורבים. במשרד התשתיות, המנכ"ל היה מנכ"ל 

תעסוקתי כלכלי מובהק )ואף בסופו של דבר מונה לעמוד בראש אגף תקציבים במשרד  בעל רקעחדש 

אגף בעל נטיות כלכליות מובהקות(, בארגון שהונהג באופן מסורתי על ידי מנהלים עם  –האוצר 

רקע כלכלי, ושהיה נדרש להראות הישגים לממונים עליו. ואילו במשרד הבריאות, עמד מנכ"ל חדש 

בעל רקע כלכלי דומה לזה של מנכל משרד התשתיות, אך בשונה, עם מינויו הוא נחשד למנהל גם כן, 

שהגיע על מנת להנחיל תפיסות כלכליות במשרד שנוהל כל השנים על ידי רופאים בכירים בלבד, על 

של המשרד ולא לבצע  ותכן סביר להניח שהוא נדרש להראות נאמנותו לדרכי הניהול המסורתי
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נושבת בממשלה בדבר ייעול הליכים הי בתחום התמרוקים. ההבדל השני, הרוח החדשה מהפך ניהול

לא הייתה קיימת בממשלה בניסיונות השינוי הקודמים בתחום התמרוקים. רוח ר שארגולטוריים 

זו, יכולה להסביר את ההתקדמות המשמעותית שנעשתה בניסיון השינוי השלישי בתחום 

אשונים והשניים בתחום, וכן להסביר את האופי המהיר של השינוי התמרוקים לעומת הניסיונות הר

הדיפרנציאליות שבהתקדמות השינוי בין שני מקרי הבוחן עדיין איננה בתחום מוצרי החשמל, אך 

מוסברת, שכן האינטרס הפרטי של מנכל משרד הבריאות להוכחת נאמנות לאופי הרפואי המסורתי 

משכך קשה לומר שהשינוי  .יות הקיימת באירופה ובארה"בשל המשרד, נראית מוזרה לאור המדינ

במדיניות היבוא בתחום התמרוקים עלול להיראות כנובע מ"קפריזה כלכלית" של המנכ"ל, אלא 

מהתאמת המדיניות לשווקים המפותחים בעולם, ועל כן נראה שתיאוריית האינטרס הפרטי איננה 

 קרי הבוחן.מסבירה את הדיפרנציאליות שבהתקדמות השינוי במ

התיאוריה המסבירה באופן הטוב ביותר את הדיפרנציאליות בהתקדמות  הניתוח כאן מעלה כי

השינוי בין מקרי הבוחן היא תיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית, הגורסת כי החלטות מורכבות 

מתקבלות על ידי מספר שחקנים בירוקרטיים ובאופן של מיקוח ופשרה בין השחקנים. גם בתחום 

צרי החשמל וגם בתחום התמרוקים היו מעורבים מספר גורמים בתהליכי קבלת ההחלטות מו

בתחום מוצרי החשמל, עיקר המעורבות הייתה של  .בתחומים צרים שבאחריות משרד ספציפי

משרד ראש הממשלה כמוביל שינוי רגולטורי רוחבי בממשלה, ובתחום התמרוקים היו אלו משרד 

 פעריםלות הכלכלית. היים עצמם אחראיים על יוקר המחיה והיעהכלכלה, ומשרד האוצר הרוא

 בהתקדמות השינוי בין שני מקרי הבוחן מוסברת כך שבתחום מוצרי החשמל, "מחיר" ההתפשרות

היו מוכנים לשלם, בין אם הדבר נוגע לשינוי עמוק בתפיסת  אותובין כלל השחקנים היה מחיר סביר 

של  ותרגולטורי קלותהיבוא, ובין אם בוויתור על מספר המשרד התשתיות בכל הנוגע למדיניות 

משרד ראש הממשלה. לעומת זאת, בתחום התמרוקים, מחירי הפשרה לא הגיעו לנקודת איזון 

. משרד הבריאות חשש לשלום הציבור באם לשינויר הסכיםמספקת, שתאפשר לכל השחקנים ל

ורמה המוגבלת ליבוא ממספר מדינות יבצע שינוי עומק שכזה במדיניות היבוא, ועל כן הציע רפ

מצומצם, בחלק מהמוצרים וליבואנים הרשמיים בלבד. את "המחיר הכלכלי" של המיקוח, משרד 

האוצר ומשרד הכלכלה לא היו מוכנים לשלם כלל. בנוסף, התיאוריה מסבירה את אי ההתקדמות 

רבים שחקנים בשניהם לא היו מעו –בשני ניסיונות השינוי הקודמים בתחום התמרוקים 

בירוקרטיים אחרים שהכריחו את משרד הבריאות ליצור שינוי עמוק, ומשכך הכוחות המסורתיים 

 ינוי עוד טרם הגיעו לדיון ציבורי.במשרד הבריאות היו שהכריעו את הכף ו"קברו" את ניסיונות הש
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בוחן  של כל מקרהכרוניקת ההתקדמות קדמות השינויים במקרי הבוחן, ותהפערים בהכמו כן, 

מספר מסקנות בכל הנוגע להליכי יכולים ללמד אותנו לפי תיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית לגופו 

 .וסיכויי הצלחתם שינוי בתקינה

הסטנדרט הנדרש, ולפיקוח  –תקינה נגעו לשינויים בשני היבטים, ה במקרי הבוחןתהליכי השינוי 

לשם הגנה על  יםבמוצרבסיסיות יות להבטיח איכו נועדועל עמידה בתקינה. שני היבטים אלו 

יעילות אנרגטית של ובטיחות התמרוקים לשם שמירה על בריאות הציבור,  - אינטרס ציבורי

והפיקוח עליה מקרי הבוחן התקינה בנוסף, ב .מכשירי חשמל לשם הבטחת יעילות אנרגטית משקית

אות על בריאות הציבור, משרד הברי -ממשלה האמונים על האינטרס המוגן  על ידי משרדי יםנקבע

זאת בשונה מתקנים אחרים שנקבעים על ידי מכון  - ומשרד התשתיות על היעילות האנרגטית

 ., ועל משרד הכלכלה הקובע את הפיקוחהתקנים בוועדות התקינה

רדי הממשלה, היכולת לשנות את התקנים או נקבעים על ידי משוהפיקוח תקנים מקרים בהם הב

, היא לכאורה להגביר את הסיכון לפגיעה באינטרס המוגן יותר שעלולה "ילהמק" יקוח למדיניותפה

מכיוון שהמשרד הוא בעל הסמכות לקביעת המדיניות ובעל האחריות במקרה  ומסובכת מורכבת

הוא אינו מעבר לכך,  .ולכן המוטיביציה שלו לשינוי היא אפסית עד לא קיימת של סיכון לציבור

הנגרמים כתוצאה )אשר לרוב הם אינטרסים כלכליים( יפים אחראי לפגיעה באינטרסים עק

לכן  מאוד על הוצאה לפועל של שינויים, " יותר. דבר זה מקשההמחמירה" מהיצמדות למדיניות

מערבים שחקנים בירוקרטים נוספים, באופן בסיסי הליכים ההם  הליכי שינוי במקרים כגון אלו,

כגון משרד  –ה על האינטרסים העקיפים לרוב משרדי המטה בממשלה, שמטרתם שמירשהם 

, משרד ראש הממשלה, מתוקף רחבהמשק באופן האספקטים הכלכליים של האוצר האחראי על 

אחריותו הכללית על תפקוד הממשלה, ולעיתים גם משרד הכלכלה האחראי באופן כללי על היבוא 

התקין בממשלה לישראל, ומשרד המשפטים האחראי על תפקוד הממשלה בהתאם לכללי המנהל 

אם כך, המסקנה המתבקשת היא שבמקרים מעין אלו, על מנת לייצר שינוי  ועל חוקיות ההליכים.

מעורבות של שחקנים בירוקרטיים נוספים, כפי שמנבאת תיאורית הפוליטיקה ואף הכרחית נדרשת 

  הבירוקרטית.

למקרה מוצרי החשמל,  בנוסף, ניתן להסיק כי לאור הפער בהתקדמות השינוי בין מקרה התמרוקים

יהיה קל יותר להשיג שינויים באמצעות שחקנים בירוקרטיים נוספים כאשר האינטרס המוגן הוא 

. בתחום התמרוקים, במקרה של בעת התממשות הסיכון אינו בעל השפעה חמורה ומידית

עה התממשות הסיכון, תיתכן פגיעה מידית וחמורה במשתמשים. ואילו בתחום מוצרי החשמל, הפגי

עלולה להיות חמורה כמו הפסקת העצמאיות האנרגטית של מדינת ישראל בעיקר בהיבטים 
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ם, ואין אך הסכנה אינה מידית משום שהיא ניתנת לגילוי ברבות השניביטחוניים בעתות משבר, 

הוראות הרגולציה בתחום )יבוא מכשיר שאינו עומד  קשר אינטואיטיבי בין הפרה פרטנית של

סכנה העתידית כמו שיש בתחום התמרוקים. לכן ניתן לצפות כי הליכי שינוי בתקינה(, לבין ה

בתחומים בעלי מאפיינים הדומים לאלו של תחום מוצרי החשמל יהיו פשוטים יותר מאשר 

, או במילים אחרות הסיכויים להצלחת בתחומים בעלי מאפיינים הדומים לתחום התמרוקים

ם יותר כאשר אין התנגשות בין הניבוי לאור תיאוריית תהליכי השינוי במדיניות ציבורית גבוהי

 .האינטרס הציבורי לתיאוריית הפוליטיקה הבירוקרטית
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