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The paper analyzes a case of voluntary regulation regime transference 
from North America to Israel in the area of consumer protection. The North 
American regime is represented by the century old organization Better 
Business Bureau, and the Israeli regime by the young organization Emun 
Hatzibur (Public Trust). The paper combines the public policy research and 
the sociological research on voluntary regulation under globalization. 
Voluntary regulation, in its current shape and scope, is a phenomenon of the 
last decades and its growth is attributed, among other impacts, to 
globalization. In spite of the potential complementary contribution of the 
two research approaches, each reviews the phenomenon separately. Based 
on the case analysis, and amalgamation between the two approaches, the 
paper presents two arguments. First, beyond the dynamic relations between 
global and local forces the sociological research emphasizes, which affect 
the final outcome of transference, there are other active forces related 
specifically to the transference of voluntary regulation and the willingness 
of the local context to receive and adopt it, as the policy research emphasize. 
Second, although the two approaches come from different points of 
departure, they share the critical importance of legitimacy to the actual 
transference and its final results.  
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 מוטי טליאס

: נטרייםוגלוקליזציה של משטרי רגולציה וול

 כמקרה מבחןבישראל " אמון הציבור"
 

כיוונית של משטר רגולציה -העברה חדשל מאמר עוסק בניתוח מקרה ה

משטר הרגולציה . צפון אמריקה לישראלמבתחום הגנה צרכנית  וולונטרי

 Better Businessבצפון אמריקה מיוצג על ידי הארגון הוותיק  וולונטריה
Bureau , המאמר . "אמון הציבור"והמשטר בישראל מיוצג על ידי הארגון הצעיר

מחקר המדיניות הציבורית והמחקר הסוציולוגי על רגולציה בין משלב 

מתכונתה בת בהיקפה ווולונטרירגולציה . וולונטרית בהשפעת הגלובליזציה

על בין היתר חתה נשען כיום היא תופעה של העשורים האחרונים וההסבר לצמי

 ביןחיבור ה לשלמרות התרומה המשלימה הפוטנציאלית . תהליכי גלובליזציה

בהתבסס על ניתוח . בוחנת את התופעה באופן נפרד הןכל אחת מ, שתי הגישות

טענה אחת . המאמר מציג שתי טענות, ובאמצעות שילוב בין הגישות, המקרה

המשפיעים על כל  בלי ללוקלייחסים בין הגלוהמעבר לדינמיקה של היא ש

פועלים כוחות , מדגיש המחקר הסוציולוגי על גלובליזציה האותש ,העברה

נכונות להעברה של משטר רגולציה וולונטרי ובאופן ייחודי ל הקשורים

טענה נוספת היא . כפי שמדגיש מחקר המדיניות, אותוהמקומית לקבל ולקלוט 

נקודת חיבור קריטית  יששות הגישתי של השונות ת המוצא ונקוד למרותש

על הן על ההעברה והן אשר משפיעה  ,יטימציהביניהן והיא סוגיית הלג

 . תוצאותיה
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 מבוא

ספרות הרגולציה עוסקת בשנים האחרונות בהרחבה בצמיחתם של 

 ;Haufler, 2001; O'Rourke, 2003 הלדוגמ(ים וולונטרימשטרי רגולציה 
Vogel, 2005; 2008; Bartley, 2007; 2011 .( בשונה ממשטרי רגולציה

מופעלים מתוקף סמכות וקשורים , עוסקים באכיפת החוקאשר  ,מדינתיים

 יםוולונטרימשטרי רגולציה ,  על ידי המדינה נהליותבסנקציות משפטיות או ִמ 

 ותהסנקציות הכרוכומבוססים על בחירה , עוסקים בסוגיות שהן מעבר לחוק

ת וחברתילהיות  ותעשוי צםהימנעות מאימוב הפרת הכללים שהם מתווים אוב

היקפם על , משטרים אלו. ולהתבצע באופן עקיף ועל ידי הציבורת ואו כלכלי

מזוהים כתופעה של , דגש שלהם על סוגיות חברתיות ומוסריותהוהגדל 

בין מיוחסת צמיחתם ). Haufler, 2001; Webb, 2004(העשורים האחרונים 

תחזקות כוחן והשפעתן של חברות הלוכלכלית  למגמות של גלובליזציההיתר 

ומקומיים  לאומיים-ןהעדר מערכי משילות בילו, )Milker, 2014(לאומיות -רב

, מפרספקטיבה זו. מגמות אלה עם השלכותביעילות להתמודד  המסוגלים

ים באים לפצות על חולשתם של מערכי משילות וולונטרימשטרי רגולציה 

 קודים של התנהלות ראויהבאמצעות ניסוח  ,תוהמקומי אומיתל-ןברמה הבי

. )Bertley, 2007( בקרה ופיקוח, מנגנונים של אקרדיטציה יתוחופ לעסקים

, כךלמרות העלות הכרוכה ב, להכפיף עצמם לקודים אלושל עסקים בחירתם 

 מוסברת ברצון לבדל עצמם מעסקים אחרים ובכך להשיג יתרון תחרותי
)Potoski and Prakash, 2005; Prakash and Potoski, 2006( ,לשדר ברצון ו

גם כלי  היאבעידן שבו צרכנות  ותת החיוניומוסריוּ חברתית לציבור אחריות 

). Micheletti, 2003; Dietlind, Hooghe and Micheletti, 2005(פוליטי 

התערבות שביקורת ציבורית מתמשכת תגרור עסקים חוששים , מעבר לכך

ים וולונטרימשטרי רגולציה . ות יקרה ומכבידה יותראשר עשויה להי ממשלתית

נדונים בספרות כחלק ממערכת שלמה של כלי משילות חדשים בעידן של 

 ).Hale and Held, 2011( אתגרי משילות

באזור המפגש בין היתר מבחינה תיאורטית ממוקמת טרית ונלורגולציה ו

על המדיניות ון דילבין , ליזציה כתופעה סוציולוגיתשבין הדיון על גלוב

ך כמשום . השפעות הגלובליזציהבשל התרחבות והשתנות השדה הרגולטורי 

תופעת ו, עיסוק מחקרי בתופעה זושבכל אחד מהשדות מתקיים אין פלא 

סוציולוגים החוקרים . משותף העומד ברקע המחקרהמכנה ה היאהגלובליזציה 

חוקרים מקרים , ללוקליומתמקדים ביחסים שבין הגלובלי , את הגלובליזציה

לרמה המקומית  אומייםל-ןים ביוולונטרישל העברה של משטרי רגולציה 
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כגון  1,למערכת היחסים האינטראקטיבית שבין הגלובלי למקומי הכדוגמ

 Malets and(בנושא ייעור  Forest Stewardship Council אומיל-ןהמשטר הבי
Quack, 2014 (התקן אימוץ או ISO 9001  לניהול איכות)Hwong, Jang and 

Park, 2014 .( 

בין ת וולונטריעוסקים בתופעה של רגולציה  ,לעומתם ,חוקרי רגולציה

מסורת מחקר זו מתעניינת . כביטוי להשפעות של תהליכי גלובליזציההיתר 

ולמעשה מרבית המחקר  –פחות בממשק ובדינמיקה שבין הגלובלי ללוקלי 

) א(: נושאים אחריםאלא בשני  – אומייםל-ןים ביוולונטריעוסק במשטרים 

ים ככלי משילות וולונטריגורמים המשפיעים על הצמיחה של משטרי רגולציה ה

תחומי הפעולה ואופני הפעולה , המאפיינים, הליכי ההתעצבותת) ב(; חדשים

. מכווניםהם אליהם שהשפעתם על התנהלות קהלי היעד ו, של משטרים אלה

בטיחות , )Raynolds, 2012(חר הוגן נחקרים משטרים בתחום ס הכך לדוגמ

או משטרי איכות סביבה שונים ) Bartley, 2007(בעבודה ותנאי העסקה 

)Cashore, 2002 ;Prakash and Potoski, 2006 .( מוקד מחקרי נוסף הוא

 בנוגעהשלישי המגזר העסקי והמגזר , הציבוריהמגזר בין  שיתוף הפעולה

 ).Abbott and Sanidal, 2009(משטרים אלה ל

ו מותיר מרחב שתי מסורות אלבים וולונטריהמחקר של משטרי רגולציה 

, המחקר הרגולטורי ממעט לעסוק במקרים מקומיים :התרחשות בלתי מטופל

השפעות הגלובליזציה על צמיחה של  לגביאת תקפות הטענות  אינו בוחןובכך 

לוגי של המחקר הסוציו, לעומתו ;ים מקומייםוולונטרימשטרים רגולטוריים 

, ת מקומית נותן אמנם מענה ליחסים בין הגלובלי למקומיוולונטרירגולציה 

מתמקד ביחסי הכוח ובדינמיקה שבין השניים ואיננו מציג ניתוח הוא אולם 

יחסים אלו של  ותייחודיה בוחן את וא גיון רגולטוריימנקודת מבט של ה

, גלובלי למקומיבשל מיקודו בזיקה שבין ה, יתרה מכך. בהקשר של רגולציה

מתמקד בדגמים שבהם יש זיקת סמכות ישירה בין  מחקר הסוציולוגיה

משטרים מקומיים בכלומר , למקומיים לאומיים-ןים ביוולונטרימשטרים 

שהוזכרו  FSCאו  ISOכגון  אומיתל-ןה רגולטורית ביישפועלים בחסות מטרי

ן משום שמחקר סרון זה בולט לעייח 2.עצמאייםולא במשטרים מקומיים  ,לעיל

עוסק במקרים של העברה בנושאים  דווקאהגלובליזציה במסורת הסוציולוגית 

בספרות הגלובליזציה מציין תנועה של רעיונות או מודלים של פעולה ) transference(המושג העברה   1
שהיקפה ועומקה יכולים להיות , )transformation(ה עצמה הוא מובחן מהתמור. בין מדינות או חברות

 ). Drori, Hollerer and Walgenbach, 2014ראו (שונים 
ולא לאימוץ וליישום של משטרי , בהקשר זה מתייחס למשטרי רגולציה מקומיים" מקומי"המושג   2

רבות מאמצות תקנים חברות מקומיות . לאומיים על ידי גורמים מקומיים-רגולציה וולונטריים בין
 . לאומיים-וולונטריים בין

                                                           



אופנות ניהוליות  תכמו העבר, אחריםתחומים יחסי סמכות בלשאינם קשורים 

אופנות ניהוליות ספציפיות כמו בתחום העברה של , )Frenkel, 2005a( ותכללי

יסות ניהוליות מהמגזר תפהעברה של ו) Frenkel, 2005b(משפחה ועבודה 

 ). Christensen, 2014(העסקי למגזר הציבורי 

ומתמקד בשתי , המאמר הנוכחי מבקש לעסוק במרחב בלתי מטופל זה

כיצד משפיעה גלובליזציה על אימוץ משטרי רגולציה , האחת: שאלות

כיצד משפיעים גורמים מקומיים על , היוהשני? וולונטריים ברמה המקומית

באמצעות שאלות אלו נבחנות ? של משטרי רגולציה וולונטרית עיצובם הסופי

בישראל  בתחום הצרכנות טריונלושל צמיחת משטר רגולציה ו חקר מקרה

הצרכנות מריקה פועל ארגון בצפון א. בהשראת משטר מקביל בצפון אמריקה

. מאה שנות פעילות 2012-שחגג ב, )Better Business Bureau )BBBהוותיק 

זיקת  למרות. "אמון הציבור"שנים בשם  כעשרארגון צעיר בן  בישראל פועל

כפי , ינאמריק-בישראל למקבילו הצפון "אמון הציבור" ביןההשראה המוצהרת 

כלומר מדובר באירוע . זיקת סמכות מחייבת בין שני הגופים אין, שיוצג בהמשך

מקומי  וולונטרישל התפתחות והתעצבות עצמאית של משטר רגולטורי 

גם זיקה לסדר היום המחקרי העתידי יש מחקר זה ל .ות של גלובליזציהבמציא

לגבי אינטראקציה בין משטרי רגולציה וולונטריים  ריםשמסמנים אברלין ואח

 ).Eberlein et al., 2013(כמנגנוני משילות בסביבת מדיניות גלובלית במהותה 

. משטרים המאמר מבקש לבסס שתי טענותהבאמצעות השוואה בין שני 

יש תרומה תיאורטית משלימה לניתוח מקרים של העברה בין ש, ראשית

מחקר וגלובליזציה הים מנקודת מבט של מחקר וולונטרימשטרי רגולציה 

מחקר , תהליכי העברה ככלל ליזציה מסייע להביןבעוד מחקר הגלוב. רגולציהה

, ניתש. יםהרגולציה יכול להסביר את הייחוד בהעברת משטרי רגולציה וולונטרי

אזור מפגש וחפיפה  יששעל אף נקודות המוצא השונות של שתי הגישות 

כל סוג של , והוא המרכזיות של השגת לגיטימציה בתהליכים של העברה ,ןביניה

זאת . יםוולונטריובמיוחד במקרים של העברה של משטרי רגולציה , העברה

, אלהעמם נדרשים להתמודד משטרי רגולציה שהייחודיים האתגרים  פאתמ

נספח ה. כגון חשדנות לגבי כוונותיהם והנחה מקדמית של הטיה לכיוון עסקים

  .מציג תרשים של מוקד המחקר למאמר זה

מציג את המסגרת  ראשוןהחלק ה. חלקים מחמישההמאמר בנוי 

ביתר פירוט את מסורת המחקר הסוציולוגי של גלובליזציה ו ,התיאורטית

ואת מסורת מחקר הרגולציה ויחסה , תריוולונטוקישורה לאירוע של רגולציה 

כמו כן מציג חלק זה . ת בהקשר של גלובליזציהוולונטרילאירועים של רגולציה 

החלק השני מציג את מקרה . את הדיון בנושא לגיטימציה בשתי המסורות
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החלק  .הנדונים יםוולונטרישל משטרי הרגולציה ה הפרופילהמחקר ואת 

של ו ידמיון ושונ של נקודות התוך הדגשם שני המשטרימשווה בין השלישי 

ציע הסברים לנקודות מ הרביעיהחלק . ההתאמות שנעשו במשטר הישראלי

תוך התבססות , שעלו בניתוח המקרה הישראלי מתוך ההשוואה בחלק הקודם

החלק . על לגיטימציה כמשתנה מסביר מרכזי להבנת ההתאמות שנעשו

אולם תחילה  .ר בהמשך למאמר זההאחרון מסכם ומצביע על כמה כיווני מחק

 . אציג בקצרה את המסגרת המתודולוגית

 

 מתודולוגיה

המחקר עוסק בחקר מקרה של העברה בין משטרי רגולציה וולונטריים 

 תכיווני-חדשל העברה זהו מחקר השוואתי . מקומיים בתחום הגנת הצרכן

-הצפוןוהוא מתמקד בבחינת ההשפעות של המשטר , הנעשה בכלים איכותניים

הוא  החקר מקר. י הוותיק על התעצבותו של המשטר הצעיר בישראלנאמריק

 .מכמה סיבות מתודולוגיה מתאימה למחקר של משטרי רגולציה וולונטריים

אוכלוסייה שאינם יוצרים מדובר באירועים בודדים וייחודיים ראשית משום ש

-אים שמתאים למחקר איכותני משו החקר מקר, שנית. לדגום אפשרשממנה 

חקר , אכן). Yin, 2014(לסכם את התופעה באמצעות משתנים כמותיים  אפשר

 ,הדפוס הרווח בחקר משטרי רגולציה וולונטרייםהוא  איכותניתמקרה בגישה 

באופן בולט כמעט כל המחקרים האמפיריים שעוסקים בנושא מאמצים גישה ו

 Cahsore, 2002; Potoski and Prakash, 2005; Overdevest andכגון (זו 
Rickenbach, 2006; Bartley, 2007 .( 

. חקר מקרה כמתודולוגיה מתאים במקרה הנוכחי משתי סיבות נוספות

): Gerring, 2007(כפי שמפרט גרינג , אפיוניה של הגישה היא ה הראשונההסיב

ניתוח מקיף של התופעה ; אחד או בודדים, התמקדות במספר מקרים קטן

חקר המקרה הנוכחי מתבסס על חומרים . גוון מקורותושימוש במ; ותכונותיה

מאמרי עיתונות ; דוחות ארגוניים ומסמכים ציבוריים: אמפיריים מכמה מקורות

חומרים שונים הלקוחים מאתרי האינטרנט של ו; על המשטריםומאמרי מחקר 

התקיימו , שבו מתמקד אירוע ההעברה, ביחס למקרה הישראלי. שני המשטרים

, "אמון הציבור"ארגון בעם חברי צוות מובנים  חצינות אישיים ראיו תשעהגם 

במשרד שכיהנו  םפקידיעם חברי המועצה הציבורית של הארגון וכן עם 

קף את הרשמים הראיונות נועדו לת. ת במועד הקמתו של הארגון"התמ
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התגבשה מתוך הראיונות בשיטה  ת המרואייניםרשימ. מהחומרים הארגוניים

 . על ידי הפניה של המרואיינים, "כדור שלג"של 

הטענה . ה של הגישה נוגעת למטרות המחקרתהתאמהשנייה ל הסיבה

 החוקר מבקשהרווחת היא שחקר מקרה מתאים כאסטרטגיה מחקרית כאשר 

וזאת בשונה , )הכללה אנליטית(להציע השערות חדשות ביחס לתיאוריה קיימת 

הכללה (יימת ומבוססת ממחקר שתכליתו לבחון תוקף אמפירי של תיאוריה ק

במקרה הנוכחי מדובר במחקר הנשען , ואכן ).Flyvbjerg, 2006ש ;סטטיסטית

המחקר הסוציולוגי של גלובליזציה והמחקר בתחום  –על שתי מסורות מחקר 

 ןאשר מבקש להציע חיבור אפשרי ביניה –הרגולציה על משטרים וולונטריים 

לאומיים לבין -ביןולונטריים חקר מקרים של העברה בין משטרי רגולציה וב

 .מסוג זה מקומייםמשטרים 

 

 ת וולונטרישתי גישות לחקר העברה של רגולציה . א

 המחקר הסוציולוגי של גלובליזציה. 1

. עשורים כמהתחום הגלובליזציה מעסיק את המחקר הסוציולוגי זה 

התחום צמח במידה רבה במקביל למגמות המתעצמות של תהליכי גלובליזציה 

והגיעו לשיאם לאחר השבעים והשמונים  אשר החלו בשנות, שעברהאה במ

 ,Bauman(גושי -נפילת המשטרים הקומוניסטיים והתפרקות המבנה הדו
המחקר במסורת זו עוסק בהשפעותיה של הגלובליזציה על תהליכים ). 1998

ובאופן מפורט יותר בהשפעותיה על תחומים כגון , חברתיים בחברות מקומיות

מחקר זה בוחן את . מוסדות וכן מבנים ומערכים ארגוניים, כלכלה, תרבות, זהות

 ים של פעולה מועברים או מתורגמיםההאחדה הגלובלית שנוצרת כאשר מודל

)transferred or translated (ממקום אחד לשני במסגרת תהליכי גלובליזציה . 

בין נחלקת בין תפיסה של האחדה או הומוגניזציה ל הזבתחום ספרות ה

שהייתה שלטת במשך , תפיסת ההאחדה. תפיסה של התקרבות תוך מובחנות

, טוענת לדמיון הולך וגדל בין המדינות בהקשרים של מודלים מועברים, זמן רב

מייצגה הבולט של . כיווני המכוון להומוגניזציה של חברות-חד לתהליךכלומר 

תהליכים במרחב  כאשר בוחנים, לגישתו). Barber, 1992(גישה זו הוא ברבר 

אין , טכנולוגיה ואקולוגיה, מידע, כלכלה/העולמי על בסיס ממדים של משאבים

ביטולם , ספק שאנו עדים למגמה מתרחבת של הצטמצמות המרחב העולמי

דמיון הולך ו – חלשות של מדינות הלאוםיובכלל זה ה – של גבולות לאומיים

יוונית המכירה בהעברה כ-התפיסה המנוגדת היא תפיסה דו. וגדל בין חברות
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בהשפעת  –יצירת התאמה מקומית  – גלוקליזציהאולם טוענת לתהליך המכונה 

לפי , באופן רחב יותר. )Robertson, 1995( ותרבות מקומיתמקומיים מוסדות 

, מרחב גלובלי במנותק מהמרחב המקומילמעשה לא קיים  התפיסה הגלוקלית

משמע קישור בין , י גלובליזציהתהליכ. מדובר בשני צדדיו של אותו מטבעו

אלא שהם התקיימו , היו קיימים עוד בתקופות קודמות ,יחידות במרחב הגלובלי

ייחודה של הגלובליזציה בעידן המודרני הוא . עצמאיותלצד יחידות מקומיות 

המקומי , שני הצדדים. הנגיעה הרחבה לכל המתרחש בהקשר המקומי

. כי אם שזורים זה בזה כמעט לבלי הפרד זה מזהאינם מנותקים עוד , והגלובלי

ביטוי השפעות הגלובלי על ידי לכן במקום לעסוק בשאלה כיצד באות ל

בהתעצבות של המרחב ות וכיווני-הלוקלי יש לעסוק בתנועה ובהשפעה הדו

 .מגמות של הומוגניות והטרוגניות בזמןולבחון בו , הגלובלי

ממדים אפשריים  בין שני מבחינהמסורת המחקר על גלוקליזציה 

שיח ואופני את ההכולל  ,ממד התוכן: העוברים התאמה בתנועה בין מקומות

 Czarniawska(אופן הפעלתו להנוגע לחלקי המודל ו ,והממד המבני, הייצוג
and Sevon, 2005 .( הספרות האמפירית בוחנת טענות ברמות שונות) גלובלי

ניהול , כגון תרבות, חיים שוניםעל פני רצף זמן ובתחומי , )בין מדינות, ולוקלי

בודקת אילו ספרות זו גם . )Frenkel, 2005a; 2005b(ומדיניות ציבורית 

, דרורי. ובאילו שיטות נעשית ההעברה, מודלים מועברים ואילו אינם מועברים

מציעים מסגרת ) Drori, Hollerer and Walgenbach, 2014( הולרר וולגנבך

 באמצעותבמסורת זו של אירועי גלובליזציה אנליטית אשר ממפה את המחקר 

בעוד שני הצירים הראשונים . זמןוציר  אופקיציר , אנכיציר : שלושה צירים

הראשון בין אובייקט סמכותי לאובייקט כפוף לו (נוגעים ליחס בין אובייקטים 

תחומים , והשני בין שני אובייקטים מקבילים כארגונים, מבחינה היררכית

 . הציר השלישי מתייחס למיקומם על גבי רצף זמנים, )טוריםמקצועיים או סק

ת צעיר בתחום הצרכנות וולונטריחקר מקרה של משטר רגולציה 

 הללא ספק דוגמ הואי ותיק בתחום זה נאמריק-בישראל בהשראת מודל צפון

במיוחד כאשר הארגון הצעיר מצהיר שהארגון , למחקר של אירוע גלובליזציה

 הולרר וולגנבך, על פי המיון שמציעים דרורי. הקמתוהשראה ל היההוותיק 

המתייחס  אופקיציר  –מדובר במקרה של גלובליזציה בעלת שני צירים ) שם(

המתייחס  זמן רוצי, להעברה בין שני ארגונים שאין ביניהם יחסי היררכיה

 ווסקה וסווןארני'צשמציעים בחנה הה. להעברה ממודל ותיק למודל צעיר

)Czarniawska and Sevon, 2005( שבבסיסשאלה האמפירית היא הרקע ל 

על היקפה ואופייה של ההעברה שהתרחשה בין הארגון הוותיק , מחקר הנוכחיה

 .לארגון הצעיר

8 



 מחקר הרגולציה והשפעות הגלובליזציה . 2

מחקר הרגולציה עוסק זה זמן רב בהשפעות של תהליכי הגלובליזציה על 

כחלק מענף מחקר המדיניות העוסק , ומישינויים במרחב הרגולטורי המק

ספרות ). Braithwaite and Drahos, 2000 הלדוגמ(בהעברת מדיניות ודיפוזיה 

, זו מתמקדת ברגולציה ברמה המקומית תוך התייחסות לתהליכי העברה

באופן כללי מגמות כלכליות . ובעיקר לגורמים העומדים מאחורי תהליכים אלה

. הרמוניזציה של משטרים רגולטיבייםכיוון ת לחץ לבמסגרת הגלובליזציה יוצרו

אחת הדרכים להציג את כלל התהליכים והגורמים האלה היא באמצעות 

תחרות ושיתוף , תקשורת: אשכולות של כוחות מרכזיים בעלי השפעה השלוש

הספרות המאוחרת בתחום זה מתמקדת ). Koenig-Archibugi, 2010(פעולה 

התמודדות בו, גלובלית נוכח מגמות הגלובליזציהבניתוח של משבר המשילות ה

בהקשר זה הולך ותופס . לאומית-ןעם משבר זה מנקודת מבט רגולטורית בי

ובכלל זה , מקום נרחב העיסוק במשטרים רגולטוריים גלובליים חדשניים

מכלול ). Hale and Held, 2011; Senn, 2011(ים וולונטרימשטרי רגולציה 

מענה לדרישות גוברות לשירותים רגולטוריים נוכח  הדגמים החדשים בא לתת

תוך שימוש במודלים שונים מהמודל הרגולטורי , האתגרים של הגלובליזציה

 ).command & control(המסורתי והרווח בעבר של הוראה ושליטה 

מושאי . אתגרים לשדה הרגולטורי כמהתהליכי הגלובליזציה יצרו 

כאשר , נות הלאוםמחוץ לגבולות מדיהרגולציה מצויים בחלק מן המקרים 

ות יוצר קושי מספר רב של מדיניצור בין יפיצול ה; לאומיות-מדובר בחברות רב

לאומיות -עוצמתן של חברות רב; יצורילפקח על כל החלקים בשרשרת ה

תעסוקה ההשקעות והוהשפעתן הפוטנציאלית על כלכלות מקומיות בתחום 

במיוחד כאשר  ,ן מצד ממשלות מקומיותגורמת לזהירות רגולטורית ביחס אליה

אלה מוגבלות בהסכמי סחר ועשויות להיות מואשמות בפרוטקציוניזם 

על אלה יש להוסיף דרישה ציבורית ). Vogel, 2005; 2008(העדפה מקומית בו

, גוברת להרחבה רגולטורית נוכח הסיכונים הנובעים מגלובליזציה של המסחר

ונוכח גילויים של פרקטיקות ניצול ופגיעה , )Nestle, 2003(כמו בתחום המזון 

עומדות  פרקטיקות אלו. מתרכז הייצור הגלובלי ןבהשבחברות חלשות 

בחשבון ממדים  מביאהה ,בסתירה לאימוץ גישה צרכנית מוסרית במערב

 Beer, Bartley and; 2002, ןיקלי( חברתיים מעבר לשיקולי מחיר ואיכות
Roberts, 2012 .( אומיים שיוכלול-ןסדות רגולטוריים ביחסרים מוכיום 

של ממשלות מקומיות להתמודד עמם  ויכולתן, להתמודד עם אתגרים אלה

בשל מיעוט משאבים ותביעה ציבורית כן ו ,שפורטו לעילמהסיבות  תמוגבל

תהליכי . )Bartley, 2007( מקבילה להימנע מהגדלת ההוצאה הממשלתית
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 ,יחתם של משטרי רגולציה חדשנייםגלובליזציה אלה אחראים במידה רבה לצמ

 . יםוולונטריובכלל זה משטרי רגולציה 

למרות המרכזיות של תופעת הגלובליזציה להבנת צמיחתם של משטרי 

המחקר של משטרים אלה עוסק ברמה חלק הארי של , יםוולונטרירגולציה 

במשטרים רגולטורים כאירועים בודדים  בין ,המקומיתולא ברמה  אומיתל-ןהבי

)Cashore, 2002; Bartley, 2003; O'Rouke, 2003( בתופעה באופן כללי  ביןו

עוסקים ברמה מסוג זה המחקרים ). Vogel, 2005; Zadek, 2007(ורחב 

, אומיל-ןבי וולונטרישל משטר רגולציה המקומי  םיישוהאת המקומית בוחנים 

ם לגבי התנהלות סביבתית של עסקי ISO 14001כמו לדוגמה היישום של 

 Fair Tradeאו היישום של משטר ) Prakash and Potoski, 2006(ב "בארה

 ,Raynolds, Murray and Heller(לגבי סחר הוגן במדינות שונות בעולם 
ים מקומיים וולונטריחקרי מקרה העוסקים במשטרי רגולציה ב, לחלופין). 2006

מיים התייחסות למרחב הגלובלי בהקשר שבו פועלים משטרים מקונעדרת ה

 ;Williams and Heery, 2011(בתחום יחסי עבודה  הכמו לדוגמ, אלו
Williams, Heery and Abbott, 2011.(  אמון הציבור"ייחודו של מקרה "

הוא , למחקר הקיים של משטרי הרגולציה ורםתה, במאמר זה הנחקרבישראל 

בעל המיקוד בחקר אירוע מקומי השואב השראה ממשטר רגולטורי מקביל 

כלומר מדובר במקרה ייחודי . קום גיאוגרפי משפיע וניסיון נצבר ארוך שניםמי

 . של העברה שטרם זכה להתייחסות

 

 לגיטימציה במחקר הגלובליזציה והרגולציה. 3

מוקד עיסוק בספרות של מדיניות ציבורית כחלק מהדיון  היאלגיטימציה 

ת יה כמקור לעיצוב מדיניוזהעברה ודיפו, תהליכים של למידהב

. )Marsh, 199 and, 1993; Dolowitz lHal; Bennett, 1991 66הלדוגמ(

גישה זו איננה רק או בעיקר תוצר של כוח אלא גם ובעיקר לפי כלומר מדיניות 

תוצרי  תמשתנה חשוב בהסבר הואמרכיב הלגיטימציה ו, וידעתוצר של למידה 

הענף מוסדית ומ-ספרות זו שואבת מהגישה התיאורטית הניאו. הלמידה

 ;Meyer and Rowan, 1977(המחקרי הסוציולוגי של מוסדיות בקרב ארגונים 
DiMaggio and Powell, 1983 .(המוסדיות , באימוצה לתחום המדיניות

השפעות של  באמצעותהחדשה מתמקדת בהסבר תהליכים של עיצוב מדיניות 

ה מכאן הציפיי. מבנים והסדרי פעולה, הכוללים נורמות, מוסדות קיימים

לשינויים אינקרמנטליים בלבד בתהליכי שינוי מדיניות ולדמיון רב בין מערכות 

 .  מוסדיות
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מוסדית -צמדות למוסדות קיימים במסגרת התיאוריה הניאויהשימור והה

ל וה. גישות מחקריות שונות תוך מתן דגש להיבטים שונים באמצעותמוסברים 

מוסדיות שלוש גישות מבחינים בין ) Hall and Taylor, 1996(וטיילור 

. סוציולוגיתהגישה הרציונלית והבחירה גישת ה, היסטוריתהגישה ה: מרכזיות

מדגישה שיקולים של תפיסות מקובלות של הבניה חברתית ופתרון האחרונה 

מתיישבת היטב  גישה זובמסגרת . קרי לגיטימציה, מוסכם לבעיות מדיניות

 ,ם של רציונליות בתהליכי בחירהואולסן לגבי שני סוגי' החלוקה שמציעים מרץ

לוגיקה של סיבתיות : המשמשים גם לניתוח תהליכי למידה בתחום המדיניות

בעוד סוג ). March and Olsen, 1989(ולוגיקה של הולמות או התאמה 

הלוגיקה הראשון מדגיש את החשיבות של קשר שנתפס משכנע בין סיבה 

ת המידה שבה פתרון קיים הסוג השני מדגיש א, לתוצאה במודלים קיימים

נתפס כמקובל ולגיטימי בקרב קבוצת ההתייחסות הרלוונטית ובעלת ההשפעה 

 .מדיניות המאומצתה לע

מוקד עיסוק במחקר מדיניות באופן  היאהעובדה כי שאלת הלגיטימציה 

כללי מסבירה לפחות באופן חלקי מדוע אין פלא שהיא מופיעה במחקר של 

כשלעצמה אין בה כדי להסביר מדוע העיסוק בשאלה אולם עובדה זו . רגולציה

ספרות הרגולציה . יםוולונטרימשטרי רגולציה במחקר של כל כך זו מרכזי 

, מבוססת על יוזמה עצמיתהרגולציה זוהי : סיבות כמהת מציעה לכך וולונטריה

 ;רצון ציבורי שגובש בהליך דמוקרטישל בחירה או של כלומר היא אינה תוצר 

נה כפופה לתהליכים של שקיפות וביקורת ציבורית ממוסדת כמו גם אינהיא 

קיים חשש כי הסטנדרטים שיוצעו על ידי משטרי רגולציה . רגולציה ציבורית

או  יטעו את הציבור לגבי הגופים הנושאים את תו המשטר, לא יהיו ראוייםאלו 

לאור  מתחזקחשש זה . יעניקו לגיטימציה להתנהלות פוגענית או מפלה

בדה שחלק ממשטרים אלו פועלים בסביבה תחרותית ונאבקים על העו

למימון המנגנון שבתשלום של מושאי הרגולציה  יםוחלקם גם תלוי, הישרדותם

אתגר נוסף העומד בפני הלגיטימציה של משטרים אלו הוא העובדה . הרגולטורי

שיש חשש כי היא תגולגל  ,שהם יוצרים עלות רגולטורית נוספת לעסקים

מכל הסיבות הללו ספרות זו עוסקת . ים באמצעות העלאת מחיריםלצרכנ

מייצרת הבחנות לגבי סוגים שונים של ובהרחבה בשאלת הלגיטימציה 

לגיטימציה וכן אסטרטגיות שונות לגיבוש לגיטימציה על ידי משטרים אלו 

 ;Cashore, 2002; Bernstien and Cashore, 2007; Black, 2008 הלדוגמ(
Gulbrandsen, 2008 .( 

שאלת הלגיטימציה מופיעה גם בספרות הסוציולוגית על גלובליזציה 

כמובן  יםהיסודות לעיסוק זה מצוי). Meyer, 2014 הלדוגמ(ותהליכי העברה 
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לצד שיקולים . במה שתואר לעיל כגישה הסוציולוגית לחקר המוסדיות החדשה

מן "ודלים משימוש ב מעודדיםה, סכון בתהליכים של העברהישל יעילות וח

כלומר . פועל שיקול של לגיטימיות, והתגלו כמוצלחים נוסושכבר  "המדף

ן החשובים יהסיכוי לאימוץ גדל ככל שהמודל עשוי להיתפס על ידי בעלי העני

עשוי להיתפס כראוי המודל המידה שבה ). Frenkel, 2005a(לקבלתו כראוי 

מההתאמה  אולם גם, מושפעת מהעמדות כלפי המקור שממנו הוא מגיע

 המקוריתהנתפסת בין המערכת המוסדית הקולטת למערכת המוסדית 

שבהם יש עניין בביצוע במקרים ). ומהוכד ערכים, מבנים, תרבותבמובנים של (

 דרכי פעולהמגוון של מציגה הספרות , אף שההתאמה אינה מלאההעברה 

תארה ל אפשרש ,ליצירת לגיטימציה הדרכיםאחת  .שתכליתן יצירת לגיטימציה

אימוץ המסגרת המבנית  כלומר, היא הבחנה בין מבנה לתוכן, על-כאסטרטגיית

 ,Frenkel; 2003, רם(של המודל המועבר ויצירת התאמות תוכניות בתוכו 
2005b .( 

היא קבלת  מסורותההמטרה הסופית של העיסוק בלגיטימציה בשתי 

ל משטר בהקשר ש, לכן כל מקרה של העברה. ן חיונייםיבעלי ענימהכרה 

עשוי לערב פעולות שתכליתן , ת או בהקשר מוסדי אחרוולונטרירגולציה 

מכאן העיסוק בשתי הגישות באסטרטגיות לגיוס הסכמה או . קבלת הכרה

השגת זה של כללי ובסיסי לרובד ). Meyer, 2014(נטרול התנגדות ל

, הזוכה לשימוש נרחב בספרות ,לגיטימציה מתאימה גם ההגדרה של שוכמן

ראויה או , פעולתו של גוף היא רצויה] ...[" יה לגיטימציה מתקיימת כאשרלפש

" ערכים והגדרות, מובנית של נורמותחברתית מתאימה במסגרת מערכת 

)Suchman, 1995: 574 .( 

אולם על רובד בסיסי זה של הכרה מתווסף במקרה של רגולציה 

ת עוסקת וולונטריציה הספרות על רגול ,כפי שראינו לעיל. ת רובד נוסףוולונטרי

קרי הזכות לעסוק  ,)accountability(בלגיטימציה במובנה הציבורי והדמוקרטי 

זאת משום שגופי הרגולציה הוולונטריים ). Black, 2008: 144( במשילות

הרשאה  מבלי שקיבלואולם , יוצרים השפעה ציבוריתופועלים במרחב הציבורי 

הלגיטימציה בהקשר זה מתמקדות לכן אסטרטגיות השגת . והסמכה ציבורית

בהקשר . ייצוגיות בקבלת החלטותבבשקיפות ודיווחיות ביחס להתנהלות וגם 

זה שימושית ההבחנה שמציע גלברנדסן לגבי שתי אסטרטגיות של השגת 

הבניה ארגונית "אסטרטגיה של : לרגולציה וולונטרית לגיטימציה

ואסטרטגיה  ;גוניתאר-פניםהתנהלות להנוגעת בעיקר  ,"אינסטרומנטלית

לקשר שבין הארגון הרגולטורי לסביבתו  תהמתייחס ,"סביבתית מוסדית"

)Gulbrandsen, 2008: 565( .לאור אופי הביקורת על רגולציה וולונטרית ,
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את איננה יכולה להחליף , מוצלחת ככל שתהיה, לגיטימציה סביבתית מוסדית

ייחודן של  .בניה ארגוניתלגיטימציה של הגם בשל רגולציה זו רך הקריטי הצו

בין היתר כרקע לניתוח מקרה  וישמששתי האסטרטגיות והקשר ביניהן 

 . בהמשך" אמון הציבור"ל BBBההעברה בין 

 

 המקרה הצגת . ב

ים ישמש וולונטרילצורך בדיקת שאלת ההעברה בין משטרי רגולציה 

 בשני המקרים. בישראל "אמון הציבור"בצפון אמריקה ו BBBשל  המקרה

ת וולונטריכלומר נכונות  –ים של צד שלישי וולונטרימדובר במשטרי רגולציה 

של גופים לאמץ כללי התנהלות מעבר לחוק שפותחו על ידי גורם עצמאי 

מעיד כי הוא קיבל  "אמון הציבור". ולהיות נתונים לבקרה של גוף זה ,חיצוני

, ת דרכוהקמתו ואף קיים שיתוף פעולה עמו בראשי יבשלב BBB-השראה מ

ובהמשך גם סוכם על שיתוף פעולה בין הצדדים לגבי תלונות צרכנים על 

, אמון הציבור( עסקים הפועלים בכל אחת מן המדינות שבהן פועלים הארגונים

, שטרקמן ולוי; 13.11.2013 ,לית אמון הציבור"מנכ ,גלית אבישיעם איון יר; 2006

כן האחרון הוא משטר ש BBB-מ חלקאיננו " אמון הציבור"אולם . )2015

 אינו חייב" אמון הציבור"ולכן , אומיל-ןולא בי) ינצפון אמריק(אזורי -מקומי

 מאחר, עם זאת. ולאמץ באופן מלא או חלקי את מודל המשטר הרגולטורי של

השראה לעיצוב המשטר  BBBעבורו היה " אמון הציבור"על פי הצהרותיו של ש

לצורך ניתוח . יקציות של העברהיש לצפות למציאת אינד, המקומי בישראל

יש ים וולונטריהאירוע בהקשר של תהליכי גלוקליזציה של משטרי רגולציה 

לשם כך אציג . להסבירם אפשרמהם מאפייני ההעברה וגבולותיה וכיצד לשאול 

 . תחילה כל אחד מן המשטרים ואחר כך אערוך ביניהם השוואה

 

 BBB-פרופיל משטר ה. 1

הרחיב את פעילותו גם  1928ב ובשנת "בארה 1912-הוקם ב BBBארגון 

מקרים  ריבויאנשי עסקים על רקע תחושה של  תארגון הוקם ביוזמה. לקנדה

באמצעות מכירת מוצרים  אובאמצעות פרסום מטעה בין , של עוולות צרכניות

הגינות מטרתו לקדם . מענה ציבורי בלתי מספק לבעיהשל ו, ושירותים לקויים

מעבר קביעת כללי התנהלות הכוללת , גולציה עצמיתבעסקים באמצעות ר

הארגון הוא מוסד ללא כוונת ). Maxwell, 1970( וחלוקת תווים חוקבקבוע ל

אזורית או ברמה ) state(ברמת מדינה , סניפים מקומיים הפועל באמצעות רווח
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עם ועד מנהל , כל סניף הוא ישות משפטית עצמאית. מדינות כמההמכסה 

 פעילותההיקף שהרמה הארצית מטפלת בעסקים . וות עובדיםמתנדב משלו וצ

שלהם פעילות ההיקף שהסניפים המקומיים מטפלים בעסקים ו, לאומי שלהם

 . )Klarke and Webb, 2001( מדינתי או אזורי

נתוני הפעילות בשנה זו היו  2014על פי דוח הפעילות של הארגון לשנת 

מספרם של ; ב וקנדה"ברחבי ארה סניפים פעילים 112לארגון היו : כדלהלן

תלונות של  900,000-הארגון טיפל בכ ;380,000על עמד העסקים מחזיקי התו 

; לקבלת מידע על עסקים) inquiries(מיליון פניות של צרכנים  165-צרכנים ובכ

 Council of Better(מיליון דולר  21.5תקציב הארגון עמד בשנה זו על 
Business Bureau, 2014.( הקודמות שנתיים בקירה של דוחות הארגון ס

 . ובאחרים שיוצגו בהמשך אלהבכל אחד מנתונים  שנתיל גידול עמצביעה 

מציע  ואהשירות המרכזי שהו, קהל היעד של הארגון הוא גופים עסקיים

עסק . הנוגעים לצרכנות התו מבוסס על שמונה קריטריונים. תו האיכותהוא 

ורקע ד בתנאי מקדמי של שנת פעילות חייב לעמו לקבל את התוהמבקש 

עובר בדיקה ראשונית של עמידה העסק . מספק מבחינת התנהלות צרכנית

תקופת מבחן של שנה שבה הוא אמור לתקן ליקויים נכנס לו, בדרישות התו

הפיקוח על התו נעשה באמצעות . שהתו מחייבשהתגלו ולאמץ את ההתנהלות 

מפר באופן אם העסק . ירור ולתיקוןתלונות של צרכנים המופנות לארגון לב

. לשלול ממנו את התו אפשרהתראות קיבל כבר כמה מתמשך את הכללים ו

לצד מערכת התו מפעיל הארגון גם מוסד ליישוב מחלוקות בין עסקים 

. )שם( מפגשים ליישוב מחלוקות 25,000-קיים הארגון כ 2014בשנת . לצרכנים

נים בשותפות עם גורמים שונים לצד שירותי התו פיתח הארגון לאורך הש

 ,כך. מסוימיםתחומים במערכת של כללים להתנהלות תקינה בענפים או 

פותחו בשנים האחרונות כללים בתחום פרסום ושיווק מזון לילדים עד  ,הלדוגמ

קוד לגבי פרטיות צרכנים , בשיתוף עם קבוצת חברות מזון מובילות 12גיל 

 . ותי על צרכנים ברשתברשת וקוד בנושא איסוף מידע התנהג

ועדים מנהלים ברמה הארצית הוא של מבנה המשילות של הארגון 

הוועדים המנהלים כוללים תמהיל של אנשי . והמקומית הפועלים בהתנדבות

לצד הוועד ). ומהמשפט וכדהממערכת , אקדמיהמה(עסקים ונציגי ציבור 

 national partners(: 200" (שותפים לאומיים"המנהל הארצי פועלת קבוצה של 

 אשר תורמות, מחזיקות תו ושאינן מחזיקות תו, לאומיות-רב נציגים של חברות

המשמשים פורום חשיבה וייעוץ לוועד  ,תרומה כספית משמעותית לארגון

הארגון מעיד כי הוא מקיים קשר הדוק ושוטף עם כמה מאות . המנהל
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 יםאף יושב ןברחבי המדינות וחלק מנציגיה בעלי עסקיםשל התאחדויות 

 . בוועדים המנהלים

הכנסות מדמי חבר  :תקציב הארגון מבוסס על שלושה מקורות מרכזיים

ה תשלום עבור פיתוח והפעלו ;תרומות ;תובשנתיים של הארגונים המחזיקים 

פעולה עם המערכות  פיהארגון מקיים שיתו. תכניות עבור גופים שונים של

) FTC(המועצה הפדרלית לסחר . עאם כי לא באופן מובנה וקבו, הציבוריות

והוא תורם מידע למאגר , מקבלת ממנו עדכונים מעת לעת על בעיות צרכניות

הארגון משתתף . המידע הלאומי שהקימה על הונאות צרכניות מדווחות

בוועדות פדרליות בנושאים הנוגעים לתחום עיסוקו על פי הזמנה או בפרומים 

וח של כללים ענפיים בשיתוף עם גופים לוקח חלק בפיתו, ציבוריים משימתיים

 .ציבוריים

 

  "אמון הציבור"פרופיל משטר . 2

על ידי קבוצה של  2006הוקם בישראל בשנת  "אמון הציבור"ארגון 

שכיהנה גלית אבישי ובראשם , לצרכנות הישראליתעובדים שפרשו מהמועצה 

ך צמח בתוך המועצה ומתו "אמון הציבור"המודל של . כמנהלת המועצה

מודל העבודה המתוכנן ). 2013, חן(מחשבה שיתקיים כחלק אינטגרלי ממנה 

יצירת הכנסות  באמצעות, המועצה מול הדרג הפוליטינועד לחזק את עצמאות 

דרדרות יה. ומנגד לשפר את העבודה הרגולטורית של המועצה, עצמאיות

האחראי גרמו לבסוף  וועד המנהל והמשרדבין ההיחסים בין המנהלת ל

יוסי ד "עם עואיון יר; 2006, ברונסקי; 2005, חן(רישה ולהקמת ארגון עצמאי לפ

 ). 11.2.2014 ,ש של המועצה לצרכנות ושל אמון הציבור"יועמלשעבר  ,ברג

ל הרגולציה של תחום ע מתמשכתביקורת הוקם על רקע " אמון הציבור"

; 2001; 1998מבקר המדינה ( מבקר המדינה מצדבין היתר , הצרכנות בישראל

חולשה של המערכות הציבוריות האמונות על האכיפה המשקפת  ,)2003

ציבור הצרכנים והן בהפגיעה בעקבות כך הן על רקע ו, בתחום הצרכנות

תה גם ביקורת על אופן הפעולה של ילארגון החדש הי. עסקים הגוניםב

הסמכותית התמקדותה בשיטה הרגולטורית על הרגולציה הצרכנית הקיימת ו

למועצה אלא גם  לרגולטור הרשמי הביקורת התייחסה לא רק .תיתהמסור

 הנהנה מתמיכה ממשלתית הרשמיצרכנים השהיא ארגון  ,לצרכנות הישראלית

חבר המועצה הציבורית של אמון הציבור  ,ראובן חורש' עם פרופאיון יר(

מודל הפעולה של , לאור ביקורת זו). 18.12.2013 ,ת"ל משרד התמ"מנכלשעבר ו
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הוספת רובד של סטנדרטים להתנהלות הוגנת בעסקים מעבר ; ממשלתית

העסקי ותמיכה בו במטרה לסייע לו להפוך  גורםשיח עם ה-דו; לקבוע בחוק

האכיפה ווכן שילוב הצרכנים כשחקן משמעותי במערכת הפיקוח ; לעסק הוגן

הקמתו . ת תלונות על עסקים ובאמצעות החלטות צרכניותבאמצעות הגש

משלים לפעילות יוון שהוא נתפס כת כ"מצד משרד התמהתקבלה בחיוב 

רענן עם  ןאיויר; 2006, ת"משרד התמ(הפיקוח הצרכני של הגופים הציבוריים 

 ,'תומר מוסקוביץעם איון יר; 11.11.2013 ,ת"ל משרד התמ"מנכלשעבר  ,דינור

מקיימת והרשות לצרכנות וסחר הוגן , )2.1.2014 ,ת"ש משרד התמ"יועמלשעבר 

ראש הרשות להגנת הצרכן  ,תמר פינקוסעם איון יר(שיתוף פעולה חלקי עמו 

 ). 3.1.2014 ,ת"ולסחר הוגן במשרד התמ

לכל  קוראהארגון . "אמון הציבור"השירות המרכזי של הארגון הוא תו 

יש התו כדי לקבל את . מץ את התולאהמוכרים מוצרים או שירותים הגופים 

המבקש להצטרף לתו צריך להוכיח עמידה בתנאי  עסקו ,שישה כלליםלעמוד ב

מחזיקי תו  עסקים. פעילות צרכנית הוגנתשל  ורקעמקדמי של שנת פעילות 

משלמים דמי חבר שנתיים על שירותי בקרה בהתאם להיקף פעילותם 

קר באמצעות דיווחים של הארגון מפקח על מחזיקי התו בעי. התקציבית

וכן בבקרה יזומה סלקטיבית באמצעות מנגנון  ,לקוחות במוקד לתלונות הציבור

והקים את , השיק הארגון תו נוסף ליישוב מחלוקות 2010בשנת . של לקוח סמוי

 . המוסד ליישוב מחלוקות

פעילותו של הארגון מתפרשת על , מוקד התלונותללשני תווים אלו ו פרט

, דוחות ענפיים מנקודת מבט צרכניתמפרסם הארגון . נוספים ומיםתח כמהפני 

הדוח כגון , דוחות בשיתוף עם גופים ציבורייםכן ו, מדריכי זכויותוניירות עמדה 

ועדה ציבורית הקמת יזם גם הארגון . בנושא העסקת בעלי מוגבלויותשפרסם 

 ,כתיתבנושא פיקוח על תחום המזון וגיבש המלצות להקמת רשות מזון ממל

שקמה לאחר המחאה בנושא צרכנות לוועדת טרכטנברג  עמדה והגיש מסמך

הארגון גם משתתף באופן קבוע בישיבות של ועדות  2011.3-החברתית ב

 .בתחום הצרכניהכנסת העוסקות 

ועד מנהל מצומצם ומועצה : מבנה המשילות של הארגון שני רבדיםל

ציבור  ינציגמכהנים ציבורית מועצה הב. איש 40-ציבורית רחבה המונה קרוב ל

הוועד המנהל אחראי על הניהול השוטף של הארגון . מסקטורים שונים

דוחות ומסמכים "הפניות למסמכים הללו אפשר למצוא ברשימה בסוף המאמר תחת הכותרת   3
 ". ארגוניים

                                                           



חברי המועצה חברים . ווהמועצה הציבורית אחראית על הובלה אסטרטגית של

לצד שני . בוועדות משנה העוסקות בפיתוח תחומים שונים של פעילות הארגון

כמעין מוסד שיפוטי , לת תוויםרבדים אלו ובנפרד מהם פועלת מערכת לשלי

 .תוהמוסד ליישוב מחלוקהוא ערכת הארגונית מרכיב שלישי ואחרון ב. עצמאי

תשלום דמי חבר של ארגונים : תקציב הארגון מגיע משלושה מקורות

מכירת שירותים לגופים שונים המסתייעים בפלטפורמה של הארגון , מחזיקי תו

-עמד על כ 2014יבו של הארגון בשנת תקצ .וכן תרומות, לצורכי בקרה צרכנית

אמון הציבור (תרומות כ ח שהתקבלו"ש 300,000-מתוכם כ ,ח"שמיליון  2.5

אמון "עמד מספר הארגונים המחויבים לתו  2015בשנת ). ב2015; א2015

ה "בשנת תשע. מועמדים לאישורהיו ות רועוד כמה עש 400-על כ "הציבור

 .)2015, לוי(ים תלונות צרכנ 10,000-טיפל הארגון בכ

בעקבות בין  ,לעתים קרובות באמצעי התקשורת זכרמו" אמון הציבור"

בעקבות אירועים צרכניים שם  ביןיוזמות או פרסומים חדשים של הארגון ו

 רית כיום גם מרבה לכתוב"מנהלת הארגון בעת הקמתו והיו. מתבקשת תגובתו

שטרקמן  ;2013 ;2005 ;2004, חן(להופיע ולהתראיין באופן אישי , )2006, אבישי(

אם כי מפעם , חיוביהארגון מסוקר בתקשורת בדרך כלל באופן ). 2015, ולוי

תהייה לגבי היכולת של הארגון לשמור על אובייקטיביות כאשר  עולהלפעם 

 . הוא גובה תשלום עבור שירותיו מהעסקים בעלי התו

 

 גלוקליזציה לצד גלובליזציה: המשטריםשני בין השוואה . ג

 דמיון בין המשטרים . 1

גופים מעידים על עצמם שהם ארגונים למען צרכנות הוגנת ולא שני ה )א(

צרכנות הם אינם  בנושאהם מקבלים תלונות  כאשרכלומר . ארגוני צרכנים

) תוייצוגי ותתובענשל או (פועלים בזירה המשפטית בליווי של תלונות אלו 

כי אם בדרכי , ית המשפטלפתרונן באופן סמכותי על ידי באינם חותרים ו

 . מול עסקים יישוב מחלוקותתוך שכנוע ו

, העסקים כלקוחות שלהםהן את את הצרכנים והן שני הארגונים רואים  )ב(

מתוך תפיסה שלשני הצדדים יש ענין בקיום סחר הוגן ולשניהם יש תפקיד 

שירות הדגל של שני הארגונים הוא התו , בהתאם לגישה זו. בהשגת יעד זה

על פי  יםהתנהלות צרכנית של עסק קדםהוגנת שאמור ל לצרכנות

 בשני תכחלק משלים לשירות זה מוצע. סטנדרטים מחמירים מעבר לחוק
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 בראש ובראשונהשני המשטרים פונים  .המקרים מסגרת ליישוב מחלוקות

 מציע BBB. שירותיםהמוצרים והלמגזר העסקי ולעסקים צרכניים בתחום 

 .לישיגם תו נפרד לארגוני מגזר ש

בשני המקרים עסק המועמד  :דומים הוגנתהצרכנות ההתנאים לקבלת תו  )ג(

י הגשת הבקשה נלפלפחות שנה למשך לקבל תו נדרש להיות פעיל 

מועמד לסף העסק הופך הלאחר עמידה בתנאי . צרכני סביר רקעלהוכיח ו

תהליך של הדרכה והטמעה של כללי התו נערך שבמהלכה  ,ת בינייםלתקופ

להצטרף רשמית העסק יכול רק בתום המועמדות . התנהלותוומעקב אחר 

על הצהרת מחויבות לשתף פעולה שחתם לאחר  ,ולהיות מוכר כמחזיק תו

בכל הנוגע למסירת דיווחים ובקרה ולתשלום דמי בקרה שנתיים לפי היקף 

 . פעילותו

, עסק המפר את כללי התו. לשלילת תוזהה שני המשטרים מפעילים מנגנון  )ד(

מתבקש לשנות את התנהלותו ומקבל , לה מתוך תלונות חוזרותכפי שעו

התלונות חוזרות ואין שיתוף פעולה של העסק לתיקון דפוס אם . התראה

ציבור על שלילת לההתנהלות מתקיים הליך לשלילת תו ומפורסם מידע 

 .התו

מעידים בשני המקרים . במידה רבה הזהההתנהלות שעליה מעיד התו  )ה(

: נושאים כמההכוללים  ,התנהלות שהם מעבר לחוק ליעל אימוץ כלהתווים 

, מסירת מידעבהגינות בפרסום ו, שקיפות של הארגון כלפי הצרכנים

כולל אפשרות של יישוב , ןגן בהוענות מהירה לתלונות וטיפול היה

וכן הקפדה על חיסיון מידע , מחלוקות במסגרת הסדרים פורמליים מוכרים

 . של הלקוחות ושמירה על פרטיותם

. מודל הבקרה בשני המקרים מתבסס בעיקרו על דיווח ותלונות צרכנים )ו(

. הבדיקה היסודית של הארגונים מחזיקי התו נעשית בשלב קבלת התו

, אמצעי בקרה משלימים כגון בקרות יזומות כמהמפעיל  "אמון הציבור"

אולם כולם נעשים באופן מדגמי , ביקור באתר העסק והפעלת לקוח סמוי

  .וסלקטיבי

 ומקורותדמיון חלקי בין הארגונים בתחום מבנה מערכת המשילות  יש )ז(

בשני המקרים הגוף המרכזי האמון על מדיניות הארגון הוא מועצה . המימון

באשר . אולם הרכב החברים שונה, ציבורית או ועד מנהל בהרכב מורחב

בשני המקרים מודל המימון מבוסס על תשלומי חברים שנתיים , למימון

שימוש בשירותי יישוב תשלום על , יחסי למחזור העסקי שלהםבאופן 

וכן הכנסות בגין מכירת שירותים לגורמים חיצוניים , תרומות, מחלוקות
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יעוץ יאו שירותי , בקרה, ציבוריים או עסקיים בתחום פיתוח סטנדרטים

כפי שנראה , שונה בכל אחד מהארגוניםעם זאת מקור התרומות . והדרכה

 . בהמשך

 

 בין המשטרים ינשו. 2

תחום אולם יש , תחומי הכיסוי של התו בשני המקרים יש חפיפה רבה בין )א(

מניח עמידה בדרישות  BBBבעוד . "אמון הציבור"אחד שבו עוסק רק 

, לארגונים המצטרפים למשטר התו מוצאהחוק בתחום הצרכנות כנקודת 

. ובחר לכלול דרישה זו כאחד מששת הכללים לעמידה בת "אמון הציבור"

הארגון בודק , )ראו פירוט בהמשך(וכפי שהעידו המרואיינים , למעשה

 .עמידה בדרישות החוק בראש ובראשונה

בשני המקרים הגוף המרכזי במערכת המשילות הוא מועצה ציבורית או  )ב(

י חברים נאמריק-בעוד במקרה הצפון ,עם זאת. ועד מנהל בהרכב מורחב

תו או מחזיקי (של עסקים נציגים באופן מובנה וקבוע בוועד המנהל 

במקרה הישראלי נאסרת נציגות של עסקים מחזיקי  ,)שאינם מחזיקי תו

, BBB-במועצת ה מנו נציגי העסקים 2014בשנת  .תו במועצה הציבורית

נציגי השותפים , נציגי ציבור, ר וסגנו"יו –קטגוריות מינוי שונות ב

כלומר , חברים 25מתוך  13 – עודו BBBרים של סניפי "יו, הלאומיים

מנגנון נוסף כאמור יצר הארגון , זאת ועוד. המועצהלמעלה ממחצית 

מועדון הלא הוא , מדיניותוהמאפשר לעסקים להיות שותפים בקביעת 

 ". לאומייםהשותפים "ה

מגיע משלושה  המימוןו, מודל המימון בשני המקרים הוא כאמור זהה )ג(

מתוך התרומות  רשיעו. מכירת שירותים ותרומות, דמי חבר: מקורות

. 20%ונע בשנים האחרונות סביב , בשני הארגונים דומההתקציב הכולל 

קרנות או ממקפיד על קבלת תרומות רק  "אמון הציבור"אולם בעוד 

מקבל תרומות מגופים עסקיים מחזיקי תו או  BBB, פרטיים תורמיםמ

ת בשנ .או מחוצה לו" לאומייםהשותפים "שאינם מחזיקי תו דרך מועדון ה

 11%שהיו  ,מיליון דולר 2.7-תרמה קבוצת השותפים הלאומיים כ 2014

 Council of Better(מהכנסות הארגון מתרומות  40%-כומתקציב הארגון 
Business Bureau, 2014.(  נתונים אלו חוזרים על עצמם בשינויים קלים

 . בשנים האחרונות
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הצרכנות או  לזהות שוני בין שני הארגונים בחתירה לכסות בתו אפשר )ד(

אחריות חברתית של לבתווים משלימים היבטים הנוגעים לאתיקה ו

כלל איננו עוסק בהיבט זה ואיננו מצהיר על מגמות  BBBבעוד . עסקים

מבטא בצורות שונות כוונות  "אמון הציבור", להתפתחות בכיוונים אלה

השיק את התו לאחריות  2015בשנת . והתחלת עשייה בכיוונים אלה

הצהירה מייסדת לעיתונות איון יובר, )2015', חיימוביץ-רז( סביבתית

, עברנו לתחום הסביבתי. החזון איננו רק בתחום הצרכנות"הארגון כי 

 .)2015, שטרקמן ולוי" (ואנחנו רוצים להיכנס גם להעסקה הוגנת

עם המערכת כל אחד מהם גם בממשק של ונים ששני הארגונים  )ה(

עם גופים ציבוריים על פי בקשה שלהם מקיים שותפויות  BBB. הציבורית

שותפות , יעוץישירותי , הוא מציע שירותי מידע. יוזמה הדדיתבאו 

כמו פרסום מזון , בחשיבה או פיתוח שירותים מותאמים לצרכים שונים

בהקשר זה מרחיבה  "אמון הציבור"גישתו של . לילדים למניעת השמנה

פועל גם כגוף סנגור למען  ובמובנים רבים הוא, הרבה יותר אקטיבית-ופרו

פעילותו בתחום זה באה לביטוי , כפי שפורט כבר לעיל. צרכנות הוגנת

והוא איננו נמנע אף מביקורת ישירה וגלויה על גופי אכיפה  במגוון צורות

מכון , רכנות וסחר הוגןרשות לצה, מועצה לצרכנותה(וסטנדרטים 

, חן(כנותנת שירות  על סקטורים ספציפיים ואפילו על המדינה, )התקנים

 .)2015, שטרקמן ולוי; 2013

 

  :הישראלי ניתוח המקרה. ד
  מקומי עיצוב משטרהשפעת הלגיטימציה על     

ים בתחום הצרכנות בצפון וולונטריה םמשטריההמאפיינים של שני  פירוט

מדוע שאלה את הומעלה , יאמריקה ובישראל מצביע על ממדי דמיון ושונ

י נאמריק-בתהליך ההעברה עוצב המשטר הישראלי בעקבות המשטר הצפון

להסביר חלק זה עוסק בניסיון להסביר את מאפייני ההעברה ו. כפי שעוצב

מדוע ממדים מסוימים הועתקו באופן מלא בעוד אחרים עברו שינוי בתהליך 

גדול  היה חשש": ר הוועד המנהל הראשון של הארגון"כפי שמציין יו, ההעברה

אבל הדרך שבה נוהגים . BBB-השווינו את עצמנו ל. מאוד בראשית הדרך

אפשר היה ללמוד מהם . עסקים והאופי של הצרכנים בישראל הוא שונה

 .)ריאיון, ראובן חורש( "אבל לא להעתיק מהם או להפוך לסניף שלהם, מנגנונים
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 עמםששלושה אתגרי לגיטימציה מוסבר באמצעות בין המקרים  ישונה

 .מפורט להלןפי שכ, להתמודד "אמון הציבור"נדרש 

 

 ים של צד שלישי בישראלוולונטריכרות עם משטרי רגולציה יהעדר ניסיון וה. 1

להתמודד עם הקמתו הוא  "אמון הציבור"נאלץ  םעמש יםאתגראחד ה

צד של ים וולונטריעם משטרי רגולציה בישראל כרות וניסיון מספקים יהעדר ה

ב שם קיימת מסורת ארוכה "בהשוואה לארה, אקרדיטציה שלישי במודל של

שוכמן מכנה . בתחום שירותי דרך ואירוח AAA-כגון ה ,של משטרים מסוג זה

והוא עומד בפני ארגון , )liability of newness" (החובה של החדש"אתגר זה 

). Suchman, 1995: 586(המבקש ליצור נישה חדשה ולקבל עבורה לגיטימציה 

 ישראל זה שניםב נהוגיםת וולונטריכיבים מתוך המודל של רגולציה אמנם מר

זיוה עם איון יר( הישראלי ים של מכון התקניםוולונטריתקנים הבמסגרת הרבות 

מדובר במערכת אולם , )24.12.2013 ,לית מכון התקנים"מנכלשעבר  ,פתיר

מעמד מהפועלת מתוקף חוק אשר נהנית מתמיכה ציבורית ו ממשלתית

כפי שתואר  "אמון הציבור"וזאת בשונה מהמודל של ארגון  ,וליסטימונופ

 . בפרופיל

שהוא ארגון מגזר  ת על ידי צד שלישיוולונטריהדגם היחיד של רגולציה 

מעלה "של ארגון זה הוא  ,"אמון הציבור"שהיה קיים במועד הקמתו של , שלישי

הדגם מ יםרבים במובנשונה זה אלא שדגם ". עסקים מנהיגים אחריות חברתית –

קשה לראות בו ניסיון ציבורי מכין להתבססותו של ולכן , "אמון הציבור" שמציע

מפעיל מנגנון של דירוג שהוא סולם  ,1998-שהוקם ב ,"מעלה. ""אמון הציבור"

; לכן גם לא קיימת סנקציה של הסרה מן הדירוג אלא שינוי מקום. ולא תו בינרי

שיתחשב בדירוג  מצופהבית אף שהציבור אינו לוקח חלק בבקרה אקטי

הדירוג מיועד לקבוצה מצומצמת של חברות בצמרת ו; בהחלטותיו הצרכניות

, יתרה מכך. ח"שמיליון  320-הגבוה ממחזור  בעלותהעסקית של ישראל 

הנוכחות הדומיננטית של המגזר העסקי בהובלה של הארגון מקרבת אותו 

עסקים מקבוצה מסוימת  כלומר רגולציה של, למודל של רגולציה עצמית

ללא קשר לשונות זו גם  אבל. כללים מחמירים יותר מהנדרש בחוק המאמצים

, סובר-חרותי הלדוגמ(ביקורת לא מעטה  שספג, מדובר במקרה אחד בלבד

 ). ב2012; א2012

אמון ") Hall and Taylor, 1996(במונחים של התיאוריה המוסדית 

נשען על תשתית אינו שכן הוא , חדאירוע מאתגר במיוהוא למעשה " הציבור

מובן . מערכת מוסדית מוכרת לשמוסדית קיימת ואינו מייצג המשכיות 
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צד שלישי מתווספת של ת וולונטרישלחוסר הניסיון הישראלי עם רגולציה 

הוא , שלא זו בלבד שהוא מציע שירות לא מוכר, העובדה שמדובר בארגון חדש

, רוכות בעלויות רגולטוריות מגוונותאף מציב תביעות כלפי עסקים שחלקן כ

ת לפגוע בתחרותיות שלהם ויכולאשר , כולל תשלום בגין בקרה וקבלת התו

רבים מהעוסקים במחקר של . מול עסקים אחרים שאינם מאמצים את התו

ד זה כחסם קריטי לאימוץ נרחב של מים מדגישים מוולונטרימשטרי רגולציה 

 .)Prakash and Potoski, 2006 הלדוגמ( ים על ידי עסקיםוולונטריתווי תקן 

ניסיון עם משטרי חוסר כרות ויכדי להתמודד עם האתגר של חוסר ה

נעשה , ראשית. נקט הארגון כמה אסטרטגיותבישראל ים וולונטרירגולציה 

 BBBובאופן ספציפי והדוק יותר למשטר של  ,קישור למודלים דומים בעולם

הקישור נעשה . מבוסס ומקובל, וסהמנ, ותיק וולונטריכמשטר רגולטורי 

ובאמצעות , בראשית דרכו BBBעם  "אמון הציבור"באמצעות הקשר שקיים 

אמון : "י לעיצוב המודל הישראלינאמריק-הדגשת ההשראה של המודל הצפון

ובראשית דרכו הציבור פועל לקידום הגינות בעסקים במתכונת הנהוגה בעולם 

הפועל זה כמאה שנים  BBB-י הנקפעולה עם הארגון האמרי קיים שיתוף

 הקשורה ,יהשניאסטרטגיה ). 20.6.2013נדלה , אתר אמון הציבור" (בתחום זה

אמריקה מסמנת . ינאמריקא ההדגשה של החיבור עם מודל יה ,ראשונהל

לאור הקשר . בתרבות הישראלית מקור שממנו ראוי ללמוד ושאליו יש לשאוף

ית התרבות האמריקנ ב"הן ישראל וארארוך השנים ומערכת היחסים ההדוקה בי

ויש עיסוק עיוני נרחב ומתמשך , נשאף וראוי לחיקוי, לדגם מוערךנחשבת 

בשנות השבעים פסו " :כגון, החברה הישראלית באמריקניזציה שעוברת

אירופאית -מישראל האידיאלים הסוציאליסטיים ושרידי התרבות המרכז

] ...[ ות והחיקוי הבלעדי כמעטב הפכה למוקד ההזדה"אירופאית וארה-והמזרח

פירושו בשפה ' לתפוס אמריקה'והמושג , אמריקה היא החלום הישראלי

 ).130: 2004, רם" (המדוברת להגיע לאושר ולעושר

 

 השלישיהמגזר היחס החשדני של הציבור בישראל כלפי המגזר העסקי ו. 2

שדני להתמודד הוא היחס הח "אמון הציבור"עמו נאלץ ארגון שאתגר שני 

והחשש מברית , של הציבור בישראל כלפי המגזר העסקי והמגזר השלישי

המגזר העסקי מצוי תחת ביקורת ציבורית . מפוקפקת בין שני הצדדים

חלקה האחד של ביקורת זו נוגע לבעיות מבניות כגון חוסר . מתמשכת

חלקה האחר נוגע להתנהלות של המגזר ו, ריכוזיות ומונופוליזם, תחרותיות

הקפדה על דרישות החוק בתחומים לו, איכות השירותים ומחיריהםל, יהעסק
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מקבלות ביטוי יומיומי בסיקור  זוביקורת . שונים כתנאי עבודה והעסקה

, "אמון הציבור"העיתונאי של המגזר העסקי בישראל ובדוחות הענפיים של 

משרד ( 2011החברתית בישראל בקיץ קיבלה ביטוי נרחב במהלך המחאה ו

ביקורת נוספת בקשר למגזר ). 2012, משרד ראש הממשלה ;2012 ,ת"התמ

אולם גם המגזר השלישי איננו חף  4.העסקי נוגעת לקשר בין הון לשלטון

התרחבות משמעותית של פעילות המגזר השלישי בישראל . מביקורת ציבורית

אולם היא מלווה , )2003, בר וכץ, גדרון(אמנם החלה רק לפני כשני עשורים 

הוא שנגד המגזר השלישי נטען בהקשרים שונים . תה בביקורת ציבוריתמראשי

ושהוא , תגמול נדיב לבכיריוו לספק תעסוקה והכנסה למייסדיובעיקר נועד 

כדי  איתןעושה יד אחת ו קול ביקורתי למול רשויות השלטוןנמנע מלהשמיע 

צון לצד הר, ביקורות אלו. ספקת שירותיםהלהבטיח קבלת תמיכות או חוזים ל

רקע לפעילותן של ה היו ,להסדיר את פעולת המגזר השלישי במדיניות ברורה

המרכז ( ועדת ארידורונור -ועדת גל כמו, שעסקו בנושאציבוריות ועדות  כמה

 . )2006, משרד ראש הממשלה; 2001, לחקר המגזר השלישי

לפעילות תוך חיבור בין  "אמון הציבור"כניסתו של ל, נוכח ביקורות אלה

גוף בכאילו מדובר , עסקי היה פוטנציאל לעורר רגישותהשלישי למגזר הזר מגה

 זאת בייחוד. למגזר העסקי בקרב ציבור הצרכנים "מכבסה מצפונית" יהיהש

מערכת דירוג  – "אובייקטיבי קובע" פרשתהארגון נולד בסמיכות לש משום

שבדיעבד התבררה כהטעיה  ,יזם פרטילעסקים בתחום הצרכנות שהקים 

והציג את פעילות אמון הציבור כעדות לכאורה , נתבע והורשעהיזם  ;בוריתצי

של  הבדבריניכרת השפעתו המעצבת של אירוע זה . )2008, יפת(לחפותו 

אנחנו קמנו לאחר הטראומה של : "והמנהלת הראשונה של הארגוןמייסדת ה

, ישיגלית אב( "הייתה נטיית חשד בנקודת המוצא. 'אובייקטיבי'ורבין ו'עדי ז

ארגון מעלה העוסק בדירוג . ביקורת שכזו איננה זרה בהקשר הישראלי. )איוןיר

ביקורת קשה בעקבות המחאה  ספגשל עסקים בתחום אחריות חברתית 

כאשר כמה מן , שהופנתה במידה רבה לתחום הצרכנות ,2011החברתית בקיץ 

; א2012, סובר-רותיח(ים את הדירוג היו במוקד המחאה העסקים המוביל

 ).ב2012

על מנת להתמודד עם אתגר נקט כמה אסטרטגיות " אמון הציבור"

את . החיבור ביניהםכלפי החשדנות כלפי המגזר העסקי והמגזר השלישי ו

חלוקה שמציע גלברנדסן העל בסיס , לחלק לשניים אפשרהאסטרטגיות הללו 

מבנית אסטרטגיה : יםוולונטריביחס לבניית לגיטימציה על ידי משטרי רגולציה 

 .2015בשנת  8ששודרה בערוץ " מגש הכסף"וכן הסדרה ; 2013, י'ורג'ראו לדוגמה אבריאל וג  4

                                                           



באסטרטגיה הראשונה יש דגש  ).Gulbrandsen, 2008( ואסטרטגיה סביבתית

בשונה מארגון ציבורי שבו מרכיב ". ונטביליות של שליטהאאק"על 

מערכת מהדרישה לדיווח ומ, ביליות מובנה מעצם מתן הסמכותטונאהאק

ליות מובנית יסרון של אקאונטביסובל מחוולונטרי  ארגון רגולציה, ביקורת

מסגרת זו באה לביטוי בדרכים לעיצוב הכללים . עליו לייצר מסגרת תחליפיתו

מערך הפיקוח והאכיפה וכן בהפרדה בין הגורם בעל התו לבין הגורם ב, ובתוכנם

 "אמון הציבור"התנהלותו של אפשר לייחס כמה מאפיינים ב. המפקח

כדי  BBBצעדים שנקט בחלקה היא דומה ל. אתגר זהלהתמודדות עם 

בניית כללים על ידי , כגון הקמת מועצה ציבורית ,ודד עם הסוגיההתמל

נפרד מנגנון של שלילת תו ומוסד והקמת יצירת מערך של בקרה , מומחים

 . ליישוב מחלוקותועצמאי 

כמה מהלכים ייחודיים להקשר  "אמון הציבור"אולם מעבר לכך נקט 

במועצה  עסקים מחזיקי תושל נציגות  לשלבהארגון נמנע מ. הישראלי

גם לגבי נוהג במשנה זהירות ו ,)ונמנע מלשבת בדירקטוריונים שלהם(הציבורית 

נשלח מראש למשתתפים לישיבות סדר היום , לדוגמה(אנשי עסקים פרטיים 

הארגון נמנע מלקבל , זאת ועוד. )להם ניגוד אינטרסים ישכדי שיבדקו אם 

מפרטים ל תרומות רק ומקב, ובין שאינםמחזיקי תו  שהםבין , תרומות מעסקים

] BBB[יש להם : "גישה זו מיוחסת להבדלי התרבויות. גופים פילנתרופייםמאו 

לא היינו שורדים . זה מתאפשר בתרבות שלהם ]...[ נציגות עסקים בוועד המנהל

גם ). ריאיון, גלית אבישי(" אם היינו משלבים עסקים במועצה הציבורית

, התו תוק כחלק מן הכללים לקבלהבחירה להדגיש את העמידה בדרישות הח

י שאינו מתייחס נאמריק-בשונה מן המודל הצפון, ובמובן מסוים כתנאי סף

מהווה נובעת משונות תרבותית ו, באופן מפורט לחוק אלא מניח עמידה בו

רמת האכיפה של ": אמצעי לחיזוק הלגיטימציה המבנית של הארגון בציבור

הם כותבים . שוחים במים ידידותיים הם ]...[ הרגולטור הציבורי שם גבוהה

" את זה בכלליםלדרוש אנחנו צריכים . סףתנאי כ' עמידה בדרישות החוק'

החשיבות "וכן  ;)27.11.2013 ,ל אמון הציבור"סמנכ ,כביר-רונן רגבעם איון יר(

התועלת של . של אמון הציבור היא לגרום לעסקים לפעול לפי החוק

ול התועלת של לגרום לעסקים לפעול לפי בשישים מ הסטנדרטים נוספים בטל

 .)ריאיון ,יוסי ברגד "עו" (החוק

ה ומשלימה להשגת לגיטימציה יגלברנדסן מציג אסטרטגיה שני, כאמור

יצר לגיטימציה באמצעות חיבור ישתכליתה ל, והיא האסטרטגיה הסביבתית

 מוכרים נורמות וכללים, מבנים אימוץ של כולל, למערכת מוסדית קיימת

)Gulbrandsen, 2008( . מתיישבים היטב עם  "אמון הציבור"של  מאפייניםשני
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בעוד בוועד המנהל של . הרכב המועצה הציבורית הוא דהאח. אסטרטגיה זו

BBB במועצה הציבורית ובמוסדות , אנשי עסקים לשנוכחות משמעותית  יש

: יש נוכחות בולטת של אנשים מתחום המשפט "אמון הציבור"אחרים של 

משפטנים ושופטים ממערכת אכיפת החוק וכן , כי דין העוסקים בפרקטיקהעור

נשען במקרה  "אמון הציבור" 5.מן האוניברסיטאות השונותמשפטי אנשי מחקר 

ת הפרופסיה המשפטית ומערכת המשפט וממנה נהנשזה על הלגיטימציה 

). 2013, ריםהרמן ואח; 2009, הדר(במדינת ישראל בהשוואה למוסדות אחרים 

, עסקיםכלפי נקט זהירות למול החשדנות של הצרכן הישראלי  "אמון הציבור"

במיוחד כאשר מדובר בגוף החשוד מלכתחילה בהטיה משום שהוא גובה דמי 

ונתן בולטות לנציגי הפרופסיה המשפטית הזוכים להוקרה והערכה , חבר

 .ציבורית

ורית במועצה הציבהוא מתן ייצוג נרחב יחסית  בהקשר זהצעד משלים 

לים של משרדי "ים וסמנכל"מנכ, כים"ח(בכלל לפורשי המערכת הציבורית 

 בתחומים הקשורים ישירות או בעקיפין לצרכנותו) ממשלה ורשויות שלטוניות

יועצת משפטית , על הרשות להגבלים עסקייםלשעבר ממונה הכגון , בפרט

ת הישראליר לשעבר של המועצה "יו, לשעבר של הרשות להגבלים עסקיים

מאפיין את הרכב הרכב ייצוגי זה . לשעברת "התמ דמשרל "לצרכנות וכן מנכ

על אלה יש להוסיף את . 2015–2013בשלוש השנים  ,בשינויים קלים, המועצה

את וכמובן , חברי הצוות שעברו בחלקם מן המועצה הישראלית לצרכנות

בשני  אשר כיהנה, ר מוסדות הארגון"לשעבר וכיום יולית "נוכחותה של המנכ

רשות ההסתדרות לצרכנות לית "מנכ –תפקידי מפתח בתחום הצרכנות בעבר 

גברת "ויש לא מעט הרואים בה  –המועצה הלאומית לצרכנות לית "מנכו

אחת מחברות המועצה הציבורית של כפי שמתארת זאת . יתישראלה "צרכנות

להעמיד יש צורך לכן . כל ארגון מתמודד עם הצורך ליצור לגיטימציה": הארגון

שהם ושהמטרה חשובה להם , עם עקרונות, עם יושרה, אנשים עם מוניטין

נשאה על גבה הרבה מההצלחה הראשונית של ] אבישי[גלית . דבקים במטרה

מיכל ד "עם עואיון יר" (כרותה עם התחוםיאמון הציבור לאור ניסיונה וה

ל ש ש"יועמלשעבר חברת המועצה הציבורית של אמון הציבור ו ,הלפרין

 .)2004, ל חןן זה גם אציראו בעני; 2.1.2014 ,הממונה על הגבלים עסקיים

 לש ,)Meyer, 2014(מהלך זה תואם גם את צורת הפעולה שמזהה מאייר 

 neutralizing(החלשת התנגדות שם השגת לגיטימציה בתהליכי גלוקליזציה ל
dissent (ונטיות גיוס מומחים ודמויות ציבוריות מעצבות דעה רלו באמצעות

. מהחברים באים מהפרופסיה המשפטית) 13(כשליש  ,2015-חברי המועצה הציבורית ב 41מתוך   5
 .משפטנים עומדים גם בראש המוסד העליון לשלילת התו ובראש המוסד ליישוב מחלוקות

                                                           



אם המשפטנים חיזקו את הדימוי הנקי , לסיכום. ותומכות לנושא שעל הפרק

הנוכחות של בוגרי המערכת הציבורית מתחום הצרכנות , והישר של הארגון

בין רגולציה ציבורית לרגולציה המשלים סייעה לחזק את הקשר המוסדי ובכלל 

 . ת שבה עוסק הארגוןוולונטרי

 

 ת אזרחית העדר תרבות של מעורבו. 3

להתמודד הוא הצורך לגייס  "אמון הציבור"עמו נאלץ שהאתגר השלישי 

. את הציבור כגורם משמעותי למנגנון הבקרה והפיקוח על העסקים מחזיקי התו

מבקש להדגיש כי הדיון על לגיטימציה צריך ) Suchman, 1995( שוכמן

ן בקשה של בי הבחיןומציע ל, מגויסתהיא לשמן שלהבחין בין מטרות שונות 

ארגון ללגיטימציה פסיבית עבור עצמו לבין בקשה של ארגון ללגיטימציה 

אשר נחשבת , אקטיבית שתכליתה להניע קהל לפעול בשמו מול גורם אחר

שאיננו מבטא מחאה כמי הציבור בישראל ידוע כפסיבי ו. קשה יותר להשגה

 התנהלות .בהשוואה להתנהלות אזרחית במדינות אחרות ,באופן שגרתי וקבוע

אמון "תחום הצרכנות שבו ביקש ביטוי גם בידי אזרחית כללית זו באה ל

בהקשר זה ראויים לציטוט הדברים מדוח הוועדה שעסקה . להתמקד "הציבור

אופיו של השוק : "סחר הוגןלבהכנת הרקע להקמתה של הרשות להגנת הצרכן ו

הצרכן בשל  הישראלי הנוטה לריכוזיות יוצר קושי מחריף בתחום ההגנה על

אף . חולשתו של אלמנט התחרותיות המהווה כוח הרתעה בפני בעל העסק

הנכונות לעשות שימוש באפיק של תלונה , שישנה מודעות צרכנית עולה

נטייה לקשור בין דפוס  יש). 5: 2007 ,ת"משרד התמ( "וחשיפה הוא מוגבל

, ישי(ה ן אומיהתנהלות אזרחי זה למסורת של חברה מגויסת בשלבים של בני

2003.( 

ושימוש , בישראל מחאה צרכנית איננה דפוס רווחבראייה היסטורית 

 Shamir and Ben(החרדית  הקהילהבקרב בעיקר בצרכנות ככלי פוליטי מוכר 
Porat, 2007( , אף כי מסתמנת מגמת שינוי בתחום זה בשנים האחרונות)שמיר ,

ולא (נהל הציבורי מייחס למיהציבור בישראל  בעוד, באופן כללי ).2013

רמה גבוהה של טוהר מידות בהשוואה למדינות ) למוסדות הפוליטיים

של  יהםלגבי כוונותהציבור חשדן , )2013, נור ובלאנדר-גל(מוקרטיות אחרות ד

 .הציבורהמבקשים לפעול במרחב הציבורי ולמען  םייממשלת-גורמים חוץ

האתגר , לאור זאת ).2011, לין(ואף מוחה על כך  כךהמגזר העסקי מודע ל

זאת . מבחינת השגת לגיטימציה היה אף קשה יותר "אמון הציבור"שעמד בפני 

יבור לא רק ביקש מן הצ "אמון הציבור" משום שבמונחיו של שוכמן
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" לגיטימציה מוסרית"כי אם גם  ,של כדאיות ותועלת" לגיטימציה פרגמטית"

 .יתשהארגון עושה את הדבר הנכון למען הרווחה החברתלכך 

על מנת להתמודד עם האתגר של העדר תרבות של מעורבות אזרחית 

של קבלה אזרחית לפעולה של גורם פרטי במרחב שנחשב לזירה עם האתגר ו

לנוכחות כדי לייצר לגיטימציה , ראשית. ציבורית נקט הארגון כמה צעדים

רגולציה (ציבורי בתחום הנחשב לציבורי ביסודו  פעולה של גורם עצמאי לאלו

הדגיש הארגון את החולשה של הרגולטור הציבורי ואת המחירים ) צרכנית

רשויות המדינה אינן " :חולשה זושמשלם שדה הצרכנות בישראל על 

לעתים מופעלת הרגולציה באופן : מתמודדות כראוי עם חלק מן הבעיות

נקודתי ואקראי שאינו יעיל בהדברת עוולות של עסקים ולעתים נקבעות 

נדלה , מתוך אתר הארגון" (ות הכבדה מיותרת על עסקים הגוניםהוראות היוצר

לרגולטורים בישראל אין את ההבנה שרגולציה לא יכולה "וכן  ;)20.6.2013

ולכן הם , כי לעולם לא יהיו לה המשאבים והיכולות לעשות זאת, להתקיים לבד

גלית " (לוקחים על עצמם אחריות כשמראש הם לא יכולים לספק את הסחורה

 .)ריאיון ,בישיא

מהלך זה תואם את אחת האסטרטגיות שמזהים ברנסטין וקאשורה 

)Bernstein and Cashore, 2007 (ים וולונטרימשטרי רגולציה כאסטרטגיה ש

הירידה של המדינה ו החלשות כוחיהדגשת ה :כדי להצדיק את קיומםנוקטים 

הדגשת  ומנגד, עוצמתה של הסוברניות הממשלתית בעידן של גלובליזציהב

בהקשר . החשיבות של שותפות ציבורית בחיזוק המערכת הרגולטורית

הישראלי אסטרטגיה זו מעוגנת גם עובדתית בסדרה של דוחות מבקר המדינה 

עסקו בחולשות הרגולציה הציבורית שהתפרסמו לאורך השנים ו, שהוזכרו לעיל

ים ממשלתי-ובקריאתו אף לשיתוף פעולה עם גופים חוץ, צרכנותהבתחום 

 ). 2013, מבקר המדינה(

להתמודד עם האתגר של העדר תרבות הצעד השני שנקט הארגון כדי 

גישה של מעורבות אקטיבית בזירה הציבורית הוא אימוץ  של מעורבות אזרחית

 ,BBB-בשונה מ, כפי שכבר צוין. מעבר להפעלת מערכת התו ,בתחום הצרכנות

להזמנה של גופים ציבוריים  ההוא נענאקטיבית וישמעורבותו הציבורית היא ר

פועל  "אמון הציבור", שיתוף פעולה בפיתוח כללים לתחומים שוניםללמידע ו

כולל חשיפה , רטו לעילובמגוון דרכים שפ מתבטאמאפיין זה . כיזם מדיניות

. )2015, שטרקמן ולוי; 2013, לדוגמה חן(של פעילותו תקשורתית גבוהה 

לפיה שמציגה עמדה של הארגון  בפרשנות של התאמה מקומית גישה זו

בחלוקת תווים  להיעצרבזירה הצרכנית בישראל איננה יכולה  תוהשפע

אלא עליה להיות אקטיבית ומעורבת במרחב המדיניות , פרסום מידעבו
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החלק המשלים של גישה זו הוא הדגשת הזהות הלוחמנית של . הציבורית

לחזק את מטרה זאת ב ,ועיסוק גם באחריות חברתית של עסקים הארגון

ההזדהות האזרחית איתו ולהגביר את הנכונות הציבורית לשתף פעולה בתחום 

 . הבקרה על העסקים

הוא חיזוק הזהות של הארגון כארגון למען  ,הקשור לקודם, שלישיצעד 

רגולציה של צרכנות היא אחד הממדים של מתוך תפיסה ש ,רווחה חברתית

כארגון  מוצבהמ BBB-מ ,לתפיסתו ,"וראמון הציב"בכך שונה . זוחיזוק רווחה 

הוא  BBB .BBB-אמון הציבור פועל בסביבה אחרת מ": למען שיפור עסקים

היא תביא יותר . גוף של עסקים המקדם גישה שההגינות משתלמת עסקית

שההגינות , אנחנו ארגון חברתי. פעילות עסקית והיא תייתר את הרגולטור

חלק גדול מהרווחה . עסקית במשק מבחינתנו היא מטרה חברתית ולא

 ).ריאיון ,כביר-רונן רגב" (החברתית קשורה ביחסים שבין עסקים לצרכנים

אפילו בשם שאימץ לעצמו כל  הבדלי גישה אלהלמצוא ביטוי סמלי ל אפשר

סוכנות לעסקים טובים "י נקרא נאמריק-בעוד הארגון הצפון. אחד מן הארגונים

הארגון הישראלי  ,שיפור העסקיםהיא ה מטרתו העליונכי ובכך מדגיש  ,"יותר

הצורך אינם מוזכרים בשם הארגון ומודגש העסקים  – "אמון הציבור"נקרא 

 . י של הצרכניםלחיזוק האמון הציבור

כדרך לשדר אחריות ציבורית מדגיש הארגון כי הוא מודע , רביעית

ת יוולונטרוכי הפעולה הרגולטורית ה, תוולונטרילמגבלותיה של הרגולציה ה

ככל ו, יתר את הרגולציה הציבורית כי אם להשלים אותהישלו לא נועדה ל

 ).שם( לעבוד איתה באופן צמוד כדי להגדיל את הרווחה החברתיתגם  אפשרש
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 סיכום. ה

מאמר זה ביקש להציג תהליך של גלוקליזציה בתחום משטרי רגולציה 

 לשר מרכזי תוך הדגשת מקומה של הלגיטימציה כמשתנה מסבי, יםוולונטרי

שינויים הנעשים במעבר של מודל משטר רגולטורי מקונטקסט מקומי אחד ה

ניתוח עומק של מקרה זהו , ראשית. למאמר שתי תרומות עיקריות. לאחר

תוך ניתוח של , ת בין שני מודלים מקומייםוולונטריהרגולציה ההעברה בתחום 

מנקודת מקביל בהמקרה מנקודת מבט של גלוקליזציה כתופעה סוציולוגית ו

מקרי העברה של משטרי . יהזמבט של שינויי מדיניות כתוצר של למידה ודיפו

ובכך , ים נחקרים באופן נפרד בכל אחת ממסורות מחקר אלווולונטרירגולציה 

בהקשר תרומה משלימה של המאמר . ממדים חיוניים של התופעהמוחמצים 

בין של העברה ולא , םהיא הצגת מקרה של העברה בין שני מודלים מקומייזה 

תרומה . כפי שרווח בספרות, להקשר מקומי הוהתאמ אומייםל-ןמשטרים בי

ה של המאמר היא חיבור בין שתי מסורות המחקר באמצעות הדגשת ישני

הפעולה של  יותייחודהדגשת מקומה של הלגיטימציה כמשתנה מסביר ו

 . וולונטריהעברה של משטר רגולציה של משתנה זה במקרה 

ר לעובדה שהמאמר מציג שילוב אפשרי פורה בין שתי מסורות מעב

מחקר  כיווני שלושהלפחות מסמן המאמר , המחקר לתופעת הגלובליזציה

ים נמנע כמעט וולונטרימחקר הרגולציה של משטרים , ראשית. עתידיים

אופן בו ,אומייםל-ןמלעסוק במקרים מקומיים שאינם שלוחות של משטרים בי

הלים שיח עם מודלים מקבילים מחוץ להקשר המקומי שבו מקרים אלו מנ

ת של צרכנות ובמפגש וולונטריהמחקר הנוכחי עסק ברגולציה . ומושפעים מהם

יהיה ו, בעלות זיקה מסוימת) ב וישראל"ארה(בין מודלים מארצות מסוימות 

כיצד ייראה קשר זה בתחומי רגולציה אחרים ובהעברת מודלים  בחוןין לימענ

 זמןכיוון מחקרי נוסף הוא התייחסות למקרי העברה בציר . חרותאבין ארצות 

ובמושא ) שנה 100כמעט (במקרה הנוכחי מדובר בהפרשי זמן גדולים . שונה

 . העברה צעיר מאוד

המחקר התמקד במשתנה פרשני מרכזי אחד להסבר התנועה בין , שנית

ל המחקר מיקוד זה אופייני לדגש ש. י למקרה הישראלינאמריק-המקרה הצפון

הסוציולוגי בניתוח תהליכי העברה ובהתאמה של מודלים גלובליים להקשר 

על אף ההדגשה של ממד הלגיטימציה לצורך הניתוח ההשוואתי של . מקומי

גישה  אומצהאילו  מודגשיםיתכנו ממדים נוספים שהיו ייש לזכור כי , המקרים

רי העברה של במיוחד חשוב לזכור זאת כאשר עוסקים במק. תיאורטית אחרת

משקפים מאבקים על עוצמה המייצגים אירוע כלכלי ופוליטי ו, המשטרי רגולצי
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ולא רק אירוע של שינוי חברתי ותרבותי כפי שמדגיש הניתוח , ומשאבים

 . לגיטימציהמנקודת מבט של 

שצמח " אמון הציבור"המאמר עסק בניתוח המבנה של משטר , שלישית

תוך שימוש בלגיטימציה כמשתנה  ינאמריק-בישראל בהשוואה למקבילו הצפון

מיקוד בתוצאות או  6.בתחום הלגיטימציה תוצאותיובולא בהישגיו או , מסביר

הלגיטימציה שהשיג הארגון בפועל כפי שמשתקפת לדוגמה  כגון – הישגיםב

התו והארגון  ם שלמעמדאו בקצב ההצטרפות ב, המצטרפים ניםבמספר הארגו

ההקפדה על ההתאמה  ,עם זאת. חקר שונההיה דורש מערך מ – בציבור

אליהם הגיע הארגון עד כה שוההישגים  "אמון הציבור"של שנעשתה במקרה 

ונוכחות תקשורתית  עשייה מתרחבת, צמיחהויציבות , עשר שנות פעילות(

 לפעולת משטרים אלועל החשיבות של הלגיטימציה  יםמלמד) בולטת

לו מקרים או תחומי פעולה יה באעומדת בעינה השאלעדיין אולם . ולהצלחתם

נדרשים משטרי רגולציה מקומיים מסוג זה לבצע התאמה מקומית על מנת 

להסתפק בהעתקה מלאה  אפשרלו מקרים או תחומים יובא, לזכות בלגיטימציה

שאלה זו דורשת כמובן בחינה של משטרי . מבלי לסכן את הלגיטימציה

והשוואתם למקרה של , יםרגולציה מקומיים נוספים ובתחומי פעולה אחר

 ".אמון הציבור"

 

 

הערכת תוצאות של משטרי רגולציה וולונטריים בתחום הלגיטימציה היא אחד הממדים בהערכה   6
, דפוס הפעולה של עסקים חברים הערכה נרחבת יותר יכולה להתייחס לשינוי. כוללת של תוצאות

 .ולהשפעה נרחבת יותר על תרבות ומדיניות בתחום עיסוקם
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 . מעישון

 כלכלי-הצעת ארגון אמון הציבור למתווה להמלצות הצוות לשינוי חברתי. 2011, אמון הציבור
 . 20.8.2011, )עמדה לוועדת טרכטנברג נייר(

המלצות : דוח ועדת ארגון אמון הציבור לפיקוח על תחום המזון. )ללא תאריך( אמון הציבור
 . להקמת רשות מזון מרכזית בישראל

  .באינטרנט" פרסום פיתוי"כללים למניעת שימוש ב). ללא תאריך(אמון הציבור 

ים בתחרות המחירים בסחר המקוון ומיקוד הטיפול כשלים מערכתי. )ללא תאריך( אמון הציבור
 . סקירת אמון הציבור עבור הרשות לסחר הוגן :הרגולטורי בהם

 .נוהל שלילת תו אמון הציבור). ללא תאריך(אמון הציבור 

 .קוד מבצעים של אמון הציבור ).ללא תאריך(אמון הציבור 

 .לוקות של אמון הציבורתקנון המוסד הארצי ליישוב מח). ללא תאריך(אמון הציבור 

עמדות מעסיקים ביחס להעסקת אנשים עם מוגבלויות והצורך . )ללא תאריך( ונןר, כביר-רגב
 . ואמון הציבור ת מינהל מחקר וכלכלה"משרד התמ. בבידול תדמיתי

 

 ראיונות 

 )13.11.2013( לית אמון הציבור"מנכ, גלית אבישי

 )27.11.2013( ל אמון הציבור"סמנכ, כביר-רונן רגב

ת "ל משרד התמ"מנכלשעבר חבר המועצה הציבורית של אמון הציבור ו, ראובן חורש' פרופ
)18.12.2013( 

 )11.2.2014(אמון הציבור של ו המועצה לצרכנותש של "מיועלשעבר , ד יוסי ברג"עו

של הממונה על ש "מיועלשעבר חברת המועצה הציבורית של אמון הציבור ו, ד מיכל הלפרין"עו
 )2.1.2014(ם ים עסקייהגבל

 )11.11.2013(ת "ל משרד התמ"מנכלשעבר , רענן דינור

 )2.1.2014(ת "ש משרד התמ"יועמלשעבר , 'ד תומר מוסקוביץ"עו

 )3.1.2014(ת "משרד התמבסחר הוגן לו ןכצרהגנת הראש הרשות ל, ד תמר פינקוס"עו

 )24.12.2013(לית מכון התקנים "מנכלשעבר , זיוה פתיר
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 מחקרהמוקד רשים ת: נספח

 : רגולציה וולונטרית וגלובליזציה

 המפגש בין המחקר הסוציולוגי למחקר המדיניות

רגולציה וולונטרית במחקר הסוציולוגי  
:על גלובליזציה

מיקוד בהעברה רגולטורית בין משטר   -
לאומי למקומי  -רגולציה וולונטרי בין

העדר דיון ייחודי בהעברה רגולטורית  -
ובמשטרי רגולציה וולונטריים   

רגולציה וולונטרית במחקר  
רגולציה והשפעות  /המדיניות

:הגלובליזציה
-מיקוד במשטרי רגולציה וולונטריים בין -

לאומיים ולא מקומיים
; התעצבות והשפעה, מיקוד בצמיחה -

העדר דיון בסוגיית ההעברה     

:החיבור - תרומת המחקר
מיקוד בהעברה ובהתאמה מקומית  -

העברה בין משטרים מקומיים ללא זיקת סמכות -
הסבר הייחודיות של העברה בין משטרי  -

רגולציה וולונטריים  
הסבר הגורמים המשפיעים על העברה בין   -

משטרי רגולציה וולונטריים
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