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קול קורא :מימון מחקרים בשאלה :רגולציה עודפת
מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא
רגולציה עודפת
כללי:
"נאום הגרזנים" המפורסם של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו מיום  31.5.2015הציף אל התודעה
הציבורית את הסוגיה של רגולציה עודפת בישראל .הטענה היא ,כי יזמיות ויזמים מתקשים
"לעשות עסקים" בישראל ,מחמת בירוקרטיה ,היעדר תיאום בין רגולטורים ,הצבת דרישות שאינן
מידתיות וכאלה אשר עלויותיהן עולות על התועלות המבוקשות .לפי מדד קלות העסקים של הבנק
העולמי לשנת  ,2016ישראל מדורגת במקום ה 54-מתוך  190מדינות 1.בהחלטת ממשלה  2118מיום
 22.10.2014הוטל על משרדי הממשלה לפעול להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים ,וכן לבצע תהליך
הערכה לגבי רגולציה חדשה ( ,)Regulatory Impact Assessmentובקיצור.RIA :
תהליכי הערכת הרגולציה הם מורכבים ומחייבים להידרש לתחשיב של עלות מול תועלת(costs-
) benefits analysisובחינת חלופות בהתאם לענף ולשאלה העומדים על הפרק .בהקשר זה
מתעוררות סוגיות שעניינן התווית הדרך הנכונה לבצע את הליך ההערכה ,כגון :אילו מבחנים יש
להפעיל לבחינת השאלה האם לרגולציה נתונה יש השפעה כלכלית והאם השפעה זו היא
משמעותית? האם נכון להפעיל מבחני סף שיוציאו מראש נושאים שונים מהליכי  ,RIAבהתאם
לטיב הנושא או להיקפו הכספי? כיצד יש להתייחס לנושאים רגישים כמו בריאות ובטיחות הציבור
או הגנת הסביבה ,ואילו הליכי  RIAנכון להפעיל בעניינם? האם הענף הפיננסי טעון הליכי RIA
מובחנים? האם יש להחיל מבחנים מיוחדים כאשר הרגולציה צפויה להשפיע על זכויות מוקנות?
כיצד ניתן להבטיח עקביות רגולטורית ומהי הדרך הנכונה להכריע במקרים של התנגשות בין זוויות
ראייה רגולטוריות שונות?

 1ראו באתר הבנק העולמי:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel
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מטרות המחקר:
(א)
(ב )
(ג)
(ד )
(ה)

לגבש אמות-מידה איכותניות וכמותיות לצורך חישובי עלות מול תועלת והערכת הרגולציה
במגמה לקבוע מתי רגולציה היא "עודפת" ומתי היא "ראויה".
להציע חלופות להטלת רגולציה כופה בדמות של יצירת הינעים ותמריצים.
המחקר יכול שיתייחס לענף משק מסוים ,ויכול שייעשה בחתך רוחבי.
תינתן עדיפות למחקרים העוסקים בסוגיות של הגנת הסביבה ,בריאות ובטיחות.
על המחקר להתייחס לשוק הישראלי ,מתוך מבט משווה למדינות העולם.

אמות מידה לבחירה :על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות למדיניות כלכלית-חברתית
בישראל .הצעת המחקר צריכה להיות יוזמה חדשה ,אך היא יכולה להוות הרחבה של מחקר קודם
ויישומו .שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל.
הצעות המחקר תובאנה לשיפוט אקדמי במרכז חת ,והמרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות
הצעה .הודעת המרכז תימסר למציעים בתוך  45ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
מבנה הצעת המחקר :הצעת המחקר (עד  5עמודים) תכלול:
 oכותרת המחקר
 oתיאור כללי של הבעיה/הנושא
 oרקע מדעי/ספרותי
 oמטרות המחקר – מטרה ראשית ומטרות משנה
 oהשערות העבודה (עבור מחקרים איכותניים ניתן לדלג על סעיף זה)
 oסוג המחקר ושיטות איסוף הנתונים
 oשיטות עיבוד הנתונים
 oחשיבות המחקר:


ייחודיות המחקר – מידת החידוש והמקוריות



רלוונטיות המחקר – מידת הרלוונטיות לקול הקורא



תרומת המחקר – תוספת ידע לתחום המדעי | המלצות אפשריות
למקבלי ההחלטות | תרומה לגיבוש המדיניות בתחום

 oאבני דרך ולוח זמנים מתוכנן
 oסעיפי הוצאות מתוכננים
פרטי החוקרים/ות :יש לצרף קורות חיים של מגישי ההצעה ורשימת פרסומים.
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מסגרת הזמן:
עבודת המחקר הסופית תוגש לא יאוחר מ 12 -חדשים מיום מסירת ההודעה על בחירת ההצעה.
 3חודשים לאחר מסירת הודעה על בחירת ההצעה יוגש דו"ח התקדמות.
החוקרים יזומנו למרכז חת לעיון ולדיון בדו"ח ההתקדמות.
 3חודשים נוספים לאחר מכן תוגש טיוטה מתקדמת.
מרכז חת יקיים מפגש /כנס /יום עיון להצגת המחקר על ידי החוקרים/ות.
בתום  12חדשים ממסירת ההודעה על בחירת ההצעה ,תוגש עבודת המחקר הסופית (ללא תלות
בקיומו או במועדו של יום העיון).
החוקרים/ות יוכלו להציע את המחקר לפרסום בכתבי עת בארץ ובעולם ,בציון שמו של מרכז חת
כיוזם וכמממן המחקר .החוקרים/ות יוכלו להציג את המחקר בכנסים ובימי עיון ,ואולם הפרסום
הראשון של המחקר לציבור בישראל ייעשה במסגרת יום עיון של מרכז חת ,אלא אם המרכז יעניק
אישור להצגת המחקר בפורום אחר.

תשלום :עבור המחקר יינתן לחוקרים מענק בטווח  .₪ 15,000-35,000הסכום ייוודע למציעים עם
מסירת ההודעה על קבלת הצעת המחקר ,ולפי שיקול דעתו של המרכז .סכום זה מגלם בתוכו כל
מס שיחול מכל סיבה שהיא .היה ועל ההצעה יחתמו מספר חוקרים/ות ,המענק יחולק ביניהם.
התשלום ייעשה כדלקמן:
תשלום ראשון ( 50%מהסכום) ישולם לאחר הצגת טיוטה מתקדמת.
תשלום שני ( 50%מהסכום) ישולם לאחר מסירת גרסה כתובה מלאה של העבודה בשפה העברית,
ושיפוט אקדמי של העבודה.
את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך .03/06/2018
הצעות יש לשלוח לעו"ד מעין סייג ,מרכז חת ,בדוא"ל hethcenter@colman.ac.il
בשאלות ניתן לפנות אל ד"ר איריס סורוקר
בדוא"ל ;irisso@colman.ac.il :ובטלפון050-7704035 :

בברכה,
השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר  -מנהלת מקצועית
מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
המסלול האקדמי המכללה למינהל ראשל"צ
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