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 2022 פברואר

 בנושא:  להגשת הצעות למאמריםקול קורא 

 החדש חוק עקרונות האסדרה

-חוק עקרונות האסדרה, התשפ"א –נפל דבר בישראל: הכנסת אימצה חוק חדש  2021בנובמבר 

 החוק מניח תשתית חקיקתית. הישראלי במשפט הציבורי . חוק זה מהווה התפתחות עיקרית2021

, ובתוך כך מקים רשות חדשה: המערכת הרגולטורית ומעוצבת רגולציה בישראל אופן שבו מנוהלתל

את החוק, להפוך ולהפוך לפרש מטרתו להזמין חוקרות וחוקרים . קול קורא זה, רשות האסדרה

ובכלל זאת בתועלותיו או בביקורות  בו, להציג ניתוח תכליתי ומשווה, לדון בהשלכותיו הצפויות

המאמרים יכולים לעסוק בחוק או בחלקים . סודות חלוציים ליישום החוקלהניח י, ובעיקר: עליו

  נורמטיביות, השוואתיות, אמפיריות או אחרות.דוקטרינריות,  –מסוימים בו מנקודות מבט שונות 

ייעוץ וחקיקה במשרד ה למשפט כלכלי במחלקהמרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, בשיתוף עם 

שיפורסמו בכרך ייעודי  בנושא זה, הצעות למאמריםלהגיש המשפטים, מזמינים חוקרות וחוקרים 

כי בחירת המאמרים ופרסומם ייעשה לפי שיקול דעתו  ,. יודגשמחקרי רגולציהשל כתב העת 

 של מרכז חת בלבד. האקדמי המלא 

 הנושא תיאור

לבחון את שהוקם במטרה  משרדי-ביןבעקבות המלצותיו של צוות נחקק  חוק עקרונות האסדרה

דרכי ההתמודדות עם הבעיות המבניות במערכת הרגולטורית בישראל ולייצר תשתיות ארוכות 

  1.בישראל (Better Regulationהמיטבית )טווח לקידום מדיניות הרגולציה 

ת קביעת רגולציה, נדרשים כי בעקובע החוק מורכב משלושה רבדים מצטברים. ראשית, החוק 

את נועדו להתוות . עקרונות אלו העקרונות המנחים לרגולציה מיטביתרגולטורים לפעול לאור 

עקרון , ובהם: יעד אליו המערכת הרגולטורית נדרשת לשאוףכשל רגולציה איכותית  מאפייניה

לחברה ולמשק מקסום התועלת עקרון ; הרגולציה נדרשת להגשמת אינטרס מוגןהנחיצות לפיו 

שקילת ההשפעות )כלכליות, חברתיות וסביבתיות( ועלות הציות )עלות ון ; עקרוניהול סיכונים

התבססות על נתונים ועל ; עקרון השיתוף ציבור ושקיפות; עקרון ישירה, עקיפה וביורוקרטיה(

 דיפרנציאליות )התחשבות בסוג המפוקחים ובמידת הסיכון, ובפרטה ; עקרוןהשוואת חלופות

ישימות ; עקרון ההתבססות על סטנדרטים בינלאומיים; עקרון הבעסקים קטנים ובינוניים(

                                                            
1 report-recommendation-https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/corona  
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קידום תחרות והפחתת יוקר מחייה והתחשבות ; ועקרון תיאום בין רגולטורים; עקרון הדיגיטליתה

חובות שורה של קובע החוק שנית,  .בזכויות ואינטרסים המושפעים ישירות מהרגולציה

החובה לערוך בחינה בדיעבד של רגולציה; לפרסם תכנית שנתית; לפרסם את ובהם  לרגולטורים

להקים תהליך דיגיטלי בקביעת  במאגר רגולציה אחוד; –כולל נהלים והנחיות  –כלל הרגולציה 

החוק מחזק בין היתר את הפרקטיקה הממשלתית המעוגנת בהחלטות . ועודחובת רישיון חדשה; 

שלישית, (. Regulatory Impact Assessmentהשפעות רגולציה )ממשלה לקיים תהליך הערכת 

-האמונה על הבקרה הפנים Regulatory Oversight Body-כ רשות הרגולציהמקים החוק את 

 :חמישה תפקידים מרכזיים. החוק קובע כי הרשות תמלא המערכת הרגולטוריתממשלתית על 

עריכת מחקרים ופיתוח שיטות העבודה ייעוץ לממשלה בענייני מדיניות רגולציה ובכלל זאת 

תיאום ושיתוף תהליכי תכנון ו קידום ; הנחיה והכשרה מקצועית לרגולטורים; בתחום הממשלתיות

הרגולציה החדשה; " זרם"בקרה על  ;בין רגולטוריים סיוע ביישוב מחלוקותו פעולה בין רגולטורים

לקום כיחידת סמך עצמאית  עתידהרשות הרגולציה  .תהרגולציה הקיימ "מלאי"בקרה על ו

. לבסוף, קובע החוק הסדר ייחודי ביחס לתאגידים ציבוריים הממשלה-ומקצועית במשרד ראש

 . )ובכללם הרגולטורים הפיננסיים( המוסמכים לקבוע רגולציה

 

 למאמר ההגשת הצע

למרכז חת לחקר  ורשימת פרסומים, קורות חיים לצד עמודים( 1-3) מאמרתקציר היש לשלוח את 

 .2022/1/4עד לתאריך ; hethcenter@colman.ac.il התחרות והרגולציה, דוא"ל

 
תובאנה לשיפוט במרכז חת לחקר התחרות והרגולציה. המרכז שומר על שיקול  המאמריםהצעות 

כתב עת אקדמי  –בכתב העת "מחקרי רגולציה" יתפרסמו  המאמריםדעתו לאשר או לדחות הצעה. 

ולפי שיקול  ,אינטרדיסציפלינרי המפורסם על ידי מרכז חת, וזאת לאחר שיפוט אקדמי אנונימי

 .החוקרים/ות ישתפו פעולה להטמעת הערות מערכת כתב העת .חת דעתו של מרכז

 

קרים, וכן להזמין את מרכז חת שומר על שיקול דעתו לערוך מפגשי חוקרים, יום עיון להצגת מח

 החוקרים/ות להרצות בנושא המחקר, גם במסגרת הקלטת וידאוקאסט להפצה.

 .לפרסום באנגלית בכתבי עת בעולם המאמרמרכז חת מעודד את החוקרים/ות להציע את 

 

 : מסגרת הזמן

 ;2022 ביוניייערך במכללה למינהל בראשל"צ שולחן עגול 

ותועבר לעיון מערכת כתב העת  2022לאוקטובר  19ליום עד וגש של המאמר ת טיוטה מתקדמת

 מחקרי רגולציה ולשיפוט אקדמי אנונימי;

 .2022 בפברוארוגש )לאחר שיפוט אקדמי והטמעת הערות המערכת( י הסופי המאמר
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 דגשים טכניים להגשת מאמר:

 .)המאמרים יוגשו בשפה העברית )לא באנגלית 

  :סוג הקובץWORD 

  :ההפניה למקורות תתבצע לפי כללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים, ראו
https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur2021.pdf 

  .במנוע קיצור כתובות  ניתן להשתמשקישורים לאינטרנט יש לכתוב בתבנית מקוצרתURL 

   /https://bitly.comבאתר 

 אפור ובטקסטורות.-אין להשתמש בצבע. איורים וגרפים יופיעו בשחור 

 בנפרד( אנגליתוב )בראש המאמר( יש לצרף תקצירים בעברית(. 

 :לדוגמאות מאמרים ניתן לעיין בכרכי כתב העת מחקרי רגולציה בקישור 

https://www.colman.ac.il/teaching/our-centers/heth-center/studies-of-

regulation/ 

 

 iris@soroker.co.ilלשאלות ניתן לפנות לד"ר איריס סורוקר: 

 

 

 בברכה,

 

 השופטת בדימוס ד״ר איריס סורוקר

 

http://www.colman.ac.il/heth_center
https://www.facebook.com/hethcenter/
https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur2021.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbitly.com%2F&data=04%7C01%7Ciris%40soroker.co.il%7Cf0c513a4d08742a23aae08d994873da6%7C017a667d989b4172bb4db0bab947d07c%7C0%7C0%7C637704130844826834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g1mCE117lCrLZgLDPXI4GuG0IuKyU%2Bnq22hxHlgIupw%3D&reserved=0
mailto:iris@soroker.co.il

