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ביקורת כללית על תפיסת הרגולציה בכתיבה הכלכלית ועל ציע ממאמר זה 

ביקורת זו מבוססת על המודל . ההנדוס החברתי העומד בבסיסהאתוס 

, מערכות מצביעהתורת ה. )systems theory(התיאורטי של תורת המערכות 

, על הקושי בביסוסה של מערכת הרגולציה הסביבתית על תכלית אחת, ראשית

אשר בהקשר של הכלכלה הסביבתית מתפרשת כהשאה תועלתנית של הרווחה 

ה ערכות מציבה סימן שאלה ביחס ליומרתורת המ, שנית. המצרפית

ם של המודל אחד הכשלים המרכזיי. הטלאולוגית של הכלכלה הסביבתית

אינו נותן ביטוי ראוי לאופן שבו הדינמיקה הכלכלי טמון בכל שהוא 

. האוטונומית של מערכות המשפט והפוליטיקה משפיעה על תהליך הרגולציה

המשפטי  כי ההטעמה של מושגים כלכליים בשיחהמאמר יטען בהקשר זה 

אשר , ובשיח הפוליטי כרוכה בתהליכים של טרנספורמציה והבניה סמנטיות

יוצרים פער בין הפרשנות של מושגים אלה בכתיבה הכלכלית לבין פרשנותם 

פקטיביות של פער זה עלול לפגוע בא. ויישומם במרחבי הפוליטיקה והמשפט

המאמר , י האמורעל מנת לבחון את הטיעון התיאורט. פיהתוצר הרגולטורי הסו

מתחקה אחר האופנים שבהם המשפט והמערכת הפוליטית בישראל משפיעים 

: בוחן-בשלושה מקרי ןתוך עיו, על הרעיונות הכלכליים המתגלגלים לפתחם

חוק הפיקדון ורטוריקת הענישה בפסיקה הסביבתית , היטלים סביבתיים

ת פערים משמעותיים בין המודל הכלכלי וביטוייו בחינה זו חושפ. הפלילית

תורת  התיאורטי שלבהסתמך על המצע . במערכת הפוליטית ובמערכת המשפט

המאמר מצביע על שלושה אתגרים עיקריים , המערכות והניתוח האמפירי

רגולטורית עיצוב מדיניות ) 1(: הרגולטורי צריך להתמודד איתם שהפרויקט

התמודדות ) 2(; נורמטיביתעל -ברתית של ריבוי תכליות ללא סמכותבמציאות ח

שבה , בחברה דיפרנציאליתתערבות מתוכננת ההכרוכה ב דאותוהו-עם אי

, לינארית-האינטראקציה בין המערכות החברתיות השונות היא מורכבת ולא

שימוש יצירתי ) 3(; קשריתהֶ -העולם העומדת לרשות המתכנן היא רב-ותמונת

בקודים הדיסקורסיביים של כל אחת מהמערכות מבלי לסכן את הדינמיקה 

ים למדיניות סביבתית המאמר משרטט קווים ראשוני. ןהאוטונומית שלה
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