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הבהרה משפטית:
מדריך זה מיועד לסייע למקבלי החלטות בממשלה לבצע ניהול סיכונים במסגרת תהליכי קבלת החלטות.

ניהול סיכונים הוא כלי גמיש ומגוון. יש לבחור כיצד ליישם את הכלים המוצגים במדריך  
בהתאם למאפיינים של כל החלטה ונסיבותיה. 

אין במדריך זה כדי לסייג הוראות כל דין או לגרוע מהוראות המשפט המנהלי.
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מפני  הציבור  על  בהגנה  עוסקות  ממשלות 
בריאותיים,  מגוונים:  לציבור  הסיכונים  סיכונים. 
חברתיים, כלכליים, בטיחותיים וסביבתיים. לכן חשוב 
שהממשלה תנהל סיכונים בצורה יעילה ואפקטיבית 
המדיניות  של  ההשלכות  כל  את  בחשבון  ותביא 

הציבורית אותה היא מנהיגה.
מדריך זה מיועד לסייע למקבלי החלטות להתמודד 
ומדיניות  רגולציה  גיבוש  ציבוריים.  סיכונים  עם 
ציבורית על בסיס ניהול סיכונים מאפשר להגן טוב 
יותר על הציבור, לפעול בצורה יעילה יותר ולצמצם 

את העלויות שמוטלות על האזרחים ועל העסקים.
סיכונים  לנהל  הוא  ממשלתי  רגולטור  של  תפקידו 
במטרה  כללים,  ואוכף  קובע  הרגולטור  ציבוריים. 
לכן,  הציבור.  על  סיכונים שמאיימים  עם  להתמודד 

ניהול סיכונים הוא כלי חשוב עבור רגולטורים.
ניהול סיכונים מיועד לעזור למקבל ההחלטות לבחור 
וליישם את ההחלטות הנכונות בתנאים של אי ודאות 

מוגבלים.  משאבים  לרשותו  עומדים  כאשר  זאת, 
להבטיח  היא  המדריך  של  המרכזית  המטרה 
קיומם של תהליכי קבלת החלטות מיטביים בנוגע 
מסייע  המדריך  בנוסף,  סיכונים.  עם  להתמודדות 
בקבלת  ושקיפות  אחידות  עקביות,  יותר  להשיג 
עקרונות  מספר  לשיטה  ממשלתיות.  החלטות 
 ,)evidence based( נתונים  על  התבססות  יסוד: 
וההחלטות  הסיכונים  של  ההשפעה  של  כימות 
חלק  עלות-תועלת.  בניתוח  ושימוש  הממשלתיות 
ממקבלי ההחלטות בישראל מיישמים את עקרונות 
השיטה או את חלקם. המדריך מאפשר יישום עקבי 
ובמדיניות  ברגולציה  הסיכונים  ניהול  כלי  של  ומלא 

ציבורית.
המדריך נועד להיות מעשי: הוא מציג בקצרה מה 
הוא  לכן  לעשות.  איך  בהסבר  ומתמקד  לעשות, 
כולל הנחיות מעשיות מפורטות ויש בו מעט רקע 
כלים למקבלי ההחלטות  תיאורטי. המדריך מספק 

מדיניות  בקובעי  מדובר  אם  בין  שונים:  במישורים 
רגולטור  חדשה,  כלכלית  מדיניות  לאמץ  ששוקלים 
ששוקל לקבוע כללי בטיחות, חשב שבודק חשבוניות 
לפני תשלום או מנהל שמבקש לקבוע את שיטת 

הפיקוח והאכיפה בשטח.
השיטה המוצגת במדריך מהווה פיתוח של שיטות 
מערביות  במדינות  ממשלות  של  סיכונים  לניהול 
תורה  ושל  ואוסטרליה(  בריטניה  ארה"ב,  )בראשן 
 OECD-ה כמו  בין-לאומיים  בארגונים  שפותחה 

.EU-וה
הפרק הראשון של המדריך מציג את עקרונות היסוד 
ניהול הסיכונים הציבוריים. הפרק השני  של שיטת 
ובקביעת  רגולציה  בקביעת  סיכונים  בניהול  עוסק 
בניהול  מתמקד  השלישי  הפרק  ציבורית.  מדיניות 

סיכונים לצורך פיקוח ואכיפה על ציות להוראות.

הקדמה
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לכל מדינה, עסק או אדם פרטי יש נכסים, אינטרסים 
וערכים שחשובים להם )במדריך הם מוגדרים בקצרה 
"נכסים"(. נכס יכול להיות פרויקט עסקי, רכוש ממשי 
העובדה  הציבור.  בריאות  כמו  ציבורי  אינטרס  או 
שנכס חשוב לנו, משמעה שאנו רוצים למנוע פגיעה 
חשוף   – לליבו  שיקר  נכס  לו  שיש  מי  כל  לכן  בו. 
לסיכונים. כל פעילות חושפת אותנו לסיכון שעלול 
יוצרת סיכון לנכס של  לפגוע בנכס החשוב לנו או 
מישהו אחר. לכן כל פעילות חברתית, כל צמיחה או 

התקדמות כרוכות בחשיפה לסיכונים.
 zero( "בהתאם, לא קיים מצב עולם של "אפס סיכון
risk( ומשכך "אפס סיכון" גם לא צריך להיות יעד. 
סיכונים, כמו נכסים, תמיד היו ותמיד יהיו. תפקידם 
של מקבלי ההחלטות הוא לנהל את הסיכונים מתוך 
הבנה שאי אפשר להגיע למצב של "אפס סיכון". 
של  וההסתברות  החומרה  את  לצמצם  וצריך  ניתן 
בהיבטי  מוצדק  הדבר  כאשר  הסיכונים,  מן  חלק 

עלות ותועלת.

בשש  שעוסק  חשיבה  תהליך  הוא  סיכונים  ניהול 
שאלות יסוד:

1. מה המטרות של הארגון או על מה חשוב לנו להגן?
2. מה עשוי לפגוע בנכסים?

3. באילו מהסיכונים נבחר לטפל ובאילו לא?
4. כיצד נטפל בכל אחד מן הסיכונים?

5. לאחר מעשה, האם הצעדים בהם נקטנו השיגו 
את מטרתם לצמצם את הסיכון?  

הנכסים,  האם  השתנה?  מה  מעשה,  6. לאחר 
    הסיכונים או אמצעי ההתמודדות השתנו?

נקודתית,  משימה  לא  הוא  סיכונים  ניהול  בהתאם, 
אלא שיטת עבודה קבועה ודרך חשיבה של ארגון.

קיימות שלוש אסטרטגיות מרכזיות 
להתמודדות עם סיכונים:

 .)risk acceptance(  1. קבלת הסיכון
שלא  והחלטה  הסיכון  זיהוי  פירושה  הסיכון  קבלת 
את  לצמצם  כדי  כלשהי  בפעולה  מראש  לנקוט 
ההסתברות להתממשותו או את חומרת ההשפעה 
שלו. זו אסטרטגיה שמתאימה עבור סיכונים קטנים 
וכאשר עלות אמצעי ההתמודדות עם הסיכון גבוהה 

מתוחלת הנזק הצפוי ממנו.
 .)risk avoidance( 2. הימנעות מהסיכון

הסיכון.  מן  לחלוטין  להימנע  שואפת  זו  גישה 
המשמעות של אסטרטגיה זו היא חיסול הפעילות 
אסטרטגיה  היא  מסיכון  הימנעות  בסיכון.  שכרוכה 
גדולה  שלילית  השפעה  יש  לסיכון  כאשר  טובה 
בהסתברות גבוהה, וכאשר הפעילות מניבה לחברה 
תועלת נמוכה מאוד. בהקשר של מדיניות ציבורית 
מדובר באסטרטגיה קיצונית, שלרוב אינה פרקטית 

תקציר מנהלים

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה ובמדיניות ציבורית
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ויש להשתמש בה במשורה ורק במקרי קיצון.
.)risk mitigation( 3. צמצום הסיכון

לניהול  המרכזית  האסטרטגיה  הוא  הסיכון  צמצום 
כדי  פועלים  זו  אסטרטגיה  במסגרת  סיכונים. 
להפחית את ההסתברות להתממשות הסיכון ואת 
חומרת ההשפעה של הסיכון. אסטרטגיה זו כוללת 
הצטיידות בציוד וטכנולוגיה, הדרכות והכשרות, שיפור 

תהליכי עבודה, פיקוח ובקרה.

ניהול סיכונים מאזן בין שלושה גורמים: 
1. הפעילות והתועלת ממנה: 

התועלת מן הפעילות הכלכלית/חברתית שמסדירים 
כוח,  בתחנת  חשמל  ייצור  בכביש,  נהיגה  )לדוגמה: 
גם  כוללת  הפעילות  מן  התועלת  טובין(.  ייבוא 

אפשרויות והזדמנויות חיוביות בעתיד.
2. סיכונים אפשריים: 

הסיכונים  מהתממשות  כתוצאה  לחברה  העלות 
לדוגמאות  )בהתאמה  הפעילות  בביצוע  שכרוכים 
לעיל: תאונת דרכים, תאונת עבודה, הברחת חומרים 
אסורים(. הסיכונים עלולים לגרום נזקים לנפש, לגוף 

ולרכוש.
3. עלות אמצעי ההתמודדות עם הסיכון: 

רכישת   – למשל  מחיר.  יש  סיכון  עם  להתמודדות 
כסף  עולה  דרכים  תאונות  מפני  בטיחות  אמצעי 

על  להתראה  מערכת  לרכב,  משופרים  )בלמים 
סטייה מנתיב(. ניתן גם לבחור לאסור לחלוטין את 
ברכב  נהיגה  על  איסור  הטלת  )למשל,  הפעילות 
מנועי או איסור על ייבוא טובין(, אך בחירה באמצעי 
חברתיות  בעלויות  כרוכה  זה  קיצוני  התמודדות 
מאותה  התועלת  כל  את  מפסידים  שכן  כבדות, 
אמצעי  המים"(.  עם  התינוק  את  )"לשפוך  פעילות 
ההתמודדות עם הסיכון מטילים עלויות וגם עלויות 

עקיפות – שעיקרן הפרעה ושיבוש הפעילות.
ניהול סיכונים הוא תהליך שעוסק בראש ובראשונה 

 .)Causality( בסיבתיות
ניהול סיכונים מוצלח מבוסס על הבנה טובה של 
הקשר הסיבתי בין הבעיה )הסיכון( איתה מבקשים 
להתמודד לבין הגורמים שמחוללים אותה; הבנה של 
הקשר הסיבתי בין הבעיה לבין הפתרון; והבנה של 
הקשר הסיבתי בין הפתרון הנבחר לבין ההשפעות 

שלו על החברה.

עקרון התועלת המצרפית
ההחלטות  מקבל  )בו  פרויקטלי  סיכונים  בניהול 
"תיאבון  את  להגדיר  נהוג  שלו(  סיכוניו  את  מנהל 
הסיכון" – כמה סיכונים מוכנים לקחת אל מול הרווח 
הצפוי. מתודולוגיה זו פחות מתאימה לניהול סיכונים 
הפרטי  במגזר  פרויקט  למנהל  בניגוד  ציבוריים. 
אמצעי  ועלות  הנזקים  התועלות,  את  שמפנים 

ההתמודדות של הסיכון, הממשלה נושאת באחריות 
ההתמודדות  אמצעי  עלות  אך  הסיכונים,  לצמצום 
נהנית  לא  גם  והממשלה  המפוקחים,  על  מוטלת 
ישירות מן התועלות הכלכליות מהפעילות הכלכלית. 
הציבורי  במגזר  ההחלטות  מקבלי  מסורתי,  באופן 
ההתמודדות  אמצעי  של  בעלויות  התמקדו  לא 
רגולטורים  הפרק.  שעל  מהפעילות  בתועלת  או 
הגדרה  לכן  הסיכונים.  צמצום  לפי  נמדדים  בפרט 
"תיאבון סיכון" ממשלתי/רגולטורי היא משימה  של 
מקבל  של  תפקידו  עם  מתיישבת  שלא  טעונה 

ההחלטות הממשלתי.
ציבורית  ובמדיניות  ברגולציה  סיכונים  ניהול  לפיכך 
עיקרון  לפי  המצרפית.  התועלת  עקרון  לפי  יבוצע 
הרווחה  את  למקסם  הממשלה  של  תפקידה  זה 
החברתית המצרפית. בתוך כך, על מקבל ההחלטות 
לשקול את שלושת הגורמים שתוארו לעיל: התועלת 
הסיכון.  צמצום  ועלות  מהסיכון  הנזק  מהפעילות, 
על מקבל ההחלטות לבחור בדרך הפעולה שתפיק 
לציבור בסיכום הכולל. מנקודת  את מרב התועלת 
המבט של הממשלה, הפסד של שקל בגין צמצום 
פעילות מועילה שקול להפסד של שקל בגין סיכון 
שהתממש וכן לשקל שהושקע במניעת הסיכון. לכן, 
על מקבל ההחלטות לשקלל יחד את כל העלויות 
ההפסד  את  שממזערת  בחלופה  ולבחור  לחברה 

החברתי למינימום.
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 תוחלת הנזק
השנתית מהסיכון

 עלות אמצעי
ההתמודדות לממשלה

 עלות אמצעי
ההתמודדות לציבור

 סך
העלויות

8000-80-מצב קיים

20-30-70-120-חלופה א׳

40-10-10-60-חלופה ב׳

עקרון  חשיבות  את  ממחישה  שבטבלה  הדוגמה 
כי  עדיפה  א'  חלופה  לכאורה,  התועלת המצרפית. 
אך  הסיכון.  של  יותר  רבה  להפחתה  מביאה  היא 
חלופה א' יוצרת עלויות כבדות לציבור ולכן בסיכום 
בחינת  מצבו.  את  תרע  דווקא  בה  בחירה  הכללי 
התמונה המלאה )סך העלויות לציבור( מלמדת שיש 

לבחור בחלופה ב'.

ניהול משאבים מוגבלים
כולם משאבים   - וניסיון מקצועי  מוניטין  כסף,  זמן, 
המצויים בצמצום. הממשלה והציבור הרחב נדרשים 
לקבל החלטות בהתחשב בכך שהמשאבים העומדים 
לרשותם מוגבלים. מכיוון שהמשאבים של הממשלה 
ושל החברה תמיד מוגבלים, גם במסגרת התמודדות 
עם סיכונים יש לבחור לאן עדיף להפנותם. במובן זה, 
zero-( טיפול בסיכונים הוא "משחק סכום אפס" 
sum game(: כל בחירה בחלופה באה על חשבון 

חלופה אחרת.
לא  סיכונים  מבוססת  שאינה  רגולציה  או  מדיניות 
תתחשב בשונות ובמאפיינים הייחודיים של מקרים 
שונים. לכן ייתכן שסיכונים חמורים יטופלו בחסר )לא 
יוקצו להם מספיק משאבים( וסיכונים זניחים יטופלו 

ביתר )יושקעו בהם יותר משאבים(.
להפנות משאבים  סיכונים מאפשר  בניהול  שימוש 
על  לפקח  כדי  נמוכה,  סיכון  רמת  בעלי  מפריטים 
היא  המטרה  גבוהה.  סיכון  רמת  בעלי  פריטים 
לסיכונים  האפשר  ככל  תואמת  תהיה  שהמדיניות 

בפועל.

אי וודאות ומידע חלקי
בכל תהליך קבלת החלטות חסר מידע לגבי ההווה 
סיכונים  ניהול  העתיד.  לגבי  ודאות  אי  ויש  והעבר 
עוסק בקבלת החלטה בתנאי אי ודאות והוא מסייע 
למקבל ההחלטות להתמודד עם אי הוודאות. ככל 
הניתוח  שיטת  את  ונשכלל  נתונים  יותר  שנאסוף 
לעתיד  להיערך  היכולת  את  לשפר  נוכל  כך  שלנו, 
הדברים  מטבע  שלנו.  הוודאות  רמת  את  ולהגדיל 
הרלוונטי,  המידע  כל  את  ולנתח  לאסוף  ניתן  לא 
ולכן יש להגיע לאיזון בין המשאבים שניתן להקדיש 
לתהליך לבין הצורך לרכוש די מידע עם רמת ביטחון 
על-ידי  נקבע  זה  בעניין  המנחה  העיקרון  מספקת. 
ארגון ה-OECD: יש לקבוע מדיניות על-פי המידע 
 on the"( ההחלטות  למקבל  הזמין  ביותר  הטוב 

.)"basis of best available information

ניתן לקבל החלטה להימנע מפעולה מסוימת  לא 
לגבי  ודאות  חוסר  שקיים  העובדה  סמך  על  רק 
העתיד או שחסר מידע. אי ודאות היא מצב מוצא 
שאיתו צריך להתמודד, לא נתון שעל בסיסו אפשר 

לגבש מסקנה.
קבלת החלטות בתנאים של אי ודאות ומידע חלקי, 
הניתוח  נתונים.  ללא  החלטות  קבלת  אין משמעה 

חייב להתבסס על מידע ועל הערכות מקצועיות.

תפקיד מקבל ההחלטות הממשלתי 
ואחריות המפוקחים

הממשלה עוסקת בניהול סיכונים ציבוריים, אך לרוב 
שחקנים  הם  הציבוריים  הסיכונים  את  שיוצר  מי 
שונים מתוך הציבור. תפקידה של הממשלה לקבוע 
רגולציה או מדיניות שיצמצמו את הסיכונים, ולעודד 
לייצר  שלא  האחריות  שונים.  באמצעים  להן  ציות 
למדיניות  או  לרגולציה  ולציית  עודפים  סיכונים 
מוטלת על הציבור. העובדה שהממשלה מנהלת את 
הסיכונים לא גורעת מכך שיוצרי הסיכונים אחראים 

לסיכונים שהם יוצרים ולנזקים שהם גורמים.

על מקבל ההחלטות לבחון את הסך הכולל של הנזק, העלות לממשלה והעלות לציבור, ולבחור בחלופה שבה 
סך העלויות יהיה הנמוך ביותר. הטבלה הבאה מדגימה את אופן ביצוע ההשוואה לפי עקרון התועלת המצרפית:
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ומדיניות  רגולציה  בקביעת  סיכונים  ניהול  תהליך 
ציבורית מורכב משלושה חלקים: הערכת הסיכונים, 

טיפול בסיכונים וביצוע ובקרה.
הסיכונים,  של  בהבנה  עוסקת  הסיכונים  הערכת 
כבעיה ציבורית שיש לפתור. הבנה של הבעיה היא 
תנאי הכרחי לפתרון שלה. הטיפול בסיכונים עוסק 
בפיתוח המענה לסיכונים – החל מההחלטה האם 
יש מקום להתערבות ממשלתית, דרך בחירת שיטת 
שלה.  המפורט  התוכן  בגיבוש  וכלה  ההתערבות 
עלות- ניתוח  על  מבוססת  החלופות  בין  הבחירה 
הביצוע  המצרפית.  התועלת  עקרון  לפי  תועלת 
של  ולעדכון  בשגרה  לפעילות  מסייעים  והבקרה 

הרגולציה או המדיניות הציבורית.

החלק הראשון - הערכת הסיכונים -
במסגרת הערכת הסיכונים ממפים את כל הסיכונים 
סיכון  כל  הרלוונטיים, מגדירים את המאפיינים של 
ומנתחים באופן כמותי את ההשפעה שלהם. רמת 
הניתוח והשימוש בנתונים עולים משלב לשלב, ככל 

שמתקדמים בתהליך:

העבודה,  היקף  הגדרת   – הקיים  המצב  הגדרת 
והפעילות  להגן  מבקשים  עליו  הציבורי  האינטרס 
שמעורבת ביצירת הסיכון. שלב זה מגדיר את מסגרת 

הדיון והוא מהווה בסיס חיוני להמשך התהליך.
זיהוי סיכונים – סריקה של הפעילות והתהליכים כדי 
לזהות את הסיכונים האפשריים שעלולים להתרחש. 

סיכונים שלא יזוהו – לא יטופלו.
סיכון  כל  של  המאפיינים  בחינת   – סיכונים  אפיון 
)מתי הוא מתרחש, היכן, מי גורם לו, האם ניתן לגלות 

אותו מראש וכו'( כדי להגדיר עבורו תרחיש ברור.
ההסתברות  של  כמותי  ניתוח   – סיכונים  ניתוח 
בין  השוואה  סיכון,  כל  של  ההשפעה  חומרת  ושל 

הסיכונים השונים ותעדוף ביניהם.

החלק השני – טיפול בסיכונים - 
מוקדש לבחירה ויישום של כלי המדיניות על סמך 

העבודה שבוצעה במסגרת הערכת הסיכונים:
בחינת   – סיכונים  לניהול  אסטרטגיה  בחירת 
אסטרטגיות שונות: קבלת הסיכון, הימנעות מסיכון 
סיכונים  אילו  בוחרים  זה  בשלב  הסיכון.  וצמצום 

מצדיקים התערבות ממשלתית, אילו סיכונים יטופלו 
במסגרת ניהול משברים ואילו סיכונים לא יטופלו.

בחירת שיטה לניהול סיכונים – השוואה בין שיטות 
רגולטוריות וכלי מדיניות. הקבוצות המרכזיות הן כלים 
מחייבות  נורמות  מראש,  אישורים  על  שמבוססים 
רגולטוריים(.  לא  כלים  )לרבות  מתקדמת  ורגולציה 
ההשוואה כוללת ניתוח עלות-תועלת של החלופות 

השונות.
בחירת תוכן ניהול הסיכונים – הגדרת התוכן המדויק 
יחולו  מי  על  הקודם:  בשלב  שנבחרה  השיטה  של 
מערך  יהיה  מה  הדרישות,  יוגדרו  כיצד  החובות, 
הפיקוח והאכיפה וכו'. ההשוואה כוללת ניתוח עלות-

תועלת של חלופות התוכן השונות.
ניהול משברים – היערכות והקצאת משאבים לצורך 

התמודדות עם סיכונים לאחר התממשותם.

החלק השלישי – הביצוע והבקרה – 
שבו  בשלב  ההחלטות  למקבל  שיסייעו  כלים  כולל 

מוציאים לפועל את מדיניות הטיפול בסיכונים.
תקשור הסיכון – מסירת מידע לציבור על הסיכונים, 
אופיים ודרכי ההתמודדות שנבחרו. שלב זה מאפשר 
הסיכונים  עם  להתמודד  כדי  כלים  לציבור  לספק 

מראש ובדיעבד.
ועל  הסיכונים  על  בקרה  ביצוע   – ובקרה  מעקב 
השפעת המדיניות או הרגולציה. כלי זה כולל הפקת 

לקחים ועדכון המדיניות לפי הצורך.

הגדרת המצב הקיים
זיהוי סיכונים
אפיון סיכונים
ניתוח סיכונים

הערכת
סיכונים

טיפול
בסיכונים

ביצוע ובקרה

בחירת אסטרטגיה
בחירת שיטה
בחירת תוכן

ניהול משברים

תקשור סיכונים

מעקב ובקרה

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה ומדיניות ציבורית
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רגולציה  ניהול סיכונים בקביעת  מהווה המשך של 
הפיקוח  מערך  של  העל  מטרת  ציבורית.  ומדיניות 
או  לרגולציה  ציות  ולוודא  לעודד  היא  והאכיפה 
למדיניות, כדי לצמצם סיכונים. לכן פעולות הפיקוח 
הסיכון,  לרמת  מותאמות  להיות  צריכות  והאכיפה 

לעודד ציות ולהבטיח הרתעה.
הפיקוח  מדיניות  בקביעת  סיכונים  ניהול  תהליך 

והאכיפה מורכב משלושה חלקים מרכזיים: 
 הגדרת יעדי הפיקוח

 בניית מערך הפיקוח 
 ביצוע ובקרה

החלק הראשון של התהליך הוא 
הגדרת יעדי הפיקוח:

חלק זה מיועד כדי למפות את היסודות של מערך 
הפיקוח והאכיפה, והוא מורכב מן השלבים הבאים:

רמת  וניתוח  ההוראות  כל  זיהוי   – הוראות  מיפוי 
ההסתברות  צמצום  על  הוראה  כל  של  ההשפעה 

והחומרה של הסיכון הרלוונטי.
שכפופים  הגורמים  זיהוי   – המפוקחים  מיפוי 
לרגולציה ואפיון שלהם לפי גודל קבוצת המפוקחים, 

רמת הציות הצפויה וסיבת ההפרה המרכזית.

בחלק השני – בניית מערך הפיקוח והאכיפה:
מקבל ההחלטות מסתמך על המידע שנאסף לגבי 
כל הוראה כדי לבחור וליישם כלי מדיניות מתאימים:
יש  זה  בשלב   – והאכיפה  הפיקוח  חלוקת משאבי 
משאבי  הקצאת  ואת  הפיקוח  מערך  את  לתכנן 
הכלל  השונים.  והמפוקחים  ההוראות  בין  הפיקוח 
המנחה לבניית מערך הפיקוח והאכיפה הוא מודל 
50-30-10, לפיו מחלקים את כל משימות הפיקוח 
לשלוש קבוצות שוות לפי חשיבות ההוראה ומאפייני 
מוקדשים  הפיקוח  ממשאבי   50% המפוקחים. 
לשליש העליון של משימות הפיקוח, 30% ממשאבי 
הפיקוח מוקדשים לשליש האמצעי ו-10% ממשאבי 

הפיקוח מוקדשים לשליש התחתון.
תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה – אילו כלי פיקוח 

יופעלו, באיזו תדירות וכיצד יבוצעו ביקורות. הגדרת 
שיטות עבודה במטרה להגביר את הציות להוראות. 
אי  סיבת  הבנת  הוא  המרכזיים  העקרונות  אחד 
המתאים  הפיקוח  כלי  את  להתאים  כדי  הציות 
והאפקטיבי ביותר. אי ציות יכול לנבוע מחוסר ידיעה 
לציית  יכולת  חוסר  שלהן,  הבנה  אי  ההוראות,  של 

להן, חוסר הזדהות או עבריינות מכוונת.

החלק השלישי – ביצוע ובקרה:
הפיקוח  מערך  של  ההפעלה  לשלב  כלים  כולל 

והאכיפה.
כולל הנחיות לגבי   – ואכיפה  ביצוע פעולות פיקוח 
אופן ההפעלה של מערך הפיקוח והאכיפה, במטרה 

לייצר מערך אמין, מרתיע, מעודד ציות ומדויק.
של  התפקוד  על  מידע  איסוף   – ובקרה  מעקב 
מערך הפיקוח והאכיפה, בדיקת ההשפעה בפועל 
על פרופיל הסיכון של המפוקחים, הפקת לקחים 

והתאמת המערך לשינויים.

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה

הגדרת 
יעדי הפיקוח

מיפוי הוראות

מיפוי מפוקחים

ביצוע ובקרה

ביצוע פעולות 
הפיקוח והאכיפה

מעקב ובקרה

בניית מערך 
הפיקוח והאכיפה

חלוקת משאבי 
הפיקוח והאכיפה

תכנון פעולות
הפיקוח והאכיפה
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לכל מדינה, עסק או אדם פרטי יש נכסים, אינטרסים 
וערכים שחשובים להם )במדריך הם מוגדרים בקצרה 
"נכסים"(. נכס יכול להיות פרויקט עסקי, רכוש ממשי 
או אינטרס ציבורי כמו בריאות הציבור. העובדה שנכס 
חשוב לנו, משמעה שאנו רוצים למנוע פגיעה בו. לכן 
כל מי שיש לו נכס שיקר לליבו – חשוף לסיכונים. 
כל פעילות חושפת אותנו לסיכון שעלול לפגוע בנכס 
שחשוב לנו או יוצרת סיכון לנכס של מישהו אחר. 
פעילויות  מבצעים  אנו  וכמדינה  כארגונים  כפרטים, 
כלכליות וחברתיות משום שהתועלת מהן גדולה מן 
הסיכון שכרוך בהן. אין תועלת חברתית או כלכלית 
ללא סיכונים. ככל שהפעילות מצמיחה יותר תועלת 
כל  לכן  סיכון.  ביותר  כרוכה  היא  כך  נכסים(  )יותר 
התקדמות של החברה וכל צמיחה או הגדלה של 

הרווחה החברתית כרוכה בחשיפה לסיכונים.

 zero( "בהתאם, לא קיים מצב עולם של "אפס סיכון
risk( ו"אפס סיכון" גם לא צריך להיות יעד. סיכונים, 
כמו נכסים, תמיד היו ותמיד יהיו. מי שמבקש למנוע 
על  לאסור  יאלץ  הדרכים  תאונות  את  לחלוטין 
נסיעה ברכב מנועי. מי שרוצה למנוע לחלוטין את 
גז, יאלץ לאסור על השימוש בגז.  הסיכון לדליפות 
הסיכון ממוצרים  את  לחלוטין  למנוע  ומי שמבקש 
מיובאים, יאלץ לאסור כליל על ייבוא טובין. לכן ניהול 
הסיכונים.  של  מוחלט  חיסול  משמעו  אין  סיכונים 
את  לנהל  הוא  ההחלטות  מקבלי  של  תפקידם 
למצב  להגיע  אפשר  שאי  הבנה  מתוך  הסיכונים 
של "אפס סיכון". ניתן וצריך לצמצם את החומרה 

הדבר  כאשר  הסיכונים,  מן  חלק  של  וההסתברות 
מוצדק בהיבטי עלות ותועלת. חשוב לשקף עיקרון 
זה גם לציבור – תיאום הציפיות עם הציבור הרחב 
ועם התקשורת חשוב כדי שהציבור ינהל את סיכוניו 
ההחלטות  מאחורי  עומד  מה  שיבין  כדי  בתבונה, 
של  במקרה  חיכוכים  למנוע  כדי  וגם  שמתקבלות 
יהיו,  תמיד  ותקריות  תאונות  תקרית.  או  תאונה 
לסכם  ניתן  נכון.  מנוהל  הסיכון  היא האם  השאלה 
שתפקידם של מקבלי החלטות וקובעי מדיניות היא 

לנהל את הסיכונים הציבוריים באופן היעיל ביותר.

ניהול סיכונים הוא תהליך חשיבה שעוסק 
בשש שאלות יסוד:

1. מה המטרות של הארגון או על מה חשוב לנו 
   להגן? )נכסים(

סיכונים( ואפיון  )זיהוי  בנכסים?  לפגוע  עשוי  מה   .2
3. באילו מהסיכונים נבחר לטפל ובאילו לא? )ניתוח 

סיכונים, בחירת אסטרטגיה(  
)בחירת  הסיכונים?  מן  אחד  בכל  נטפל  כיצד   .4

שיטה והגדרת תוכן המדיניות(  
5. לאחר מעשה, האם הצעדים בהם נקטנו השיגו 
את מטרתם לצמצם את הסיכון? )מעקב ובקרה(  
הנכסים,  האם  השתנה?  מה  מעשה,  6. לאחר 
הסיכונים או אמצעי התמודדות השתנו? )מעקב  

ובקרה(  

ניהול סיכונים הוא לא יעד או משימה נקודתית, אלא 
"דרך חיים" של ארגון – שיטת עבודה קבועה.

סיכונים וניהול סיכונים

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה 
ובמדיניות ציבורית
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סיכון )Risk( הוא אירוע עתידי לא ודאי עם השפעה 
 ISO 31000:2009 שלילית. הגדרה דומה אומצה בתקן
המטרות"  על  ודאית  אי  "השפעה  סיכונים:  לניהול 
)effect of uncertainty on objectives(. מעצם 
טבעו, סיכון הוא אירוע )תרחיש( עובדתי מוגדר. כל 
בסיסיים:  קריטריונים  שני  לפי  ומאופיין  נבחן  סיכון 
ומדיניות  רגולציה  ההשפעה.  וחומרת  ההסתברות 
ממשלתית מיועדות להגן על האינטרס הציבורי מפני 
אירועים מגוונים. לכן תהליך ניהול סיכונים ברגולציה 
ובמדיניות ממשלתית מאפשר לתת מענה לכל סוגי 
הסיכונים )למשל סיכונים תפעוליים, סיכונים ניהוליים, 
וסיכונים  פיננסיים  סיכונים  מערכתיים,  סיכונים 

למוניטין(.

ההסתברות שהסיכון יתרחש )probability או 
likelihood( מבטאת את מידת הסבירות שהסיכון 
לכל  ודאי,  לא  אירוע  הוא  שסיכון  כיוון  יתממש. 
הסיכון,  להתממשות  הסתברות  רמת  קיימת  סיכון 
שמקבלת ערכים בין 0 )הסיכון לא יתרחש לעולם( 

ו-1 )הסיכון יתרחש כל הזמן(.

או   Severity( הסיכון  של  ההשפעה  חומרת 
 )society( לחברה  הנזק  את  מתארת   )impact
הוא  וכאשר  אם  הסיכון,  מהתממשות  כתוצאה 

יתממש.

מכפלת  באמצעות  מחושבת   – הנזק  תוחלת 
ההסתברות בחומרת ההשפעה של הסיכון. תוחלת 

הנזק מבטאת את העלות החברתית של הסיכון, תוך 
התחשבות בסיכוי שהוא יתממש.

 ,₪  50 של  נזק  מסב  סיכון  להמחשה:  דוגמה 
ההסתברות שהסיכון יתרחש היא 1 ל-10 )0.1(. 

לכן תוחלת הנזק של הסיכון תהיה 5 ₪ )0.1*50 ₪(.

קיימות שלוש אסטרטגיות מרכזיות להתמודדות עם 
סיכונים:

 .)risk acceptance( קבלת הסיכון
שלא  והחלטה  הסיכון  זיהוי  פירושה  הסיכון  קבלת 
את  לצמצם  כדי  כלשהי  בפעולה  מראש  לנקוט 
ההסתברות להתממשותו או את חומרת ההשפעה 
שלו. זו אסטרטגיה שמתאימה עבור סיכונים קטנים 
וכאשר עלות אמצעי ההתמודדות עם הסיכון גבוהה 
מתוחלת הנזק הצפוי ממנו. קבלה של הסיכון יכולה 
הסיכון  עם  להתמודדות  בהיערכות  שלובה  להיות 

לאחר שיתממש )ניהול משברים(.

 .)risk avoidance( הימנעות מהסיכון
הסיכון.  מן  לחלוטין  להימנע  שואפת  זו  גישה 
המשמעות של אסטרטגיה זו היא חיסול הפעילות 
אסטרטגיה  היא  מסיכון  הימנעות  בסיכון.  שכרוכה 
גדולה  שלילית  השפעה  יש  לסיכון  כאשר  טובה 
בהסתברות גבוהה, וכאשר הפעילות מניבה לחברה 
תועלת נמוכה מאוד. בהקשר של מדיניות ציבורית, 
איסור  הטלת  משמעה  הימנעות  של  אסטרטגיה 
על ביצוע פעילות מסוימת. לכן מדובר באסטרטגיה 

בה  להשתמש  ויש  פרקטית  אינה  שלרוב  קיצונית, 
במשורה ורק במקרי קיצון.

גם כאשר פועלים במטרה להימנע לחלוטין מהסיכון, 
הוא עלול להתרחש. אך כשמנסים להימנע מסיכונים 
 – ההפוכה  לתוצאה  לגרום  עלולים  גורף,  באופן 
על  מידע  מהחברה  מונע  המוחלט  האיסור  כי 
הסיכון. אם אוסרים על פעילות מסוימת לא יהיה 
הסיכונים  על  מידע  ולעסקים  לאזרחים  לממשלה, 
לאורך  סיכון  מייצרת  פעילות  כאשר  בה.  הכרוכים 
זמן, ייתכן שיפותחו דפוסי פעולה נכונים או אמצעים 
לצמצום הסיכון. איסור מוחלט על פעילות מונע גם 
מהממשלה וגם מן הציבור לפתח טכנולוגיות ושיטות 
עבודה שיכולות להפחית את ההסתברות והחומרה 
של הסיכון. חסימה של סיכון באופן מוחלט מונעת 

מהמערכת כולה להתמודד איתו אם יתרחש.

דוגמה להמחשה: בניסיון להימנע לחלוטין מתאונות 
המראות  על  לאסור  מחליטה  הממשלה  אוויריות, 
ונחיתות של מטוסים בישראל. במקרה של התרסקות 
מטוס זר )למשל, מטוס שעבר סמוך למרחב האווירי 
לטיפול  ערוכה  תהיה  לא  המערכת  ישראל(,  של 

בתאונה כזו.

לגרום  עלול  מסוימת  פעולה  על  מוחלט  איסור 
הפעילות  להסתרת  או  השוק  של  נגד  לתגובת 
כאשר  עליה(.  פיקוח  על  שיקשה  )באופן  האסורה 
פעילות מסוכנת "יורדת למחתרת" היא עלולה לאבד 
את אמצעי הבטיחות שאפיינו אותה כאשר הייתה 

מושגי יסוד

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה 
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מותרת ולכן רמת הסיכון ממנה רק עולה.

1920-( בארה"ב  היובש  תקופה  במהלך  דוגמה: 
ומכירה  הפצה  ייבוא,  ייצור,  לחלוטין  נאסרו   )1933
מוסרי  היה  לאיסור  המניע  חריפים.  משקאות  של 
ובריאותי. האיסור לא הביא להפסקת הייצור, המסחר 
האיסור  בשל  חריפים.  משקאות  של  והצריכה 
היצרנים והברים ירדו למחתרת ולכן לא היו כפופים 
לכל פיקוח. הצורך להסתיר את הפעילות הביא לא 
אחת לירידה ברמת התברואה וברמת חומרי הגלם 

ששימשו להכנת המשקאות.
באופנים  הסיכונים  את  החמיר  הגורף  האיסור 
חריפים  משקאות  ייצור  למנוע  מנת  על  נוספים. 
מאלכוהול תעשייתי, הממשל הפדרלי הורה להפוך 
אלפי  מכך,  כתוצאה  לרעיל.  התעשייתי  הכוהל  את 
מצריכת  כתוצאה  מהרעלה  סבלו  אלכוהול  צרכני 

משקאות המבוססים על כוהל תעשייתי מורעל.
יותר  רווחית  הייתה  חריפים  משקאות  הברחת 
יותר.  גבוה  היה  במשקה  האלכוהול  ששיעור  ככל 
שיעור  עם  משקאות  יותר  הוברחו  זו  בתקופה  לכן 
זינקה  זו  בתקופה  מכך  כתוצאה  גבוה.  אלכוהול 
אלכוהול  שיעור  בעלי  משקאות  של  הפופולריות 
גבוה – קרי הציבור עבר לצרוך משקאות המכילים 

יותר אלכוהול.
לבלתי  באלכוהול  והמסחר  הייצור  הפיכת  בנוסף, 
יצרה שוק שחור. הפשע המאורגן בארה"ב  חוקיים, 
שגשג כתוצאה מהעיסוק בייצור ובהברחת אלכוהול 
בלתי חוקי. תקופה זו ביססה כמה מארגוני הפשע 

החזקים בארה"ב במאה ה-20.

 – )risk mitigation( צמצום הסיכון
ביותר  הנפוצה  האסטרטגיה  הוא  הסיכון  צמצום 
לניהול סיכונים. במסגרת אסטרטגיה זו פועלים כדי 
להפחית את ההסתברות להתממשות הסיכון ואת 
חומרת ההשפעה של הסיכון. אסטרטגיה זו כוללת 
הצטיידות בציוד וטכנולוגיה, הדרכות והכשרות, שיפור 

תהליכי עבודה, פיקוח ובקרה.
האסטרטגיה של צמצום הסיכון כוללת גם העברה 
של הסיכון )risk transfer(, שבה מקבל ההחלטות 
למישהו  הסיכון  ניהול  ואת  ההשפעה  את  מעביר 
תת-אסטרטגיה  למימוש  הנפוצות  הטכניקות  אחר. 
תמורת  בסיכון  נושא  המבטח  )הגורם  ביטוח  הן  זו 
ומיקור חוץ )ספק השירות נושא באחריות  פרמיה( 
לאספקת המוצר או השירות ויחד איתה הוא נושא 

גם בסיכון(.

דוגמה להמחשה: 
ליישם את שלוש האסטרטגיות ביחס לסיכון  כיצד 
של תאונות דרכים בהן מעורבים אופניים חשמליים?

קבלת הסיכון: 
כיוון  ממשלתית,  בהתערבות  לנקוט  שלא  להחליט 
שאין הבדל מהותי בין אופניים חשמליים לאופניים 
רגילים ועלות ההתמודדות עולה על הנזק שמבקשים 

למנוע.
הימנעות מסיכון: 

הטלת איסור גורף על רכיבה על אופניים חשמליים 
)איסור מוחלט או איסור לרכוב עליהם באזור מסוים 

– למשל בערים(.
צמצום הסיכון: 

נקיטה בצעדים כדי לצמצם את ההסתברות לתאונות 
להתקין  )חובה  חשמליים  אופניים  מעורבים  בהן 
פנסים מהבהבים, הגבלת מהירות הנסיעה המותרת( 
או לצמצום חומרת הנזק במקרה של תאונה )חובה 

לחבוש קסדת אופנוע ומגנים על פני כל הגוף(.

ניהול סיכונים עוסק באיזון בין שלושה גורמים: 
הפעילות והתועלת ממנה: 

התועלת מן הפעילות הכלכלית/חברתית שמסדירים 
כוח,  בתחנת  חשמל  ייצור  בכביש,  נהיגה  )לדוגמה: 
גם  כוללת  הפעילות  מן  התועלת  טובין(.  ייבוא 

אפשרויות והזדמנויות חיוביות בעתיד.

סיכונים אפשריים: 
הסיכונים  מהתממשות  כתוצאה  לחברה  העלות 
לדוגמאות  )בהתאמה  הפעילות  בביצוע  שכרוכים 
לעיל: תאונת דרכים, תאונת עבודה, הברחת חומרים 
אסורים(. הסיכונים עלולים לגרום נזקים לנפש, לגוף 

ולרכוש.

עלות אמצעי ההתמודדות עם הסיכון: 
רכישת   – למשל  מחיר.  יש  סיכון  עם  להתמודדות 
כסף  עולה  דרכים  תאונות  מפני  בטיחות  אמצעי 
על  להתראה  מערכת  לרכב,  משופרים  )בלמים 
סטייה מנתיב(. ניתן גם לבחור לאסור לחלוטין את 
ברכב  נהיגה  על  איסור  הטלת  )למשל,  הפעילות 
מנועי או איסור על ייבוא טובין(, אך בחירה באמצעי 
חברתיות  בעלויות  כרוכה  זה  קיצוני  התמודדות 
מאותה  התועלת  כל  את  מפסידים  שכן  כבדות, 

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה 
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אמצעי  המים"(.  עם  התינוק  את  )"לשפוך  פעילות 
ההתמודדות עם הסיכון מטילים עלויות ישירות )עלות 
וגם  לאישור מקדים(  הגשת מסמכים  ציוד,  רכישת 
עלויות עקיפות – שעיקרן הפרעה ושיבוש הפעילות. 
בצמצום  עוסקים  הסיכון  עם  ההתמודדות  אמצעי 
ההשפעות  ובצמצום  יתרחש  שהסיכון  ההסתברות 

המזיקות אם הוא יתרחש.
הנציבות  של  ברגולציה  הסיכונים  ניהול  מדריך 
הכלכלית האירופאית של האו"ם )UNECE( מסביר 
ששלושה גורמים אלו יוצרים את "משולש הסיכון". 
ההחלטות  מקבל  על  כי  ממחיש  הסיכון  משולש 
לאזן בין שלושת הגורמים ולמקם כל החלטה שלו 
אחד  לגורם  עדיפות  לתת  בחירה  המשולש.  בתוך 
במשולש )"להתקרב" לכיוון אחד הקודקודים( תהיה 
מן  אותנו  )"תרחיק"  אחר  גורם  חשבון  על  תמיד 

כך, החלטה לצמצם סיכונים  הקודקודים האחרים(. 
ובצמצום  ההתמודדות  אמצעי  של  בעלות  כרוכה 
התועלת מן הפעילות; החלטה למקסם את התועלת 

מן הפעילות כרוכה בלקיחה של יותר סיכונים וכו'.

החלטה  לקבל  מאפשרים  הסיכונים  ניהול  כלי 
רציונלית בטווח האפשרויות שבתוך משולש הסיכון. 
בהתאם  תיקבע  הרגולציה  או  הציבורית  המדיניות 
מידת  הפעילות,  מן  התועלת  בין  שייבחר  לאיזון 

הסיכון שיילקח והעלויות של אמצעי ההתמודדות.

ניהול סיכונים הוא תהליך שעוסק בראש ובראשונה 
מוצלח  סיכונים  ניהול   .)Causality( בסיבתיות 
בין  הסיבתי  הקשר  של  טובה  הבנה  על  מבוסס 
לבין  להתמודד  מבקשים  איתה  )הסיכון(  הבעיה 
הסיבתי  הקשר  של  אותה;  שמחוללים  הגורמים 
בין הבעיה לבין הפתרון; וכן של הקשר הסיבתי בין 
החברה.  על  שלו  ההשפעות  לבין  הנבחר  הפתרון 
ניהול הסיכונים כולל גם כימות של הסיכונים ושל 
העלויות והתועלות מן המדיניות והרגולציה הנבחרת, 
אך ליבת התהליך עוסקת בניתוח של סיבה ותוצאה 

.)Cause and effect(

המשך הפרק מסביר את ההבדל בין ניהול סיכונים 
פרטיים לציבוריים ועוסק בשלושת התחומים בהם 
ניהול סיכונים מסייע למקבל ההחלטות: שיקולי עלות 
תועלת, הקצאת משאבים מוגבלים, והתמודדות עם 

אי ודאות.

פעילות

אמצעיסיכון
התמודדות
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פרויקטלי  סיכונים  ניהול  בין  המרכזי  ההבדל  זהו 
לניהול סיכונים ציבוריים – מקבל ההחלטות הציבורי 
הוא  אחרים.  של  בפעילויות  טבעי  באופן  עוסק 
שוקל תועלות ועלויות לציבור ואינו מפנים את כלל 
העלויות הכרוכות בהחלטות שהוא מקבל. הטבלה 
פרויקט  מנהל  בין  ההבדלים  את  הבאה ממחישה 

לבין מקבל החלטות ממשלתי:

 הפנמת
הערך

 מנהל
פרויקט

 מקבל
 החלטות
ממשלתי

הפעילות 
והתועלות 

ממנה
vx

הסיכונים 
שכרוכים 
בפעילות

vv

עלות
אמצעי

ההתמודדות
vxv

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה 
ובמדיניות ציבורית

ניהול סיכונים פרטיים וניהול סיכונים ציבוריים

ניהול  עבור  במקור  פותחה  הסיכונים  ניהול  תורת 
פרויקטים במגזר הפרטי והיא משמשת גם לניהול 
בין  מהותי  שוני  יש  יוזמת.  שהממשלה  פרויקטים 
המגזר  את  )שמאפיין  פרויקטלי  סיכונים  ניהול 
הפרטי( לבין ניהול סיכונים ציבוריים. נעמוד על שוני 

זה בעזרת משולש הסיכון.

ניהול הסיכונים לפרויקט מבוצע לרוב על-ידי מנהל 
הוא  יוצר את הפעילות,  הפרויקט. מנהל הפרויקט 
נהנה מהתועלות שהיא מייצרת ושולט על פרופיל 
הסיכון הכרוך בפעולות שלו. מנהל הסיכון גם חשוף 
נושא  גם  והוא  הפעילות  מן  כתוצאה  לסיכונים 
בעלויות אמצעי ההתמודדות. לכן מנהל של פרויקט 
בכל  הכרוכות  העלויות  ואת  התועלות  את  מפנים 

החלטה שהוא מקבל ביחס לפרויקט.

בשונה ממנהל פרויקט, מקבל ההחלטות הממשלתי 
לא יוזם את הפעילות )לא בוחר האם אנשים יפתחו 
מפעל או יחליטו לייצא טובין(, הוא אינו יוצר סיכון 
ולא נהנה במישרין מן התועלות הכרוכות בפעילות. 
הפרטים בחברה יוצרים את הסיכונים זה כלפי זה 
)למשל, חנות שמוכרת מוצרים מסוכנים לא מסכנת 
את מקבל ההחלטות הממשלתי והרווח מן הפעילות 
מקבל  הממשלתי(.  ההחלטות  למקבל  מועבר  לא 
ההחלטות הממשלתי אחראי לסיכונים, אך נושא רק 
בחלק מעלויות אמצעי ההתמודדות )מושפע חלקית 
מן העלויות לממשלה, ואינו נושא בעלויות המוטלות 

עוסק  הממשלתי  ההחלטות  מקבל  הציבור(.  על 
ועלויות  הסיכונים  הפעילות,  ציבוריים.  באינטרסים 
ההתמודדות עימם הוא מתמודד - הם של אחרים, 

לא שלו.

ניהול הסיכונים של הממשלה עוסק בקביעת כללי 
המשחק עבור שחקנים מקרב הציבור, בעוד שניהול 
סיכונים פרויקטלי מסייע לאותם שחקנים להחליט 
כיצד לפעול במסגרת הכללים שהממשלה קבעה. 
אם כן, מקבל ההחלטות הממשלתי עוסק בקביעת 
הפרטי.  הפרויקט  מנהל  של  להחלטות  מסגרת 
מקבל ההחלטות הממשלתי אינו יוצר את הסיכונים. 
הסיכונים נוצרים במסגרת פעילות עסקית וחברתית 

שמבוצעת על-ידי הציבור.
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הבדל נוסף הוא באמצעי ההתמודדות עם הסיכונים. 
ניהוליים  צעדים  בעיקר  לנקוט  יכול  פרויקט  מנהל 
הממשלתי  ההחלטות  מקבל  לעומתו,  ועסקיים. 
מטפל בסיכונים ציבוריים אשר מאיימים על השוק 
או על החברה באופן כללי. בהתאם, כלי ההתמודדות 
כלכלה:  והמאקרו  הציבורית  המדיניות  מעולם  הם 
או  פעולות  לבצע  חובות  שעניינים  כללים  קביעת 
או  תנאים  )איסורים(,  פעולות  מביצוע  להימנע 

או  יתרון  שמעניקים  כללים  וכן  אחרות,  מגבלות 
עדיפות )למשל הטבות מס, הכרה בזכויות קניין או 

תמריצים אחרים(.

המגזר הפרטי מבצע ניהול סיכונים פרויקטלי מזה 
מאות שנים והתחום נהנה מפריחה לאחר מלחמת 
וניסיון  ידע  העולם השנייה. במהלך השנים הצטבר 
ניהול  זאת,  לעומת  פרויקטלי.  סיכונים  בניהול  רב 

תחום  הוא  ציבורית  ובמדיניות  ברגולציה  סיכונים 
צעיר שמתפתח בעיקר בשני העשורים האחרונים. 
מצוי  ציבוריים  סיכונים  ניהול  של  המרכזי  האתגר 
בריבוי הגורמים המושפעים מן הסיכונים ומאמצעי 
ההתמודדות: גם הסיכונים וגם עלויות ההתמודדות 
)הישירות – הציות להוראה; והעקיפות – ההשפעה 
על הפעילות הכלכלית והחברתית( לא מופנמים על-

ידי הממשלה אלא מתפזרים על המשק בכללותו.

בהתאם, התרשימים הבאים ממחישים את נקודת האיזון האופיינית בתוך משולש הסיכון עבור מנהל פרויקט 
ועבור מקבל החלטות ממשלתי:

פעילות

סיכון
אמצעי 

התמודדות

מקבל
החלטות
ממשלתי

פעילות

סיכון
אמצעי 

התמודדות

מנהל
פרויקט

תרשים 2 : השוואה של משולש הסיכון – ניהול סיכונים פרטיים וניהול סיכונים ציבוריים
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יסודות ניהול הסיכונים הציבוריים

פעולה אפקטיביות, ניהול סיכונים מבוצע על בסיס 
הסיכונים,  על  מידע  מצריך  סיכונים  ניהול  נתונים. 
הגורמים להם והשפעתם. לכן איסוף וניתוח נתונים 

הם תנאי הכרחי לגיבוש רגולציה ומדיניות ציבורית.

יש להבחין בין שתי חטיבות מרכזיות בתחום ניהול 
הסיכונים הציבוריים. החטיבה הראשונה היא ניהול 
מדיניות  בקביעת  או  רגולציה  בקביעת  סיכונים 
זו  וביטול שלהן(. חטיבה  שינוי  )כולל בעת  ציבורית 
ובחירה  שלהם  ניתוח  הסיכונים,  של  זיהוי  כוללת 
עם  להתמודדות  המתאימים  ובכלים  באסטרטגיה 
סיכונים  ניהול  היא  השנייה  החטיבה  הסיכונים. 
קיימת.  מדיניות  או  רגולציה  של  ובאכיפה  בפיקוח 
חטיבה זו כוללת תהליכים פשוטים ותחומים יותר – 
הסיכונים והכלים מוגדרים, השאלה שעל הפרק היא 
איך להשתמש בהם וכיצד לנהל את מערך הפיקוח.

מדיניות מבוססת ניהול סיכונים מאפשרת לממשלה:
להצליח להתמודד עם הבעיות הציבוריות בצורה   .1

   אפקטיבית;
בבעיות  המוגבלים  המשאבים  את  2. להשקיע 

  המרכזיות באופן יעיל;
או  הרגולציה  מבוססת  מה  על  לציבור  3. להסביר 
הציבור,  את  לרתום  ובכך  הציבורית  המדיניות   
להגביר את הציות ולחזק את הלגיטימציה הציבורית;  

או  העלויות שהרגולציה  ואת  הנטל  4. לצמצם את 
  המדיניות הציבורית מטילה על אזרחים ועסקים;
לטיפול  מרתיעה  ואכיפה  יעיל  פיקוח  לייצר   .5
למדיניות  או  לרגולציה  הציות  ולשיפור  בהפרות   

הציבורית.  

באמצעות ניהול סיכונים קל לנטר איומים ולהחליט 
המדיניות  את  להתאים  או  לשנות  צריך  אם 
הממשלתית. לדוגמה, כאשר קיים ניהול סיכונים ניתן 
לזהות שסיכון מסוים נעלם או הופחת משמעותית, 
ולכן אפשר לבטל או לצמצם את הרגולציה שנועדה 
סיכונים  ניהול  בנוסף,  סיכון.  אותו  עם  להתמודד 
על  הממשלתיות  ההחלטות  את  לבסס  מאפשר 

שיטה עקבית ומתועדת.

אמצעי  ולכל  סיכון  אפס  של  מצב  אין  במציאות 
התמודדת עם סיכון יש עלויות ומחירים. לכן מדיניות 
ניהול סיכונים לא מיועדת להביא לאפס  מבוססת 
סיכון, אלא לאזן בין עלויות ותועלות כדי להגיע למצב 

אופטימלי ככל הניתן.

רגולציה  בקביעת  סיכונים  ניהול  של  תהליך  כל 
ומדיניות ציבורית מכיל את ארבעת החלקים הבאים:

הבנת הבעיה – 
זיהוי הסיכונים ואבחון שלהם;

בחינת כלים להתמודדות – 
צמצום  שיאפשרו  שונים  מדיניות  כלי  בחינת 
ההסתברות להתרחשות הסיכון או הפחתת חומרת 

הנזק ממנו;

השוואה בין חלופות – 
השוואה בין התועלות והעלויות בכל חלופה, לרבות 
אפקטיביות בהתמודדות עם הסיכון, עלויות לממשלה 

ועלויות לציבור;

יישום, מעקב ובקרה – 
של  היישום  לאחר  בפועל  התוצאות  אחר  מעקב 
כלי המדיניות. יש לבחון האם הושגה המטרה, האם 
והאם  הציבורית,  התועלת  את  מצדיקות  העלויות 
מפת הסיכונים משתנה )שינוי בפרופיל הסיכון, יצירת 
סיכונים חדשים או היעלמות של סיכון שהיה קיים 
בעבר(. על בסיס המעקב והבקרה ניתן לעדכן את 

המדיניות ולהמשיך לנהל את הסיכונים.
על מנת לקבל החלטות מושכלות ולגבש אסטרטגיות 
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עיקרון התועלת המצרפית

ניהול הסיכונים דורש לרוב הגדרה של תיאבון הסיכון 
 .)risk tolerance או risk appetite( של הארגון

כפי שהוסבר לעיל, ניהול סיכונים במגזר הפרטי פשוט 
התועלת  את  שוקל  ההחלטות  שמקבל  כיוון  יותר 
שהוא מפיק מן הפעילות הכרוכה בסיכון אל מול 
הנזק האפשרי מן הסיכון ועלויות ההתמודדות עם 
מהפעילות,  תועלת  בין  האיזון  בסיס  על  הסיכון. 
סיכונים ועלויות – ארגונים פרטיים מגדירים לעצמם 
הוא  וההפסדים שבו  היקף הנזקים  סיכון":  "תיאבון 
לקחת(,  מוכן  שהוא  הסיכון  )רמת  לשאת  מוכן 
בהתחשב בתועלות וברווחים האפשריים. על בסיס 
את  מנהל  הפרטי  הארגון  שהוגדר,  הסיכון  תיאבון 
סיכוניו ומחליט אילו פרויקטים לבצע ובאילו אמצעי 

התמודדות לנקוט.

ההחלטות  מקבלי  מסורתי,  באופן  זאת,  לעומת 
אמצעי  של  בעלויות  התמקדו  לא  הציבורי  במגזר 
הפרק.  שעל  מהפעילות  בתועלת  או  ההתמודדות 
צמצום  לפי  ונמדדים  נדרשים  בפרט  רגולטורים 
הפרטי  במגזר  פרויקט  למנהל  בניגוד  הסיכונים. 
אמצעי  ועלות  הנזקים  התועלות,  את  שמפנים 
ההתמודדות של הסיכון, הממשלה נושאת באחריות 
ההתמודדות  אמצעי  עלות  אך  הסיכונים,  לצמצום 
מוטלת על המפוקחים והממשלה גם לא נהנית מן 

התועלות הכלכליות מהפעילות הכלכלית.

ממשלתי/רגולטורי  סיכון"  "תיאבון  של  הגדרה  לכן 
תפקידו  עם  מתיישבת  שלא  טעונה  משימה  היא 
של מקבל ההחלטות הממשלתי. עסק יכול להחליט 
10% מן הלקוחות שלו  שהוא מוכן לקבל מצב בו 
יעברו למתחרים או ש-5% מן המוצרים יהיו פגומים. 
אך לממשלה יש קושי לקבוע מדיניות "תיאבון סיכון" 
יאכלו  במסעדות  הסועדים  מן   10% למשל  לפיו 
מזון מקולקל. מדובר בקושי מהותי: גם מקצועי וגם 
ציבורי-תקשורתי. מדובר בהחלטת מדיניות שנוגדת 
הרגולטור  ושל  המדינה  של  התפקיד  תפיסת  את 

הממשלתי.

לפיכך השיטה לניהול הסיכונים ברגולציה ובמדיניות 
ציבורית, לא מחייבת את מקבל ההחלטות להגדיר 
מראש כמה סיכון הוא מוכן לקחת. ניהול הסיכונים 
ברגולציה ובמדיניות ציבורית יבוצע לפי עקרון התועלת 
הממשלה  של  תפקידה  זה  עיקרון  לפי  המצרפית. 
למקסם את הרווחה החברתית המצרפית. בתוך כך 
על מקבל ההחלטות לשקול את שלושת הגורמים 
במשולש הסיכון )התועלת מהפעילות, הנזק מהסיכון 
ועלות צמצום הסיכון( ולבחור בדרך הפעולה שתפיק 
כשליח  הכולל.  בסיכום  לציבור  התועלת  מרב  את 
ההשפעות  את  לבחון  ההחלטות  מקבל  על  ציבור, 
האפשריים.  ההתמודדות  אמצעי  ושל  הסיכון  של 
הממשלה,  של  המבט  מנקודת  עקרוני,  באופן 

הפסד של שקל בגין צמצום פעילות מועילה שקול 
להפסד של שקל בגין סיכון שהתממש וכן לשקל 
שהושקע במניעת הסיכון. לכן, על מקבל ההחלטות 
לשקלל יחד את כל העלויות לחברה ולבחור בחלופה 

שממזערת את ההפסד החברתי למינימום.

לבחון  ההחלטות  מקבל  על  זאת  לעשות  כדי 
התערבות  ללא  )סיכון  השונים  העולם  מצבי  את 
ממשלתית, דרך פעולה א', דרך פעולה ב' וכו'( ולסכום 
את העלויות לחברה בכללותה. העלות של כל מצב 
עולם מורכבת משלושה רכיבים: הנזק שהסיכון יוצר, 
עלות אמצעי ההתמודדות לקופה הציבורית ועלות 

אמצעי ההתמודדות לציבור:
 – יוצר  שהסיכון  השנתית  הנזק  תוחלת   .1
כתוצאה לציבור  הנזק  את  משקף  זה  רכיב   
הנזק  לפי  מחושב  הוא  הסיכון.  מהתממשות   
בפועל בשנה או כמכפלה של חומרת ההשפעה  
של הסיכון עם ההסתברות להתרחשותו בשנה.     

אם יש מספר סיכונים, יש לסכום אותם יחד.  
 – ההתמודדות  אמצעי  של  לממשלה  העלות   .2
הממשלתית ההוצאות  את  משקף  זה  רכיב   
הנדרשת לצורך התמודדות עם הסיכון. הוא כולל  
כל הוצאה ממשלתית ובעיקר הקצאת כוח אדם  
המשאבים ולשירותים.  לרכש  ותקציבים  )תקנים(   
ותושבי אזרחי  על-ידי  ממומנים  הממשלתיים   
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מטילה ממשלתית  הוצאה  כל  לפיכך  המדינה,   
עלות על הציבור.  

 – ההתמודדות  אמצעי  של  לציבור  העלות   .3
רכיב זה משקף את עלויות הרגולציה או המדיניות  
כוללות הישירות  העלויות  הציבור.  על  המוטלות   
או הציבורית  המדיניות  בביצוע  הכרוכות  עלויות   
הגשת דיווח,  בתקנים,  עמידה  לרגולציה:  בציות    
את כוללות  העקיפות  העלויות  וכו'.  מסמכים   
הרגולציה:  או  המדיניות  של  הרחבה  ההשפעה    
המועילה הפעילות  צמצום  מפעילות,  הימנעות   
כניסה, חסמי  יצירת  ממנה(,  התועלות  )צמצום   
פגיעה בפריון, השלכות על ענפים משיקים, פגיעה  

בתחרות וכו'(.  

על  להגן  נועדה  הציבורי  הסיכון  עם  ההתמודדות 
את  בחשבון  להביא  יש  לכן  עימו.  ולהטיב  הציבור 
העלות המצרפית של שלוש העלויות לעיל. הקופה 
הציבורית ממומנת מכספי משלם המיסים - הציבור 
עליו אנו מבקשים להגן. אותו ציבור גם יישא בעלויות 
המדיניות  או  הרגולציה  מן  כתוצאה  עליו  שיוטלו 
הציבורית. לכן, בתוצאה הסופית אין הבדל אם יוסב 
לציבור נזק בהיקף של מיליון ש"ח, או אם ההוצאה 
רגולציה  אם  או  ש"ח  במיליון  תוגדל  הממשלתית 
מיליון  של  בהיקף  ציות  עלויות  הציבור  על  תטיל 
ש"ח. על מקבל ההחלטות הממשלתי לפעול לפי 
עיקרון התועלת המצרפית ולבחון את כלל העלויות 

לציבור. )1( 

השימוש בעקרון התועלת המצרפית מאפשר למקבל 
ההחלטות להביא בחשבון את מלוא ההשלכות של 
הרגולציה או המדיניות ולשקול את ההשפעות על 
הציבור. עיקרון זה עולה בקנה אחד גם עם ניתוח 
מחייב  )אשר  המידתיות  כלל  ועם  עלות-תועלת 
הלימה בין המטרה של צעד כלשהו לבין ההשלכות 

החיוביות והשליליות שלו(.

ועל  שליליים  ערכים  שלושה  של  במשוואה  מדובר 
מקבל ההחלטות לבחור בחלופה שבה סך העלויות 
יהיה הנמוך ביותר. הטבלה הבאה מדגימה את אופן 

ביצוע ההשוואה לפי עקרון התועלת המצרפית:
עיקרון  חשיבות  את  ממחישה  שבטבלה  הדוגמה 
התועלת המצרפית. לכאורה, חלופה א' תביא לשיפור 
המצב כי היא מפחיתה את תוחלת הנזק השנתית 
מהסיכון מ-80, ל-20. אך היא יוצרת עלות נוספת 
של 100 )על הקופה הציבורית ועל הציבור הרחב(. 
בסיכום הכללי, בחירה בחלופה א' דווקא תרע את 
הכוללות  העלויות  את  )תגדיל  הציבור  של  מצבו 
לציבור מ-80 ל-120(. בחינת התמונה המלאה )סך 

העלויות לציבור( מלמדת שיש לבחור בחלופה ב'.

 תוחלת הנזק
השנתית מהסיכון

 עלות אמצעי
ההתמודדות לממשלה

 עלות אמצעי
ההתמודדות לציבור

 סך
העלויות

8000-80-מצב קיים

20-30-70-120-חלופה א׳

40-10-10-60-חלופה ב׳

)1( למען הדיוק יש להעיר שהעלויות השונות מוטלות על קבוצות שונות בחברה. הציבור שנפגע מהתממשות הסיכון אינו 
הציבור שנושא בעלות אמצעי ההתמודדות )למשל, נהגים אשר מסכנים את רוכבי האופניים( או לציבור שמממן את תקציב 
המדינה )למשל, מניעת סיכון לילדים, שכידוע אינם משלמים מיסים(. אך בשקלול הסופי, החברה כולה נושאת הן בעלויות 
של סיכונים, הוצאה ציבורית והוצאה פרטית. כנאמן ציבורי, תפקידו של מקבל ההחלטות הממשלתי לצמצם את ההפסד 

החברתי הכולל ולקדם את התועלת החברתית המצרפית.
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וניסיון מקצועי - כולם משאבים  זמן, כסף, מוניטין 
המצויים בצמצום. הממשלה והציבור הרחב נדרשים 
שהמשאבים  בכך  בהתחשב  החלטות  לקבל 

העומדים לרשותם מוגבלים.

מכיוון שהמשאבים של הממשלה ושל החברה תמיד 
יש  סיכונים  עם  התמודדות  במסגרת  גם  מוגבלים, 
לבחור לאן עדיף להפנות את המשאבים. במובן זה 
zero-( טיפול בסיכונים הוא "משחק סכום אפס" 
sum game(: כל בחירה בחלופה באה על חשבון 
בפיקוח  משאבים  להשקיע  בחירה  אחרת.  חלופה 
על שוק מסוים, משמעה שלא להשקיע משאבים 
להקדיש  החלטה  אחר.  שוק  על  בפיקוח  אלה 
כלשהו  פריט  לבדוק  כדי  ואכיפה  פיקוח  משאבי 
)מבנה, עסק, משלוח, מוצר(, מחייבת שלא להקצות 
את אותם משאבים לבדיקה של פריט אחר. ניהול 
ביניהם  ולתעדף  סיכונים  להשוות  מאפשר  סיכונים 
מתוך הבנה שצריך לבחור באילו פעולות להתמקד 

ועל מה לוותר.
בחירה לבדוק את כל הפריטים תסב עלויות כבדות 
בנוסף,  ממנה(.  ובתועלת  בפעילות  )פגיעה  לציבור 
היא תפגע גם באפקטיביות של מערך הבדיקה - 
באופן  הפריטים  כל  את  לבדוק  ניתן  שלא  כיוון 
מעמיק )פיזור המשאבים על כמות פריטים גדולה 

פוגעת באיכות הפיקוח והאכיפה(.

שונות  סיכון  רמות  יש  שונים  לפריטים  במציאות, 
)רמת הסיכון מורכבת מחומרת הנזק ומההסתברות 
כלי  את  להתאים  יש  ולכן  הסיכון(  להתרחשות 
המדיניות ואת שיטות הפיקוח והאכיפה לכל סיכון. 
ניהול  על  מבוססת  שאינה  רגולציה  או  מדיניות 
מטה  התרשימים  מטרתה.  את  תחטיא  סיכונים 
מציגים המחשה כללית לכך. רגולציה או שיטת פיקוח 
יכולה להיות אחידה או דיפרנציאלית. אם הרגולציה 
ייבחרו  לא מותאמת לרמות השונות של הסיכונים, 
כלל או שיטת פיקוח אחידים לכל המקרים )למשל, 
פיקוח  וגדולים,  קטנים  מעסקים  אחידות  דרישות 

ואכיפה אחידים בכל הכבישים במדינה(.

ניהול משאבים מוגבלים
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תרשים 4: שיטת פיקוח לא מתאימה עלולה להיות 
סיכון  )רמת  החמורים  למקרים  ביחס  מידי  מקלה 
גבוהה( ולהביא לכך שלא תהיה הגנה מספקת על 
הציבור מפני הסיכונים )האזורים המסומנים בצהוב 
בתרשים(. בהיעדר ניהול סיכונים, חלוקת המשאבים 
על  יעיל  באופן  להגן  ולא  שגויה  להיות  עלולה 

האינטרס הציבורי.

מתאימות  לא  רגולציה  או  מדיניות   :5 תרשים 
עלולות להיות מחמירות מידי ביחס למקרים הקלים 
)רמת סיכון נמוכה(. בהיעדר ניהול סיכונים, המדיניות 
על  מיותרות  עלויות  להטיל  עלולות  הרגולציה  או 

הציבור )האזורים המסומנים באדום בתרשים(.

תרשימים אלו מדגימים כי ניהול סיכונים נחוץ כדי לנהל משאבים המצויים במחסור. תרשים 4 מציג תת-השקעה בפריטים בעלי רמת סיכון גבוהה, ותרשים 5 מציג השקעת 
יתר של משאבים בפריטים בעלי רמת סיכון נמוכה. שימוש בניהול סיכונים היה מאפשר להסיט משאבים שמושקעים בפריטים בעלי רמת סיכון נמוכה )המסומנים באדום(, 
כדי לפקח על פריטים בעלי רמת סיכון גבוהה )המסומנים בצהוב(. המטרה היא שהמדיניות תהיה כמה שיותר תואמת לסיכונים בפועל – קרי שהקו השחור )תוכן המדיניות 
או שיטת הפיקוח( יהיה כמה שיותר קרוב לקו הכחול )רמות הסיכון השונות(. ניהול סיכונים מבטיח הגנה על האינטרסים הציבוריים ומאפשר שימוש יעיל יותר במשאבים 

העומדים לרשות החברה.

תרשים 3: לפריטים שונים יש רמות סיכון שונות. 
)קו  השונות  הסיכון  רמות  את  מציג  התרשים 
מבוססת  אינה  הרגולציה  שלפנינו  בדוגמה  כחול(. 
המקרים  בכל  אחידה  היא  ולכן  סיכונים  ניהול  על 
)ועלולה להיראות שרירותית(. היא מוצגת בקו אופקי 
ישר שאינו משתנה בהתאם לרמת הסיכון של כל 
פריט )קו שחור(. הקו השחור יכול לתאר את מידת 
ההחמרה של הדרישות )תוכן הרגולציה(, את היקף 

הפיקוח או את מדיניות האכיפה.

סיכוניםרגולציה או שיטת פיקוח

 3תרשים 

 

 

 

  

סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח

 4תרשים 

 

 

 

  

תת פיקוח סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח
רגולציה או שיטת פיקוח

פיקוח עודףתת פיקוח

סיכונים

 3תרשים 

 

 

 

  

סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח

 4תרשים 

 

 

 

  

תת פיקוח סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח
סיכוניםרגולציה או שיטת פיקוח

 4תרשים 

 

 

 

  

תת פיקוח סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח

 5תרשים 

 

 

 

 

פיקוח עודף סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח
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בכל תהליך קבלת החלטות חסר מידע לגבי ההווה 
סיכונים  ניהול  העתיד.  לגבי  ודאות  אי  ויש  והעבר 
עוסק בקבלת החלטה בתנאי אי ודאות והוא מסייע 
למקבל ההחלטות להתמודד עם אי הוודאות. ככל 
הניתוח  שיטת  את  ונשכלל  נתונים  יותר  שנאסוף 
לעתיד  להיערך  היכולת  את  לשפר  נוכל  כך  שלנו, 
ניתן  ולהגדיל את רמת הוודאות שלנו. כמובן שלא 
לאסוף ולנתח את כל המידע הרלוונטי. מידע הוא 
אחד המשאבים שהכי יקר לייצר )על כך נאמר כי 
"מידע הוא הנפט של המאה ה-21"(. לכן יש להגיע 
לבין  לתהליך  להקדיש  שניתן  בין המשאבים  לאיזון 

הצורך לרכוש די מידע עם רמת ביטחון מספקת.

ארגון  על-ידי  נקבע  זה  בעניין  המנחה  העיקרון 
ה-OECD: יש לקבוע מדיניות על-פי המידע הטוב 
 on the basis of"( ביותר הזמין למקבל ההחלטות
best available information"(. עיקרון זה משמש 
במדינות  הברית,  בארצות  המדיניות  קובעי  את 
ובמדינות  בניו-זילנד  האירופי,  באיחוד  אירופה, 

מתקדמות נוספות.
דוגמה להמחשה: נניח שאנו רוצים לחזות את הגובה 
של האדם הבא שיכנס לחדר. ברור שיש שונות בין 
ודאות.  אי  יוצרת  הזו  והשונות  אנשים  של  גובהם 
הטווח  לגבי  הערכה  או  תחושה  לנו  שיש  כנראה 
הסביר )לא פחות מחצי מטר ולא יותר משני מטרים(. 
אבל רק לאחר שנבחן נתונים סטטיסטיים או נבצע 
מדידות אמפיריות נוכל להציע תחזית מדויקת יותר.

אם נמדוד את הגובה של כל האוכלוסייה תהיה לנו 
הבנה מושלמת של הגובה הממוצע ושל ההתפלגות 
נצטרך  ולכן  מעשי  פתרון  לא  זה  התקן(.  )סטיית 
קיים  מידע  איזה  ועל  נבצע  כמה מדידות  להחליט 

נתבסס כדי לקבל החלטה מושכלת.

תהליך ניהול הסיכונים תמיד מערב אי ודאות, הן לגבי 
העבר וההווה והן לגבי העתיד. לא ניתן לקבל החלטה 
העובדה  סמך  על  רק  מסוימת  מפעולה  להימנע 
שקיים חוסר ודאות לגבי העתיד או שחסר מידע. אי 
ודאות היא מצב מוצא שאיתו צריך להתמודד, לא 

נתון שעל בסיסו אפשר לגבש מסקנה.

לניהול  ובכלים  באסטרטגיה  לבחירה  הרציונאל 
ועל  סיכונים צריך להיות מבוסס על המידע הזמין 
מסגרת  מספק  סיכונים  ניהול  שלו.  עקבי  ניתוח 
הזמינים,  הנתונים  כל  לשקלול  סדורה  מתודולוגית 
החלטה  לקבל  כדי  ודאות  ואי  הסתברות  כולל 
לאיסוף  שמוקדשים  המשאבים  היקף  מושכלת. 
מידע צריך להלום את הסוגיה ואת ההחלטה שעל 
הפרק – מתוך הבנה שלא ניתן יהיה להגיע למידע 
מושלם. ניתן ונדרש לקבל החלטות גם בהינתן נתונים 
סותרים או מידע חסר. לכן יש להחליט כמה מידע 
נחוץ כדי לקבל החלטה. שיטה נוספת להתמודד עם 
מידע לא מושלם היא להעריך מה טווח האפשרויות 
שהמידע החסר עשוי לחשוף בפנינו וכיצד אפשרויות 
אלו היו משפיעות על ההחלטה שעל הפרק. לעיתים

אי ודאות ומידע חלקי

אלו היו משפיעות על ההחלטה שעל הפרק. לעיתים 
מתברר שהמידע החסר לא היה משנה מהותית את 
ההחלטה שניתן לקבל על סמך המידע המצוי בידנו.

רכיב חשוב של השיטה הוא מעקב ובקרה בדיעבד 
– על מנת לבחון האם התחזיות היו מדויקות והאם 
הכלים שנבחרו בעבר השיגו את התוצאה המשוערת 
בדיעבד  ובחינה  ניתוח מראש  שלהם. השילוב של 
מעניק למקבל ההחלטות משוב, אשר משפר את 

קבלת ההחלטות לאורך זמן.

קבלת החלטות בתנאים של אי ודאות ומידע חלקי, 
הניתוח  נתונים.  ללא  החלטות  קבלת  משמעה  אין 
מקצועיות.  הערכות  ועל  מידע  על  להתבסס  חייב 
אם למקבל ההחלטות חסר מידע, ניתן להגביל את 
מוגבלת  לתקופה  רק  תחול  שהיא  כך  ההחלטה, 
לבצע  )ובכך  פעילויות  של  מצומצם  היקף  על  או 
מחסור  שיש  במידה   .)pilot  – ניסוי  תקופת  מעין 
רגולציה  להטיל  לשקול  ניתן  במידע,  אובייקטיבי 
מקדמית שמטרתה איסוף נתונים )כמו חובת דיווח(. 
את  לבחון  כדי  ישמשו  וינותחו  שייאספו  הנתונים 

ההחלטה העיקרית שעל הפרק.
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לנהל  הממשלתי  ההחלטות  מקבל  של  תפקידו 
סיכונים לפי עקרון התועלת המצרפית. כאשר מקבל 
ההחלטות מבקש לצמצם סיכונים הוא עושה זאת 
באמצעות קביעת מדיניות או רגולציה, שישפיעו על 
המדיניות  קביעת  לאחר  פועל.  הציבור  שבו  האופן 
ציות  לעודד  יכול  ההחלטות  מקבל  הרגולציה,  או 

באמצעות הנחיות, הדרכות אכיפה וענישה.

אך  ציבוריים,  סיכונים  בניהול  עוסקת  הממשלה 
לרוב מי שיוצר את הסיכונים הציבורים הם שחקנים 
שונים מתוך הציבור. תפקידה של הממשלה לקבוע 
רגולציה או מדיניות שיצמצמו את הסיכונים, ולעודד 
שלא  האחריות  אך  שונים.  באמצעים  להן  ציות 
לייצר סיכונים עודפים ולציית לרגולציה או למדיניות 
מוטלת על הציבור. העובדה שהממשלה מנהלת את 
הסיכונים לא גורעת מכך שיוצרי הסיכונים אחראיים 

לסיכונים שהם יוצרים ולנזקים שהם גורמים.

לציית  באחריות  יישאו  שהמפוקחים  חשוב  לכן 
להוראות וגם באחריות לסיכונים שהם יוצרים כלפי 
הזולת. הטלת האחריות חשובה מבחינה משפטית, 

תקשורתית וציבורית.

לצד זאת, חיוני שהממשלה תעודד ציות לרגולציה 
ולמדיניות הציבורית. משמעות הדבר היא שהממשלה 
לא רק אחראית לקבוע כללים ולאכוף אותם, אלא 
גם לסייע למפוקחים לציית להם ולהפעיל מנגנונים 

שמעודדים ומגבירים ציות.

תפקיד מקבל ההחלטות הממשלתי ואחריות המפוקחים

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה 
ובמדיניות ציבורית



29

עקרונות לניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה

ויעיל. מטרת העל של  מטרת העל: ציות אפקטיבי 
הציות  את  להגביר  היא  והאכיפה  הפיקוח  מערך 
לציבור  עלויות  במינימום  סיכונים,  שמפחית  באופן 
ולממשלה. המונח "פיקוח" )supervision( מתייחס 
לכל הפעולות שמטרתן להגביר את הציות להוראות. 
לכל  מתייחס   )enforcement( "אכיפה"  המונח 
הפעולות של הטלת סנקציה או אמצעי ענישה בגין 

הפרת הוראות.

שמערך  עניין  יש  למפוקחים  וגם  לממשלה  גם 
ומרתיע.  עקבי  אפקטיבי,  יהיה  והאכיפה  הפיקוח 
הוא נחוץ לממשלה כדי להבטיח ציות להוראות על 
אינטרס  יש  למפוקחים  גם  סיכונים.  לצמצם  מנת 
אין  כי אם  ועקבי,  יהיה אפקטיבי  שמערך הפיקוח 
שומרי  מפוקחים   – ההוראות  הפרת  על  פיקוח 
חוק יהיו בנחיתות בהשוואה למפוקחים מפרי חוק 
היא  ביותר  הבולטת  הדוגמה  מכך(.  )שמרוויחים 
)מקדיש  חוק  שומר  האחד  מתחרים:  עסקים  שני 

משאבים לשם כך( והאחר אינו שומר חוק.

התאמה לרמת הסיכון
למפוקחים  מייצר  אפקטיבי  ואכיפה  פיקוח  מערך 
תמריץ לפעול בהתאם לרגולציה או למדיניות, תוך 
לציות  והציבוריים  הממשלתיים  במשאבים  חיסכון 

ולפיקוח.

אין היגיון לפקח על כולם באותו האופן, כי המפוקחים 

שונים זה מזה. למשל – רמת הסיכון עשויה להצדיק 
יותר או פחות פעולות פיקוח; אופי הפעולה עשויה 
להצדיק פעולות פיקוח שונות )דרישות מידע, ביקור 
אצל המפוקח, בדיקות מעבדה(; ואופיו של המפוקח 
שונות  סנקציות  להצדיק  עשויים  שלו  וההיסטוריה 

בדרגות חומרה מגוונות.

דוגמה: רשויות הפיקוח הסביבתי בווילס שבאנגליה 
הפחיתו את מספר פעולות הפיקוח באתרי פסולת 
עם רמת סיכון נמוכה ב-75%. הדבר אפשר להקצות 
יותר:  מסוכנים  אתרים  על  לפיקוח  משאבים  יותר 
מספר פעולות הביקורת באתרי פסולת ברמת סיכון 

גבוהה עלה מ-70 ל- 1,500 ביקורות בשנה.

לא ניתן לפקח על כל הפעילויות הקיימות. הממשלה 
לא מסוגלת להיות בכל מקום, בכל רגע ולבדוק כל 
פעולה, אדם או חפץ שמעורב בפעילות יוצרת סיכון. 
לכן מערך הפיקוח מבוסס על כך שלא ניתן לבדוק 
את כל המפוקחים. לעיתים קרובות יש לבחור על 

מי לא לפקח.

סיכונים  ניהול  מבוסס  פיקוח  מתארים  לעיתים 
כפיקוח אקראי. מדובר בטעות. בפיקוח מבוסס ניהול 
סיכונים ההחלטה את מי לבדוק תלויה ברמת הסיכון 
מאחורי  היגיון  אין  אקראי  בפיקוח  הציות.  וברמת 
שיטת הפיקוח ולכן מדובר באפשרות גרועה למדי. 
פיקוח אקראי הוא לרוב תולדה של ניסיון לפקח על 

הכל, שנדון מראש לכישלון.
וצורך  קיימת סיבה  פיקוח תתבצע רק אם  פעולת 
ברור לבצע אותה. הסיבה תהיה מבוססת על בחינה 
שונים,  וממפוקחים  שונות  מהפרות  הסיכונים  של 
פיקוח אפשריות  מול פעולות  עלות-תועלת  וניתוח 

אחרות )כדי לנצל את המשאבים בצורה מיטבית(.

את  לזהות  יש  המפוקחים.  את  להכיר  יש  לכן 
הפעולות, האנשים והאובייקטים שעליהם מפקחים, 
ולדעת מה המאפיינים שלהם. מערך הפיקוח צריך 
למאפיינים  ומותאם  גמיש  באופן  מנוהל  להיות 
הסיכון  רמת  מבחינת  המפוקחים  של  הרלוונטיים 
מערך  רכיבי  כל  את  להתאים  ניתן  הציות.  ורמת 
של  השונות  הציות  ולרמת  הסיכון  לרמת  הפיקוח 
עומק  הפיקוח,  סוג  הפעולות,  מספר  המפוקחים: 

הבדיקות, אמצעי הענישה וכו'.

המטרה של מערך הפיקוח והאכיפה אינה לתפוס 
לכן  סיכונים.  שיפחית  לציות  לגרום  אלא  מפרים, 
המפוקחים.  של  ההתנהגות  שינוי  על  הוא  הדגש 
החמורות  בהפרות  יתמקד  שהפיקוח  חשוב  לכן 
חומרה  לפי  המשמעותיים  בסיכונים  )שקשורות 
או  פשוטות  פיקוח  בפעולות  ולא  והסתברות( 
בהפרות שקל לאכוף, אך לא משפיעות הרבה על 
רמת הסיכון. כדי לעשות זאת יש לברר אילו פעולות 
הפרה  של  והחומרה  ההסתברות  לפי   – מסוכנות 
כל  של  הצפויה  הציות  רמת  ומה  המפוקח,  מצד 
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מפוקח )היעדר ציות הוא הבעיה שהפיקוח מבקש 
לפתור(. בנוסף רצוי לדעת מה רמת האפקטיביות 

של המעורבות הממשלתית.
היסטוריית הציות של המפוקח משפיעה על מתכונת 
לכן,  הפיקוח.  פעולות  של  התדירות  ועל  הפיקוח 
לאורך תקופה  בהן  ועמד  להוראות  מפוקח שציית 
ייבדק פחות בעתיד, בעוד שמפוקח עם  שהוגדרה 
היסטוריה של הפרות ייבדק יותר. עם זאת, במקרה 
רק  הסנקציה  בעוצמת  להקל  נכון  לא  הפרה  של 
עוצמת  להוראות.  ציית  המפוקח  שבעבר  משום 
ההפרה  לחומרת  תואמת  להיות  צריכה  הסנקציה 
– לסיכון שנוצר, לתועלת של המפוקח מן ההפרה 

ולהיסטוריה של הפרות קודמות.

פעולות פיקוח מצריכות משאבים רבים מן המערכת 
הממשלתית וגם מכבידות על המפוקחים. מחקרים 
הראו שביצוע פעולות פיקוח רבות לא בהכרח משפר 
את רמת הציות, ושהחמרה בסנקציות לא בהכרח 
מגנה על הציבור מפני סיכונים. פיקוח ואכיפה אינם 
רק עניין של כמות )מספר הביקורות, גובה הקנס( 
ובביצוע פעולות מדויקות.  גם תלויים באיכות  אלא 
לכן אפשר לשפר את מערך הפיקוח והאכיפה גם 

כאשר המשאבים מוגבלים.

האם לפקח?
ניתן לפקח על כל הפעולות בכל מקום  כיוון שלא 
יש  לכן  לפקח.  לא  היכן  לבחור  יש  זמן,  ובכל 
לבדוק האם יש מנגנונים לא ממשלתיים שגורמים 

למפוקחים לציית ולא ליצור סיכונים עודפים.

נורמות ממשלתיות נאכפות כל הזמן באמצעות 
אזרחיות.  ותביעות  שוק  כוחות  אחרים:  מנגנונים 
מנגנון כוחות השוק עשוי ליצור למפוקחים תמריץ 
חברת  יעזבו  צרכנים  )למשל,  להוראות  לציית 
הארץ;  חלקי  בכל  כיסוי  מספקת  שלא  תקשורת 
ולקוחות יעדיפו לקנות בגדים מיצרן שידוע באיכות 
גבוהה(. מנגנון השוק מותנה בקיומו של שוק תחרותי 
מתפקד. תביעות אזרחיות הן כלי חזק מאוד עבור 
הציבור. אם תביעה כזו מתקבלת, יוצר הסיכון נושא 
בעלות שהנזק גרם והנפגע מקבל פיצוי. מנגנון כזה 
גם מרתיע יוצרי נזק ומעודד אותם לנקוט באמצעי 

התמודדות מראש, וגם מפצה את הנפגע.

כאשר יש למפוקחים תמריצים מספיק טובים לציית 
ויכולת לעשות זאת – ניתן להפחית ואף להפסיק את 
הממשלתית  ההתערבות  לעיתים  הפיקוח.  פעולות 
הנדרשת היא לאפשר את מנגנון כוחות השוק או 
בפעולות  צורך  אין  מכן  ולאחר  אזרחיות  תביעות 
פיקוח. הצורך בפיקוח ממשלתי יורד כאשר מנגנוני 
בעזרת  או  טבעי  )באופן  מתגבשים  מובנים  פיקוח 
מכילים  התאגידים  ודיני  החוזים  דיני  המדינה(. 

מנגנונים רבים שמטרתם לאפשר לשחקנים השונים 
לפקח זה על זה, דבר שמפחית את הצורך בפעולות 

ממשלתיות של פיקוח ואכיפה.

דוגמה: סעיף 30א לחוק התקשורת )"חוק הספאם"( 
קובע איסור על משלוח דבר פרסומת במגוון אמצעים 
)פקס, דוא"ל וכו'(. בחוק נקבע שהפרת האיסור מהווה 
עבירה פלילית ועוולה אזרחית. המחוקק זיהה מראש 
שיש קושי בהגשת תביעה לפיצוי כספי בגין משלוח 
פרסומת – כיוון שהפעולה מטרידה אך לא מסבה 
נזק כספי משמעותי. לכן המחוקק קבע מנגנון של 
פיצויים לדוגמה: ניתן לפסוק לזכות התובע סכום של 
עד 1,000 ₪ בגין כל דבר פרסומת, ללא צורך להוכיח 
נזק. מנגנון זה אפשר לתובעים רבים להגיש תביעות 
ולגבות מחיר כלכלי ממשי ממפיצי דברי הפרסומת. 
בתוך שנים ספורות היקף תופעה זו צלל באופן חד, 
הודות לאכיפה האזרחית. החוק אמנם קבע שמדובר 
תלונות  הוגשו  הערכות  לפי  אך  פלילית,  בעבירה 
חקיקה  בהליכי  נקטה  לא  אף  והמשטרה  מעטות 
התביעות  שמנגנון  הסכמה  יש  בנושא.  ואכיפה 
הקדשת  ללא  התופעה,  לעצירת  הביא  האזרחיות 

משאבים ממשלתיים לפיקוח או לאכיפה.
דוגמה: בחודש אפריל 2017 התפרסמה תקרית בה 
הורידו   United Airlines התעופה  חברת  עובדי 
עוררה  התקרית  אגרסיבי.  באופן  ממטוס  נוסע 
יממה  בתוך  כלפי החברה.  ציבורית חריפה  ביקורת 
אחת מניות החברה נפלו ב-6.3% ובכך שיקפו ירידת 
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ללא  אירע  הדבר  דולר.  מיליארד  כ-1.4  של  ערך 
הפיקוח  שגופי  להניח  וסביר  ממשלתית  התערבות 
כה  סנקציה  להטיל  מסוגלים  היו  לא  הממשלתיים 

חמורה בפרק זמן כזה.

עידוד ציות
לשינוי  לגרום  צריכות  והסנקציות  הפיקוח  פעולות 
הסיכון  את  להפחית  כדי  מפוקחים  של  התנהגות 

לציבור.

את  שפותר  והאכיפה  הפיקוח  בכלי  לבחור  יש 
הגורם לאי הציות. אי ציות יכול לנבוע מחוסר ידיעה 
אי הבנה של ההוראות, חוסר אמון  של ההוראות, 
ברגולציה או במדיניות, חוסר יכולת לציית להוראות, 
או  מדי  גבוהות  ציות  עלויות  בשל  לציית  סירוב 
להוראות  לציות  הבסיסי  התנאי  מכוונת.  עבריינות 
יותר  קשה  לכן  שלהן.  והבנה  עמן  היכרות  הוא 
לציית כאשר יש הוראות רבות וכאשר הן עמומות 

ומורכבות.

יש   – הוראה  כאשר מדובר בבחירה מודעת להפר 
למפוקחים  שיש  מצב  ולמנוע  הרתעה  להבטיח 
תמריץ להפר את הנורמה )ראו פירוט בתת הפרק 

הבא(.

וענישה הם לא פתרון מיטבי עבור  פיקוח מסורתי 
הפרות שנובעות מאי ידיעה או אי הבנה של ההוראה. 
כל מפוקח עלול לבצע הפרות כאלה אך הן צפויות 
)למשל,  ניסיון  מעט  עם  מפוקחים  אצל  במיוחד 
נהגים חדשים או עסקים חדשים( או אצל מפוקחים 
עם מעט משאבים )עסקים קטנים(. פיקוח מסורתי 
בעסקים  בעיקר  לפגוע  עלול  בכך  מתחשב  שלא 

רמת  את  לשפר  מבלי  חדשים  ועסקים  קטנים 
מתקשים  חדשים  ועסקים  קטנים  עסקים  הציות. 
להתמודד עם ריבוי הוראות להבין הוראת מורכבות, 
ולכן הם עלולים להפר את ההוראות ולהיענש, בשל 
במקרים  ההוראות.  של  הבנה  חוסר  או  ידיעה  אי 
והסברה  כאלו הפיקוח צריך להתבסס על הדרכה 
למפוקחים: מהן הדרישות ומה מטרתן, כיצד לציית 
להן ואיך המפוקחים יכולים לדעת אם הם עומדים 
בדרישות. כלים אלו מעלים את רמת הציות להוראות 
על  סנקציה  להטיל  בלי  גם  בהם  להשתמש  וניתן 

המפוקחים.

דוגמה: מספר מחקרים אמפיריים שנערכו בהולנד 
יעלים  כלים  הם  למפוקחים  וסיוע  שהדרכה  מצאו 
נגע  המחקרים  אחד  האכיפה.  מחיזוק  פחות  לא 
ובריאות  ובנייה  )תכנון  החקלאי  במגזר  לרגולציה 
צמחים(. במחוז אחד גורמי הפיקוח והאכיפה הונחו 
שבפעם הראשונה שאדם נתפס מבצע עבירה, יש 
ולהסביר  הרגולציה  מטרת  את  הדרכה  לו  להעביר 
כיצד ניתן לתקן אותה ולציית לכללים. במחוז אחר 
גורמי הפיקוח והאכיפה הטילו קנסות מיד בהפרה 
הייתה  הרגולציה  להוראות  הציות  רמת  הראשונה. 
אלו  ממצאים  הראשון.  במחוז  יותר  הרבה  גבוהה 
זוהו גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. מעבר לסיוע 
את  רתמו  גם  שההדרכות  נראה  להוראות,  לציית 
לשתף  פסיכולוגי  תמריץ  אצלם  ויצרו  המפוקחים 

פעולה עם גורמי הפיקוח והאכיפה.
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מערכת היחסית הקלאסית של מפקח ומפוקח היא 
של עימות וניגוד אינטרסים. 

גם  המפקחים  הביקורת,  לפעולות  בנוסף  כאשר 
ליצור  ניתן  להוראות,  לציית  למפוקחים  מסייעים 
המפוקחים  במסגרתו  פעולה  שיתוף  של  דינמיקה 

מתאמצים להגיע לציות לרגולציה.
גורם נוסף שמשפיע על רמת הציות להוראות הוא 
ההזדהות של המפוקחים עם הרגולציה או המדיניות. 
אנשים מעדיפים למלא הוראות שנתפסות בעיניהן 
נתפסת  ההוראה  כאשר  לכן,  ומצדקות.  כנכונות 
כסתמית, שרירותית או פורמליסטית – הנכונות של 
המפוקחים לציית תהיה נמוכה מראש. לכך מצטרף 
היבט התנהגותי נוסף: מחקרים מצאו שאנשים לא 
רואים את עצמם כעבריינים ולא רוצים לראות את 
עצמם כך. אם הפרט מסוגל להצדיק את ההפרה 
)מנגנון  תפחת  הציות  רמת  חלקי(,  באופן  )אפילו 
 .)Bounded Ethicality המכונה אתיקה חסומה, 
לוודא  חשוב  גבוהה  ציות  רמת  להבטיח  כדי  לכן, 
וברורה, ושהציבור  ידועה לציבור  שמטרת ההוראות 
היא  זאת  לעשות  מרכזית  )דרך  איתה  מזדהה 

באמצעות תקשור סיכונים – כמפורט לעיל(.

ויצירת  מידע  פרסום  הוא  ציות  לעידוד  מרכזי  כלי 
למשל,  בענישה.  שימוש  ללא  לציית,  תמריצים 
פרסום של תוצאות הביקורות או פרסום דירוג של 
באופן  שחרגו  אלו  את  רק  או  )כולם  המפוקחים 

מידע  מוסר  כזה  מנגנון  ההוראות(.  מן  משמעותי 
עשוי  הוא  המפוקחים.  של  המוניטין  על  ומבוסס 
והוא  להוראות  לציית  משמעותי  תמריץ  לייצר 
מאפשר לגורמים נוספים )לקוחות, ספקים, צרכנים, 

דעת קהל( להפעיל לחץ על המפוקחים.

דוגמה: המשרד להגנת הסביבה מפרסם את מדד 
המדד  ציבוריות.  חברות  של  הסביבתית  ההשפעה 
)פליטות  סיכון  יצירת  על  שמעידים  רכיבים  כולל 
ביצוע  מקום  מסוכנים,  בחומרים  שימוש  מזהמים, 
הפעילות(, רכיבים הקשורים ברמת הציות לרגולציה 
ורכיבים על אודות התנהלות סביבתית חיובית ורצויה. 
לחברות  ומתייחס  לשנה  אחת  מתפרסם  המדד 
תעשייה, אנרגיה, ביוטק ועוד. המדד גם משמש את 

המשרד לקביעת תדירות הפיקוח.

דוגמה: מחלקת הבריאות בעיריית ניו-יורק מפעילה 
מזה מספר שנים שיטה לניקוד הרמה התברואתית 
 Letter Grading for( בעיר  המסעדות  של 
Restaurants(. הניקוד מבוסס על מספר ההפרות 
שנמצאו במסעדה בביקורת האחרונה ומתחשב גם 
מתוך  ניקוד  ניתן  מסעדה  לכל  ההפרות.  בחומרת 
שלוש אפשרויות: A )הגבוה ביותר(, B ו-C. מחלקת 
של  ההפרות  מספר  אחר  עקבה  תמיד  הבריאות 
המסעדות, אך במסגרת שיטת הניקוד החדשה כל 
העדכני  הניקוד  את  בחזית  להציג  נדרשת  מסעדה 
שלה, באופן שניתן לקריאה בקלות על-ידי מי שחולף 

על פני המסעדה.

של ההיסטוריה  על  התבססות  הוא  נוסף  כלי 
המפוקח בקביעת היקף ומתכונת הפיקוח. כלי זה 
מעודד ציות ארוך טווח כיוון שפעולות פיקוח גוזלות 
למפוקח  יוצר  זה  כלי  ולכן  משאבים מהמפוקחים. 
תמריץ להוכיח באופן מתמשך ציות להוראות, בכדי 
לעיתים  או  מצומצמת  במתכונת  מפיקוח  שייהנה 
רחוקות יותר. רכיב משלים הוא להעניק למפוקחים 
הזדמנות ואמצעים להשתפר ולהוכיח עליה ברמת 

הציות.

פיקוח, אכיפה והרתעה
הפיקוח  פעולות  פיקוח,  לבצע  מחליטים  כאשר 
הפרות.  מפני  הרתעה  לייצר  צריכות  והאכיפה 
מפוקחים  של  התנהגות  להכווין  נועדה  הרתעה 
שאינם מעוניינים לציית לנורמות – ובכך להגדיל את 

רמת הציות.

הכלכלן גארי בקר הניח את היסודות לניתוח כלכלי 
בקר,  של  המודל  על-פי  והרתעה )2(.  אכיפה  של 
כאשר מפוקח שוקל האם להפר נורמה, הוא שואל 

כדי  ממצה,  ולא  מופשט  באופן  כאן  מוצג  המודל   )2(
לתאר את ההשפעה של החומרה וההסתברות של הטלת 
אמפירית  כתיבה  קיימת  ההרתעה.  רמת  על  סנקציה 
ופיתוחים מגוונים למודל. משתנים נוספים המשפיעים על 
ההחלטה האם להפר נורמות )חלקם מפורטים בפרק זה(.
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או  לנורמה  יותר לציית  את עצמו האם "משתלם" 
להפר אותה. המפוקח בוחן את התועלת שתצמח 
)מכפלה  הסנקציה  תוחלת  מול  הנורמה,  מהפרת 
של עוצמת הסנקציה בהסתברות שהסנקציה אכן 
מעין  מבצעים  המפוקחים  למעשה,  עליו(.  תוטל 
ניהול סיכונים משלהם מול הממשלה – הם בוחנים 
ולפי  חומרתה  לפי  סנקציה  להטלת  הסיכון  את 
הסיכון להתממשותה, וכך מחליטים האם להפר את 

הנורמה או לא.

במרכזי  חניה  עבירות  של  ואכיפה  פיקוח  דוגמה: 
זאת,  עם  נמוכים.  קנסות  על  מבוססים  הערים 
ודאית )הסתברות גבוהה(  כאשר הסנקציה נתפסת 
– מושגת הרתעה אפקטיבית. עיריית תל-אביב-יפו 
אינו  הדבר  במיוחד.  מרתיע  מערך  כבעלת  נתפסת 
תולדה של קנסות גבוהים יותר, אלא של הסתברות 

גבוהה יותר להטלת הסנקציה.

בראש  תלויה  הסנקציה  להטלת  ההסתברות 
ובראשונה במערך הפיקוח, בעוד שחומרת הסנקציה 
שני  של  המכפלה  הענישה.  במערכת  תלויה 
המשתנים מכתיבה את ההרתעה. לכן אם מבקשים 
מקלה  ענישה  גבוהה,  הרתעה  רמת  על  לשמור 

מצריכה פיקוח הדוק ולהיפך.

מה  להבין  עלינו  מרתיעה  מערכת  לבנות  כדי 
שהוא  התועלות  מה  עיניו:  לנגד  רואה  המפוקח 

בעלויות(,  חיסכון  רווחים,  )הגדלת  מההפרה  מפיק 
אילו הפרות קל יותר לבצע ואילו הפרות משתלמות 
על  תוטל  סנקציה  איזו  לבדוק  חשוב  בנוסף,  יותר. 
המפר ומה ההסתברות שהסנקציה אכן תוטל עליו 
)זיהוי ההפרה, אסוף מספיק ראיות, והחלטה סופית 

להטיל סנקציה(.

כללים לחיזוק ההרתעה
על מנת להבטיח הרתעה אפקטיבית פעולות הפיקוח 
צריכות להיות מפתיעות ובלתי צפויות. פיקוח גמיש 
יוצר חוסר ודאות אצל המפוקחים ומחקרים הראו 

שאי ודאות כזו מגבירה את ההרתעה שלהם.

מנגד, על הענישה להיות ודאית ועקבית. הסנקציה – 
"המחיר" שנגבה בגין ההפרה – צריכה להיות ודאית: 
לכן  )ככל האפשר(.  ומידתית  ידועה מראש, עקבית 
על הגורם המפקח להיות שקוף לגבי סוג וחומרת 
לגבי  עמימות  הפרה.  כל  בגין  שתוטל  הסקציה 
הסנקציה מפחיתה את הרתעה. שילוב של פיקוח 
ההרתעה  את  מחזק  ודאית  אכיפה  עם  מפתיע 

ותורם להגברת הציות להוראות.
בין  הדוקה  זיקה  תהיה  המפוקח  שבעיני  חשוב 
לייצר  ביותר  הטובה  הדרך  לבין הסנקציה.  ההפרה 
זיקה כזו היא שתהליך הפיקוח, האכיפה והענישה 
המסר  מתמשך,  התהליך  כאשר  מהיר.  יהיה 
ההרתעתי מתעמעם והקשר בין ההפרה לסנקציה 

מתרופף.

מבוא לניהול סיכונים ברגולציה 
ובמדיניות ציבורית

על מנת להרתיע, גובה הקנסות והעיצומים הכספיים 
צריך להיקבע באופן שמשקף את הנזק שההפרה 
עשויה לגרום או את הרווח של המפר מן ההפרה. 
שתי האפשרויות מבטאות עקרונות של ניהול סיכונים. 
קנס בגובה הנזק משקף אכיפה שמותאמת לחומרת 
הנזק מההפרה. קנס בגובה הרווח מן ההפרה נועד 
להרתיע את המפוקח: להשפיע על "ניהול הסיכונים" 
שהמפוקח מבצע כדי להחליט אם להפר או לציית 
יהיה נמוך מן הרווח הצפוי מן  לנורמה. אם הקנס 
ההפרה – ההפרה הופכת למשתלמת וכדאית עבור 

המפוקח. במצב כזה אין הרתעה.

רחב  מסר  לשדר  צריך  והאכיפה  הפיקוח  מערך 
יש  לכן  לגיטימית.  אינה  שהפרה  המפוקחים  לכל 
והסנקציה  לשקול מדיניות של פרסום של הפרות 
להרחיב  עשויה  כזו  מדיניות  מקרה.  בכל  שהוטלה 
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יתר  את ההרתעה מן המפר היחיד להרתעה של 
המפוקחים.

ניהול  מבוסס  להיות  צריך  הפיקוח  שמערך  כפי 
סיכונים ומותאם לפי סוג ההפרה וסוג המפר, חשוב 
יהיה  שאפשר  כדי  מגוונים  יהיו  הענישה  כלי  שגם 
להתאימם לנסיבות שונות. יש ליצור מדרג רחב של 
כלי ענישה, שמאפשר גמישות לפי חומרת ההפרה 
פרטי,  אדם  קטן,  עסק  חוזרת,  )הפרה  ונסיבותיה 

הפרה מכוונת מול הפרה עקב טעות טכנית(.

מקצועיות ושימוש במידע
אפקטיביות  יהיו  והאכיפה  הפיקוח  שפעולות  כדי 
של  גבוהה  מקצועיות  רמת  להבטיח  יש  ויעילות, 

מערך הפיקוח והאכיפה.

גם  כוללת  אכיפה  וסגל  פקחים  של  המקצועיות 
את תחום העיסוק שלהם )הנדסה, רפואה, שווקים 
כישורים  בעיקר  אבל  צרכנים(,  זכויות  פיננסיים, 
ומיומנויות שנחוצים לביצוע פיקוח ואכיפה. מיומנויות 
וניתוח  איסוף  בדיקות,  וביצוע  דיגום  כוללות:  אלו 
סיכונים,  ניהול  בסיס  על  החלטות  קבלת  מידע, 
שיטות לקידום ציות להוראות, תקשור סיכונים, טיפול 
במפרים ועוד. בנוסף, חשוב שגורמי הפיקוח והאכיפה 
יכירו מערכות ממשלתיות משיקות כדי שלא יפעלו 
אחר.  ממשלתי  גורם  של  מדיניות  שסותר  באופן 
העסקי  ההיגיון  של  הבנה  למפקחים  להקנות  יש 

של  והתמריצים  האילוצים  מהם  המפוקח,  בתחום 
עליהם  משפיעה  הקהל  דעת  וכיצד  המפוקחים 
וכו'(.  ספקים  לקוחות,  עמותות,  רחב,  ציבורי  )שיח 
לכן חשוב לבצע הכשרות והסמכות לגורמי הפיקוח 
והאכיפה – הן בתוכן המקצועי שלהם והן במיומנויות 

תומכות.

של  ניהוליות  שאלות  מעוררת  מפקחים  הפעלת 
מטה מול שטח. תמיד יהיה למפקח בשטח שיקול 
כדי  המפקחים  את  להכשיר  חשוב  ולכן  דעת 
באופן  המדיניות  את  לממש  יכולת  להם  להקנות 
עצמאי, תוך אפשרות להיעזר בגורמים ניהוליים או 

מקצועיים תומכים.

של  הזיהוי  עצם  על  תמריצים  ממתן  להימנע  יש 
הפרות. בנוסף, יש להבטיח שהיחידה המפקחת לא 
מפיקה רווח מהטלת קנסות, כדי שלא לעוות את 
האופן שבו מערך הפיקוח נבנה ומופעל. חשוב לזכור 
כי הניהול של מערך הפיקוח והאכיפה צריך להיות 
בסוגיות  התמקדות  תוך  הציות,  של  שיפור  מוכוון 

העיקריות כדי לצמצם סיכונים.

פיקוח  מערכי  של  המרכזיים  האתגרים  אחד 
ובפרשנות  ביישום  אחידות  להבטיח  הוא  ואכיפה 
היעדר אחידות  ביצוע הפיקוח.  של הדרישות בעת 
מפחית  וגם  היעדים  בהשגת  פוגע  מפקחים  בין 
והאכיפה.  הפיקוח  מערך  של  ההרתעה  רמת  את 

בנוסף, חוסר אחידות עלול לייצר תחושה של פיקוח 
המפוקחים  של  המוטיבציה  את  שתקטין  שרירותי, 
ראשית,  כפולה:  זה  אתגר  עם  לציית. ההתמודדות 
והדרישות ברורים  יש להבטיח שהכללים, ההוראות 
 – ברורות  דרישות  אחיד.  באופן  להפעלה  וניתנים 
למפקחים ולמפוקחים – הן תנאי הכרחי להצלחת 
הרגולציה או המדיניות. יש לתחקר מקרים של אי 
מקום  )יש  הכללים  את  בהתאם  ולעדכן  בהירות 
להפעלת שיקול דעת, אך גם הוא צריך להיות תחום 
ומוגדר(. שנית, בניית מערך הכשרה והדרכה שיבטיח 
ידע ומיומנויות זהות לכל המפקחים, כמו גם היכרות 

ופרשנות אחידה של הכללים.
הפיקוח  מערך  ובניית  המדיניות  שקביעת  כפי 
צריכים להתבסס על נתונים, גם הניהול של מערך 
מבוסס  להיות  צריך  בשגרה  והאכיפה  הפיקוח 
פעולות  של  התוצאות  את  למדוד  יש  נתונים. 
רמת  על  השפעה  צירים:  בשני  והאכיפה  הפיקוח 
הציות )או תיקון ליקויים( והשפעה על רמת הסיכון 
)אירועים שהתרחשו או כמעט והתרחשו(. על מקבל 
ההחלטות לעקוב אחרי התוצאות ולבדוק אם הן היו 

תואמות למטרות המערך.

הפיקוח  פעולות  של  התוצאות  לבחינת  בנוסף 
המשאבים  על  מידע  ולנתח  לאסוף  יש  והאכיפה, 
שמוקדשים: באיזו תדירות מבוצעת פעולת פיקוח, 
כמה מפוקחים יש, כמה זמן ממשלתי ופרטי מוקדש 

לטובת פעולות הפיקוח ומה הסנקציות שהוטלו.
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איך להשתמש במדריך

ניהול  על  תיאורטי  ספר  אינו  שלפניכם  המדריך 
הבאים  הפרקים  ציבורית.  מדיניות  או  סיכונים 
ניהול  שיטת  ליישום  מעשיות  הנחיות  מספקים 
הסיכונים הציבוריים. המדריך מציג את שלבי התהליך 

באופן מפורט וכולל דוגמאות והצעות לכלי עבודה.

ניהול  תהליך  שלבי  את  מציגים  הבאים  הפרקים 
הסיכונים. מומלץ להקדיש לכל שלב פגישה נפרדת 
הפגישות  לקראת  הכנה  עבודת  לפחות(.  )אחת 
הדרוש  הזמן  את  ומקצרת  התהליך  את  מייעלת 
להשלמתו. לכן כדאי שמנהל התהליך יקבע מראש 
שחברי  וידאג  פגישה  כל  לקראת  היום  סדר  את 
הצוות יערכו מראש לקראת הפגישה. חלק ניכר מן 

העבודה המקצועית ניתנת לביצוע באופן עצמאי.

ביניים,  תוצר  בהפקת  מסתיים  בתהליך  שלב  כל 
למשל רשימת סיכונים שזוהו או מטריצה להשוואת 
הסיכונים. כל תוצר משמש בסיס לשלבים הבאים 
גם   – מתועד  יהיה  שהניתוח  חשוב  התהליך.  של 
וגם להפקת  לשימוש עתידי של מקבל ההחלטות 
את  שמשמש  כלי  הוא  התיעוד  בדיעבד.  לקחים 
הארגון ואין צורך להפיק מסמכים פורמליים ועמוסי 
מלל. ניתוח סדור ומתועד מאפשר לשתף בתהליך 
עמיתים, מומחים ובעלי עניין מן הציבור. הליכי שיתוף 
וגם  במידע  ההחלטות  מקבל  את  מעשירים  כאלו 

מקנים לתהליך לגיטימיות.

יהיה  הסיכונים  ניהול  שתהליך  מנת  על 
אפקטיבי חשוב להקפיד על העקרונות הבאים:

מקצועי – שיטתי, אובייקטיבי ורציונלי – מבוסס על 
נתונים וניתוח;

וקבלת  הניתוח  תהליך  את  להתאים  יש   – גמיש 
הוודאות,  אי  לרמת  הרלוונטי,  להקשר  ההחלטות 
)שקלול   tradeoffs-ול המקצועית  למורכבות 

תמורות( בין סיכונים לעלויות ולתועלות אחרות;

עקבי – הן בשיטת הניתוח ובמיוחד ביישום המדיניות 
ומבטיחה  טעויות  מונעת  עקביות  הרגולציה.  או 
שהחלטות יהיו שונות רק כאשר יש סיבה מוצדקת 

ולא בשל הבדלים בשיטת הניתוח;

לציבור.  וגלוי  ידוע  להחלטות  הבסיס  כך   – שקוף 
שקיפות גם מקלה על תקשורת יעילה והבנה של 

המדיניות או הרגולציה;

כלי  ואת  התהליך  את  להתאים  חשוב   – דינמי 
המדיניות למצבים מגוונים וללוחות הזמנים שעומדים 
לרשות מקבל ההחלטות, תוך למידה ושיפור שיטות 

עבודה.

שיתלווה  מומלץ  השיטה  של  ההטמעה  בתקופת 
לתהליך מנחה, שאינו מקבל ההחלטות ואינו מומחה 
שהמנחה  רצוי  הרלוונטי.  המדיניות  בתחום  תוכן 
יהיה על תקן "יועץ" שבקיא בשיטות לניהול סיכונים 

ציבוריים או מומחה למדיניות רגולציה.

על  שעומדת  בהחלטה  תלוי  התהליך  ועומק  היקף 
כאן  המוצגת  השיטה  ובסיכונים.  בנכסים  הפרק, 
השלב  מקרה.  לכל  אותה  להתאים  וניתן  גמישה 
המקדמי של "הגדרת המצב הקיים" נועד, בין היתר, 
וכמה  שתבוצע  העבודה  היקף  מה  לקבוע  לעזור 

משאבים יוקדשו.

המדריך  בסוף  עיוני,  לדיון  להיגרר  שלא  מנת  על 
בנוסף,  היריעה.  להרחבת  נוספים  מקורות  מפורטים 
עבודה  לכלי  תבניות  מכילים  למדריך  הנספחים 
שמוזכרים במדריך ויכולים לסייע למקבל ההחלטות 

בביצוע ניהול הסיכונים.

סוגים:  משני  דוגמאות  מוצגות  המדריך  לאורך 
דוגמאות – המציגות מקרים מתוך חקיקה, רגולציה 
או פרקטיקה קיימת; ו-דוגמאות להמחשה – המציגות 

מקרים היפותטיים בלבד ואינן כוללות נתוני אמת.
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פרק ב'
ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 

ומדיניות ציבורית
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ציבורית  ומדיניות  רגולציה  של  גיבוש  ככלל, 
 RIA -( חכמה"  "רגולציה  לשיטת  בהתאם  יעשה 
זו  שיטה   .)Regulatory Impact Assessment
כוללת הגדרה של הבעיה עמה מבקשים להתמודד, 
והשוואת התועלות  הגדרת מטרות, בחינת חלופות 
חלק  הוא  הסיכונים  ניהול  תהליך  שלהן.  והעלויות 
מרכזי בשיטת "רגולציה חכמה", אך הוא לא ממצה 

את כולה.

החלק הראשון – הערכת הסיכונים  
מאפשר למקבל ההחלטות למפות את כל הסיכונים 
סיכון  כל  של  המאפיינים  את  להגדיר  הרלוונטיים, 
רמת  שלהם.  ההשפעה  את  כמותי  באופן  ולנתח 
הניתוח והשימוש בנתונים עולים משלב לשלב, ככל 
זה מורכב מן השלבים  שמתקדמים בתהליך. חלק 

הבאים:

העבודה,  היקף  הגדרת   – הקיים  המצב  הגדרת   
והפעילות האינטרס הציבורי עליו מבקשים להגן   
את מגדיר  זה  שלב  הסיכון.  ביצירת  שמעורבת   
להמשך חיוני  בסיס  מהווה  והוא  הדיון  מסגרת   

התהליך.  

זיהוי סיכונים – סריקה של הפעילות והתהליכים  
שעלולים האפשריים  הסיכונים  את  לזהות  כדי   

להתרחש.   

כל  של  המאפיינים  בחינת   – סיכונים  אפיון   
  סיכון כדי להגדיר עבורו תרחיש ברור.

ההסתברות  של  כמותי  ניתוח   – סיכונים  ניתוח   
ושל חומרת ההשפעה של כל סיכון, השוואה בין  

הסיכונים השונים ותעדוף ביניהם.   

התהליך מבוסס על העיקרון שיש להבין היטב את 
הבעיה, כדי לגבש פתרון אפקטיבי ויעיל עבורה.

ומדיניות  רגולציה  בקביעת  סיכונים  ניהול  תהליך 
הערכת  מרכזיים:  חלקים  משלושה  מורכב  ציבורית 
מבנה  ובקרה.  ו-ביצוע  בסיכונים  טיפול  הסיכונים, 

התהליך מתואר בתרשים הבא.

כללי

הערכת 
הסיכונים

הגדרת המצב הקיים

איפיון סיכונים

זיהוי סיכונים

ניתוח סיכונים

ביצוע 
ובקרה

תקשור סיכונים

מעקב ובקרה

טיפול
בסיכונים

בחירת אסטרטגיה

בחירת תוכן

בחירת שיטה

ניהול משברים

בקביעת  סיכונים  ניהול  תהליך   :6 תרשים 
רגולציה ומדיניות ציבורית
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בחלק השני – טיפול בסיכונים 
מקבל ההחלטות מסתמך על המידע שנאסף לגבי 
כל סיכון כדי לבחור וליישם כלי מדיניות מתאימים.

בחינת   – סיכונים  לניהול  אסטרטגיה  בחירת   
   אסטרטגיות שונות: קבלת הסיכון, הימנעות מסיכון 
סיכונים אילו  בוחרים  זה  בשלב  הסיכון.  וצמצום   
סיכונים  ואילו  ממשלתית,  התערבות  מצדיקים   

לא יטופלו.  

בחירת שיטה לניהול סיכונים – השוואה בין שיטות   
הן  המרכזיות  הקבוצות  מדיניות.  וכלי  רגולטוריות   
נורמות  מראש,  אישורים  על  שמבוססים  כלים   
לא  כלים  )לרבות  מתקדמת  ורגולציה  מחייבות   
רגולטוריים(. ההשוואה כוללת ניתוח עלות-תועלת   

של החלופות השונות.  

התוכן  הגדרת   – הסיכונים  ניהול  תוכן  בחירת   
   המדויק של השיטה שנבחרה: על מי יחולו החובות, 
מערך  יהיה  מה  הדרישות,  יוגדרו  כיצד   

  הפיקוח והאכיפה וכו'. 
ההשוואה כוללת ניתוח עלות-תועלת של חלופות  

התוכן השונות.  

משאבים והקצאת  היערכות   – משברים  ניהול   
לצורך התמודדות עם סיכונים לאחר התממשותם.  

החלק השלישי – ביצוע ובקרה 
שבו  בשלב  ההחלטות  למקבל  שיסייעו  כלים  כולל 

מוציאים לפועל את מדיניות הטיפול בסיכונים.

על  לציבור  מידע  מסירת   – הסיכון  תקשור   
   הסיכונים, אופיים ודרכי ההתמודדות שנבחרו. שלב 
זה מאפשר לספק לציבור כלים כדי להתמודד עם   

הסיכונים מראש ובדיעבד.  

ועל  הסיכונים  על  בקרה  ביצוע   – ובקרה  מעקב   
כולל  זה  כלי  הרגולציה.  או  המדיניות  השפעת   

הפקת לקחים ועדכון המדיניות לפי הצורך.  

מן  אחד  כל  לבצע  כיצד  מפרט  הפרק  המשך 
השלבים.

החלקים  שני  את  לפצל  בוחרים  ארגונים  לעיתים 
סיכונים"  "מעריך  כאשר  התהליך,  של  הראשונים 
ההחלטות  ומקבל  הסיכונים,  הערכת  את  מוביל 
בסיכונים.  הטיפול  את  מוביל  הסיכונים"  "מנהל  או 
מסוימים  ולתהליכים  לארגונים  זו מתאימה  חלוקה 

והיא אינה הכרחית.

היקף ועומק התהליך תלויים במהות ההחלטה שעל 
שחלק  ככל  בנוסף,  והנכסים.  הסיכונים   – הפרק 
מתהליך ניהול הסיכונים בוצע, אין צורך לחזור עליו 
וניתן להתחיל ישירות מהשלב הבא )בהינתן שהוא 
מלא, עדכני ומעמיק דיו כך שניתן להסתמך עליו(. 
כך למשל, אם כבר בוצעה הערכת סיכונים ונבחרה 
תהליך  את  להתחיל  ניתן  הרגולטורית,  השיטה 

העבודה משלב בחירת התוכן.

לאורך העבודה חשוב לתעד את התהליך: לרכז את 
הנתונים, לכתוב פרופיל לכל סיכון, לתעד את הנחות 
וכו'. הכתיבה מסייעת לחשיבה, מאפשרת  העבודה 
תיעוד של  וכמובן מבטיחה  תקשורת בתוך הארגון 

התהליך, שישמש את הארגון בעתיד.

מנהל  של  ביותר  הבסיסי  העבודה  כלי  הוא  מידע 
סיכונים ואחד ממקורות המידע החשובים הוא שיח 
והיוועצות – בתוך הממשלה ועם הציבור. בנספח ד' 

מוצגות הנחיות לביצוע שיח ציבורי.
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כל מקבל החלטות ממשלתי פועל בתוך סביבה נתונה 
שמגדירה את הסיכונים איתם הוא מתמודד. בנוסף, 
בתהליכים  מטפל  ממשלתי  החלטות  מקבל  כל 
שונים, עובד עם יחידות שונות בתוך הממשלה ומול 
קהלי יעד שונים )מפוקחים ישירים וציבור שמושפע 
הוא הגדרת  לכן השלב הראשון בתהליך  בעקיפין(. 

המצב הקיים כדי לקבוע מסגרת לדיון בסיכונים.

הגדרת סוג הנכסים וסוג הסיכונים שיטופלו
עוסקים.  בהם  הנכסים  את  להגדיר  יש   
מומלץ גם להגדיר את סוג הסיכונים. באמצעות  
ההחלטות   מקבל  והסיכונים,  הנכסים  הגדרת   
ואת הרגולציה  או  המדיניות  מטרת  את  מגדיר   

מסגרת הדיון.  

או  מפעל  כמו  מוחשיים,  להיות  יכולים  הנכסים   
כסף, והם יכולים להיות מופשטים, כמו בריאות או   

בטיחות של אוכלוסייה מוגדרת.   
בעולם הסיכונים הציבוריים הנכסים הם אינטרסים   

ציבוריים )בריאות הציבור, בטיחות בעבודה וכו'(.   
ממוקדת  תהיה  נכס  כל  לגבי  שההגדרה  חשוב   

ככל שניתן.  

דוגמה להמחשה: ההגדרה "בריאות ילדים מתחת    
לגיל שנה לאמהות שאינן מניקות" תוחמת היטב   
את מסגרת הדיון ואת מטרת המדיניות שתגובש.   

גם ההגדרה "בטיחות עובדים על פס הייצור   
במפעלים לעיבוד מוצרי עץ" היא הגדרה טובה.   

לפקח  אחראיים  הווטרינרים  השירותים  דוגמה:   
שלושה  על  לשמור  כדי  חיים  בעלי  משקי  על   
אינטרסים מרכזיים: בריאות הציבור, בריאות בעלי   
)אינטרסים(  נכסים  אלו  חיים.  בעלי  ורווחת  חיים   
קרובים, אך ייתכן מצב שמקבל ההחלטות יצטרך   
להעדיף אחד מהם על חשבון היתר )למשל, הטלת   
הסגר על משק נגוע במחלה, כדי למנוע הדבקה   
של הציבור – גם במחיר של פגיעה ברווחת בעלי   

החיים(.  
לכן, לאחר שמקבל ההחלטות זיהה את הנכסים   

המוגנים, עליו לקבוע סדר עדיפויות ביניהם.   
למשל, שהנכס "בריאות הציבור" גובר בחשיבותו   

על הנכס "רווחת בעלי החיים".  

הגדרת תהליכים, שחקנים ופעילויות
עם  תמציתי  במסמך  לסכם  כדאי  המידע  את 
מילולי ותיאור  זרימה  תרשימי  כלליים,  נתונים 
של הפעילות הקיימת )ראו נספח ב'(. אפיון המצב 

העובדתי מבוצע באמצעות הפעולות הבאות:

הקיימת:  הכלכלית  או  החברתית  הפעילות  אפיון   
אילו פעולות מתבצעות – על ידי מי, כמה, מדוע,   
מתי ומה התוצאות שלהן )תועלות לחברה, קשרי   

גומלין עם תעשיות אחרות וכו'(.  

בפיקוח  עוסקים  אם  העבודה:  תהליכי  מיפוי   
על ענף תעשייתי ניתן למפות את שלבי העבודה   
ולאפיין אותם )קליטת תשומות, מיון, עיבוד, אריזה   

בבטיחותם  יעסוק  שהדיון  מבהירה  זו  הגדרה   
של העובדים ולא באינטרסים אחרים )כמו רווחה,   
בריאות או שוויון( וכן מבהירה שהמדיניות תתייחס   
רק לעובדים על פס הייצור, ולא לעובדי מנהלה או   

לעובדים במערך ההובלה.  

כבר  מוגדרים  להיות  עשויים  והסיכונים  הנכסים   
בחקיקה. בדרך כלל היחידה הממשלתית מוסמכת   

לעסוק בסוג מוגדר של נכסים או של סיכונים.   
למשל, משרד הבריאות עוסק בהגנה על בריאות   
הציבור )בני אדם( ולא על בריאות בעלי חיים – זה   
סוג מוגדר של נכסים. רשות ההגבלים העסקיים   
ענפי  כל  את  מקיף  אשר  רוחבי  רגולטור  היא   
המשק, אך היא עוסקת רק במניעת סיכון לפגיעה   

בתחרות.  

את הנכסים יש לרכז במרשם נכסים )ראו נספח   
יש לפרט את כל הנכסים  א'(. במרשם הנכסים   
ולתעדף  להגן  יפעל  ההחלטות  מקבל  עליהם   
אותם. ניתן גם להוסיף תיאור של הנכס, כמו רמת   
)למשל, בעל  הפגיעות שלו או מאפיינים אחרים   
מרשם  המדינה(.  של  החוץ  יחסי  על  השלכה   
בהמשך   – העבודה  מסגרת  את  מגדיר  הנכסים   
התהליך נבחן את השפעת הסיכונים על הנכסים   
המפורטים בו. בשלב זה כדאי לתעדף בין נכסים   
שונים ולקבוע מי מהם חשוב יותר בהיבטי הקצאת   

משאבים ממשלתיים ופרטיים.  

הגדרת המצב הקיים
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להבין  כדי  הכרחית  התהליכים  הבנת  והפצה(.   
ייתכן  להתערב.  וכיצד  הסיכונים  נובעים  מהיכן   
בשטח  סיורים  יידרשו  התהליכים  הבנת  שלצורך   
לסכם  קל  הרלוונטיים.  הגורמים  עם  ומפגשים   
באמצעות  העבודה  תהליכי  של  האפיון  את   

תרשימי זרימה.  

הקיימת בפעילות  המעורבים  השחקנים  זיהוי   
וחברת )חברות עסקיות הסוחרות במוצרים, בנק   
סליקה, עובדים על פס הייצור וכו'( ויחסי הגומלין  
ביניהם )מוכר-קונה; יחסים חוזרים או חד פעמיים;   
האם יש שיתוף פעולה או יריבות בין השחקנים   

השונים וכו'(.  

הגדרת הפגיעות של הנכסים
של   )vulnerability( הפגיעות  את  לבחון  יש   
עוזרת  לפגיעות  מודעות  לסיכונים.  הנכסים   
למקד את הדיון בהמשך. פגיעות מתארת נסיבות   
בהן הנכסים פגיעים יותר לסיכונים ואילו משתנים   
מגבירים את מידת הפגיעות )למשל – מתי ואיפה   
רמת הפגיעות עולה באופן ניכר(. ניתוח הפגיעות   
גם יכול לסייע לזהות חולשות מובנות של הנכסים   

או של המערכת הקיימת.  

פגיעות  קיימת  בהן  נסיבות  להמחשה:  דוגמה 
מוגבלת: נהיגה בלילה מגדילה את הפגיעות לסיכון 
לתאונת  הסיכון  את  )מגדילה  דרכים  תאונת  של 
דרכים(; עבודה בחוץ )למשל על פיגומים או על גג 

הבניין( פגיעה יותר כאשר מזג האוויר סוער )מגדילה 
את הסיכון לתאונת עבודה(.

סיכונים  מובנות:  חולשות  להמחשה:  דוגמה 
תחבורתיים – נהגים סובלים מ"שטח מת" בו הראות 
הימנית-אחורית של  )בנהיגה, הפינה  נמוכה  שלהם 
כיוון   – בעבודה  הבטיחות  מתחום  סיכונים  הרכב(. 
שתשומת הלב של העובדים קשורה ברמת העייפות, 
דוגמאות  יותר תאונות עבודה בסוף המשמרת.  יש 
לפגיעות מתחומים נוספים: רכיבים עדינים במערכת 
מבנים  למים;  רגישים  מנייר  מסמכים  אלקטרונית; 

עשויים עץ רגישים לאש.

לנבוע  יכולה  שונים  נכסים  של  הפגיעות  רמת   
מסיבות שונות. לעיתים קרובות קשישים מוגדרים   
כאוכלוסייה פגיעה, כיוון שבריאותם שברירית יותר   
פינוי  )למשל,  להתנייד  מתקשים  שהם  ומשום   
וילדים  תינוקות  גם  טבע(.  אסון  מוכה  מאזור   
אך  בריאותית,  מבחינה  יותר  פגיעים  קטנים   
הם   – אחר  ממאפיין  נובעת  שלהם  הפגיעות   
)למשל,  מעשיהם  לתוצאות  מודעים  אינם   
חפצים  בולעים  מסוכנים,  בחפצים  משחקים   
קטנים(. לכן, הפגיעות של תינוקות וילדים קטנים   
ברורים  נזהרים מסיכונים  לא  בכך שהם  קשורה   

מאליהם ולכן עלולים לסכן את עצמם.  

והרגולטורית  המשפטית  המסגרת  הגדרת 
הקיימת

המשפטית-נורמטיבית  המסגרת  את  לאפיין  יש   
הקיימת ולרכז את המידע בנספח ב'. רוב השווקים   
משפטית  להסדרה  כפופים  בישראל  והמגזרים   
או ממשלתית כלשהי. הסדרה כאמור יכולה להיות   
ייעודית לאותו ענף או לחול באופן רחב על המשק   
)למשל צו הרחבה שחל על כל ענפי התעשייה   
המסגרת  לעובדים(.  סוציאליות  זכויות  ומעניק   
בין- התחייבויות  גם  לכלול  יכולה  המשפטית   
תאגידים  של  או  ישראל  מדינת  של  לאומיות   

ישראליים, שראוי להתחשב בהן.  

ייתכן שהנכסים או הסיכונים כבר מטופלים על-ידי   
וחשוב  כלשהי  ממשלתית  מדיניות  או  רגולציה   
להכיר אותה כדי לא ליצור סתירות, כפילויות או   
חפיפות. בנוסף, הכרת המצב המשפטי מסייעת   
להבין את פעולת השוק ואת מרחב התמרון של   
עימם  הסיכונים  לעיתים  השונים.  השחקנים   
יוצא של רגולציה  מבקשים להתמודד הם פועל   
המסגרת  אותם.  שיצרה  ממשלתית   
שאינן  נורמות  גם  לכלול  עשויה  הנורמטיבית   
של  )ציפייה  חברתיות  ציפיות  למשל  משפטיות,   
הציבור שהממשלה תעודד עסקים קטנים בדרך   
ציפייה  או  בירוקרטיות,  בדרישות  הקלות  של   
הקפדה  תהיה  ציבוריות  שבחברות   
בהשוואה המס  לדיני  הציות  על  יתרה   

לחברות שאינן ציבוריות(.   
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מיפוי בעלי עניין רלוונטיים לתהליך
אותם  ולרכז  רלוונטיים  עניין  בעלי  למפות  יש   
הם  העניין  בעלי  ג'.  שבנספח  בטופס   
בתהליך  ושילובם  וכמותי,  איכותני  למידע  מקור   

מועיל מאוד למקבל ההחלטות.   
לשלושה  העניין  בעלי  של  בחלוקה  להיעזר  ניתן   
או   )המשרד  ארגוני  הפנים  המעגל  מעגלים:   
הרשות(, המעגל הכלל-ממשלתי והמעגל הציבורי   

הרחב.  

בעלי עניין מקרב הארגון והממשלה כוללים את כל   
או  לסיכונים  המשיקות  המקצועיות  היחידות   
לשלב לשקול  יש  בנוסף,  הפרק.  שעל  לנכסים   
אשר  רגולטור  )למשל,  מקבילים  מדיניות  קובעי   
עוסק בפיקוח על ייבוא מזון יתייעץ עם רגולטור   
בתחום ייבוא תמרוקים(. גורמים נוספים שמומלץ  
יחידות עם התמחות הם  עימם  לשוחח  לשקול   
עומק: רשות המיסים, הממונה על התקינה, רשות   
למי גם  לפנות  מומלץ  וכו'.  העסקיים  ההגבלים   
שכיהן בעבר בתפקיד רלוונטי וסיים את כהונתו –   

הניסיון והידע שצבר עשויים להיות מועילים.  

בעלי להיות  יכולים  הרחב  מהציבור  עניין  בעלי   
מושפעים  סיכון,  יוצרי  לסוגיה:  ישירה  זיקה   
שצפויים  ומי  לנכסים,  זיקה  בעלי  מהסיכון,    
להיות מושפעים באופן ישיר ועקיף מן ההחלטה.   
גם לפנות  חשוב  עצמם,  העניין  לבעלי  בנוסף   
לארגונים מייצגים – ארגוני מעסיקים )איגוד לשכות   

או  הקרוב  בעשור  הקרובות,  השנים  בחמש   
זו  הגדרה  שנים?   30 בעוד  שיתרחשו  בסיכונים   
ואת  הניתוח  עומק  את  לקבוע  מנת  על  חיונית   
מזג  )שינויי  טווח  ארוכות  במגמות  ההתחשבות   
חשוב  זה  בהקשר  ועוד(.  בינוי  דמוגרפיה,  אוויר,   
בהתהוות  שנמצאות  רלוונטיות  מגמות  למפות   
ועשויות להשפיע על הניתוח. התחשבות במגמות   
גם  שלמה  להיות  הסיכונים  להערכת  תאפשר   
הנכסים  של  בסביבה  הדרגתיים  לשינויים  בכפוף   
והסיכונים. זיהוי מגמות ושינויים נעשה בדרך כלל   
טכנולוגי,  כלכלי,  פוליטי,  הבאים:  החתכים  בעזרת   

סביבתי, משפטי וחברתי.  

עובדים, ארגוני  התעשיינים(,  התאחדות  המסחר,   
)עמותות המקדמות מדיניות  ארגוני מגזר שלישי   

סביבתית( וארגוני צרכנים.  

שיכלול  משיח  במיוחד  ייתרם  ההחלטות  מקבל   
מן  מחקר,  ממכוני  האקדמיה,  מן  מומחים:   
הממשלה, ממדינות זרות ומארגונים בין-לאומיים.  

מתגלגל תהליך  היא  העניין  בעלי  זיהוי  מלאכת   
שיימשך גם לאחר השלמת שלב זה, ככל שיתגלה  

מידע נוסף.  

השיתוף היקף  על  להחליט  ניתן  זה  בשלב   
הגורמים  מן  אחד  כל  מול  שיתבצעו  וההיוועצות   
הנחיות  אותם.  לשלב  התהליך  של  שלב  ובאיזה   

לביצוע שיח ציבורי מפורטות בנספח ד'.  

הגדרת היקף העבודה ומורכבות הניתוח
ההחלטה  היקף  את  בקצרה  להגדיר  יש  לבסוף   
ההשפעה  )היקף  שלה  המשקית  והחשיבות   
הן במקרה של התערבות והן במקרה של היעדר  
זה מקבל ההחלטות נתון  התערבות(. באמצעות   
כמה  התהליך,  יהיה  מעמיק  כמה  לקבוע  יוכל   

משאבים יוקדשו ומה יהיו לוחות הזמנים.  

טווח את  גם  תכלול  העבודה  היקף  של  הגדרה   
הזמן שעבורו מבוצע ניהול הסיכונים.  

בסיכונים  לטפל  מיועדת  הסיכונים  האם הערכת   
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בשלב  הסיכונים.  זיהוי  הוא  בתהליך  הבא  השלב   
כלל  את  להעלות  ההחלטות  מקבל  על  זה   
הסיכונים האפשריים, על מנת שיוכל להעריך אותם   
שלא  לסיכונים  מענה  לתת  ניתן  לא  בהמשך.   
זוהו. לכן מוקדש שלב ייעודי לזיהוי כל הסיכונים   
הרלוונטיים. האתגר המרכזי בזיהוי הסיכונים הוא   
יזוהו.  הסיכונים  כל  שלא  חשש  קיים  מתודולוגי:   
כאשר לא מבוצע תהליך מסודר של זיהוי סיכונים   
יזוהו ולא  יש סיכוי גדול שחלק מן הסיכונים לא   

יטופלו.  

חשוב להיעזר במיפוי שבוצע בשלב הגדרת המצב   
התהליכים  של  השלבים  את  לבחון   – הקיים   
השונים )לבדוק אילו סיכונים נוצרים או מתפתחים   
בפעילות,  המעורבים  השחקנים  את  שלב(,  בכל   
את בעלי העניין השונים ואת השפעת המסגרת   
ההתערבות  )כיצד  המשפטית-נורמטיבית   

המדינתית משפיעה על יצירת סיכונים(.  

שאין  הוא  הסיכונים  זיהוי  בשלב  המנחה  הכלל   
הסיכונים  מן  אחד  אף  לפסול  ואסור  גרוע  רעיון   
הסיכונים  של  הסריקה  ששלב  חשוב  שמוצעים.   
זיהוי סיכונים הוא תהליך  ביקורתיות.  יבוצע ללא   
קבוצתי שמבוצע יחד, בכדי לעודד סיעור מוחות   
ולזהות כמה שיותר סיכונים אפשריים. בסיום שלב   

זה יבוצע סינון של הסיכונים.  

זיהוי וכאשר  מורכבים  בתחומים  מדובר  כאשר   
הסיכונים מחייב השקעת משאבים רבים, מומלץ    
לבצע בחינה מקדימה. בחינה מקדימה תאפשר   
למקבל ההחלטות לקבוע באילו תחומים להתמקד   
והאפיון הסיכונים  זיהוי  הנתונים,  איסוף  לצורך   

שלהם.  

של  הרצה  מחייב  שיטפונות  סיכוני  זיהוי  דוגמה: 
מודלים וחישובים הידרולוגיים מורכבים. לכן הוחלט 
ישנם  בהם  אזורים  של  מקדימה,  בחינה  לבצע 
זו  בדיקה  לבצע  ניתן  )נכסים(.  וכבישים  יישובים 
באופן פשוט וללא הקדשת משאבים רבים. המודלים 
ההידרולוגיים יחושבו רק בנוגע לשטחים בהם ישנם 

יישובים וכבישים.

סיכונים,  לזיהוי  שיטות אפשריות  מפורטות  להלן   
מוצגות תחילה השיטות המרכזיות.   

ניתן להשתמש במספר שיטות כדי לכסות את כל  
טווח האפשרויות.  

שיטה 1: סיעור מוחות חצי-מובנה 
השיטה כוללת פירוק והצלבה:

שאלת המפתח היא אילו אירועים עלולים לסכן את 
האינטרס הציבורי? השיטה מצליבה בין הנכסים לבין 

מקורות סיכון אפשריים.

יש לפרק את הפעילות לפי חתכים שונים  תחילה 

)בהתאם לצרכי מקבל ההחלטות ולאופי הפעילות(. 
הקיים  העובדתי  המצב  על  מבוסס  הפירוק 
פירוקים  הקיים.  המצב  הגדרת  בשלב  שהוגדר 
כרונולוגית,  השתלשלות  לפי  כוללים:  אפשריים 
סוגי  לפי  בתהליך,  המעורבים  השחקנים  זהות  לפי 

פעילויות )בנייה, תפעול שוטף( וכו'.
 

ביחס  מוחות  סיעור  של  סבב  עורכים  מכן  לאחר 
יש  ומצליבים אותו עם הנכסים השונים.  לכל חתך 
שחקן  כל  או  פעולה  כל  בתהליך,  שלב  כל  לבחון 
בכל  המוגנים.  הנכסים  עם  אותם  ולהצליב   –
לשאול  יש  מוגן  נכס  לבין  סיכון  מקור  בין  הצלבה 

מה עלול להתרחש.

כרונולוגי,  )למשל  כלשהו  בחתך  עוסק  סבב  כל 
גיאוגרפי וכו'(. בסוף כל סבב יש לבדוק אם הסיכון 
 – אחר  בהקשר  להתרחש  עלול  או  קיים  שזוהה 
וכו'. אחר  שחקן  אצל  התהליך,  של  אחר  בשלב 

על  מוחות  סיעור  במסגרת  להמחשה:  דוגמה 
לזיהוי  סבב  בוצע  תחילה  חולים,  בבתי  סיכונים 
לבחון  יש  הסבב  לאחר  הניתוח.  בחדר  סיכונים 
לתחומים  גם  רלוונטיים  שזוהו  הסיכונים  האם 
גם  רלוונטיים  סיכונים  אותם  האם  למשל  אחרים, 
גם  רלוונטיים  הסיכונים  האם  היולדות?  למחלקת 

במחלקת האשפוז לאחר הניתוח?
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שנבחן  החתך  בין  הצלבה  מבוצעת  מכן  לאחר 
)גיאוגרפי, כרונולוגי וכו'( לחתכים אחרים ולעקרונות 
)שמירה  ההחלטות  מקבל  את  שמנחים  נוספים 
הזדמנויות  שוויון  שקיפות,  הסביבה,  איכות  על 
וכו'(, כדי לזהות סיכונים רוחביים. ההצלבה מאפשרת 
וגם  העסק  לבעל  גם  מזיק  מסוים  שסיכון  לזהות 
שמאיים  בסיכון  שמדובר  לזהות  הלקוחות,  לקהל 
קשור   שהסיכון  לזהות  או  נוספים  נכסים  על 

בהגנה על נכס ציבורי אחר.

חשיבה  תהליך  מגדיר  חצי-מובנה  מוחות  סיעור 
חשובים.  נושאים  של  החמצה  שמונע  שיטתי 
קטנים  סיכונים  גם  לזהות  מסייע  הפירוק 
העובדתי  המצב  את  משקף  הפירוק  וחמקמקים. 
את  מבטאת  המנחים  לעקרונות  וההצלבה 
להצלבה  הפירוק  בין  השילוב  הרצויה.  המדיניות 
מסייע לזהות את הפער בין הרצוי למצוי – הסיכונים.

שיטה 2: "סיעור מוחות מודרך" 
 .)Swift – Structured "what-if" technique(

מחברי  אחד  חצי-מובנית.  אסוציאטיבית  שיטה  זו 
הצוות מתפקד כ"מנחה" והיתר משיבים לו.

רשימה  מתוך  כלשהי,  מפתח  מילת  מציג  המנחה 
להציף  צריך  הצוות  ויתר  מראש,  להכין  שעליו 
שהוצגה.  לאסוציאציה  שקשורים  לסיכון  תרחישים 
"סחורה",  המפתח  מילת  את  מציג  המנחה  אם 
שאלה אפשרית יכולה להיות: מה יקרה אם יהיו מים 

החיסרון בשיטה זו שמדובר בשיטה צרה וממוקדת, 
שמגבילה את הניתוח. שיטה זו מועילה כאשר רוצים 
לבחון לעומק את הגורמים לסוג מסוים של תוצאות.
בשלב הראשון יש להגדיר את התוצאות הלא רצויות 
בעת  מטוס  התרסקות  מפעל,  של  )התלקחות 

ההמראה וכו'(.

לאחר מכן מנתחים כל תוצאה ומנסים לזהות כמה 
שיותר תרחישים וגורמים אפשריים שיכולים להוביל 
יסוד  גורמי  באיתור  הוא  זו  בשיטה  הדגש  אליה. 

מרכזיים שכשל בהם עלול לחולל סיכונים.

מפני  חושש  ההחלטות  מקבל  להמחשה:  דוגמה 
באמצעות  מזון.  למוצרי  מסוים  נגיף  של  חדירה 
ובתרחישים  במקורות  דיון  לקיים  ניתן  השיטה 

שיכולים לגרום לחדירת אותו נגיף למזון.

שיטה 4: בחינת נתונים היסטוריים 
זו שיטה חסכונית במאמץ ובזמן, אשר תלויה באיכות 
שהשיטה  הוא  החיסרון  עבר.  אירועי  של  התיעוד 
ההחלטות  מקבל  של  החשיבה  את  מגבילה  הזו 
ממנו  מונעת  ולכן  התרחשו,  שכבר  לאירועים  רק 
להיערך לאירועים חדשים בעתיד. בהתאם, חולשתה 
שמשתנים  דינמיים  בתחומים  תבלוט  השיטה  של 
מגוון  יש  בהם  בתחומים  וכן  במהירות  ומתפתחים 

רחב של אפשרויות לסיכונים. 

בנהלים  בעיה  תתגלה  אם  יקרה  מה  או  בארגזים, 
לטיפול בסחורה במדינת המקור של המוצר. מילת 
או  איחור(  )מים, אש,  להיות כללית  יכולה  המפתח 
במעגל  )קצר  הרלוונטי  התוכן  עולם  לפי  ממוקדת 

חשמלי, הפרת חובת נאמנות של דירקטור(.

להובלת  ביחס  סיכונים  בזיהוי  להמחשה:  דוגמה 
בלוני גז, המנחה מציג מילת מפתח כללית: "טעות 
אנוש", וכתוצאה מכך מתפתח דיון על הסיכון הכרוך 
בטעינה לא זהירה של הבלונים על משאיות ואופן 
הנהיגה של נהג המשאית. ניתן גם להשתמש במילת 

מפתח ממוקדת יותר כמו: "טעינה" או "מהירות".

ביחס  סיכונים  זיהוי  במסגרת  להמחשה:  דוגמה 
מפתח  מילת  להציג  יכול  המנחה  למסעדות, 
שרלוונטית לתחום הנדון: "דלת המסעדה", שתוביל 
זכוכית  בדלת  בשימוש  הכרוכים  סיכונים  על  לדיון 
שקופה שלא ניתן להבחין בה וכן בסיכונים כתוצאה 
שעלול  דבר   – לגמרי  נסגרת  לא  שהדלת  מכך 

לאפשר כניסה של חתולי רחוב אל המטבח.

שיטה 3: זיהוי גורמי יסוד 
 .)RCA - root cause analysis(

ומתחקה  רצויה  הלא  בתוצאה  מתחילה  זו  שיטה 
הפוכה  הנדסה  של  בטכניקה  לה  הגורמים  אחר 
לפרק  עוזרת  זו  שיטה   .)Reverse engineering(
ולנתח את התרחיש שמאחורי תוצאה מוגדרת ולכן 
היא יעילה בזיהוי גורמי היסוד של תוצאות ידועות. 
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במסגרת שיטה זו מתחקרים אירועי עבר כדי לזהות 
סיכונים שהתרחשו או שזוהו ונמנעו.

ניתן לבחון גם נתונים היסטוריים של תחומים אחרים 
לסייע  יכולים  אלו  נתונים  אחרות.  מדינות  של  או 

לזהות סיכונים דומים על דרך ההיקש.

ההיסטורי  התיעוד  על  לחלוטין  להסתמך  לא  רצוי 
לסיעור  פתיחה  בנקודת  העבר  בנתוני  ולהשתמש 

מוחות על סיכונים נוספים שעלולים להתרחש.

ניתן להשתמש בעיקרון של שיטה זו לאחר השלמת 
שלב זיהוי הסיכונים, כדי לסנן סיכונים שזוהו ולתקף 
את זיהוי הסיכונים. כאשר בוחנים סיכונים שזוהו, ניתן 
לשאול – האם הסיכון הזה התרחש בעבר )בישראל 
או בעולם( והאם היה חשש ממשי שהסיכון יתממש 

או שהוא בגדר סיכון רחוק ותיאורטי.

שיטה 5: שיח עם הציבור ובעלי עניין 
רלוונטיים  עניין  ובעלי  הציבור  בעזרת  מידע  איסוף 
למקבל  שנגיש  והידע  המידע  מקורות  את  מרחיב 
אודות  על  קצר  שאלון  לפרסם  ניתן  ההחלטות. 
עשויים  סיכונים  "אילו  בתהליך:  מרכזיים  סיכונים 
]תחום/ תהליך  במסגרת  ב-]אינטרס[  לפגוע 
התהליך[". בשונה משיח עם הציבור הרחב, שיח עם 
בעלי עניין או עם מומחי תוכן עשוי להיות ממוקד 
בשל  ולעיוותים  להטיות  חשוף  גם  אך  ואיכותי, 
השונים  הגורמים  ונקודת ההשקפה של  אינטרסים 
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)מומחה להנדסה יתמקד בכשלים הנדסיים(. שיח עם הציבור הרחב עשוי להתמקד בסיכונים שמוכרים לציבור 
)"סיכונים מפורסמים"( ולא בהכרח בסיכונים המרכזיים בפועל.

סיכום וסינון: לאחר השלמת הסריקה וזיהוי הסיכונים, יש לבחון אותם – לסנן סיכונים שאינם רלוונטיים וסיכונים 
תיאורטיים )שאינם מתרחשים( ולבדוק האם בחינת מכלול הסיכונים שזוהו מעלה סיכונים נוספים. בשלב זה גם 
ניתן לפצל סיכון שזוהה למספר סיכונים, או לאחד יחד מספר סיכונים דומים. פעולה דומה תבוצע בסיום שלב 

אפיון הסיכונים.

אפיון סיכונים

כל  ניתן לבצע הערכה של  זוהו,  לאחר שהסיכונים 
אחד מן הסיכונים )risk assessment( כדי לאפיין 
אותו כתרחיש ברור. סיכון הוא תרחיש מוגדר, מעין 
וסוף  אמצע  יסוד(,  )גורמי  התחלה  עם  "סיפור" 
להגדיר תרחישי  היא  הסיכון(. המטרה  )התממשות 
של   )risk situations/risk scenarios( סיכון 
רוצים  אנו  הסיכון.  והתממשות  התגבשות  תהליך 
הסיכון".  של  הסיפור  את  "לספר  מסוגלים  להיות 
מומלץ להיעזר במיפוי שבוצע בשלב הגדרת המצב 
סיכון  כל  של  המאפיינים  את  לזהות  כדי  הקיים, 

והשפעת  מעורבים  שחקנים  תהליכים,  של  בחתך 
המסגרת המשפטית-נורמטיבית הקיימת.

האירוע:  של  הכרונולוגיה  את  יכיל  טוב  אפיון  לכן 
הגלגול  דרך  אותו,  שמעוררים  היסוד  מגורמי  החל 
של האירוע ועד להתממשות הנזק והפגיעה בנכס 
המוגן. פירוק לשלבים מסייע לזהות את האירועים 
ואת  המעורבים  השחקנים  את  לאירוע,  שמובילים 

הבקרות הקיימות.

מהנדס לא 
מפרט מספר 

קורות בטון

קונסטרוקטור
לא בודק 

תכניות

קבלן ביצוע:
פחות מארבע 

קורות בטון

עומס של 
יותר מ-100 
ק״ג לס״מ 

מרובע

קריסת 
המבנה
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של  סיכון  התממשות  תהליך  להמחשה:  דוגמה 
קריסת בניין עקב ליקוי בנייה.

מורכב  הסיכון  שתרחיש  מלמד  התהליך  ניתוח 
מהשלבים הבאים: )1( המהנדס לא מפרט בתכניות 
 )2( הנדרשות;  האופקיות  הבטון  קורות  מספר  את 
קבלן   )3( התכניות;  את  בודק  לא  הקונסטרוקטור 
קורות  מארבע  פחות  של  בנייה  על  מורה  הביצוע 
בטון; )4( מופעל על המבנה עומס של יותר מ-100 
ק"ג לס"מ מרובע; )5( קורות לא עומדת תחת העומס 

והמבנה קורס.

אפיון הסיכונים הוא בחינה איכותנית של הסיכונים. 
 risk( בשלב אפיון הסיכונים יש לבנות מרשם סיכונים
כל  מרוכז  בה  טבלה  הוא  הסיכונים  מרשם   .)log
המידע על הסיכונים השונים )ראו נספח ה'(. השליטה 
והמעקב אחר הסיכונים מבוצעים באמצעות מרשם 
סיכון  להפוך  נועד  הסיכונים  אפיון  שלב  הסיכונים. 
להתייחס  שניתן  מוגדר  לתרחיש  שזוהה  מופשט 
אליו ולדון בו. במסגרת אפיון הסיכונים ייתכן שיימצא 
זיהוי הסיכונים הוא למעשה  שסיכון שזוהה בשלב 

מספר סיכונים נפרדים ומובחנים זה מזה.

אפיון של סיכון מבוצע באמצעות מענה על השאלות 
המנחות המפורטות בפרק זה. על מנת לענות על 
השאלות )ולצורך המשך הניתוח(, מקבל ההחלטות 
יזדקק לאיסוף של מידע מגוון על הסיכון ועל סביבת 
כולל הפניה למקורות מידע  הסיכון. המשך הפרק 

והנחיות לשימוש בהם.

יכול להיות חדירת  דוגמה להמחשה: סיכון מופשט 
אפיון  תהליך  לישראל.  והטלפיים  הפה  מחלת 
מדויקת  בצורה  הסיכון  את  לאפיין  נועד  הסיכונים 
כדי לייצר תרחיש מוגדר, למשל: חדירת מחלת הפה 
והטלפיים לישראל דרך משלוחי בקר מאוסטרליה. 
הסיכון  שתחת  יחשוף  הסיכונים  שאפיון  ייתכן 
נוספים:  מוגדרים  סיכונים  נכללים  שזוהה,  הכללי 
חדירת מחלת הפה והטלפיים לישראל בשל מעוף 
הפה  מחלת  חדירת  וכן  עזה,  מרצועת  נגיפים  של 
והטלפיים לישראל דרך מעבר של חזירי בר נגועים 

דרך הגבול עם סוריה ברמת הגולן.

שאלות מנחות לאפיון הסיכונים
מה המאפיינים של הסיכון? כיצד, מתי והיכן הסיכון 
עלול להתרחש. המאפיינים מתארים באילו נסיבות 
של  יחס  מבטאים  הם  מתרחש.  הסיכון  אופייניות 
בחלק  שנכון  מידע  מספקים  המאפיינים  מתאם: 
בכל  נכון  שמאפיין  נדיר  המקרים.  מן  משמעותי 
הסיכון  מאפייני  סיכון.  התממשות  של  המקרים 
ביממה(,  בשבוע,  )בשנה,  לזמן  להתייחס  יכולים 
למקום, לנסיבות, לשלב בתהליך, לסוג האוכלוסייה, 
לסוג העסקים, להיקף הנזק, ולכל מאפיין אחר של 

אירוע בו הסיכון מתממש.
של  המאפיינים  את  להגדיר  ביותר  הנוחה  הדרך 

הסיכון היא לענות על שאלות WH אודותיו:
מה? מה בדיוק האירוע?

מהתרחשות  נפגע  מי  הסיכון?  את  יוצר  מי  מי? 
הסיכון?

עקב  במחלה  הידבקות  תהליך  להמחשה:  דוגמה 
צריכת בשר. תרחיש הסיכון מורכב מהשלבים הבאים: 
)1( הבקר ניזון ממספוא עם פתוגנים של סלמונלה; 
ניקוי  פעולות  ללא  מזון  למפעל  מועבר  הבשר   )2(

וחיטוי; 
)3( במפעל המזון הבשר לא עובר בדיקה ויזואלית; 

)4( מוצר המזון לא נשמר בקירור; 
)5( הבשר נאכל כשהוא אינו מבושל.
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 3תרשים 

 

 

 

  

סיכונים רגולציה או שיטת פיקוח

העברת 
הבשר ללא 
פעולות ניקוי 

וחיטוי

היעדר בדיקה 
ויזואלית

מספוא נגוע
בסלמונלה

מוצר הבשר 
לא נשמר 

בקירור

הבשר נאכל 
לא מבושל

הצרכן נדבק 
בסלמונלה
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הסיכון  ליוצר  בנוסף  הסיכון?  ביצירת  מעורב  מי 
נוספים  גורמים  שיש  ייתכן  הסיכון  מן  ולנפגע 
ולוגיסטיים  עסקיים  תהליכים  בתהליך.  המעורבים 
מערבים שחקנים מגוונים שיכולים לתרום להיווצרות 
הסיכון, לצמצם אותו או להשפיע על מהלך העניינים.
מקצוע  בעלי  יש  האם   – היא  נוספת  שאלה  תת 
למשל,  הסיכון?  התממשות  בתהליך  שמעורבים 
שימוש בתרופות מרשם מצריך מפגש עם רופא או 
רוקח; רכישת ניירות ערך כרוכה לרוב בממשק עם 
חבר בורסה, בית השקעות, תאגיד בנקאי וכו'. אפיון 
לזהות  יאפשר  בתהליך  המעורבים  מקצוע  בעלי 

נקודות התערבות לטיפול בסיכון.
ביממה  או  בשבוע  בשנה,  תקופה  באיזו  מתי? 
או  לפני  מתרחש  הסיכון  האם  הסיכון?  מתרחש 

אחרי אירוע אחר?
איפה? איפה מתרחש הסיכון? האם הסיכון אופייני 
לאזור או לסביבה כלשהם? האם קרבה לאובייקט 
את  או  החומרה  את  מקטינה  או  מגדילה  כלשהו 
קרבה  )למשל  הסיכון?  להתרחשות  ההסתברות 
הררי(  למדרון  בסמוך  מים,  למאגרי  קרבה  לגבול, 
חשוב למקם את הסיכון בתוך התהליכים והזיקות 

שהוגדרו בשלב הגדרת המצב הקיים.

דוגמה להמחשה: הולכת גז.
מערכת הולכת הגז הטבעי מורכבת ממספר רכיבים 
ומקטעים: תחנות קבלה ימיות )מאסדות ים, מספינות 
ומצינורות זרים(; קווי הולכה מספקים; מקטע הולכה 
ימי ומקטעי הולכה יבשתיים ראשיים וקווי גז אזוריים. 
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צפון/דרום(,  )ימי/יבשתי;  הגיאוגרפית  לשונות  מעבר 
בגורמים  ומתאפיין  שונים  רכיבים  מכיל  מקטע  כל 
שונים ופעולות שונות. לכן, שאלה זו לא רק תסייע 
לאפיין היכן הסיכון מתרחש, אלא גם את הסיבות 
ביצירת  המעורבים  השחקנים  הסיכון,  להיווצרות 

הסיכון, ההשפעות של הסיכון ועוד.

כיצד? כיצד הסיכון יתממש? כל סיכון הוא תרחיש 
מה  וסוף.  אמצע  התחלה,  עם  אירוע   – מוגדר 
"הסיפור" של הסיכון? המטרה בשאלה זו היא לברר 
הסיכון.  להתרחשות  שמוביל  הסיבתי  הרצף  מה 
להתממשות  המובילים  והתהליכים  הגורמים  הבנת 
בסיכון. טיפול  מנגנון  לפתח  כדי  הכרחית  הסיכון 
מה הפגיעה? תיאור מילולי של השפעת הסיכון: במי 
הסיכון יפגע וכיצד? ראשית, יש להגדיר את היקף 
יוצר הסיכון חושף רק את  לציבור. האם  החשיפה 
לסיכון  אחד  אדם  חושף  הוא  האם  לסכנה,  עצמו 
או שהוא מסכן רבים? כאשר אדם מסכן רק את 
עצמו – הצורך בהתערבות ממשלתית נמוך. כאשר 
יותר  חושף  ככל שהוא   – אדם מסכן את סביבתו 
וכו'( לסיכון – כך גובר הצורך  נכסים )אנשים, רכוש 
וגוברת ההצדקה להתערבות ממשלתית כדי לנהל 

את הסיכון.

דוגמה להמחשה: חיסונים מפני מחלות.
כאשר משרד הבריאות שוקל האם לחייב או האם 
פוגעת  המחלה  כמה  בוחן  הוא  חיסון,  לסבסד 
בבריאות החולה, אך לא פחות חשוב מכך – כמה 

ואינה  שכמעט  במחלה  מדובר  אם  מידבקת.  היא 
להתחסן,  שלא  שיבחר  שאדם  משמע   – מידבקת 
הצורך  כזה  במצב  סביבתו.  את  מסכן  ואינו  כמעט 
נמוך.  יהיה  הסיכון  לניהול  ממשלתית  בהתערבות 
שעלולה  מאוד,  מידבקת  במחלה  מדובר  אם  מנגד, 
לסכן את כל מי שנמצא ברדיוס של 10 מטרים מן 
החולה – היקף החשיפה לציבור גדול ובהתאם גם 

הצורך בניהול הסיכון.

סוג  ואת  הפגיעה  סוג  את  לאפיין  יש  מכן  לאחר 
הנזק:

נזק לרכוש: תיאור הנזק הישיר )השמדת ציוד, בלאי 
מואץ( והנזק העקיף )אם ישנו( כמו השבתת פעילות 
בין- )סגירת מפעל, חסימת כביש, השהיית מסחר 
לאומי וכו'(. מה היקף הרכוש שעשוי להיפגע בעת 
המרכז,  במחוז  העסקים  )כל  הסיכון  התממשות 

שלושה מפעלים שסמוכים לחוף הים(.
ופציעות(,  )תחלואה  הישיר  הנזק  תיאור  לגוף:  נזק 
והנזק העקיף )אם ישנו(, כמו אבדן ימי עבודה. יש 

לחשוב מה מספר הנפגעים.
פגיעה בחיי אדם: מה מספר הנפגעים?

בעיקר  להם  שיש  מסוגים  נזקים  אחרים:  נזקים 
בין-לאומיות,  התחייבויות  הפרת  עקיפה:  השפעה 
פגיעה באמון הציבור )בסקטור מסוים או במדינה(, 
פגיעה ברווחת בעלי חיים, פגיעה במוניטין של ענף 

מסחרי, פגיעה ברגשות דתיים וכו'.
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בשווקים( וגם לסייע לצרכן להימנע מצריכת הבשר 
המקולקל.

מבין  הסיכון?  מה התנאים ההכרחיים להתממשות 
המאפיינים שזוהו, יש לזקק את התנאים ההכרחיים 

להתממשותו.
סיבתיות  של  יחס  מבטאים  ההכרחיים  התנאים 
התנאים  הבנת  יתממש.  לא  הסיכון  ובלעדיהם 
ההכרחיים חשובה כיוון שפעולת מניעה אפקטיבית 
כיוון  הסיכון.  ליצירת  ההכרחיים  בתנאים  תמוקד 
עם  מתמודד  ההחלטות  מקבל  קרובות  שלעיתים 
ההכרחיים  התנאים  זיהוי  ומגוונים,  רבים  סיכונים 
מאפשר להתמקד בתרחישים עם תנאים הכרחיים 
של  למקור  ממוקד  מענה  לתת  ובהמשך   – זהים 

מספר סיכונים.

בבית   HIV-ה בנגיף  הידבקות  להמחשה:  דוגמה 
חולים.

דם  כלי  של  ישיר  מעבר  הוא  לסיכון  הכרחי  תנאי 
נגועים. מסקנות אפשריות: שימוש במזרקים ובעירוי 
דם הן פעולות מסוכנות; מנגד דגימות רוק ודגימות 

שתן אינן יוצרות את הסיכון.
התנגשות  של  דרכים  תאונת  להמחשה:  דוגמה 

חזיתית בין שני כלי רכב.
אחד  לפחות  של  סטייה  הוא  לסיכון  הכרחי  תנאי 
מסקנות  הנגדי.  הנסיעה  נתיב  אל  הרכב  מכלי 
אפשריות: בעיה במערכת ההיגוי של הרכב או טעות 
אנוש עלולות לגרום לסיכון )ומנגד מחסור בדלק או 

פגם במראות של הרכב אינם יוצרים את הסיכון(.

נוגעת  ההכרחיים  התנאים  בין  חשובה  הבחנה 
בשגיאה  שמקורו  בסיכון  מדובר  האם  לשאלה 
אנושית, או בכשל טכני. הבחנה זו מאפשרת למקד 
או  טכנית,  תקינה  נדרשת  האם   – הפתרונות  את 
שמא יש להסדיר את הפעולה האנושית ואת אופן 

השימוש בציוד מכני.
מה הגורם הנורמטיבי לסיכון? על מנת להבין את 
הסיכון  את  לשייך  יש  לסיכון,  שגורם  המנגנון  טיב 

לאחד מן הגורמים הנורמטיביים הבאים:
 כוח עליון – אירוע שמתרחש ללא השפעת אדם, 

  דוגמת אסון טבע )"תאונה טהורה"(.
 כשל שוק – השחקנים הרלוונטיים פועלים בצורה 
  לגיטימית אך בשל בעיות של החצנות, בעיות של 
  זרימת מידע או בעיות של תיאום, מתקבלת תוצאה 
  לא יעילה - הסיכון )3(. את תת הקבוצה של כשלי 
  שוק מסוג החצנות ניתן לסווג כמקרים של רשלנות. 
  אלו מקרים בהם הנזק אינו רצוי בעיני גורם הסיכון, 
   אך הוא נגרם בשל אי הקפדה מקצועית או ניהולית.

 )3(  החצנה מתרחשת כאשר שחקן מקבל החלטה אשר 
משפיעה על הזולת, והשחקן אינו מפנים את מלוא ההשלכות 
אוויר(. זיהום  היא  לכך  אופיינית  )דוגמה  ההחלטה  של 
בעיות בזרימת מידע כוללות מצב של מידע א-סימטרי או 

קבלת החלטות על בסיס מידע חלקי.
בעיות של תיאום מתרחשות כאשר נדרש תיאום בין מספר 
שחקנים, למשל באימוץ סטנדרט טכנולוגי אחיד. בעיות אלה 
עלולות לגרום לחוסר אחידות או לכך שייבחר סטנדרט נחות.

דוגמה להמחשה: הידבקות במחלה בבית חולים.
בעונת  כלל  בדרך  מתרחשת  הדבקה   – מאפיינים 
המאושפזים  בחולים  הבוקר,  במשמרת  החורף, 
בית  של  הפנימית  במחלקה  ממושכת,  תקופה 

החולים.
התנגשות  של  דרכים  תאונת  להמחשה:  דוגמה 

חזיתית בין שני כלי רכב.
מתרחשות  אלו  תאונות  כלל  בדרך   – מאפיינים 
בשעות הלילה/ בסופי שבוע/ בכבישים מפותלים/ 

בכבישים חשוכים וכו'.

האם ניתן לגלות את הסיכון מראש? עד כמה ניתן 
לגלות את הסיכון לפני שהפגיעה מתרחשת? מאפיין 
זה נועד לסייע לנו להבחין בין סיכונים נסתרים לבין 
סיכונים שאפשר לגלות ואף לעצור בטרם עת. ככל 
צריכה  ההתערבות  נקודת  נסתר,  בסיכון  שמדובר 
סיכונים  לגלות  ניתן  כאשר  יותר.  מוקדמת  להיות 
בקלות, יש תועלת רבה במסירת המידע לציבור כדי 
רלוונטיים  עניין  ולבעלי  לעוסקים  לצרכנים,  לספק 

כלים לקחת חלק במניעה מראש של הסיכון.

למנוע  מבקש  הבריאות  משרד  להמחשה:  דוגמה 
ידוע  מקולקל.  מזון  מצריכת  כתוצאה  מזון  הרעלת 
שאין סימנים מקדימים לפני שבשר עוף מתקלקל; 
אך מנגד בשר בקר משנה את צבעו ואת ריחו לפני 
שהוא מתקלקל. לכן ניתן לזהות מראש סיכון בבשר 
בקר וכך לבצע מניעה מוקדמת של צריכת הבשר. 
)פקחים  האכיפה  לגורמי  לסייע  יכולה  זו  תכונה 

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית
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רק  מס  הטבות  מעניקה  שהמדינה  מעלה  הנושא 
לרכישת הציוד המיושן. לכן, המדיניות הממשלתית 

מגדילת סיכון. 

יימצא  הסיכונים  אפיון  תהליך  שבמהלך  ייתכן 
רבה  שונות  יש  אם  סיכונים.  לקבץ  או  לפצל  שיש 
אותו  לפצל  שכדאי  ייתכן  סיכון,  של  במאפיינים 
למספר סיכונים – כדי שכל אחד מהם יקבל טיפול 
שישנם  ייתכן  מאידך,  שלו.  למאפיינים  בהתאם 
אם  דומים.  מאפיינים  בעלי מספר  סיכונים  מספר 
הסיכונים דומים זה לזה, ייתכן שיעיל לקבץ אותם 
יחד ולהתייחס אליהם במרוכז. פיצול סיכונים משפר 
את הדיוק של הניתוח, ומיזוג סיכונים נועד לפשט 
את הניתוח כדי להקל על מקבל ההחלטות בביצוע 
מתודולוגיים  עזר  כלי  אלו  יעיל.  באופן  התהליך 

שעשויים להועיל לשיפור התהליך.

דוגמה להמחשה: סיכון לדליפת גז.
בשלב אפיון הסיכון עולה שדליפת גז טבעי עלולה 
וממתקני הגז של הלקוח.  להתרחש בקווי ההולכה 
הסיכון.  התרחשות  למקום  חלופיים  מאפיינים  אלו 
בשל השונות הרבה ביניהם, יש לבצע אפיון מחדש 
של שני סיכונים נפרדים: )1( דליפת גז בקווי ההולכה; 

)2( דליפת גז מהמתקנים הפנימיים של הלקוח.

שיח  לקיים  ניתן  הסיכונים,  אפיון  השלמת  לאחר 
עם הציבור כדי להבין כיצד הציבור תופס ומבין את 
עניין מתוך  לבעלי  ביחס  רלוונטי  כזה  שיח  הסיכון. 

ביודעין  נגרם  הסיכון  לעיתים  מכוונת –     פעולה 
היא    כתוצאה מפעולה מכוונת. הדוגמה הבולטת 
התנהגות עבריינית כמו גניבה, הברחה או גרימת   

  נזק מכוון לרכוש.
  מדיניות ממשלתית – לעיתים הסיכון הוא תוצאה 
ממשלתית  מדיניות  ממשלתית.  מדיניות  של   
  יכולה להיות חובה לבצע פעולה, איסור על ביצוע 
  פעולה, קביעת תנאים או יצירת תמריצים )חיוביים 
  או שליליים(. במקרה כזה, הפעילות שיוצרת סיכון 
שהמדינה  למדיניות  או  לנורמה  מ"ציות"  נובעת   
  קבעה. חשוב לזהות סיכונים שמושפעים ממדיניות 
ממשלתית, כיוון שבמקרים אלו מקור הסיכון הוא   
אלו סיכונים  לפתור  ניתן  עצמה.  הממשלה   
צורך  ללא  הקיימת  המדיניות  שינוי  באמצעות   
כיוון  שלהן.  ובאכיפה  חדשות  נורמות  ביצירת   
המשק  בפעילות  מעורבת  המודרנית  שהמדינה   
   בדרכים רבות, סיכונים רבים מושפעים – במישרין או 
    בעקיפין – ממדיניות או מרגולציה ממשלתית קיימת.

בחומר  שימוש  של  סיכון  זוהה  להמחשה:  דוגמה 
המפעלים  מפעלים.  של  חיטוי  לצורך  מסרטן 
משתמשים באותו חומר מכיוון שהממשלה מחייבת 
בחומר  רק  שימוש  לעשות  העסקים  בעלי  את 
מדיניות  הוא  הנורמטיבי  הגורם  לכן,  המסרטן. 

ממשלתית. 

ליצירת הסיכון. זוהה סיכון בטיחותי שנובע משימוש 
בציוד מיושן במקום בציוד חדש ובטוח. בחינה של 

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

שמושפע  לציבור  ביחס  וגם  הסיכון  יוצרי  קבוצת 
מן הסיכון. בדיקה כזו מסייעת להבין כיצד הציבור 
תופס כל אחד מן הסיכונים. ייתכן שסיכונים חמורים 
נתפסים בעיני הציבור כשוליים, או שסיכונים זניחים 
אם  במיוחד.  כמאיימים  הציבור  בעיני  נתפסים 
הציבור תופס את הסיכון בצורה לא מדויקת, ייתכן 
להסביר  יהיה  הסיכונים  לצמצום  הראשון  שהצעד 
אותם לציבור כדי שיגיב וייערך אליהם בהתאם )ראו 

בהמשך – פרק "תקשור סיכונים"(.

מקורות מידע לתהליך הערכת הסיכונים
ניהול סיכונים מבוסס על מידע. איסוף ועיבוד מידע 
הוא תהליך שדורש זמן, ולעולם לא יהיה בידינו כל 
המידע. ניתן לשאוף לאסוף כמה שיותר מידע אמין, 
ולהתבסס על המידע המהימן שזמין לרשותנו. להלן 
מפורטים מקורות מידע מרכזיים עבור תהליך ניהול 
ולשלב  הסיכונים  אפיון  לשלב  ובעיקר   – הסיכונים 

ניתוח הסיכונים.

משווה  בין-לאומית  סקירה  לערוך  מומלץ  בנוסף, 
של נתונים ומידע, ממדינות זרות. סקירה כזו יכולה 
לספק מידע השוואתי על הבעיה, על פתרונות, על 

השפעות של פתרונות שנוסו במדינות אחרות וכו'.

בכל מקור מידע חשוב לבחון כיצד ומהיכן הוא נאסף 
ולבדוק האם מדובר במידע אמפירי או האם מדובר 
ניתן לעשות  במידע שמבוסס על הנחות והערכות. 
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שימוש בהנחות ולעבד את המידע, אך חשוב לציין 
מקורות  לשלושת  בנוסף  הניתוח.  במסגרת  זאת 
הם  עניין  ובעלי  הציבור  להלן,  המפורטים  המידע 
הניתן  ככל  אותם  לשלב  ורצוי  ומועיל  חשוב  מקור 

לכל אורך התהליך.

עדיפות ראשונה: נתונים ממקורות מוסמכים.
להעדיף יש  מושכלת,  החלטה  לקבל  מנת  על   
evidence based( נתונים  על  התבססות    

.)decision  
רשמיים/ממשלתיים: מידע  למקורות  לפנות  ניתן   
דוחות לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה   
אפידמיולוגיים של משרד הבריאות )חקר מחלות  
בציבור(, דוחות מבקר המדינה, דוחות שנתיים של  
בידי החשב נתונים המצויים  רשויות ממשלתיות,   
ורשות החברות  רשם  האוכלוסין,  רשות  הכללי,   

המיסים.   
ליחידה מקצועית או לרגולטור, אשר ניתן לפנות   
פעילות  או  מסוים  שוק  מסדירים  או  מטפלים   
בנוסף  לנהל.  שיש  לסיכונים  רלוונטיות  בעלת   
והיכרות מומחיות  גם  יש  אלו  לגורמים  למידע,   

עם אותו שוק או עם אותה פעילות.  
לכן שיתוף פעולה פנים-ממשלתי הוא כר פורה   
תפקידים שמילאו  אנשים  איכותיים.  לנתונים   
מקור להיות  עשויים  בעבר  הממשלתית  ביחידה   
של  בתפקיד  קודמו  למשל  ערך,  רב  מידע   
היסטורי  מידע  להכיר  עשוי  ההחלטות  מקבל   

וכן את הקשר המקצועי שלו.  

משמעותיים.  להיות  יכולים  עובדתיים  הבדלים 
ניתוח שנערך באירופה  ניסיון להתבסס על  למשל, 
ביחס לסיכונים הסביבתיים. יש שונות בין התעשיות 
הכבדות שפעילות באירופה לאלו שקיימות בישראל 
)היעדר מספנות גדולות ותעשיית רכב בישראל, אל 
מול תעשייה צבאית מפותחת( והחקלאות בישראל 
וצאן,  בקר  גידול   – )למשל  שבאירופה  מזו  שונה 
לעומת גידול חזירים(. מאפיינים מרכזיים של מדינת 
הגיאו-פוליטית  הסביבה  הגיאוגרפיה,  הם  ישראל 

והדמוגרפיה המאפיינת אותה.
ממשלתיים  הבדלים  גם  בחשבון  להביא  יש 
ומשפטיים – המעורבות הממשלתית משפיעה רבות 
על סביבת הסיכון ועל הפעילות בחברה. יש חשיבות 
לתרבות הפוליטית בישראל )החל בעובדה שישראל 
השלטון  שממלא  התפקיד  פדרלית,  מדינה  אינה 
של  המרכזי  )תפקידו  לתרבות המשפטית  המרכזי(, 
וכמובן  החוק(,  ובפיתוח  בפרשנות  המשפט  בית 
להסדרים המשפטיים והרגולטוריים הפרטניים, כמו 
גם להשפעות עקיפות כמו מערכת המס ותמריצים 
כלכליים אחרים )ביטוח לאומי ואגרות בגין שירותים 

ממשלתיים(.

קבוצה נוספת של מקורות מידע מצויה באקדמיה  
ובמכוני מחקר.  

מידע היא  מידע  מקורות  של  שלישית  קבוצה   
נתונים העסקי.  המגזר  או  הציבור  בידי  המצוי   
חברות של  בדיווחים  מתפרסמים  אלו  מעין    
ציבוריות הנסחרות בבורסה,    נאגרים על-ידי בנקים וכו'.  
מבטחים ביטוח.  חברות  היא  רביעית  קבוצה   
והם מתמחים עוסקים בהתמודדות עם סיכונים   
הביטוח  לחברות  יעילה.  בצורה  בהם  בנשיאה   
התמחות בשקלול מידע על סיכונים צפויים ולא   
צפויים, ובתמחור שלהם. לכן הסתייעות בחברות    
הסיכונים  להבנת  רבות  לתרום  יכולה  ביטוח   
הקיימים וניתוח הפרמיות של חברות הביטוח היא   
צופה  הביטוח  חברת  שבו  לאופן   חזקה  ראיה   

את הסיכון.  

עדיפות שנייה: נתונים ממקורות בין-לאומיים. 
למדינת  המתייחסים  נתונים  בנמצא  אין  כאשר   
היצע  את  להעשיר  מבקשים  כאשר  או  ישראל   
לבחור,  חשוב  זרים.  לנתונים  לפנות  ניתן  המידע,   
לנתח וליישם נתונים אלו באופן שקול וזהיר, תוך   
והמשפטיים העובדתיים  בהבדלים  התחשבות   
בהשוואה לישראל. לכן יש להשוות את ההקשר  
הישראלי )שהוגדר בתחילת התהליך( להקשר הזר.  
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מקור מידע מועדף לצורך אפיון וניתוח סיכונים הם 
במסגרת  לדוגמה,  כך  זרים.  סיכונים  הערכת  גופי 
 EFSA )European Food האיחוד האירופי פועלים
Safety Authority(, אשר עוסק בהערכת סיכונים 
 EMA )European Medicines מזון;  לבטיחות 
של  סיכונים  בהערכת  עוסק  אשר   ,)Agency
 IEA )International-ו רפואיים;  ומוצרים  תרופות 
אנרגטי  בביטחון  עוסק  אשר   ,)Energy Agency
רחבת  מקצועית  תשתית  אלו  לארגונים  וקיימות. 
היקף, ושימוש במידע ובניתוח שבוצע על-ידם, הוא 

משאב רב ערך.

נתונים ממקורות בין-לאומיים ניתן לאסוף מממשלות 
 EU, WTO,-דוגמת ה( בין-לאומיים  זרות, ארגונים 
מחקר  ומכוני  אקדמיים  מוסדות   ,)OECD, WHO

זרים, ומידע המצוי בידי גורמים פרטיים.

עדיפות שלישית: חוות דעת של מומחים.
ניתן לפנות להערכות של  נתונים קשיחים  בהיעדר 
מומחים. חשוב להתבסס על לפחות שתי חוות דעת, 
יהיו בלתי תלויות )מומחים  ולהקפיד שחוות הדעת 

עצמאיים וחוות הדעת מבוססות על ניתוח נפרד(.

עם השלמת חלק זה של התהליך, מרשם הסיכונים 
סוג  הסיכון,  תרחיש  תיאור  הסיכון,  שם  את  יכלול 
הגורם  ההכרחיים,  התנאים  הנכס,  סוג  הסיכון, 
ניתן  זה  בשלב  הפגיעה.  ותיאור  לסיכון  הנורמטיבי 
זניחים  סיכונים  שזוהו.  הסיכונים  של  סינון  לבצע 
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כלליים  סיכונים  יאוחדו,  כפולים  סיכונים  יושמטו, 
יפוצלו למספר סיכונים ממוקדים יותר. סינון הסיכונים 
תלוי בשיקול הדעת ובנסיבות איתן מתמודד מקבל 
שני  בין  לשוני  חשיבות  יש  לעיתים   – ההחלטות 
השונות  ולעיתים  אותם(  לפצל  יוחלט  )ואז  סיכונים 
לא משמעותית וניתן לאחד את הסיכונים או "לארוז" 

אותם יחד.
למקבל  יוצג  הסיכונים  ומרשם  הסיכונים  אפיון 
ההחלטות או למנהל בכיר, על מנת לדון בהם ולאשר 

שהם שלמים.
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ולהשוות  לזה  זה  הסיכונים  את  להשוות  לאפשר 
של  לעלות  מהסיכון  הנזק  תוחלת  את  בהמשך 
יהיו  שהנתונים  ככל  איתו.  ההתמודדות  אמצעי 
לא  הסיכונים  ניתוח  אך  ייטב,  כך   – יותר  מדויקים 
מחייב ביצוע תחשיבים אמפיריים מדויקים. מטבע 
הערכות  הנחות,  הכולל  בתהליך  מדובר  הדברים 
ושימוש במידע סטטיסטי. חשוב לתעד את ההנחות 
ואת מקורות המידע ששימשו את מקבל ההחלטות 

לצורך ניתוח הסיכונים.

במקורות  להשתמש  יש  הסיכונים  ניתוח  לצורך 
הסיכונים:  אפיון  פרק  תחת  לעיל  שהוצגו  המידע 
בין- ממקורות  נתונים  מוסמכים,  ממקורות  נתונים 

לאומיים וחוות דעת של מומחים.

לעיתים יש בנמצא רק מידע על מצב שאינו קיים 
שנקבעה  לפני  שנאספו  נתונים  למשל  בפועל, 
הרגולציה הקיימת בתחום הרלוונטי או נתונים שלא 
במקרים  במציאות.  העסקית  בדינמיקה  מתחשבים 
הדברים  למצב  הנתונים  את  להתאים  יש  אלה 
בפועל. בהקשר זה חשוב להבדיל בין הסיכון הבסיסי 
 residual( השיורי  הסיכון  לבין   )inherent risk(
risk(. הסיכון הבסיסי הוא הסיכון התיאורטי במצב 
העולם "נקי", בעוד שהסיכון השיורי הוא הסיכון בפועל 
בהתחשב בהשפעה של אמצעי בטיחות, תמריצים 
החומרה  על  נוספים שמשפיעים  וגורמים  כלכליים 
ועל ההסתברות של הסיכון. חשוב שהניתוח יבוצע 
ביחס לסיכון השיורי. אם הנתונים שבידנו מתארים 

ניתוח סיכונים

כמותי  ניתוח  כולל   )risk analysis( סיכונים  ניתוח 
ההשפעה  ושל  יתממש  שהסיכון  ההסתברות  של 

הפוטנציאלית שלו על הנכסים המוגנים.

כדי להבטיח ניתוח עקבי ואחיד, החומרה וההסתברות 
מתייחסות לאירועים שהתרחשו בפרק זמן של שנה 
אחת. חשוב להגדיר את ההסתברות והחומרה ביחס 
או לתרחיש פרטני שאופיין בשלב אפיון  לאובייקט 
הסיכונים )לא ניתן לבצע ניתוח כמותי לסיכון מופשט 

שלא הוגדר(.

דוגמה להמחשה: בטיחות בדרכים.
דרכים  לתאונת  הסיכון  את  לנתח  מבקשים  אם 
שבה מעורבים הולכי רגל, אין משמעות להסתברות 

הכללית לתאונות דרכים בכלל.
דוגמה להמחשה: דליפות מים.

לדליפה  ההסתברות  את  לבחון  מבקשים  אם 
יש  התפלה,  ממתקני  מים  המובילים  מצינורות 
לשאול מה ההסתברות "שהצינורות האלה יתפוצצו" 
)צינורות מסוג, מאיכות, במיקום או בשימוש המוגדר( 
"כלליים"  שצינורות  בהסתברות  להסתפק  ולא 

יתפוצצו.

כיוון  אך  חשוב,  כמותיים  בנתונים  השימוש 
תרחיש  )למשל,  אירועים  בין  שונּות  יש  שבמציאות 
לא חוזר על עצמו באופן זהה(, המטרה אינה למדוד 
באופן אמפירי את חומרת הסיכון או לחשב ברמת 
דיוק גבוהה את ההסתברות. ניתוח הסיכונים נועד 

את הסיכון הבסיסי, יש לבצע תקנון כדי שיתארו ככל 
האפשר את הסיכון השיורי.

דוגמה להמחשה: הסתברות שיורית.
קובע  מים  בצינורות  שסתומים  של  הייצור  תקן 
ויקרוס  עליו  שמופעל  בלחץ  יעמוד  שהשסתום 

בהסתברות של  שימושים. 
הם  את השסתומים  מתקינים  הבניין  כשקבלני  אך 
הלחץ  את  שמפחיתות  ברפידות  אותם  מקיפים 
כך  השסתומים,  של  החיים  אורך  את  ומאריכות 
שהם קורסים בהסתברות של  שימושים. לכן 
הסתברות הסיכון השיורי היא   ולא   .

דוגמה להמחשה: חומרה שיורית.
העיקרי  הנזק  חזיתית,  דרכים  תאונת  של  במקרה 
הצפוי לנהג הוא חבלת ראש חמורה שתביא לריסוק 
קטלנית,  ואף  חיים  מסכנת  פציעה  זו  הגולגולת. 
שמוגדרת כחומרה גבוהה. מכיוון שבמכוניות מותקנות 
כריות אוויר, בפועל הנזק מאותה תאונת דרכים הוא 
חבלה קלה-בינונית לצוואר, ללא נזק לגולגולת. לכן 
חומרת הסיכון השיורי היא קלה-בינונית ולא גבוהה.

ההסתברות  לכימות  העקרונות  את  מציג  זה  פרק 
והחומרה של הסיכונים השונים. המדריך אינו מקיף 
הסיכונים.  סוגי  כל  עבור  הכימות  שיטות  כל  את 
הכלים והדוגמאות המוצגים כאן משמשים כעיקרון 
מודלים  פיתוח  יחייבו  מסוימים  סיכונים  המנחה. 

פרטניים לכימות ההסתברות והחומרה שלהם.
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התרחשות הסיכון ובשנה האחרונה היו 20 אירועים 
האירועים  מספר  שבעתיד  בחשבון  להביא  יש   –
בסיס  על   – יותר  גדול  מספר  אלא   ,20 יהיה  לא 
מהו  מדגימים  הבאים  התרשימים  הגידול.  מגמת 
ניתוח דינמי, מול ניתוח סטטי )שמתעלם ממגמות 
פני  אינם משתנים על  ומניח שהנתונים  ומשינויים, 
הזמן(. חשוב להקפיד על ביצוע ניתוח דינמי, משום 
שהמדיניות והרגולציה שייקבעו הן צופות פני עתיד 
ועליהן להתאים, ככל הניתן, למצב הדברים העתידי.

בדוגמה בתרשימים 7 ו-8 יש שינוי בנתונים )חומרה/ 
יש  לכן,  הזמן.  עם  יורדת  הסיכון  רמת  הסתברות(: 
להתחשב במגמה ההיסטורית ולהניח שגם אם לא 

נתערב, המגמה ההיסטורית תימשך. 

– הערכה שגויה של  ניתוח סטטי   :7 תרשים 
התפתחות עתידית של סיכונים

של  נכונה  הערכה   – דינמי  ניתוח   :8 תרשים 
התפתחות עתידית של סיכונים

כימות  הם  הסיכונים  ניתוח  שלב  של  התוצרים 
הסיכונים  )מספר  הסיכון  להתממשות  ההסתברות 
של  היחסית  השכיחות  ומידת  בשנה,  שיתממשו 
הסיכונים המתממשים( וכימות חומרת הסיכון. כיוון 
סיכונים הוא תהליך שעוסק באירועים לא  שניהול 
ודאיים ובהערכה על בסיס מידע חלקי, מומלץ שלצד 
כל נתון כזה תצוין מידת הביטחון בתוצאת הניתוח. 
למקבל ההחלטות  הביטחון מאפשר  מידת  שיקוף 
ולצוות המקצועי לבטא באופן מפורש את מידת אי 

הודאות שמעורבת בניתוח.

לאחר כימות ההסתברות והחומרה, יש למלא נתונים 
אלו במרשם הסיכונים. בנוסף, יש לחשב את תוחלת 
בחומרת  ההסתברות  מכפלת   – מהסיכון  הנזק 
הסיכון )יש לזכור שחומרת הסיכון היא מכפלה של 
מספר האירועים בשנה בהיקף הנזק מאירוע בודד(. 
תוחלת הנזק תשמש אותנו בהמשך כדי להשוות את 
הסיכון לאמצעי ההתמודדות שנבחן. בתמצית, נבחר 
מתוחלת  נמוכה  עלותו  אם  התמודדות  באמצעי 

הנזק שהוא מבקש לצמצם.

חשוב להקפיד לבצע ניתוח דינמי. כאשר מעריכים 
מה תהיה החומרה וההסתברות של הסיכון בעתיד, 
ולא  והצפויה  ההיסטורית  המגמה  את  לבחון  יש 
מהשנה  נתון  )למשל,  יחיד  נתון  על  רק  להתבסס 
האחרונה(. יש להביא בחשבון כיצד הסיכון יתבטא 
בעתיד, לפי המגמה והשינויים שהיו ושניתן לצפות. 
למשל, אם יש מגמה של גידול במספר האירועים של 
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כימות ההסתברות להתממשות הסיכון
ההסתברות להתממשות הסיכון מבטאת את מספר 
לכלל  ביחס  להתרחש  שצפויים  בשנה  האירועים 
ההסתברות  את  לתאר  קל  הרלוונטית.  הפעילות 
הוא  המונה  ומכנה.  מונה  פשוט:  שבר  באמצעות 
)תאונות,  בשנה  שמתממשים  הסיכונים  מספר 
תקריות( והמכנה הוא ההיקף של הפעילות שיוצרת 

את הסיכון.

דוגמה להמחשה: באחת ל-100,000 לידות יש מקרה 
של שפה שסועה. במקרה זה ההסתברות שתינוק 
, שהיא 0.001%. ייוולד עם שפה שסועה היא  

מספר  זהו  )מונה(:  שהתממשו  הסיכונים  מספר   
שנה  של  זמן  בפרק  שקרו  השליליים  האירועים   
)תאונות דרכים, עובדים שנפלו מפיגומים, מתחרים   
שהסיכונים  ככל  מחירים(.  ותיאמו  קרטל  שיצרו   
אופיינו בצורה מדויקת יותר בשלב אפיון הסיכונים   
יהיה קל יותר להגדיר אותם ולקבוע את מספרם.  
את  להגדיר  יש  ראשית  )מכנה(:  הפעילות  היקף   
הפעילות שיוצרת את הסיכון. "פעילות" היא עשייה,   
)מפעלים,  עצמים  של  בספירה  מדובר  לא  קרי   
מעברי חצייה, עסקים( – אלא בספירה של פעולות.   

פעולות יכולות להיות: נהיגה, ייצור מוצרי מזון,   
בנייה של בנייני מגורים, ייבוא מכולות עם צעצועים.   
למדידת מידה  יחידת  לבחור  יש  מכן  לאחר   
הפעילות בקנה מידה מדינתי בפרק זמן של שנה.   
)קילומטראג'(;  נסּועה  לפי  מודדים  נהיגה  למשל,   

היקף של ייבוא טובין ניתן למדוד לפי משקל הטובין או 
במספר המכולות שמיובאות בשנה; צריכת מים ניתן 
למדוד לפי כמות המים )מטר מעוקב(; שימוש במכשירי 
)קט"ש(. החשמלי  הזרם  לפי  למדוד  ניתן  חשמל 

דוגמה להמחשה: בשנה אחת התרחשו 16 מקרים 
של רשלנות מקצועית בביקורת שרואי חשבון ביצעו 
בישראל  יש  ציבוריות.  חברות  של  שנתיים  בדוחות 
14,000 רואי חשבון ו-530 חברות ציבוריות שמגישות 
רואי החשבון אינו רלוונטי לעניין  דוח שנתי. מספר 
שעברו  שנתיים  דוחות   530 מתוך  ההסתברות. 
ביקורת, ב-16 אירעו תקריות של רשלנות מקצועית. 
לפיכך היחס בין מספר התקריות להיקף הפעילות 
הוא    = 0.0301. מכאן שההסתברות שתתרחש 
היא  דוח שנתי  עריכת  רשלנות מקצועית במסגרת 

.3.01%

ההסתברות  את  להעריך  טכניקות  שתי  יש 
של  סטטיסטיקה   )1( בעתיד:  סיכונים  להתממשות 
התממשות הסיכון בעבר; )2( ניתוח הסתברותי של 

ההיתכנות להתממשות הסיכון.

סטטיסטיקה של התממשות הסיכון בעבר. 
אם מבקשים להתמודד עם סיכון שקיים או התרחש 
התממשות  על  סטטיסטיקה  לבחון  אפשר  בעבר, 
הסיכון בעבר. לצורך כך צריך שיהיו בנמצא די נתונים 
תקופה  לאורך  שהתממשו  סיכונים  על  מהימנים 
יש לחלץ מן הנתונים מגמה עתידית  משמעותית. 
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ומדיניות ציבורית

ההתממשות  בדפוס  אחר  שינוי  או  קיטון  )גידול, 
של הסיכונים( ולבסס הערכה. בנוסף, חשוב להביא 
בחשבון את המגבלות של הסטטיסטיקה הקיימת 
)למשל, הדפוס השתנה באופן תנודתי בשל אימוץ 
פעילות  בהיקף  שינוי  או  חדשה  טכנולוגיה  של 

שמשפיעה על הסיכון(.

היקף  על  מדויק  מידע  קיים  להמחשה:  דוגמה 
הקיימים  הנתונים  בשפעת.  השנתי  התחלואה 
20 השנים האחרונות.  מתייחסים לתחלואה במשך 
אם מספר החולים קבוע לאורך כמה שנים והוא "ידוע 
מראש" ברמה סבירה של ודאות, ניתן להסתמך על 
הסטטיסטיקה כדי להעריך כמה תחלואה תתרחש 

בעתיד.
חשוב לתת את הדעת על מגבלות נתוני העבר: אם 
הנתונים מעידים על שינוי בהיקף התחלואה, למשל 
קיטון של 2% בכל שנה בהשוואה לשנה הקודמת, 
ניתן להעריך את התחלואה בעתיד על-פי המגמה 
שזוהתה. בנוסף חשוב להביא בחשבון גם משתנים 
חיצוניים: האם פותח לאחרונה חיסון שיצמצם את 
התחלואה, או שאולי בשל גידול בסחר הבין-לאומי 

צפויה חדירה של זנים אלימים יותר של שפעת.

להתממשות  ההתכנות  של  הסתברותי  ניתוח 
הסיכון

אם אין די נתונים היסטוריים על תדירות התממשות 
השלבים  לפי  ההסתברות  את  לכמת  יש   – הסיכון 
של תרחיש הסיכון. שלבי התרחיש של הסיכון הם 
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כוחם על צעצועי פלסטיק )הנחה מחמירה(. לפיכך 
מכפלת ההסתברויות היא: 20% * 10% * 50% = 1%. 

ההסתברות הכוללת להתממשות הסיכון היא 1%.

גורמים  בין  ההסתברותי  למתאם  גם  להתייחס  יש 
או שלבים שונים. אם התממשות של סיכון מותנית 
בשני גורמים מצטברים, יש לבדוק באיזו הסתברות 
שני הגורמים מתרחשים בו זמנית )כי כל אחד מהם 

בנפרד לא מספיק כדי לגרום לסיכון(.

דוגמה להמחשה: רשות החשמל נערכת להתמודדות 
בעת  הסיכון:  תרחיש  הוגדר  חשמל.  הפסקות  עם 
חברת  של  גיבוי  גנרטור  חשמל,  של  שיא  צריכת 
שני  אותו.  שישביתו  גשמים  במי  יוצף  החשמל 
הגנרטור  הצפת  הם  לסיכון  המצטברים  הגורמים 
בשל גשם וצריכת שיא של חשמל. בישראל גשמים 
יורדים בחורף, אך צריכת השיא של חשמל מתרחשת 
בעיקר בקיץ. במקרה זה ההסתברות לגשם גבוהה 
גבוהה,  חשמל  של  שיא  לצריכת  ההסתברות  וגם 
לכן ההסתברות  הגורמים.  בין שני  אין מתאם  אבל 

להתממשות תרחיש הסיכון תהיה נמוכה.
בדוגמה הקודמת של מפעל הצעצועים, הוצג מתאם 

מושלם. דוגמת הגנרטור מציגה מתאם הפוך.

בין אם משתמשים בשיטה הסטטיסטית )נתוני עבר( 
ובין אם משתמשים בשיטה ההסתברותית )הערכה 
צופה פני עתיד(, יש לזהות את השכיחות של הסיכון 
ביחס להיקף של הפעילות, כדי להבין האם הסיכון 

ניתן  ולכן  להתממשותו  מצטברים  תנאים  למעשה 
להכפיל את ההסתברות של כל השלבים זו בזו.

ההסתברות להתרחשות הסיכון מבוססת על מכפלת 
אם  לכן,  בתרחיש.  השלבים  כל  של  ההסתברויות 
מתברר שלאחד השלבים הסתברות 0 – משמעות 

הדבר היא שהתרחיש אינו מתממש.

דוגמה להמחשה: פציעה של ילד מצעצוע פלסטיק 
פגום היא סיכון אשר מורכב משלושה שלבים: )א( 
בתהליך הייצור של הצעצוע, הוחדר יותר מדי אוויר 
לפלסטיק המשמש כחומר גלם; )ב( הפלסטיק עם 
בעת  )ג(  הצעצוע;  לבסיס  כראוי  הוברג  לא  האוויר 
של  לחץ  הצעצוע  על  הופעל  בצעצוע,  השימוש 
יותר מ-2 ק"ג, אשר הביא להתפרקות של חתיכות 

פלסטיק חדות.
משלושה  מורכב  התרחיש  סיכון,  של  האפיון  לפי 
ההסתברות  מה  לדעת  כדי  )שלבים(.  אירועים 
להתרחשות הסיכון – נחשב את מכפלת ההסתברויות:
]ההסתברות   * א'[  אירוע  להתרחשות  ]ההסתברות 
להתרחשות  ]ההסתברות   * ב'[  אירוע  להתרחשות 
אירוע ג'[ = ההסתברות להתממשות הסיכון. למשל: 
מוחדרת  הייצור,  פס  של  העבודה  מזמן  ב-20% 
במערך  תקלות  אוויר.  של  עודפת  כמות  לפלסטיק 
ההברגה מביאות לכך ש-10% מן הצעצועים מוברגים 
בצעצוע  משחקים   3-6 בגילאי  ילדים  כראוי.  שלא 
בעוצמה  לחץ  להפעיל  מסוגלים  מהם   50% ורק 
של 2 ק"ג. נניח שילדים תמיד מפעילים את מלוא 

נתונים  יש  אם  גם  נדירה.  או  שכיחה  תופעה  הוא 
יש  הסיכון,  התממשות  על  מלאים  סטטיסטיים 
חשיבות לשכיחות של הסיכון מתוך כלל הפעילות 

הרלוונטית.

 300 מתרחשות  כלשהי  במדינה  להמחשה:  דוגמה 
עם  יחסית,  יציב  הנתון  שנה.  בכל  דרכים  תאונות 
חומרת  את  לחשב  גם  ניתן  בהתאם,  קלות.  סטיות 
לשנה.  באופן מהותי משנה  – שלא משתנה  הנזק 
נתון זה אינו מספיק לכשעצמו כדי לקבוע מדיניות. 
בנוסף לכך חשוב להבין מה היקף הנסיעות, שבחלקן 

מתרחשות אותן 300 תאונות.
למספר  מתייחס  הנתון  אם  משמעותי  הבדל  יהיה 
התאונות במדינת ישראל או בארצות הברית. הסיבה 
את  להבין  ההחלטות  מקבל  של  הצורך  היא  לכך 
היחסית  והשכיחות  הגודל  סדרי  החברתי,  ההקשר 

)לפי היקף הנסיעות או גודל האוכלוסיה(.

בעת בחינת הנתונים על התממשות הסיכון או על 
שלביו השונים, חשוב להביא בחשבון שהמידע יהיה 
או  תקלות  על  תת-דיווח  של  תופעות  בשל  חלקי 
ניתן לשקול להוסיף "פקטור" לנתונים  לכן  תאונות. 
 .)1%-10% שבין  בטווח  כלל  )בדרך  המדווחים 
השימוש בפקטור והגובה שלו תלויים בסוג הנתונים, 
הנתונים.  של  הדיוק  וברמת  המדווחת  באוכלוסייה 
במקרה של שימוש בפקטור – חשוב לתעד במסמכי 
העבודה את ההנחה שקיים תת-דיווח ואת הפקטור 

בו הוחלט להשתמש.
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נניח  לעיל,  הצעצוע  בדוגמת  להמחשה:  דוגמה 
תקלות  על  בחסר  מדווחים  צעצועים  שמפעלי 
וליקויים בפס הייצור שלהם, אך הנתונים לגבי ילדים 

המשחקים בצעצוע אמינים ומלאים.
לכן הוחלט להוסיף פקטור של 5% לנתונים המדווחים 
ההסתברות  בהתאם  הצעצועים.  מפעלי  על-ידי 
להחדרת כמות עודפת של אוויר לפלסטיק הוגדלה 
מ-20% ל-21% )תוספת של 5% ל-20% המקוריים( 
הוגדלה  ההברגה  במערך  לתקלות  וההסתברות 
מ-10% ל-10.5%. ההסתברות להפעלת לחץ במהלך 
לכך  ההסתברות  השתנתה.  לא  בצעצוע  השימוש 

שהילד יפעיל לחץ על הצעצוע לא השתנתה.
 *  10.5% *  21% היא:  לפיכך מכפלת ההסתברויות 
50% = 1.1025%. ההסתברות הכוללת להתממשות 

הסיכון היא 1.1025%.

כימות חומרת הנזק מהסיכון
בשלב זה יש לקבוע מה ההשפעה של הסיכון על 
את  כלכליים.  במונחים  אותה  ולכמת  המוגן  הנכס 
במספר  להכפיל  יש  בודד  מאירוע  הנזק  חומרת 
התאונות,  )מספר  בשנה  המתרחשים  האירועים 
הנזק  חומרת  מיפוי  וכו'(.  במחלה  החולים  מספר 
התקריות  לכל  להשפעה  מתייחס  סיכונים  של 

שמתרחשות במדינה בפרק זמן של שנה אחת.

נגנב  מכולת  חנות  של  בשוד  להמחשה:  דוגמה 
בכל  בעשור האחרון   .₪  5,000 סכום של  בממוצע 
שוד  מקרי  שלושים  בממוצע  מתרחשים  שנה 

השנתי  המשקי  הנזק  סך  לפיכך,  מכולות.  בחנויות 
הוא 150,000 ₪.

את  לזהות  חשוב  הנזק,  חומרת  כימות  במסגרת 
הערך הריאלי שהסיכון מסב לחברה כולה. לכן אין 
מבוטח  היה  הסיכון  מן  הנפגע  האם  משנה  זה 
מפני הסיכון )ולכן קיבל שיפוי בגינו( או אם מעסיק 
על  שחלה.  עובד  של  הוצאות  בתשלום  משתתף 
מקבל ההחלטות לנתח את הנזק הריאלי של הסיכון 

למשק, ללא תלות בשאלה מי נושא בו.

כדי  הכרחי  הסיכון  השפעת  של  הכלכלי  הביטוי 
כימות  המצרפית.  התועלת  עקרון  את  להפעיל 
מסיכונים  לנזקים  אותו  להשוות  מאפשר  הנזק 
אחרים ולעלויות הנובעות מאמצעי ההתמודדות עם 

הסיכונים.

למשל   – נזקים  למספר  לגרום  יכול  אחד  סיכון 
זיהום אוויר עלול לגרום לאלרגיה ולתחלואה בסרטן. 
במקרה כזה יש לכמת את החומרה של כלל הנזקים. 
עם  שונים  לנזקים  לגרום  עלול  אחד  סיכון  בנוסף, 
רמות חומרה שונות. זה מצב נפוץ. במקרה כזה יש 
לבדוק עד כמה הנזקים שונים זה מזה. אם מדובר 
ויש  בשונות קיצונית, אולי מדובר בסיכונים נפרדים 
לפצל את הסיכון למספר סיכונים שונים. אם מדובר 
בשונות מעטה – יש לבחור את החומרה האופיינית 
שמשקפת את רמת החומרה עבור הסיכון. זו יכולה 
הנזק  או  החציון  הממוצע,  האמצע,  נקודת  להיות 
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האופייני מן הסיכון. בבחינת רמת החומרה האופיינית 
חשוב שלא להביא בחשבון מקרים חריגים וערכים 

קיצוניים שאינם משקפים את הכלל.

דוגמה להמחשה: תאונות ימיות.
במסגרת ניהול סיכונים עבור אוניית הפאר "טיטניק" 
זוהה סיכון של פגיעת האונייה בקרחון. הנזק בעקבות 
פגיעה בקרחון עשוי לנוע בין שריטה שטחית על גבי 
הצבע של האונייה, לבין יצירת חור גדול בגוף האונייה. 
כיוון שמדובר בנזקים שונים מהותית זה מזה, הוחלט 
הפיצול  נפרדים.  סיכונים  לשני  הסיכון  את  לפצל 
מאפשר לבחון אותם בנפרד ולעמוד על ההבדלים 
שבגללם חומרת הנזק כה שונה – גודל הקרחון, זווית 

הפגיעה ומהירות ההפלגה בעת הפגיעה.

במסגרת  אופנועים.  גניבת  להמחשה:  דוגמה 
רכוש,  בעבירות  חוק  אכיפת  בנושא  סיכונים  ניהול 
מחירי  הרחוב.  מן  אופנועים  גניבת  של  סיכון  זוהה 
אופנועים נעים בין 3,000 ₪ ל-15,000 ₪ )להוציא 
אופנועי יוקרה, שאינם חונים ברחוב והם נדירים ולכן 
והשווי של  קיצוני  אינו  לעיל  הטווח  נמוך(.  מספרם 
לכן   .₪ ל-8,000   ₪  6,000 בין  נע  האופנועים  רוב 
הוחלט לבצע את הכימות על בסיס ערך של 6,500 
₪ לאופנוע – שמשקף את טווח המחירים האופייני 

לאופנועים הנגנבים.
תחילה  מהלכים.  שני  בוצעו  האחרונה  בדוגמה 
מעיד  שאינו  החריג  שהם  היוקרה,  אופנועי  "נוכו" 
מאוים  לא  שכלל  נכס  שהם  ייתכן  )ואף  הכלל  על 
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המצב  השבת  עלות  גוף  לנזקי  סיכון  של  במקרה 
רפואיות  בהוצאות  כלל  בדרך  מתבטאת  לקדמותו 
ועלות  רפואי(;  ומעקב  טיפולים  בדיקות,  )כולל 
באובדן  כלל  בדרך  מתבטאת  פעילות  השבתת 
הכנסה כתוצאה מתחלואה, פציעות ונכות. ניתן לסווג 
את נזקי הגוף לנזקים אקוטיים ולנזקים כרוניים. נזק 
אקוטי נמשך פרק זמן מוגדר ומוגבל. נזק כרוני כרוך 
בתקופת דגירה )Incubation(, התפרצות והתקפות 

חוזרות.

דוגמה להמחשה: בתאונת עבודה באתר בנייה, עובד 
המצב  השבת  עלות  ידו.  את  ושובר  מגובה  נופל 
ניתוח,  צילום,  )הכולל  רפואי  טיפול  לקדמותו: עלות 
ומעקב  תקופתיות  בדיקות  גם  כמו  ואשפוז(  גבס 
רפואי. עלות בגין השבתת פעילות: במהלך תקופת 
שכר  מהעובד  נמנע  וההחלמה,  האשפוז  הטיפול, 
העבודה שלו )חשוב לציין שגם אם העובד מבוטח 
בעלות  מדובר  ישיר,  באופן  זו  בעלות  נושא  ולא 
מן  כתוצאה  בנוסף,  בחשבון(.  להביא  שיש  למשק 
הפציעה עלולה להיגרם לעובד נכות שתפחית את 
מהווה  זה  נזק  גם  בעתיד.  שלו  ההשתכרות  רמת 

עלות של השבתת פעילות.

מבוצע  הנזק  כימות  אדם  לחיי  סיכון  של  במקרה 
 VSL –( לפי מדד הערך הסטטיסטי לפגיעה בחיים
Value of Statistical Life( שחושב על-ידי ארגון 
ה-OECD. לפי מדד זה הערך הסטטיסטי בישראל 
 12.830 הוא  תמותה  של  אחד  מקרה  למניעת 
.)2015 בערכי  ארה"ב  דולר  מיליון   3.301(  ₪ מיליון 

טווח מחירי  נבחן  הנדון(. לאחר מכן  על-ידי הסיכון 
האופנועים ונבחרה נקודה אופיינית שמשקפת את 

הערך השכיח.

השפעת הסיכונים משתנה מתחום לתחום. עם זאת, 
ניתן לכמת את רוב סוגי הנזקים באמצעות שלושה 
רכיבים בסיסיים: )1( עלות השבת המצב לקדמותו, 
פעילות;  כתוצאה מהשבתת  עלות   )2( הנזק;  לפני 
)3( אובדן חיי אדם. נציג כיצד רכיבים אלו משמשים 
נזק  ביותר:  הנפוצים  הנזקים  של  החומרה  לכימות 

לרכוש, נזק לגוף ונזק לחיי אדם.

במקרה של סיכון לנזקים לרכוש עלות השבת המצב 
לקדמותו מבטאת בדרך כלל תיקון של רכוש שניזוק 
או קניית רכוש חדש במקומו. עלות השבתת פעילות 
מתבטאת בדרך כלל במניעת הפעילות החברתית 

או העסקית )למשל, סגירת מפעל(.

לגרום  עלולה  ברחוב  התפרעות  להמחשה:  דוגמה 
לסיכון של השלכת אבן לעבר חלון ראווה של חנות. 
המצב  השבת   )1( לשניים:  מתחלק  הממוני  הנזק 
רסיסי  ניקוי  )לרבות  החלון  תיקון  עלות  לקדמותו: 
בגין התקנתו(;  ותשלום  רכישת חלון חדש  הזכוכית, 
)2( השבתת הפעילות העסקית: אובדן ההכנסה של 
החנות במשך מספר ימים בהם היא לא יכולה להיות 

פתוחה בשל הנזק לחלון.

)VSL( מדד הערך הסטטיסטי
של  השימוש  וגובר  הולך  האחרונים  בעשורים 
 CBA – Cost( עלות-תועלת  בניתוחי  ממשלות 
ציבורית.  מדיניות  לגבש  כדי   )Benefit Analysis
לתמותה  הסיכון  את  בחשבון  מביאות  ממשלות 
בעת קבלת החלטות בתחומי האנרגיה, התשתיות, 
איכות  התעסוקה,  התחבורה,  הבריאות,  מערכת 

הסביבה, המזון ועוד.
באופן  מוערך  לא  לתמותה  הסיכון  כאשר  גם 
בהערכה  כרוכות  רבות  ציבוריות  החלטות  מפורש, 
משתמעת של הערך הכלכלי של תמותה. למשל: 
שתפחית  תכנית  לאמץ  מחליטה  הממשלה  אם 
מקרה אחד של תמותה על כל 1 מיליון ₪ שיושקעו 
בתקציב התכנית, משמעות הדבר היא שהממשלה 
מעריכה שהערך הכלכלי של חיי אדם הוא יותר מ-1 

מיליון ₪.
ארגון ה-OECD מסביר שהחלטות שמתקבלות על 
נוטות  סמך הערכה משתמעת של ערך חיי אדם, 
למקרה  ממקרה  ולהשתנות  עקביות  לא  להיות 
והן  )בהתאם לרמת המידע של מקבלי ההחלטות 
מושפעות מהמטען הרגשי שמאפיין כל מקרה(. לכן, 
מבטיח  ואחיד  עקבי  מפורש,  כלכלי  בערך  שימוש 

קבלת החלטות איכותיות יותר.
 VSL – Value of( הסטטיסטי  הערך  מדד 
לצורך  רבות  מדינות  משמש   )Statistical Life
 MOB )Office of-ה ציבורית.  מדיניות  גיבוש 
מנחה  האמריקני   )Management and Budget
איזה  השונות  והרשויות  המשרדים  את  באמצעותו 
לייחס לחיי אדם בעת בחינת מדיניות.  ערך כלכלי 
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מדד הערך הסטטיסטי של ארגון ה-OECD גובש 
על סמך מחקרים מקיפים במדינות ה-OECD של 
תמותה.  של  יחיד  ממקרה  כתוצאה  הנגרם  הנזק 
 WTP -( הוא מבוסס על הנכונות של אדם לשלם
הסיכון  את  לצמצם  כדי   )Willingness To Pay

לתמותה.
השימוש במדד הערך הסטטיסטי מבטיח גם אחידות 
ושוויוניות: הערך קבוע ואחיד עבור כל האוכלוסייה – 
בלי תלות בגיל, במוצא, במקום המגורים או ברמת 
או  גיל  לפי  המשתנה  במדד  שימוש  ההשתכרות. 
מקום מגורים, יביא להטיה שיטתית של ההחלטות 
– למשל נכונות לסכן מבוגרים או לחשוף את תושבי 
זו  ליותר סיכונים מאשר תושבי המרכז.  הפריפריה 
תוצאה בעייתית ולכן מדד הערך הסטטיסטי מבטא 
המדד  ושוויונית.  עקבית  החלטות  לקבלת  חתירה 
אינו מבקש להגדיר את הערך של חיי אדם, אלא 
הסיכון  מהפחתת  כתוצאה  לחברה  ההטבה  את 
שנועד  סטטיסטי  בתחשיב  מדובר  תמותה.  של 
לסייע למקבלי ההחלטות לבצע ניתוח עלות-תועלת 

מושכל כדי לייצר את המדיניות המיטבית.
כיצד להשתמש במדד: יש להעריך את מספר מקרי 
התמותה ולאחר מכן יש להכפיל את מספרם במדד 

הערך הסטטיסטי – 12.83 מיליון ₪.

כימות
חומרת הנזק

סיכון 
לחיי אדם

סיכון 
לנזקי רכוש

סיכון 
לנזקי גוף

השבת המצב 
לקדמותו

השבת המצב 
לקדמותו

השבתת
פעילות

השבתת
פעילות VSL

הנזק(  וחומרת  )הסתברות  הסיכונים  הערכת 
של  זמן  בפרק  הארצית  להשפעה  מתייחסת 
שנה אחת. הכימות של חומרת הנזק מורכב 
מעלות השבת המצב לקדמותו בצירוף עלויות 

שנגרמו כתוצאה מהשבתת פעילות.

במקרה של סיכון לנזקי גוף עלות השבת המצב 
לקדמותו מתבטאת בדרך כלל בהוצאות רפואיות; 
כלל  בדרך  מתבטאת  פעילות  השבתת  ועלות 

באובדן ימי עבודה כתוצאה מתחלואה ופציעות.

במקרה של סיכון לנזקים ממוניים עלות השבת 
המצב לקדמותו מתבטאת בדרך כלל בתיקון 
ועלות  חדש;  רכוש  בקניית  או  שניזוק  רכוש 
השבתת פעילות מתבטאת בדרך כלל במניעת 

הפעילות החברתית או העסקית.

החומרה  כימות  אדם  לחיי  סיכון  של  במקרה 
מבוצע לפי מדד הערך הסטטיסטי לפגיעה בחיים 
למניעת  הבסיס  ערך   .OECD-ה של   )VSL(

מקרה אחד של תמותה הוא 12.83 מיליון ש"ח.

התרשימים הבאים מסכמים את אופן כימות חומרת הנזק: 

תרשים 9: כימות חומרת הסיכון לפי סוג הנזק

תרשים 10: כלי עזר לעקרונות כימות חומרת הנזק
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לעיתים הסיכון מסב נזקים קטנים ורבים. לאירוע יחיד 
אין כמעט השפעה, אך באופן מצטבר עשויה להיות 
להביא  וחשוב  ניתן  לכן  משמעתית.  השפעה  להם 
בחשבון גם נזקים כאלו – להכפיל את ההשפעה של 

כל התרחשות במספר האירועים הכולל.

דוגמה: תופעת שיגור דואר זבל )spam( באמצעות 
הנמען  של  בהטרדה  כרוכה  האלקטרוני  הדואר 
שרתי  על  מקום  תופס  רצוי  לא  אלקטרוני  ודואר 
ההטרדה  יוצרת  ההודעות  מן  אחת  כל  האינטרנט. 
זניחה ומעמיסה רק במעט על שרתי האינטרנט. עם 
במיליארדי  והוערך  רב  היה  ההודעות  מספר  זאת, 
לתופעה  האירופי,  האיחוד  נציבות  על-פי  הודעות. 
הייתה השפעה מזיקה בהיקף אדיר: הדבר ברור אם 
מכפילים את הנזק מהודעה אחת )בזבוז של שניות 
בודדות והתפוסה על שרתי האינטרנט( במספר הרב 

של הודעות דואר הזבל.

אינטרסים  על  מאיים  שהסיכון  נראה  לעיתים 
מופשטים, אך גם פגיעה בערכים מופשטים מבטאת 
ייתכן שהכימות של  נזק כלכלי שניתן לכמת.  לרוב 

אותם סיכונים יצריך ניתוח נזקים עקיפים.

דוגמה להמחשה: חובת נאמנות.
חובות  את  יפרו  ההשקעות  שמנהלי  סיכון  קיים 
הנאמנות שלהם ללקוח )למשל, בשל ניגוד עניינים(. 
ובפגיעה  אתיקה  של  בסוגיה  מדובר  לכאורה 

מופשטת. 

בפועל, אם הם לא ינהלו את תיקי ההשקעות בצורה 
המיטבית כתוצאה מכך התשואה על ההשקעה של 
הלקוחות תיפגע. פגיעה בתשואה על השקעות היא 

נזק כלכלי שניתן לכמת.

דוגמה להמחשה: זיהום סביבתי.
נזקים סביבתיים כמו זיהום אוויר וזיהום מים יוצרים 
בסוגיה  רק  מדובר  לא  לכן,  הציבור.  לבריאות  סיכון 
אקולוגית מופשטת אלא גם בנזק לבריאות בני אדם. 
גם נזקים אקולוגיים שאינם מזיקים לציבור עלולים 
להוביל לפגיעה מוחשית – למשל פגיעה באיכות מי 
הים תפגע בתיירות באותו אזור )פגיעה בתעסוקה 
השיטות  אחת  ומסעדות(.  מלונות  של  ובהכנסות 
 The Impact מכונה  סביבתיות  השפעות  לכימות 
להיות  יכולה  זו  שיטה   .Pathway Approach

ישימה גם עבור נזקים מסוגים נוספים.

דוגמה: פגיעה במגוון הביולוגי.
כך,  נזק סביבתי טהור.  אינה  הביולוגי  פגיעה במגוון 
חדירה של מין פולש עלולה לגרום הפצה של מחלות 
)יתוש הטיגריס האסייאני שחדר לישראל הוא נשא 
ובצומח  בחי  קשות  לפגוע  או  רבות(  מחלות  של 
פגיעה  מסבה  לישראל  שפלשה  הדקל  )חידקונית 
גידול הדקלים(. פגיעה או הכחדה של  קשה לענף 
מין ביולוגי עלולה לגרום לעיוות של המאזן הביולוגי, 
להשפעה  ולגרום  נוספים  מינים  להכחיד  למשל 

עקיפה על המערכת הסביבתית.

בנזקים  להתמצות  יכול  הנזק  חומרת  של  הכימות 
הישירים וניתן להרחיב אותו גם לנזקים ולהשפעות 
של  הניתוח  ועומק  היקף  על  ההחלטה  עקיפים. 
עורך  של  הדעת  בשיקול  תלויה  העקיפים  הנזקים 
ולמשאבים  הפרק  שעל  לסוגיה  בהתאם  הניתוח, 

העומדים לרשותו.

אחיד  בסיס  להוות  נועדה  כאן  המוצגת  השיטה 
מסוגים  סיכונים  לכימות  שמתאים  ליישום,  ופשוט 
מגוונים. קיימים מודלים נוספים לכימות חומרת נזק, 
ולסיכונים  כולל מודלים המותאמים לתחומי עיסוק 
שונים )ראו למשל: נוהל פר"ת של משרד התחבורה, 
2012(. מדריך זה מספק בסיס מתודולוגי למודלים 
האפשריים לכימות חומרת הנזק. כמובן שיש מקום 
פרטניים.  לתחומים  ייעודיים  מודלים  וליישם  לפתח 
כימות  מודל  את  לבחור  ההחלטות  מקבל  על 
בו  ביותר, לפי התחום המקצועי  העלויות המתאים 
הוא עוסק, תוך התחשבות בשאיפה לייצר אחידות 
שתהליך  שאיפה  ותוך  הממשלה,  בתוך  ועקביות 
לכימות  מודלים  להלן  יעיל.  יהיה  הסיכונים  ניהול 

נזקים בעלי מאפיינים ייחודיים.

סיכונים עם השפעות כלליות
 )hedonic pricing method( ההדוניסטי  המודל 
מסייע להשוות בין נכס "פגוע" לנכס תקין, במקרים 
המודל  הסיכון.  השפעת  את  לבחון  קושי  יש  בהם 
ההדוניסטי שימושי לבחינת סיכונים בעלי השפעה 
"רכה" כמו מטרדי רעש, ריח וחום, פגיעה סביבתית 
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קלה, חסימה של אור השמש, וגריעה של משאבים 
הפגיעה  את  בוחן  ההדוניסטי  המודל  מועילים. 

בהנאה או בערך שניתן להפיק מהנכס המוגן.
לפי המודל ההדוניסטי יש להשוות בין הערך שניתן   
להפיק  שניתן  התועלת  לבין  פגוע  מנכס  להפיק   
מתמקד  לא  ההדוניסטי  המודל  תקין.  מנכס   
בין  תוצאתית  בהשוואה  אלא  המזיקה,  בפעולה   

נכס תקין לבין נכס פגוע.  

 

על  להגנה  כללים  קובעות  רבות  מדינות  דוגמה:   
על  מבוססים  אלו  כללים  כריתה.  מפני  עצים   
וחברתי.  תפיסה שהעצים מספקים ערך סביבתי   
עצים מספקים צל, לוכדים פחמן, מייצרים חמצן   
זאת, קשה לתמחר  נופית. עם  ויש להם תרומה   
את הערך הסביבתי-חברתי של עץ או של הפגיעה   

הכלכלית כתוצאה מכריתת עץ.  
בין להשוות  ניתן  ההדוניסטי  המודל  באמצעות   
מחירו של בית שבסביבתו עצים לבית דומה שאין   
עצים בסביבתו. מחקר שנערך על-ידי אוניברסיטת   
וושינגטון מצא שקונים מוכנים לשלם מחיר גבוה   
עצים  שבסביבתם  נכסים  עבור   7%-19% ב-   
עץ  שכריתת  כך  על  מבוסס  לא  המודל  בוגרים.   
בשווי  7%-19% של  ישיר  לנזק  בהכרח  גורמת   
הנכס, אך השוואה באמצעות המודל ההדוניסטי  

מאפשרת כימות של התועלת מן העצים.  

היא  ההדוניסטי  המודל  של  העיקרית  המגבלה   
שלא תמיד יש בנמצא מידע על ערכם של נכסים   

דומים )פגועים ותקינים(, כדי לערוך ביניהם השוואה.  

סיכון עם השפעות ארוכות טווח
היא  מהם  העיקרית  שההשפעה  סיכונים  יש   

"אקוטית" – ונחשפת באופן מיידי.   
סיכונים אחרים מתאפיינים בפגיעה "כרונית", אשר   
תקופות  לאחר  ולעיתים  זמן  לאורך  מתגלה   
ארוכות. הדוגמה הקלאסית היא תחלואה כתוצאה  
הנזק  מזיקה.  לסביבה  מתמשכת  מחשיפה    
אירועים. של  ארוכה  סדרה  לאחר  רק  מתממש   

 

לחומר  יום-יומית  חשיפה  להמחשה:  דוגמה   

מסרטן לאורך 20 שנים גורמת לתחלואה בסרטן.   
וגם חשיפה  יחידה לא גורמת לתחלואה  חשיפה   
יום יומית לאורך שנה אחת לא גורמת לתחלואה.  

כימות סיכונים עם השפעות ארוכות טווח מחייב   
שימוש בשני כלים כדי שהנתון יתייחס לנזק בשנה   
אחת )כמו יתר ניתוחי הסיכונים(: ייחוס הנזק לשנה   
.)Discounted cash flow( הנזק  והיוון  אחת   
יש מודלים מורכבים ומדויקים יותר לכימות נזקים   
כרוניים, אך המודל המוצג כאן פשוט וניתן ליישום   

ולהתאמה במגוון נזקים.  
הנזק  לעיל  בדוגמה   – אחת  לשנה  הנזק  ייחוס   
מתגבש רק לאחר חשיפה במשך 20 שנים, ולכן   
התרומה של שנה ספציפית לנזק היא רק 1/20   
של  ששנה  הנזק  שהיקף  מכאן  הנזק.  מסך   
מודל  )זהו  הנזק  מכלל   5% הוא  גרמה  חשיפה   

ליניארי, אך כמובן שניתן ליישם מודל מורכב יותר   
שמייחס לשנים משקל לא ליניארי. קיימים מודלים   

כאלה בעיקר בתחום הבריאות והסביבה(.  
לאחר מכן יש להוון את הנזק. ניתן להעריך את   
הכללי  העיקרון  לפי  הנזק,  של  הכלכלית  העלות   
שהוצג בתחילת הפרק. היוון משמעו תרגום של   
ערך הכסף מתקופה אחת לתקופה אחרת. אם   
אנו בוחנים נזק שהתרחש בשנת 2010, אך הסיכון   
 20 יש פער של   – לו אירע בשנת 1990  שגרם   
ערך  את  לתרגם  כדי  המועדים.  שני  בין  שנים   
הכסף ששולם על הוצאות רפואיות בשנת 2010,   
לערכי שנת 1990 יש להוון אותו. ההיוון מבוסס על   

שימוש בריבית. נוסחת ההיוון היא:  

כאשר מבצעים תחשיב כזה יש לזכור שלא כל מי 
כך  הסיכון מתממש.  בו  לרף  יגיע  לסיכון,  שייחשף 
לחומר  חשיפה  של  שנים   20 נדרשות  אם  למשל, 

 – )C) Cost
העלות העתידית כתוצאה מן הסיכון )=הנזק(

 – )T) Time
משך התקופה עבורה מבצעים את ההיוון

– r
שיעור הריבית

– )PV( Present Value
ערך נוכחי של הכסף העתידי
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(1+r)TPV=Σ   
CT
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מסוכן, חלק מן מהאוכלוסייה תיחשף לחומר רק 13 
פעמים ולכן לא תפתח את הנזק הכרוני )או תפתח 

נזק ברמת חומרה נמוכה(.

סיכונים מוסריים
לעיתים מבקשים לצמצם סיכון שאינו כרוך בפגיעה 
בחיי אדם, בבריאות או ברכוש. סיכונים אלו מבטאים 
רצון לשמור על ערכים או אינטרסים מוגנים, למרות 
שלא ניתן לתרגם אותם באופן ישיר לפגיעה כלכלית 
והזכות  דתיים  רגשות  על  הגנה  למשל:  בנכסים. 

להפגין.

כאשר הממשלה נדרשת להגן על אינטרסים וערכים, 
שמדובר  ייתכן  כלכלי,  מחיר  בהכרח  להם  שאין 

בשאלות מוסריות ואתיות. 
כיוון  חשוב לנסות לכמת גם סיכונים מעין אלה,   
כרוכים  הסיכונים  עם  ההתמודדות  שאמצעי   
בעלויות לממשלה ולחברה – ולבסוף נדרש לבצע   
אמצעי  לבין  הסיכונים  בין  עלות-תועלת,  ניתוח   

הטיפול בהם.  
אחת השיטות המרכזיות לכמת את הערך הכלכלי   
של אותם אינטרסים היא לבצע מחקר "מוכנות   

 .)willingness to pay( "לשלם  
מחקרים אמפיריים אלו בודקים כמה אדם מוכן   
באינטרס  פגיעה  להפחית  או  למנוע  כדי  לשלם   
מסוים )בדרך כלל במישור ההסתברות לפגיעה(.   
מחקר כזה יחשוף כמה הציבור מוכן לשלם עבור   
לשלם  מוכן  שהציבור  ה"מחיר"  בבעיה.  טיפול   

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

מבטא למעשה את חומרת הסיכון שהציבור רואה   
בפגיעה באותו אינטרס.  

 
דוגמה להמחשה: צער בעלי חיים.

קשה להעריך ולכמת מה חומרת הנזק של החזקת 
חלופה  לעומת  צפופים,  בתאים  חלב  ברפת  פרות 
בכך  מצוי  הקושי  מרווחים.  בתאים  החזקתן  של 
שרווחת בעלי החיים היא ערך מופשט ולא מדובר 

בפגיעה כלכלית.
הציבור  כמה  יבדוק   willingness to pay מחקר 
מוכן לשלם כדי להסב את התאים הצפופים לתאים 
ויש  ידועות  השונות  החלופות  כלל,  בדרך  מרווחים. 

להן מחיר כלכלי ברור.
שיפור רווחת בעלי החיים כרוכה בעלויות גידול וייצור, 
 willingness שיביאו לעלייה במחירי המזון. מחקר
to pay יבדוק כמה ציבור צרכני החלב מוכן לשלם 
יותר בעבור ליטר חלב, כדי שהפרות ברפת החלב 

ישהו בתאים מרווחים. 
הכלכלי  הערך  את  משקפת  הזו  המחיר  תוספת 
שהציבור מייחס לשמירה על אותו ערך וזה המחיר 

שאנחנו כחברה מוכנים לשלם.

 willingness מחקרי  מאחורי  שעומדת  הגישה   
to pay משקפת היגיון דמוקרטי: קובעי המדיניות   
לפי  לציבור,  שחשובים  ערכים  על  להגן  צריכים   
מכיוון  להם.  מייחס  שהציבור  החשיבות  מידת   
שההתמודדות עם כל סיכון כרוכה במחיר חברתי   
)תקציב ממשלתי, הוצאה פרטית(, יש לברר כמה   

כדי  סוגיה,  אותה  על  להוציא  מוכן  הציבור  כסף   
לגבש מדיניות שהולמת את רצון הציבור. מחקרי   
שאינו  מורכב  תחום  הם   willingness to pay  
ולכן כאשר מחליטים לבצע מחקר  מדע מדויק   
בתחום. מומחה  בעזרת  אותו  לבצע  חשוב  כזה   
הטיפול בסיכונים מוסריים אינו פשוט כלל ודווקא   
מסיבה זו חשוב שמדיניות בתחומים אלו תגובש   
על בסיס בחינה ושיח ציבור מעמיק, שישקף את   
כחברה. מהמדיניות  שנפיק  והמחירים  התועלות   

ניתוח והשוואה בין סיכונים
שיאו של שלב ניתוח הסיכונים הוא בניתוח ובהשוואה 
שנאסף  המידע  את  לבחון  היא  המטרה  שלהם. 
בין  לתעדף  הצורך  ביניהם.  ולתעדף  הסיכונים  על 
סיכונים נובע בעיקר מכך שהמשאבים מוגבלים )הן 
והן המשאבים  המשאבים להתמודד עם הסיכונים 
ינחה  התעדוף  בנוסף,  סיכון(.  לכל  פתרון  לגבש 
אותנו באיזה סדר לטפל בסיכונים. בחינת הסיכונים 

מבוצעת בשני צירים מרכזיים: כמותי ואיכותני.

הציר הכמותי מדרג את הסיכונים ומתעדף ביניהם, 
סיכון.  כל  של  והחומרה  ההסתברות  על  בהתבסס 
החומרה,  לפי  הסיכונים  בין  להשוות  נועד  זה  ציר 
להתחיל  מומלץ  שלהם.  והתוחלת  ההסתברות 
בדירוג הסיכונים לפי התוחלת שלהם ולהעדיף לטפל 
גבוהה. לאחר מכן,  בסיכונים שתוחלת הנזק מהם 
ניתן לבצע ניתוח מעמיק יותר באמצעות מטריצת 

סיכון דו ממדית:
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החומרה  נתוני  את  במטריצה  להציב  יש   
ניתוח  בשלב  לכן  קודם  שהתקבלו  וההסתברות   
ההסתברות את  מתאר   x ציר  הסיכונים.   
להתממשות הסיכון )מספר הסיכונים המתרחשים   
בשנה, חלקי היקף הפעילות יוצרת הסיכונים(. ציר   
y מתאר את חומרת הנזק השנתי למשק כתוצאה  

מהסיכון.  
אך  ל-100%   0% בין  נע   x-ה ציר  עקרונית,   
המטריצה מציגה רק את הטווח שבין 0% ל-50%.   
הגדרתם,  מעצם  שסיכונים,  לב  לשים  חשוב   

בדרך  לכן,  ודאיים.  לא  עתידיים  אירועים  הם   
הגרף  של  השמאלי  בצד  יופיעו  סיכונים  כלל   
ההסתברות  כאשר  הסתברות(.  ל-50%  )מתחת   
מדובר  ה-50%  רף  את  עוברת  או  מתקרבת   
גבוהה  שיתרחש  שההסתברות  אירוע  על   
מאשר ההסתברות שלא יתרחש – והסיכון מתחיל   
להפוך ל"עובדה". לכן, המטריצה ממוקדת בטווח   
סיכונים עם הסתברות שמעל  ל-50%.   0% שבין   
ל-50% יופיעו בקצה המטריצה, בדומה לסיכונים   

עם הסתברות של 50%.  

הניתוח מבוצע באמצעות שתי מטריצות. מטריצה   
)1( היא מטריצה אחידה – הערך המרבי של ציר  

y הוא מיליארד ₪. מטריצה זו מאפשרת להשוות   
החלטות  מקבלי  ובין  סיכונים  ניהול  תהליכי  בין   
אחידה,  ממשלתית  מטריצה  זוהי  שונים.   
שמאפשרת למקבלי החלטות במשרדי ממשלה   
לאומי  בסיס  על  ניתוח  לבצע  שונות  וברשויות   

אחיד ובר השוואה.  
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תרשים 11: מטריצת סיכונים אחידה )1(

הסתברות
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תרשים 12: מטריצת סיכונים מותאמת אוטומטית )2(
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אינו   y ציר  אך   ,)1( למטריצה  זהה   )2( מטריצה 
קבוע והוא מאפשר התאמה אוטומטית של פריסת 
מקרה  בכל  הסיכונים  של  המידה  לקנה  התרשים 
)2( מותאמת לערכים שעלו בניתוח  לגופו. מטריצה 
הסיכונים הפרטני והיא מאפשרת מבט ממוקד בקנה 

מידה הרלוונטי לערכים אלו.
הניתוח באמצעות המטריצה הדו ממדית מאפשר 
הבאות:  השאלות  את  ולשאול  הנתונים  את  לבחון 
אילו סיכונים יש לדרג כמרכזיים )פינה ימנית עליונה( 
שמאלית  )פינה  כזניחים  לדרג  יש  סיכונים  ואילו 

תחתונה(?

האם יש קבוצות של סיכונים קרובים )בדרגה דומה(?

האם יש מקום להבחין בין סיכונים חמורים ונדירים
אסטרטגיות  שמצדיקים   – עליונה(  שמאלית  )פינה 
קלים  סיכונים  לבין  משברים,  ניהול  או  ביטוח  של 
ושכיחים )פינה ימנית תחתונה( שמצדיקים היערכות 

קלה בשגרה?

היכן עיקר הסיכונים? מה מאפיין את רוב הסיכונים?

ולהיזהר  במסגרת הניתוח הכמותי חשוב לשים לב 
משתי הטיות קוגניטיביות מרכזיות:

מתן משקל גדול לחומרה על חשבון ההסתברות.    
גבוהה חומרה  עם  שסיכונים  היא  המשמעות   
יותר  גדול  משקל  מקבלים  נמוכה,  והסתברות   
גבוהה. והסתברות  נמוכה  חומרה  עם  מסיכונים   
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דופן,  יוצאי  לאירועים  גבוה  משקל  לייחס  נטייה   
המכונה )הטיה  בולטים  או  חדשים  ולאירועים   
Salience(. מקרים יוצאי דופן או חדשים לוכדים   
קבלת סביבת  את  ומעצבים  ליבנו  תשומת  את   
לחשיבותם.  פרופורציונאלי  לא  באופן  ההחלטות   
המשמעות היא ש"אנקדוטות" או תקריות חריגות   
על  שתחול  הכללית  המדיניות  את  מכתיבות   
אותם  יתרחשו  לא  כמעט  בהם  רבים  מקרים   
לא  גם  כזו  שמדיניות  ייתכן  חריגים.  אירועים   
תתאים לפתרון הבעיות שמאפיינות את המקרים   
מקרים עבור  נבנתה  היא  כי  הנפוצים,   

חריגים ונדירים.  

לכך שהחלטות  מוביל  אלו  הטיות  צירופן של שתי 
עלולות להתקבל על סמך מקרים קיצוניים וייחודיים, 
הסתברות  עם  אך  גבוהה  בחומרה  שמתאפיינים 
שמתעלמת  החלטה  להתקבל  עלולה  כך,  נמוכה. 
על  רק  ומתבססת  הסיכונים  של  מההסתברות 
להיקבע  עלולה  המדיניות  כזה,  במצב  חומרתם. 
ביחס לחריג ולא ביחס לכלל – היינו, סיכונים שכיחים 
אינם מטופלים והציבור נושא בנטל של התמקדות 

באירועים חריגים כאילו מדובר באירועים שבשגרה.

בטוח  ומרגיש  טיסות  מפני  חושש  הציבור  דוגמה: 
יותר לנהוג במכוניות. "תחושת הבטן" של רובנו היא 
שבטוח יותר לנסוע או לנהוג ברכב פרטי. הנתונים 
בהרבה  בטוח  רכב  כלי  הוא  שמטוס  מלמדים 

ממכוניות.

 National( האמריקאי   NTSB-ה לפי 
של  הסיכון   )Transportation Safety Board
אדם להיהרג בתאונת דרכים ברכב פרטי עומד על 
1 ל-98, והסיכון להיהרג בתאונת מטוס עומד על 1 

ל-7,718 על פני פרק זמן של חיים שלמים.
בהחלטה  בעיוות,  מדובר  רציונאלית  מבחינה 
שגויה של הציבור – שכן מבחינה בטיחותית עדיף 

להשתמש במטוסים מאשר במכוניות.

הכמותי  שהניתוח  והבהירות  החשיבות  למרות 
מספק, כדי לקבל תמונה מלאה יש לבחון גם את 
הציר האיכותני. ציר זה בוחן את הסיכונים באמצעות 
שיקולים נוספים וחשיבה מערכתית. מטבע הדברים 
ברשימה  מדובר  ולא  איכותניים  שיקולים  מגוון  יש 

סגורה.

בעיקר  הסיכונים  את  לבחון  נועד  האיכותני  הציר 
לפי המידע שנאסף בשלב אפיון הסיכונים. ציר זה 

מורכב מארבעה חלקים:
יש  האם   – משותפים  ומאפיינים  מגמות  זיהוי   
סיכונים?  למספר  שמשותף  הכרחי  תנאי   
עשוי  אחד  הכרחי  בתנאי  טיפול  כן,  )אם   
לתת מענה למספר סיכונים( האם ניתן לחלק את   
הסיכונים לקבוצות לפי קריטריונים אחרים? )גורם   
נורמטיבי, תהליך, גורמים מעורבים, מקום, זמן וכו'(   
עם  סיכונים  של  מובחנות  קבוצות  יש  האם   
הקבוצות  בין  היחס  מה  דומים?  מאפיינים   
הסיכונים?  של  הכמותי  הניתוח  לבין  האיכותניות   
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)למשל, האם יש קבוצה של סיכונים עם מאפיינים   
איכותניים דומים, שתוחלת הנזק שלהם גבוהה או   

נמוכה?(  
 – לסיכונים  פגיעים  שלבים  או  מסוכנות  פעולות   
שביצוען  פעולות  או  בתהליך  שלבים  יש  האם   
חשוף לסיכונים יותר מאחרים? זיהוי של נקודות   
את  בהן  למקד  כדי  חשוב  אפשריות  כשל   
גם את אמצעי הפיקוח  ובהמשך  כלי המדיניות,   

והאכיפה.  
סיכונים שמצריכים  יש  האם   – מרכזיים  סיכונים   
מן  עולה  לא  הדבר  אם  גם  יתרה,  לב  תשומת   
חמורים  סיכונים  יש  האם  הכמותיים?  הנתונים   
שקשה לבטא בערך כלכלי )למשל פגיעה בזכויות   
ביחסים הבין-לאומיים של  או  בסיסיות, בתחרות   

מדינת ישראל(?  
מבחן הישימות – יש לתעדף את הטיפול בסיכון   
שניתן להתמודד עמו באמצעים פשוטים, ישימים   
עימו  שההתמודדות  סיכון  פני  )על  ואפקטיביים   
כרוכה במתווה רגולטורי מסורבל, שיעילותו מוטלת   
עלויות  או  סיכונים  כזה שטומן בחובו  או  בספק,   
משמעותיים(. מדובר בבחינה מקדמית של דרכי   
ניתן  זה  בשלב  כבר  אך  האפשריות,  הטיפול   
בין  לתעדף  כדי  הישימות  מבחן  את  להפעיל   

הסיכונים.  

את המסקנות משלב ניתוח הסיכונים חשוב להטמיע 
במרשם הסיכונים. סיום שלב ניתוח הסיכונים משלים 
את הערכת הסיכונים. מרשם הסיכונים יכיל נתונים 

מתועדפים.  כשהם  השונים,  הסיכונים  של  וניתוח 
טיפול  סיכונים מצדיקים  אילו  לבחון  יש  זה  בשלב 
באמצעות התערבות ממשלתית, ואילו סיכונים לא. 

סיכונים אלו ינוכו ולא יועברו להמשך התהליך.

חשוב להציג את המסקנות ולקיים עליהן דיון בפני 
מקבל ההחלטות או גורם בכיר אחר. דיון זה נחוץ כדי 
אותם  ולבחון  והמסקנות  המידע  תיקוף של  לבצע 
באופן ביקורתי. מומלץ לקיים שיח עם הציבור על 
מנת לוודא שהתמונה שהתקבלה מלאה ומדויקת. 
גם שיח עם הציבור הוא כלי לתיקוף ולחידוד הניתוח.

מומלץ לסכם את הערכת הסיכונים )כולל את הדירוג 
ובמרשם  סיכונים  הערכת  בדוח  שלהם(  והתעדוף 
הסיכונים. רצוי להציג מסמכים אלו לאישור הנהלת 
המשרד או הרשות. אישור ההנהלה בשלב זה חשוב 
ושההנהלה  נכון  מוגדרים  שהסיכונים  לוודא  כדי 

מאשרת להתקדם לטפל בסיכונים שתועדפו.

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית
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בחירת אסטרטגיה וכלים לטיפול בסיכונים

משלושה  מורכב  בסיכונים  הטיפול  תהליך 
שלבים מרכזיים: בחירת אסטרטגיה לטיפול בסיכון 
וכלי  רגולטורית  שיטה  בחירת  סיכונים;  בקבוצת  או 

מדיניות; ובחירת תוכן הרגולציה או המדיניות.

שלב בחירת האסטרטגיה הוא שלב פשוט ועקרוני 
– שמטרתו העיקרית לזהות האם סיכון או קבוצת 
או  ממשלתית,  מדיניות  באמצעות  יטופלו  סיכונים 

שאין מקום להתערב ביחס לאותם סיכונים.

שני השלבים הבאים מהווים את שיאו של תהליך 
ניהול הסיכונים: 

שלב בחירת השיטה הרגולטורית וכלי המדיניות עוסק 
שיטה  בחירת  בסיכון.  לטיפול  שונים  כלים  בבחינת 
לטיפול בסיכון, היא למעשה התאמת פתרון לבעיה. 
לכן, שלב זה מבוסס על הבנת הסיכונים – כפי שהם 
הוערכו ונותחו. תחילה בוחרים 2-4 שיטות אפשריות, 
לסוג  מדיניות  כלי  להתאמת  מנחים  כללים  על-פי 
ובוחרים  החלופות  בין  משווים  מכן,  לאחר  הסיכון. 
בחלופה שמשרתת את עקרון התועלת המצרפית. 

השיטה.  בחירת  לשלב  דומה  התוכן  בחירת  שלב 
תחילה, יש לזהות את השאלות והסוגיות המרכזיות 
הנוגעות לשיטה שנבחרה. בכל סוגיה יש להשוות בין 
מספר חלופות ולבחור בחלופה ההולמת ביותר את 

עקרון התועלת המצרפית.

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
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התרשים הבא מציג את תהליך הטיפול בסיכונים.

תרשים 13: בחירת אסטרטגיה וכלים לניהול סיכונים

בחירת
אסטרטגיה

צמצום 
הסיכון

קבלת 
הסיכון

סינון ובחירת 
חלופות 
מרכזיות

בחינת תקני 
תהליך/תקני 

ביצוע

איסוף 
חלופות

בחירת
שיטה

ניתוח 
והשוואת 
חלופות

בחינת 
סוגיות 
מרכזיות

ניתוח 
והשוואת 
חלופות

בחירת
תוכן

הימנעות 
מהסיכון
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אירועים,  אותם  עם  מראש  ההתמודדות  מעלות   
המדינה  גם  לעיתים  יתרחשו.  לא  כלל  שאולי   
הביטוח,  מעולם  במכשירים  להשתמש  יכולה   
כחלק מאסטרטגיה של קבלת הסיכון. גם כאשר   
הממשלה בוחרת שלא לפעול מראש כדי לצמצם   
את החומרה או ההסתברות להתרחשות הסיכון,   
היא עשויה להיערך לטפל בו לכשיתממש. תחום   
זה נקרא ניהול משברים והוא כולל טיפול בסיכונים   
המצב  את  להחזיר  כדי  מענה  ומתן  בדיעבד   
לשגרה. ניתן לשלב כלים של ניהול משברים עם   
כל אחת מן האסטרטגיות. נושא זה מוסבר בפרק   

הבא.  

הימנעות מהסיכון
לחלוטין  להימנע  שמטרתה  קיצונית  אסטרטגיה  זו 
ציבוריים,  בסיכונים  עוסקים  שאנו  כיוון  מהסיכון. 
של  משמעה   – חברתיות  מפעילויות  הנובעים 
פעולה  על  גורף  איסור  הטלת  הוא  זו  אסטרטגיה 
לחלוטין  להימנע  במטרה  מסוימת,  פעילות  או 
כוללת  זו  אסטרטגיה  בה.  הכרוכים  מהסיכונים 
צמצום  נתונה,  פעילות  על  מוחלט  איסור  הטלת 
ניכר של אותה פעילות וגם קביעה שרק המדינה או 

מוסדותיה יורשו לעסוק באותה פעילות.

כתוצאה  כסף  להפסד  סיכון  להמחשה:  דוגמה 
מהשקעה במניות.

יכול  אם אדם פרטי מעוניין להימנע מהסיכון, הוא 
להחליט שלא להשקיע במניות. אך אם הממשלה 

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
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לקרן  תקציבים  של  הפרשה  לבצע  ניתן  כן,  כמו   
פיצויים, לטיפול ולפיצוי נפגעים בעת התממשות   

הסיכון.  
שרמת  סיכונים  עבור  מתאימה  זו  אסטרטגיה   
החומרה שלהם נמוכה בקנה מידה לאומי )תוחלת   
נזק שנתית של 100,000 ₪ עשויה להישמע כמו   
מבט  מנקודת  אך  פרטי,  לאדם  גבוה  סכום   
בנוסף,  משמעותי(.  בסכום  מדובר  לא  מדינתית   
חמורים  לסיכונים  זו מתאימה מאוד  אסטרטגיה   
לעיתים סיכון חמור מתרחש  נדירים. כאשר  אך   
של המוחלט  שברוב  הדבר  משמעות   – נדירות   
המקרים, כלים להתמודדות עם הסיכון יטילו מחיר   
אירועים  של  המקרה  זהו  תועלת.  ללא  חברתי   
נדירים אך חמורים כמו רעידות אדמה קשות. יש   
ערך להיערך מראש לרעידות אדמה שמתרחשות   
באופן שכיח )בעיקר באמצעות תקני בנייה(, אך   
במדינת  המבנים  כל  את  להקים  הצדקה  אין   
ישראל כך שיהיו ערוכים לרעידת אדמה בדרגה 9   
אחת  כולו  בעולם  )המתרחשת  ריכטר  בסולם   
ל-10-50 שנה(. הסיבה לכך כפולה: מכיוון שמדובר   
באירוע חמור יידרשו משאבים רבים כדי להתמודד   
עימו; ומכיוון שמדובר באירוע נדיר, יש סיכון זעום   

שתהיה תועלת מאותם משאבים.  
מכיוון שאין הצדקה לנסות לטפל מראש באותם   
סיכונים, נכון לנקוט באסטרטגיה של קבלת הסיכון.   
אלו  אירועים  הפרטיים,  הסיכונים  ניהול  בתחום   
לא מטופלים או שנעשה שימוש בכלים ביטוחיים.  
משמעותית  נמוכה  הביטוח  לחברת  הפרמיה    

בחירה אסטרטגיה
שלוש  קיימות  למדריך,  במבוא  שהוסבר  כפי 
אסטרטגיות עיקריות לניהול סיכונים. בשלב זה יש 

להחליט איזו אסטרטגיה תיושם ביחס לכל סיכון.

קבלת הסיכון
מכיוון  קרובות  לעיתים  מיושמת  זו  אסטרטגיה   
וגם להתערבות  מוגבלים  שהמשאבים הציבוריים   
ממשלתית יש מחיר. לא ניתן לטפל בכל הסיכונים   
ואין היגיון ציבורי או כלכלי בהתערבות ממשלתית   

ביחס לרבים מן הסיכונים הפוטנציאליים.   
נפוצה  אפשרות  היא  סיכונים  של  קיומם  קבלת   
אינם  להתרחש  שעשויים  הסיכונים  רוב   – מאוד   
עניין  אין  לממשלה  ממשלות.  על-ידי  מטופלים   
לעסוק בעניינים קלי ערך או בסיכונים שהחברה   
רבים  במקרים  עצמה.  בכוחות  לפתור  יכולה   
ההתערבות הממשלתית אינה האמצעי היעיל או   
האפקטיבי להתמודדות עם הסיכון. בנוסף, לעיתים   
מן  שחלק  יתברר  הסיכונים  הערכת  לאחר   
הסיכונים אינם מסוכנים כפי שנראה מלכתחילה.  
שהממשלה  היא  הסיכון  קבלת  של  המשמעות   
את  מראש  לצמצם  כדי  באמצעים  נוקטת  לא   
החומרה  את  או  הסיכון  להתרחשות  ההסתברות   
ההחלטה  משמעות  יתממש.  וכאשר  אם  שלו,   
לקבל סיכון היא שמנקודת מבט ממשלתית, ניתן   
לסבול את הסיכון או שהציבור מסוגל להתמודד   
את  להקדיש  ועדיף   – עצמו  בכוחות  איתו   

המשאבים הציבוריים לטיפול בסיכונים אחרים.   
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מעוניינת להגן על הציבור מפני אותו סיכון באמצעות 
תהיה  התוצאה  מסיכון,  הימנעות  של  אסטרטגיה 
שונה: איסור גורף על השקעה במניות – סגירת שוק 

ההון.
כלל  של  ובפעולות  באינטרסים  עוסקת  הממשלה 
שכל  מערכתיים  בסיכונים   - ובהתאם  החברה, 
החברה יוצרת וחשופה אליהם. לכן, כדי למנוע מכל 
החברה להיחשף לסיכון של הפסד בהשקעה במניות 

– המדינה תיאלץ לאסור על השקעה במניות.

ההחלטה למנוע מכל החברה לבצע פעילות כלשהי 
יותר  הרבה  לכת  מרחיקות  השפעות  בעלת  היא 
מהחלטה פרטית. בנוסף, הטלת איסור על פעולה, 
ולמשוך פעילות עבריינית  עלולה ליצור שוק שחור 
בניהול  פרטיים,  סיכונים  מניהול  בשונה  לתחום. 
מסיכון  הימנעות  של  ציבוריים, אסטרטגיה  סיכונים 

היא נדירה מאוד.

כפי שהוסבר בפרק המבוא, זו אסטרטגיה קיצונית 
באסטרטגיה  מדובר  המציאות  בעולם  ישימה.  ולא 
מסוג  מוחלטת  שהימנעות  כיוון  תיאורטית,  כמעט 
מסוים של סיכונים מחייבת הטלת איסורים גורפים 
על הציבור וכן פיקוח ואכיפה שיבטיחו שהפעילויות 
אינן מבוצעות כלל )שהרי, כל חריגה מכך למעשה 
תהפוך את האסטרטגית מהימנעות לצמצום הסיכון(. 
חשוב להבין שבחירה באסטרטגיה זו משמעה שגם 

צמצום של הסיכון יוגדר ככישלון.

זו ארבעה חסרונות מרכזיים. הראשון,  לאסטרטגיה 
סיכונים"  "אפס  של  ליעד  חותרת  זו  שאסטרטגיה 
)zero risk(, שאינו ישים ולכן המטרה של אסטרטגיה 
הוא  השני  החיסרון  לעולם.  במלואה  תושג  לא  זו 
אותה  הופך  מסוימת  פעילות  על  איסור  שהטלת 
המדינה:  מעיני  לנסתרת  ובהתאם  חוקית  לבלתי 
הפעילות "יורדת למחתרת" ונוצר שוק שחור. לאחר 
בצורה  לפקח  תוכל  לא  המדינה  איסור  הטלת 
חוקי  לא  באפן  שתתבצע  פעילות  על  אפקטיבית 
ולא תוכל לגרום לה להיות בטוחה יותר. לכן יכולת 
ניהול הסיכונים של מקבל ההחלטות תלך ותיחלש, 
כי ככל שיעבור הזמן יהיו ברשותו פחות נתונים על 
הסיכון ועל הפעילויות הקשורות בו. הפיכת פעילות 
לבלתי חוקית יוצרת גם שוק שחור ומזמינה גורמים 
עברייניים לעסוק בפעילות האסורה ולהרוויח ממנה. 
הוא  ההימנעות  אסטרטגיית  של  השלישי  החיסרון 
מדובר   – לציבור  נכבדות  בעלויות  כרוכה  שהיא 
ואיסור על פעילות מונע  בהתערבות בוטה במשק 
מהציבור לבצע את הפעולה גם כאשר היא מועילה 
ונחוצה. איסור כזה גם מעכב התפתחות חברתית, 
והכלכלה  החברה  את  ומותיר  וטכנולוגית  כלכלית 
מאחור. החיסרון הרביעי של אסטרטגיית ההימנעות 
לצורך  רבים  ממשלתיים  משאבים  שנדרשים  הוא 
פעולות הפיקוח והאכיפה על איסור מוחלט. בנוסף, 
הממשלה   – לעיל  שהוזכרו  המידע  מגבלות  בשל 
מודיעין  פעולות  לצורך  משאבים  להקצות  תידרש 

וחקירות.

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

בשל חסרונות אלו, השימוש באסטרטגיית ההימנעות 
סיכונים  עבור  ורק  ביותר  מצומצם  להיות  צריך 
)בקנה  מאוד  רבה  בחומרה  שמתאפיינים  קיצוניים 
להתרחשות.  גבוהה  ובהסתברות  לאומי(  מדינה 
בחירה באסטרטגיה זו יכולה להתבצע רק על סמך 
בחינה מעמיקה, תוך שקילת העלויות לציבור והסיכון 

הממשי שאסטרטגיה זו תעודד פעילות עבריינית.

צמצום הסיכון
ובה  בסיכונים  לטיפול  העיקרית  האסטרטגיה  זו   
צמצום  של  אסטרטגיה  הפרק.  המשך  יעסוק   
הסיכון נמצאת בתווך בין קבלת הסיכון להימנעות   
את  לצמצם  מיועדת  זו  אסטרטגיה  מסיכון.   
השפעת הסיכון על הנכסים, באופן היעיל ביותר,   

אך מטרתה אינה למנוע את הסיכון לחלוטין.  
במטרה  בסיכונים  לטיפול  מגוונים  כלים  ישנם   
לצמצם אותם. אסטרטגיה לצמצום הסיכון יכולה   
סיכון:  כל  של  המרכיבים  לשני  מופנית  להיות   
וצמצום  יתרחש  שהסיכון  ההסתברות  צמצום   
חומרת הנזק כאשר הוא יתרחש. בעת בחינת כלי   
איזה  לחשוב  כדאי  רגולטוריות  ושיטות  מדיניות   
מרכיב יושפע, האם יש דרך להשפיע על המרכיב   

השני ומה יהיה יותר יעיל.  

בחירת אסטרטגיה
הסיכונים.  ניתוח  על  מבוססת  אסטרטגית  בחירת 
יש לבחון כל אחד מהסיכונים )או מקבוצות סיכונים 
על  ולהחליט  הסיכונים(,  הערכת  בשלב  שאוחדו 
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סיכונים  סיכון.  אותו  עבור  המתאימה  האסטרטגיה 
בשל  והן  חומרה  בשל  )הן  נמוך  במקום  שדורגו 
לאסטרטגיה  כמועמדים  תחילה  יבחנו  הסתברות(, 
לנקוט  יוחלט  נדירים  במקרים  הסיכון.  קבלת  של 

באסטרטגיה של הימנעות מסיכון.

בדרך כלל, רוב הסיכונים עם ההשפעה המשמעותית 
הטיפול  הסיכונים.  יסווגו תחת אסטרטגיית צמצום 
בסיכונים אלו יבוצע בשלבים הבאים: בחירת השיטה 
עלות- ניתוח  ייערך  אלו  בשלבים  התוכן.  ובחירת 
המצרפית.  התועלת  עיקרון  על  שמבוסס  תועלת, 
השונות  החלופות  את  למבחן  מעמיד  זה  ניתוח 
לטיפול בסיכונים. ייתכן שבחלק מן המקרים הניתוח 
של החלופות השונות, יעלה שאין חלופה רגולטורית 
קבלת  של  באסטרטגיה  לנקוט  ושעדיף  הולמת 

הסיכון.

בחינת שיטה רגולטורית וכלי מדיניות

קבוצות עיקריות של שיטות רגולטוריות וכלי מדיניות
כלי  ואת  הרגולטוריות  השיטות  את  לחלק  ניתן 
קבוצה  לכל  עיקריות.  קבוצות  לשלוש  המדיניות 
השיטות  על  להרחבה  אופייניים.  וחסרונות  יתרונות 
הרגולטוריות וכלי המדיניות השונים, ראו תוספת א' 

למדריך הממשלתי להערכת השפעות רגולציה)4(. 
אישורים מראש: קבוצה זו כוללת כללים שמחייבים   

ביצוע  לפני  מראש  מהמדינה  אישור  קבלת   
אישורים מראש מאפשרים  הפעולה המפוקחת.   
לפני  שנקבע  בסטנדרט  עמידה  לוודא  למדינה   
תחילת הפעילות, ובכך להבטיח שכל מי שנכנס   
במיומנות,  פעולה, מחזיק  לבצע  עומד  או  לשוק   
כך. חשוב לחדד  לו לשם  ובציוד הדרושים  בידע   
מקדמי  בירוקרטי  מנגנון  הם  מראש  שאישורים   
שחל באופן גורף על כל האוכלוסייה, ולא מהווים   
פיקוח שנועד לעודד ציות בדיעבד. דוגמאות: רישיון   
והיתר לבצע פעולה  לפתיחת עסק, היתר בנייה   

של ייבוא.  
נורמות מחייבות: קבוצה זו כוללת כללים מחייבים   
ובני אכיפה וענישה. זו קבוצה מגוונת של כללים   
וכלי מדיניות. הכללים יכולים לקבוע איסור לבצע   
לביצוע  תנאים  או  פעולה  לבצע  חובה  פעולה,   
לשוק,  ולהיכנס  לפעול  רשאי  אחד  כל  פעולה.   
בתנאי שהוא מציית לכללים. אין בדיקה מקדימה   
ולא נדרש אישור מראש מאת המדינה. הפיקוח   
דוגמאות:  ובדיעבד.  בשגרה  מתבצעים  והאכיפה   
תקן הנדסי מחייב למוצר, איסור להשליך פסולת   
חברה  חובת  במסעדות,  עישון  איסור  ברחוב,   
ציבורית לפרסם מידע מהותי לציבור המשקיעים.  
רגולטוריים: קבוצה  וכלים לא  רגולציה מתקדמת   
זו כוללת כלים שמטרתם לשנות את ההתנהגות   
הכלים  ציות.  לכפות  ומבלי  חובה  לקבוע  מבלי   
בשיטה זו מיועדים להשפיע על מערך התמריצים   
של השחקנים השונים, לשפר את זרימת המידע   
לאפשר  כדי  אזרחיות  תביעה  זכויות  להעניק  או   

ללא  יעיל,  באופן  זכויותיהם  את  למצות  לצדדים   
המרכזי  היתרון  המדינה.  של  אקטיבית  מעורבות   
של כללים אלו הוא היעדר הוראות כופות שהציבור   
לא  אלו  שכללים  ומכאן   – להן  לציית  נדרש   
כוללת  זו  שיטה  ואכיפה.  פיקוח  מצריכים מערך   
מסירת מידע על הסיכונים ועל דרכי ההתמודדות   
של הציבור איתם, שימוש בתקנים וולונטריים )לא   
ופתרונות שמבוססים על כלכלת שוק.  מחייבים(   
באמצעות  או  )ישיר  ממשלתי  סבסוד  דוגמאות:   
הטבות מס( של רכישת מכוניות שפולטות מעט  
ייצוגית,  זכות להגיש תובענה  גזי חממה, הקניית   
בחירה  לעצב  כדי  התנהגותית  בכלכלה  שימוש   
ואמצעי  סיכונים  על  לציבור  מידע  והנגשת   

התמודדות עמם.  
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התחשבות בעלות השיטות וכלי מדיניות – הבטחת 

מדיניות יעילה
עלות- ניתוח  על  מבוסס  סיכונים  שניהול  כיוון 
מדיניות  ובכלי  בשיטות  לבחור  לשאוף  יש  תועלת, 
שימקסמו את התועלת ויצמצמו את העלות לממשלה 
ולציבור. מעורבות ממשלתית עמוקה מצריכה הקדשת 
ומגבלות  עלויות  הטלת  וכן  ממשלתיים  משאבים 
יעמוד  בסיכונים  שהטיפול  כדי  לפיכך,  הציבור.  על 
לבחון  עדיף  יהיה  כלל  בדרך  עלות-תועלת,  במבחן 
הממשלתית. המעורבות  את  שממזערות  שיטות 
וכלי  שיטות  של  קבוצות  מפרט  הבא  התרשים 
הממשלתית.  המעורבות  רמת  לפי  מדיניות 
משיטות  החל   – היררכית  בצורה  בנוי  התרשים 
הנמוכה  הממשלתית  המעורבות  עם  מדיניות  וכלי 
ביותר )בראש התרשים(; ועד לשיטות ולכלי מדיניות 
)בתחתיתו(. רבה  ממשלתית  במעורבות  הכרוכות 
עם  בהצלחה  להתמודד  ניתן  רבים  במקרים 
ממשלתית  במעורבות  הכרוכים  באמצעים  הסיכון 
הפירמידה  תרשים  נמוכה.  עלות  עם  מעטה 
הממשלתי  ההחלטות  למקבל  מאפשר  ההפוכה 
הציבורית  העלות  עם  השיטות  את  תחילה  לבחון 
לבחון  הדרגתי  באופן  ולעבור  ביותר  הנמוכה 
ו' מפורטות השיטות  שיטות מכבידות יותר. בנספח 
ההפוכה. הפירמידה  בתרשים  המוצגות  השונות 
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תרשים 14 : הפירמידה ההפוכה – שיטות רגולטוריות וכלי מדיניות לפי מידת המעורבות הממשלתית

 תחרות חופשית, כולל גילוי נאות, ביטוח והסמכה
מקצועית על-ידי צד שלישי

רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטוריים

חובת רישום

תעודה ממשלתית

נורמות מחייבות ובנות אכיפה

נורמות מחייבות עם דיווח על תחילת פעילות

אישורים מראש
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יש  לרוב  מועטה.  התערבות  עם   – הסיכון  צמצום 
ולכן  טיפול  שמצריכים  יותר  משמעותיים  סיכונים 
נבחר שלא לעסוק בסיכונים אלה. לגבי סיכונים אלו 
יש לשאול האם בכלל נדרשת התערבות ממשלתית.

ימנית  פינה   – )ג'  גבוהה  נמוכה/הסתברות  חומרה 
תחתונה(: אלו סיכונים "שגרתיים" – הם מתרחשים 

נזק.  מאוד  מעט  גורמים  הם  אך  קרובות,  לעיתים 
מצדיקים  הם  שכיחים,  באירועים  שמדובר  מכיוון 
מצדיקים  הם  קלה,  שהשפעתם  מכיוון  התערבות. 
לכן,  משאבים(.  מעט  )והקדשת  קלה  התערבות 
תחילה יש לבחון שימוש ברגולציה מתקדמת ובכלים 
לא רגולטוריים, וכן שימוש נקודתי בנורמות מחייבות 

שכרוכות בעלויות מועטות.
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תרשים 15: מיפוי אזורים מובחנים במטריצת הסיכונים

הסתברות

מטריצת סיכונים - דוגמה
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התאמה בין השיטות וכלי המדיניות לסיכונים שזוהו:
לסיכונים  המדיניות  וכלי  השיטות  של  ההתאמה 
מבוססת על הבנת המנגנון הסיבתי של כל סיכון. 
נתונים אלו מופו בשלב אפיון הסיכונים – התנאים 
הסיכון,  יוצר  זהות  הסיכון,  להתממשות  ההכרחיים 
הסיכון  בהם  והמקום  הזמן  הנפגעים,  זהות 
מתממש, הגורם הנורמטיבי לסיכון ויתר המאפיינים 
המפורטים בפרק אפיון הסיכונים. כך למשל, סיכון 
מיומנים  לא  שחקנים  כניסת  בשל  שמתרחש 
בעוד  מוקדמת,  זמן  בנקודת  פתרון  מצריך  לשוק 
פתרון  מחייב   – מה  זמן  לאחר  שמתרחש  שסיכון 
ז'. אחר. כללים מנחים לעניין זה מפורטים בנספח 
בנוסף, לעיתים ניתוח בסיסי של מטריצת הסיכונים 
מאפשר לזהות שיטות מרכזיות שמתאימות לטיפול 
מתארות  המטריצה  של  השונות  הפינות  בסיכונים. 
סיכונים מטיפוסים שונים. בהתאם יש אסטרטגיות 
ושיטות שונות להתמודדות עם הטיפוסים השונים.

ימנית  פינה   – )א'  גבוהה  גבוהה/הסתברות  חומרה 
עליונה(: סיכונים אלו נמצאים בראש סדר העדיפויות 
בהם  לטפל  נדרש  לרוב  הסיכונים.  מנהל  של 
מראש.  אישורים  או  מחייבות  נורמות  באמצעות 

מערך פיקוח ואכיפה הוא הכרחי.

חומרה נמוכה/הסתברות נמוכה )ב' – פינה שמאלית 
בתחתית  שנמצאים  קלים,  סיכונים  אלו  תחתונה(: 
סדר העדיפויות של מנהל הסיכונים. ייתכן שתיבחר 
של  אסטרטגיה  או  הסיכון,  קבלת  של  אסטרטגיה 
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חומרה גבוהה/הסתברות נמוכה )ד' – פינה שמאלית 
המראה  תמונת  את  מהווים  אלו  סיכונים  עליונה(: 
נדירים  באירועים  מדובר  ג':  מטיפוס  סיכונים  של 
עם השפעה רבה. דוגמה לסיכונים מעין אלה היא 
אסונות טבע חמורים אך נדירים. כיוון שההסתברות 
להתרחשות סיכונים אלו נמוכה מאוד – ייתכן שהם 
אין  לעין.  הנראה  הזמן  בפרק  יתרחשו  לא  כלל 
הצדקה לנקוט בצעדים שיצריכו הקצאת משאבים 
רבים )ממשלתיים או של הציבור(, כיוון שייתכן שהם 
יתרחש.  לא  שכלל  סיכון  במניעת  לשווא  יושקעו 
בשל ההסתברות הנמוכה להתרחשות אין הצדקה 
להקדיש באופן קבוע ובשגרה משאבים רבים לטיפול 
מענה.  מחייבת  חומרתם  זאת,  עם  מראש.  בסיכון 
היא  אלו  בסיכונים  לטיפול  המועדפת  הגישה  לכן 
באמצעות שיטות של ביטוח. לביטוח יש עלויות, אך 
הנחוצות  העלויות  מן  משמעותי  באופן  נמוכות  הן 
הנזק  וחומרת  ההסתברות  של  מראש  לצמצום 
שיטות  ציבוריים,  סיכונים  ניהול  במסגרת  מהסיכון. 
ניהול  יישומים מרכזיים:  כוללות שלושה  ביטוח  של 
לרכוש  חובה  הטלת  בדיעבד(,  )טיפול  משברים 
נורמות  )באמצעות  הנזק  מפני  ביטוח  פוליסת 
מחייבות( וסבסוד פוליסת ביטוח מפני הנזק )כלי לא 
מאפשרים  הביטוחיים  היישומים  שלושת  רגולטורי(. 
צמצום של הפגיעה בעקבות התרחשות הנזק, מבלי 

להקדיש משאבים להתמודדות מראש עם הסיכון.

רגולטוריות  לשיטות  חלופות  של  רחב  מגוון  איסוף 

וכלי מדיניות
בסקירה  להתחיל  יש  חלופות,  לגבש  מנת  על   
של כלל האפשרויות. סקירה כזו מאפשרת לזהות   
פתרונות שחורגים מן המובן מאליו: לחשוב "מחוץ   
יש  ההחלטות  מקבל  לרשות  כאשר  לקופסה".   
להחליט  יוכל  הוא  אפשריים,  מדיניות  כלי  מגוון   
הדיונים  במסגרת  בנוסף,  יחד.  מהם  כמה  לשלב   
בתוך  גורמים  )מול  המוצעת  המדיניות  על   
יתבקש  ההחלטות  מקבל  לה(,  ומחוץ  הממשלה   
ולכן   – להסביר מדוע חלופות אחרות לא נבחרו   

עדיף לשקול ולנתח אותן מלכתחילה.  
לשיטות  חלופות  של  והסקירה  החיפוש  שלב   
הסיכונים:  לזיהוי  דומה  מדיניות  ולכלי  רגולטוריות   
שלא  כדי  ביקורתית  חשיבה  ללא  מבוצע  הוא   

לשלול שום אפשרות.  
הנטייה הטבעית של אנשי מקצוע היא להתמקד   
המוכר  המקצועי  מהתחום  ובפתרונות  בבעיות   
להיות  עלול  המדיניות  ובכלי  בסיכון  הדיון  להם.   
שמקבל ובפתרונות  התוכן  בעולם  ממוקד   
הסריקה  את  להרחיב  חשוב  מכיר.  ההחלטות   

והדיון גם לאפשרויות נוספות.  
על  להשפיע  יכול  מה  הן:  המנחות  השאלות   
הגורמים לסיכון ומה יכול להשפיע על ההתנהגות   
כללים  מפורטים  ז'  בנספח  לסיכון.  שקשורה   
לפי  רגולטוריות  שיטות  להתאמת  מנחים   
המאפיינים של הסיכון. כללים אלו מסייעים לאתר   

שיטות שיהיו רלוונטיות לסיכונים שעל הפרק.   

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

מומלץ להסתייע בכללים אלו בעת בחינת שיטות   
רגולטוריות וכלי מדיניות.  

היא תהליך של  בסיכון  לטיפול  בחירת האמצעי   
מציאת פתרון לבעיה. לכן, לפני הבחירה בכלי כזה   
או אחר, יש להבין היטב את הסיכון ואת הרכיבים   
הערכת  לאחר  להשפיע.  נרצה  שעליהם  שלו,   
על  רב  מידע  ההחלטות  למקבל  יש  הסיכונים   
מהסיכון,  נפגע  מי  לסיכון,  גורם  מי  הסיכון:   
שמובילים  השלבים  מהם  מתממש,  הסיכון  מתי   
ההכרחיים  התנאים  מהם  הסיכון,  להתממשות   
שלו.  הנורמטיבי  הגורם  ומה  הסיכון  להתממשות   
לגבש  היא המפתח  לסיכון  שגורם  הבנת הכשל   
ותהיה  ממוקד  באופן  בסיכון  שתטפל  מדיניות   

אפקטיבית ויעילה.  

 

משקע  התחשמלות  של  סיכון  להמחשה:  דוגמה 
חשמל בדירות מגורים.

אופן הטיפול בסיכון ישתנה בהתאם למקור הבעיה. 
טכני  מליקוי  שנובע  סיכון  בין  היא  חשובה  הבחנה 

לבין סיכון שנובע מהתנהגות אנושית.
אם הגורם לסיכון הוא שקעים באיכות ירודה )ליקוי 
טכני(, או שקעים שאינם מתאימים למתח החשמל 
בישראל, ניתן לקבוע תקנים לייצור ולייבוא של שקעי 

חשמל.
מה  לבחון  יש   – התנהגותי  הוא  לסיכון  הגורם  אם 
ראשון  התנהגותי  סיכון  הסיכון.  יוצרת  ההתנהגות 
נובע מכך שילדים משחקים עם תקע החשמל. סיכון 
התנהגותי שני נובע מכך שהחשמלאי שהתקין את 
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עם  מתמודד  הבריאות  משרד  להמחשה:  דוגמה 
החולים.  בקופות  שירות  של  נמוכה  לרמה  סיכון 
היעדר  הוא  לסיכון  ההכרחי  שהתנאי  נמצא 
יכול  בין קופות החולים. משרד הבריאות  תחרות 
לרשותו  העומדים  הרגילים  בכלים  להשתמש 
ניהול  אופן  לגבי  הוראות  ולפרסם   – כרגולטור 
קופות החולים. חלופה נוספת היא לנקוט בצעדים 
הבעיה  את  לפתור  כדי  בענף,  התחרות  לעידוד 
מדיניות  כלי  וליישם  לפתח  כדי  ממוקד.  באופן 
פעולה  ישתף  הבריאות  משרד  התחרות,  לעידוד 

עם רשות ההגבלים העסקיים.

בנוסף, מומלץ לבחון שינוי של המדיניות הקיימת:   
למשל להפחית את מידת ההתערבות או לייעל   
את המנגנון הקיים )האם אפשר לטפל בסיכונים   
באופן פשוט יותר, יעיל יותר, זול יותר לציבור או   
לשפר את מנגנוני הפיקוח והאכיפה הקיימים(.   
לעיתים הכלי המתאים ביותר להתמודדות עם   

הסיכון מצריך שינוי של המנגנון הקיים.  

מזהה  הבנקים  על  המפקח  להמחשה:  דוגמה 
משוק   95% של  שוק  בנתח  מחזיק  אחד  שבנק 
את  לסכן  עלול  שהדבר  חושש  והוא  הבנקאות 
היציבות של המערכת הפיננסית ולהביא לפגיעה 
לבחון  מחליט  הרגולטור  הבנקים.  בלקוחות 
יציבותם  את  שיבטיחו  מגבלות  להטיל  אפשרות 
של הבנקים )ובעיקר את יציבותו של הבנק הגדול( 
ולבחון אפשרות להטיל פיקוח מחירים על שירותים 
את  בוחן  הרגולטור  בנוסף,  ללקוחות.  שמוענקים 

הכללים שקבע בעבר )למשל חובה לקבל רישיון 
כדי להפעיל בנק ואת הדרישות בהן יש לעמוד(, 
ייתכן שכללים אלו יצרו את מבנה השוק הנוכחי 
ולאותו שחקן יתרון שהפך אותו לשחקן דומיננטי. 
אינו  לסיכון  שהפתרון  תעלה  הבחינה  כי  ייתכן 
רגולציה חדשה, אלא שינוי של הכללים הקיימים.

בנוסף, מומלץ לבחון אימוץ של שיטות וסטנדרטים   
בין-לאומיים. חלופות אלו מאפשרות להתבסס על   
הניסיון שנצבר וגם להבטיח תאימות בין-לאומית.  
כל השיטות הרגולטוריות וכלי המדיניות צריכים   
להיות קשורים בצורה ישירה לסיכון שעימו רוצים   
להתמודד. חשוב לוודא שיש קשר לוגי ברור בין   
אופי ההתערבות לבין מנגנון התרחשות הסיכון.  

סיכון  עם  מתמודדים  כאשר  להמחשה:  דוגמה 
שחקנים  מדי  מעט  בענף  שיש  בגלל  שנגרם 
מספר  להגדלת  קשור  להיות  צריך  הפתרון   –
וכלי  הרגולטוריות  השיטות  בענף.  השחקנים 
חסמי  להסרת  יתייחסו  הרלוונטיים  המדיניות 
לצמצום  שמביאה  התופעה  לפתרון  או  כניסה 
מספר השחקנים בענף. במצב כזה, שימוש בכלי 
של רישיונות לא יעזור – כי רישיון נועד להבטיח 
להגדיל  ולא  לשוק  שנכנס  מי  של  כשירות  רמת 
את מספר השחקנים בענף. בנוסף, רישיון מהווה 
יחריף  רק  הוא  ולכן  לשוק  רגולטורי  כניסה  חסם 

את הסיכון.

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

השקע לא הקפיד על חיבור הארקה לשקע.
הטיפול בכל אחד מהם יהיה שונה. הסיכון הראשון 
למנוע  כדי  החשמל.  בשקע  השימוש  באופן  עוסק 
את  להגביל  יש  ממשחק  כתוצאה  התחשמלות 
זאת  לעשות  וניתן  לשקעים  ילדים  של  הגישה 
באמצעים מגוונים – כופים ולא כופים. הסיכון השני 
עוסק ברמת המיומנות של בעל המקצוע שהתקין 

את השקע.
 – ישתנו ממקרה למקרה  וכלי המדיניות  הרגולציה 
ליקוי טכני, משחק בשקע, בעל מקצוע לא מהימן. 
את  תצמצם  לא  לסיכון,  מתאים  לא  בכלי  בחירה 

הסיכון.

לוודא שהסריקה כוללת טווח רחב של כלים  יש   
"קשות",  רגולטוריות  שיטות  כולל   – אפשריים   
השוק  מנגנוני  על  שמבוססים  "רכים"  פתרונות   
וכו'(,  כלכליים  תמריצים  מתקדמת,  )רגולציה   
שיטות שנמצאות בשימוש בתחום, שיטות שלא   
כמו  חדשניים  וכלים  בעבר,  שימוש  בהן  נעשה   
השיטות  על  להרחבה  התנהגותית.  כלכלה   
תוספת  ראו  השונים,  וכלי המדיניות  הרגולטוריות   
השפעות  להערכת  הממשלתי  למדריך  א'   
http://regulation.gov.il/      רגולציה )מדריך  
 .)uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf  

חשוב המדיניות,  וכלי  השיטות  בחינת  במסגרת   
אחרים  גורמים  בידי  שמצויים  כלים  גם  לבחון   
נוספות  יחידות  עם  להתייעץ  מומלץ  בממשלה.   
בממשלה על מנת להרחיב את טווח האפשרויות   

גם לתחומי ההתמחות שלהם.  

:RIA
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סינון ובחירה בחלופות המרכזיות
הקריטריונים לבחירת החלופות המרכזיות הם:

היתכנות טכנית ליישם השיטה או המדיניות, כולל   
ישימה  השיטה  האם   – ולאכוף  לפקח  אפשרות   
ניתן  ההתכנות  בחינת  במסגרת  לביצוע.  וניתנת   
 OECD-ליישם את העיקרון המנחה של ארגון ה  
אם  רגולציה  לאמץ  אין  מדיניות:  קביעת  לעניין   
לא ניתן ליישם ולאכוף אותה באופן עקבי, שקוף   

ופרופורציונלי;  
מידתיות בין הבעיה לפתרון – האם הסיכון מצדיק   
ההתערבות.  היקף  ואת  המוצעת  השיטה  את   
עלות-תועלת  ניתוח  גם  לכלול  יכול  זה  קריטריון   

ראשוני של כל אחת מן החלופות;  
השפעת השיטה הרגולטורית או כלי המדיניות על   
אינטרסים רוחביים: תחרות, עסקים קטנים, סוגיות   
חברתיות וסוגיות סביבתיות. נספח ח' מכיל כללי   
עזר לזיהוי חשש לפגיעה בתחרות; נספח ט' מכיל   
שאלות ממוקדות לאיתור חשש לפגיעה בעסקים   

קטנים.  
קוהרנטיות למדיניות קיימת ולהחלטות שהתקבלו   

בעבר;  
או  השיטה  לאימוץ  ופוליטית  משפטית  התכנות   

המדיניות.  

לאחר הסינון יש להתכנס ל- 3-5 חלופות מרכזיות 
לשיטה. יש להגדיר את חלופות אלו, כדי שניתן יהיה 
אין  מסוימים  במקרים  עלות-תועלת.  ניתוח  לבצע 
3-5 חלופות ממשיות, למשל כאשר מדובר בשאלה 

עקרונית עם תשובה בינארית של כן/לא.

מערכת  הוא   )Bitcoin( ִבּיטקֹוְין  להמחשה:  דוגמה 
בניגוד  גורמים.  שני  בין  ערך  להעברת  מבוזרת 
על-ידי  נשלט  אינו  הביטקוין  מסורתיים,  למטבעות 
מנגנוני  על  מבוסס  אלא  מדינה,  של  מרכזי  בנק 
הצפנה ממוחשבים. כאשר בנק ישראל בוחן את יחסו 
אל הביטקוין, עשויות להתעורר מגוון שאלות מדיניות 
הקשורות בסיכונים הכרוכים משימוש בביטקוין. אחת 
משאלות הבסיס שיש להכריע בהן היא מה השיטה 
ביחס  שתונהג  הכללית  והמדיניות  הרגולטורית 
להגדיר  אפשריות  שיטות  שתי  קיימות  לביטקוין. 
ולהסדיר נכסים פיננסיים: כמטבעות וכסחורות. לכן 
חמש  לבחון  יהיה  ניתן  לא  השיטה  בחירת  בשלב 

חלופות שונות.

המרכזיות  החלופות  את  לנתח  יש  גם  זה  בשלב 
לעומק, כדי לברר האם הן נותנות מענה לסיכון או 
שיש  העובדה  מטפלים.  שבה  הסיכונים  לקבוצת 
אינה  כלשהם,  במדיניות  או  בכלל  נרחב  שימוש 
מספיקה. יש לבסס את האפקטיביות של השיטה 
ניתוח  באמצעות  או  נתונים  באמצעות  המוצעת 
אנליטי של השפעת השיטה על הגורמים לסיכון או 

על תהליך ההתממשות של הסיכון.

ניתוח  שיעברו  המרכזיות,  החלופות  שכל  חשוב 
לשקול  שניתן  אמתיות  חלופות  יהיו  עלות-תועלת 

ברצינות ליישם, ללא חלופות סרק )"דחלילים"(.
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ניתוח עלות-תועלת של החלופות והשוואה ביניהן
על מנת לבחור בשיטה הרגולטורית או בכלי המדיניות המועדפים יש לבצע ניתוח עלות-תועלת לכל אחד מהם. 
התועלת מכל חלופה מתבטאת בהפחתה של הנזק מהסיכון בשנה. העלות של כל חלופה היא היקף המשאבים 
שהחלופה גובה מן הממשלה ומן הציבור. ביחס לכל חלופה נכמת את הנזק מהסיכון, העלות לממשלה והעלות 
לציבור. לאחר מכן נבחר בחלופה שבה סך כל העלויות )המחיר החברתי הכולל( הוא הנמוך ביותר. בדרך זו מקבל 
ההחלטות הממשלתי ממזער את ההפסד החברתי ובכך מקדם את עקרון התועלת המצרפית. הניתוח מבוצע 

באמצעות הטבלה הבאה:

המצב  את  גם  כוללת  תמיד  חלופות  בין  השוואה 
ניתוח  בסיס  על   – ידוע  הסיכון  מן  הנזק  הנוכחי. 
הסיכונים שבוצע )מבוסס על נתונים היסטוריים או 
הסיכון  להתממשות  ההסתברות  של  תוחלת  על 
גם  וניתן  הסיכון(,  של  ההשפעה  וחומרת  בשנה 
שהממשלה  המשאבים  היקף  על  נתונים  לקבל 
משקיעה כיום בהתמודדות עם הסיכון )אם בכלל(.

עלות- ניתוח  הסיכונים,  הערכת  לשלב  בדומה 
זה הכימות של  נתונים. בשלב  תועלת מבוסס על 

כיוון שהתוכן  נעשה ממבט-על,  והעלויות  התועלות 
צורך  אין  לכן,  נקבע.  טרם  החלופה  של  הפרטני 
לחתור לכימות מדויק של כל רכיב וניתן להסתפק 
תהיה  לא  שההערכה  חשוב  זאת,  עם  בהערכה. 
החלופות. בין  להשוות  יהיה  שניתן  כדי  מדי,  גסה 

ניתוח עלות-תועלת כזה מהווה גם כלי לצרכי ניהול 
תקציבי – הוא מסייע לזהות מה היקף המשאבים 
הממשלתיים הנדרשים והאם הם מוצדקים מבחינת 

התועלת המשקית של המדיניות.

 תוחלת הנזק
 השנתית
מהסיכון

 עלות אמצעי
 ההתמודדות
לממשלה

 עלות אמצעי
 ההתמודדות

לציבור

סך
העלויות

מצב קיים

חלופה א׳

חלופה ב׳

חלופה ג׳
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הערכת ההשפעה על הנזק מן הסיכון:
הנזק השנתי מן הסיכון מורכב משני המשתנים   
וחומרה.  הסתברות  סיכון:  כל  של  המרכזיים   
בהתאם, יש לבחון כיצד החלופה הנבחנת צפויה   
ההסתברות  על  או  החומרה  על  להשפיע   

להתרחשות הסיכון.  
לרוב חומרת הנזק היא משתנה מקצועי ולכן כדאי   
להתייעץ עם אנשי מקצוע מן התחום )מפוקחים,   
חוקרים  עסקיים,  ארגונים  ממשלתיים,  גורמים   
המפתח  שאלת  בין-לאומיים(.  ארגונים  ומרצים,   
הנזק? חומרת  את  מפחית  הכלל  כיצד   – היא   

 
דוגמה להמחשה: חובה לחבוש קסדה באתרי בנייה 
כתוצאה  הנזק,  חומרת  את  לצמצם  כדי  מיועדת 

ממגוון סיכונים בתחום הבטיחות בעבודה. 
את  לחלוטין  מונע  קסדה  חבישת  שמחייב  כלל 
הפגיעה  את  ומפחית  סיכונים  בשורת  לראש  הנזק 
חומרת  על  ההשפעה  הערכת  נוספים.  בסיכונים 
הסיכון תתבסס על נתונים מקצועיים בדבר ההגנה 

שקסדות מספקות במקרה של תאונת עבודה.

משתנה  היא  הסיכון  להתרחשות  ההסתברות   
עם  ועבודה  הערכה  שמצריך  יותר,  סטטיסטי   
הסיכונים,  ניתוח  לשלב  בדומה  כמותיים.  נתונים   
רכיבים:  שני  על  מבוססת  ההסתברות  הערכת   
מספר הסיכונים בשנה שצפויים להתרחש, והיקף   
המגזר  )מן  מקצוע  גורמי  הרלוונטית.  הפעילות   
לגבש  לסייע  יכולים  והאקדמיה(  הציבורי  הפרטי,   

זו, כמו גם ארגונים בין-לאומיים. הערכת  הערכה   
השינוי  בסוג  תלויה  ההסתברות  על  ההשפעה   
שהשיטה נועדה להשיג. אם השיטה הרגולטורית   
הסיכון  להתרחשות  ההסתברות  את  מצמצמת   
רק  שמתרחש  בסיכון  ומדובר  הלילה,  בשעות    
בלילה – ניתן להעריך שפוטנציאל ההשפעה של    
בסיכון שמתרחש  מדובר  אם  אף  גבוה;  השיטה   
פוטנציאל   – שווה  במידה  היממה  שעות  בכל   
ההשפעה הוא לכל היותר על כ-50% מן האירועים.   
על  להעריך  ניתן  תהליכי,  בסיכון  מדובר  כאשר   
איזה שלב בתהליך השיטה הרגולטורית תשפיע   

ועד כמה.  
ביצירת  הקשורה  הפעילות  היקף  על  השפעה   
להשפיע  עשויה  ממשלתית  התערבות  הסיכון.   
לצמצם  או  להגדיל   – הפעילות  היקף  על  גם   
ועלויות בדרך כלל  אותה. הטלת מגבלות, חובות   
הטבות,  חלוקת  הפעילות.  היקף  את  יצמצמו   
יגדילו  כלל  בדרך  כניסה  חסמי  וצמצום  הדרכה   
את היקף הפעילות. יש להביא זאת בחשבון, כי   
שינוי בהיקף הפעילות משפיע גם על ההסתברות   
במסגרת  גם  נכלל  זה  )נתון  הסיכון  להתרחשות   
כימות העלויות לציבור וחשוב להקפיד לעשות בו   

שימוש עקבי(.  
הציות.  וברמת  האפקטיביות  ברמת  התחשבות   
לכל הוראה או כלל יש רמת אפקטיביות מוגבלת.   
בנוסף, נדיר שהציות להוראות המדינה עומד על   
100% מהמקרים. לכן יש להביא בחשבון שהציבור   
יופעלו  לא  המדיניות  ושכלי  לרגולציה  יציית  לא   

בכל המקרים, ולכן ההשפעה שלהם תהיה חלקית.   
לא מקובל להניח ששיעור הציות יעמוד על 100%.   
80% הוא הערכה  ציות של  ככלל אצבע, שיעור   
הציות  שיעור  את  לקבוע  מומלץ  יותר.  ריאלית   
הצפוי בהתחשב באוכלוסייה הרלוונטית )על בסיס   
כלי  או  הרגולציה  לתוכן  בהתאם  וכן  עבר(  נתוני   

המדיניות שמבקשים ליישם.  
או  הנזק  בחומרת  השינוי  את  לצמצם  יש   
בהסתברות להתרחשותו, בהתאם לשיעור הציות  
הצפוי. כך, אם שימוש בקסדה צפוי להפחית את   
חומרת הנזק ב-60 )מ-100 ל-40(, ושיעור הציות   
עומד על 80%, המשמעות היא שבשל ציות חלקי,   

ההפחתה תהיה רק ב-48 )מ-100 ל-52(.  
השיטה  של  האפקטיביות  רמת  שקלול  לאחר   
את  מחשבים  המדיניות  כלי  של  או  הרגולטורית   

:)μ( תוחלת הנזק השנתית מהסיכון  
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risk trade-( יצירה או הגברה של סיכונים אחרים
 .)off

התערבות רגולטורית עלולה לגרום לשינוי הפעילות 
אם  אחר.  סיכון  יוצר  או  שמגדיל  באופן  במשק, 
החלופה כרוכה בהגדלת סיכונים אחרים, יש להביא 
הנזק  בתוחלת  השינוי  את  ולסכום  בחשבון  אותם 

השנתית שלהם.

של  פגיעות  לצמצם  מנת  על  להמחשה:  דוגמה 
רוכבי אופניים בהולכי רגל, נאסר על רוכבי אופניים 
לרכוב על מדרכות. איסור זה מצמצם במידה ניכרת 
חדש.  סיכון  יוצר  אך  רגל,  הולכי  הפציעות של  את 
המדרכות  מן  האופניים  רוכבי  את  מסיט  האיסור 
אל הכבישים וכתוצאה מכך יתרחשו תאונות דרכים 
לצד  בכביש.  שנובעים  לרכבים  אופנים  בין  רבות 
בחשבון  להביא  יש  הרגל,  להולכי  הסיכונים  צמצום 

את הגדלת הסיכון לרוכבי האופניים.

דוגמה: לאחר אסון התאומים )אירועי ה-11.9.2001( 
הביטחוני  הבידוק  את  החמירה  ארה"ב  ממשלת 
היו  המחמיר  לבידוק  מסחריות.  בטיסות  לנוסעים 
על-ידי  מומנה  האדם  כוח  תוספת  ישירות:  עלויות 
ייקור כרטיסי הטיסה וזמן ההמתנה לפני ההמראה 
התארך משמעותית. למדיניות זו הייתה תוצאה בלתי 
והעיכובים  הטיסה  כרטיסי  התייקרות  בגלל  צפויה: 
בשדה התעופה, חלק מן הנוסעים העדיפו לבצע את 
מטוס  באמצעות  במקום  רכב,  באמצעות  הנסיעה 
)בעיקר בקווים קצרים יחסית כמו ניו יורק – בוסטון(. 

מתחבורה  נוסעים  של  הסטה  הייתה  התוצאה 
הוא  מטוס  סטטיסטית  יבשתית.  לתחבורה  אווירית 
של  הבחירה  פרטי.  מרכב  יותר  בטוח  תחבורה  כלי 
על  עומס  יצרה  לטוס  במקום  לנהוג  רבים  נוסעים 
והפצועים  ההרוגים  מספר  את  והגדילה  הכבישים 
בתאונות דרכים. חלק מהמחיר של הפיקוח הביטחוני 
ההדוק יותר על טיסות היה הגדלת מספר ההרוגים 

בתאונות דרכים בכבישים.

תועלות  גם  מהסיכון  הנזק  בכימות  לכלול  ניתן 
אחרים,  סיכונים  של  וצמצום  אחרות  חברתיות 
בתנאי שהם תחת סמכותו המפורשת של מקבל 
שאינן  חיצוניות,  השפעות  לכלול  אין  ההחלטות. 
בליבת תפקידו וסמכותו של מקבל ההחלטות, כדי 
שיקולים  לפי  ההחלטות  קבלת  את  לעוות  שלא 
חיצוניים. שיקולים אלו ניתן להביא בחשבון כחלק מן 

השיקולים הנוספים – ראו בהמשך.

הערכת ההשפעה על העלויות לממשלה:
היא  חדשה  ממשלתית  מדיניות  או  רגולציה   
אם  בין  לבצע.  הממשלה  שעל  נוספת  פעילות   
לחלוקת  )למשל  חדש  מנגנון  הקמת  על  מדובר   
תמיכות או להנפקת רישיונות(, בין אם מדובר על   
ניהול ידע )איסוף דיווחים או פרסום מידע לציבור(   
ובין אם מדובר על פיקוח ואכיפה. יש לכמת את   
ביישום הכרוכים  הממשלתיים  המשאבים  היקף   

השיטה הרגולטורית או כלי המדיניות.  
רכיבי העלות המרכזיים מתוך התקציב הממשלתי   

הם: תקני כוח אדם )משרות(, תקציבי רכש, תקציבי   
את  לבסס  מומלץ  אחרים.  ותקציבים  מחשוב   
הכימות של עלויות אלו על ניסיון בין-לאומי )ככל   
שישנו( או על ניסיון קודם של גורמים בממשלה   
)למשל, אם משרד מקביל הקים מערך פיקוח על   
פעילות בעלת אופי דומה(. בנוסף, מומלץ להעריך   
את המשאבים הנדרשים יחד עם אנשי התקציבים   

והמנהלה של המשרד או הרשות הממשלתית.  

הערכת ההשפעה על העלויות לציבור:
מרכזיים. רכיבים  ממספר  מורכבת  לציבור  העלות 
להוראות   – הציות  עלויות  את  לכמת  יש  ראשית, 
על  בירוקרטיים.  ומנגנונים  ולתהליכים  מהותיות 
יש למפות את כל  מנת לכמת את עלויות הציות 
טפסים,  )מילוי  הציבור  על  שיוטלו  החובות 
רכיבי  ואת  עובדים(  העסקת  במכשור,  הצטיידות 
)הקדשת  כדי לעמוד בחובות אלו  העלות שיידרשו 
ומומחים,  לעובדים  שכר  תשלום  עבודה,  זמן 
בחשבון  להביא  יש  בנוסף,  העבודה(.  קצב  האטת 
ממשלתיים.  אישורים  לקבלת  ההמתנה  זמני  את 
במומחה  להסתייע  מומלץ  זה  מיפוי  בביצוע 
למדיניות רגולציה )ניתן גם להיעזר במדריך הפחתת 
הנטל הרגולטורי ובמדריך הערכת  השפעות רגולציה, 

שפורסמו על-ידי משרד ראש הממשלה(.
הפעילות  על  ההשפעה  את  לכמת  יש  שנית 
הממשלתית  ההתערבות  והחברתית.  העסקית 
עלולה לפגוע בפעילות הקיימת או לצמצם אותה. 
כניסה  חסמי  ליצור  עלולות  לרגולציה  ציות  עלויות 
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או לדכא פעילות חברתית מועילה.  לשוק ספציפי 
העלויות  בגדר  אלו  חברתיים  הפסדים  להביא  יש 

שכל חלופה מטילה על הציבור.

לאחר שממלאים את הטבלה עבור המצב הנוכחי 
ועבור כל אחת מן החלופות ניתן להשוות בקלות לפי 
עקרון התועלת המצרפית. בשלב זה המטרה היא 
לבחור בחלופה שסך העלויות החברתיות שלה הוא 
הנמוך ביותר )ייתכן שלאור ההשוואה יוחלט לשנות

את החלופה, כיד להפוך אותה לטובה יותר(.

הניתוח הכמותי אינו חזות הכל. ניתן ורצוי להתחשב 
בשיקולים נוספים, ובמידת הצורך גם לבחור בחלופה 
עם עלויות חברתיות גבוהות יותר – אם השיקולים 
הנוספים מצדיקים זאת. מומלץ לבחון שיקולים אלו 
יחד עם המשרדים האמונים על סוגיות אלו. להלן 
והשפעות  שיקולים  של  סגורה  לא  רשימה  מוצגת 

נוספות.
השפעות חברתיות – השפעה על קבוצות חלשות,   

חינוך ותעסוקה.  
כמו  בסיסיות  זכויות  על  השפעה   – אדם  זכויות   
והזכות  התנועה  חופש  ולהיבחר,  לבחור  הזכות   

לשוויון.  
כניסה,  חסמי  יצירת   – התחרות  על  השפעות   
ח'  נספח  מתחרים.  בין  תיאום  על  והקלה   
בתחרות. לפגיעה  חשש  לזיהוי  עזר  כללי  מכיל   
קטנים  עסקים   – קטנים  עסקים  על  השפעות   
מדיניות  של  להשפעה  במיוחד  פגיעים  וחדשים   

ממוקדות  שאלות  מכיל  ט'  נספח  ממשלתית.   
לאיתור חשש לפגיעה בעסקים קטנים.  

השפעות סביבתיות – למרות שהשפעות סביבתיות   
לרוב נלקחות בחשבון במסגרת הסיכונים, לעיתים   
איכותני. השפעות  יש מקום לשקול אותן באופן   
כאלה כוללות פגיעה במשאבים סביבתיים )אדמה,   
מים אוויר(, פגיעה במגוון הביולוגי ויצירת מטרדים   

)רעש, ריח, חום, קרינה ופיזור חומרים(.   
ופיזור העלויות – נזק לא גדול עלול  פיזור הנזק   
מרוכזת  ממנו  הפגיעה  אם  קשה  פגיעה  להסב   
במספר קטן של בני אדם. בדומה, יש חשיבות גם   
לאופן הפיזור של העלויות הכרוכות בהתמודדות  
סיכון,  יוצרת  קטנה  קבוצה  למשל,  הסיכון.  עם   
אך הציבור כולו נושא בעלויות של ציות לרגולציה   
כזה,  במקרה  הסיכון.  עם  להתמודד  שנועדה   
לשאת  נאלצת  אזרחים  של  גדולה  קבוצה   
על-ידי  שנגרם  סיכון  עם  להתמודד  כדי  בעלויות   
קבוצה קטנה או סיכון שמזיק רק לקבוצה קטנה.  
שיקולים בין-לאומיים – לעיתים רגולציה ומדיניות   
ציבורית משפיעה על התחייבויות בין-לאומיות של   
ישירה  זיקה  הממשלתית  למדיניות  יש  המדינה.   
בפעילויות  עוסקים  כאשר  הבין-לאומית  לזירה   
ייבוא וייצוא, בעסקאות חוצות גבולות וכן בתנועה   
לוודא יש  אלו  במקרים  אנשים.  של  בין-לאומית   
שכלי המדיניות אינם סותרים אמנות בין-לאומיות   
חתומה  שהמדינה  פרטניים  סחר  הסכמי  או   

עליהם.  
)ההשוואה  המצרפית  התועלת  עקרון  בסיס  על 

לבחור  יש  הנוספים  השיקולים  ובעזרת  הכמותית( 
מדיניות,  לכלי  או  רגולטורית  לשיטה  חלופה 
של  המדויק  התוכן  הסיכון.  יטופל  שבאמצעותו 

חלופה זו יוגדר בתת-הפרק הבא.
 

וכלי המדיניות,  לאחר בחירת השיטות הרגולטוריות 
יש להציג אותם להנהלה ולקיים דיון פנימי לגביהם. 
בשלב זה ניתן לקיים שיח ציבורי לגבי אופן היישום 
של השיטה ועל מנת להבין את הסוגיות המרכזיות 

בקביעת התוכן.
 

והקצאת  תעדוף  שנבחרו,  השיטות  סל  בחינת 

משאבים 
המענה  את  שנותנת  בשיטה  לבחור  מספיק  לא 
האופטימלי מבחינת השגת תועלת מצרפית. צריך 
לבחון את סל השיטות שנבחרו לטיפול בסיכונים - 
כדי לוודא שניתן ליישם אותן. לאחר ההשוואה בין 
החלופות לשיטה ובחירה בשיטה המתאימה לטפל 
שנבחרו  השיטות  כלל  את  לבחון  יש  סיכון,  בכל 
לצמצום הסיכונים, ולבדוק האם ניתן לבצע את כולן. 
בין השיטות  יידרש לתעדף  לרוב מקבל ההחלטות 
השונות. בשלב זה יש לבחון כל אחת מן השיטות 
שנבחרו ולבדוק: עד כמה כל שיטה ישימה, מה סיכויי 
ההצלחה שלה, אילו משאבים נחוצים כדי להוציא 
)תקציביים,  הסיכונים  לצמצום  שיטה  כל  לפועל 
ועוד(.  משפטית  סמכות  ואכיפה,  פיקוח  אדם,  כוח 
לאחר מכן יש לבחון את סך המשאבים של היחידה 

הממשלתית ולבצע תעדוף בין השיטות שנבחרו.
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בחינת התוכן של השיטה הרגולטורית ושל כלי 
מדיניות

לאחר בחירת השיטה הרגולטורית וכלי המדיניות, יש 
לקבוע את התוכן המפורט שלהם. בפרק זה מוצגות 
ההחלטות  למקבל  לסייע  שונות, שמטרתן  שאלות 
לזהות את הסוגיות המרכזיות ולהגדיר את הרכיבים 

השונים של הרגולציה או המדיניות שהוא מגבש.

לרוב  שרלוונטיות  כלליות  שאלות  יוצגו  תחילה 
המקרים, ולאחר כן יוצגו שאלות נוספות לפי הקבוצה 
אליה משתייכת השיטה שנבחרה )אישורים מראש, 
לא  וכלים  מתקדמת  רגולציה  או  מחייבות  נורמות 
רגולטוריים(. כל שאלה מבטאת סוגיית תוכן, למשל – 
כל כמה זמן יש לחדש את הרישיון. יש להציב מספר 
ולהשוות ביניהן.  חלופות תוכן אפשריות לכל סוגיה 
עלות-תועלת,  )תחשיב  כמותית  גם  היא  ההשוואה 
וגם איכותית, לאור  לפי עקרון התועלת המצרפית( 
מגוון השיקולים שהוצגו בפרק הקודם. היקף הבחינה 
תלוי עד כמה כל סוגיה מרכזית ומשמעותית. ככל 
כך  השפעה,  ורבת  יותר  מורכבת  בסוגיה  שמדובר 

גיבוש התוכן ידרוש השוואה מעמיקה יותר.

במסגרת גיבוש התוכן יעלו סוגיות מקצועיות שאינן 
בהכרח בתחום העיסוק של מקבל ההחלטות. חשוב 
לקיים שיח עם בעלי עניין ואנשי מקצוע, כדי לאסוף 
מידע ולברר בעזרתם מה המשמעות של הכללים 

השונים.

לקבוע  מעוניין  הבריאות  משרד  להמחשה:  דוגמה 
הוראות שיבטיחו שתרופות תישמרנה בטמפרטורה 
להגדיר  הוחלט  שלהן.  ההובלה  במהלך  המותרת 
באילו סוגי מכולות יהיה מותר להוביל תרופות, כדי 
להבטיח קירור אחיד ומתמשך. למשרד הבריאות אין 
מומחיות בציוד קירור או המפרט הטכני של מכולות 
שונות. על מנת לקבוע הוראות יש לגבש בסיס ידע 
בנושא, בעזרת בעלי עניין ואנשי מקצוע מתחומים 

אלה.

או  הרגולציה  תוכן  לגיבוש  כלליות  שאלות 
המדיניות

או  לרגולציה  חופף  או  סותר  המוצע  התוכן  האם 

למדיניות אחרת?
לבדוק  יש  וכפילויות,  סתירות  למנוע  מנת  על   
סותרות  או  זהות  לא  השונות  התוכן  שחלופות   
לרגולציה או למדיניות אחרת. לשם כך יש לבדוק   
את המעורבות הממשלתית באותו תחום )לפי סוג   
המוסדרת(. והפעילות  הסיכונים  סוג  הנכסים,   
בדיקה כזו גם עוזרת לזהות מסגרות קיימות לעיגון   
ייתכן  למשל,  המוצעת.  המדיניות  או  הרגולציה   
שאגף אחר במשרד מסדיר את אותה הפעילות   

ויש לו את הכלים לטפל גם בסיכון הנדון.  
הממשלתית  המעורבות  של  מרחבית"  "ראייה   
בתחום הרלוונטי תסייע גם לתכנון מערך הפיקוח   
מבצע  שכבר  גורם  שקיים  נזהה  אם  והאכיפה.   

פעולות פיקוח על אותה הפעילות, ייתכן שיהיה עדיף   
ולא  נוספות,  משימות  או  סמכויות  לו  להעניק   

להקים יחידת פיקוח חדשה.  

על מי תחול הרגולציה או המדיניות?
מהרגולציה  ישירות  שיושפעו  השחקנים  הגדרת   
או המדיניות היא סוגיית מפתח. כעיקרון התשובה   
לשאלה זו קלה – אותם גורמים שאת התנהגותם  
או  הסיכון  עם  להתמודד  כדי  לשנות  מבקשים   

הסיכונים שעל הפרק.  
בהגדרה  נכלל  מי  מדויק  באופן  להגדיר  חשוב   
זו – תחולה רחבה מדי תשפיע על קבוצות שאינן   
באפקטיביות  תפגע  מדי  צרה  ותחולה  רלוונטיות   
של הרגולציה או המדיניות. הגדרה טובה תצמצם   
את האפשרות של גורמים שונים להוציא עצמם   

מגדר הרגולציה באופן מכוון.  

דוגמה: ההגדרה הבסיסית בפקודת מס הכנסה היא 
שאדם )או חברה( חייבים בתשלום מיסים לשלטונות 

המס הישראליים רק אם הם תושבי ישראל.
מחובת  לחמוק  לנישומים  לאפשר  נועד  מס  תכנון 
היא  לכך  הבולטות  השיטות  אחת  מס.  תשלום 
הקמת חברה במקלט מס )מדינה זרה בה יש משטר 
מס מועדף(, תוך המשך הפעילות העסקית בארץ 
המקור. באופן זה הנישום חומק מתחולת דיני המס 
של ישראל. כדי להתמודד עם תופעה זו, פקודת מס 
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הכנסה כוללת את "מבחן השליטה והניהול", לפיו אם 
השליטה והניהול על עסקיה של חברה זרה מבוצעים 
מישראל, יראו אותה כחברה תושבת ישראל ובהתאם 

היא תהיה חייבת בתשלום מיסים בישראל.

 – להגדרה  חריגים  לקבוע  גם  חשוב  זה  בשלב   
קבוצות שלא מבקשים להחיל עליהן את הרגולציה   
או המדיניות, או קבוצות שלגביהן התחולה תהיה   
רגולטוריות  שהוראת  לקבוע  ניתן  למשל,  חלקית.   
מכבידות לא יחולו על עסקים קטנים )ראו נספח   
ט'(. בדומה ניתן לקבוע מראש מסלולים שונים, או   
מדרגות תחולה שונות כחלק מהרגולציה או המדיניות.  

להחלטה על תחולת ההוראות יש השפעה גם על 
תוכן הרגולציה או המדיניות שתיקבע. אם ההוראות 
מיועדות לחול על תאגידים זרים )למשל משקיעים 
זרים( הן צריכות להיות מנוסחות באנגלית ובתאימות 
לרגולציה ולמדיניות של מדינות זרות; אם היא תחול 
על אנשים פרטיים כמו צרכנים עליה להיות פשוטה

מאוד וברורה.

בנוסף, כדאי להגדיר פעילויות שרמת הסיכון שלהן 
או  המדיניות  מן  אותן  לפטור  וניתן  נמוכה  לציבור 
הרגולציה. למשל, מקובל להחריג ייבוא אישי לשימוש 
פרטי ממערך הפיקוח על ייבוא טובין )הסיבה מצויה 

ייבוא אישי לשימוש פרטי הוא  בהערכת הסיכונים: 
לאדם  מוגבלת  הנזק  חומרת  לכן  מוגבל.  בהיקף 
המייבא ולסביבתו הקרובה. בנוסף, כאשר אדם יוצר 
בעיקר לעצמו ולקרובים לו, אין בעיות של החצנה(.

חשוב  הישירים,  למושפעים  או  למפוקחים  בנוסף 
והמדיניות,  יושפע בעקיפין מן הרגולציה  לזהות מי 
או  עליהם  ההשפעות  את  בחשבון  להביא  כדי 

לצמצם אותן ככל שהן שליליות.

השפעה על תהליכי העבודה והתהליכים העסקיים – 

שימוש בתקני תהליך או בתקני ביצוע?
הרגולציה או המדיניות נועדה להשפיע על התנהגות 
כדי לצמצם את ההסתברות או החומרה של הסיכון. 
תהליכי  את  לשנות  מבקשים  כיצד  לבחון  יש  לכן 

העבודה ואת הפעילות העסקית.

התנהגות:  על  להשפיע  מרכזיות  דרכים  שתי  יש 
ביצוע ותקני   )design standards( תהליך  תקני 
ביצוע  תקני   .  )performance standards(
קובעים תוצאה נדרשת – למשל רמה מרבית של 
חיידקים במזון או פרק הזמן המרבי לצורך התפנות 
ממבנה במקרה חירום; הם לא מגדירים כיצד תושג 

קובעים  לעומתם, תקני תהליך  הנדרשת.  התוצאה 
להשתמש,  יש  טכנולוגיה  באיזו   – לפעול  יש  כיצד 
ואילו  מבנה  להקים  כיצד  העבודה,  תהליכי  מהם 

פעולות יבצעו בעסק. 
לעמוד  וניתן  בתוצאה  עוסקים  אינם  תהליך  תקני 
בהם )על-ידי ביצוע התהליכים הנדרשים או שימוש 
בציוד הנדרש( מבלי להגיע לתוצאה המיועדת של 

הרגולציה.
לעמוד  שיש  ויעדים  מטרות  מגדירים  ביצוע  תקני 
בהם, בדרך כלל על סמך מדידת הביצועים בהשגת 
במטרת  עמידה  מודד  ביצוע  תקן  רצויה.  תוצאה 
הרגולציה )בסוף תהליך הייצור מתקבל מוצר בטוח, 
המים בברז נקיים וכו'(. אופן הציות לתקני ביצוע הוא 
ולא  ביעדים  עמידה  דורשים  ביצוע  תקני   – גמיש 
מגדירים דרך מחייבת לעשות זאת. רמת ההחמרה 
של תקני הביצוע מבוססת על איזון בין היעד של 
צמצום הסיכון לבין האפשרות המעשית והכלכלית 
לעמוד בתוצאה. היעד של תקן הביצוע אינו מניעה 
תהליך,  של  ומדידה  סופית  תכונה  אלא  הנזק,  של 

מוצר או שירות.
אדם,  כוח  בתהליך,  שימוש  מחייבים  תהליך  תקני 
ציוד או טכנולוגיה מוגדרים. כדי לטפל בסיכון, תקני 
בתשומות  להשתמש  הציבור  את  מחייבים  תהליך 
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בתוצאות  לעמוד  אותו  מחייבים  ולא  מוגדרות 
הרצויות. הגישה התהליכית של תקני תהליך פחות 
גמישה משום שהיא מחייבת לקיים פעולות מוגדרות 
באופן ספציפי. ניתן להוסיף גמישות לתקני תהליך 
אם מקבל ההחלטות מגדיר מגוון רחב של שיטות 
כוללים  לרוב תקני תהליך  אך  מותרות,  וטכנולוגיות 

אפשרות טכנית/תהליכית מחייבת אחת.

דוגמה להמחשה: בטיחות אש.
בכל  )מטף  המחייב  הציוד  את  יקבע  תהליך  תקן 
)מיקום  ואת התכולה ההנדסית של המבנה  קומה( 
מותרים  בנייה  חומרי  חירום,  מדרגות  גרמי  מספר 

ואסורים, גודל החלונות(.
כל  את  לפנות  שמאפשר  תכנון  ידרוש  ביצוע  תקן 
למהנדס  ויתיר  דקות,  שתי  בתוך  במבנה  השוהים 
הביצוע  בתקן  שעומד  באופן  המבנה  את  לתכנן 
)מיקום גרם מדרגות החירום, סוג של ציוד אש וכו'( 

ושניתן להוכחה.

שהם  היא  ביצוע  תקני  של  המרכזית  המגבלה 
בו.  יעד מדיד, שניתן לבדוק את העמידה  מחייבים 
כך למשל, אם מבקשים לקבוע תקן ביצוע של ניקיון 
אמינה בדיקה  שתהיה  מחייב  הדבר   ,x ממחלה 

וזמינה לפתוגנים של אותה מחלה.
לבחירה בתקני תהליך שלושה חסרונות שיש לשקול:
ראשית, שימוש בתקני תהליך יוצר רמת מעורבות   
העסקיים  התהליכים  בתוכן  הממשלה  של  רבה   

ולכן הם כרוכים במעורבות רבה ובהטלת עלויות   
על המפוקחים. כפועל יוצא מכך, שינוי או עדכון   
של הדרישות מטיל על הציבור עלויות משמעותיות   
שיטת  בשינוי  או  ציוד  בהחלפת  כרוך  הוא  כי   
העבודה )בעוד שקל יותר להסתגל לשינוי בתקני   
מהרגולטור  מצריכים  תהליך  תקני  ביצוע(.   
הממשלתי משאבים רבים: עיסוק בפרטים רבים,   
נרחב  עיסוק  וכמובן  הדרישות  את  לעדכן  צורך   

בפיקוח על כל אחת מן הדרישות.  
ומונעים  חדשנות  מדכאים  תהליך  תקני  שנית,   
לא  תהליך  תקני  חדשות.  לבעיות  היערכות   
פתרונות  לאמץ  ולעסקים  לציבור  מאפשרים   
וטכנולוגיות חדשות להתמודד עם סיכונים – כי הם   
מחויבים לתהליך שהוגדר. לכן תקני תהליך מונעים   
הבטיחות.  רמת  של  ושיפור  תפעולית  התייעלות   
תקני ביצוע מאפשרים לסקטור המפוקח למצוא   
בעולם  וחדשנות.  תחרות  שמעודד  באופן  פתרון   
סיכון חדש  יתעורר  ביצוע, אם בעתיד  של תקני   
המפוקחים   – חדשה  טכנולוגיה  תתאפשר  או   
הביצוע.  בתקן  לעמוד  כדי  בהתאם  אליהם  יגיבו   

תקן תהליך לא מאפשר זאת.  
העדפה  להעניק  עלולים  תהליך  תקני  שלישית,   
לטכנולוגיה או לשיטת עבודה של גורם פלוני ובכך   
היא מקבעת את המשק ומעניקה יתרון רגולטורי   

לשחקנים מסוימים על פני אחרים.  

גם  תהליך  ובתקני  ביצוע  בתקני  להשתמש  ניתן 
של  במשטר  וגם  מראש  אישורים  של  במשטר 

נורמות.

דוגמה: רישוי נהגה ברכב מנועי.
רישיון עם תקני תהליך: על מנת לקבל רישיון נהיגה 
חובה להשתתף ב-28 שיעורים מעשיים אצל מורה 
נהיגה; רישיון עם תקני ביצוע: על מנת לקבל רישיון 
מעשי,  )מבחן  ברכב  שליטה  להוכיח  נדרש  נהיגה 

"טסט"(.

דוגמה: נורמות מחייבות לתברואה בבריכות ציבוריות.
שחייה  בבריכת  תהליך:  תקני  עם  מחייבת  נורמה 
ציבורית יש להשתמש במערכת לסינון וחיטוי מים; 
נורמה מחייבת עם תקני ביצוע: בבריכה ציבורית לא 
יימצאו יותר מ-10 חיידקי קוליפורמים כללים ב-100 

מ"ל מים.

לתקני  תהליך  תקני  בין  ההבחנה  את  לחדד  חשוב 
ביצוע ולא לבלבל ביניהם. למשל, רגולטור שאחראי 
על בטיחות מזון מתלבט האם לדרוש ניקיון של רצפת 
שרצפת  תוצאה  לדרוש  או  ביום  פעמיים  המפעל 
שהדרישה  למרות  ויבשה.  נקייה  תהיה  המפעל 
השנייה מנוסחת כתוצאה, בשתי האפשרויות מדובר 
לזיהום  הסיכון  את  לצמצם  שנועד  תהליך  בתקן 
המזון. תקן ביצוע מתייחס לעמידה ביעדי הרגולציה: 
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החיידקים  ספירת  )למשל,  המזון  ובטיחות  בריאות 
המזיקים בתוך המוצר המוגמר(. כאשר המדיניות או 
מטרות  להשגת  האמצעים  את  מגדירה  הרגולציה 

הרגולציה – מדובר בתקן תהליך ולא בתקן ביצוע.

מתי לבחור בתקני תהליך ומתי לבחור בתקני ביצוע?
בחירה בין תקן תהליך לתקן ביצוע מכתיבה את   
והתהליכים  אופן ההשפעה על תהליכי העבודה   
או  הרגולציה  מן  כתוצאה  הציבור,  של  העסקיים   
המדיניות הנשקלת. לכן יש לבחון את התהליכים   
בעקבות  ישתנו  הם  כיצד  ולהעריך  הקיימים   

השימוש בתקני תהליך או תקני ביצוע.  
ככלל כדאי לשאוף לעשות שימוש בתקני ביצוע   
ולהעדיף אותם על-פני תקני תהליך. תקני ביצוע   
באופן  רצויה  תוצאה  להגדיר  ניתן  כאשר  יעילים   
ברור ומדיד )עבור המפוקחים ועבור גורמי הפיקוח(.   
לממשלה  מאפשרת  מחייבת  תוצאה  הגדרת   
התמקדות ביעד של הפחתת הסיכון, ומעבירה אל   
המפוקחים את האחריות לפעול באופן שמצמצם   

את הסיכון )כדי לעמוד בתקן הביצוע(.  
עם זאת, במקרים מסוימים יש הצדקה להשתמש   
יעיל  תהליך  תקן  ועיקר,  ראשית  תהליך.  בתקני   
כאשר נדרש טיפול בנקודות מצומצמות בתהליך   
עם השפעה קריטית על היווצרות הסיכון )למשל,   
לפני  ידיים  לשטוף  טבחים  המחייב  תהליך  תקן   
כאשר שנית,  מסעדה(.  של  למטבח  הכניסה   

לרכוש  יכולת  חסרי  מזדמנים  בשחקנים  מדובר   
ידע ומיומנות לנהל את הסיכון. שלישית, כאשר יש   
הסכמה מקצועית וציבורית רחבה שבהיבט מוגדר   
וטכנולוגית.  תפעולית  ניהולית,  בגמישות  ערך  אין   
בקרת  לבצע  מעשי  ולא  יקר  כאשר  רביעית,   
הסיכון  התממשות  ולפני  התהליך  לאחר  ביצוע   
בדיקת  אין   – לזיהומים במסעדה  בסיכון  )למשל,   
מעבדה מהירה מספיק שמאפשרת בדיקת מנות   
לפני ההגשה שלהן, ולכן לתקן ביצוע אפקטיביות  
מוגבלת(. חמישית, לפעמים תקן תהליך יהיה יעיל   
יותר מתקן ביצוע בגלל היבטי הביקורת והפיקוח.   
)לממשלה  יותר  וזול  פשוט  שיהיה  ייתכן  למשל,   
הייצור  תהליך  על  יהיה  שהפיקוח  ולמפוקחים(   
מוצר  של  בדיקה  )אם  המוגמר  המוצר  על  ולא   
מחייבת  או  המשלוח  את  מעכבת  משלוח  לפני   
הגעה של המפקחים לביקורת בחלון זמנים מוגדר   

בשל אילוצים לוגיסטיים של המפוקחים(.  
בחירה בתקן תהליך מחייבת היוועצות מקצועית   
מעמיקה עם המפוקחים, מומחים, יזמים וחברות   
בין-לאומיות בתחומים אלו. בנוסף, יש לעגן מנגנון   
קבוע להיוועצות ועדכון תקני התהליך – כדי לשנות   

אותם או להוסיף חלופות תהליכיות נוספות.  
ידרוש  מסוים  בתחום  סיכונים  במספר  טיפול   
שיעשה  וייתכן  צעדים  מספר  קרובות  לעיתים   
שילוב בין תקני ביצוע לבין תקני תהליך, כדי לתת   

מענה לסיכונים השונים.  

המדיניות  או  הרגולציה  יתייחסו  למה  או  למי 

הציבורית?
רגולציה )איסורים, חובות ותנאים( ומדיניות ציבורית   
להתייחס  יכולות  וכו'(  דרישות  הטבות,  )הוראות,   
אנשים,  מרכזיים:  סוגים  משלושה  לאלמנטים   

פעולות ואובייקטים.  
להגדרה  )העונה  לדרוש מאדם  למשל   – אנשים   
מסוימת( לבצע פעולה או להימנע ממנה, להיות   
בעל כישורים מסוימים וכו'. ניתן גם להעניק הטבות   
על בסיס זה )למשל, הטבת מס לנשים(. קבוצה זו   

   כוללת גם קבוצות ותאגידים.
פעולות  לקבוע  למשל   – תהליכים(  )או  פעולות   
אסורות, פעולות שחובה לבצע, או להגדיר כיצד   

יש לבצע פעולות מסוימות.  
אובייקטים )לרבות ציוד וטכנולוגיה( – למשל, לקבע   
ציוד שחייבים להחזיק, רמת תחזוקה של ציוד או   

איסור להשתמש בחפצים מוגדרים.  
יש להגדיר האם לגבי כל רכיב בתוכן הרגולציה   
אובייקטים.  או  פעולות  אנשים,  על  יחול  הוא   
הסיכונים  הערכת  לפי  להיות  צריכה  הבחירה   
שבוצעה: יש לזהות האם צמצום הסיכון יושג על-  

ידי התמקדות באנשים, פעולת או אובייקטים.  
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דוגמה להמחשה: על מנת לטפל בסיכון של תאונות 
באתרי בנייה יש לזהות את הגורם שתורם להיווצרות 

הסיכון או לחומרתו.
עובדים  של  פזיזות  בשל  מתרחשות  התאונות  אם 

שיכורים – יש למקד את הטיפול בגורם האנושי.
בעת  זהירות  חוסר  בשל  מתרחשות  התאונות  אם 
הטיפול בהסדרה  יש למקד את   – הפעלת המנוף 

של פעולות.
אם התאונות מתרחשות בשל ציוד לא מתאים או לא 
מתוחזק כראוי – יש למקד את הטיפול באובייקטים.

ביניהם  שההבדל  זהים,  כמעט  כללים  לנסח  ניתן 
חשיבות  לכך  יש  מתייחסים.  אליו  באלמנט  הוא 
גדולה – ראשית מכיוון שטיפול לא ממוקד לא יהיה 
יעסקו  והאכיפה  שהפיקוח  משום  שנית  אפקטיבי; 
המדיניות.  או  הרגולציה  בתוכן  שיוגדרו  באובייקטים 
לכן חשוב לבחור להחיל את הרגולציה או המדיניות 
מיטבי  באופן  הסיכון  את  שיצמצם  האלמנט  על 
יעיל  ניתן לפקח באופן  וכן לבחור באלמנט שעליו 

ואפקטיבי.

ברמת  יהיה  שציוד  להבטיח  יש  להמחשה:  דוגמה 
תחזוקה נאותה. ניתן לקבוע כלל שממוקד בפעולה: 
חובה לבצע פעולת תחזוקה פעם בחצי שנה; וניתן 
לקבוע כלל שממוקד בציוד: חובה שהציוד יהיה תקני 

ומתוחזק.

יש  אך  זהה,  מטרה  להם  ויש  דומים  הכללים  שני 
להם תוכן שונה. הם מטילים על הציבור עלויות ציות 
שונות וגם היקף פעולות הפיקוח והאכיפה יושפעו 

מבחירה זו.

ההתערבות והגבלת  בסיכונים  בטיפול  התמקדות 
חשוב שתוכן הרגולציה או המדיניות יהיה ממוקד   
כדי  הנדרש  למינימום  מעבר  יחרוג  ולא  בבעיה   
עלולה  ממשלתית  מעורבות  כל  בסיכון.  לטפל   
בלתי  והשפעות  עלויות  כולל   – עלויות  להטיל   
השפעות  בלצמצם  ביותר  הטובה  הדרך  צפויות.   
לטיפול  רק  התוכן  את  למקד  היא  רצויות,  בלתי   
מה  בדיוק  להגדיר  חשוב  לכן  בסיכונים.   
לחומרת  סיבות  הסיכון,  היווצרות  )מנגנון  הבעיה   
רק  מתמקד  הממשלתי  שהכלי  ולוודא  גבוהה(   
יטילו  הם  אך  גורפים,  כללים  לקבוע  קל  בהם.   
לסיכון. תורמות  שאינן  פעילויות  על  גם  מגבלות   

להשתמש  צורך  יש  בחושך  נהיגה  בעת  דוגמה: 
)ישראל  רבות  מדינות  ברכב.  שמותקנת  בתאורה 
ביניהן( זיהו שנדרשת תאורה בעוצמה מינימלית, אך 
תאורה חזקה מידי עלולה לסנוור נהגים אחרים. לכן 
הרגולציה קובעת שחובה שבכל רכב יהיו שני פנסים 
– אחד יאיר באור גבוה והשני באור נמוך )ראו סעיף 
334 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961(. עם השנים 
שמאפשרות  מתקדמות,  תאורה  מערכות  פותחו 

הבקרה  ומערכת  הזמן,  כל  גבוה  באור  להאיר 
באופן  ומחלישה  רכבים אחרים  האוטומטית מזהה 
סלקטיבי את עוצמת האור בזווית בה נמצא הרכב 

.)https://goo.gl/QQDyFk :הנוסף )למשל
הטכנולוגיה  אימוץ  את  מונעת  הנוכחית  הרגולציה 
בבעיה  מתמקדת  הייתה  הרגולציה  אילו  החדישה. 
ומניעת סנוור( אפשר היה לקבוע  )הבטחת תאורה 
מינימלית  עוצמה  תהיה  התאורה  חובה שלמערכת 
ושהיא תאפשר שלא לסנוור רכבים אחרים. במצב 
היה מתאפשר.  חדשים  פתרונות  האימוץ של  כזה, 
ההחלטה להשתמש בהגדרה מפורטת )חובה שיהיו 
שני פנסים נפרדים עם מאפיינים שונים(, מונעת את 

השימוש ליישם פתרון אחר.

איך יראה תהליך העבודה בתוך המדינה, אילו גורמים 

יהיו מעורבים?
יש לבחון ולהגדיר מי הגורם המוסמך הממונה על 
עובדים  אילו  החדשה,  המדיניות  על  או  הרגולציה 
נדרשים כדי לתפעל את המנגנון, אילו פעולות יבוצעו

וכו'.

בנוסף, יש לבחון כיצד יראו תהליכי העבודה. למשל, 
מה יהיה תהליך הנפקת רישיון – מי מעניק שירות 
לציבור, אילו גורמים מעורבים בטיפול בפנייה רגילה 
והאם נדרש סיוע מיחידות תומכות )חשבות, לשכה 

משפטית, מעבדות, אגפי מטה, ועדות מומחים(?
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את  ינהל  מי   – הניהוליים  מנגנוני הבקרה  יהיו  מה 
לבדוק  אחראי  מי  החדשה,  הממשלתית  הפעילות 

אותה?

נדרשים להקדיש  זה  הגורמים שימופו בתהליך  כל 
או  הרגולציה  של  לפועל  הוצאה  לצורך  משאבים 
אחד  מכל  נדרש  זמן  כמה  להעריך  יש  המדיניות. 
מהם והאם נדרשים משאבים נוספים. באופן טבעי, 
הגדלת היקף הפעילות ותחומי העיסוק של יחידה 
ממשלתית תחייב גם הגדלת המשאבים העומדים 

לרשותה )בעיקר תקני כוח אדם(.

שיטות ורכיבי תוכן שונים מצריכים היקף שונה של 
כוח אדם. למשל משטר של אישורים מראש מצריך 
גם כוח אדם משרדי להנפקת אישורים וגם כוח אדם 
נורמות  של  משטר  מנגד,  בשטח.  פיקוח  לפעולות 
מחייבות חסכוני יותר כיוון שהוא מצריך מעט מאוד 
כוח אדם משרדי ובעיקר נזקק לכוח אדם שיבצע 

פיקוח בשטח.

מה יהיה מנגנון העדכון?
או  הרגולציה  תוכן  את  לעדכן  יש  זמן  לכמה  אחת 
)רשימת  מאוד  טכניות  הוראות  יש  אם  המדיניות? 
מותרים(  חומרים  של  מפרט  גיאוגרפיים,  אתרים 
ייתכן שנדרש לעצב מראש מנגנון שמאפשר עדכון 

בתדירות גבוהה.

מי אחראי לאסוף מידע )על השפעת הרגולציה או 
על  שהתממשו,  סיכונים  על  הסיכון,  על  המדיניות 
שינויים באמצעים ההתמודדות( וליזום עדכונים של 

הרגולציה או המדיניות?

מערך הפיקוח והאכיפה:
לכל  האכיפה  וכלי  הפיקוח  כלי  את  להתאים  יש 
הפרה ואלמנט. הבחירה בכלים השונים מבוססת על 

השיקולים הבאים:
הוראה  על  פיקוח   – הרגולטורית  ההוראה  סוג   
הוראה  על  מפיקוח  שונה  יהיה  מידע  לשמור   
בדרישות  מדובר  כאשר  מוגדרת.  פעולה  לבצע   
מידע – ניתן לדרוש דיווח. יש הוראות שהפיקוח   
עליהן מצריך בדיקת מומחה: בדיקה פיזית, ניתוח   
מידע או בדיקת מעבדה. כאשר מדובר בפיקוח   
על תהליכים )תקני תהליך( נדרשת לרוב נוכחות   
פיזית של גורמי הפיקוח ובדיקת הציות להוראות   
ביצוע,  תקני  אכיפת  על  מדובר  כאשר  השונות.   
לרוב נדרשת בדיקה של התוצאה הסופית בלבד   
המסורתי  הפיקוח  פיזית.  בנוכחות  הכרח  ואין   
מתכונת המפוקח.  אל  פיזית  הגעה  על  מבוסס   
שהיא  למרות  ונפוצה  מקובלת  עדיין  זו  פיקוח   
שיטות  לבחון  מומלץ  רבים.  משאבים  מצריכה   

פיקוח אחרות, ככל הניתן.  
חומרת הסיכון – הוראות שמיועדות למנוע סיכונים   
כבדים, מצריכות פיקוח הדוק ואכיפה נוקשה יותר.  

יש להעריך  ושיקולי הרתעה –  רמת ציות צפויה   
מה תהיה רמת הציות ועד כמה יש צורך להרתיע  
מצריכה  אפקטיבית  הרתעה  המפוקחים?  את   
לוודא  וכן  ואכיפה,  פיקוח  בכלי  מתאים  שימוש   
שהשילוב ביניהם מספק הרתעה מספקת )בעזרת   
תוחלת מול  אל  ההפרה  מן  התועלת  השוואת   

  הסנקציה הצפויה(.
שיקול  מצריך  ההוראה  של  ההפרה  גילוי  האם   
דעת וידע מקצועי, או שניתן לבצע בדיקה טכנית?   
או  ייחודי  מכשור  מצדיק  ההפרה  גילוי  האם   
בדיקה פרטנית? ככלל, יש להעדיף שיטות בדיקה   
ושניתן  מיוחד,  ציוד  או  מומחיות  מחייבות  שלא   
ליישם במהירות על כמויות גדולות של מפוקחים.  
פיקוח   – הנדרשות  הפיקוח  סמכויות  הגדרת   
במקרה  ראיות  ואיסוף  חקירה  וסמכויות  מקצועי   
של הפרה. האם נדרשת סמכות לערוך חיפוש, לבצע   
חקירה, לאסור על פעילות או לתת הוראות אחרות?  
סוגיה נוספת היא על-ידי מי יבוצעו פעולות הפיקוח.   
את  בעצמה  ביצעה  הממשלה  מסורתי  באופן   
פעולות הפיקוח. עם זאת, ניתן להפעיל את מערך   
מתכונות  נוספים.  גורמים  באמצעות  הפיקוח   
הפיקוח  לפעולות  מתייחסות  השונות  הפיקוח   
מידע,  דרישות  וביקורת,  פיזית  הגעה  השונות:   
הדרכה  מסמכים,  בדיקות  מקצועיות,  בדיקות   
המתכונות  את  להציג  ניתן  וכו'.  והסברה   
רמת  לפי  היררכי  במבנה  לפיקוח  האפשריות   

הביזור של סמכויות הפיקוח:  
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בראש הפירמידה – 
פיקוח מסורתי באמצעות עובדים ציבוריים.

בדרגה השנייה – 
הם  )לעיתים  מוסמכים  גופים  באמצעות  פיקוח 
סמכויות  לקבל  מנת  על  מוכרים"(.  "גופים  מכונים 
פיקות יש לעבור תהליך הסמכה שהממשלה קובעת 
עמידה  הוכיח  פיקוח  שגוף  לאחר  עליו.  ומפקחת 
בדרישות הממשלתיות, מוענקת לו הסמכה פרטנית 
שמתן  לומר  )ניתן  מוגדרות  פיקוח  פעולות  לביצוע 
"אישורים  של  במתכונת  מבוצעת  הפיקוח  סמכות 
מראש", שכן נדרשת הסמכה פרטנית מראש לביצוע 

פעולות פיקוח(. מכיוון שגופים אלו מוסמכים באופן 
פרטני והם כפופים לכללים וקריטריונים, ניתן להעניק 

להם סמכויות ותפקידי פיקוח נרחבים יחסית.

משרד  על-ידי  מוסמכים  רישוי  מכוני  דוגמה: 
)"טסט"(.  לרכב  כשירות  מבחן  לביצוע  התחבורה 
והתעשייה  הכלכלה  במשרד  התקינה  על  הממונה 
בדיקות  לבצע  מאושרות  מעבדות  אילו  קובע 
התאמה של מצרך לתקן או לתקן רשמי. הפיקוח על 
גידול תוצרת אורגנית מבוצע באמצעות גופי אישור 

ובקרה שהוסמכו על-ידי משרד החקלאות.

בדרגה השלישית – 
פיקוח על-ידי גורם חיצוני למפוקח. הגורם החיצוני 
שעומד  מי  כל  הסמכה.  תהליך  לעבוד  נדרש  אינו 
על  זה  מסוג  פיקוח  לבצע  יכול  כלליות  בדרישות 
אחרים. הדרישות הכלליות לא נקבעו בקשר לפיקוח 
לוודא כשירות  כדי  נקבעו  על תחום ספציפי, אלא 
זה  מודל  החיצוני.  הגורם  של  ועצמאות  כללית 
פיקוח  גורמי  של  רחבות  בקבוצות  להכיר  מאפשר 
ובקרה שיבצעו פעולות פיקוח, ללא צורך בהקמה 
ובהפעלת מנגנון הסמכה )ניתן לומר שההכרה בהם 
מחייבות,  נורמות  של  משטר  באמצעות  מבוצעת 
מבוצעת  מוסמכים  גופים  של  שההסמכה  בעוד 
הגורמים  לרוב  מראש(.  אישורים  של  במתכונת 
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עובדים ציבוריים

פיקוח באמצעות גופים מוסמכים

פיקוח על-ידי גורם חיצוני

פיקוח עצמי

 ללא פיקוח - הסתמכות על תביעות אזרחיות
ומנגנוני שוק

תרשים 16 : מתכונות אפשריות לפיקוח
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שנדרשת  לקבוצה  להשתייך  נדרשים  החיצוניים 
עורכי-דין,  למשל  אחר,  דין  מכוח  בדרישות  לעמוד 

רואי-חשבון ומעבדות מוסמכות.

דוגמה: חובה שדוחות כספיים של חברות יבוקרו על-
ידי רואה חשבון חיצוני )רואה חשבון מבקר(. כל רואה 
כרואה  לשמש  רשאי  במבוקר  תלוי  שאינו  חשבון 
הסמכה  או  מקדימה  בדיקה  ללא  מבקר,  חשבון 

ממשלתית פרטנית.
במתקן  לעבודה  שציוד  מחייב  האנרגיה  משרד 
ייבדק במעבדה בעלת הסמכה של הרשות  חשמל 
אמצעים  לה  שיש  מעבדות  להסמכת  הלאומית 
הרשות  מאת  ההסמכה  הציוד.  לבדיקת  מתאימים 
הלאומית להסמכת מעבדות היא כללית עבור תחום 
ניתנת רק לצורך בדיקות שמשרד  ואינה  ההסמכה 

האנרגיה מחייב.
משרד התחבורה מוסמך לדרוש מיבואני רכב להציג 
אישור מאת יצרן הרכב על תקינותו. במקרה זה יצרן 

הרכב משמש כגורם חיצוני המפקח על היבואן.
חובה  קבע  והספורט  התרבות  משרד  שנים  משך 
כושר.  לחדר  להרשמה  כתנאי  רופא  אישור  להציג 
כל רופא היה מוסמך להנפיק אישור זה, ללא צורך 

בהסמכה פרטנית של הרופא המאשר.

בדרגה הרביעית – 
לבצע  האחריות  זו,  שיטה  במסגרת  עצמי.  פיקוח 
פיקוח וניטור מוטלת על המפוקחים באופן ישיר. הם 
בוצעו הפרות, לאסוף מידע  לבדוק האם  אחראים 
מתאים  זה  מודל  הצורך.  במידת  לרגולטור  ולדווח 
כאשר מבקשים לפקח על פעולות נקודתיות או על 
נורמות רכות, שקשה לנטר מחוץ לארגון. יתרונו של 
מודל זה הוא שהוא רותם חלק מן הארגון לפעולות 
פיקוח עצמיות ולכן יוצר מנגנון פיקוח מבני שמעודד 

הטמעה של ההוראה בקוד התרבותי של הארגון.

דוגמה: מינוי ממונה על מניעת הטרדה מינית במקום 
ציבורית  חברה  של  שבדירקטוריון  חובה  העבודה. 
הדירקטורים  כל  חברים  שבה  ביקורת  ועדת  תהיה 
מעבדה  בדיקות  לבצע  חובה  תלויים.  הבלתי 
במעבדות  להשתמש  אפשרות  מתן  תוך  למוצרים, 

של המפוקח.

בדרגה החמישית והאחרונה – 
החלטה שלא לבצע פעולות פיקוח ולהסתמך על 
כפי שהוסבר  השוק,  מנגנוני  ועל  אזרחיות  תביעות 

קודם לכן.

מערך אכיפה וענישה – 
ציות  להבטחת  והענישה  האכיפה  מסלולי  מהם 
בסנקציות  מדובר  האם  למדיניות?  או  לרגולציה 
האם  מנהלית?  באכיפה  מדובר  האם  פליליות? 
מתבססים על אכיפה אזרחית באמצעות תביעות 
את  כוללים  והענישה  האכיפה  כלי  הציבור?  של 
אל  הכבד  מן  מסודרים  )אשר  הבאים  האמצעים 

הקל ומוצגים בתרשים הבא(:
רישיון  שלילת  באמצעות  לרוב   – קבוע  איסור   
בפגיעה  מדובר  הרגולטור(.  של  מנהלית  )סמכות   
קבועה  מגבלה  עליו  חלה  שכן  במפוקח  קשה   

לבצע את הפעילות המפוקחת.   
רישיון  התליית  באמצעות  לרוב   – זמני  איסור   
באמצעות  או  הרגולטור(  של  מנהלית  )סמכות   
צו  להוצאת  בבקשה  משפטית  לערכאה  פנייה   

מניעה.  
מסלולי  ישנם  לדין.  העמדה   – פלילית  ענישה   
ברירת קנס  כמו  יחסית  ומקלים  ענישה מהירים   

וברירת משפט.  
אכיפה מנהלית – קנסות מנהליים ועיצומים כספיים.  
מכתב דרישה – הוצאת הוראות מנהליות )לבצע   
פעולה או להימנע מביצוע פעולה(; הוצאת דרישה   
לתיקון הפרה תוך זמן קצוב. אי עמדה בדרישה   

תביא לנקיטה באמצעי אכיפה מחמיר יותר.  
התראות – התראה, אזהרה ונזיפה.  
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איסור קבוע

איסור זמני

ענישה פלילית

אכיפה מנהלית

מכתב דרישה

התראות

תרשים 17 : פירמידת אמצעי האכיפה

  ענישה באמצעים כלכליים )קנסות פליליים, קנסות 
מרכזי  כלי  היא  כספיים(  ועיצומים  מנהליים   
לאכיפת רגולציה ומדיניות ציבורית. עם זאת, חשוב   

להכיר את המגבלות של כלים אלו.  
ראשית, אכיפה כלכלית משפיעה באופן שונה על   
מפוקחים שונים. אנשים פרטיים ועסקים קטנים   
עלולים לספוג נזק כבד מאוד כתוצאה מקנסות,   
לא ואולי  פחות  יושפעו  גדולים  שעסקים  בעוד   
לערוך  מקום  יש  לכן  קנסות.  מאותם  יורתעו   
הכלכלי  והרווח  המפר  העסק  גודל  לפי  הבחנה   

שהופק מן ההפרה.  

שנית, אכיפה כלכלית לא בהכרח משקפת את כל   
לחברה,  נזקים  )למשל  מסב  שהסיכון  הנזק   

לסביבה וכו'(.  
שלישית, שימוש באכיפה כלכלית מצמצם ומשטח   
כאשר  בלבד.  כלכלי  מחיר  לתג  ההפרה  את   
יש  כלכליים,  כלים  על  רק  מבוססת  האכיפה   
חשש שאי הציות והסנקציה הנלוות אליו ייתפסו   
בפעילות  שכרוכה  כהוצאה  המפוקחים  בעיני   
ולא   )"the cost of doing business"( שלהם   
כסנקציה כתוצאה מהפרת החוק. בעיה זו עלולה   
בשחקנים  מדובר  כאשר  בעיקר  חמורה  להיות   

מדי  לשאת  להם  שמשתלם  שימצאו  חוזרים,   
מן  כחלק  הכלכלית  האכיפה  של  בעלויות  פעם   

הפעילות השגרתית שלהם.  

להשתמש  ניתן  המסורתיים,  האכיפה  לכלי  בנוסף 
בפרסום מידע שנאסף ככלי אכיפה. מערך הפיקוח 
ממצאי  על  מידע  מסירת  לכלול  יכול  והאכיפה 
עניין  לבעלי  או  הרחב  לציבור  הפיקוח  פעולות 
רלוונטיים. הפרסום יכול לכלול מידע חיובי או שלילי 
שמשקיעים  מפוקחים  עבור  בעיקר  רלוונטי  והוא 
של  דירוג  )למשל  מידע  פרסום  שלהם.  במוניטין 
מידע  פערי  כשיש  במיוחד  מועיל  המפוקחים( 
ולציבור הרחב אין מספיק מידע על המפוקחים. כלי 
הפיקוח  מערכת  אם  רק  זמן  לאורך  אפקטיבי  זה 
)שאוספת ומפיקה את המידע( אמינה ועקבית. תנאי 
בתדירות  מבוצעות  הפיקוח  שפעולות  הוא  נוסף 

מספקת כדי שהמידע יהיה מעודכן ורלוונטי.
מומלץ לבחור מראש מספר אמצעי פיקוח ומספר 
הפיקוח  מערך  שלרשות  מנת  על  אכיפה,  כלי 
והאכיפה יעמוד תמהיל של כלים עם מדרג חומרה 
שניתן יהיה להתאים לפי רמת הסיכון, רמת הציות 

ושונות בין המפוקחים.

הפיקוח  שמערך  וההרתעה  האפקטיביות  רמת 
הציות  למידת  הדוק  באופן  קשורה  ייצרו  והאכיפה 
לרגולציה או למדיניות. עיקרון חשוב שיש לזכור – ניתן 
לחזק את ההרתעה באמצעות הגברת ההסתברות 
להיענש )חיזוק מערך פיקוח( או באמצעות הגברת 
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עוצמת הסנקציה )חיזוק הענישה(, ולכן יש למשתנים 
אלו השפעה הדדית זה על זה והשפעה על רמת 

ההרתעה.

בכוח  תלוי  שביצוען  פעולות  הן  ואכיפה  פיקוח  גם 
כמה  להגדיר  חשוב  התוכן  בחינת  בשלב  אדם. 
משאבים נדרשים לשם פיקוח ואכיפה של המדיניות 
– עובדי מטה, פקחים מקצועיים, חוקרים, פרקליטים 
ויועצים משפטיים. יש להביא בחשבון משאבים אלו 

בעת השוואת חלופות התוכן.

בהקשר זה יש לזכור את העיקרון המנחה לקביעת 
ליישם  ניתן  לא  אם  רגולציה  לאמץ  אין  מדיניות: 
ופרופורציונלי.  שקוף  עקבי,  באופן  אותה  ולאכוף 
דיה  טובה  לא  והאכיפה  הפיקוח  שיטת  כאשר 
ואכיפה  פיקוח  לייצר  כדי  משאבים  די  אין  וכאשר 

אפקטיביים – יש לבחון חלופות אחרות.

אישורים  של  משטר  לגיבוש  מנחות  שאלות 
מראש

חייבות  פעולות  ואילו  ברישיון  חייבים  גורמים  אילו 
בהיתר? 

למעשה  קובע  מראש  אישורים  של  משטר   
ביצוע  על  איסור  היא  החוקית  שברירת המחדל   
פעילות, עד לקבלת אישור ממשלתי לכך. לכן יש   
באישור  יחויבו  פעולות  ואילו  גורמים  אילו  לבחון   
מנגד,  הניתן.  ככל  החובה  את  ולצמצם  מראש   
משמעי  )חד  ברור  יהיה  שהכלל  להקפיד  חשוב   

ככל הניתן( ופשוט להפעלה.  

באיזו תדירות נדרש לחדש את האישור?
לבצע  לו  ומאפשר  הרישיון  לבעל  ניתן  רישיון   
להבדיל,  בתוקף.  הרישיון  עוד  כל  שונות  פעולות   
בדרך  ובהתאם  פעולה,  לבצע  אישור  הוא  היתר   
לבחון  יש  לכן  אחד.  לשימוש  מוגבל  תוקפו  כלל   
האם המטרה היא לפקח על כל פעולה מראש,   
בחירה  אלו.  פעולות  שמבצעים  הגורמים  על  או   
מצמצמת  היתרים  על-פני  ברישיונות  להשתמש   

משמעותית את הנטל על הציבור.  
לחדש  נדרש  תדירות  באיזו  לבחון  יש  בנוסף   
זו לשאלה  התשובה  תוקפו?(.  )מה  הרישיון  את   
תלויה בתדירות בה מתרחשים שינויים עובדתיים   
או משפטיים מערכתיים שמחייבים שהרישיון יפוג   
לזכור  יש  המנפיק.  לגורם  יפנה  הרישיון  ובעל   
בשגרה.  לפיקוח  תחליף  אינו  הרישיון  שתוקף   
של  יזומה  בדיקה  לבצע  יכולה  תמיד  הממשלה   
מצב הדברים ואם הדבר מוצדק – גם לשנות את   

תנאי הרישיון או לבטל אותו.  

האם האישור המקדים כולל הוראות נוספות? דרישה 
לביצוע  סף"  "תנאי  מהווה  מוקדם  אישור  לקבל 
נוספות  הוראות  ברישיון  לקבוע  ניתן  אך  הפעילות, 
שיש למלא אחריהן גם לאחר קבלת הרישיון. לכן יש 
לבחון האם האישור מראש עוסק רק בדרישות הסף 
לכניסה לשוק או מכיל גם הוראות לגבי ההתנהלות 

לאחר מכן.

האישור  מנפיק  של  הדעת  שיקול  היקף  מה 
המקדים? 

לממשלה  מעניק  מראש  אישורים  של  משטר 
בין  גבוה  חיכוך  ויוצר  השוק  על  הדוקה  שליטה 
לפנות  נדרש  גורם  )כל  למפוקחים  הרגולטור 
פרטני(.  אישור  ולקבל  לבדיקה  לעמוד  לרגולטור, 
מי  )וגם  בשוק  לפעול  להתחיל  שיבקש  גורם  כל 
שמחזיק אישור מקדים( יהיה תלוי מאוד ברגולטור. 
בשל רמת השליטה הגבוהה ורמת החיכוך הגבוהה 
חשוב להגדיר את היקף שיקול הדעת של מנפיק 
לבדוק,  רשאי  הוא  מה  סמכותו:  בהפעלת  הרישיון 
כיצד, איזה מידע הוא רשאי לדרוש, כיצד ניתן לערער 
על שיקול דעתו וכו'. הדבר נחוץ על מנת להבטיח 

ודאות ועקביות בהפעלת מכשיר זה.

כיצד נראה תהליך קבלת האישור המקדים? 
לרגולטור,  פנייה  מצריכה  מקדים  אישור  קבלת   
ביצוע סדרת פעולות ולבסוף קבלה של האישור.   
בירוקרטי,  תהליך  של  תפעול  מחייב  זה  משטר   
שכולל הגשת מסמכים, דיונים מקצועיים, בדיקות   
של  שלביו  כל  על  מראש  לעמוד  חשוב  וכו'.   
התהליך ולבחון אותם מנקודת מבטו של המפוקח.  

איזו בדיקה מבוצעת לצורך מתן אישור מראש?
כאשר האמון במפוקחים נמוך ומטפלים בסיכונים   
עם רמת חומרה גבוהה והסתברות גבוהה, נבחר   
שגורם מטעם הממשלה יבצע בדיקה של עמידה   

בתנאים לקבלת האישור המקדים.  
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ומעלה,  בינונית  במפוקחים  האמון  רמת  כאשר   
ולא מדובר בסיכונים עם רמת חומרה והסתברות   
גבוהה, נדרוש תצהיר על עמידה בדרישות, בצירוף   
לפי  מהנדס(  רו"ח,  )עו"ד,  מומחה  דעת  חוות   
לגבי  ביטחון  זה מספק  מנגנון  הרלוונטי.  התחום   
כל של  בבדיקה  צורך  ללא  בדרישות,  העמידה   

בקשה על-ידי גורם ממשלתי.  
ובמקרים  גבוהה,  כאשר רמת האמון במפוקחים   
בהם החומרה או ההסתברות נמוכה, ניתן להעניק   
אישור מראש על סמך תצהיר של מגיש הבקשה.   
נדרש משטר  האם  לבדוק  מומלץ  אלו  במקרים   
של אישורים מראש, ואם אי אפשר לעבור למשטר   

של נורמות מחייבות.  

נורמות  של  משטר  לגיבוש  מנחות  שאלות 
מחייבות

של  משטר  ובהירות?  פשוטות  ההוראות  האם 
הוראות,  מהטלת  בעיקר  מורכב  מחייבות  נורמות 
ציות ופיקוח. על מנת להקל על המפוקחים לציית 
ועל הממשלה לפקח, חשוב שההוראות יהיו ברורות 
לגבי  שאלות  מעוררות  עמומות  נורמות  ומובנות. 
אופן היישום וכתוצאה מכך גם אכיפה שלהן עלולה 
מהוה  מה  ברור  שלא  כיוון  יותר  מסובכת  להפוך 
הפרה. בהתאם, הוראות עמומות ומורכבות עלולות 

להפחית את רמת הציות של הציבור.

מה היקף המידע הדרוש? מידע הוא משאב בעל 
נוטות להרחיב בדרישות מידע.  ולכן ממשלות  ערך 

אלא, שערכו של המידע נובע גם מהעובדה שיקר 
דרישה  כל  אותו.  ולהעביר  לאסוף  לעבד,  לייצר, 
צריכה  תיעוד(  גילוי,  פרסום,  )דיווח,  המידע  במישור 
כדי  נחוץ  המידע  האם   – מעשי  באופן  להיבחן 
לצמצם את הסיכון? דרישות מידע לא נועדו לאיסוף 
"כללי" של נתונים, אלא לצורך טיפול בסיכונים שזוהו 

בשלב הערכת הסיכונים.

האם  לנורמות:  מראש  אישורים  בין  ביניים  מדרג 
עמידה  יזום  באופן  להוכיח  נדרשים  המפוקחים 
מנגנון  עם  מחייבות  בנורמות  שימוש  בהוראות? 
פיקוח משלים יכול לאפשר מעבר מ משטר מחמיר 
של אישורים מראש, למשטר של נורמות מחייבות. 
השימוש במנגנון משלים נועד לאפשר פיקוח מוגבר, 
ללא  מראש,  אישורים  של  למשטר  באופיו  הדומה 
הצורך במנגנון הבירוקרטי הכרוך בכך. המנגנון הקל 
והיעיל ביותר הוא שילוב בין נורמות מחייבות לחובת 
דיווח חד-פעמית על כניסה לשוק. מנגנון זה זהה 
כמעט לחלוטין לשימוש רגיל בנורמות מחייבות, אך 
שחקן  של  כניסתו  על  הרגולטור  את  מיידע  הוא 
חדש לתחום. כך הרגולטור יודע על כל השחקנים 
היכן לבצע פעולות  יודע  הוא  ולכן  הפועלים בענף 

פיקוח ואכיפה.

רגולציה  של  משטר  לגיבוש  מנחות  שאלות 
מתקדמת וכלים לא רגולטוריים

קבוצה זו כוללת מגוון כלי מדיניות, עם שונות רבה 
סיכונים  על  השפעה  שעניינה  מדיניות  ביניהם. 

מהקניית  מהותית  שונה  מס  הטבות  באמצעות 
בכלכלה  משימוש  או  אזרחיות  תביעה  זכויות 
התנהגותית. לכן כלל האצבע המרכזי הוא להיעזר 
במומחה מהתחום הרלוונטי, על מנת לבחון חלופות 
תוכן מתאימות לכל כלי. עם זאת, יש מספר שאלות 
מהכלים  ניכר  לחלק  רלוונטיות  להיות  שעשויות 

בקבוצה זו.

רבים  הדרושים?  הממשלתיים  המשאבים  מה 
מהכלים בקבוצה זו מבוססים על פעילות ממשלתית 
שאינה כופה. תמיכה תקציבית, הטבות מס ואפילו 
טעונים  כולם   – המידע  זרימת  לשימור  קמפיין 
פעולה ממשלתית יזומה והקצאת תקציבים. חלופות 
המשאבים  היקף  על  מאוד  ישפיעו  שונות  תוכן 
המדיניות  מימוש  לצורך  הנדרשים  הממשלתיים 
המס  להטבת  לזכאות  הסף  תנאי  הגדרת  )למשל, 
או אופן הפרסום של קמפיין המידע – בתקשורת 

המסורתית או באינטרנט(.

התנהגות?  לעוות  עלול  בכלי  השימוש  וכיצד  האם 
זה מיועדים להשפיע  כל הכלים המוצגים במדריך 
על התנהגות כדי לצמצם סיכונים. עם זאת, רגולציה 
על  כופים  אינם  רגולטוריים  לא  וכלים  ומתקדמת 
את  להכווין  שואפים  אלא  מוגדרת,  פעולה  הציבור 
השימוש  במיוחד  לכן  וולונטרי.  באופן  ההתנהגות 
בכלים אלו כרוך בחשש להשפעה לא מתוכננת ולא 

רצויה על ההתנהגות של הציבור.

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית



89

על  מספרת  ידועה  אנקדוטה  להמחשה:  דוגמה 
תקופת השלטון הקולוניאלי בהודו. הבריטים ביקשו 
ברחובות  שהיו  הקוברה  נחשי  מספר  את  לצמצם 
נחש  כל  עבור  כספי  פרס  להעניק  הוחלט  דלהי. 
קוברה מת. תחילה נראה היה שהמדיניות החדשה 
הבריטים  גילו  בהמשך  אך  מטרתה,  את  משיגה 
מתות  לקוברות  "ביקוש"  שיש  זיהו  רבים  שהודים 
מנת  על  קוברה  נחשי  ולהרביע  לגדל  החלו  ולכן 
לקבל מענק עבורם. כאשר הדבר נודע לבריטים הם 
ביטלו את מדיניות המענקים. כתוצאה מכך מגדלי 
הנחשים שחררו את הקוברות מחוות הגידול, והעיר 

דלהי הוצפה בנחשי קוברה.
גיבוש  בשלב  הבריטים,  של  הראשונה  השגיאה 
המדיניות, הייתה הכשל לזהות שתגמול כספי עבור 
נחשי קוברה לא בהכרח יתמרץ ציד של נחשים אלא 

יביא לגידול ממוסד שלהם.
השגיאה השנייה הייתה בהיעדר הבנה של ההחלטה 
של  ההתנהגות  על  המענקים  מדיניות  את  לבטל 

מגדלי הנחשים.

כלכליות-תחרותיות  השפעות  למדיניות  יש  האם 
להביא  עלולה  ממשלתית  התערבות  רצויות?  לא 
או  בענף  החזקים  השחקנים  של  מצבם  לשיפור 
גם  חדשים.  או  קטנים  בעסקים  בעקיפין  לפגוע 
התערבות לא כופה מצריכה בחינה של ההשפעות 
על הדינמיקה בין השחקנים השונים. בחירה בכלים 

של רגולציה עצמית מצריכה בחינה של ההשפעה 
קביעת  שמנגנון  לוודא  מנת  על  התחרותית, 
הרגולציה העצמית לא משמש לתיאום בין מתחרים 

או לאכיפת הסדרים שפוגעים בתחרות.

ניתוח חלופות התוכן ובחירה ביניהן
יש לגבש מספר חלופות תוכן.  על בסיס השאלות 
בין מספר חלופות לכל סוגיה  ניתן לבצע השוואה 
בנפרד )למשל השוואה לגבי שאלת תוקף הרישיון, 
השוואה לגבי שאלת מערך הפיקוח, השוואה לגבי 
של  סטים  מספר  לבנות  או  וכו'(;  הדיווח  חובות 
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ולהשוות   – סוגיות  מספר  המכילים  תוכן  חלופות 
ביניהם. בדרך כלל יהיה קל ופשוט יותר לבחון כל 
ביותר(,  המרכזית  בסוגיה  )להתחיל  בנפרד  סוגיה 

ולוודא שמרכיבי התוכן השונים משתלבים זה בזה.

השלבים  לפי  תבוצע  אלו  חלופות  בין  ההשוואה 
לערוך  יש  השיטה:  בחינת  בפרק  לעיל  שהוצגו 
תחשיב עלות-תועלת לפי עקרון התועלת המצרפית 
לציבור(  עלויות  לממשלה,  עלויות  הסיכון,  )השפעת 
החברתית  העלות  עם  בחלופה  לבחור  במטרה 

הנמוכה ביותר:

 תוחלת הנזק
 השנתית
מהסיכון

 עלות אמצעי
 ההתמודדות
לממשלה

 עלות אמצעי
 ההתמודדות

לציבור

סך
העלויות

מצב קיים

חלופה א׳

חלופה ב׳

חלופה ג׳
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של  האפקטיביות  רמת  את  בחשבון  להביא  חשוב 
כל חלופת תוכן בהשפעה על צמצום הסיכון )מידת 
על  ההשפעה  מידת  ההסתברות,  על  ההשפעה 
החומרה, ושיעור המקרים שיושפעו מחלופת התוכן(.

 
בנוסף יש להתחשב בשיקולים ובהשפעות נוספות 
פיזור  תחרות,  אדם,  זכויות  סביבתיות,  חברתיות,   –
הנזק ופיזור העלויות, עסקים קטנים ושיקולים בין-
פגיעה  מינימום  עם  חלופות  להעדיף  יש  לאומיים. 
כדי  התוכן  את  להתאים  ולנסות  אלה,  בשיקולים 
לצמצם את הפגיעה בהם. שיקולים אלו מוסברים 
לעיל בפרק בחינת השיטה. מומלץ לעיין בנספחים 
ז' ו-ח', אשר מציגים כללי עזר לזיהוי פגיעה בתחרות 

ובעסקים קטנים.

מניעת כפילויות וחפיפות:
לאחר השלמת גיבוש התוכן, יש לבדוק שהרגולציה   
או המדיניות לא יוצרת כפילויות. כפילות תתבטא   
תועלת  עם  לציבור(,  או  )לממשלה  יתר  בעלויות   

נמוכה להפחתת תוחלת הסיכון.  
אמצעי  בשני  משימוש  להימנע  יש  כעיקרון   
התמודדות המוכוונים לטיפול באותו סיכון באותה   

נקודה.  
לצורך כך יש לבחון את השיטה בכללותה ואת כל   
התהליכים שהיא יוצרת. כפילויות בטיפול בסיכונים   
שמטפלות  הוראות  )שתי  פנימיות  להיות  יכולות   
עם  כפילות  )יצירת  חיצוניות  או  סיכון(,  באותו   

רגולציה או מדיניות אחרת(.  

המלצות לשלב יישום הרגולציה/המדיניות שנבחרה
ביצוע תקופת מבחן. לאחר השלמת התהליך ובחירה בפתרון ובתוכן הרצוי, מומלץ לשקול לערוך תקופת 
מבחן )pilot(, במהלכה הרגולציה או המדיניות תיושם בהיקף מוגבל ולתקופה קצובה – למשל באמצעות 
פרסום "הוראת שעה". תקופת המבחן מאפשרת להעמיד את ניהול הסיכונים למבחן אמפירי, ולברר האם 
הוא אפקטיבי בהתמודדות עם הסיכון )ומה העלויות הממשלתיות והעלויות לציבור כתוצאה מהפעלתו(. חשוב 
להגדיר מראש קריטריונים ומדדי תוצאה להערכת תקופת המבחן, וכמובן להקים מנגנון לאיסוף וניתוח נתונים 
במהלך תקופת המבחן. תקופת מבחן חשובה במיוחד כאשר מדובר ברגולציה או במדיניות עם השפעה 

חברתית או כלכלית נרחבת.

הגבלת תוקף ובחינה תקופתית. גם לאחר תקופת המבחן, מומלץ להגביל מראש את התוקף של הרגולציה או 
המדיניות שנבחרה. הסיבה לכך היא שניתן להניח בוודאות שבעתיד הנסיבות ישתנו – יתעוררו סיכונים חדשים, 
הסיכונים ייעלמו או ישנו את אופיים, תפותח שיטה חדשה )רגולטורית, עסקית או טכנולוגית( להתמודדות עם 
ונהלים, לא  ורגולציה שמעוגנות בחוקים, תקנות  הסיכונים. בניגוד לתקציב, שנבחן לעיתים קרובות, מדיניות 
נבחנת אחת לתקופה קבועה ולא נדרש לאשרר אותה מחדש. מומלץ להגביל את התוקף של ההחלטה על 
מנת לסייע למערכת בעתיד, ולהבטיח שהמערכת תעדכן את ניהול הסיכונים ולא תתבסס על תהליך שבוצע 
בעבר הרחוק. הדרך המקובלת לעשות זאת היא באמצעות "סעיפי שקיעה" )sunset clauses( אשר קובעים 
מראש כי החוק, התקנה או הנוהל יהיו תקפים למשל לתקופה של חמש או עשר שנים. לקראת סוף התקופה 
ניהול סיכונים, ועל סמך הערכת הסיכונים המחודשת יתקבלו החלטות עדכניות  ייערך תהליך מחודש של 
לגבי אופן הטיפול בהם. צעד זה מחזק את מקבל ההחלטות כיוון שהוא שומר על הגמישות של המערכת 

הממשלתית בעתיד )לאור הקושי המובנה לשנות חוקים ותקנות שאין להם תוקף(.
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ניהול משברים

עד כה, התהליך עסק בצעדים מוקדמים שמטרתם 
להפחית מראש את ההסתברות להתממשות הסיכון 
או לצמצם את חומרתו. בשונה מכך, ניהול משברים 
 )Crisis Management/Contingency Plane(

עוסק בטיפול בסיכון לאחר שהתממש.
 

במיוחד  חשובה  בדיעבד  לסיכונים  להגיב  היערכות 
מערך  גבוהה.  חומרה  עם  בסיכונים  מדובר  כאשר 
מוצלח של ניהול משברים יכין את המערכת לסיכונים 
שמופו בשלב זיהוי הסיכונים, אך גם להתמודדות עם 

סיכונים חדשים ועם סיכונים שלא זוהו.

האתגר המרכזי של ניהול משברים הוא שהמערכת 
אלו  ודאות.  ואי  לחץ  בתנאי  מהר,  לפעול  נדרשת 
תנאים גרועים לקבלת החלטות. לכן השאיפה בניהול 
משברים היא להגיע לרמת מוכנות גבוהה ככל הניתן 
מראש, כך שיהיה ברור מה צורת הפעולה המיטבית 
וכל המשאבים הנדרשים יהיו מוכנים לשם כך. כאשר 
וכל  התפקידים  בעלי  כל  עבור  ברורות  הנחיות  יש 
המשבר  בעת  מראש,  מוכנים  והמשאבים  הציוד 
הם יהיו פנויים לביצוע, וכך פוחתת הסכנה לטעויות 

בהפעלת שיקול דעת.
 

ניהול המשברים מהווה המשכו של תהליך ההערכה 
והטיפול המוקדם בסיכונים. הוא גם משלים אותם. 
אסטרטגיה  להוות  יכול  משברים  ניהול  ראשית, 

עיקרית להתמודדות עם סיכונים – מקבל ההחלטות 
)לא  הסיכון  קבלת  של  באסטרטגיה  לבחור  עשוי 
בו  לטפל  ולהיערך  הסיכון(  לצמצום  מראש  לפעול 
חלק  להוות  יכול  משברים  ניהול  בנוסף,  בדיעבד. 
מאסטרטגיה לצמצום סיכון שמבוססת על שיטות 
למערכת  מאפשר  המשברים  ניהול  ביטוח.  של 
הקדשת  מצריך  הוא  אך  הסיכון  מנזקי  להשתקם 
 – ציוד(  רכישת  הכשרה,  )תכנון,  מראש  משאבים 
בדומה לרכישת פוליסת ביטוח. לכן, ניהול משברים 
נחוץ במיוחד לסיכונים עם רמת חומרה גבוהה, והוא 
גבוהה  החומרה  כאשר  עיקרי  ככלי  לשמש  עשוי 

וההסתברות נמוכה.
 

ניהול משברים מורכב מההיערכות המוקדמת )הכנת 
ופעולות  הצורך(  לעת  ומשאבים  מגירה"  "תכניות 
נועד  זה  שתהליך  כיוון  אמת.  בזמן  לסיכון  תגובה 
לתת מענה לסיכונים – מומלץ לבצע אותו בסמוך 
לטיפול  מיועד  משברים  ניהול  הסיכונים.  להערכת 
בנזק וגם להבטיח רציפות תפקודית במצבי אסון – 
הן של היחידה הממשלתית והן של תפקודים חיוניים 

אחרים )כמו תשתיות ציבוריות או עסקים(.
 

ניהול משברים הוא תיאום מראש  רכיב מרכזי של 
עם גופים אחרים והיערכות משותפת מראש. בעת 
לפעול  יידרשו  השונים  הגופים  האירוע  התממשות 
בתיאום תוך הכרה של חלוקת הסמכויות והתפקידים 
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ביניהם. בישראל גופי החירום המרכזיים כוללים בין 
פיקוד  )רח"ל(,  הלאומית  החירום  רשות  את  היתר 
הרשות  החולים,  בתי  חירום,  לשעת  משק  העורף, 

הארצית לכבאות והצלה ומגן דוד אדום.
 

בסיכון  טיפול  של  המרכזיים  השלבים  את  נציג 
שהתממש – ושאמורים להוות ראשי פרקים בתכנית 
המגירה לניהול משברים. כבכל החלטה משמעותית, 
גם כאן רצוי לבחון שהצעדים ייבחרו לאחר השוואת 

חלופות וביצוע ניתוח עלות-תועלת.
 

סיכון  עם  להתמודדות  השלבים  לשלושת  בנוסף 
שהתממש, חשוב להכין מראש את הרגולציה ואת 
המדיניות הציבורית כדי שיהיו סמכויות ודרכי פעולה 
מתאימות להפעלתן בעת המשבר. היערכות מראש 
לרוב מתן אפשרות להחמיר את המדיניות  תכלול 
או הרגולציה )לנקוט משנה זהירות ביישום הכללים 
או בהפעלת מערך הפיקוח והאכיפה בעת משבר( 
ואפשרות להקל את המדיניות או הרגולציה )להסיר 
המשבר  עם  ההתמודדות  את  לשפר  כדי  חסמים 

ולהשתקם ממנו(.
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דוגמה להמחשה: סמכות להקל בדרישות הרגולציה 
או המדיניות.

בעת התפרצות מגפה יש צורך בחיסונים ובתרופות. 
על מנת להיערך לאירוע כזה, הוחלט לקבוע מראש 
כי למנהל היחידה יש סמכות לאפשר רישוי מזורז 
של תרופות וחיסונים מבלי לעבור את כל הבדיקות 
משבר,  בעת  תופעל  זו  הקלה  הרגילים.  וההליכים 
ממנו. ולהתאושש  להתמודד  לאפשר  מנת  על 
בדרישות  להחמיר  סמכות  להמחשה:  דוגמה 
הרגולציה או המדיניות. בעת חשד לאירוע בטיחותי 
או ביטחוני חריג המערב תעופה אזרחית, יש צורך 
ולפנות את הטיס  לבודד את המטוסים המסוכנים 
רשות  שלמנהל  מראש  לקבוע  יש  לכן  טיס.  מכלי 
שדות התעופה יש סמכות להורות לכל כלי הטייס 
האזרחיים לנחות באופן מיידי. הוראה זו מרחיבה את 
שכרוכה  פעילות  להגביל  הממשלה  של  הסמכויות 
או קשורה בסיכון. היא לא מיועדת לשימוש בשגרה, 

אלא רק במצבי חירום חריגים.

מענה מיידי: ייצוב המצב וטיפול דחוף 
וטיפול  פינוי  והצלה,  חילוץ   – חיים  פעולות להצלת 
כיצד,  לבצע,  צריך  פעולות  אילו  להגדיר  יש  רפואי. 
מי אחראי לבצען ולהקצות מראש משאבים לביצוע 

פעולות אלו.

דוגמה: "מגן דוד אדום" הוא ארגון ההצלה הלאומי 
של מדינת ישראל לרפואה דחופה. קיומו ופעילותו 
של הארגון מכוונים להצלת חיים במתווה של ניהול 

משברים, לאחר שהסיכון התממש.

תיחום מקור הנזק ומניעת התרחבות ההשפעה של 
בכל  לנזק  הגורם  יטופל  כיצד  יכלול  התכנון  הנזק. 
תרחיש בכדי להפסיק את הפגיעה )למשל, במקרה 
של מגיפה יש לאתר את החולים והנשאים שעלולים 
תכנית  להכין  יש  בנוסף,  סביבתם(.  את  להדביק 
לבלימת ההשפעות של הנזק על הנכסים המוגנים 
האוכלוסייה  של  חיסון  מבצע   – המגיפה  )בדוגמת 

ברדיוס מוגדר סביב מוקד הסיכון(.

לציבור  הנחיות  מראש  להכין  יש  האירוע.  תקשור 
כיצד לפעול ולספק מידע כללי על הסיכון. יש להביא 
בחשבון ערוצי תקשורת ואת אופן העברת המסרים 
)בכתב, מסר חזותי, באמצעות ראיון של גורם בכיר(. 
חשוב שההנחיות וההסברים לציבור יהיו מותאמים 

לשעת חירום: ברורים, פשוטים וחיוניים.

דוגמה: בשנת 2016 החלה רשות החירום הלאומית 

כוללו  ההכנות  צונאמי.  לאירוע  הכנה  בפעולות 
שלטי  ופריסת  הים  מחופי  מילוט  מסלולי  הכשרת 
תגובה  לאפשר  נועדו  אלו  פעולות  והכוונה.  אזהרה 
מכוונות  לא  והן  שהתממש,  לסיכון  יותר  טובה 
או  צונאמי  להתממשות  ההסתברות  לצמצום 

להפחתת עוצמת הפגיעה של הנחשול בחוף.
הכנה  נוספות.  פגיעה  למנוע  כדי  נדרשות  פעולות 
למנוע  כדי  שנדרשת  נוספת  פעולה  כל  לביצוע 

פגיעה נוספת.

דוגמה: תאונת דרכים.
ההסתברות  הפחתת  שעניינה  לרגולציה  בנוסף 
מרחק(  לשמור  )חובה  דרכים  תאונות  להתרחשות 
וצמצום חומרת הנזק )חובה לחגור חגורת בטיחות(, 

הממשלה עוסקת גם בהכנה למשברים.
מד"א  של  אמבולנסים   – חיים  להצלת  פעולות 
בפצועים  לטפל  מוכנים  הצלה  ארגוני  של  וכוחות 

ולחלץ נפגעים.
אגף   – הנזק  של  ההשפעה  התרחבות  מניעת 
התנועה במשטרת ישראל עוסק בדיווח על מפגעי 
תנועה ומניעת הפרעות לתנועה בכבישים כתוצאה 

מתאונות דרכים.
ישראל  במשטרת  התנועה  אגף   – האירוע  תקשור 
עוסק בדיווח על מפגעי תנועה ובמסירת מידע על 

תאונות ועל כבישים חסומים.
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את  לשבש  עלול  סיכון  חיוניים.  שירותים  אספקת 
לקבוצה  או  לציבור  החיוניים  השירותים  אספקת 
אספקה  לאפשר  כדי  מראש  להיערך  יש  מוגדרת. 
ציוד  רפואה,  שירותי  מזון,  דלק,  מים,  חשמל,  של 
רפואי ושירותים חיוניים נוספים. לעיתים נדרש להכין 

ולתחזק מבעוד מועד מלאי חירום.

סיום האירוע: שיקום וחזרה לשגרה
את  להשיב  במטרה  פעולות  יבוצעו  זה  בשלב 
הפעילות לשגרה. תהליך זה עשוי להימשך תקופה 
דורש  זה  תהליך  שגם  כיוון  שבועות.  מספר  של 
מראש  להיערך  רצוי  וקשב,  משאבים  הקדשת 
הפעילות  בו  כמצב  מוגדר  האירוע  סיום  אליו.  גם 
לפני  שהייתה  כפי  רגיל,  לתפקוד  חזרה  הרלוונטית 

התרחשות הסיכון.

עם סיום האירוע חשוב לערוך תחקיר מקצועי של 
האירוע, בהובלת דרג ניהול. התחקיר משתלב בתוך 
בפרקים  )ראו  הארגון  של  והבקרה  המעקב  מערך 
הבאים(. התפקיד המרכזי של התחקיר הוא לזהות 
תהליכים פגומים ולטפל בהם כדי למנוע התממשות 
של סיכונים עתידיים. לכן, חשוב לתחקר את הכללים 
ולא להתמקד באחריות של  ואת תהליכי העבודה, 

גורם כזה או אחר.

מענה משני: הפעלה של תפקודים חיוניים
הפעלה מחדש של תפקודים חיוניים. תכניות מגירה 
צריכות לכלול הוראת לפעולות ספציפיות עבור כל 
יחידה חיונית במערכת. הוראות אלו מיועדות למנוע 

השבתה של שירותים ותשתיות חיוניות.

דוגמה: חברת החשמל נערכת להפעלת תחנות כוח 
לאחר אירועים חריגים כמו תאונות ואסונות טבע.

דוגמה: אגף התנועה במשטרת ישראל דואג לפנות 
לצד הדרך כלי רכב שהיו מעורבים בתאונת דרכים, 
תשתית   – תפקידה  את  למלא  לדרך  לאפשר  כדי 

תחבורתית.

יש  מתקנים לשעת חירום ושיטות עבודה חלופיות. 
וכן  חירום  בשעת  לשימוש  יעודיים  מתקנים  להכין 
שיטות עבודה וציוד לשעת חירום )למשל הצטיידות 
מתקנים  חשמל(.  הפסקת  של  למקרה  בפנסים 
ושיטות  למתקנים  כחלופה  ישמשו  אלו  ושיטות 
הנמצאים בשימוש בשגרה )למשל, בעת משבר ניתן 
מכרזים(,  ועדת  ללא  מזורזים  רכש  תהליכי  לבצע 
והם גם נחוצים כדי לשרת פעילויות חירום לטיפול 
חשמל  שיספקו  גנרטורים  הצבת  )למשל,  בסיכון 
לחמ"ל שהוקם בשטח(. לעיתים יידרש תכנון מראש 
של פריסה והפעלה של תשתיות חלופיות )למשל, 

תשתיות תקשורת(.
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הסיכונים  תקשור  האם  בדיעבד  לבדוק  מומלץ 
השיג את מטרתו. האמצעי המקובל לשם כך הוא 
באמצעות סקרים או שאלונים, בהם הציבור נשאל 
ניהול  מדיניות  ואת  הסיכונים  את  מבין  הוא  כיצד 

הסיכונים.

תקשור הערכת הסיכונים
לציבור  להציג  מיועד  הסיכונים  הערכת  תקשור 
והמסקנות  התובנות  את  הרלוונטיים  העניין  ולבעלי 
שמקבל ההחלטות הפיק מהערכת הסיכונים )זיהוי 
הסיכונים, אפיון הסיכונים וניתוח הסיכונים(. המטרה 
שמקבל  רלוונטי  במידע  הציבור  את  לצייד  היא 

ההחלטות אסף וניתוח.

לתקשור הערכת הסיכונים יש שני עקרונות מרכזיים: 
ברורות  והנחיות  ברורה  בצורה  המסר  העברת 
מול  נכון  לפעול  לציבור  לעזור  מנת  על  לפעולה. 
יכלול  הסיכונים  הערכת  שתקשור  חשוב  הסיכון, 

הדרכה יישומית כיצד על הציבור לפעול.

בשלב הראשון יש לברר מה עמדת הציבור:
עד כמה הסיכון מוכר לציבור?  

איזה ניסיון יש לציבור בחשיפה לסיכון?  
הנזק מהסיכון  חומרת  את  הציבור מעריך  כיצד   

ואת ההסתברות להתממשותו?  
אילו מאפיינים נוספות הציבור מייחס לסיכון?  

תקשור סיכונים

המידע ממקבל  העברת  את  כולל  סיכונים  תקשור 
הרלוונטיים  העניין  בעלי  אל  הממשלתי  ההחלטות 
מהווים  אינם  זה  בפרק  ההסברים  הרחב.  והציבור 
הממשלתית  הדוברות  מול  סדורה  לעבודה  תחליף 

ולהנחיות הדוברים לגבי כל מקרה לגופו.

לנהל  היא  ההחלטות  מקבל  של  המטרה  כאמור, 
התועלת  עקרון  לפי  האופטימלי  באופן  הסיכון  את 
המצרפית, והוא עושה זאת באמצעות השפעה על 
אפקטיביות  להבטיח  כדי  הציבור.  של  ההתנהלות 
מרבית, חשוב למסור לציבור )או לקבוצות רלוונטיות 
מתוכו( מידע על הסיכונים ועל המדיניות הממשלתית 

להתמודדות עימם.

ניהול  תהליך  כל  לאורך  מתבצע  סיכונים  תקשור 
הסיכונים: החל משלב הערכת הסיכונים, דרך שלב 
המדיניות  של  הביצוע  ובמהלך  בסיכונים  הטיפול 

שנבחרה.

לתקשור הסיכונים שלוש מטרות מרכזיות:
לייצר מודעות לסיכונים אצל הציבור;  

להנחות את הציבור כיצד לפעול, כדי להימנע    
  מהסיכון או לצמצם את חומרתו;

 – הממשלתית  המדיניות  את  ולהסביר  להציג   
באילו סיכונים היא מטפלת )וכיצד( ובאילו סיכונים   

היא לא מטפלת.  

על  להשפיע  יכולה  הציבור  עם  שתקשורת  מכיוון 
ההתנהלות שלו, תקשור סיכונים יכול לשמש כשיטה 
למשל,  כך  בסיכון.  לטיפול  מתקדמת  רגולציה  של 
אם הציבור חושב שסיכון משמעותי הוא סיכון זניח, 
ייתכן שמסירת מידע והסברה ישנו את התפיסה של 
הציבור ובהתאם גם את ההתנהלות בנושא. מידע 
הוא אלמנט יסודי בתהליכי קבלת החלטות – אצל 
אנשים פרטיים ואצל ארגונים. לכן, לשימוש נכון בכלי 
זה יכולה להיות השפעה מהותית על החשיפה של 

הציבור לסיכונים.

כלי  הוא  שמטוס  לחשוב  טועה  הציבור  דוגמה: 
כלי תחבורה  ושרכבים פרטיים הם  תחבורה מסוכן 
בטוח. בפועל, המצב הפוך ומטוס הוא כלי תחבורה 
ההסתברות  בהבנת  שוגה  הציבור  בהרבה.  בטוח 
היא  התוצאה  השונים.  הסיכונים  להתרחשות 
שהציבור חושש משימוש במטוס ועושה שימוש יתר 
– התנהלות שמגדילה את הסיכון  ברכבים פרטיים 

לציבור הנוסעים.

דוגמה להמחשה: הורים חושבים שילדיהם נדבקים 
בכינים בגלל משחק בארגז חול, בעוד שהם נדבקים 
וחתולים.  כלבים  עם  מגע  בגלל  בעיקר  בכינים 
במקרה זה ציבור ההורים שוגה בהבנת הנסיבות בהן 
יש חשיפה גבוהה לסיכון וכתוצאה מכך הוא ייערך 

בצורה לא טובה למניעה ולטיפול בסיכון.
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תפיסת  בין  פער  יש  האם  לבחון  ניתן  מכן  לאחר 
הציבור לבין הסיכון בפועל, ולתכנן את תקשור הסיכון:
גורמת  הסיכון  את  הציבור  של  הבנה  אי  האם   

לציבור לפעול בצורה לא זהירה?  
איזה מידע על הסיכון צריך להעביר כדי להשפיע   

על התנהגות הציבור?  
למי המידע מיועד? יש להגדיר במדויק את קהל   

היעד של המידע.  
באיזו צורה יש להעביר את המידע כדי שיתקבל   
בצורה מיטבית ויהיה מובן לציבור? )יש לתת את   
הדעת על אורך המסר; אופן העברת מידע: מסר   
ויזואלי, אזהרה, הדרכות, פרסום הודעה לעיתונות(  
יש  זמן  כמה  ובכל  המידע  את  להפיץ  יש  מתי   

למסור עדכון לגביו?  
כיצד על הציבור לפעול? מאילו פעולות להימנע,   

אילו פעולות חיוניות וכו'.  
 

תקשור מדיניות ניהול הסיכונים
חשוב  בסיכונים,  הטיפול  שלב  השלמת  לאחר   
להציג ולהסביר לציבור את הרגולציה או המדיניות   
שנבחרה ומדוע היא נבחרה. מידע על הרגולציה   
לציבור  לסייע  כדי  חשוב  שנבחרה  המדיניות  או   
לציית לרגולציה בצורה מיטבית. תקשור המדיניות   
הנבחרת גם מקנה לה לגיטימציה ציבורית ומהווה   

ביטוי לעקרונות של הנמקה ושקיפות.  
יכלול   הנבחרת  המדיניות  של  מוצלח  תקשור   
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שהובאו  השיקולים  שבוצע,  התהליך  על  הסבר   
סיכום  שהתקבלה.  להחלטה  והנימוקים  בחשבון   
של תוצרי התהליך יכול לשמש לתקשור המדיניות   

שנבחרה.  
יש ערך למסור לציבור מידע על ההחלטה לטפל   
בסיכונים  לטפל  שלא  או  מסוימים  בסיכונים   
המדיניות  את  משקפות  אלו  החלטות  מסוימים.   
סיכונים  אילו  לציבור  ומבהירות  הממשלתית   
באמצעות  יטופלו  לא  סיכונים  ואילו  יטופלו   

מעורבות ממשלתית.  

תקשור במהלך ביצוע המדיניות
לאחר קבלת ההחלטה עשויים להתרחש אירועים   
שמצדיקים מסירת מידע לציבור. קבוצה ראשונה   
 – בסיכונים  שינוי  כוללת  כאלה  אירועים  של   
או  חדשים  סיכונים  הופעת  סיכון,  של  היעלמות   
)שינוי בהסתברות, בחומרה  שנוי בפרופיל הסיכון   
קבוצה  הסיכון(.  את  שמאפיינות  בנסיבות  או   
מידע  למסור  מקום  שיש  אירועים  של  שנייה   
עליהם כוללת פעולות פיקוח, אכיפה והפרה של   
המדיניות הממשלתית. תקשור של אירועים אלו   
כדי  עושה  הממשלה  מה  להסביר  כדי  חשוב   
לממש את מדיניותה – למשל ליידע את הציבור   
שמערך הפיקוח פעיל ושמפרים נתפסים ונענשים   

באופן מרתיע.  
ביצוע  במהלך  סיכונים  תקשור  של  אחר  מקרה   

הוא בעת התממשות הסיכון. העיקרון  המדיניות   
מידע  לציבור  לספק  הוא  אלו  במצבים  המנחה   
ברור ותמציתי, שהציבור יכול להבין ולהשתמש בו   
מסרים  סיכון.  התממשות  של  חירום  במצב   
מורכבים, ארוכים או מנוסחים בלשון מקצועית לא   

יובנו, והציבור לא יוכל להפיק מהם תועלת.  
בעת התממשות סיכון יש משמעות רבה לאופן   
שבו מגיבה הממשלה. יש מגוון תגובות אפשריות   
מידע  למסור  מסירוב  החל   – לסיכון שהתממש   
עד להשלמת החקירה בנושא, דרך מסירת מידע   
וכלה בהודעה מיידית על לקיחת  באופן הדרגתי   
כחלק  הסיכון.  התממשות  של  לאירוע  אחריות   
מהתפיסה הרחבה של ניהול סיכונים, מוצע לנסח   
הבאים: העקרונות  לפי  לציבור  המסר  את   
חשוב למסור לציבור מידע, כל עוד המידע אמין   
המשברים; ניהול  לפעולות  יזיק  לא  ופרסומו   

מכיוון שאין מצב של אפס סיכונים, חשוב להבהיר  
של  תוצאה  בהכרח  אינה  הסיכון  שהתרחשות   
אלא  סיכונים,  כליל  למנוע  ממשלתי  מחדל   
הגורמים  של  מפעילות  כחלק  קיים  שהסיכון   
שעצם  לזכור  יש  אירוע  בעת  גם  המעורבים.   
או  שהמדיניות  משמעה  אין  הסיכון  התרחשות   

הרגולציה נכשלו.  

במועד התרחשות הסיכון ובסמוך לו קיימת נטייה   
לחפש אשמים לאירוע. חשוב לנהל את האירוע   
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דוגמה להמחשה: הודעה לתקשורת בעקבות פיצוץ 
של צינור גז טבעי.

"האירוע שהתרחש אתמול נחשב לאחד מהאסונות 
האחרונות.  בשנים  בישראל  שהתרחשו  הגדולים 
סמוך   23:00 השעה  לאחר  מעט  התרחש  הפיצוץ 
בני אדם  שני  נפצעו קשה  בפיצוץ  הגדול.  למכתש 
ונפצעו קל חמישה בני אדם. הנתונים הקיימים בידינו 
כרגע מצביעים על כך שהפיצוץ אירע בעקבות תאונה 
והוא לא תוצאה של פגיעה מכוונת. המשרד בודק 
האם חברת האנרגיה תחזקה את צינור הגז בהתאם 
להוראות החוק. בשלב זה אסור לנסוע בכביש 225. 
למידע נוסף ולדיווח על אירועים חריגים יש לפנות 
לרשלנות של  נבדק החשד  למנהל אגף הבטיחות. 
עובדי תחנת ההזרמה, כיוון שלפני התאונה נצפתה 
עלייה בקצב הזרמת הגז. תוצאות הבדיקה יפורסמו 
עם השלמתה. אם יימצא שיש לעדכן את המדיניות 
נגרם  שהפיצוץ  יתברר  אם  יתוקנו;  הם   – והנהלים 
בשל רשלנות או הפרת הוראות החוק – האחראיים 

לכך יועמדו לדין."

דוגמה להמחשה: הודעה לתקשורת בעקבות טביעה 
של אדם בים.

"לפי המידע המצוי בידינו, המנוח נכנס לים אתמול 
ונראה שהוא נסחף לעומק הים  ידועה,  בשעה לא 
וטבע. בשלב זה נסיבות המקרה נבדקות. טרם ידוע 
האם המנוח נכנס לים בשעה בה היו שירותי הצלה 

באופן אחראי ולא לפרסם השערות לא מבוססות   
הן  זה תקף  עיקרון  לפני שנערך תחקיר מסודר.   
כאשר האשמה מופנית לממשלה והן כאשר היא   
מופנית לגורמים פרטיים. תחקיר הוא כלי מקצועי   
פנימי והוא גם מנגנון בקרה מפני פרסום מידע לא   

מבוסס.  
יכללו  סיכון  התממשות  אודות  ראשוניים  מסרים   

   את הרכיבים הבאים:
מקום,  קרה,  )מה  האירוע  תיאור  בסיסי:  מידע   
מועד(; הסבר על השפעתו )ככל שיש מידע( ועל   
פעולות שבוצעו )על-ידי הממשלה ועל-ידי גורמים   

פרטיים( ותוצאתן.  

הנחיות לציבור: מסירת פרטי קשר של הממונה    
מידע  למסור  הציבור  הזמנת  האירוע;  ניהול  על   
והוראות  הנחיות  חריגים;  אירועים  על  ולדווח   
)להתרחק מאזור מסוים, לנקוט באמצעי  לציבור   
בתאריך  שיוצר  מוצר  לצרוך  לא  יזומים,  זהירות   

מסוים(.  
פעולות עתידיות: הסבר על כך שנערך תחקיר של   
לאפשרויות  התייחסות  לו;  והגורמים  האירוע   
השונות וחלופות הפעולה השונות שעומדות בפני   

מקבל ההחלטות לפי תוצאות התחקיר.  

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

תרשים 18: רכיבים מרכזיים במסר תקשורתי על אודות סיכון שהתממש

הנחיות לציבור

פרטי קשר של 
מנהל האירוע

פעולות עתידיות

הזמנה למסור מידע

מידע בסיסי

תיאור האירוע

השפעת האירוע

הוראות בטיחותפעולות שבוצעו

האירוע 
וסיבותיו

 מתוחקרים

אפשרויות פעולה
לפי תוצאות

התחקיר
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בחוף והאם המנוח ידע לשחות. לאחר בירור מלוא 
)חופים  רחצה  אתרי  של  ההסדרה  תיבחן  הנסיבות 
מוכרזים, שירותי הצלה( והאם יש צורך לחדד נהלים 
או לבצע שינויים במדיניות. הרשות מזכירה שרחצה 
ומסוכנת.  אסורה  היא  הצלה  שירותי  ללא  בחוף 
רשימת החופים המוכרזים מפורסמת באתר משרד 

הפנים."

מעקב ובקרה

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית

להיות  צריך  הסיכונים  ניהול  מדיניות  של  הביצוע 
מלווה במעקב ובבקרה משתי סיבות עיקריות:

לבצע בקרה האם הסיכונים השתנו;  
לוודא האם ניהול הסיכונים אפקטיבי ולזהות האם   

נדרש לבצע בו שינויים.  

יש לבסס תהליכי מעקב ובקרה על מנת לבדוק האם 
סיכונים  קיימים  האם  להתקיים,  סיכונים ממשיכים 
)בעיקר  השתנו  שזוהו  הסיכונים  האם  חדשים, 
והאם התרחשו שינויים  וחומרה(  בהיבטי הסתברות 
משמעותיים שמצריכים עדכון של סדרי העדיפויות. 
בנוסף, כלל תהליך ניהול הסיכונים צריך להיות כפוף 
לוודא שהוא ממשיך להיות  לבחינה תקופתית כדי 
מתאים ויעיל. המעקב אחר הסיכונים והבקרה על 
תוצאות תהליך ניהול הסיכונים שונים זה מזה והם 

לא מחליפים אחד את השני.

מערכת מעקב ובקרה צריכה לכלול:
בסיכונים  הטיפול  של  הרכיבים  כל  של  בחינה   
)אסטרטגיות, שיטות, תוכן, ניהול משברים, תקשור   

הסיכונים( לפחות פעם בשנה;  
הסיכונים שזוהו עוברים בחינה תקופתית )לפחות   
איסוף מידע עדכני.  כולל   – אחת לשלוש שנים(   

רכיב זה יכול להתבצע בעזרת גורם חיצוני;  
איסוף מידע וניטור שלו כדי להתריע על היווצרות   
שזוהו,  בסיכונים  ושינויים  חדשים  סיכונים  של   

כאשר מדובר בשינוי שמצריך בחינה חדשה של   
סדרי העדיפויות או של מדיניות הטיפול בסיכונים.  

הטיפול  מדיניות  על  ובקרה  לביצוע מעקב  הנחיות 
בסיכונים:

בסיכונים  הטיפול  מנגנוני  על  מידע  לאסוף  יש   
)מספר תהליכים שבוצע,ו מספר בקשות לרישיון   
ההפרות  שיעור  הפיקוח,  פעולות  היקף  שהוגשו,   

שנתפסו, זמן טיפול בפנייה(;  
כולל:  שהתרחשו.  אירועים  על  מידע  לאסוף  יש   
סיכונים שהתממשו או סיכונים שכמעט התממשו   
ועל  חריגים  אירועים  על  דיווח  ונפגע"(.  )"כמעט   
סיכונים שכמעט והתרחשו חשוב מאוד למערכת   
כדי ללמוד על תרחישים אפשריים להתממשות   
כדי  קריטי  אלו  מקרים  על  ודיווח  תיעוד  הסיכון.   
לתחקר סיבות להתרחשות סיכונים ולהטמיע את   
אלו  אירועים  של  תחקור  במערכת.  התובנות   
כיוון   – ולא בבעלי התפקידים  יתמקד בתהליכים   
ניתוח  אלא  אשמה,  הטלת  אינה  שהמטרה   

התהליך ושיפור שלו.  
שאלות מנחות כדי לבדוק האם מדיניות הטיפול   

בסיכונים אפקטיבית בצמצום הסיכון:  
האם השתנה מספר הסיכונים שהתממשו?   

האם השתנתה השכיחות היחסית של הסיכונים   
כלל  מתוך  האירועים  )מספר  שהתממשו   

הפעילות(?  
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השתנתה?  שהתממשו  האירועים  חומרת  האם   
בשנה(  למשק  הנזק  )סך  החומרה  סך  האם   
השתנה )חשוב להקפיד לבצע ניתוח דינמי ולהביא   

בחשבון שינויים ומגמות רקע(?  
מדיניות  של  התחולה  האם  יסוד:  רכיבי  בחינת   
הטיפול בסיכונים מתאימה )צרה מדי, רחבה מדי(?   

האם השיטה והתוכן שנבחרו מתאימים?   
האם מערך הפיקוח והאכיפה עומד ביעדיו?  

הטילה  בסיכונים  הטיפול  שמדיניות  העלויות  מה 
)עלויות  הציבור  ועל  הממשלה  תקציב  על  בפועל 
על  השפעה  כמו  עקיפות  ועלויות  ישירות  ציות 

הפעילות המפוקחת(?
אינטרסים  על  השפעה  הייתה  למדיניות  האם   
זכויות בסיסיות  בין-לאומי,  )תחרות, סחר  נוספים   

וכו'(?  

הנחיות לביצוע מעקב ובקרה על שינויים חיצוניים:
כל  )לגבי  השתנה  שזוהו  הסיכונים  פרופיל  האם   
במרשם  שמפורטים  הנתונים  האם   – סיכון   

הסיכונים עדיין עדכניים(?  
האם חלק מן הסיכונים שזוהו נעלמו ואינם קיימים   
שכרוכה  הפעילות  הפסקת  בשל  )למשל  יותר   

בהם(?  
האם הופיעו סיכונים חדשים? )אם הם משמעותיים  

ניהול  והתאמת  עקבי  באופן  ובקרה  מעקב  ביצוע 
הסיכונים, הם חיוניים כדי שניהול הסיכונים ימשיך 
המציאות  זמן.  לאורך  ורלוונטי  אפקטיבי  להיות 
דינמית וללא עדכון של הרגולציה או המדיניות, ניהול 

הסיכונים יתרוקן מתוכן.

חשוב לבצע אפיון וניתוח שלהם - ובמידת הצורך   
העדיפויות( סדרי  ואת  האסטרטגיה  את  לעדכן   
האם יש שינוי באמצעי התמודדות עם הסיכונים  
חדשת,  עבודה  שיטות  או  טכנולוגיות  )פיתוח   
יש   – שינויים  זוהו  אם  המשפטי(  במצב  שינויים   
לוודא שהמדיניות הממשלתית חוסמת אימוץ של   

אמצעי ההתמודדות החדשים(?  

המלצות למערכת מעקב ובקרה מוסדי:
חשוב שליחידה ממשלתית תהיה מערכת מידע   

ממחושבת;  
כדאי למנות בעל תפקיד שאחראי לאיסוף וניתוח   
הנתונים. הוא ידווח למקבל ההחלטות או למנהל   

היחידה על הממצאים;  
 risk( סיכונים  אחר  מעקב  צוות  להקים  ניתן   
board( שמקבל מידע על כל הסיכונים שהיחידה   
ומנהל  המידע  את  מנתח  מנהלת,  הממשלתית   

דיונים תקופתיים עם מקבלי ההחלטות.  

הרגולציה  והשפעות  הסיכונים  אחר  ובקרה  מעקב 
עקבי  וטיפול  משאבים  מצריריכים  המדיניות  או 
להקצות  חשוב  לכן  מידע.  וניתוח  תיעוד  באיסוף, 
לכך משאבים מראש. איסוף מידע בשגרה מצריך 
מעט משאבים, בעוד שניסיון לשחזר ולאסוף מידע 

בדיעבד מצריך משאבים רבים.

ניהול סיכונים בקביעת רגולציה 
ומדיניות ציבורית
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ובאכיפה מהווה המשך של  סיכונים בפיקוח  ניהול 
ציבורית.  ומדיניות  רגולציה  בקביעת  סיכונים  ניהול 
הציבורית  והמדיניות  הרגולציה  קביעת  בתהליך 
המחייבות  ההוראות   – הכללית  המסגרת  מוגדרת 
במערך  עוסק  זה  פרק  הפרתן.  על  והסנקציות 
להשתמש  כיצד  מחליט  אשר  והאכיפה,  הפיקוח 
בכלים שהוגדרו במסגרת המדיניות על מנת להבטיח 
אילו  מחליטים  זה  בשלב  למשל,  להוראות.  ציות 

פעולות יבוצעו, כלפי מי ובאיזו תדירות.

להתמודד  השיטות  ונקבעו  זוהו  שהסיכונים  לאחר 
איתם – יש להחליט כיצד להבטיח ציות לרגולציה 
סיכונים.  לצמצם  במטרה   – שנקבעה  למדיניות  או 
לכן מטרת העל של מערך הפיקוח והאכיפה היא 
כדי  למדיניות,  או  לרגולציה  ציות  ולוודא  לעודד 

לצמצם סיכונים.

אי ציות עשוי לנבוע מהיעדר תמריץ של המפוקחים, 
מפער ביכולת שלהם או מחוסר מודעות להוראות. 
פעולות  כולל   )supervision( פיקוח  מערך  לכן 
 )inspections( מסורתיות כמו איסוף נתונים, ביקורות
ואכיפה )הטלת סנקציות(, אך גם פעולות של הדרכת 

המפוקחים כיצד לעמוד בהוראות שנקבעו.

ארגון  המפוקחים.  ואחריות  הרגולטור  תפקיד 
ה-OECD מנחה שצריך להבהיר – בחקיקה, בנהלים 

כללי

ובפרקטיקה – שהאחריות הראשית לציית לרגולציה 
ולא לייצר סיכונים עודפים מוטלת על המפוקחים. 
תפקידם של הרגולטורים ושל המפקחים הוא לסייע 
לקדם ציות אבל הם לא אחראים לכך שהמפוקחים 
יצייתו לרגולציה – והם לא אחראים שלא יהיו סיכונים, 
כי הם לא המפוקחים. תפקידו של הרגולטור לקבוע 
במקרים  ולהעניש  המפוקחים  את  להנחות  כללים, 
של חוסר ציות. לכן יש להטיל על המפוקחים את 
לסיכונים  האחריות  ואת  להוראות  לציית  האחריות 

שהם יוצרים כלפי הציבור.

אם בוצע ניהול סיכונים בשלב קביעת הרגולציה או 
המדיניות - הסיכונים עימם מתמודדים יהיו מוגדרים 
והאכיפה  הפיקוח  בניית מערך  ותהליך  ומאופיינים, 
ניהול  של  תהליך  בוצע  לא  אם  יותר.  פשוט  יהיה 
 - המדיניות  או  הרגולציה  קביעת  בשלב  סיכונים 
בניית מערך הפיקוח והאכיפה תצריך איסוף מידע 

ואפיון של הסיכונים וההפרות השונים.

דומה  ובאכיפה  בפיקוח  סיכונים  ניהול  תהליך 
במהותו לניהול סיכונים בקביעת רגולציה ובמדיניות 
ציבורית. שניהם מבוססים על ניתוח המאפיינים של 
הבעיה )אי ציות או סיכון ציבורי(, התאמת המענה 
הבעיות  בין  ותעדוף  הבעיה,  למאפייני  הממשלתי 
הפיקוח  מערך  תכנון  שלהן.  החשיבות  מידת  לפי 
הסתברות  של  הקריטריונים  על  מבוסס  והאכיפה 

וחומרה: ההסתברות שתתבצע הפרה של ההוראה 
זאת,  עם  הנזק.  לצמצום  ההוראה  של  והתרומה 
פשוט  ובאכיפה  בפיקוח  הסיכונים  ניהול  תהליך 
יותר כיוון שהוא נועד להיות תהליך עבודה שגרתי, 
בסיס  על  והאכיפה  הפיקוח  גורמי  את  שמשמש 
יומי )פיקוח ואכיפה הם פעולות המבוצעות בשגרה, 

בשונה מקביעת מדיניות(.

והפעלת  לתכנון  מנחה  מודל  מוצג  זה  בחלק 
מערך לפיקוח ואכיפה. מודל זה מבוסס על מיפוי 
המאפיינים של המפוקחים ושל ההוראות ודירוג כל 
צמד של הוראה ומפוקחים. זהו מודל מוצע, אשר 
מתאים לחלק ניכר ממשימות הפיקוח והאכיפה. עם 
זאת, ייתכנו מצבים שמצריכים מודל שונה. כך למשל, 
יהיה לדרג כל מפוקח  יותר  נכון  יהיו מצבים בהם 
)עסק, מבנה, משלוח וכו'( לפי סט קריטריונים ייעודי.

המודל המוצג במדריך זה הוא נקודת פתיחה. רצוי 
פעולות  לניהול  ממוחשבת  במערכת  להשתמש 
בעלות  הן  ממוחשבות  מערכות  והאכיפה.  הפיקוח 
מכונה  למידת  על  מתבסס  אשר  חיזוי,  יכולת 
)machine learning(, ניתוחים סטטיסטיים ומידע 
יסייעו  ודיגיטציה של מערך הפיקוח  מקצועי. מיכון 
לשכלל מגוון נתונים, להבטיח עקביות ואחידות וגם 

יקלו על עבודת המפקחים.

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה
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הפיקוח  מנגנוני  בקביעת  סיכונים  ניהול  תהליך 
והאכיפה מורכב משלושה חלקים מרכזיים: 

וביצוע  הפיקוח  מערך  בניית  הפיקוח,  יעדי  הגדרת 
ובקרה. מבנה התהליך מתואר בתרשים הבא.

החלק הראשון – הגדרת יעדי הפיקוח – 
מיועד כדי למפות את היסודות של מערך הפיקוח 

והאכיפה. חלק זה מורכב מן השלבים הבאים:
מיפוי הוראות – זיהוי כל ההוראות וניתוח ההשפעה 
של כל הוראה על צמצום ההסתברות והחומרה של 

הסיכון הרלוונטי.
שכפופים  הגורמים  זיהוי   – המפוקחים  מיפוי 
לרגולציה ואפיון שלהם לפי גודל קבוצת המפוקחים, 

רמת הציות הצפויה וסיבת ההפרה המרכזית.

בחלק השני – בניית מערך הפיקוח והאכיפה – 
מקבל ההחלטות מסתמך על המידע שנאסף לגבי כל 
הוראה על מנת לבחור וליישם כלי מדיניות מתאימים:
יש  זה  בשלב   – והאכיפה  הפיקוח  חלוקת משאבי 
משאבי  הקצאת  ואת  הפיקוח  מערך  את  לתכנן 
הפיקוח בין ההוראות והמפוקחים השונים. בנספח 
אוטומטי  כלי  להוריד  ניתן  דרכו  קישור  מופיע  י"א 

לתכנון מערך הפיקוח והאכיפה.
תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה – אילו כלי פיקוח 
יופעלו, באיזו תדירות וכיצד יבוצעו ביקורות והגדרת 
שיטות עבודה במטרה להגביר את הציות להוראות.

החלק השלישי – ביצוע ובקרה – 
הפיקוח  מערך  של  ההפעלה  לשלב  כלים  כולל 

והאכיפה.
כולל הנחיות לגבי   – ואכיפה  ביצוע פעולות פיקוח 
אופן ההפעלה של מערך הפיקוח והאכיפה, במטרה 

לייצר מערך אמין, מרתיע, מעודד ציות ומדויק.
של  התפקוד  על  מידע  איסוף   – ובקרה  מעקב 
מערך הפיקוח והאכיפה, בדיקת ההשפעה בפועל 
על פרופיל הסיכון של המפוקחים, הפקת לקחים 

והתאמת המערך לשינויים.

מעקב ובקרה

הגדרת יעדי 
הפיקוח

מיפוי הוראות

מיפוי מפוקחים

תכנון פעולות
הפיקוח והאכיפה

חלוקת משאבי
הפיקוח והאכיפה בניית מערך 

הפיקוח 
והאכיפה

ביצוע פעולות 
הפיקוח והאכיפה ביצוע 

ובקרה

תרשים 19: תהליך ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה



102

כאמור, פיקוח ואכיפה נועדו להגביר ציות לרגולציה 
או למדיניות הציבורית. ציות הוא מפגש של מפוקח 
עם הוראה ממשלתית. בהתאם, השלבים הראשונים 
בתהליך הם מיפוי ההוראות ומיפוי המפוקחים. לפני 
שמתחילים לבחון את ההוראות השונות, כדאי לסנן 
הוראות שככל הנראה לא יטופלו באמצעות מערך 

הפיקוח והאכיפה:

הוראות שקיימים מנגנונים לא-ממשלתיים חזקים 

לאכיפתן.
כאמור במבוא, שני המנגנונים המרכזיים הם תביעות 
אזרחיות וכוחות השוק. היכן שמנגנונים אלו פועלים 
ומכווינים את התנהגות המפוקחים, הצורך בפיקוח 

ובאכיפה ממשלתית נמוך יותר.

סיכון זניח. 
כאשר מדובר בסיכון בדירוג נמוך מבחינת החומרה 
לצמצם  מיועדת  ההוראה  אם  שלו.  וההסתברות 
סיכון זניח בהשוואה לסיכונים אחרים שעל הפרק, 
חשוב  משאבים.  לכך  להקצות  שלא  שנכון  ייתכן 
לזכור שייתכן שהוראות אלו ייאכפו על-ידי המנגנונים 

הלא-ממשלתיים.

הוראות חופפות. 
לצמצם  שמיועדות  הוראות  מספר  חלות  כאשר 
את אותו סיכון, ניתן להחליט שההוראות שתרומתן 
נמוכה או שיכולת האכיפה שלהן מוגבלת, לא ייאכפו 

באופן יזום על-ידי מערך הפיקוח והאכיפה.

למפוקחים יש יכולת גבוהה לציית להוראות 

ומוטיבציה גבוהה לעשות כן.
במקרים כאלה, יש זהות אינטרסים בין המפוקחים 
לבין מקבל ההחלטות והצורך בפיקוח ואכיפה נמוך.

כל  של  רשימה  לערוך  יש  הראשוני  הסינון  לאחר 
לצמצם  צפויה  הוראה  כל  בכמה  ולבדוק  ההוראות 
את ההסתברות ואת החומרה של הסיכון. "הוראה" 
יכולה להיות הוראה בודדת או מכלול של הוראות 
ודרישות, המופנות למפוקח אחד כדי להתמודד עם 

סיכון אחד.

יש הוראות שמשפיעות גם על ההסתברות וגם על 
על  רק  שמשפיעות  הוראות  שיש  בעוד  החומרה, 

אחד מהמשתנים.

אופנוע  רוכבי  המחייבת  הוראה  להמחשה:  דוגמה 
בעת  הנזק  חומרת  את  מפחיתה  קסדה  לחבוש 
תאונה, אך לא מפחיתה את ההסתברות להתרחשות 
בטרם  לאותת  הנהג  את  המחייבת  הוראה  תאונה. 
מעבר נתיב או ביצוע פנייה מפחיתה את ההסתברות 
לתאונה, אך לא מפחיתה את חומרת הנזק מתאונה 

שהתממשה.

מלא  ציות  שיש  בהנחה   – היא  המנחה  השאלה 
הסיכון  לצמצום  תורמת  הוראה  כל  כמה  להוראות, 
)השפעה על ההסתברות ועל חומרת הנזק מהסיכון(. 

הסתברות:
בכמה ציות מלא להוראה משפיע על ההסתברות 

להתרחשות הסיכון?

חומרה: 
מלא  מציות  כתוצאה  תפחת  הנזק  חומרת  בכמה 

להוראה?

של  והחומרה  ההסתברות  בין  לבלבל  לא  חשוב 
הסיכון עצמו, לבין ההשפעה שיש להוראה פרטנית 

על ההסתברות והחומרה של הסיכון.

 70 היא  א'  סיכון  של  התוחלת  להמחשה:  דוגמה 
והתוחלת של סיכון ב' היא 40. נקבעו שתי הוראות 
לטיפול בסיכונים: הוראה ראשונה תצמצם את סיכון 
סיכון  את  תצמצם  שנייה  והוראה  ל-50,  מ-70  א' 
ב' מ-40 ל-10. נדרש לבחור לבצע פיקוח ואכיפה 
רק על אחת ההוראות. במקרה זה יש להפעיל כלי 
פיקוח ואכיפה על ההוראה השנייה, שתצמצם את 
למרות שתוחלת של  ל-10(.  )מ-40  ב-30  ב'  סיכון 
לסיכון  ביחס  ההוראה  א',  מסיכון  נמוכה  ב'  סיכון 
יותר את החשיפה  יותר על הציבור ותקטין  ב' תגן 

לסיכונים.

יש לנקד את ההשפעה של כל הוראה על ההסתברות 
ואת ההשפעה של ההוראה על חומרת הנזק מ-1 
רבה  )השפעה   5 ועד  זניחה(  עד  מועטה  )השפעה 
מאוד( ולמקם אותה במטריצת ההוראות. המטריצה 

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה
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היא טבלה במבנה 5x5 לפי שני צירים: 
הסתברות וחומרה.

דוגמה להמחשה: הוראה לחבוש קסדה בעת רכיבה 
על אופנוע מפחיתה את חומרת הנזק בעת תאונה 
יותר מאשר הוראה לחבוש קסדה בעת רכיבה על 
ההוראה.  את  לסווג  נבחר  זו  בדוגמה  לכן  אופניים. 
לעניין אופנוע ב-4 ואת ההוראה לעניין אופניים ב-2.

ממכפלת  בנויים  ההוראות  מטריצת  בתוך  התאים 
על  השפעה  הסתברות,  על  )השפעה  הציונים 
חומרה( של כל הוראה. כך, הוראה שקיבלה ציונים 
של 3 ו-2 תזכה לציון כולל של 6; והוראה שקיבלה 
ו-4 תזכה לציון של 20. הציון הכולל  ציונים של 5 
בביצוע  העדיפויות  סדר  לקביעת  בהמשך  ישמש 

פעולות הפיקוח.

בין השפעה על ההסתברות  )מכפלה  ציון ההוראה 
ותעדוף  לדירוג  ישמש  החומרה(  על  להשפעה 
להתחשב  צריך  להוראה  הציון  השונות.  ההוראות 
בסיכון בו מטפלים )כמה הוא משמעותי( ובהשפעה 

של ההוראה על הסיכון.
 

יוער שניתן לבצע גם תחשיב מדויק של ההשפעה 
של כל הוראה על תוחלת הנזק, באמצעות אומדן 
של הפחתת ההסתברות וחומרת הנזק, ובכך להגיע 
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לערכים כלכליים מוגדרים. עם זאת, מדובר בתחשיב 
מורכב ולא מדויק שנדרש לבצע עבור מספר גדול 
של הוראות, ולכן במקרים רבים ניתן להתבסס על 

מטריצת ההוראות המוצגת כאן.

מיפוי המפוקחים

בשלב זה יש למפות את המפוקחים שיהיו כפופים 
למערך הפיקוח והאכיפה.

שכפופים  המפוקחים  כל  את  לזהות  יש  תחילה 
לרגולציה או למדיניות הרלוונטיות. בדרך כלל המיפוי 
מבוגרים,  )ילדים,  מפוקחים  של  לקבוצות  יתייחס 
עצמאיים, שכירים, יצרנים מקומיים, יבואנים, יצואנים, 
של  וסגורה  קטנה  בקבוצה  מדובר  כאשר  וכד'(. 

מפוקחים – ניתן לבצע זיהוי פרטני.

זה היא לבנות רשימה של קבוצות  המטרה בשלב 
תכלול  מפוקחים  קבוצת  ומאפייניהם.  המפוקחים 
מפוקחים עם מאפיינים דומים. להלן שאלות מנחות 

להגדרת קבוצות מפוקחים:
מה המעורבות של המפוקח ביצירת הסיכון )יוצר   
שתפקידו  גורם  הסיכון,  יוצר  על  אחראי  סיכון,   

למנוע מן הסיכון להתממש(?  
האם המפוקחים הם אנשים פרטיים או חברות   

ועסקים?  
מוגדרים  ותפקידים  מקצועות  לפי  חלוקה   
מדריך,  בטיול:  ועובדים;  מנהל  עבודה:  )במקום   
אחות  רופא,  חולים:  בבית  ומאבטח;  מטיילים   

ומטופל(.  
הפעילות שקשורה  את  הם מבצעים  והיכן  מתי   

בסיכון?  
גודל והיקף פעילות.  

פעמיים  חד  או  חוזרים  במפוקחים  מדובר  האם   
)האם המפגש של המפוקחים עם ההוראה הוא   
נדיר עד כדי חד פעמי, או שמדובר במפגש חוזר   

ואף שגרתי(?   
להוראות?  לציית  המפוקחים  של  היכולת  מה   
המוחשיים  והמשאבים  הניסיון  המיומנות,  )הידע,   

הדרושים כדי לציית להוראות(?   
מה המוטיבציה של המפוקחים לציית להוראות   
)האם ציות להוראות תואם את האינטרסים של   
המפוקחים, האם ההוראות משתלבות בתהליכים   
נהלי  כמו  מרצון,  עצמם  על  נטלו  שהמפוקחים   

עבודה פנימיים(?   

לאחר מכן יש לענות על שלוש שאלות מפתח ביחס 
לכל קבוצת מפוקחים ולכל הוראה:

לקבוצות  ביחס  המפוקחים  קבוצת  גודל  מה   
אחרות שמופו? את גודל הקבוצה מנקדים בין 1   

)קבוצה קטנה( ל-5 )הקבוצה הגדולה ביותר(.  
)בהיעדר  להוראה  הצפויה  הציות  אי  רמת  מה   
פיקוח(? איזה אחוז מתוך המפוקחים צפויים להפר   
את ההוראה? רמת אי הציות )ההפרות( מוגדרת   
מפוקח  שאף  משמע   100% כאשר  באחוזים,   
לא מציית להוראה ו-0% משמע שאין הפרות וכל   

המפוקחים מצייתים לה.  
אם אין נתונים או ניסיון שמאפשרים להעריך מה   
  תהיה רמת אי הציות, ניתן לבצע מדגם של פעולות 

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה
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ועל  מפוקחים  של  מצומצם  מספר  על  ביקורת   
  בסיסו לקבוע הערכה ראשונית, שתעודכן בהמשך.

להוראה?  ציות  לאי  מה תהיה הסיבה המרכזית   
מפוקחים  שמובילות  עיקריות  סיבות  חמש  ישנן   

שלא לציית להוראות:  
1. חוסר ידיעה על ההוראות;  

2. אי הבנה של ההוראות;  
3. חוסר אמון ברגולציה או במדיניות;  

לשאת )לרבות  להוראות  לציית  יכולת  חוסר   .4  
    בעלויות הכרוכות בציות(;

5. עבריינות מכוונת.  

אי  רמת  הקבוצה,  גודל   – אלה  מאפיינים  שלושת 
על  להחלטה  ישמשו   – הציות  אי  וסיבת  הציות 

הקצאת משאבי הפיקוח.

רמת אי הציות להוראה היא קריטריון מפתח, משום 
שרמת  היכן  ציות.  להגביר  נועדו  ואכיפה  שפיקוח 
וניתן  נמוך  ואכיפה  בפיקוח  הצורך  גבוהה,  הציות 
רמת  שבהן  מפוקחים  לקבוצות  משאבים  להפנות 
ההסתברות  את  להעריך  כדי  יותר.  נמוכה  הציות 
להפרה, חשוב להעריך מה תהיה רמת הציות של 
כל קבוצת מפוקחים לכל הוראה. את רמת הציות 
ניתן להעריך על-פי הציות בעבר, לפי מחקרים ולפי 
לתקף  חשוב  המפוקחים.  קבוצת  על  כללי  מידע 
ולעדכן מידע זה באופן קבוע לאורך ביצוע פעולות 

הפיקוח והאכיפה. אם יש מידע זמין, ניתן לשקול גם 
את התרומה של פעולת הפיקוח והאכיפה לשיפור 

הציות להוראה.

בסוף שלב זה מצליבים בין כל ההוראות לכל קבוצות 
המפוקחים כך שייווצרו צמדים של הוראה וקבוצת 
מפוקחים. התוצאה תהיה רשימת משימות הפיקוח. 
רשימת משימות הפיקוח היא טבלה בה מרוכז כל 
עבור  י'(.  נספח  )ראו  השונים  הסיכונים  על  המידע 
הפיקוח  משימות  ברשימת  )שורה(  משימה  כל 
)שילוב של הוראה ומפוקחים(. מחשבים את הציון 

המשוקלל המורכב מן הנתונים שהוצגו לעיל:
׳יש לסדר את רשימת משימות הפיקוח לפי הציון 

המשוקלל שקיבלו, מן הגבוה אל הנמוך.

דוגמה להמחשה: מיפוי המפוקחים

סיבת אי ציותאחוז הפרה צפוידירוג גודל הקבוצהקבוצת מפוקחים

עבריינות מכוונת380%עסקים

חוסר ידיעה545%בתים פרטיים

אי הבנה220%מבני ציבור

 דירוג
הוראה
)1-25)

 דירוג
גודל הקבוצה

)1-5)

 אחוז הפרה
צפוי

)100%-0%)

ציון
משוכלל

תרשים 21: חישוב הציון המשוקלל
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דוגמה להמחשה: מיפוי המפוקחים

הוראה
 קבוצת

מפוקחים
דירוג

הוראה
 דירוג גודל
הקבוצה

 אחוז הפרה
צפוי

 סיבת
אי ציות

 ציון
משוקלל

 שימוש בציוד
מגן

20380%עסקים
 עבריינות
48מכוונת

 שימוש בציוד
מגן

 בתים
20545%פרטיים

 חוסר
45 ידיעה

 שימוש בציוד
מגן

מבני
20220%ציבור

אי
8הבנה

 התקנת
 עבריינות3380%עסקיםמע׳ התראה

7.2מכוונת

 התקנת
מע׳ התראה

בתים
3545%פרטיים

חוסר
6.75ידיעה

 התקנת
מע׳ התראה

 מבני
3220%ציבור

אי
1.2הבנה
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חלוקת משאבי הפיקוח והאכיפה

50-30-10 חלוקת משאבי הפיקוח לפי מודל 
לאחר מיפוי ההוראות והמפוקחים – יש לקבוע כיצד 
)זמן  השונים  יוקצו המשאבים  וכיצד  יפעל המערך 
לזיהוי  טכנולוגי  ציוד  תקציב,  מפקחים,  של  עבודה 
הפרות, פעולות הדרכה וכו'(. השיטה העיקרית לתכנון 
המשימות  רשימת  על  מבוססת  הפיקוח  מערך 
לפיקוח ועל מודל 50-30-10. ניתן להוריד כלי אוטומטי 
לתכנון מערך הפיקוח והאכיפה, דרך הקישור הבא: 

http://bit.ly/EnforcementToolHeb
 

תכנון מערך הפיקוח מבוסס על הציון המשוקלל של 
כל שורה ברשימת המשימות לפיקוח. שורה בעלת 
בבניית  גבוהה  לעדיפות  תזכה  גבוה  משוקלל  ציון 
מערך הפיקוח והאכיפה בשל ההשפעה על הסיכון, 
גודל קבוצת המפוקחים והנטייה של הקבוצה שלא 

לציית להוראות.
 

קבוצות  לשלוש  השילובים  רשימת  את  לחלק  יש 
קבוצה  בכל  )השורות(  המשימות  מספר  לפי  שוות 
)רשימה בת 30 שורות תחולק לשלוש קבוצות בנות 
10 שורות כל אחת(. הקבוצה העליונה, בעלת הציונים 
כקטגוריה  תוגדר  ביותר,  הגבוהים  המשוקללים 
אדומה; הקבוצה האמצעית תוגדר כקטגוריה צהובה; 
כקטגוריה  יוגדרו  והתחתונה  השלישית  והקבוצה 

ירוקה.
 

חלוקת משאבי הפיקוח והאכיפה מבוססת
על מודל 50-30-10:

בקטגוריה  טיפול  לטובת  יוקצו  מן המשאבים   50%
הפיקוח(; משימות  של  העליון  )השליש  האדומה 

בקטגוריה  טיפול  לטובת  יוקצו  30% מן המשאבים 
הפיקוח(; משימות  של  האמצעי  )השליש  הצהובה 

 10% מן המשאבים יוקצו לטובת טיפול בקטגוריה 

הפיקוח(; משימות  של  התחתון  )השליש  הירוקה 

של  רוחביות  פיקוח  למשימות  יוקצו  נוספים   10%
מסירת מידע למפוקחים וכן לתגובה לתלונות שהעיסוק 
הקטגוריות. בשלושת  הסדיר  מהטיפול  חורג  בהן 
חלוקה זו מאפשרת להקצות היקף יחסי של משאבי 
פיקוח ואכיפה )מפקחים, חוקרים, בדיקות מעבדה, 
לפי  שונות  משימות  בין  אחר(  משאב  וכל  תקציב 

רמת החשיבות שלהן.

תרשים 22: התפלגות משאבי הפיקוח והאכיפה לפי מודל 50-30-10

50%

10%

10%

קטגוריה אדומה30%

קטגוריה צהובה

קטגוריה ירוקה

מסירת מידע וטיפול בתלונות
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יוקדשו  מהם   30% האדומה,  שבקטגוריה  למשימות  יוקדשו  הפיקוח  ממשאבי  מחצית   ,50-30-10 מודל  לפי 
למשימות שבקטגוריה הצהובה ו-10% מהם יוקדשו למשימות שבקטגוריה הירוקה.

לקטגוריות  הפיקוח  משימות  רשימת  של  החלוקה 
הפיקוח  משאבי  לחלוקת  פשוטה  נוסחה  מעניקה 
הסיכונים  לצמצום  הוראה  כל  של  התרומה  לפי 
ולצורך בביצוע פעולות פיקוח )רמת הציות להוראה 
את  50-30-10 משקף  מודל  פיקוח(.  פעולות  ללא 
עקרונות ניהול הסיכונים בפיקוח ובאכיפה – היקף 
פעולות הפיקוח מותאם למאפייני הסיכונים, להוראה 

ולרמת הציות של המפוקחים.
 

חלוקת המשאבים בתוך כל קטגוריה לא צריכה להיות 
אחידה. להיפך, עליה לבטא התאמה לרמת הסיכון, 
לעודד ציות, להבטיח הרתעה ולהיות מבוססת על 
מידע. מומלץ להיעזר ברשימת משימות הפיקוח כדי 

לתעדף משאבים בתוך כל קטגוריה.
 

הירוקה  הקטגוריה  מן  משאבים  להעביר  ניתן 
לקטגוריה הצהובה, ומן הקטגוריות הירוקה והצהובה 
במשאבים  צורך  אין  אם  האדומה,  הקטגוריה  אל 

שהוקצו להן לכתחילה.
 

המודל מנחה הקצאה מראש של 10% מן המשאבים 
לתשתית של מסירת מידע ולטיפול בתלונות. מדובר 
של  סוגים  שני  לטובת  בסיסי  משאבים  בהיקף 
אינם  קרובות  שלעיתים  מרכזיות,  פיקוח  פעולות 
זוכים להקצאת משאבים מתוכננת מראש )להרחבה 

על פעולות אלו ראו בהמשך(.

דוגמה להמחשה: הפעלת מודל 50-30-10

 קבוצתהוראה
מפוקחים

דירוג
הוראה

 דירוג גודל
הקבוצה

 אחוז הפרה
צפוי

 סיבת אי
ציות

 ציון
משוקלל

קטגוריה

 שימוש
20380%עסקיםבציוד מגן

 עבריינות
 48מכוונת

 שימוש
בציוד מגן

בתים
20545%פרטיים

 חוסר
אדומה45ידיעה

 שימוש
בציוד מגן

מבני
20220%ציבור

 אי
צהובה8הבנה

 התקנת
 מע׳

התראה
 עבריינות3380%עסקים

מכוונת
צהובה7.2

 התקנת
 מע׳

התראה

בתים
פרטיים

 חוסר3545%
ידיעה

ירוקה6.75

 התקנת
 מע׳

התראה

מבני
ציבור

 אי3220%
הבנה

ירוקה1.2
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למערך  לאפשר  נועדה   – מידע  תשתית למסירת   
והאכיפה לתקשר עם המפוקחים, למשל  הפיקוח 
מרכזיות,  הוראות  עם  צ'קליסט  הכנת  באמצעות 
פיתוח  המפוקחים,  עבור  הדרכה  מערכי  בניית 
הדרכה ומידע עבור סגל הפיקוח וזיהוי פערי מידע 

אצל המפוקחים שעלולים לגרום להפרות. 

לתלונה  תגובה  פעולות של  אלו   – טיפול בתלונות 
אינן  אלו  פעולות  הפיקוח.  מערך  לידי  שהובאה 
לשריין  חשוב  אותן  לבצע  מנת  על  אך  מתוכננות, 
יותר  להקצות  ניתן  פיקוח.  משאבי  מראש  עבורן 
ולטיפול  מידע  למסירת  תשתית  לבניית  משאבים 
הוא  הפיקוח  ממשאבי   10% של  היקף  בתלונות, 
את  גם  לנתב  אפשר  בנוסף,  מומלץ.  מינימלי  סף 
המרכזיות  הקטגוריות  לשלוש  שחולקו  המשאבים 
ולטיפול  מידע  למסירת  ירוקה(  צהובה,  )אדומה, 

בתלונות על הוראות שנכללות באותה קטגוריה.
 

שהמפוקחים  כך  על  מבוסס   50-30-10 מודל 
וידועות, שביחס אליהן  מורכבים מקבוצות מרכזיות 
המציאות  זאת,  עם  הפיקוח.  פעולות  מבוצעות 
מלמדת שלאחר הקצאת המשאבים יזוהו מפוקחים 
יוצאי דופן. למשל, משלוח בודד  חריגים, נדירים או 
עם מאפיינים ייחודיים או מוצר נדיר שמגיע לשוק 
לעיתים רחוקות. מפוקחים או אירועים אלו לא תמיד 
ניתנים לזיהוי מראש, אך יש להחליט אילו משאבים 

מפוקחים  ככלל  שלהם.  ולאכיפה  לפיקוח  יוקצו 
כפופים  ויהיו  האדומה  בקטגוריה  ייכללו  ייחודיים 
מידע.  די  עליהם  אין  שכן  הדוקה,  פיקוח  לרמת 
מועטים  במקרים  מדובר  הדברים  מטבע  בנוסף, 
מיתר  רבים  משאבים  יסיטו  שהם  חשש  אין  ולכן 
עם  האדומה.  הקטגוריה  תחת  שנכללות  הפעולות 
זאת, אם המידע הקיים מלמד שמדובר במפוקחים 
או בהוראות שאינם ברמת חשיבות גבוהה )לפי רמת 
הציות, רמת ההשפעה על הסיכון וכו'(, ניתן גם לכלול 

אותם בקטגוריה אחרת.

תכנון מערך הפיקוח בהתאמה לכל מפוקח
ומודל הפיקוח  משימות  לרשימת  חלופית  שיטה 
50-30-10 היא התאמה פרטנית של מערך הפיקוח. 
התאמה פרטנית נחוצה כאשר מספר המפוקחים 
נמוך ומדובר ברמת סיכון ומורכבות גבוהה. התאמה 
פרטנית מאפשרת לדייק את מרכיבי מערך הפיקוח, 
ומדובר  גדולה  אינה  המפוקחים  אוכלוסיית  כאשר 
מתאימה  פחות  השיטה  לכן  חוזרים.  בשחקנים 

כאשר ההוראות מופנות לציבור הרחב.

המאפיינים  על  שמבוסס  פיקוח  מערך  לתכנן  כדי 
הפרטניים של כל מפוקח יש לבנות מערכת ניקוד 
של כל מפוקח לפי שורה של קריטריונים קבועים 
ואופן  הקריטריונים  ייבחנו.  המפוקחים  כל  לפיהם 
הרלוונטי  לתחום  מותאמים  להיות  צריכים  הניקוד 

ולסוג המפוקחים. הקריטריונים המרכזיים שעליהם 
צריך לבסס את מערכת הניקוד הם:

קריטריון א' – מאפייני הסיכון
למשל,   - המעורבים  הפעילות/הציוד/האנשים  סוג 
שאינו  מציוד  יותר  מסוכן  חשמלי  בציוד  שימוש 
חשמלי. מזון מעובד בטוח יותר ממזון שאינו מעובד.

אופי הפעילות המבוצעת. האם פרופיל הפעילות של 
המפוקח כולל מאפיינים מגבירי סיכון או מאפיינים 

מצמצמי סיכון. 
פס ייצור קצר, שימוש באריזות ואקום למזון ושימוש 
בחומרים מבודדים – הם מאפיינים שמקטינים את 
בלילה,  נהיגה  ארוכות,  במשמרות  עבודה  הסיכון. 
הניסיון  ברמת  שפוגעת  מהירה  עובדים  תחלופת 

והמיומנות – הם מאפיינים שמגדילים את הסיכון.
מידת  את  לבחון  יש   - לסיכון  שחשוף  הציבור 
)למשל,  הפגיעות של האוכלוסייה שחשופה לסיכון 
הציבור  היקף  ואת  בוגרים(  אנשים  מול  תינוקות 
שחשוף לסיכון )מספר הצרכנים שרוכשים מוצרים 
שעלולים  האנשים  מספר  או  המפוקח  מהעסק 
האירועים  ומספר  שתתרחש(,  מתאונה  להיפגע 

שצפויים להתרחש בשנה.

קריטריון ב' – אמצעי הזהירות והבקרה הפנימית של 

המפוקח
או  מאושרים  עבודה  לתהליכי  עקרונות  קביעת 
לכלים ואמצעי זהירות מאושרים יכולה גם להנחות 

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה
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קריטריון ג' – רמת הציות הנוכחית
להוראות  ביחס  גם  להיבחן  יכולה  הציות  רמת 
לפי  רק  ולא  העיסוק  לתחום  קשורות  או  קרובות 
הציות להוראות שעבורן מיועד מערך הפיקוח שנדון. 
חשוב שהדירוג של רמת הציות יתייחס גם למספר 
ההפרות וגם לאופי שלהן – כדי להבחין בין הפרות 
של  הפרה  מהותיות.  הפרות  לבין  טכניות/שוליות 
יותר  חמורה  להיות  עשויה  אחת  מהותית  הוראה 

מ-10 הפרות קלות בעניינים טכניים.
קריטריון,  כל  תחת  לבדיקה  סעיפים  לקבוע  יש 
כאשר לכל סעיף ניקוד מוגדר. לאחר מכן יש להגדיר 
מראש טבלה של היקף או תדירות פעולות הפיקוח, 

בהתאם לניקוד שכל מפוקח קיבל.

למערך  מסייעת  וגם  לפעול  כיצד  המפוקחים  את 
הפיקוח לבדוק באופן עקבי את הפעולות היזומות 

של המפוקחים כדי לציית להוראות.
תהליכי עבודה – האם תהליכי העבודה של המפוקח 
את  לצמצם  שמיועדים  זהירות  אמצעי  כוללים 
ההסתברות להתממשות הסיכון? למשל, אם תהליך 

העבודה כולל בדיקות בטיחות של המוצר.
המפוקח  האם   – מוחשיים  זהירות  ואמצעי  כלים 
משתמש בכלים או באמצעי זהירות שמקטינים את 
למשל,  הסיכון?  של  החומרה  את  או  ההסתברות 
פגמים  שמזהה  במיכון  שימוש  בקסדות,  שימוש 

במוצרים, שימוש בחומרים שאינם דליקים.
מערכי בקרה ואכיפה פנימיים על ציות להוראות – 
העבודה  תהליכי  על  בקרה  מבצעים  אלו  מערכים 
והכלים שמשמשים את המפוקח כדי להבטיח ציות 
למפוקח  יש  אם  הסיכונים.  של  וצמצום  להוראות 
ניתן  פנימי,  אכיפה  מנגנון  או  פנימי  בקרה  מנגנון 
יכולת  המנגנון,  )רכיבי  זה  מנגנון  על  ניקוד  להעניק 

לזהות הפרות ולבצע אכיפה פנימית(. 

הקלות  מעניקה  ערך  לניירות  הרשות  דוגמה: 
פנימית  אכיפה  תכנית  שמפעילים  למפוקחים 
ניירות  דיני  של  הפרות  ולמנוע  לאתר  שמיועדת 
הוראות  מיפוי  כוללת  פנימית  אכיפה  תכנית  ערך. 
הרגולציה, ביצוע סקר ציות להוראות, נהלים סדורים, 
והפקת  בכשלים  טיפול  אפקטיבי,  אכיפה  מערך 

לקחים מהם. תכנית אכיפה פנימית מטמיעה תרבות 
של ציות לחוק אצל הגורם המפוקח.

 HACCP )Hazard analysis מערכת  דוגמה: 
למניעת  מיועדת   )and critical control points
הסיכונים  זיהוי  תהליכים,  ניתוח  באמצעות  סיכונים 
ובקרה.  התערבות  נקודות  והגדרת  האפשריים, 
המזון.  בטיחות  בתחום  נפוצות   HACCP מערכות 
אחד השלבים המרכזיים במערכת הוא הגדרת ערכים 
מוצר  שבתוכו  מדיד  ערכים  טווח  קביעת  קריטיים: 
 ,ISO 22000-מוגדר כבטוח. נושא זה מוסדר גם ב

שהוא תקן איכות לניהול מערכות בטיחות מזון.
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פיקוח מבוסס תלונות
עד כה הוצגו שתי שיטות לתכנון מערך פיקוח יזום 
פעולות  לבצע  ניתן  להן,  בנוסף  מראש.  תכנון  לפי 
פיקוח אשר מבוססות על תלונות. משמעות הדבר 
היא שחלק מפעולות פיקוח יבוצעו על סמך תלונות 
על הפרות שהתרחשו, ולא על סמך תכנון מראש 

שמנסה לחזות היכן יבוצעו הפרות. 

דוגמה: חלק ניכר מהאכיפה המשטרתית מבוסס על 
משטרה  לתחנת  הגעה  באמצעות  שהוגשו  תלונות 
משטרת  בטלפון.   100 למוקד  פנייה  באמצעות  או 
ישראל מבחינה בין "תיקי חשיפה" )תיקים שנפתחים 
התיקים.  יתר  לבין  מתלונן(  ללא  ביוזמת המשטרה, 
בשנת 2015 כ-82% מכלל התיקים נפתחו בעקבות 
תלונה, ורק כ-18% מן התיקים שנפתחו הם "תיקי 

חשיפה".

היתר  ללא  בוגרים  עצים  לכרות  איסור  חל  דוגמה: 
של  והאכיפה  הפיקוח  מערך  היערות.  פקיד  מאת 
מן  המגיעות  תלונות  על  מבוסס  היערות  פקידי 
הרשויות  ושל  קק"ל  של  היערות  לפקידי  הציבור 
המקומיות. עוברי אורח ואנשים המתגוררים בסביבת 
העץ מדווחים על ניסיון לכריתת עץ ועל בסיס דיווח 

זה מבוצעות חלק מפעולות הפיקוח והאכיפה.
 

 Food Law המזון:  בתחומי  רגולציה  על  לפיקוח  כללים  בריטניה פרסמה מסמך המגדיר  דוגמה: ממשלת 
Code of Practice. המסמך כולל שיטה לבניית מערך פיקוח ואכיפה על הוראות לשמירה על היגיינה במזון, 
בהתאם לעקרונות מערכת HACCP. השיטה כוללת מערכת לקביעת תדירות פעולות הפיקוח על כל מפוקח. 

ככל שמפוקח מסוכן יותר, כך הוא יזכה לניקוד גבוה יותר. זו טבלת תדירות הפיקוח שנקבעה שם:

תדירות ביקורת מינימליתניקודקטגוריה

Aפעם ב-6 חודשים לפחות92 או יותר

B72-91פעם ב-12 חודשים לפחות

C42-71פעם ב-18 חודשים לפחות

D31-41פעם ב-24 חודשים לפחות

E0-30

לא ייכללו בתכנית הפיקוח 
המתוארת, ויהיו כפופים לתכנית 

אלטרנטיבית ומקלה יותר, 
במסגרתה הם ייבדקו פעם ב-36 

חודשים לפחות.
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לפחות  מראש  להקצות  יש   50-30-10 מודל  לפי 
בתלונות  לטיפול  היתר,  בין  המשאבים,  מכלל   10%
הדבר חשוב כי תגובה  שהגיעו אל מערך הפיקוח. 
כמו  פיקוח ממש  וטיפול בתלונה מצריכה משאבי 
והקצאת משאבים  ולכן תכנון  יזומה,  ביצוע פעולה 
מראש הכרחיים על מנת לאפשר פעילות פיקוחית 

מסוג זה. 

הוא  תלונות  מבוסס  פיקוח  של  המרכזי  היתרון 
המשאבים  את  ממקד  והאכיפה  הפיקוח  שמערך 
בחיפוש  ולא  בפועל  שהתרחשו  בהפרות  בטיפול 
פיקוח  מערך  לא.  ואולי  יתרחשו  שאולי  הפרות 
מסורתי מניח שחלק מן המפוקחים ימצאו מפרים 
וחלק מהמפוקחים ימצאו מצייתים להוראות. מערך 
המשאבים  מן  חלק  יפנה  תלונות  מבוסס  פיקוח 
רק  יימצא  גבוהה,  בהסתברות  שבהן,  למשימות 

מפוקחים אשר מפירים את ההוראות.
 

יתרון נוסף של פיקוח מבוסס תלונות הוא התמקדות 
פיקוח  לציבור.  נזק  או  סיכון  שיוצרות  בהפרות 
מסורתי עלול להתמקד בהפרות טכניות או בהפרות 
החשיפה  על  משפיעות משמעותית  שאינן  זניחות 
של הציבור לסיכונים. פיקוח מבוסס תלונות מופנה 
הפרעה  או  נזק  סיכון,  שיוצרות  בהפרות  לטיפול 
מוגשת  הייתה  לא  אחרת  כי   – לציבור  ממשית 
תלונה. פיקוח מבוסס תלונות "מסנן" הפרות שלא 
הפרות  או  טכניות  הפרות   – תלונה  לגביהן  תוגש 
של הוראות פורמליות, שכנראה אינן מטרידות את 

הציבור.

ויעיל  מתאים  תלונות  מבוסס  בפיקוח  השימוש 
ויכול  להוראות  שמודע  ציבור  קיים  כאשר  במיוחד 
לדווח באופן פעיל על הפרות, וכאשר תלונות הציבור 

אמינות )מיעוט תלונות שווא ודיווח אחיד ועקבי(.

 למתכונת פיקוח זו מספר מגבלות וחסרונות שחשוב 
להביא בחשבון. ראשית, פיקוח מבוסס תלונות עלול 
להיות מוטה בשל ההסתמכות על תלונות חיצוניות. 
ההטיה עלולה להיווצר בשל תלונות שווא וכן בשל 
)אוכלוסיות  התלונות  הגשת  באופן  אחידות  חוסר 
תלונות  אין  שעליהם  מקרים  מדווחות,  שאינן 
פיקוח  פעילות  שמצריכות  הפרות  יש  שנית,  וכו'(. 
אותן  ולחשוף  לגלות  מנת  על  יזומה  ממשלתית 
)למשל, במישור הפלילי: עבירות החזקה וקבלה של 
רכוש גנוב, עבירות סחיטה ועבירות שימוש בסמים(. 
עבירות אלו לרוב לא יתגלו על-ידי תלונות המגיעות 
מתבצע  הפיקוח  זה  במנגנון  שלישית,  הציבור.  מן 
לכן  הציבור.  על-ידי  התגלתה  שההפרה  לאחר  רק 
הוא מתאים רק כאשר מדובר בהפרה שניתן לזהות 
תוצאה  עם  הפרה  או  מתמשכת  )הפרה  בדיעבד 
שיש  להפרות  מתאים  ולא  בדיעבד(  לזהות  שניתן 
תלונות  מבוסס  פיקוח  רביעית,  אמת.  בזמן  לזהות 
נורמות מחייבות, אך  מתאים לטיפול בהפרות של 

אינו מתאים לפיקוח ואכיפה על אישורים מראש.
 

את  לבסס  קשה  יהיה  לרוב  אלה  מגבלות  בשל 
מערך הפיקוח אך ורק על תלונות, ולכן גם בנסיבות 
זו כחלק ממערך  המתאימות מומלץ לשלב שיטה 

הפיקוח והאכיפה.
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והאכיפה,  הפיקוח  מערך  בניית  את  להשלים  כדי 
נותר להגדיר שני נושאים נוספים: באילו כלי פיקוח 
וכיצד  המפוקח(  עם  המפגש  )תוכן  שימוש  ייעשה 

יבוצעו פעולות הפיקוח.

במסגרת תכנון פעולות הפיקוח חשוב להתייעץ עם 
כך,  מגוונות.  הסתכלות  זוויות  בעלי  שונים  גורמים 
וגורמי שטח ממערך  גורמי מטה  גם  לכלול  חשוב 
ואת  בפועל  המציאות  את  מכירים  אשר  הפיקוח, 
הנסיבות האופייניות לתחום הרלוונטי. בנוסף מומלץ 
גם  או הרגולציה.  קובעי המדיניות  גם עם  להיוועץ 
במסגרת תהליך זה מומלץ להתבסס על השוואה 
בין-לאומית: על שיטות הפיקוח והאכיפה שם ועל 

התובנות והניסיון שנצטברו שם.

בחירת כלי הפיקוח
מידע,  דרישת  כוללים  מסורתיים  פיקוח  כלי 
ביקורות  וביצוע  המפוקח  אל  פיזית  הגעה 
אצל  להיבדק  המפוקח  זימון   ,)inspections(
המפקח, ביצוע בדיקה מקצועית )מומחה, מעבדה, 
גופי  )הסמכת  גורם פרטי  פיקוח באמצעות  מוסך(, 
פיקוח ובקרה – וביצוע פיקוח עליון עליהם(, בדיקת 

מסמכים ומבחנים.

בנוסף להם ישנם כלי פיקוח מתקדמים שמטרתם 
לקדם ציות להוראות: פעולות הדרכה, מתן הסברים 

כיצד  הנחיות  מסירת  המדיניות,  או  הרגולציה  על 
לשיפור  פרטניות  הצעות  מסירת  בהוראות,  לעמוד 
על  לציבור  מידע  מסירת  המפוקח,  של  הביצועים 
בהן  לעמוד  המפוקחים  מן  שידרשו  כדי  ההוראות 

ועוד.

במהלך הפעלת מערך הפיקוח חשוב לבחון שימוש 
להיות  ולא  לצורך  בהתאם  אלטרנטיביים  בכלים 
מוגבלים לכלי יחיד: ביצוע בקרה על ציות להוראות; 
לציית  וכיצד  )מדוע  למפוקחים  הדרכות  ביצוע 
 – בו  הטיפול  ואמצעי  הסיכון  ותקשור  להוראות(; 

למפוקחים ולציבור הרחב.

והאכיפה  סיבת אי הציות. מכיוון שפעולת הפיקוח 
המרכזי  הכלל  להוראות,  ציות  לעודד  מיועדות 
אי  לסיבת  התאמתו  היא  הפיקוח  בכלי  לבחירה 
מאי  או  ידיעה  מאי  נובע  הציות  אי  כאשר  הציות. 
הבנה של ההוראה, על הפיקוח להתמקד בהגברת 
ובהסברה של ההוראות.  המודעות של המפוקחים 
לציית,  יכולת  מחוסר  נובע  הציות  שאי  במקרה 
החסרים  במשאבים  או  במיומנות  יתמקד  הפיקוח 
ההוראות  בדיקת  )לרבות  לציית  כדי  למפוקחים 
מחוסר  נובע  ציות  אי  כאשר  אותן(.  לעדכן  והצורך 
להגביר  כדי  לפעול  יש  המדיניות,  עם  הזדהות 
הזדהות עם ההוראות ומטרותיהן בשילוב מתון של 
ואכיפה מסורתיים. במקרה שאי הציות  כלי פיקוח 

הוא תוצאה של עבריינות מכוונת יש לבצע פיקוח 
מספקות  והענישה  שהאכיפה  ולהבטיח  מסורתי 

הרתעה מנקודת המבט של המפוקח.

חוסר  ידיעה,  חוסר  של  שבעיות  להדגיש  חשוב 
על-ידי  ייפתרו  לא  לציית  יכולת  חוסר  או  הבנה 
ענישה והרתעה. יש להביא בחשבון שפיקוח מסורתי 
עבור  אפקטיבי  אינו  וענישה(  בביקורת  )שממוקד 
חשוב  לכן,  והמפוקחים.  ההפרות  מן  ניכר  חלק 
לעודד  כדי  ובהדרכה,  בהכוונה  משאבים  להשקיע 
ציות. הדבר חשוב במיוחד כאשר מדובר בהוראות 
מקצועיות בתחומים עסקיים סבוכים. בציבור הרחב 
הבנה  חוסר  ידיעה,  חוסר  בשל  הפרות  נפוצות 
והיעדר הזדהות עם ההוראות. גם הוראות אלו יש 

לפתור באמצעות יישום כלי פיקוח מתקדמים.

דוגמה: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והרשות 
למלחמה בסמים ובאלכוהול אינן מבצעות ביקורות 
שעניינן איתור הפרות ואכיפת חוק. פעולתן הענפה 
מתמקדת במחקרים, סקרים, הפצת מידע, הכשרה, 
הדרכה ותיאום פעילות ממשלתית וחוץ ממשלתית. 
נהיגה  שתרבות  מההבנה  נובעת  זו  תפקיד  הגדרת 
ניתן  שלא  חברתיות  תופעות  הן  בסמים  ושימוש 

לשייך רק להפרה מכוונת של הוראות החוק.

תכנון פעולות הפיקוח והאכיפה

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה



114

בחירת מתכונת הפיקוח
בסיס  על  מראש.  מתואמת  וביקורת  פתע  ביקורת 
שנבחרו  הפיקוח  פעולות  וסוג  המפוקחים  מאפייני 
לביקורות  פתע  ביקורות  בין  תמהיל  גם  לבחור  יש 
מתואמות וידועות מראש. מטרתה של ביקורת פתע 
היא לבדוק את המפוקח כאשר הוא אינו מוכן ולבחון 
ללא  ביום-יום  בדרישות  שלו  העמידה  רמת  את 
מתואמת  ביקורת  של  מטרתה  מיוחדת.  היערכות 
מראש היא לאפשר למפוקח זמן התארגנות, אשר 
נועד להגביר את עמידתו בהוראות. למרות שבאופן 
ביקורות  על  התבסס  הממשלתי  הפיקוח  מסורתי 

את  להתאים  נוספת  דרך  לציית.  ויכולת  מוטיבציה 
היא  שלהם,  ולמאפיינים  למפוקחים  הפיקוח  כלי 
בחלוקה לפי רמת המוטיבציה ורמת היכולת לציית 
עסקים  טכנית(.  מסוגלות  הבנה,  )ידיעה,  להוראות 
קטנים ועסקים חדשים מתאפיינים לעיתים קרובות 
ידיעה או הבנה  ובבעיות של  נמוכה לציית  ביכולת 
של ההוראות. שחקנים חוזרים ועסקים גדולים עם 
רבה,  תקשורתית  חשיפה  )מיתוג,  ציבורית  בולטות 
נתח שוק גדול( עשויים להתאפיין במוטיבציה גבוהה 
וביכולת גבוהה לציית, מכיוון שהמוניטין שלהם חשוב 
התרשים  על  מפוקחים  קבוצות  למקם  ניתן  להם. 
שלהלן ובעזרתו לקבוע את תמהיל אמצעי הפיקוח 

שיופעלו ביחס לכל קבוצה.

באופן  משפיעה  מראש  מתואמת  ביקורת  פתע, 
וגם  המפוקחים  של  הציות  רמת  על  משמעותי 
רותמת את המפוקחים לטובת מאמץ משותף עם 
ולשניהם  משלימים  כלים  שני  אלו  הפיקוח.  מערך 
ההפרה  לסיבת  בהתאם  הציות,  לרמת  תרומה 

ולמאפייני המפוקחים.

אנשים,  להיות  יכול  המפוקח  האלמנט  כאמור, 
אובייקטים או פעולות. פיקוח על אנשים ואובייקטים 
יכול להתבצע מראש, בזמן אמת או בדיעבד. פיקוח 
על פעולות יבוצע לרוב בזמן אמת, כדי לזהות את 
ההפרה במועד התרחשותה. בהתאם יש לתכנן מתי 

והיכן יבוצעו פעולות פיקוח אפקטיביות.

ופעולות  הבדיקות  תדירות  לגבי  כללים  לקבוע  יש 
וקבוצת  הוראה  לכל  ביחס  שיבצעו  הפיקוח 
מידע  על  להתבסס  צריכים  הכללים  מפוקחים. 
עדכני )שנאסף באופן קבוע( ויש לעדכן את התדירות 
בעיקר  הפיקוח תתבסס  פעולות  תדירות  בהתאם. 
סוג  המפוקח,  של  ההיסטורית  הציות  רמת  על 
קלות,  )טכניות,  בעבר  ביצע  שהמפוקח  ההפרות 
מחוסר  נובעת  )האם  ההפרה  סיבת  חמורות(, 
מכוונת(.  בהפרה  שמדובר  או  ההוראות  של  הבנה 
יש להחליט על אופן הקצאת המשאבים לפעולות 
הפיקוח השונות, תוך התחשבות בתועלת מהגברה 
או הפחתה של תדירות הבדיקות. ביקורים ופעולות 
יותר  גבוהה  בתדירות  להתבצע  צריכים  לא  פיקוח 

מקצב השינויים אצל המפוקחים.

 

תרשים 23: כללים מנחים לבחירת סוג הפיקוח 
לפי סיבת אי הציות

מוטיבציה לציית להוראות

לא לפקח
יכולת גבוהה,

מוטיבציה גבוהה

בדיקות
יכולת גבוהה,

מוטיבציה נמוכה

הדרכה והכשרה
יכולת נמוכה

מוטיבציה גבוהה

הדרכה והכשרה/ 
בדיקות 

יכולת נמוכה,
מוטיבציה נמוכה

ת
ת להוראו

ת לציי
יכול
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דוגמה להמחשה: פיקוח שמבנה פס הייצור במפעל 
עורך  תרופות  מפעל  אם  בדרישות.  עומד  תרופות 
שינויים ושיפוצים בפס היצור רק אחת לחמש שנים 
אין  וגם  חודשית  בדיקה  לבצע  צורך  אין  בממוצע, 

צורך בבדיקה שנתית.
באוטובוסים  נסיעה  על  פיקוח  להמחשה:  דוגמה 
יחידת  כרטיס.  רכשו  שלא  נוסעים  לזהות  במטרה 
השימוש המינימלית באוטובוס היא נסיעה בין שתי 
ביקורות  שתי  לבצע  צורך  אין  לכן  סמוכות.  תחנות 
בזמן נסיעה בין שתי תחנות סמוכות. בנוסף, אם ידוע 
משך הנסיעה השכיח של נוסעים )בכלל או נוסעים 
ללא כרטיס( ניתן לכוון את תדירות הפיקוח לכך. אם 
של  נסיעות  מבצעים  באוטובוס  הנוסעים  מן   95%
כל  בין  בדיקה  לבצע  צורך  אין  תחנות,   10 לפחות 
הנסיעה  אורך  ידוע  אם  במיוחד  נכון  )הדבר  תחנה 
האופייני של נוסעים ללא כרטיס(. במקרה כזה ניתן 
ובתחנות  בקווים  וממוקדות  מעטות  ביקורות  לבצע 

המועדים לסיכון.

יש להגדיר את יחידת הדגימה המינימלית שתיבחן 
לברר  כדי  נבדק  המפוקח  האלמנט  בדיקה.  בכל 
האם הוא עומד בהוראות. יש להחליט מראש מהי 
יחידת הדגימה. למשל, האם יש לבדוק מוצר אחד 
או עשרה. כמו כן, יש להחליט מהי שיטת הדיגום: 
ואמין,  מייצג  שיהיה  בכדי  המדגם  את  בונים  כיצד 
שנדרש  הידע  ומה  פיזיות  בדיקות  נוטלים  כיצד 
כדי לבצע את פעולת הדיגום. אלו סוגיות מהותיות 

היקף  ועל  הפיקוח  מערך  איכות  על  המשפיעות 
העבודה של סגל הפיקוח. ככלל יש לבחור בשיטת 
הדיגום הפשוטה ובהיקף הדגימה המינימלי ההכרחי 
לביסוס אמינות של מערך הפיקוח, ולא לבצע דיגום 

או בדיקות שאינם הכרחיים.

פעולות פיקוח יכולות להתבצע גם מול יוצרי הסיכון 
וגם מול גורמים שעשויים לאתר ולמנוע את הסיכון. 
של  מוקדם  לגילוי  האפשרות  את  לבחון  יש  לכן 
ניתן להשפיע  גורמים  ההפרה כדי לזהות על אילו 

כדי להגביר את הציות ולמנוע הפרות:

גילוי מוקדם על-ידי המפוקחים.
ההפרה  את  לזהות  המפוקחים  של  בכוחם  אם 
מראש ולטפל בה, כדאי לבנות את מערך הפיקוח 
)והתמריצים שהוא יוצר( כך שיעודד את המפוקחים 
לפעול לגילוי ההפרה, לתקן אותה ובמידת האפשר 
המפוקחים  רתימת  הפיקוח.  למערך  לדווח  גם 
טקטיקה  היא  הפיקוח  ממערך  חלק  שיהיו  כך 
חלק  להחליף  ניתן  זו  בדרך  ואפקטיבית.  יעילה 
של  עצמי  בפיקוח  הממשלתיות  מהבדיקות  ניכר 
המפוקחים, כאשר מערך הפיקוח הממשלתי יתמקד 
מנגנוני  של  השכלול  מידת  עליון.  פיקוח  בביצוע 
תלויה  עליהם  ההסתמכות  ומידת  העצמי  הפיקוח 
במוטיבציה  המפוקחים,  של  המקצועיות  ברמת 
שלהם  וביכולת  בפיקוח  פעיל  חלק  לקחת  שלהם 

למסד מערך פיקוח אפקטיבי.

גילוי מוקדם על-ידי גורמים אחרים מקרב הציבור. 
לעיתים הציבור יכול לזהות הפרה ולטפל בה לפני 
הנפגעים  להיות  יכול  הציבור  מתממש.  שהסיכון 
הפוטנציאליים מן הסיכון או גורמים אחרים כמו נותני 
חשבון,  רואי  דין,  )עורכי  חוזרים  ושחקנים  שירותים 
מהנדסים,  מכס,  סוכני  רופאים,  השקעות,  מנהלי 
גורמים  אותם  אחרים(.  עניין  בעלי  פנים,  מבקרי 
יכולים לשמש שומרי סף שימנעו את התממשות 
הפרות  על  ידווחו  או   )gatekeepers( הסיכון 

.)whistleblowers(

גילוי מוקדם על-ידי הקבוצה שחשופה לסיכון. 
לזהות  יכולה  לסיכון  שחשופה  הקבוצה  לעיתים 
הפרות, לזהות את הסיכון לפני שהתממש ולפעול 
כדי להימנע ממנו. במקרים כאלה, ניתן ורצוי להסיט 
משאבים מפיקוח על יוצרי הסיכון לטובת משימות 
פיקוח אחרות או לטובת פעולות להגברת מודעות 
או להקניית מיומנות אצל הקבוצה שחשופה לסיכון. 
התחכום  ברמת  תלויה  זאת  לעשות  האפשרות 
חבריה  כמה  עד   – לסיכון  החשופה  הקבוצה  של 
להם  שמאפשרים  וניסיון  מיומנות  בעלי  מעורבים, 

לפעול בעצמם כמפקחים דה-פקטו וכמונעי נזק.

פעולות  לבצע  שלא  שיקולים  של  מראש  הגדרה 
פיקוח. אין חובה לטפל בכל מפוקח ובכל "תצפית". 
ייתכן שמפוקח והוראה שנכללו בקטגוריה האדומה, 
אינם מצדיקים ביצוע פעולות פיקוח בשל מאפיינים 
של  התאמה  משמעו  סיכונים  ניהול  מוגדרים. 
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הסביבה ועוד(. כתוצאה מכך, המערכת הממשלתית 
מקדישה משאבים חופפים בביצוע פעולות פיקוח. 
מצבים אלו כרוכים בבזבוז משאבים לכל הגורמים: 
כפל עלויות למפוקח )הקדשת זמן למספר ביקורות(, 
כפל פעולות פיקוח ממשלתיות, ופיצול המידע על 
המפוקח בין מספר גורמים. איחוד או שילוב פעולות 
במשאבים  לחיסכון  מביאים  והאכיפה  הפיקוח 
מערך  של  האפקטיביות  את  ומעלים  הנדרשים 

הפיקוח.

לכן יש לשאוף לאחד מקבצים של פעולות פיקוח 
פיקוח  פעולת  במאוחד.  לפועל  אותן  ולהוציא 
מאוחדת תכלול ביצוע ביקורות, בדיקות והדרכות של 
מגוון הוראות ותחומים. ניתן לבצע זאת באמצעות 
הקמת מנגנוני תיאום ושיתוף פעולה בין גורמי פיקוח 
הפועלים בתחומים משיקים ומול קבוצות מפוקחים 
תחנות  של  הנדסי  תכן  על  פיקוח  )למשל  דומות 
כוח מתבצע הן על-ידי משרד האנרגיה והן על-ידי 
מעצימים  כאלו  פעולה  שיתופי  העבודה(.  משרד 
ומשפרים  הפיקוח  מערכי  שני  של  יכולותיהם  את 
את יכולת הבקרה, ההדרכה והאכיפה שלהם כלפי 

המפוקחים.

מפעלי  על  סביבתית  רגולציה  להמחשה:  דוגמה 
פליטת  שפכים,  לגבי  הוראות  כוללת  כימיקלים 
בחומרים  וטיפול  מים  טיהור  לאוויר,  מזהמים 

האמצעים לנסיבות ולכן פיקוח מבוסס ניהול סיכונים 
ונוקשה, היכן שאין הצדקה  יופעל באופן שווה  לא 

לכך.

איחוד פעולות הפיקוח
במסגרת בניית מערך הפיקוח חשוב להביא בחשבון 
ממנו  שנגזרות  הבירוקרטיות  הפעולות  את  גם 
)הנפקת אישורים/הודעות על הפרה, נטילת דוגמאות 
למעבדה וכד'(. כמו כן יש לבחון האם ישנן פעולות 
פיקוח שניתן למזג יחד או עם פעולות ממשלתיות 
ובכך  מפוקחים  לאותם  בקשר  שמבוצעות  אחרות 

לחסוך את הצורך לבצע פיקוח באופן מיוחד.

כמו כן, יש להתמקד בפעולות פיקוח שנותנות מענה 
לסל רחב יותר של הוראות. ישנן פעולות פיקוח אשר 
למשל:  הוראות.  מספר  על  לפקח  ניתן  במסגרתן 
בעת הגעה לביקורת במפעל הייצור, ניתן לבחון גם 
את המוצרים עצמם וגם את בקיאות אנשי המפעל 
הובלת  בשלב  שתבוצע  ביקורת  לעומת  בהוראות, 
המוצרים, שבה לא יהיו נוכחים אנשי המפעל ולא 

ניתן יהיה לבחון את בקיאותם.
נפרד  פיקוח  מערך  יש  ממשלתי  גורם  לכל  לרוב 
לכן  צרה(.  עומק  ראיית   ,"silo"-ה )תופעת  משלו 
ואכיפה  פיקוח  מערכי  למספר  כפוף  מפוקח  כל 
של  לפיקוח  כפוף  יהיה  מפעל   – )למשל  נפרדים 
להגנת  המשרד  העבודה,  משרד  הבריאות,  משרד 

מסוכנים. כל אחד מארבעת הנושאים כולל הוראות 
המפעל.  של  אחרת  לפעילות  המתייחסות  שונות 
ביקורת  במסגרת  יבוצע  נושא  כל  על  פיקוח  אם 
נפרדת, על-ידי יחידת פיקוח נפרדת, יהיה בכך בזבוז 
מפקחים  )ארבעה  הפיקוח  מערך  של  משאבים 
אותו.  לבקר  כדי  למפעל  עד  להגיע  צריכים  שונים 
הקשורים  להיבטים  רק  ייחשף  מפקח  כל  בנוסף, 
התמונה  את  יראה  ולא  מפקח  הוא  שעליו  בנושא 
הכוללת ואת ההשפעות ההדדיות של הציות או של 
אי הציות להוראות השונות. פיקוח משולב מאפשר 
לייעל את מערך הפיקוח, מחזק את הגורם המפקח 

ומאפשר להשיג אפקטיביות רבה יותר.

היא  הפיקוח  פעולות  את  לאחד  מתקדמת  דרך 
 integrated( משולב  פיקוח  מערך  הקמת 
הקמת   – מבני  איחוד  על  מדובר   .)inspection
יחידה לביצוע פיקוח משולב מטעם מספר רשויות 

ומשרדי ממשלה.

דוגמה: בשנת 2017 מלטה העבירה את חוק תיאום 
 Coordination  – הממשלתיות  הפיקוח  פעולות 

.of Government Inspections Act
במסגרת החוק הוקם מטה ממשלתי לתיאום פעולות 
 The Inspections Coordination  – הפיקוח 
Office. לפי החוק, למהלך שתי מטרות – צמצום 
על  מטילות   )inspections( שביקורות  עלויות 
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של  והאפקטיביות  השקיפות  וקידום  המפוקחים 
את  מסמיך  החוק  היתר,  בין  הפיקוח.  פעולות 
לרשויות  להורות  הפיקוח  פעולות  לתיאום  המטה 
הפיקוח  משאבי  את  לאחד  כיצד  הממשלתיות 
שלהן, לפרסם סטנדרטים מחייבים לגבי אופן ביצוע 
פעולות פיקוח ולהקים מאגר מידע משותף לרשויות 

הפיקוח השונות.
החוק חל על 23 גורמים רגולטוריים מתחומים שונים 
כגון נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלויות, הרגולטור 
הרשות  התיירות,  רשות  וחשמל,  מים  שירותי  על 
לתחרות ולהגנה על הצרכן והרשות להגנת הצומח.

הגדרת יעדים מדידים והתאמת מערך הפיקוח
במסגרת תכנון מערך הפיקוח חשוב להגדיר מראש 
שבחלוף  כדי  הפיקוח,  פעולות  להצלחת  מדדים 
מספר שבועות או חודשים ניתן יהיה לבחון אותן כדי 
לשפר ולהתאים אותן טוב יותר. שאלת המפתח היא 
חשוב  הציות.  על  השפיעה  הפיקוח  פעולת  האם 
להבטיח שהמדדים יהיה כמיתים ושניתן יהיה לאסוף 
תת-פרק  ראו  זה  בנושא  להרחבה  עליהם.  מידע 

"מעקב ובקרה".

בעוד שמדיניות ורגולציה הן מסגרות קשיחות יחסית, 
מערך הפיקוח והאכיפה צריך להיות גמיש ומותאם 
לצרכים ולנסיבות. לכן, מומלץ לקבוע מראש שגרה 
של בחינת נתונים ועדכון סדרי העבודה של המערך 
בהתאם לנסיבות המשתנות. כך למשל, סביר להניח 
מפעולות  תושפע  המפוקחים  של  הציות  שרמת 

הפיקוח ותשתנה באופן תדיר.

אחידות ועקביות בהפעלת מערך הפיקוח
בעיה נפוצה של מערכי פיקוח היא חוסר אחידות 
שני  כאשר  למשל,  המפקחים.  בעבודת  ועקביות 
מפקחים מפרשים אחרת את ההוראות ולכן מציבים 
דרישות שונות למפוקחים. הדבר פוגע בהשגת יעדי 
הרגולציה או המדיניות )משום שחלק מהמפקחים 
סוטים ממנה( ויוצר שונות בין מפוקחים שונים. בנוסף, 
לפי  שונות,  בדרישות  להיתקל  עלול  מפוקח  אותו 
זהות המפקח שבדק אותו. חוסר אחידות ועקביות 
מקטינה את רמת הציות של המפוקחים, כי מנקודת 
מבטם הדרישות משתנות באופן לא עקבי ולכן אין 
תמריץ לציית להן באופן עקבי. חוסר אחידות וחוסר 
עקביות מקשות על המפוקחים לציית להוראות ועל 

המפקחים לאכוף אותן באופן אפקטיבי.

עקביות  ולחוסר  אחידות  לחוסר  אופייניים  גורמים 
הם: ריבוי הוראות )רשימת דרישות ארוכה ומפורטת(; 
מסמכים  והיעדר  הדרישות;  תוכן  לגבי  עמימות 
כתובים עם תיאור הדרישות. היכרות עם גורמים אלו 

מסייעת לגבש פתרונות לבעיה.

עם  להתמודדות  ביותר  האפקטיביים  הכלים  אחד 
)צ'קליסט,  תיוג  רשימת  פרסום  הוא  אלו  בעיות 
הצ'קליסט  הפיקוח.  מערך  מטעם   )check list
המפוקחים  מן  הדרישות  כל  את  לכלול  צריך 
 – הליבה  דרישות  מהן  ברורה  בצורה  ולהדגיש 

ביצוע פעולות 
הפיקוח והאכיפה
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להבהיר את הדרישות, עודד את המפוקחים לציית 
להוראות ושיפר את מערך הפיקוח.

פעולת  של  סוג  כל  עבור  צ'קליסט  לפרסם  יעיל 
ביקורת  עסק,  רישיון  קבלת  לשם  פיקוח  פיקוח: 
לעסקים  ביקורת  גדולים,  לעסקים  ביקורת  שנתית, 

המוגדרים ברמת סיכון גבוהה וכו'.

בעזרת  קבוע  באופן  הצ'קליסט  את  לעדכן  חשוב 
אנשי השטח. יש לפרסם את הצ'קליסט לצד הנחיות, 
שלם  כמכלול   – להוראות  לציית  וכלים  עקרונות 
שמטרתו לעודד ציות להוראות. חומרים אלו עשויים 
למפוקחים  שעוזר  הדרכה  למערך  בסיס  להיות 

לפקח על עצמם ולוודא עמידה בהוראות.

ודאות ובהירות למפוקחים
ועקביות בהפעלת מערך הפיקוח,  בנוסף לאחידות 
נדרש מהם  לוודא שהמפוקחים מבינים מה  חשוב 
ריבוי  היסוד:  גורמי  ארבעה  יש  זו  לבעיה  לבצע. 
רבים  מסמכים  פני  על  ההוראות  פיזור  הוראות; 
הוראות  עבודה(;  הוראות  הנחיות,  נהלים,  )תקנות 
מורכבת  בשפה  ושימוש  בכתב;  מעוגנות  שאינן 

משפטית או מקצועית.

את  להבין  כל המפוקחים  על  אלו מקשים  גורמים 
ולציית להן, אך הם מקשים במיוחד על  ההוראות 

לצמצום  ביותר  והחשובות  העיקריות  הדרישות 
הסיכון. הביקורות יבוצעו לפי הצ'קליסט והוא ישמש 

כמסמך היישום של הרגולציה או המדיניות.

חשוב שהצ'קליסט יהיה רשימה סגורה – כך שלא 
בניית  לו.  מעבר  נוספות  דרישות  להציב  יהיה  ניתן 
צ'קליסט גם מסייעת למערך הפיקוח לדעת האם 
רשימת הדרישות ארוכה ומפורטת מדי )ולכן מקשה 
נדרש  האם  ובהתאם   – לציית(  המפוקחים  על 
כדי לעודד  אותו,  או לפשט  לצמצם את הדרישות 
מערך  את  לנהל  עוזר  בצ'קליסט  שימוש  ציות. 
המפקחים,  בין  ואחידות  עקביות  )מבטיח  הפיקוח 
אילו  לדעת  למפוקחים  עוזר  וגם  למדוד(  מאפשר 

הוראות הכי חשובות לצורך צמצום הסיכון.

נרחב  שימוש  עושות  בליטא  הרשויות  דוגמה: 
הצ'קליסט  ואכיפה.  פיקוח  לצרכי  בצ'קליסטים 
מגדיר בצורה ברורה את כל ההוראות והדרישות מן 
ביחס  רק  מבוצעות  הפיקוח  ופעולות  המפוקחים, 
לתוכן הצ'קליסט. הניסיון של ליטא מלמד שהשימוש 
בצ'קליסטים פותר את אחת הבעיות המרכזיות של 
בנוסף,  אחיד.  ולא  עקבי  לא  פיקוח  פיקוח:  מערכי 
הצ'קליסט מתאים כאשר למפקחים אין יכולת לנתח 
מצמצם  צ'קליסט  מבוסס  פיקוח  בעצמם.  סיכונים 
את שיקול דעתם של המפקחים ומבטא העדפה של 
עזר  בצ'קליסט  השימוש  גמישות.  פני  על  עקביות 

ושחקנים  פעמיים  חד  שחקנים  חדשים,  שחקנים 
קטנים.

של  והתהליכים  שהכללים  הוא  המנחה  העיקרון 
ברורים  להיות  צריכים  והאכיפה  הפיקוח  מערך 
ופומביים. יש לפרסם מה החובות של המפוקח ומה 
החובות והאחריות של הגורמים הממשלתיים. בפרט, 
חשוב להסביר איך המפוקח ייבחן וייבדק. אין צורך 
הבדיקות,  שיטות  ואת  הקלפים"  כל  את  "לחשוף 
אבל נדרש שהמפוקח יידע בדיוק מה מצופה ממנו 

ואיך עליו להוכיח ציות להוראות.

יש להקפיד על כך שמערך הפיקוח יהיה שקוף ככל 
בעידוד  יותר  אפקטיבי  יהיה  הפיקוח  מערך  הניתן. 
המנגנון  מה  יידעו  המפוקחים  אם  ובהרתעה  ציות 
שעומד מאחורי פעולות הפיקוח והאכיפה. כך, אם 
היסטוריית  על  מתבסס  והאכיפה  הפיקוח  מערך 
הציות של המפוקחים, חשוב שהם יידעו זאת – כדי 
לעודד אותם לציית. מנגד, חשוב שתכנית הפיקוח 
שכן  וסודית  חסויה  תשמר  המפורטת  והאכיפה 

מדובר במידע מודיעיני רגיש.

מומלץ  מורכבים,  התהליכים  או  ההוראות  כאשר 
להכין מסמך מנחה או מדריכים, שיסבירו למפוקחים 
אילו פעולות כדאי לעשות,  כיצד לעמוד בדרישות, 
איך ההוראות משתלבות זו בזו, אילו פתרונות קיימים 
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לטיפול בסיכונים וכו'. חשוב שבניית מדריכים אלה 
)מטה  הפיקוח  מערך  של  משותף  פרויקט  תהיה 
ושטח( ושל המפוקחים, כדי לוודא שהמדריכים יהיו 

מועילים.

ובטיחות  לבריאות  הסוכנות  בבריטניה,  דוגמה: 
 Health and safety" בעבודה מפעילה מיזם בשם
ברורות  הנחיות  made simple", שמטרתו פרסום 
ופשוטות. המיזם מסביר את דרישות הרגולציה, כיצד 
העסק המפוקח יכול לזהות סיכונים לעובדים, מנגיש 

לעסקים פוסטרים וחומרי הסברה ועוד.
 Safer food, Better" הבריטית  התכנית  דוגמה: 
Business" מיועדת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים 
התכנית  המזון.  בתחום  הסבוכה  לרגולציה  לציית 
לעזור  וגם  הבטיחות  רמת  את  לשפר  שואפת 
ההוראות.  לפי  פועלים  שהם  לדעת  למפוקחים 
במסגרת התכנית פורסמו מדריכים לעסקים שונים 
המדריכים  וכו'.  קייטרינג  מסעדות,  המזון:  בתחום 
כוללים הסברים מדוע כל צעד נחוץ, ציורים נגישים, 
ודוגמאות לביצוע נכון ולא נכון של פעולות. המדריכים 
המועסקים  של  ביותר  השימושיות  לשפות  תורגמו 

בסקטור האירוח וההסעדה בבריטניה.

מאושרות,  יישום  שיטות  לפרט  גם  ניתן  במדריכים 
שנבדקו בעבר על-ידי מערך הפיקוח ונמצאו מועילות. 
שמי  למפוקחים  מבהיר  מאושרות  שיטות  פרסום 

שיישם את השיטה המאושרת פועל לפי ההוראות 
ומעודד  לציית  המפוקחים  על  מקל  הדבר  )ולכן 
בסיכונים(. אפקטיביים  טיפול  באמצעי  שימוש 
ניתן  יישום מאושרות  במסגרת המנגנון של שיטות 
גם לתגמל מפוקחים שמבצעים פעולות שמשפרות 
ציות וצמצום סיכונים, למשל צמצום מספר פעולות 
טיפול  באמצעי  נוקט  המפוקח  כאשר  הפיקוח 
בסיכונים, או מפעיל מערך אכיפה פנימי כדי לוודא 

ציות להוראות.

הפיקוח.  לתהליכי  בנוגע  והבהירות  הוודאות  שיפור 
כדי לשפר את רמת הוודאות של המפוקחים מקובל 
 SLA – Service( לפרסם התחייבות לרמת שירות
Level Agreement(. מסמך זה קובע איך מערך 
הפיקוח מתקשר עם המפוקחים, איך מוסרים מידע 
בצורה יעילה )תשובות לשאלות, הנחיות, פתרון בעיות 
מפוקח,  של  בפנייה  מטפלים  זמן  כמה  בתוך  כו'(, 
מהם תהליכי הפיקוח, כיצד פועלים מנגנוני הקנסות 

וכיצד ניתן לערער על החלטה.

ביכולת  פוגעות  בהירות  וחוסר  ודאות  שאי  כיוון 
של  בשאלות  יעיל  טיפול  לציית,  המפוקחים  של 
מהיר  מענה  הציות.  לרמת  מאוד  תורם  מפוקחים 
לשאלות ולבעיות של המפוקחים מסייע להם לציית 
להוראות, מסייע להם להבין את המערכת וגם בונה 
השאלות  את  לתעד  כדאי  הפיקוח.  במערך  אמון 

וכאשר מזהים שאלה חשובה  והתשובות שניתנות, 
או שאלה שנשאלת מספר פעמים – מומלץ לכתוב 
תשובה רשמית ולפרסם. בנוסף, מעקב אחר שאלות 
של מפוקחים הוא כלי מצוין כדי לזהות היכן קיימים 
פערים בהבנה של המפוקחים את המערכת. אם 
סוגיה מסוימת מעוררת שאלות או מחלוקות רבות – 

כנראה שנדרשת הבהרה לגביה.

באתר  מפרסמת  ערך  לניירות  הרשות  דוגמה: 
האינטרנט שלה תשובות לשאלות כלליות שנשלחו 
מקדמיות  לפניות  תשובות  וכן  ממפוקחים  אליה 
התשובות  קונקרטיות.  נסיבות  אודות  על  שנשאלו 
בסוגיות  הרשות  עמדת  את  מבהירות  המוסמכות 
מפורסמות  המקדמיות  לפניות  התשובות  שונות. 
ללא סימני זיהוי של מגיש השאלה, אך הן מספיק 
מפורטות בכדי ללמד את המפוקחים כיצד הרשות 

אוכפת את החוק וההוראות.

או  טלפוני,  תמיכה  מוקד  להקים  מאוד  מומלץ 
לחלופין להגדיר אחראי שירות ביחידה הרגולטורית, 
אשר יהווה מקור מוסמך שאליו יוכלו בעלי העסקים 
לפנות על מנת לקבל מידע לצורך עמידה בדרישות 

הרגולציה.

במסגרת פעולות פיקוח )כמו ביקורת( עולים פערים 
המפוקחים  של  הציות  לבין  הדרישות  בין  שונים 
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מנהליים, הגשת כתב אישום פלילי( חשוב להסביר 
להתייחס  מומלץ  ההפרה.  אופי  ואת  הסיכון  את 
לארבעת הגורמים הבאים: )1( אופי הסיכון )חומרה, 
מספר מקרים בשנה, נזק למשק בשנה(; )2( אופי 
 )3( הסיכון;  התממשות  על  והשפעתה  ההפרה 
באיזו   )4( ההפרה;  מן  למפר  שצמחה  התועלת 
זאת  להסביר  חשוב  נתפסים.  המפרים  הסתברות 
לבקש  יהיה  שניתן  בכדי  המשפט,  לבית  במיוחד 
להטיל סנקציה שתהפוך את ההפרה ללא כדאית 

עבור המפוקחים.

אכיפה וענישה מותאמות סיכון וציות

הסנקציה בגין ההפרה צריכה להיות מותאמת לפי 
זהות המפר, מהות ההוראה ונסיבות ההפרה )היקף 
ההשפעה על הסיכון, מספר ההפרות, הרווח מביצוע 
ההפרה ומספר הפעולות שהמפוקח מבצע(. מערך 
שבין  האיזון  את  בחשבון  להביא  צריך  הענישה 
הבטחת הרתעה אפקטיבית לבין עידוד ציות בעתיד.

בהפרות  מדובר  כאשר  הענישה  את  להחמיר  יש 
חוזרות ונשנות על-ידי אותו מפוקח )גם אם מדובר 
בהפרה  מדובר  כאשר  גם  יחסית(.  קלות  בהפרות 
בודדת עם השלכות מרחיקות לכת על הסיכון יש 
להחמיר בענישה. העובדה שמדובר בהפרות רבות 
בחשבון  יובאו  חד-פעמית  בהפרה  או  קלות,  אך 
חומרת  על  לא  אך  הפיקוח,  היקף  קביעת  לצורך 

הענישה.

למסור  חשוב  פיקוח  פעילות  בסיום  לכן  בפועל. 
הנושאים  על  ובכתב(  )בעל-פה  הסבר  למפוקח 
הנחיות  למסור  גם  ורצוי  להשתפר,  עליו  שבהם 
כיצד ניתן לעשות זאת. רצוי לזהות סוגיות קריטיות 
מערך  של  שהמשאבים  מכיוון  בהן,  ולהתמקד 

הפיקוח ושל המפוקחים מוגבלים.

ויציבות  לוודאות  עיקרון  לאמץ  מומלץ  כן  כמו 
רגולטורית. לפי העיקרון, שינויים בהוראות ובפרשנות 
קבועים,  במועדים  בשנה  פעמיים  רק  ייעשו  שלהן 
זה  באופן  השנה.  ובסוף  השנה  באמצע  למשל 
שנה  חצי  לפחות  של  לתקופה  זוכים  המפוקחים 
הבהירות  מוגברת  ובכך  רגולטוריים  שינויים  ללא 
והוודאות של המפוקחים ומשתפרת היכולת שלהם 
להתאים את פעילותם להוראות. לפי עיקרון זה כל 
שינוי בהוראות ייכנס לתוקף רק לאחר שניתנה לכל 
מפוקח התראה מראש ותקופה של לפחות שלושה 

חודשי התארגנות והסתגלות להוראות החדשות.

אכיפה מרתיעה ומידתית
של  בסוגיות  מנחים  קווים  הוצגו  למדריך  במבוא 
פיקוח, אכיפה והרתעה. כעת נציג כיצד להפעיל את 
באופן שמאפשר הרתעה  והאכיפה  מערך הפיקוח 

מרבית.

תקשור והסברת מערך האכיפה. 
קנסות  )הטלת  האכיפה  מערך  הפעלת  בעת 

לסנקציה  יותר  טוב  שיגיבו  מפוקחים  שיש  ייתכן 
היתר  שלילת  פעילות,  )הגבלת  המנהלי  במישור 
לבצע פעולה( בשילוב ייעוץ להתנהלות נכונה; בעוד 
שמפוקחים אחרים יורתעו רק אם יוטל עונש פלילי 

על-ידי בית משפט.

והאיתנות הפיננסית  יש להביא בחשבון את הגודל 
של כל מפר – כדי לוודא הרתעה אפקטיבית מצד 
מפוקחים  של  לקריסה  לגרום  שלא  ומנגד  אחד, 

קטנים.

התקבל  אשר  העיקרון,  את  ליישם  מומלץ  כן  כמו 
כבר במספר מדינות, במסגרתו מוגדר כי אין להטיל 
על  הראשונה,  פעילותו  בשנת  עסק  על  סנקציות 
מנת לאפשר לו זמן הסתגלות ראוי ללימוד והתאמת 

פעילותו להוראות. 

אכיפה מגבירת ציות – "תכנית ציות"
שיטה אפקטיבית מאוד לשיפור ליקויים של אי   

עמידה בהוראות מכונה "תכנית ציות"   
)Compliance Program(. כאשר הממונה על   
פיקוח ואכיפה מזהה הפרה של הוראה מהותית,   

הוא מאפשר למפוקח לבחור בין אחת משתי   
אפשרויות: עונש )לרוב תשלום קנס( או כניסה   

לתכנית ציות.  
אם המפוקח בוחר במסלול של תכנית ציות, הוא   
מקבל הדרכות וכלים שמטרתם לסייע לו לשפר   
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את הציות להוראות ולתקן את הליקויים שנמצאו.   
בנוסף, על המפוקח לבנות תכנית עבודה מפורטת   
וכן  ליקוי  כל  לתיקון  מחייבים  מועדים  שכוללת   
תכנית תקציבית מפורטת ליישום התכנית. התכנית   
אם  באישורם.  ומותנית  הפיקוח  לגורמי  מוגשת   
גורמי הפיקוח מאשרים את התכנית היא הופכת   
תיבדק  מכן  לאחר  המפוקח.  עבור  למחייבת   
עמידתו של המפוקח בתכנית הציות לפי לוחות   
הזמנים שנקבעו בה. חריגה או הפרה של תכנית   
הענישה  מן  יותר  חמורה  ענישה  גוררת  הציות   
הרגילה )לרוב תשלום קנס בגובה כפול בהשוואה   

לסכום הקנס המקורי(.   
תכנית  במודל  משתמשות  בעולם  רבות  מדינות   
מכיוון  המפוקחים  של  הציות  להגברת  ציות   
את  לשפר  למפוקחים  תמריץ  יוצרת  שהתכנית   
ומסלול  קנס  מתשלום  )הימנעות  שלהם  הציות   
מובנה לתיקון ליקויים( תוך פיקוח הדוק והרתעה   

מוגברת.  

מעקב ובקרה

בדומה למעקב ובקרה שתואר בפרק ניהול הסיכונים 
הפיקוח  מערך  גם  ומדיניות,  רגולציה  בקביעת 
שהוא  לוודא  כדי  נתונים  איסוף  מצריך  והאכיפה 
משיג את מטרותיו וכדי להתאים אותו לשינויים. כדי 
שלא לחזור על התיאור של הנושא בפרק הקודם, 
למעקב  ייחודיות  סוגיות  רק  יוצגו  זה  בתת-פרק 

ובקרה אחר מערך הפיקוח והאכיפה.

כדי  מיועד  הפיקוח  מערך  על  והבקרה  המעקב 
לנהל את המערך באופן  לסייע למקבל ההחלטות 
זמן.  לאורך  מטרותיו  את  משיג  שהוא  ולוודא  יעיל 
המבחן לכך שהמעקב והבקרה מבוצעים כיאות הוא 
שנה  מדי  להצדיק  מסוגל  ההחלטות  מקבל  האם 
את שיטת הפיקוח והאכיפה שלו על בסיס נתונים 

עדכניים שתומכים את ניתוח הסיכונים.

ומדיניות  רגולציה  בקביעת  סיכונים  מניהול  בשונה 
הסיכונים  ניהול  והאכיפה  הפיקוח  בשלב  ציבורית, 
הפעילות.  משגרת  כחלק  יום-יומי  באופן  מתבצע 
ניתן להסתכל על פעולות פיקוח כפעולות שעוסקות 
במידע: איסוף מידע )האם המפוקח מציית להוראות( 
ומסירת מידע )עידוד ציות, הסברה והדרכה(. לכן שלב 
המעקב והבקרה מתרחש בשגרה והוא משתלב עם 
תכנון פעילות הפיקוח: פעולות הפיקוח מאפשרות 
איסוף מידע ונתונים, אשר משמשים למעקב ובקרה 

– לשם עדכון תכנית הפיקוח והאכיפה.
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 תרשים 24: סבב של תכנון ועדכון מערך 
הפיקוח על סמך מידע שנאסף

איסוף מידע 
במסגרת פעולות 

הפיקוח

ביצוע פעולות 
פיקוח

ניתוח המידע 
שנאסף והפקת 

תובנות

תכנון מערך 
הפיקוח
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עדכון תמונת המצב:
האם היו שינויים בסיכונים?  

)צמצום /הגדלה של ההסתברות או החומרה של   
כל סיכון( האם היו שינויים באמצעי ההתמודדות   
תכנון  על  משפיע  הדבר  כיצד  כן,  אם  איתם?   

והפעלת מערך הפיקוח והאכיפה?  

עדכון הפרופיל של מפוקחים שונים:  
רמת הסיכון, רמת הציות, סיבת אי הציות וכו'.  

עדכון זהות המפוקחים ומתכונת הפעילות:  
מי המפוקחים הרלוונטיים, היכן ומתי גורם מפוקח   
של  הפרה  לזהות  ניתן  איך  סיכון,  ליצור  עלול   
הוראות, מה רמת הציות להוראות עבור כל קבוצת   

מפוקחים.  

כמו  ממשלתיים  לא  במנגנונים  שינוי  יש  האם   
להחליף  שיכולים  השוק,  וכוחות  אזרחיות  תביעות 

את הצורך בפעולות פיקוח ממשלתיות?

הפיקוח  מערך  השפעת  על  מידע  איסוף 
והאכיפה:

האם יש שינוי במספר ההפרות או ברמת הציות   
להוראות?  

קרוב לוודאי שרמת הציות תשתנה לאורך זמן )וזו   
ולכן  והאכיפה(  הפיקוח  מערך  של  תכליתו  גם   

חשוב לעקוב אחר נתון זה ולעדכנו בהתאם.  

האם ניתן לזהות דפוסי הפרות או דפוסי ציות?   
לגבי  מפוקחים,  של  מוגדרות  קבוצות  )לגבי   
אלמנטים לפיקוח או סוג שלהם, ולגבי סוגים של   

פעולות פיקוח(  

ידיעה,  חוסר  בשל  נגרמו  מההפרות  חלק  האם   
חוסר הבנה או חוסר יכולת לציית להוראות? אם   

כן, האם וכיצד הן נפתרו?  

האם כלי הפיקוח והאכיפה מתאימים לצרכים של   
מערך הפיקוח והאכיפה?   

הרתעה  מייצרים  והפיקוח  האכיפה  כלי  האם   
מספקת כלפי המפוקחים שמפרים את ההוראות   

מתוך עבריינות מכוונת?  

שיטה יעילה לבצע מעקב ולנטר את השינויים לאורך 
זמן היא באמצעות הגדרת מדדי רמת סיכון

.)KRI – key risk indicators(

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה

יש לאסוף מידע על הנושאים הבאים -
מידע עדכני על מערך הפיקוח והאכיפה:

תחילה יש לאסוף נתוני בסיס:   
כמה מבוצעות,  ואכיפה  פיקוח  פעולות  כמה   

פעולות תוכננו וכמה מתוכן בוצעו?  
לצורך  מוקדשים  משאבים  כמה  לדעת  נדרש   

פעולות הפיקוח והאכיפה.   
משאבים  לדרוש  עשויות  הפיקוח  פעולות   
תקציב(  פקחים,  של  עבודה  )זמן  ממשלתיים   
ומשאבים פרטיים של גורמים מפוקחים )הקדשת   
זמן לביצוע ביקורת, תשלום על בדיקות מעבדה   
הפרטיים  המשאבים  על  מידע  לאסוף  כדי  וכו'(.   
ליצור קשר עם  יש  שפעולות הפיקוח מצריכות,   

הציבור.  
הממשלתיים? הפיקוח  משאבי  מושקעים  איך   
סוג  המפוקחים,  וקבוצות  זהות  לפי:  בחלוקה   

פעילויות הפיקוח, על אילו אלמנטים, היכן ומתי.  
הממשלתיים? האכיפה  משאבי  מושקעים  איך   
)פעולות של חקירה ותביעות( ביחס לאילו הוראות   

והפרות הן מבוצעות ועל אילו מפוקחים.  
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ומדידים  כמיתים  משתנים  הם  סיכון  רמת  מדדי 
ולהשוות אותם לאורך  שניתן לאסוף עליהם מידע 
זמן. הם מאפשרים למקבל ההחלטות למדוד את 
רמת הציות לאורך זמן. מדדי רמת סיכון אפשריים 
התלונות  מספר  שזוהו,  ההפרות  מספר  הם: 
מספר  שנקבעו,  הציות  תכניות  מספר  שהתקבלו, 
כמות  שהוטלו,  שהוגשו/הקנסות  האישום  כתבי 
נגעים  שהתרחשו,  )תאונות  שהתממשו  הסיכונים 
שימוש  לעשות  מומלץ  וכו'.  שחלו(  אנשים  שחדרו, 
בשלושה מדדים לכל הפחות על מנת להבטיח איזון 

בין המדדים השונים. 

בחינת מדדי רמת הסיכון בהשוואה לתקופות קודמות 
את  משיג  הפיקוח  מערך  האם  אינדיקציה  מהווה 
מטרותיו. בעת בחינת מדדים אלו יש להביא בחשבון 
או  שהתווספו  והפעולות  המפוקחים  מספר  את 
נגרעו מתוך קהל המפוקחים, כדי ששינויי רקע לא 

יעותו את המדידה.

האשראי  בשוק  פעלו  תחילה  להמחשה:  דוגמה 
מתגלות  היו  שנה  ובכל  עסקים   500 בנקאי  החוץ 
מבנה  השתנה  מכן  לאחר  בממוצע.  הפרות   80
השוק כך שפעלו בו 1,000 עסקים ומספר ההפרות 
ירדה, אך  עלה ל-90. על פניו נראה שרמת הציות 
כשמביאים בחשבון את מספר המפוקחים והפעולות 
צמצום  יש  יחסי  ברור שבאופן  על-ידם  המבוצעות 

במספר ההפרות.

הנחיות לביצוע איסוף המידע והשימוש בו:
ככלל אין להשתמש בנתונים שמושפעים ישירות   
פעולות  )מספר  הממשלתי  הגורם  מפעולות   
נתונים  שהוגשו(.  האישום  כתבי  מספר  הפיקוח,   
את  ולא  הממשלה  של  פעולות  מתארים  אלו   
רמת הציות של המפוקחים. בנוסף, אלו "משתנים   
יכולים להשפיע עליהם  תלויים", שגורמי הפיקוח   
ולכן התבססות עליהם עלולה ליצור תמריץ שלילי   

או לעוות את פעילות המפקחים בשטח.  

חשוב להגדיר מראש נתונים שניתן למדוד באופן   
ואפשרות  גישה  יש  שאכן  ולבדוק  ויעיל,  עקבי   

לאסוף אותם.  

כדי  מידע  בטכנולוגית  שימוש  לעשות  רצוי   

במשאבים  בזבזני  ידני  איסוף  בסיכון.  להתמקד   
שיטתי  איסוף  בנוסף,  ולטעויות.  להטיות  וחשוף   
באמצעות טכנולוגיה מידע מאפשר איסוף מידע   

.)big data( בהיקף נרחב  

מומלץ לבצע שיתופי פעולה עם יחידות ממשלתיות   

שמטפלות  ממשלתיות  יחידות  ועם  משיקות   
בממשלה  שונים  גורמים  מפוקחים.  באותם   
מטפלים באותם סיכונים או באותם יוצרי סיכונים   
למשרד  )למשל,  שונות  ומזוויות  שונים  בשלבים   
הבריאות יש נתונים על טיפולים רפואיים שניתנו   

רבים  משרדים  החולים.  ובבתי  החולים  בקופות   
מידע  ולכן  אדם,  ולחיי  הגוף  לשלמות  דואגים   
מקבלי  לשמש  יכול  הבריאות  במשרד  שנאסף   
לשתף  מומלץ  לכן  אחרים(.  במשרדים  החלטות   
מידע  מערכות  באמצעות  מידע  ולחלוק  מידע   

משותפות, שזמינות למספר גורמים ממשלתיים.  

על-ידי  המידע  של  ועיבוד  איסוף  לבחון  מומלץ   
את  מפנה  חיצוני  בגורם  הסתייעות  חיצוני.  גורם   
גורמי הפיקוח והאכיפה לבצע את תפקידי הליבה   
יהיה  המידע  מסירה חשש שאיסוף  וגם  שלהם,   
של  הפעילות  מדפוסי  יושפע  או  סלקטיבי   

המפקחים.  

חשוב לאסוף מידע בסיסי גם על גורמים שהוחלט   

ואכיפה. פיקוח  בפעולות  כלפיהם  לנקוט  שלא   
כאמור, הממשלה לא יכולה ולא צריכה לבדוק את   
כולם, אלא רק את הגורמים המסוכנים. לכן פעולות   
רק מידע חלקי  יספקו לממשלה  הפיקוח עצמן   
למערך  זה  מטעם  המפוקחים.  הגורמים  על   
הפיקוח יהיה מידע בעיקר על הגורמים המסוכנים   
מציאות  תמונת  תיווצר  טבעי  באופן  ומשכך   
מוטה. לכן יש להיות מודעים לכך שמערך הפיקוח   
והאכיפה אוסף, מטבע הדברים, מידע בעיקר על   
המקרים החמורים. אם לא מתחשבים בכך, יהיה   
למערך הפיקוח מידע שלא משקף את המצב בכל   

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה
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השוק. ניתן להקפיד על איסוף מידע מכלל הגורמים   
הרלוונטיים. חלופה אחרת היא ביצוע סקר רוחבי )לפי   
קריטריונים סטטיסטיים( אחת לכמה שנים. סקר כזה   
יכול להוות "מבחן מציאות" לגבי המצב של השוק כולו.  

מעבר למעקב אחר פעולות הפיקוח והאכיפה, ניתן   
וחשוב לבחון גם אירועים של סיכונים שהתממשו   
על  ללמוד  ניתן  אלו  מאירועים  אותם.  ולתחקר   
התועלת שבציות להוראות )למשל, עד כמה ציות   
להוראה הפחית את חומרת הנזק( ועל המאפיינים   

של מפוקחים שלא מצייתים להוראות.  

על  להשפיע  שעשויים  מרכזיים  שינויים  שני   
הם  בעתיד  והאכיפה  הפיקוח  מערך  הפעלת   
מן  כתוצאה  הציות של המפוקחים  ברמת  שינוי   
הפיקוח והאכיפה, ושינוי בנזקים כתוצאה מהפרות   
של ההוראות )הפרות שבמקור נתפסו כמסוכנות,   
משמעותיות(.  כבלתי  נתפסו  שבמקור  והפרות   
משאבי  בחלוקת  שינוי  מצריכים  אלו  שינויים   

הפיקוח ובסוג הכלים שיופעלו בכל מקרה.  

ההחלטות  מקבל  במידע,  השימוש  בעקבות   
עשוי להחליט לשנות את הקצאת המשאבים בין   
יותר  להעניק  השונים,  והאלמנטים  הפעולות   
מדרג  את  להרחיב  וחקירה,  חיפוש  סמכויות   
האכיפה,  מערך  לרשות  העומדות  הסנקציות   
הייתה  שלא  אוכלוסייה  על  לפקח  להתחיל   
אוכלוסייה  על  מפיקוח  לחדול  או  מפוקחת   
קיים  כאשר  )למשל,  כה  עד  מפוקחת  שהייתה   
מנגנון חלופי שמייתר את הצורך בפיקוח ממשלתי(.  

ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה
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נספח א׳ – מרשם נכסים
תהליך ניהול סיכונים בתחום: מרשם נכסים

סוג הסיכונים המרכזי מפניהם יש להתגונן הם: ]השלימו[ ]לדוגמה: סיכונים לנפש ולגוף על רקע אירוע פלילי או ביטחוני[

 מס׳
הערותרמת עדיפותתיאורשם הנכססידורי
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נספח ב׳ – סיכום המצב הנוכחי
תהליך ניהול סיכונים בתחום ]השלימו[: סיכום המצב הקיים

סוגי הנכסים העיקריים עליהם יש להגן הם: 

]לדוגמה: בריאות צרכני חלב סויה, בטיחות עובדים במפעלי פלדה[

סוגי הסיכונים העיקריים מפניהם יש להגן הם: 

]לדוגמה: החדרת יהלומים מזויפים לשוק; שימוש במידע פנים בחברות בורסאיות על-ידי יועצים משפטיים[

תיאור הפעילות הקיימת

]לדוגמה: מספר החברות הפעילות בשוק, תהליכי העבודה, שחקנים מרכזיים, פעולות שחשופות יותר לסיכונים[

תהליכים מרכזיים/שחקנים מרכזיים ]שנו בהתאם לצורך[

]מומלץ להשתמש בתרשימים – תרשימי זרימה, תרשימים ארגוניים, עצי קבלת החלטות וכו'[

המסגרת המשפטית והרגולטורית הקיימת

]לדוגמה: חוקים שחלים על הפעילות או על השחקנים הרלוונטיים, מעורבות ממשלתית באמצעות רישיונות, 
הטבות מס, פעולות פיקוח ואכיפה שמבוצעות וכו'[
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נספח ג׳ – מיפוי בעלי עניין רלוונטיים
תהליך ניהול סיכונים בתחום ]השלימו[: מיפוי בעלי עניין

בעלי עניין במעגל הארגוני:

בעלי עניין במעגל הכלל ממשלתי:

בעלי עניין מקרב הציבור:

א. נפגעים מן הסיכון:

ב. גורמים או תורמים לסיכון:

ג. קשורים למקום, לזמן או למסגרת בה מתרחשים הסיכונים:

ד. עשויים להיות מושפעים משינוי הרגולציה או המדיניות הציבורית:

ה. ארגונים מייצגים )עובדים, מעסיקים, עמותות(:

ו. מומחים:

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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נספח ד׳ – הנחיות לביצוע שיח ציבורי: קבלת מידע, שיתוף והיוועצות

מהן השאלות המרכזיות שמבקשים לברר – 
מהן השאלות לגבי הסיכונים? מהן השאלות שנרצה 
נוגעות  כיווני פעולה אפשריים? האם הן  לברר על 
לנתונים כמותיים? האם מדובר בהערכה איכותנית? 

האם מדובר בשאלות על עולם תוכן מקצועי?

מה תכלית תהליך שיתוף הציבור – 
ביחס לכל סוגיה – האם מחפשים מידע שחסר? 
האם  קיים?  מידע  ולתקף  לאמת  מבקשים  האם 
מחפשים רעיונות לפתרונות? האם מבקשים ללמוד 
מניסיון קודם של בעלי העניין או לשמוע את דעתם 

על רעיון ששוקלים ליישם? וכיו"ב.
לאחר שהוגדרו הנושאים שלגביהם מבקשים לקיים 
את השיח, ואת תכלית ההיוועצות – ניתן להתקדם 

הלאה.

עם מי נקיים את השיח -
יש לערוך מיפוי קצר של כל הגורמים הרלוונטיים 
ולבחון האם כדאי להפגישם יחד או לקיים מפגשים 
נפרדים לקבוצות שונות )הציבור הרחב, בעלי עסקים, 
יבואנים, יצואנים, מעסיקים, מועסקים, מומחים ועוד(.
כדאי תמיד לקיים מהלך פנים-משרדי נפרד, שיהיה 
עם  לשיח  להתכונן  כדי  החיצוני,  למהלך  מקדים 
ייקחו  הציבור. כדאי שהשותפים הפנים-ממשלתיים 
אף הם חלק במפגשים עם הציבור, ויוכלו להתרשם 

מהנאמר בהם ואף להגיב ולהשתתף בעצמם.
שותפים,  של  קבועים  פורומים  שקיימים  ככל 
– מומלץ לשקול לקיים  ועדות מייעצות  מפוקחים, 
עימם דיון ייעודי ואף להיעזר בהם כדי להגיע לבעלי 

עניין רלוונטיים.

כיצד השיח ישתלב בתהליך -
יהיה  מה  השיח,  את  לקיים  נרצה  שלבים  באילו 
עומק השיח בכל שלב ומה הכלים המתאימים בכל 

שלב )סקר אינטרנטי, דיון, ראיון עומק(. 

מקום ומועד המפגש
נסו לקבוע מקום מפגש נגיש למרבית המשתתפים. 
שקלו אזור גיאוגרפי, חניה, גישה לתחבורה ציבורית 
המתאימים,  במקרים  מוגבלויות.  לבעלי  ונגישות 
אצלם.  ולהתארח  המשתתפים  אל  להגיע  שקלו 
שקלו גם את איכות מקום המפגש מבחינת אווירה, 
אקוסטיקה וכיו"ב. למשתנים אלו השפעה על איכות 

המפגשים. 
בדקו מראש את המועד: שאין מדובר במקרה ביום 
נוחה  ושהשעה  בישראל  מן הדתות  חג של אחת 

במאפיינים  התחשבו  בנוסף,  המשתתפים.  למרבית 
ודאו   – בהורים  מדובר  אם  המשתתפים:  של 
מדובר  אם  יום;  באותו  עובדות  החינוך  שמערכת 
בנציגים מתעשייה מסוימת – ודאו שהתזמון מתאים 
עמוסות  תיירות  )חברות  התעשייה  של  לאילוצים 
מאוד בעונת הקיץ ובחגים, תעשיית המזון עמוסה 

לפני פסח וראש השנה(.

אופן ניהול הישיבה
תתנהל  הישיבה  וכיצד  פותח  מי  מראש  הגדירו 
)סבב התייחסויות, חלוקת זמנים בין שאלות, מי נותן 
את רשות הדיבור(. חשוב להיות מודעים לאיזון בין 
גם  ולאפשר  שונות,  קבוצות  ובין  שונים  אינטרסים 
לקבוצות פחות חזקות להביע את עמדתן )עסקים 
פרטיים,  אנשים  מאוגדים,  שאינם  גורמים  קטנים, 
משתתפים שמתקשים לבטא את עמדתם(. הגדירו 
מראש איזה תפקיד אתם ממלאים – מנחה, מאזין 

בלבד, והאם תסתייעו באדם אחר לניהול הישיבה.

לפני שמתחילים בשיח ציבורי, חשוב לענות על ארבע שאלות:

שיקולים בתכנון מפגש שיח:

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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בפתיחתו של כל תהליך שיח חשוב לתאם ציפיות 

עם המשתתפים
באיזה  משמעותו.  ואת  השיח  מטרת  את  הסבירו 
הקשר הוא מבוצע, ובאיזה שלב של תהליך ניהול 
הסיכונים הוא משתלב. הסבירו מי ישתמש במידע 
שיימסר ועל מה הם יכולים להשפיע. חשוב להגדיר 
את נושאי הדיון, ולהגדיר אילו נושאים אינם פתוחים 

לדיון.

בדקו מהן הציפיות של משתתפים 
המפגש  מטרות  על  מתואמים  שכולכם  ודאו 
שלחלק  בחשבון,  קחו  האפשריות.  והשפעותיו 
שלא  נושאים  על  גם  לדבר  רצון  מהמשתתפים 
תכננתם לכלול בדיון. הקשיבו בפתיחות להצעותיהם. 

אינכם חייבים לקבלן, אך חשוב להבין שהצעות אלו 
משקפות את המוטיבציה של המשתתפים בשיח, 

ועדיף לכלול אותן בדיון ככל האפשר.

סכמו בקצרה בסוף המפגש
סכמו את הנקודות המרכזיות שהועלו ובעיקר את 
הזכירו  עבורכם.  וחידש  הדגיש  שהמפגש  הדברים 
שוב מה קורה מכאן והלאה – האם המפגש הוא 
יופץ  האם  המשך?  מפגש  צפוי  האם  פעמי?  חד 
סיכום? איך המשתתפים יידעו בסופו של דבר אם 

דבריהם נלקחו בחשבון?
של  סיכום  המשתתפים  לכל  להפיץ  תמיד  כדאי 
תודה  בצירוף  עיקרי הדברים שעלו במהלך השיח, 

על השתתפותם במפגש ועל המידע שמסרו.

במצבים של ניהול דיונים נפרדים עם כמה קבוצות – 
שקלו אם לרכז מאמץ ולקיים סדרת מפגשים באותו 
היום או להפריד ביניהם – הדבר יאפשר לכם להפיק 

לקחים בין מפגש למפגש.
במקרים בהם כנראה יידרש יותר ממפגש אחד עם 
בעלי עניין או קבוצה מסוימת, חשוב לתאם ציפיות 

מראש ולהיערך בהתאם. במצבים אלו יידרשו כנראה 
בסוגיה  או  מורכב  בנושא  מדובר  מפגשים:  מספר 
המשתתפים  את  "להכניס  כדי  זמן  נדרש  נרחבת; 
לעניינים"; השיח נועד "לפצח" קושי מסוים; השיח 

נועד לגבש תפיסת מדיניות או דרך עבודה חדשה.

דגשים לתוכן מפגש שיח:

כמות המפגשים:

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת



139

המצריך  ושימושי,  זמין  כלי  הם  וסקרים  שאלונים 
תשומות מצומצמות יחסית ומאפשר הגעה להיקף 
רחב של אנשים. הכלי שימושי במיוחד כשמבקשים 
לאסוף מידע מוגדר או רעיונות, ואין צורך בליבון או 

בעיבוד משותף של הנושא.

עקרונות לשימוש בסקרים ושאלונים:
הקפידו על שאלון קצר.  

הפיצו את השאלון באופן מגוון ככל האפשר.  
נסחו שאלות קצרות וברורות – משפטים פשוטים,   

ונושא אחד בכל שאלה.  
התשובה  האם  בדקו  שאלה  לכל  ביחס   
הסיכונים. ניהול  תהליך  לקידום  נחוצה  באמת   
אורך  את  הגבילו  פתוח,  במלל  להשיב  ניתן  אם   
הצפה. למנוע  כדי  )מילים/עמודים(  התשובות   
יכולים  המשיבים  בו  פתוח,  שדה  השאירו  תמיד   

לכתוב דברים שהם מבקשים להעלות.  

לשימוש.  וקל  זמין  סקרים  כלי  פיתח  זמין  ממשל 
השירותים  בקטלוג  עיינו  הסקרים  בכלי  לשימוש 
http://catalog.govpro.gov.il של ממשל זמין: 

לבצע  שתרצו  ייתכן  שהוזכרו,  השיתוף  דרכי  לצד 
בשל  )למשל  משאבים  יותר  שיחייבו  שיח  תהליכי 
מורכבות הנושא, מספר בעלי העניין, התייעצות עם 
ניתן  אלו  במצבים  מפגשים(.  יותר  קיום  מומחים, 
מכרז  במסגרת  שיתוף,  שירותי  במפעילי  להסתייע 
"לתכנון   23-2015 מס'  מרכזי  מכרז  ייעודי:  מסגרת 
מכרז  הממשלה".  במשרדי  שיתוף  תהליכי  וביצוע 
זה מאפשר למשרדי הממשלה לקיים תהליכי שיח 
באמצעות מפעיל חיצוני שמומחה בתהליכי שיתוף.  
מדובר  אם  בין  השיח,  מופעי  לכל  רלוונטי  המכרז 
בשיתוף פנים-משרדי או בין-משרדי, שיתוף מומחים, 
שיתוף ארגונים ושיתוף ציבור. הוא כולל מגוון שירותי 
קבוצות  )כגון  פיזיים  שיתוף  שירותי  בהם  שיתוף, 
שיתוף  שירותי  וכנסים(,  עגולים  שולחנות  מיקוד, 

מקוונים, ושירותים משלימים )סקירות תוכן ועוד(.
תכ"מ  בהוראת  נקבעו  במכרז  לשימוש  ההוראות 
בעבודת  שיתוף  תהליכי  וביצוע  "תכנון   :16.9.0.3
http://mof.gov.il/takam/ הממשלה":  משרדי 

Pages/horaot.aspx?k=16.9.0.3

באגף  השיתוף  בצוות  להסתייע  ניתן  מקרה,  בכל 
ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בכל הנוגע 
shituf@pmo. :לתכנון מהלכי ההיוועצות והשיתוף

gov.il

חברתי,  לרכש  המדריך  בסיס  על  נערך  זה  נספח 
ראש  משרד  וחברה,  ממשל  אגף  על-ידי  שנערך 
http://il1.activepoint.  :)2017 )יולי  הממשלה 

com/Government_tenders_Guide2017

הסתייעות במפעיל חיצוני מומחה לתהליכי שיתוףשימוש בשאלונים וסקרים

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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נספח ה׳ – מרשם סיכונים
תהליך ניהול סיכונים בתחום )השלימו(: מרשם סיכונים

סוג הסיכונים המרכזי מפניהם יש להתגונן הם: ]השלימו[ ]לדוגמה: סיכונים לנפש ולגוף על רקע אירוע פלילי או ביטחוני[

מס׳ 
סידורי

שם
הסיכון

תיאור 
תרחיש
הסיכון

סוג 
הנכס

האפשרות 
לגלות 

את הסיכון 

תנאים
הכרחיים

הגורם 
הנורמטיבי

לסיכון

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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 השפעות איכותניות שונות )חברה,
)סביבה, כלכלה, סחר בין-לאומי

 תיאור
הפגיעה

הנזק מהתרחשות
אחת של הסיכון

 ההסתברות להתרחשות
של הסיכון בשנה

 מידת הביטחון בכימות
 של ההסתברות והנזק

 מהסיכון
)נמוכה, בינונית, גבוהה(

 תוחלת הנזק
השנתית

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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נספח ו׳ – השוואת שיטות רגולטוריות וכלי מדיניות 
לפי מידת המעורבות הממשלתית 

הפירמידה ההפוכה מציגה קבוצות של שיטות רגולטוריות. הפירמידה מסודרת לפי מידת ההתערבות הממשלתית. 
ככל שמידת ההתערבות גבוהה יותר, כך היא מצריכה יותר משאבים – ממשלתיים ופרטיים.

מידת התערבות גבוהה יותר לא מבטיחה פתרון אפקטיבי יותר לסיכונים. אישורים מראש הם השיטה הרגולטורית 
המכבידה ביותר עם מידת ההתערבות הרבה ביותר, אך שיטות נוספות אפקטיביות בהתמודדות עם סיכונים 
אחרים. בנוסף, שיטה זו לא מתאימה לטיפול בסיכונים רבים. לכן עדיף להתחיל בחיפוש פתרונות על בסיס 

השיטות שבראש הפירמידה, שכרוכות בהתערבות ממשלתית נמוכה.

להלן תיאור תמציתי של השיטות השונות המפורטות 
בתרשים 14.

ביטוח  נאות,  גילוי  כולל  חופשית,  תחרות 
והסמכה מקצועית ע"י צד שלישי

תנאים של תחרות חופשית מספקים מגוון בחירה 
לעיתים  זהיר.  באופן  לנהוג  תמריץ  ויוצרים  רחב 
מדיניות ממשלתית קודמת גרמה ליצירה או להגברה 
תחרות  של  אפשרות  לשקול  יש  לכן  סיכון.  של 
קודמת  ולבחון האם מעורבות ממשלתית  חופשית 
פוגעת בחלופה זו ומונעת מן השוק לפעול בצורה 
בטוחה ויעילה. מערכות  של תחרות חופשית יכולות 

לכלול רכיבים וולונטריים נוספים:
גילוי מידע וולונטרי. 

של  ובעיות  מידע  זרימת  של  בעיות  לפתור  ניתן 
תיאום באמצעות מסירת מידע מיוזמת השחקנים 

הרלוונטיים.
הסמכה מקצועית על-ידי צד שלישי. 

מיוזמתם  לפנות  יכולים  מסוים  בתחום  השחקנים 
תעודת  להם  ויעניק  אותם  שיבחן  מסמיך  לגוף 
אלא  זכויות,  מעניקה  לא  כזו  תעודה  הסמכה. 
מיידעת את הציבור על כך שבעל התעודה עומד 
 ISO בסטנדרטיים שנבחנו על-ידי צד שלישי. תקני

הם דוגמה לכך.
ביטוח וערבויות.

שימוש בביטוח וערבויות מאפשר לשחקנים עצמם 
כך  סיכוניהם בדרך של העברת הסיכון.  לנהל את 
את  לפצות  ניתן  שהתממש,  סיכון  של  במקרה 

 תחרות חופשית, כולל גילוי נאות, ביטוח והסמכה
מקצועית על-ידי צד שלישי

רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטוריים

חובת רישום

תעודה ממשלתית

נורמות מחייבות ובנות אכיפה

נורמות מחייבות עם דיווח על תחילת פעילות

אישורים מראש

תרשים 14 : הפירמידה ההפוכה – שיטות רגולטוריות וכלי מדיניות 
לפי מידת המעורבות הממשלתית

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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הוא  בביטוח  שימוש  של  היתרון  מכך.  הנפגעים 
שפרמיית הביטוח מתמחרת את רמת הסיכון של 
המבוטח ולכן מחיר הפרמייה מעודד את המבוטח 
ניתן למצוא  יותר. דוגמה לכך  לפעול בצורה זהירה 
בביטוח צד ג' של נהגים )ביטוח אשר מכסה נזקי 

רכוש שנגרמו לצד שלישי(.

רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטוריים
לשנות את ההתנהגות  מיועדים  אלו  וכלים  שיטות 
רגולציה  ממשלתיים.  באמצעים  ציות  לכפות  מבלי 
מתקדמת כוללת בין היתר תמריצים כלכליים, שימוש 

בכלכלה התנהגותית ועיגון עילת תביעה אזרחית.
קיימת  הסיכונים  על  הדיון  שברקע  לזכור  חשוב 
כך,  לסיכונים.  טוב  מענה  לתת  שעשויה  חקיקה 
לנפגע  מאפשרים  הכלליים  הנזיקין  דיני  ראשית, 
היא  נוספת  דוגמה  נזק.  לו  שגרם  מי  את  לתבוע 
דיני הגנת הצרכן והחוזים האחידים אשר מספקים 
לצרכנים מעטפת של הגנות מפני ספקים שעלולים 
עוולות  דיני  היא  שלישית  דוגמה  בהם.  לפגוע 
מסחרית  פגיעה  למנוע  נועדו  אשר   – מסחריות 
רוחני,  בקניין  פגיעה  מסחרי,  סוד  גזל  באמצעות 

גניבת עין או שימוש כוזב בכינויי המוצר.

חובת רישום
ניתן לחייב את המפוקחים לספק לממשלה פרטים 
מען,  )שם,  המפוקחת  הפעולה  ועל  עצמם  על 
תיאור השירותים המוצעים( לפני תחילת הפעילות. 

דרישת רישום מחייבת מהשחקנים הפועלים בתחום 
להזדהות. דרישה פשוטה זו יכולה להרתיע שחקנים 
בעייתיים מלבצע פעולה כיוון שפרטיהם יהיו ידועים 

וניתן יהיה להתחקות אחריהם.

תעודה ממשלתית
תעודה  מנפיקה  הממשלה  זו  שיטה  במסגרת 
אין  אך  מסוימים,  כישורים  מסוים  שלאדם  כך  על 
מניעה לעסוק בתחום אם אדם לא מחזיק בתעודה 
מוגבל רק  כזו. השימוש בתואר מסוים  ממשלתית 
למי שיש בידיו תעודה ממשלתית, אך ניתן לעסוק 
בתחום גם ללא תעודה. דוגמה לכך הם רואי חשבון – 
במדינות רבות כל אדם רשאי לעסוק בראיית חשבון, 
אך רק אלו שעברו מבחן הסמכה ממשלתי רשאים 

להוסיף לשמם את התואר "רואה חשבון מוסמך".

נורמות מחייבות ובנות אכיפה
מסוגים  וענישה,  ובאכיפה  מחייבים  בכללים  מדובר 
מגוונים: איסור לבצע פעולה, חובה לבצע פעולה או 
תנאים לאופן ביצוע הפעולה. נורמות מחייבות יכולות 
גילוי, חובת פרסום,  להיות במישור המידע – חובת 
חובת דיווח או חובת תיעוד ושמירת מידע. נורמות 
לאמץ  חובה  הפרט  על  להטיל  יכולות  מחייבות 
מערך ניהול סיכונים פנימי – באמצעות תקן חיצוני 
 ,)ISO 31000 Risk Management תקן  )למשל 
חובה לבצע פעולות בקרה או חובת ביטוח. נורמות 

מחייבות הפעלת מערך פיקוח ואכיפה.

נורמות מחייבות עם דיווח על תחילת פעילות
גם  כוללת  נורמות מחייבות  יותר של  גבוהה  דרגת 
חובת דיווח על תחילת פעילות. דרישה זו מאפשרת 
בתחום  הפעילים  השחקנים  מי  לדעת  לממשלה 
אשר כפופים לנורמות המחייבות, כיוון שהם נדרשים 

לדווח על כך מראש.
שיטה זו מהווה שילוב של חובת הרישום עם נורמות 
חובת  הטלת  לפני  ביניים  מדרגת  והיא  מחייבות, 

קבלת אישור מראש.

אישורים מראש
אישורים מראש הם שיטת ההתערבות המחמירה 

והמקיפה ביותר שהממשלה יכולה לנקוט.
ביצוע  על  אוסרת  למעשה  הממשלה  באמצעותם 
הפעולה או על פעילות בתחום, אלא לאחר קבלת 
אישור מראש. שיטה זו פוגעת מאוד בחירות הפרט 
רבים  ופרטיים  ממשלתיים  משאבים  מצריכה  והיא 
מומלץ  לכן  פרטניים.  אישורים  להנפיק  מנת  על 
כמוצא  אותה  יבחן  הממשלתי  ההחלטות  שמקבל 

אחרון לאחר שנבחנו יתר השיטות.
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נספח ז׳ – כללים מנחים לבחירת שיטות רגולטוריות וכלי מדיניות 
הכללים המוצגים בנספח זה נועדו לסייע להתאים 
מנת  על  הציבורית,  לבעיה  המיטבי  הפתרון  את 
הבעיה  בפתרון  אפקטיבי  שיהיה  הפתרון  שייבחר 
הנספח  בו.  שכרוכים  המשאבים  מבחנת  ויעיל 

מחולק לחמישה חלקים.
בחלק הראשון מוצגים כללי אצבע שונים לפי מאפייני 
הסיכון. בין היתר מוצגים כללים לעניין הפיקוח על 
כניסה לשוק מול פיקוח על פעילות שבשגרה; צורך 
שוק  בכשלי  טיפול  המפוקחים;  על  מידע  באיסוף 
והגורם  ריכוזיים  בשווקים  טיפול  במידע;  הקשורים 

הנורמטיבי לסיכון.
בחלק השני מוצגות שיטות רגולטוריות וכלי מדיניות 
לפי  ובחלוקה  שונים  למצבים  התאמתם  לפי 

ההשפעה התחרותית שלהם.
בחלק השלישי מוצגים כללים לגבי המידע וההבנה 
את  מבין  שהציבור  ככל  הסיכון.  על  לציבור  שיש 
באמצעי  לנקוט  יכול  הוא  כך  יותר,  טוב  הסיכון 
יותר, ללא תלות ברגולציה או  התמודדות מוצלחים 

במדיניות ממשלתית.
לשימוש  מנחים  כללים  מוצגים  הרביעי  בחלק 
ברגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטוריים. זו קבצה 
כדאי  מתי  מוסבר  ולכן  מוכרות  פחות  שיטות  של 
לעשות בהן שימוש. בנוסף מוצגים יישומים לשיפור 
וחיזוק מנגנון של תביעות אזרחיות, שימוש בכלכלה 
התנהגותית ופתרון בעיות של פעולה מתואמת בין 

מספר גורמים.
היתרונות והחסרונות של  בחלק החמישי מפורטים 

המרכזיים:  המדיניות  וכלי  הרגולטוריות  השיטות 
אישורים מראש, נורמות מחייבות ורגולציה מתקדמת 

וכלים לא רגולטוריים.

כללי אצבע לפי מאפייני הסיכון

פעילות  תחילת  בעת  בסיכונים שמתגבשים  טיפול 

מול סיכונים שמתרחשים בפעילות שבשגרה:
בדיקה  נדרשת  כאשר  מתאימים  מראש  אישורים 
שנורמות  בעוד  הפעילות  ביצוע  לפני  מקדימה 
ביצוע  תקופת  לאורך  הציבור  על  חלות  מחייבות 

הפעילות )לאחר הכניסה לשוק(.
כאשר  במיוחד  מתאים  מראש  באישורים  השימוש 
חומרה  ורמת  גבוהה  הסתברות  עם  בסיכון  מדובר 
)ידע,  ביכולת  מפערים  נובע  הסיכון  וכאשר  גבוהה, 
מיומנות, ניסיון( או מפערים בציוד )ציוד לא תקין או 

לא מתאים(.
כלים מסוג אישורים מראש מצריכים משאבים רבים 
– הן של הממשלה והן של המפוקחים. לכן מומלץ 

לעשות בהם שימוש מצומצם.
כאשר מדובר בסיכונים חמורים ניתן להשתמש גם 

באישורים מראש וגם בנורמות.

פיקוח על אנשים ואובייקטים מול פיקוח מראש על 

פעולות:
כאשר יוצרי הסיכון הם שחקנים חוזרים או כאשר 
 – לשוק  הכניסה  לפני  פעמית  חד  בדיקה  נדרשת 
)אנשים  לכל מפוקח  רישיונות  הוא  הכלי המתאים 

או אובייקטים(.

וגם  פעמיים  חד  שחקנים  הם  הסיכון  יוצרי  כאשר 
הכלי   – פעולה  כל  לפני  פרטנית  בדיקה  נדרשת 
המתאים הוא היתר לכל פעולה. כיוון שהיתר מחייב 
עלול  כזה  כלל  פעולה,  כל  לפני  פרטנית  בדיקה 
שמנפיק  המפקח  הגורם  על  הן  כבד  נטל  להטיל 
והן על המפוקחים. להמחשת ההבדל בין  היתרים 
בין  השוו  הנטל מהיתרים  לבין  רישיונות  הנטל של 
מספר הנהגים בישראל לבין מספר הפעמים בשנה 
בישראל  היבואנים  מספר  או  צומת;  חוצה  שנהג 
בשנה.  לישראל  המיובאים  המשלוחים  מספר  לבין 
היתרים מתאימים במיוחד כאשר מדובר בשוק בו יש 
מעט פעולות שכל אחת מהן יוצרת סיכון גבוה. בשל 
הנטל הכבד הכרוך בבדיקה פרטנית לפני כל פעולה, 
מומלץ לבחון המרה של משטר האישורים מראש 
)היתרים( לשילוב בין נורמה מחייבת לבין חובת דיווח 
זו מקבל  יוצרת הסיכון. בדרך  לפני ביצוע הפעולה 
ההחלטות קובע דרישה מחייבת ואף מקבל מידע 
יכול  שהוא  כך   – המסוכנות  הפעולות  על  מראש 

לבחור על אילו מהן לבצע פעולות פיקוח.

עם  להתמודד  כדי  המפוקחים  על  במידע  צורך 

הסיכון:
אם יש צורך במידע על המפוקחים כדי לנטר את 

הסיכון, הכלי המתאים ביותר הוא חובת דיווח.
על  למידע  זקוק  והאכיפה  הפיקוח  מערך  כאשר 
אין  שלהם,  המאפיינים  על  או  המפוקחים  זהות 

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת



145

מראש  אישורים  של  משטר  לקבוע  צורך  בהכרח 
)רישיונות, היתרים וכו'(. לעיתים קרובות ניתן להמיר 
משטר של אישורים מראש בנורמה מחייבת )תקני 
תהליך או תקני ביצוע( בשילוב עם חובת דיווח על 

תחילת פעילות או על כניסה לשוק.
כאשר המידע נחוץ גם לגורם המפקח וגם לציבור 
הרחב, ניתן להרחיב את חובת הדיווח ולקבוע חובת 
על  המידע  איסוף  כוללת  רישום  חובת  רישום. 
המפוקחים במאגר מידע )"מרשם"(, אשר זמין לעיון 
)לדוגמה:  לגביו  שנקבעים  בתנאים  הרחב  הציבור 
הקבלנים  רשם  המשכונות,  רשם  החברות,  רשם 

ורשם מאגרי המידע(.

טיפול בכשלי שוק הקשורים במידע:
על מנת לפתור בעיה של פערי מידע ספציפי בין 
בחובת  או  גילוי,  בחובת  להשתמש  יש   – צדדים 
מידע  להנגיש  נוספת  אפשרית  טקטיקה  פרסום. 
את  ולפרסם  דיווח  חובת  להטיל  היא  לציבור 
המידע לציבור )למשל פרסום נתונים על האיתנות 
של  דירוג  פרסום  או  ביטוח  חברות  של  הפיננסית 

רמת הבטיחות של המפוקחים(.
כאשר לציבור חסר מידע על הסיכונים או על אמצעי 
ההתמודדות איתם – ניתן לעשות שימוש בקמפיינים, 
פעולות הדרכה, מסירת מידע ותקשור של הסיכונים 

או אמצעי ההתמודדות איתם.

טיפול בשווקים ריכוזיים:
שלא  עדיף  ריכוזיים  בשווקים  מטפלים  כאשר 
הם  כי  מראש  אישורים  מסוג  בכלים  להשתמש 
יוצרים חסמי כניסה ומחמירים את הבעיה המבנית. 
ככלל, בשווקים ריכוזיים עדיף לעשות שימוש בנורמות 

מחייבות או ברגולציה מתקדמת.
כניסה  בחסמי  להקלה  הממשלתיים  הכלים  אחד 
זה  כלי  ינוקא.  הגנת  נקרא  תחרות  ולעידוד  לשוק 
מעניק פטור או הקלה בדרישות הרגולציה לשחקנים 
קטנים או חדשים, בכדי לאפשר להם להיכנס לשוק 
ולהתבסס אל מול שחקנים קיימים. הגנת ינוקא היא 
שיטת התערבות בעוצמת ביניים. משמעות השימוש 
או  המדיניות  מהוראות  שחלק  היא  ינוקא  בהגנת 
הרגולציה לא יחולו על אותם שחקנים. לכן מדיניות 
ניהול הסיכונים לא תחול על אותם שחקנים ומידת 
מתאים  זה  כלי  לכן  תפחת.  שלה  האפקטיביות 
כאשר המדיניות או הרגולציה לא נועדה להתמודד 

עם סיכונים בעלי חומרה והסתברות גבוהות.
כאשר מדובר בשוק ריכוזי מאור ואין סיכוי להגדלת 
התחרות – ניתן לשקול פיקוח מחירים, אך יש להביא 
בחשבון שכלי זה צפוי לקבע את מבנה השוק ולשמר 
אותו כשוק ריכוזי ולא תחרותי. בנוסף, פיקוח מחירים 
עלול בהסתברות גבוהה לקבע מחיר גבוה ולמנוע 

ירידת מחירים.
לפגיעה  חשש  לזיהוי  ולכללים  נוספים  לשיקולים 

בתחרות – ראו נספח ח'.

הבחנה לפי הגורם הנורמטיבי לסיכון:
שאינם  מאירועים  נובע  הסיכון  אם  עליון.  כוח   
מוגבלת  יכולת  לחברה  יש  האדם,  בשליטת   
כאלו  במקרים  התממשותו.  על  להשפיע   
הנזק חומרת  בצמצום  תתמקד  האסטרטגיה   
המקרים מן  בחלק  משברים.  ובניהול  מהסיכון   
להתממשות  ההסתברות  על  גם  להשפיע  ניתן   
הסיכון. חשוב להבחין בין אירועי "כוח עליון" נדירים  
)כמו שכיחים  אירועים  לבין  טבע(  אסונות  )כמו   

התפרצות של מחלות(.  
הציבוריים  מהסיכונים  ניכר  חלק  שוק.  כשל   

משתייכים לקטגוריה זו.  
כוללת  שוק  כשלי  של  ביותר  הגדולה  הקבוצה   
החצנה  חיצוניות"(.  "השפעות  )או  נֹות  ַהְחצָָ  
שהעלות פעולה  מבצע  אדם  כאשר  מתרחשת   
שלה מוטלת על אחרים )תופעה של זיהום אוויר   
היא דוגמה קלאסית להחצנה, כיוון הסיכון מתפזר   
ולא מופנם על-ידי המזהם(. מבצע הפעולה לא   
נושא בכל הסיכונים והעלויות הכרוכים בפעילותו   
ולכן הוא עלול לבצע את הפעילות יותר מדי וללא   
מטרת  הראויים.  הזהירות  באמצעי  נקיטה   
לגרום  תהיה  הציבורית  המדיניות  או  הרגולציה   
ליוצר הסיכון להפנים את ההשלכות של מעשיו;   
תהיה  המטרה   – ביצוע  בר  לא  הדבר  וכאשר   
)ולמעשה  ליצור את הסיכון העודף  למנוע ממנו   
לגרום ליוצר הסיכון לנהוג כפי שהיה פועל אילו   
המרכזי  הכלי  מעשיו(.  השלכות  את  מפנים  היה   

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת



146

לשם כך אינו רגולטורי: תביעות אזרחיות מאפשרות   
ולכן צריך אדם לתבוע פיצוי ממי שגרם לו נזק   
האזרחיות  התביעות  מנגנון  את  לבחון  להתחיל   
והאם הוא מצמצם את הסיכון. כאשר החצנות  
גורמות לנזקים כבדים, ניתן לשקול הוספת רובד  
רגולטורי – ולקבוע הוראות שיחייבו את יוצר הנזק  

לנקוט באמצעי זהירות שונים.  
בזרימת  כתוצאה מבעיה  אם מדובר בכשל שוק   
צריך  הפתרון  א-סימטרי(  או  חלקי,  )מידע  מידע   
לעיתים  המידע.  זרימת  בשיפור  ממוקד  להיות   
לא  ובכלים  מתקדמת  ברגולציה  להשתמש  ניתן   
רגולטוריים. לדוגמה, אם קיים פער מידע בין ספק   
לצרכן, ניתן לקבוע בחוק ֲחָזָקה )כלל משפטי לפיו   
ניתן להניח נתון מסוים, ללא צורך להוכיח אותו(   
לטובת הצד שסובל ממידע נחות. כלל כזה עשוי   
המצוי  המידע  )מבחינת  החלש  לצד  לאפשר   
במקרים  גם  החזק  הצד  את  לתבוע  ברשותו(   
כדי להוכיח  אין ברשותו את מלוא המידע  בהם   
כאשר  או  יותר,  מורכבים  במקרים  תביעתו.  את   
מספקים  אינם  מתקדמת  רגולציה  של  כלים   
מענה ממצה, ניתן לקבוע חובות גילוי או חובות   

פרסום.  
נובעים  תיאום,  לחוסר  שקשורים  שוק  כשלי   
מבעיות הדדיות בין הצדדים. למשל, לציבור יהיה   
נוח אם מקלדות של מחשבים יהיו בנויות באותו   
האופן – למשל סידור האותיות על גבי המקשים.   
להסכמה  ולהגיע  להיפגש  מתקשה  הציבור  אך   

בקושי  להיתקל  עשויות  המקלדות  יצרניות  וגם   
להגיע לסידור מוסכם של האותיות על המקשים.   
אחידה  מחדל,  ברירת  חסרה  כאלה,  במקרים   
לכולם, שסביבה ניתן יהיה לפעול בתיאום ובשיתוף   
טובה  בצורה  נפתרות  כאלו  בעיות  פעולה.   
הממשלה   – מחייבים  לא  תקנים  באמצעות   
קובעת תקן )לרוב בתיאום עם גורמים מן הציבור   
והמגזר העסקי(, שאין חובה לאמצו – אך הציבור   
והעסקים מאמצים אותו בשמחה כי הדבר חוסך   

את הצורך בתיאום.  
מדיניות ממשלתית. כאשר הסיכון נגרם עקב ציות   
מצוי  הפתרון  קיימת,  לרגולציה  או  למדיניות   
רבים  סיכונים  הרגולציה.  או  המדיניות  בבחינת   
הם תוצאה של "כשל רגולטורי" או "כשל ממשלתי"   
)להבדיל מכשל שוק(. ראשית מומלץ לבחון האם   
המדיניות הממשלתית נחוצה ומתאימה למציאות   
העדכנית )כל שלא, ניתן לבטל או לעדכן אותה,   
אם  הסיכון(.  התרחשות  את  שימנע  באופן   
המדיניות נחוצה, יש לבחון האם ניתן לשנות או   
לעדכן אותה כדי שלא ליצור את הסיכון. לעיתים   
קרובות שינוי כזה יפגע במדיניות הקיימת – ואז   
יש לאזן בין התועלת שבשינוי המדיניות הקיימת   
מטרת  בהשגת  הפגיעה  לבין  הסיכון(  )צמצום   

המדיניות הקיימת.  
פעולה מכוונת. פעולה מכוונת דומה לכשלי שוק    
ותופעות של רשלנות, מכיוון שיוצר  כמו החצנה   
אינו  והוא  סיכונים  הזולת  על  מטיל  הסיכונים   

מעשיו.  של  השליליות  ההשפעות  במלוא  נושא   
נועדה  מכוונת  פעולה  של  הקטגוריה  זאת,  עם   
יוצר  כדי להתייחס באופן ממוקד למקרים בהם   
הסיכונים מודע לסיכונים שהוא יוצר – והוא יוצר   
ולעיתים  יוצר  שהוא  לנזק  אדישות  מתוך  אותם   
חמורות,  החצנות  של  מקרים  אלו  בכוונה.  אף   
לכך  מודע  שהוא  תוך  פועל  הסיכון  יוצר  שבהן   
נדרשות  אלו  במקרים  הציבור.  את  מסכן  שהוא   
הוראות כופות. בנוסף, חשוב לבנות מערך פיקוח   
ואכיפה מתאים לטיפול בסוג זה של התנהגויות,   
פעולה  לעיתים  מרתיעה.  ענישה  מערכת  עם   
מכוונת קשורה להתנהלות פורעת חוק ובמקרים אלה   
יש לעצב את הרגולציה או המדיניות באופן שמתאים   
שלהם. הפעילות  ובמתכונת  הנזק  ביוצרי  לטפל   
לפי  הרגולטורית  השיטה  בהתאמת  שיקולים   
שיטה  "בחינת  בפרק  מוצגים  הסיכונים  מטריצת   
סיכונים ניהול  בחלק  מדיניות",  וכלי  רגולטורית   

בקביעת רגולציה ומדיניות ציבורית.  

ביצוע  לתקני  תהליך  תקני  בין  לבחירה  שיקולים 
השיטה  של  התוכן  "בחינת  בפרק  מתוארים 
הרגולטורית ושל כלי מדיניות", בחלק ניהול סיכונים 

בקביעת רגולציה ומדיניות ציבורית.
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טווח השיטות הרגולטוריות וכלי מדיניות 
לפי שני חתכים

למצבים  מדיניות  וכלי  רגולטוריות  שיטות  התאמת 
שיטות  של  טווח  מציגה  הבאה  הטבלה  שונים. 
הם  בהם  המצבים  לפי  מדיניות  וכלי  רגולטורית 
מתאימים. בראש הטבלה מוצגים מצבים של חירות 
אגרסיביות  שיטות  מוצגות  הטבלה  בתחתית  רבה. 

יותר, שמגבירות את המעורבות הממשלתית.

שיטות וכלים מתאימיםמאפייני המצב

נדרשת מסגרת משפטית כללית להבטחת שוק יעיל 
חוקים כלליים בלבד )הגבלים עסקיים, דיני נזיקין(ותחרותי

ההתנהלות בשוק יעילה ותקינה, פרט לבעיות מידע 
חובות גילוי או מסירת מידע)זרימת מידע, א-סימטריה במידע(

קיימת פרקטיקה טובה בשוק הפרטי או סיכון לא 
רגולציה עצמית, ללא התערבות ממשלתיתחמור וקשה לפקח ולאכוף נורמות

באופן כללי, השוק פועל באופן יעיל ומביא לתוצאות 
רצויות, וההתערבות מתבצעת באופן עדין כדי לא 

לייצר עיוותים
רגולציה מתקדמת

ניתן לנהל את הסיכון באמצעות הגדרת התוצאה 
הנדרשת על מנת לצמצם את הסיכון, מבלי להכתיב 

את תוכן הפעילות או שיטות העבודה
נורמות מחייבות עם תקני ביצוע

הכרחי לקבוע שיטות עבודה מוגדרות וניתן להגדירן 
בצורה ברורה ומדויקת. סיכון שניתן לנהל באמצעות 

הוראות המתייחסות לזמן הפעילות
נורמות מחייבות עם תקני תהליך

סיכון בדרגה גבוהה שמחייבת שליטה מראש ותוך 
כדי הפעילות, יש מעט אפשרויות ביצוע שאינן 

מסכנות את הציבור
אישורים מראש

מונופול פרטי עם פיקוח ממשלתי ייעודי"מונופול טבעי" שניתן לפקח עליו באופן אפקטיבי

חלק מהפעילות ניתנת לביצוע בשוק הפרטי אך 
יש לשמור חלק ממנה לביצוע ממשלתי בגלל קשיי 
פיקוח או מעורבות של אינטרסים ציבוריים רגישים

שליטה ממשלתית מונופוליסטית עם הפרטה חלקית

פעולות בעלות אופי ריבוני מובהק בצירוף קושי 
לפקח באופן אפקטיבי על גורמים רגישים. לרוב 

מערב אינטרסים ציבוריים בסיסיים
מונופול ממשלתי

סיכון בלתי נסבל בשום מצב – אסטרטגיה של 
הימנעות מוחלטת מסיכון

איסור בחוק על הפעילות

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת



148

השפעת שיטות רגולטוריות 
וכלי מדיניות על התחרות בשוק 

ואת  הרגולטוריות  השיטות  את  מציג  זה  בעמוד  התרשים 
שלהם.  התחרותית  ההשפעה  לפי  רצף  על  המדיניות  כלי 
ככלל,  תגרום,  אגרסיבית  ממשלתית  שמעורבות  לראות  ניתן 

להחלשת התחרות. 
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האם הציבור מבין את הסיכון באופן שמאפשר 
לו להיזהר מפניו?

אם הציבור מעריך את הסיכון בחסר – יש לשקול 
ההתגוננות  באמצעי  לנקוט  לציבור  שיעזרו  כלים 
את  מבינים  אנשים  כאשר  בעצמו.  המתאימים 
לנקוט  נוטים  הם  חשופים,  הם  אליהם  הסיכונים 
יכולים  כאלו  פתרונות  נדרשים.  התגוננות  באמצעי 
להיות מכוונים למסירת מידע על הסיכון או להגברת 
המודעות לסיכון. אם הבעיה היא באופן שבו הציבור 
שימוש  תחילה  לנסות  כדאי   – הסיכון  את  מעריך 

בכלים לא רגולטוריים שמטרתם למסור מידע.

גורמי  את  נכון  מבין  לא  הציבור  אם  לכך,  בדומה 
הסיכון – יש לשקול להשתמש בכלים אינפורמטיביים 
טועה  הציבור  אם  למשל,  כך  המצב.  את  שיבהירו 
נתון, על- לחשוב שניתן לצמצם את הנזק מסיכון 
ישקיע  הוא   – מסוים  בציוד  או  בכלים  שימוש  ידי 
משאבים בפתרונות לא רלוונטיים. לכן חשוב להבהיר 
לציבור את מאפייני הסיכון: הגורמים לו, מתי והיכן 
הוא מתממש, אילו שחקנים מעורבים ביצירת הסיכון 
של  והבנה  מידע  של  בסוגיה  מדובר  כאן  גם  וכו'. 
הסיכון ולכן תחילה יש לשקול כלים שישפרו העברת 

מידע לציבור.

בהקשרים אלו כדאי לבחון את מידת המורכבות של 
אותו.  להבין  הרלוונטי  הציבור  של  והיכולת  הנושא, 
כאשר חברות גדולות ועתירות ידע סובלות מפערי 

ואת  המידע  את  להן  למסור  בקלות  ניתן   – ידע 
המשמעות ממנו לגבי הסיכון. לעומת זאת, כאשר 
המידע על הסיכון מופשט, מורכב או אם נדרש ידע 
מיועד  המידע  כאשר  ובמיוחד   – להבנתו  מקצועי 
לציבור הרחב ולא לאנשי מקצוע – ייתכן שמסירת 
מידע לא תהיה חלופה אפקטיבית ולכן ראוי לבחון 
להשתמש  חובה  הטלת  למשל  אחרים,  כלים 
באמצעי התגוננות מפני הסיכון. כפי שמוסבר בפרק 
בחירה  גם  לציבור  להסביר  יש  סיכונים"  "תקשור 

ברגולציה כופה ומה עומד מאחוריה.

מתקדמת  ברגולציה  לשימוש  מנחים  כללים 
וכלים לא רגולטוריים 

לטיפול  במיוחד  מתאימה  מתקדמת  רגולציה 
היא  בהם  במקרים  או  חמורים  לא  בסיכונים 
אפקטיבית יותר מרגולציה מסורתית. כאשר הסיכון 
ואין  גבוהה,  ובהסתברות  בחומרה  מתאפיין  לא 
שומר  הציבור  שרוב  כיוון  ציות.  של  קשות  בעיות 
רגולציה  אינם חמורים,  ניכר מהסיכונים  וחלק  חוק 
מתקדמת היא פתרון למגוון רחב של מצבים. היא 
מספקת פתרונות פשוטים ללא צורך בהקמת מערך 
באוכלוסייה  הסיכונים  כאשר מקור  ואכיפה,  פיקוח 
נורמטיבית. לכן רגולציה מתקדמת מספקת מענה 
ההחלטות  שמקבל  כך  במשאבים,  חסכוני  באופן 
יכול להתמקד בהטלת מגבלות שממוקדות בסיכונים 

החמורים ובתופעות של עבריינות.

כאשר  פתרון  להיות  עשויה  מתקדמת  רגולציה 
לבין  הסיכון  קבלת  של  אסטרטגיה  בין  מתלבטים 
אסטרטגיה של צמצום הסיכון. באותם מקרים ניתן 
לעשות שימוש ברגולציה מתקדמת ואף לשלב איתה 
היערכות לניהול משברים. רגולציה מתקדמת עשויה 
ציות  לעודד  שפועל  ככלי  נוסף,  כרובד  להצטרף 
תנועה  שוטרי  )למשל,  חיוביים  חיזוקים  באמצעות 

שיחלקו דוחות חיוביים על נהיגה זהירה ובטוחה(.

לקבוצה  להעניק  היא  המדיניות  מטרת  כאשר 
מסוימת כסף או תמריץ כלכלי – עדיף לעשות זאת 
באופן ישיר ופשוט ככל הניתן. מדיניות מורכבת עם 
את  להחמיץ  עלולים  עקיפים  והטבות  תשלומים 

מטרתם וגם לייצר השפעות לא רצויות.

המרכזית  והלשכה  ישראל  בנק  של  מחקר  דוגמה: 
סיוע  מלגות  של  השפעתן  את  בחן  לסטטיסטיקה 
בשכר דירה שעיריית ירושלים העניקה לסטודנטים 
המלגות  המחקר,  פי  על  העיר.  במרכז  שהתגוררו 
הביאו לעליית שכר הדירה במרכז העיר. משמעות 
התגלגלה  בסטודנטים  התמיכה  מן  שחלק  הדבר 
שכר  לעליית  גרמו  המלגות  בנוסף,  הדירות.  לבעלי 

הדירה גם לשוכרים שלא קיבלו מלגה.

שיפור וחיזוק מנגנון תביעות אזרחיות:
לרסן  ביותר  הנפוץ  הכלי  הן  אזרחיות  תביעות 
פיצוי  מתן  מאפשרות  הן   – סיכון  יוצרת  התנהגות 

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת



150

לנפגע והרתעה של יוצר הסיכון. נזקים קטנים שאינם 
מצריכים ניהול הליך משפטי מלא, יקר וממושך – 
זהו  קטנה.  תביעה  הגשת  באמצעות  לתבוע  ניתן 
הליך מזורז ופשוט, שמאפשר גם לאדם שאינו מיוצג 

על-ידי עורך דין לתבוע פיצוי בגין נזק שנגרם לו.
על מנת לאפשר מנגנון של תביעות אזרחיות יש   
לתבוע  יכול  שהנפגע  מוגדרת  זכות  בחוק  לעגן   
כספי  פיצוי  להיות  יכול  המשפטי  הסעד  בגינה.   
והוא יכול להיות צו מניעה שיאסור על יוצר הסיכון   

לפעול.  
ניתן   – נזק כלכלי ממשי  אם קיים קושי להוכיח   
לקבוע "פיצויים לדוגמה". זה מנגנון אשר מאפשר   
לנפגע לקבל פיצויים מבלי להוכיח נזק. מנגנון כזה   
קובע את סכום הפיצוי המרבי שניתן לקבל ללא   

הוכחת נזק.  
לעיתים יש חשש שבגלל פיזור הנזק, לאף אחד   
מן הנפגעים לא יהיה תמריץ להגיש תביעה. מצב   
זה קורה כאשר הסיכון גורם לנזק שמתפזר על-  
פני אוכלוסייה רחבה, כאשר כל אחד מן הנפגעים   
סופג רק חלק קטן מן הנזק. הפתרון במקרים אלו   
עשוי להיות מתן אפשרות להגיש תובענה ייצוגית   
לאחד  מאפשר  כזה  מנגנון  הקבוצה.  בשם   
תביעה  ולהגיש  ייצוגי  כתובע  לשמש  הנפגעים   
אחת בשם כלל הנפגעים. הכלל בחוק הישראלי   
שכל  היא  המחדל  ברירת  קרי   :opt-out הוא   
לבצע  יכולים  הם  אך  מיוצגים,  הקבוצה  חברי   
מנגנון  בה.  להיכלל  שלא  כדי  אקטיבית  פעולה   

נפגעים  של  רחבה  לקבוצה  מאפשר  זה   
מאוחדת  תביעה  להגיש  מפוזר,  נזק  שספגו   
הליך  ניהול  שמצדיקה  גדולה(  כלל  )ובדרך   
הנזק. יוצר  כלפי  רבה  הרתעה  ומייצרת  משפטי   
או  הנזק  את  להוכיח  ראייתי  קושי  קיים  כאשר   
בין ההתנהגות הפסולה לבין  את הקשר הסיבתי   
הנזק, ניתן לעגן בחוק כללים ראייתיים. בין הכללים   
הנפוצים ביותר ניתן למנות חזקות והוראות בדבר   
העברת נטל ההוכחה. ככלל על התובע לשכנע   
את בית המשפטי שטענתו יותר סבירה מטענת   
הנתבע. ֲחָזָקה )Presumption( היא כלי ראייתי   
שקובע כי נטל השכנוע מוטל על הנתבע. חזקות   
לראיות  בגישה  שוויון  חוסר  על  לגשר  יכולות   
 39 סעיף  למשל,  המשפטי.  ההליך  את  ולפשט   
נזק מאש,  לפקודת הנזיקין קובע שבתביעה על   
יצאה  שמהם  המקרקעין  בעל  הוא  הנתבע  אם   
האש – עליו להוכיח שהשריפה לא נגרמה בשל   
בדומה,  התובע(.  באחריות  )ולא  שלו  התרשלות   
חוק החוזים האחידים קובע רשימה של תנאים   
בזכות  פסולים.  ולכן  מקפחים  שהם  שחזקה   
החזקה, התובע לא נדרש להוכיח שאותם תנאים   
באמצעות  ההוכחה  נטל  העברת  מקפחים.  הם   
ראייתי  קושי  של  בעיות  לפתור  יכולה  חזקה   
נגד  אזרחיות  תביעות  להגיש  לנפגעים  ולאפשר   

יוצרי הסיכונים.  

הכוונת התנהגות באמצעות כלכלה התנהגותית:
אנושית  התנהגות  חוקרת  הכלכלה  תורת   
מקבלים  האדם  שבני  הנחה  על  המבוססת   
החלטות רציונאליות )היינו, מגדירים את מטרתם   
ומקבלים החלטות שמקדמות מטרות אלו בצורה   
ענף  היא  התנהגותית  כלכלה  ביותר(.  הטובה   
החלטות  מקבלת  שיטתית  סטייה  החוקר   
"הטיות"  גם  מכונות  אלו  סטיות  "רציונאלית".   

.)bias(  
כלים,  של  סל  מציגה  התנהגותית  כלכלה   
התנהגותם  על  להשפיע  לממשלה  המאפשרים   
התנהגותית  בכלכלה  השימוש  פרטים.  של   
של  ההחלטות  קבלת  בתהליך  לתמוך  מאפשר   
הפרט, מבלי לכפות עליו חובה לעשות דבר מה   

או להימנע מפעולה.  
ההעצמה  שיטת  היא  אחת  התנהגותית  שיטה   
שקבלת  בכך  מתמקדת  זו  שיטת   .)Boosting(  
החלטות לא רציונאלית נובעת לא פעם ממידע   
אותו.  ולנתח  לעבד  יכולת  ומהיעדר  מושלם  לא   
לכן, שיטה זו דוגלת במתן כלים לציבור הרלוונטי   
הציבור  של  ההחלטות  קבלת  את  לשפר  כדי   
)דוגמה לכך היא הקניית ידע והבנה של מושגים   
הפיננסיות  ההחלטות  את  לשפר  כדי  פיננסיים   

שהציבור מקבל(.  
שיטה נוספת מכונה הינד )Nudge, דחיפה קלה(.   
קבלת  סביבת  את  לעצב  מיועדת  ההינד  שיטת   
ההחלטה של הפרט כדי להשפיע על החלטתו   
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באופן פשוט וזול מבלי להגביל את חופש הבחירה   
בהינד  להשתמש  יכולה  הממשלה  רק  לא  שלו.   
הפרט.  של  ההחלטות  קבלת  על  להשפיע  כדי   
)למשל  זה  במנגנון  משתמשים  מסחריים  גופים   
לקבל  מסכים  שהצרכן  מחדל  ברירת  קביעת   
שימוש  "לתקן"  נדרש  לעיתים  ולכן  פרסומות(   
קיים בהינד שמביא לתוצאה בלתי רצויה. דוגמאות   
מורכבות  החלטות  פישוט  הן:  בהינד  לשימוש   
)במיוחד כאשר מדובר בהחלטות לא שכיחות ואין   
חלופות  והשוואת  מיפוי  מצטבר(;  ניסיון  לפרט   
)תיאור מוחשי וברור של החלופות וההשלכות שלהן,   
ברורה(  בצורה  השוואה  בני  קריטריונים  הצגת   
שלא  נוטים  אדם  )בני  מחדל  ברירת  וקביעת   
לסטות מן הסטטוס-קוו ולכן לברירת המחדל יש   

עצמה רבה(.  
ביטול ההטיה ההתנהגותית  היא  שיטה שלישית   
)Debiasing(. שיטה זו מתמקדת בגורמי היסוד    

לבעיות של רציונאליות מוגבלת, כמו מידע חלקי   
ומגבלות קוגניטיביות לעיבוד וניתוח המידע. ביטול   
זיהוי  באמצעות  מושג  ההתנהגותית  ההטיה   
שינוי  מכן  ולאחר  להטיות  התורמים  הגורמים   
של  בעיות  )פתרון  אותם  להחליש  כדי  הגורמים   
מחסור במידע, או סביבה התורמת לעיוות קבלת   
ההחלטות( או מסירת מידע על אותם גורמים כדי   

לסייע לציבור להימנע מההטיות.  

פתרונות לבעיות של פעולה מתואמת )קורדינאציה(:
לעיתים סיכונים נובעים מבעיות של חוסר יכולת   
לפעול בתיאום או בסנכרון. במקרים אלה עומדות   
חד  עדיפות  ואין  הציבור מספר אפשרויות,  בפני   
שהציבור  חשוב  אך  מהן,  אחת  לגבי  משמעית   
אותה  או  כלל  אותו  לפי  מתואם  באופן  יפעל   

שיטה.  
של  בעיות  עם  המועדפת  ההתמודדות  דרך   
)לא  רשמיים  לא  בתקנים  שימוש  היא  תיאום   
מחייבים(. תקנים אלו אינם כופים סטנדרט מחייב  
השחקנים  לכל  מסייעים  הם  אך  השוק,  על   
באמצעותם הממשלה  אחידה.  לשיטה  להתכנס   
מספקת לשוק תשתית לתיאום ויכולה גם לעודד   
וולונטרי. דוגמה אחת  יותר באופן  גבוה  סטנדרט   
המחשב:  במקלדת  המקשים  סידור  היא  לכך   
גם ליצרנים וגם לצרכנים יש אינטרס שייקבע תקן   
סטנדרטי שכולם יכירו ויוכלו לעבוד לפיו )הסידור   
גם  מוכר  בארה"ב   ,QWERTY הוא  המקובל   

.)Dvorak סידור אלטרנטיבי בשם  
סיכונים  יוצרות  תיאום  של  בעיות  כאשר   
ניתן  והסתברות(  חומרה  )מבחינת  משמעותיים   
לעשות שימוש גם בנורמות מחייבות. דוגמה לכך   
הכביש.   של  ימין  בצד  לנהוג  שיש  ההגדרה  היא   
אין לנהיגה בצד ימין יתרון ממשי על פני נהיגה   
בצד שמאל, אבל כדי לשמור על בטיחות הציבור   
יש לקבוע כלל מחייב ואחיד שכולם יפעלו על-פיו.  

שיטות  של  קבוצות  לפי  וחסרונות  יתרונות 
רגולטוריות וכלי מדיניות

אישורים מראש: 

יתרונות:
הפעילות  את  לבצע  אסור  זה  משטר  במסגרת 
המפוקחת מבלי לקבל אישור פרטני מראש מאת 
הוא רמת  זו  קבוצה  היתרון המרכזי של  הרגולטור. 
הפעילות  על  הממשלה  של  ההדוקה  השליטה 
המפוקחת. לא ניתן לבצע את הפעילות המפוקחת 
הרגולטור.  מאת  פרטני  אישור  מראש  לקבל  מבלי 
ממשלתי  אישור  תחת  לפעול  החובה  בנוסף, 
)במקרה  האישור  את  לשלול  למדינה  מאפשרת 
של הפרה( ובכך להפסיק את הפעילות של הגורם 

המפר.

חסרונות:
מראש  האישורים  קבוצת  של  האופייני  החיסרון 
המפוקחת.  בפעילות  הממשלתית  במעורבות  טמון 
גורם מפוקח  כל  נדרשת לאשר מראש  הממשלה 
אלו  כלים  העניין(.  )לפי  מפוקחת  פעולה  כל  או 
יוצרים רמת חיכוך גבוהה בין הממשלה לבין הציבור 
– כיוון שכל פעילות חייבת באישור פרטני ומראש. 
בירוקרטי  במנגנון  לרוב  כרוכה  אלו  כלים  הפעלת 
ובדיעבד,  ביצוע בדיקות מראש  – הגשת מסמכים, 
והנפקת אישורים. כל אלו מטילים נטל רגולטורי על 
ישירות, עלויות עקיפות  הציבור )המתבטא בעלויות 
ובחסמי כניסה לשוק( ומצריכות הקצאת משאבים 
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את  לתפעל  מנת  על  מבוטלים,  לא  ממשלתיים 
ככל  בנוסף,  זו.  שיטה  התומך  הבירוקרטי  המנגנון 
התערבות ממשלתית, גם אישורים מראש מטילים 

על הציבור עלויות ציות.

נורמות מחייבות:

יתרונות:.
הוא  מחייבות  בנורמות  השימוש  של  היתרונות 
ללא  פעילות,  לניטור  או  להסדרה  כללים  קביעת 
תחת  המדינה.  של  אקטיבית  במעורבות  צורך 
קבוצה זו המדינה קובעת כללים ואוכפת אותם, אך 
הציבור לא נדרש לעבוד מול המדינה או לקבל את 
אישורה. נורמות מחייבות הן בנות אכיפה והמשאבים 

הממשלתיים הנדרשים הם רק לפיקוח ולאכיפה.

חסרונות:.
כמו קבוצת האישורים מראש, גם נורמות מחייבות 
ומגבלות.  רגולציה מסורתית הכוללת חובות  מהוות 
לציות לחובות יש מחיר כלכלי )רכישת ציוד, ביצוע 
לחסום  עשויים  והאיסורים  המגבלות  תהליכים(. 
נורמות  מועילות.  פעילויות  למנוע  או  חלקית 
מחייבות מבוססות על פיקוח ואכיפה במהלך ביצוע 
מראש  לבדוק  יכולת  לממשלה  אין  ולכן  הפעילות, 

עמידה בדרישות.

רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטוריים:

יתרונות.:
היתרונות של קבוצה זו מבוססים על כך שמדובר 
בכלים גמישים, שהיישום שלהם אינו מעוגן בהוראות 
בחברה  הפרטים  כופה.  שהמדינה  משפטיות 
והיישום מותאם ממקרה למקרה.  חופשיים לבחור 
על  מגבלות  מאוד  מעט  יוצרים  זו  מקבוצה  כלים 
וכלכליות.  חברתיות  פעילויות  ועל  הפרט  חירות 
לפתור  מאפשרים  מידע,  שעניינם  כלים  בנוסף, 
כשלים מגוונים באמצעות רתימה, חניכה והעצמה 

של הגורמים הרלוונטיים.

חסרונות:.
שימוש בכללים בקבוצה זו כרוך בצמצום השליטה 
והבקרה הממשלתית, בהשוואה לרגולציה מסורתית. 
כמו  רכים  באמצעים  התנהגות  להכוונת  בנוסף, 
עקיפות  השפעות  להיות  עלולות  תמריצים  מערכי 
ונסתרות, שלא ניתן לצפות. בנוסף, חלק מכלים אלו 
מהענקת  החל   – ממשלתיים  משאבים  מצריכים 
חינוך  של  בקמפיינים  וכלה  מס,  והטבות  תמיכות 

והנגשת מידע לציבור.
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נספח ח׳ – כללים לזיהוי חשש לפגיעה בתחרות

להסיר  עשויות  בכלל  ממשלתית  ומדיניות  רגולציה 
חסמים לתחרות או להעצים אותם. מניעת פגיעה 
בתחרות חיונית כדי להוזיל מחירים, להביא לשיפור 

באיכות ובמגוון המוצרים והשירות ולתרום לפריון.

של  התחרותיות  ההשפעות  את  לבחון  מנת  על 
רגולציה או מדיניות ציבורית, תחילה יש לזהות על 
אילו שווקים ההחלטה תשפיע. כדי לעשות זאת יש 

לשאול:
מי העסקים?  

מי הלקוחות שלהם?  
מה המוצרים/שירותים הרלוונטיים?  

מה המאפיינים של השחקנים? )גדול/קטן, ייבוא/   
מקומי/ייצוא, קיים/חדש שעשוי להיכנס לשוק(  

נוספים/ שווקים  על  תשפיע  הרגולציה  האם   
משיקים?  

דוגמה להמחשה: רגולציה על שוק הספקים עשויה 
להשפיע על שוק המפיצים.

כך רגולציה שקובעת שספק יכול לפעול רק בטווח 
כל  מגבילה  שלו,  הלוגיסטי  מהמרכז  ק"מ   50 של 
המגבלה  מן  כתוצאה  מוגדר.  גיאוגרפי  לאזור  ספק 
מן  )שרוכשים  המפיצים  הספקים,  של  הגיאוגרפית 
הספקים ומוכרים לצרכנים( בכל אזור תלויים בספק 
הספק  של  השוק  מכוח  נפגעים  המפיצים  בודד. 

הבודד וגם מהיעדר גיוון במוצרים.

סוגיות המעוררות חשש מוגבר לפגיעה בתחרות:  
בשוק ריכוזי עם מעט מתחרים יש לשקול באופן   
)כלל  בתחרות  לפגיעה  אפשרות  במיוחד  קפדני   
אצבע פשוט ליישום הוא שבשוק ריכוזי יהיו בדרך   

כלל עד חמישה שחקנים(.  

מוגבר  חשש  מעוררת  הבאים  מהסוגים  מדיניות   
ייצור  מכסות  מחירים;  פיקוח  בתחרות:  לפגיעה   
)הגבלה והקצאת כמות(; מכסי ייבוא; הגדרת מבנה   

הענף )גודל מתחרים, מספר המתחרים(.  

דוגמאות להמחשהשאלות מנחות

(1( האם המדיניות תגביל באופן ישיר את מספר העסקים?

קובעת מגבלה על מספר העסקים או מעניקה זכויות 
בלעדיות לספק שירותים או מוצרים?

 מתן זכות או הקמת ספק יחיד )למשל, הקמת תאגיד 
  מחזור לאומי(

זכויות  הענקת  מהווה  )רט"ן(  סלולר  תדרי  הקצאת   
   בלעדיות

בריאות   קובעת משטר רישוי על איכות המוצרים או השירותים? או  בטיחות  שאינם  מאפיינים  לגבי  תקנים   
  )למשל, כמות מינימלית של עגבניות בקטשופ(

יוצרת או מגדילה חסמי כניסה לענף או לשוק?
 קביעת תנאי סף לכניסה לשוק: היקף ייצור מינימלי, 
   עלויות גבוהות להקמת עסק, דרישות הון גבוהות כדי 

  להתמודד במכרז

יוצרת או מגדילה חסמי ייבוא? )קביעת מגבלות ישירות 
מוצרים  על  רק  שמשפיעות  מגבלות  או  ייבוא  על 

מיובאים(

 חובה לתרגם את מדריך המשתמש לעברית
 חובה שהמפעל יאושר על-ידי פקחים של הרגולטור 
זרים  מפעלים  בישראל.  השיווק  לתחילת  כתנאי   
  תלויים בכך שפקח ממשלתי ישראלי יטוס למפעל 

   הזר כדי לבדוק אותו
את  לצמצם  עשוי  כשר  שאינו  בשר  לייבא   האיסור 

  התחרות בענף זה
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דוגמאות להמחשהשאלות מנחות

(2( האם המדיניות תגביל באופן עקיף את מספר העסקים?

הנוכחיים,  מגדילה משמעותית את העלויות לעסקים 
באופן שעלול לגרום להם לצאת מהשוק?

משמעותיות  למדיניות  או  לרגולציה  הציות   עלויות 
  עבור העסקים ועלולות לגרום להם לעזוב את השוק.
 חובות סימון, חובות לבצע בדיקות מעבדה להוכחת 

  עמידה בתקנים ומכסי ייבוא

חדשים  לעסקים  העלויות  את  משמעותית  מגדילה 
בהשוואה לעסקים קיימים או בהשוואה לסוג אחר של 

עסקים קיימים?

שמטילות  הוראות  קובעת  הסביבתית   החקיקה 
את  להפחית  כדי  עסקים.  על  משמעותיות    עלויות 
  ההשפעה, הוחלט להעניק הקלות לעסקים קיימים, 
  בעוד שעסקים חדשים יחויבו לעמוד במלוא הדרישות

יתרון  שמקנה  המוצרים,  לאיכות  סטנדרטים  קובעת 
לעסקים מסוימים על פני עסקים אחרים?

 תקינה ייחודית שמעניקה יתרון מלאכותי לעסקים 
  ישראליים – שקע חשמל ישראלי ייחודי, שלא מתאים 

  למכשירים מיובאים.
 דרישות להגיש מסמכים שיש רק ליבואן הרשמי, 

  מעניקות לו יתרון על פני יבואנים מקבילים.
 בעבר תקן ישראלי ייחודי קבע ששקיות תה יודבקו    
ישראלי  מפעל  רק  סיכות.  במהדקי  שימוש  ללא   

  אחד עמד בתקן וכך נחסמו כל המתחרים שלו

(3( האם המדיניות תגביל את יכולתם של העסקים להתחרות?

שולטת או משפיעה מהותית על המחיר שהעסק עשוי 
לגבות או על המאפיינים של המוצרים או השירותים?

 פיקוח מחירים בדרך של קביעת מחיר.
אשר  מפורט,  הנדסי  מפרט  מכתיב  בטיחות   תקן 

  קובע את מבנה המוצר

מגבילה את ערוצי המכירה בהם העסק יכול להשתמש 
או את האזור הגיאוגרפי שבו הוא יכול לפעול?

לקוחות  קהל  מול  או  מסוים  באזור  בלעדיות   מתן 
  מוגדר

את  לפרסם  העסקים  של  יכולתם  את  מגבילה 
מוצריהם?

את  לפרסם  עסקים  על  אוסרת  חדשה   רגולציה 
  שירותיהם. כתוצאה מכך לעסקים הקיימים והמוכרים 
  יהיה יתרון על-פני עסקים חדשים שינסו לחדור לשוק 

  אך לא יוכלו ליידע את הלקוחות על כך
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דוגמאות להמחשהשאלות מנחות

(4( האם המדיניות תגביל את תמריצי העסקים להתחרות זה בזה?

מסייעת לתיאום התנהגות בין מתחרים?

 הרגולציה קובעת חובות או מגבלות שמסייעות 
למתחרים לתאם ביניהם מחירים, כמויות, רמת שירות,   

  חלוקה גיאוגרפית וכו'.
 מיזמים משותפים בין מתחרים עלולים לאפשר להם   

  לתאם התנהגות

גורמת או מקלה על שיתוף מידע בין מתחרים )פרסום 
מחיריהם,  על  או  עסקים  של  תפוקות  על  מידע 

מכירותיהם או עלויותיהם(?

 המדינה מסמיכה מעבדות שמורשות לבצע בדיקות 
  גנטיות. אחד התנאים להסמכה הוא פרסום מחירי כל 

  הבדיקות שהמעבדה מציעה.
לתחשיבי  משותף  מידע  מאגר  מקימה   המדינה 
  הפרמיות של חברות הביטוח. המאגר מאפשר לכל 
   חברת ביטוח לצפות בנתונים שהזינו החברות האחרות

יוצרת משטר של רגולציה עצמית או משותפת )אשר 
מאפשר לחברות להשתתף בקביעת הרגולציה(?

כדי   מתכנסות  העסקים  מנציגי  המורכבות   ועדות 
     לקבוע סטנדרטים מוסכמים לבטיחות מוצרים; 

  המדינה תאכוף סטנדרטים אלו או תעניק הטבות 
  ליצרנים שיעמדו בהם

(5( האם המדיניות תגביל את האפשרויות והמידע של הלקוחות?

מגבילה את יכולתם של לקוחות לבחור ממי יקנו?

 רגולציה קובעת שמשלוחים של חומרי גלם למסעדות 
   לא יגיעו ממפעל המצוי במרחק של עד 30 ק"מ 

  מהמסעדה. כתוצאה מכך המסעדות מוגבלות במגוון 
  מפעלי המזון שמהם הן יכולות להזמין חומרי גלם.

בית   לפתוח  איסור  בישראל  היה  ה-90  שנות   עד 
    מרקחת במרחק של פחות מ-500 מבית מרקחת קיים. 
  רגולציה זו צמצמה את מספר בתי המרקחת באזור 

  מוגדר

מגבילה את חסמי המעבר בין עסקים? )מצמצמת את 
יכולתם של לקוחות להחליף עסקים בדרך של הגדלת 
העלויות הגלויות או הסמויות הכרוכות במעבר שכזה(

 רגולציה מחייבת כל ספק אינטרנט להשתמש במודם 
  מדגם שונה, ולכן החלפת ספק אינטרנט מחייבת את 

  הלקוח לרכוש מודם חדש.
   רגולציה קובעת שמספר הטלפון שייך לחברת 

     התקשורת ולא למנוי, ולכן מעבר לחברת תקשורת 
  אחרת מחייב את הלקוח לוותר על מספר הטלפון 

  שלו

הכללים בנספח מהווים תמצית של עקרונות נבחרים 
לזיהוי חשש לפגיעה בתחרות. להרחבה מומלץ לעיין 
במדריכים לבחינת השפעות תחרותיות של רגולציה, 

ולהתייעץ עם כלכלן או מומחה להגבלים עסקיים.

להשפעות  המדריך  על  מבוססים  אלו  כללים 
הכלים  ארגז  ועל  הבריטי   CMA-ה של  תחרותיות 
להערכת השפעותיה של הרגולציה על התחרות של 
ארגון ה-OECD )ראו הפניות ומקורות נוספים בסוף 

המדריך(.
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נספח ט׳ – כללים לזיהוי חשש לפגיעה בעסקים קטנים ובינוניים 

רגולציה ומדיניות ממשלתית משפיעות באופן שונה 
על עסקים בגדלים שונים. עסקים קטנים ובינוניים 
נושאים בנטל רגולציה כבד יותר בשל היותם קטנים 

ופגיעים יותר.

"עסקים קטנים": 
המעסיקים עד 20 עובדים ובעלי מחזור שנתי של 

עד 10 מיליון ₪;
"עסקים בינוניים": 

המעסיקים עד 100 עובדים ובעלי מחזור שנתי של 
עד 100 מיליון ₪.

באנגלית  )המכונים  והבינוניים  הקטנים  לעסקים 
 )SME – small & medium enterprises
תרומה מכרעת למשק. בישראל העסקים הקטנים 
הם  העסקים,  מכלל  כ-99.2%  מהווים  והבינוניים 
כמחצית  ותורמים  מהמועסקים,  כ-70%  מעסיקים 

מהערך המוסף במשק.

הציבורית  ומדיניות  שרגולציה  לב  לשים  חשוב 
עשויות להשפיע על עסקים קטנים ובינוניים באופן 
ישיר ובאופן עקיף )למשל, כאשר הרגולציה מפקחת 
על עסק גדול, אך יש לה השפעה על הספקים או 
על הלקוחות העסקיים שלו, שהם עסקים קטנים 

ובינוניים(.

העסקים  על  תחילה  לחשוב  הוא  המנחה  העיקרון 

הקטנים )Think Small First( – לעצב את הכללים 
יושפעו  קטנים  עסקים  שבו  האופן  על  בהתבסס 

מהם ולבחון את העלויות מנקודת מבטם.

ובינוניים  קטנים  שעסקים  סיכונים  בחינת 
יוצרים

התורפה  ובנקודות  במגבלות  להתחשב  לשאוף  יש 
להערכת  בכפוף  ובינוניים,  קטנים  עסקים  של 
הסיכונים ולהשפעה של עסקים קטנים ובינוניים על 

יצירת הסיכונים. לצורך כך יש לברר את לבחון:
ובינוניים  קטנים  עסקים  של  פעילותם  האם   
מבקשים  עימם  הסיכונים  ליצירת  תורמת   

להתמודד?  
מה היקף הסיכון )שכיחות, חומרת נזק משקית(   

שעלול להיווצר מעסקים קטנים ובינוניים?  

כימות ההשפעות של השיטה המוצעת על עסקים 
קטנים ובינוניים

להיות  צפויים  ובינוניים  קטנים  עסקים  אם   
מושפעים מן השיטה המוצעת, חשוב שלא לבסס   
את הכימות על עסקים גדולים, אלא על עסקים   

קטנים ובינוניים.  
התמקדות בעסקים קטנים ובינוניים בעת איסוף   
להיעזר  ניתן  למשל  כך  ההיוועצות.  ושלבי  מידע   
במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  בסוכנות   
מערך   – ב"מעוף"  הסתייעות  )לרבות  הכלכלה   
המייצגים לארגונים  פנייה  הסוכנות(;  של  השטח   

עסקים  מדגם  ולבנות  ובינוניים;  קטנים  עסקים    
שממוקד בעסקים קטנים ובינוניים.  

של  במאפיינים  התחשבות  תוך  חלופות  גיבוש 
עסקים קטנים ובינוניים

להלן מספר כלים ושיקולים, שיכולים לסייע למקבל 
המדיניות  או  הרגולציה  את  להתאים  ההחלטות 

ליכולות ולמגבלות של עסקים קטנים ובינוניים:
בעסקים קטנים ובינוניים חיוני עוד יותר להתאים   
עלויות  לבין  מייצרים  שהם  הסיכון  רמת  בין   
לזכור יש  הסיכונים.  עם  להתמודדות  האמצעים   
לסגירת  להביא  עלולות  עודפות  ציות  שעלויות   
עסקים קטנים ובינוניים. לכן חשוב לנקוט במשנה   
הכוללת   - "מדירה"  ממדיניות  ולהימנע  זהירות   
או  גדולים  לעסקים  עדיפות  הנותנות  הוראות   
מגבילות כניסה של עסקים קטנים לשוק מסוים.  

המדיניות,  או  הרגולציה  של  התוכן  גיבוש  לאחר   
העסקים  על  שיוטלו  העלויות  בין  להשוות  ניתן   
הקטנים לבין סך המחזור שלהם. כך ניתן לבדוק   
להוצאות  משמעותית  בתוספת  מדובר  האם   
הרווח  בשולי  משמעותית  בפגיעה  או  שלהם   

שלהם.  
הרגולציה.  או מהוראות  מן המדיניות  מתן פטור   
או  המדיניות  מכלל  מלא  פטור  להעניק  ניתן   
הרגולציה; להעניק פטור חלקי מחלק מן ההוראות.  
מידע  דרישות  המידע.  בדרישות  הקלות  מתן   
מידע,  איסוף  בדבר  הוראת  היתר  בין  כוללות   
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להתייחס  יכולות  אלו  הקלות  ודיווח.  תיעוד   
מעבר  )למשל,  המידע  חובות  תדירות  להפחתת   
מדיווח שנתי לדיווח אחת לשנתיים(, צמצום היקף   
לטפל(,  נדרש  בו  המידע  )היקף  המידע  חובות   

ופישוט של החובות.  
יעניקו  אלו  הקלות  הזמן.  בממד  הקלות  מתן   
ובינוניים  קטנים  עסקים  במהלכה  פטור  תקופת   
אינם כפופים להוראות )למשל קביעה שההוראות   
חמש  לפחות  שקיימים  עסקים  על  רק  יחולו   
שנים(; או יעניקו פרק זמן ארוך יותר להתארגנות   
גדולים  עסקים  )למשל,  ההוראות  יישום  לקראת   
נדרשים ליישם את ההוראות באופן מיידי, אכיפה   

כנגד עסקים קטנים ובינוניים תחל לאחר שנה(.  
אחרים.  חובה  ובתשלומי  באגרות  הקלות  מתן   
מוגבר  באופן  מושפעים  ובינוניים  קטנים  עסקים   

מכל חובה או עלות.  
הבטחה שהמדיניות והרגולציה ברורות וודאיות:  

ההוראות  כאשר   - ופשוטות  ברורות  הוראות   
ברורות ופשוטות, קל להיערך אליהן וליישם אותן.   
אי בהירות עלולה לגרום ליישום לקוי של ההוראות   
או להצריך פניה לממשלה לצורך קבלת הבהרות   

והסברים.  
הוראות ודאיות, צפויות ועקביות - בעיות של אי   
והיערכות  תכנון  על  מקשות  בהוראות  ודאות   
בעיני יציבה  לא  ליצור מדיניות  ועלולות  עתידית,   

העסקים המפוקחים.  

מומלץ לבחון מראש את רמת הבהירות והוודאות   
של ההוראות, באמצעות שיח ציבורי עם עסקים   
של  והגיבוש  התכנון  במהלך  ובינוניים,  קטנים   

המדיניות או הרגולציה.  

הטמעה והנגשת ההוראות 
לאחר אימוץ המדיניות או הרגולציה, מומלץ לבצע 
פעולות שיבטיחו שציבור העסקים הקטנים והבינוניים 
יודעים, מבינים ומסוגלים ליישם את ההוראות. ניתן 
לעשות זאת באמצעות פרסום מדריכים, עריכת ימי 

הדרכה והרצאות.

התאמת פעולות הפיקוח והאכיפה 
על  עלויות  מטילות  ואכיפה  פיקוח  פעולות  גם 
מערך  את  לעצב  כיצד  לבחון  יש  לכן,  העסקים. 
קטנים  בעסקים  שיתחשב  כך  והאכיפה  הפיקוח 
עליהם  הפיקוח  שפעולות  לקבוע  למשל,  ובינוניים. 

יהיו ממוקדות ופחות מכבידות.

הקלות בסכומי הקנסות
גם עסקים קטנים ובינוניים צריכים לציית להוראות 
ולהיענש במקרה של הפרה. עם זאת, ענישה קשה 
יש  לכן  לקרוס.  קטן  לעסק  לגרום  עלולה  כלכלית 
להביא בחשבון את האיתנות הפיננסית של עסקים 
ובינוניים גם בעת קביעת עצמת הסנקציה  קטנים 
שחולשתם  לזכור  חשוב  זה  בעניין  והפעלתה. 

הפיננסית היחסית של העסקים הקטנים והבינוניים, 
משמעה שנדרשת סנקציה כלכלית קלה יותר כדי 

להרתיע אותם. 

למצוא  ניתן  אלו  מעקרונות  חלק  ליישום  דוגמאות 
שעניינה   27.12.2015 מיום   890 ממשלה  בהחלטת 

"עידוד עסקים חדשים".

לעסקים  בסוכנות  ולהסתייע  להתייעץ  מומלץ 
בכל  והתעשייה,  הכלכלה  במשרד  ובינוניים  קטנים 
הנוגע להתאמת ניהול הסיכונים והמדיניות הנבחרת 

לעסקים קטנים ובינוניים:
asakim@economy.gov.il

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת

asakim@economy.gov.il
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נספח י׳ – רשימת משימות הפיקוח
תהליך ניהול סיכונים בפיקוח ובאכיפה בתחום ]השלימו[: רשימת משימות הפיקוח

מס׳ 
סידורי

שם
ההוראה

קבוצת 
מפוקחים

דירוג
הוראה

תיאור אלמנט
לפיקוח

גודל קבוצת
המפוקחים

שיעור הפרה 
צפוי

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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סיבת הפרה
מרכזית

ציון
קטגוריהמשוקלל 

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת
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נספח י"א – קישורים להורדת כלים ועזרים

סיכונים  לניהול  המדריך  של  האינטרנט  באתר 
ברגולציה ובמדיניות ציבורית ניתן למצוא את הקבצים 
וכלי  הסיכונים  מטריצת  סיכונים,  מרשם  הבאים: 

לתכנון מערך הפיקוח והאכיפה.
http://bit.ly/RegRiskManage

רשימת השיטות הרגולטוריות וכלי המדיניות השונים: 
הממשלתי  למדריך  א'  בתוספת  מפורטים  כלים 

:RIA )2015( להערכת השפעות רגולציה – מדריך
http://regulation.gov.il/uploads/

reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf

להרחבה בנושא שיתוף ציבור ושיח ציבור, ראו: 
משרד ראש הממשלה, "מדריך שיתוף ציבור בעבודת 

הממשלה" )2017(:
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/

 shituf/Documents/all%20web.pdf

מקורות וחומרים
לקריאה נוספת

http://bit.ly/RegRiskManage
http://bit.ly/RegRiskManage
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/all%20web.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/all%20web.pdf
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