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סחירות בישראל-אמידת ערכן של קרקעות לא
1

 גילאת בניאד,1,2דורון לביא

תקצ יר
 המיועדים להקמה על קרקי,מידי פעם מפרסמים משרדי הממשלה מכרזים לפרויקטים ציבוריים עתירי קרקע
 ישנו קושי בתמחור ערכן הכלכלי של קרקעות אלו ולרוב מיוחס להן ערך נמוך העלול להוביל.סחירות-עות לא
 בעיות אלו מצריכות פיתוח. אובדן שטחים פתוחים וחוסר כדאיות להקמת הפרויקטים,לצריכת קרקע גבוהה
. מאמר זה מציג מודל לחישוב ערכן של קרקעות כאלה בישראל.סחירות-שיטה לאמידת ערכן של קרקעות לא
.אקונומי באזור-המודל מבוסס על ערכי קרקעות סחירות ומשתמש במדדים שונים כגון מיקום ומצב סוציו
סחירות בארבעה אזורים בהם קיים עניין להקמת מתקנים לאנרגיות-המודל שימש להערכת קרקעות לא
 וכי, מתוצאות המודל עולה כי לקרקעות באזורים השונים קיימים ערכים שונים זה מזה.מתחדשות בישראל
.ערכים אלו הינם גבוהים במידה ניכרת מהמחיר שניתן לקרקעות על ידי השמאי הממשלתי

Estimating the Value of Non-Marketable Land in Israel
Doron Lavee1,2, Gilat Baniad1

A b st r a c t

Recently, several land-intensive public projects have been planned in Israel, designated for construction on
non-marketable land. However, it is difficult to estimate the economic value of these lands and they often
receive a low value that may lead to high land consumption, loss of open spaces and lack of viability of
projects. This raises the importance of developing a method for estimating the value of non-marketable land.
This paper presents a model designed for calculating the value of non-marketable land in Israel, based on
marketable land prices, using various measures such as location and socio-economic status. The model was
applied to estimate the value of non-marketable land in four different areas in Israel, where there is an interest
in establishing renewable energy facilities. According to the findings of the model, the different areas have
various economic values. These values are considerably higher than the price assigned by the government
assessor.
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הקדמה

שוויים של קרקעות אשר אין להן ערך שוקי מוגדר.

לאחרונה פרסמו משרדי הממשלה בישראל מספר

מחקר זה מציג מודל שמטרתו לספק כלי בקביי

מכרזים לפרויקטים ציבוריים עתירי קרקע המיועדים

עת מדדים לאמידת ערכן של קרקעות לא-סחירות.

להקמה על קרקעות לא-סחירות שאין להן מחיר

שימוש בכלי זה יצמצם שימוש לא יעיל בקרקעות

שוק ,כגון הקמת מתקן לאנרגיה סולארית באשלים.

לא-סחירות בעת ייעודן לפרויקטים ציבוריים שונים

ערכי הקרקעות שנקבעו לפרויקטים אלו  120 -ש"ח

וימנע הוצאה לפועל של פרויקטים שאינם כדאיים

לדונם לשנה (חורש - )2009 ,הינם נמוכים ואינם

מבחינה כלכלית .הקמת פרויקטים שונים מקבעת

משקפים את העובדה כי קרקע הינה משאב במחי

את השימוש בקרקע המיועדת לכך לפרק זמן ארוך,

סור ובעלת ערך כלכלי רב ,בייחוד במדינות קטנות

לכן המודל מתייחס לתזרים העתידי הצפוי להתקי

בשטחן כדוגמת ישראל.

בל מהקרקע בטווח הארוך .אומדן ערכן של קרקי

מחירי קרקעות חשופים לכשלי שוק שונים ולהחי

עות אלו יכול לסייע לבחינת הכדאיות של הקמת
פרויקטים באזורים השונים .המודל אינו מתייחס

לטות פוליטיות העלולות לגרום להערכת מחיר לא

לגורמים שונים המשפיעים על כדאיות כלכלית אשר

נכונה .לרוב מתייחסים למחיר קרקע המיועדת לשיי

הינם ספציפיים לפרויקט מסוים.

מושים ציבוריים כאל עלות שקועה 1או כאל עלות
אפסית .אולם מאחר ולקרקע ייתכנו שימושים חלוי
פיים ,התייחסות זו אינה משקפת את ערכה הנכון.

סקירת ספרות

ישנם מחקרים המבקרים את העובדה שבעת בחינת
כדאיות לפרויקטים ציבוריים שונים אין התייחסות

כפי שצויין ,לא קיימת התייחסות רבה לנושא אמידת

לערך הקרקע ,או שמיוחס לה ערך נמוך (Ketcham

קרקעות לא-סחירות .שיטה מקובלת להערכת קרקע

 .)and Komanoff, 1992; Delucchi, 1998תמחור-חסר

לא סחירה במחקרים שונים היא התבססות על ערכי
הקרקעות הסמוכות (Woudsma et al., 2006; Hamilton,

של קרקעות אלה מקטין את היעילות הכלכלית
וגורם לחוסר כדאיות להקמתם של פרויקטים וכן

 .)2005במחקרו טוען  )2005( Delucchiשכאשר נעשה

עלול להוביל לצריכת קרקע גבוהה ולאובדן שטחים

שימוש בקרקע ,העלות אשר צריכה להילקח בחשבון

פתוחים ( .)Braid, 1995; Roth, 1996בנוסף ,מאחר ולא

היא שווי הקרקע בשוק החופשי .מחקר אחר גרס

צפויות הכנסות מקרקעות אלו ,ניהולם נעשה לרוב

שמבחינה כלכלית יש להתייחס לערך הקרקע מבי

בצורה לא יעילה ( .)Poole, 1997לפיכך ,קיימת חשיבות

חינת מחיר ומיסוי ,כפי שמתייחסים לקרקע דומה

רבה בבניית מודל לתמחור ראוי של הקרקעות הלא-

אשר נמצאת בשימוש ( .)Anas, et al., 1997ממחקרם

סחירות.

ש ל  Kokוחובריו ( )2011עולה כי קיים קשר בין מח�י
רי הקרקע באזורים עירוניים במטרופולין סן פרני

תמחור-חסר נפוץ במיוחד במקרים של קרקעות

סיסקו לבין מאפיינים גיאוגרפיים ,איכות השכונות

לא-סחירות אשר אינן ממוקמות בסמוך לשימושי

הקרובות ושימושי הקרקע השונים .במחקר שהתבי

קרקע מהם ניתן לגזור ערכי מחיר כלשהם .על פי

צע בניו-יורק בארה"ב נמצא שמחירי קרקעות ללא

רוב ,לקרקעות בלתי סחירות אלו אין צפי לפיתוח

יעוד עולים ככל שמתקרבים למרכז (Haughwout et

בטווח הנראה לעין .למרות זאת ,לא קיימת בעולם

 .)al., 2008באופן דומה ,במחקר אשר בחן עסקאות

התייחסות רבה לתמחור קרקעות לא-סחירות ,מכיוון

של דירות למגורים בישראל נמצא שקירבה למרכז

שבמדינות רבות לא קיימת בעיית מחסור בקרקעות

מעלה את ערכי הדירות (למ"ס .)2009 ,התייחסות זו

(ארה"ב ,קנדה וכד') ,ובמדינות אחרות גידול האוכי

לקרקע רלוונטית בעיקר באזורים אורבניים בהם

לוסין קטן ולעיתים אף שלילי ,כך שהצורך בניצול

מחירי הקרקע גבוהים וקיימת תחרות בין השימושים

קרקעות חדשות הינו נמוך יחסית (למשל במדיי

השונים (.)Vickrey, 1997

נות אירופה) .מדינת ישראל ,לעומת זאת ,מתאפיינת
בשטח מצומצם ובשונות גבוהה בצפיפות האוכלוי

מחקרים אחרים מתייחסים לנושא אמידת מחירי

סין בין מרכז הארץ לפריפריה ,וקיימים בה פערים

קרקעות באזורים מרוחקים מאזורים אורבניים .על

משמעותיים בערך הקרקעות בין המרכז לאזורים

פי מחקרו של  ,)2003( Hirshhornהמחירים של קרקע

הפריפריאליים .מכאן עולה הצורך להתייחסות לערך

חקלאית מבוססים לרוב על ממוצעים כלל מחוזיים

הקרקע באמצעות יצירת מתכונת אחידה לאמידת

או כלל ארציים ,משום שכאשר מדובר על קרקעות
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באזורים בעלי ביקוש נמוך ,קשה למצוא נתונים

שיטות לאמידת ערך נוף/קרבה לים

לשם אמידה מדויקת יותר .בניתוח שערכו Gurgel

בנוסף למיקום ולמרחק מקרקעות סחירות ,לקרקע

וחובריו ( )2008בנושא הEmissions Prediction( EPPA-

יש מאפיינים ייחודיים שונים המשפיעים על ערכה,

 ,)and Policy Analysissהחוקרים הניחו כי ניתן ל�ג

כגון ערך נופי וקרבה לים .קיימות בספרות המקי

זור את מחירן של קרקעות שאינן בשימוש ממחירי

צועית מספר שיטות אמידה מקובלות המבוססות

קרקעות אשר נמצאות בשימוש .ההשוואה נערכה

על הערכים הסובייקטיביים אשר אנשים מעניקים

לקרקעות מרעה ויערות אשר מחירן נקבע על ידי

לנכסים או לפעילויות הכרוכות בהם.

שווי השימוש בהן .במחקר שנערך בישראל (Fleischer

1 .1שיטת המחירים ההדוניים (HPM - Hedonic

 ,)and Tsur, 20000החוקרים אמדו את התועלות הציב�ו

 - )Price Methoddשיטה המשמשת על מנת ל�א

ריות המתקבלות משטחים חקלאיים בעמק החולה

מוד ביקוש או ערך ,הנאמד על פי התנהגות

ובעמק יזרעאל על ידי שימוש בשיטת עלות הני

בפועל ,למשל מחירי שוק של דירות .שיטה זו

סיעה ( )Travel Cost Modelושיטת ההערכה המותנית

יעילה בעיקר באמידת אלמנטים בסביבת אזוי

( .)Contingent Valuation Methodהחוקרים מצאו כי

רים בנויים מכיוון שהיא מתבססת על מחירי

ערך הנוף החקלאי בשני האזורים נאמד בכ119-

שוק קיימים .היות ומחירם של נכסים מורכב

מיליון דולר בשנה ,סכום העולה בשיעור ניכר על

מגורמים רבים ,הפרדת המחיר למרכיביו מאי

הערך המתקבל מהתוצרת החקלאית שנאמדת בכ25-

פשרת לבודד את הערך המוקנה על ידי הפרי

מיליון דולר בשנה .מהמחקר עולה כי ישנם שיעורי

טים לכל גורם .מחקר י  HPMמשתמשים במ�ש

תמיכה גבוהים של הציבור בישראל בשימור נופים

וואות רגרסיה על רשומות שמתקבלות משווקי

חקלאיים.

הנדל"ן על מנת לאמוד את השינויים בערכי

במקרים בהם אין קרקעות סמוכות אשר ניתן להי

רכוש הקשורים לאלמנטים שונים.

תבסס על ערכן ,קיימת גישה המתבססת בעיקר

מתבססת על התנהגות הצרכן בפועל (Rinehart,

על גזירת מחיר הקרקע על פי המרחק מהקרקעות

שיטה זו

; 1999; Bourassa et al., 2004 Pompe andאודיש

הסחירות .במחקרו  )1999( Gwartneyמציין מספר

ופליישמן.)2004 ,

שיטות אפשריות לאמידת ערך קרקע .אחת השיטות

2 .2שיטת ההערכה המותנית (CVM - Contingent

הינה שיטת היחסים הפרופורציוניים (Proportional

 - )Valuation Methodאמידת ערך התועלות

 .)Relationsבשיטה זו מעריכים את שווי הקרקע,

ממוצר כלשהו (דוגמת שטח ציבורי) על ידי

כאשר לא קיים בסיס נתונים רלוונטי ,באמצעות

תשאול ישיר של האוכלוסייה הרלוונטית .במי

ניסיון ונתונים מאזורים אחרים .לשם כך יש לבחור

קרה זה ,מתבקש הציבור להעריך את החשיי

נכס ממוצע (נכס בסיס) בעיר גדולה כאשר מחירו

בות המיוחסת לתועלות אלו ולבטא את הסכום

מנורמל ל ,1-וערכי הנכסים האחרים יושוו אל מול

אותו הם מוכנים לשלם (WTP - Willingness

נכס בסיס זה .הפרופורציה אשר  Gwartneyהעניק

 )to Payyאו לקבל פיצוי בעבור ויתור על ת�ו

לקרקע בשימוש כפרי וחקלאי נעה בין ( 0.01כפרי

עלות אלה ( .)willingness to receiveהבעייתיות

וחקלאי רחוק) ל( 0.05-כפרי וחקלאי קרוב) ממחיר

הקיימת בשיטה זאת כרוכה בכך שבזמן ביצוע

נכס הבסיס .במחקרו של  Gwartneyאין אמנם

הסקר ,הנסקרים אינם משלמים בפועל .לכן

התייחסות מפורשת לקרקעות אשר אין להן ייעוד,

בדרך כלל מידת הנכונות של הנסקרים לשלם

אולם השימוש החקלאי הוא הקרוב ביותר לקרקעות

תהיה גבוהה יותר בסקר בהשוואה לנכונותם

בלתי סחירות .במחקר מצוין כי יכולים להיות הבדי

האמיתית כאשר יידרשו לשלם בפועלFleischer( .

לים משמעותיים בין אזורים שונים בעולם ,לכן יש

 ; and Tsur, 2000אודיש ופליישמן ;2004 ,סדן,

להתאים לכל אזור מודל אשר ייערך על ידי מומחים

פוכס ולרמן.)2003 ,

מקומיים .מאחר ומדינת ישראל היא מדינה קטנה

3 .3עלות הנסיעה (- )TCM - Travel cost Method

בשטחה ,ייתכן שמבחינת המרחק ,הפרופורציה הרלי

שיטה זו מקובלת מאד בהערכת שווי של אלי

וונטית לקרקעות לא-סחירות בישראל צריכה להיות

מנטים סביבתיים כגון פארקים ,נחלים ומוקדי

זו של אזור כפרי וחקלאי קרוב (.)0.05

פעילות דומים .השיטה מבוססת על חישוב ערך
הזמן האלטרנטיבי של האוכלוסייה הרלוונטית
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עם וללא האלמנט הסביבתי .השיטה משתמשת

מטרים שונים על מחירי קרקעות .תחילה נבחנו

במידע לגבי העלויות של המבקרים בעת ביקורם

המאפיינים הכלליים של הקרקע ,כגון מרחק מתל

בפארק או באלמנט סביבתי אחר ,על מנת לאי

אביב ורמה סוציו-אקונומית .על בסיס משתנים

מוד את מוכנותם לשלם על אותו אלמנט .ערך

אלו נבנתה משוואה והתקבלו המקדמים המתאימים

האלמנט הסביבתי עולה ככל שכמות האוכלוי

אשר על פיהם ניתן לחשב את ערך הקרקע למ"ר.

סייה הרלוונטית עולה וככל שהאלטרנטיבות
מצומצמות יותר.)Fleischer and Tsur, 2000( .

הגדרת המשתנים

מחקרים רבים השתמשו בשיטות אמידה אלו על

אמידת ערך קרקעות לא-סחירות התבססה על שיי

מנת לבחון השפעות כגון נוף וקרבה לים על ערכי

מוש בבסיס נתונים של קרקעות סחירות ,אשר מהן

הקרקע .במחקרם של  Rinehartו ,)1999( Pompe-אשר

נגזר שווי הקרקעות הבלתי סחירות על פי המשתנים

התבסס על מודל המחירים ההדונים ,נמצא כי ערך

השונים המוצגים להלן:

קרקע בעלת נוף לאוקיאנוס גבוה ב 147%-מערך

מרחק מתל אביב  :בהתאם לשיטת היחסים הפרופ�ו

קרקע ללא נוף זה .ממחקר דומה שערכו Bourassa

רציוניים ,מחיר הקרקע נגזר ממחיר "נכס הבסיס"

וחובריו ( )2004בניו זילנד ,בו השתמשו גם הם במודל

והמרחקים השונים ממנו ( .)Gwartney, 1999מחיר

המחירים ההדונים ,עולה כי נוף פנורמי לאוקיאנוס

הקרקע במקרה זה נגזר מהמרחק מתל אביב וזאת

מעלה את ערך הנכס ב 65%-ונוף חלקי מוסיף .40%

מאחר שישנה ירידה במחיר הקרקעות ככל שמתי

במחקרים שנערכו בישראל על ידי שימוש בשיטת

רחקים מאזור המרכז (למ"ס  .)2009 ,ההשוואה ה�ר

המחירים ההדוניים ו CVM-נמצא כי השפעת נוף

לוונטית היא לקרקע חקלאית סמוכה ,מכיוון שזהו

מלא לים מייקרת את ערכם של דירות יוקרה בתל

סוג שימוש הקרקע הקרוב ביותר לקרקע ללא ייעוד.

אביב ב( 47.7%-אודיש ופליישמן ,)2004 ,וכי ערך

מדד זה חושב על ידי בדיקת המרחק מתל אביב של

יחידת דיור ממוצעת בקרקעות הסמוכות לים בתל

כל העסקאות שמופיעות בבסיס הנתונים שמתואר

אביב גדלה ב 52.5-אלף דולר לכל ק"מ של קרבה

להלן.

לים (סדן ,פוכס ולרמן.)2003 ,

משתנה דמה למיקום במטרופולין :מחירי

מהמחקרים השונים עולה כי ניתן לאמוד מחיר של

דירות

ממוצעים במטרופולינים הינם גבוהים ממחירי דיי

קרקע שאין לה ייעוד על ידי שימוש במחיר קרקעות

רות ממוצעים באזורים אחרים (למ"ס .)2009 ,בהרצת

שיש להן שימוש ,וככל שהקרקע רחוקה יותר מאזור

הרגרסיה ישנה התייחסות לשני משתני דמה :מטרוי

מיושב כך מחירה הולך ופוחת .כמו כן ,קיימים גוי

פולין ירושלים ומטרופולינים חיפה וב"ש (ההבדל בין

רמים משפיעים נוספים כגון איכות אזורי המגורים

מטרופולין חיפה ומטרופולין ב"ש נמצא לא מובהק,

בסביבה (גורם סוציו-אקונומי) וקרבה לים ,לאזורי

ולכן נעשה שימוש במשתנה דמה אחד לשניהם).

נופש ,לפארקים ועוד .עבודה זו שומרת על עקרונות

משתנה דמה קרבה לעיר  :פרט להתייחסות למטר�ו

אלו כדי לאמוד את ערכן של קרקעות לא-סחירות,

פולינים ,נבחנה השפעת הקרבה ל 24-ערים גדולות

תוך התבססות על נתונים קיימים .מתודולוגיית

(מעל  50,000תושבים) מאחר ואף הן צפויות להשפיע

האמידה שתוצג להלן מתבססת על גזירת מחירן

על ערכי הנכסים בסביבתן הקרובה .לשם כך ,נעשה

של קרקעות בלתי סחירות אשר אין להן מחיר שוק

שימוש במשתנה דמה שיכול לקבל שני ערכים לכל

ממחירן של קרקעות סחירות .אומדן ערכי קרקעות

אחת מהעסקאות :ערך  1במידה והקרקע במרחק של

סחירות ,מהן נגזרים מחירי הקרקעות הלא-סחירות

 0-1ק"מ מעיר ,ו 0-במידה והקרקע מרוחקת יותר.

במסגרת עבודה זו ,מוצג באופן מפורט בעבודה

משתנה דמה צפון/דרום :משתנה נוסף אשר משפיע

שנערכה עבור משרד התחבורה (פארטו.)2010 ,

על ערך נכסים הוא מיקומם על פי חלוקת הארץ
לצפון ,מרכז ודרום וזאת בשל ההבדלים המהותיים

מתודולוגיה :אמידת ערך קרקע לא-סחירה
בישראל

משרד התמ"ת  ,מרחק של  40ק"מ מהווה מרחק

על מנת לאמוד ערך קרקע לא-סחירה המיועדת

משמעותי כך שהעתקת מקום מגורים למרחק זה

לפרויקטים ציבוריים ,נאמדו השפעותיהם של פרי

ממקום העבודה מזכה בפיצויי פיטורין .לפיכך נקבע

במחירי הדירות בין שלושת אזורים אלה .על פי
2

משתנה זה על פי מרחק של  40ק"מ צפונה ודרומה
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מתל אביב (כלל הערים והישובים בתווך נחשבים

בניית משוואה לאמידת ערך הקרקע

כנמצאים במרכז).

לשם אמידת ערך קרקעות לא-סחירות נבדק הקשר

רמה סוציו-אקונומית :כפי שצוין בסקירת הספרות,

הסטטיסטי בין מחירי קרקע למ"ר (משתנה מוסי

הרמה הסוציו-אקונומית באזור מסוים יכולה להשי

בר) לבין המשתנים שתוארו לעיל (משתנים מסביי

פיע רבות על ערך הקרקע (למ"ס.)Kok, 2011 ;2009 ,

רים) .בסיס הנתונים כולל  8,100עסקאות מקרקעין

משתנה זה מבוסס על דירוג הלמ"ס לרמות סוציו-

שבוצעו בשנים  1999-2008מתוך תוצאות מכרזים

אקונומיות בסולם שבין .1-10

שפורסמו באתר מינהל מקרקעי ישראל ,הכוללים

משתנה דמה קרבה לים :על פי סקירת הספרות,

את שם הישוב ,גודל השטח וסכום העסקה .לאחר

לנוף ולקרבה לים השפעה חיובית על ערכי הנכסים

מכן עבור כל עסקה נאספו נתונים על פי המדדים

(אודיש ופליישמן ;2004 ,סדן ,פוכס ולרמן.)2003 ,

שהוצגו לעיל .משוואת הרגרסיה שנמצאה המתאימה

לפיכך הוגדר משתנה קרבה לים במרחק של עד 1

ביותר להסברת הקשר בין ערך העסקה למשתנים

קילומטר מקו החוף.

המסבירים היא סמי-לוגריתמית ,באמצעותה ניתן
לבחון את השינוי במחיר על פי מרחקים אבסולוי

אמנם משתני הדמה מיקום במטרופולין ,קרבה לעיר

טיים .המשוואה נכתבת כך:

והמיקום בדרום ובצפון נמצאים בקורלציה מסוימת,
אולם סביר להניח כי גם בהינתן המכנה המשותף

ln( P) t = β 0 + β1 L + β 2 J + β 3 M + β 4 N + β 5C + β 6 E + β 7 X i + β 8O + ε

הקיים בין משתני הדמה השונים שנכללו במודל,

כאשר:

השפעתם על ערך הקרקע תהיה שונה .כך למשל

 - Pמחיר למ"ר ב.$-

משתנה הדמה מיקום במטרופולין מצביע על גודל

 - Lמרחק בקילומטרים מתל אביב.

קה לישובים הכלולים בה ,גורם שמשפיע על ערך

 - Jערך של משתנה דמה מיקום במטרופולין ירושלים
(מטרופולין ירושלים = ,1אחרת = .)0
 - Mערך של משתנה דמה למיקום במטרופולינים

האוכלוסייה ועל

נגישות לשירותים שהעיר מעניי

הקרקעות במטרופולין ובסביבתו .אין סיבה להניח

חיפה וב"ש (מטרופולין חיפה או ב"ש = ,1אחרת =)0

שהשפעה זו על ערך הקרקעות זהה להשפעה של

 - Nערך של משתנה דמה למיקום מצפון למרכז (צפון
= ,1אחרת =)0

מיקומה הגיאוגראפי של העיר בארץ.
על מנת לוודא שהוספת כלל משתני הדמה למודל

 - Cערך של משתנה דמה למיקום מדרום למרכז (דרום
= ,1אחרת =)0
 - Eערך של רמה סוציו-אקונומית במיקומה של עסקת

תן לראות ,המתאם בין המשתנים השונים אינו גבוה

המקרקעין בסולם שבין .1-10

אינה מייצרת בעיית קולינאריות בוצעה בחינה של
המתאם בין המשתנים השונים (טבל ה  .)1כפי שנ�י

X
 - iערך של משתנה דמה מרחק מעיר קרובה (עבור
מרחק של עד  1ק"מ =  ,1אחרת=)0
 - Oמקדם של משתנה דמה קרבה לים (מרחק של
עד  1ק"מ מהים = ,1אחרת =)0

ולכן אין סיבה לחשוד להטיה באומדנים.

טבלה  :1בחינה של מקדם המתאם  Rבין המשתנים השונים
מרחק מתל
אביב
L

מטרופולין
חיפה/ב”ש
M

דרום
ישראל
C

צפון
ישראל
N

רמה סוציו-
אקונומית
Fi

מטרופולין
ירושלים
J

קרבה
לים
O

קרבה
לעיר
Xi

מרחק מתל אביב L

1

0.077

0.451

0.429

-0.299

0.017

-0.212

-0.178

מטרופולין חיפה/ב”ש M

0.077

1

-0.169

0.262

-0.048

0.512

0.532

0.218

צפון ישראל N

0.451

-0.169

1

-0.263

-0.212

-0.119

-0.270

0.014

דרום ישראל C

0.429

0.262

-0.263

1

-0.065

-0.086

0.049

-0.069

רמה סוציו-אקונומית E

-0.299

-0.048

-0.212

-0.065

1

-0.189

0.043

0.097

מטרופולין ירושלים J

0.017

0.512

-0.119

-0.086

-0.189

1

0.272

-0.072

קרבה לעיר Xi

-0.212

0.532

-0.270

0.049

0.043

0.272

1

0.422

קרבה לים O

-0.178

0.218

0.014

-0.069

0.097

-0.072

0.422

1
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על מנת לפרש את ערכי המשוואה הסמי-לוגריתמית

טבלה  :2תוצאות הרצת הרגרסיה ושיעור השפעת

שהוצגה לעיל יש להתייחס למקדמים כאל פונקציה

המשתנים

שאינה ליניארית (התייחסות למקדמים כליניאריים

משתנה

עבור שינויים גדולים התוצאות תהיינה מוטות).

מרחק
מתל-אביב L

תציג תוצאות נכונות עבור שינויים קטנים אולם
במאמר שפרסמו  )1989( Thornton and Innesהוזכרה

מטרופולין
ירושלים J

מיות ומוצגת דרך לפרשנות נכונה .ממאמרם עולה

מטרופולין
חיפה/ב”ש M

בעיית הפרשנות למקדמים במשוואות סמי-לוגריתי
כי פירוש נכון של המקדמים דורש להציבם בנוסחה

צפון ישראל N

הבאה:

g = exp(b∆X ) − 1

דרום ישראל C
רמה
סוציו-אקונומית E

כאשר:

g

 -הוא מקדם סמי-לוגריתמי

 - ∆Xהשינוי במדד (במקרה האמפירי שיוצג להלן זהו
המרחק מתל אביב).

קרבה לים O

כאשר רוצים לפרש משתנה דמה יש להציבו בנוסחה
הבאה:

constant
R2
מספר תצפיות

g = exp(b) − 1

-0.007
()20.12
1.307
()17.73
0.368
()7.97
-0.522
()15.04
-1.170
()27.62

exp (-0.0072407xL)-1
2.694
0.44499101
-0.406382021
-0.689680852

0.176
()28.04

exp (0.176032xE)-1

-0.186
()6.19
0.789
()20.38
4.003
()89.12
0.48
8,101

קרבה לעיר Xi

 - bמקדם שהתקבל מהרצת הרגרסיה

מקדמי
הרגרסיה

שיעור השפעה (מקדם
חצי לוגריתמי)

-0.169314487
1.201002195

בסוגריים מדווח ערך מבחן  ;tכל המקדמים מובהקים ברמת
מובהקות .1%

על פי נוסחה זו יוצגו המקדמים שהתקבלו מהמי

איור  1השפעת מרחק מתל אביב על שיעור ירידה במחיר הקרקע

שוואה והמקדמים שיש לקחת בחשבון בעת חישוב
ערך קרקע.

מרחק מת"א )ק"מ(
200

180

160

140

120

100

80

0%
60

40

20

-20%
-30%

תוצאות הרצת הרגרסיה על בסיס הנתונים של

-40%

עסקאות המקרקעין מוצגות בטבלה  .2המקדמים

-50%

מייצגים את שיעורי השינוי ביחס לערך הבסיס

-60%

של קרקע באזור המרכז (כאשר התוצאות מייצגות

-70%

בממוצע את כל ייעודי הקרקע) .עבור משתני הדמה

-80%

איור  :1השפעת מרחק מתל אביב על שיעור ירידה
במחיר הקרקע
איור  1השפעת הרמה הסוציו-אקונומית על ערך הקרקע

החישוב קבוע ,אולם עבור המרחק מתל אביב והרי
מה הסוציו-אקונומית התוצאה משתנה ,לכן הוצגו
אלה (איורים  .)2 ,1על פי המקדמים שהתקבלו
ניתן לראות את השפעת המשתנים השונים על ערכי
הקרקעות .ככל שמתרחקים מתל אביב ,ערך הקרקע
יורד (איור  ,)1אבל קרבה למטרופולינים האחרים
מעלה את הערך – כאשר לירושלים השפעה גבוהה
יותר מחיפה וב"ש .מחירי הקרקעות בצפון גבוהים
מאלה

שבדרום.

עליה

10

הסוציו-אקונומית

1

איור  :2השפעת הרמה הסוציו-אקונומית על ערך
הקרקע

ביישוב מובילה לעליה במחיר הקרקע (איור  ,)2וכן
גם הקרבה לים (טבלה .)2
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9

8

4
5
6
7
רמה סוציו אקונומית
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חישוב ערך הקרקע למ"ר

אביב ודמה מיקום בדרום בלבד ,כאשר שאר משתני

לאחר שהוגדרו כלל המקדמים ביחס לקרקע שאת

הדמה (מיקום במטרופולין ,צפון ,קרבה לים ,קרבה

ערכה אנו מבקשים לאמוד ניתן לגשת לאמידת ערך

לעיר קרובה) לא מתקיימים ועל כן ערכם  .0משתנה

הקרקע .תחילה ,יש לבחור את ערך הבסיס המשמש

נוסף שאינו חל באזורים אלו הוא המשתנה הסוציו-

להשוואה .מחיר הבסיס שהוגדר הינו מחיר קרקע

אקונומי מכיוון שאזורים אלו אינם אזורי מגורים.

חקלאית בתל אביב שעל פי השמאי הממשלתי ערכה

על מנת להתייחס לאי זמינותם של קרקעות אלו

 111$למ"ר (בשנת  .)2008כאמור נלקח מחיר הבסיס

באם יוקמו עליהם פרויקטים ,יש ,כאמור ,להוון

של קרקע חקלאית מאחר וזו הקרקע הקרובה ביותר

את המחיר המתקבל ב( 4%-מחיר הון חסר סיכון)

לקרקע שאינה סחירה .ערך זה מהווה את מחיר

לאורך  30שנים.

ה ,100%-וממנו יש להפחית את ערך הקרקע על פי

אנרגיות מתחדדשות ומרחקם מתל אביב
מת מתקנים לא
איור  :1מיקום האזזורים בהם קיים עניין להקמ

המרחק מתל אביב ולהוסיף או להפחית בהתאם
לפרמטרים השונים שבמשוואה .כך למשל ,על מנת
לחשב ערך קרקע במרחק של  100ק"מ מתל אביב
יש להפחית  51.5%מערך הבסיס ,כך שנקבל שערך
הקרקע החקלאית הוא  53.8$למ"ר בלבד .אם בנוסף
לכך הקרקע ממוקמת בדרום יש להפחית מערכה
עוד  68.9%נוספים ,לפיכך ערכה ירד לכ 16.7$-למ"ר.
בהתאם לדוגמאות אלו יש לכלול את המשתנים
הרלוונטיים בחישוב ערכי קרקע בכל מקום .לבסוף
יש להכפיל את ערך הקרקע המתקבל למ"ר בגודל
השטח המיועד.
המודל המוצג מתבסס על עסקאות בקרקעות סחיי
רות .עבור קרקע שאינה סחירה כיום  -ייתכן והיו
מיישמים שימושים אחרים בטווח הרחוק ,אך הליך
כזה אורך זמן רב (שינוי ייעוד ,הכנת תב"ע ,התי
נגדויות ,תכנון וכד') .לכן ,יש להתייחס גם לגורם
הזמן באופן שתיבחן זמינות הקרקע לשימושים אלי
טרנטיביים .התקופה הדרושה להגדרת ייעוד הקרי

איור  :3מיקום האזורים בהם קיים עניין להקמת

קע ויישום שימוש אלטרנטיבי מוערכת ב 30-שנים

מתקנים לאנרגיות מתחדשות ומרחקם מתל אביב

בממוצע .לפיכך יש לבצע היוון להערכת שווי הקרקע
כיום (בהתאם לתוצאות שהוצגו עד כה במודל) על-
פני טווח של  30שנה ובשער ריבית של ( 4%מחיר

כפי שניתן לראות מתוצאות המודל ,ערכי הקרקע

הון חסר סיכון).

המתקבלים בכל אזור הינם שונים ,כאשר הגורם

3

להבדל במקרה זה הינו המרחק מת"א .התוצאות
מראות כי יש לקרקעות אלו ערך כלכלי גבוה (טבלה

דוגמה :שימוש במודל לתמחור קרקעות
המיועדות לפרויקטים של אנרגיות מתחדשות
בישראל

תוצאות כי באזור בו ערך הקרקע הינו הגבוה ביותר,

המודל המוצג במאמר זה שימש להערכת קרקעות

צאלים ,שם יועד השטח הגדול ביותר ,ואילו בקרקע

לא-סחירות בישראל בארבעה אזורים בנגב ,בהם

לה נמצא הערך הנמוך ביותר ,קטורה ,שם יועד

קיים עניין להקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות

השטח הקטן ביותר להקמת המתקנים .כזכור ,ערך
על ידי השמאי

 .)3על פי המודל ערכן נע בין  1.87$ל 5.34$-למ"ר,
כלומר בי ן  1,870ל 5,340$-לדונם .ניתן לראות מ�ה

מתחדשות :קטורה ,צאלים ,צומת הנגב ומישור רותם

הקרקעות שנקבעו לפרויקטים אלו

(איור .)3

הממשלתי הינו  120ש"ח לדונם לשנה שהן כ32.1$4-

המשתנים הרלוונטיים לאזורים אלו הם מרחק מתל

לדונם .מכאן עולה כי הערכה זו הינה נמוכה ולא
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משקפת את ערכן האמיתי של הקרקעות .לפיכך,

הפרויקט ,אשר ,כאמור ,לרוב איננו נלקח בחשבון.

לאחר בחינת ארבעת האיזורים השונים ,על מנת

המודל אינו מתייחס לגורמים אחרים המשפיעים על

למקסם את כדאיותו הכלכלית של הפרויקט להקי

כדאיותו הכלכלית של השימוש בקרקע אשר הינם

מת מתקן לאנרגיות מתחדשות ,מבחינת היבט עלות

ספציפיים לפרויקט מסוים .הדוגמה שהוצגה לשימוש

הקרקע ,יש למקמו בקטורה ,בו ערך הקרקע הינו

במודל המוצע בחנה קרקעות לא-סחירות בארבעה

הנמוך ביותר.

אזורים בהם יש עניין להקמת מתקנים לאנרגיות

יש לציין שבבחינת כדאיות כלכלית לפרויקט נתון

מתחדשות .לקרקעות אלו קבע השמאי הממשלתי

יש לכלול גורמים משפיעים נוספים אשר הינם ייחוי

ערך של  32.1$לדונם לשנה .מתוצאות המודל עולה

דיים לפרויקט .המודל המוצע במאמר זה בוחן את

כי ישנם הבדלים ניכרים בערכי הקרקע באזורים

הכדאיות בהתבסס על היבט עלות הקרקע ,ואינו

השונים ,הנעים בי ן  1,870$ל 5,340$-לדונם .לקר�ק

כולל את יתר הגורמים המשפיעים .במקרה של בחיי

עות אלו יש ערך כלכלי הגבוה משמעותית מהערך

נת הכדאיות הכלכלית של פרויקט לאנרגיה מתחי

שנקבע להן על ידי השמאי הממשלתי ,וזאת למי

דשת למשל ,יש לבחון גורמים נוספים ,כגון באיזה

רות מיקומן המרוחק מאזורים מיושבים .עוד עולה

סוג מתקן ואנרגיה מדובר ,להיכן האנרגיה המיוצרת

מממצאי המודל כי ערך הקרקע הגבוה ביותר התי

מיועדת ,כיצד היא תסופק לצרכנים ומהו מחיר

קבל באזור בו יועד השטח הגדול ביותר ,עובדה

ההובלה המשוער .עם זאת ,שיקולים אלו אינם נכי

שעלולה לפגוע בכדאיותו הכלכלית של הפרויקט

ללים במסגרת המודל הכלכלי המוצע ,והינם ייחוי

במידה ויוחלט להקימו באזור זה .מכאן ניתן לראות

דים לכל פרויקט.

כי שימוש במודל שהוצג בעבודה זו מאפשר הטמי
עה של עלויות הקרקע בעת בחינת המיקום והשטח
הרצויים לשימושים ציבוריים שונים ,ויכול לסייע

טבלה  :3אמידת ערכן של קרקעות לא-סחירות
המיועדות לפרויקטים של מתקנים לייצור אנרגיות
מתחדשות ,אזור הדרום
מיקום

מרחק
מת"א
(ק"מ)

שטח
(מ"ר)

צאלים

95

ערך
קרקע
למ"ר ()$

במניעת שימוש לא כלכלי בקרקעות ,ולפיכך במניעת
מימוש פרויקטים שאינם כדאיים מבחינה כלכלית.

ערך
הקרקע
()$

תודות

5.34 1,800,000

9,612,000

המאמר מבוסס על מחקר במימון המשרד להגנת

צומת הנגב

110

750,000

4.79

3,592,500

הסביבה .המחברים מודים למשרד להגנת הסביבה

מישור
רותם

120

750,000

4.45

3,337,500

קטורה

240

600,000

1.87

1,122,000

על מימון מחקר זה .תודה מיוחדת להדס יוסף-עזרא
אשר סייעה בהערות ובעריכת העבודה.

הערות

סיכום

1 .1הוצאה שכבר בוצעה ולא ניתנת להחזר ,לכן
כבר איננה רלוונטית לגבי החלטות בעתיד.

ישראל הינה מדינה קטנה ולקרקעותיה יש ערך רב,
לפיכך כאשר מייעדים קרקע לפרויקטים ציבוריים

2 .2בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפי
טרות שרואים אותה כפיטורים) ,התשכ”ד.1964-

וקרקעות רבות המיועדות לפרויקטים ציבוריים הינן

3 .3בבדיקה המוצגת לעיל זהו הגורם היחידי שמוי
ביל לשינוי מחירי הקרקע ,זאת מכיוון שארבעת
האתרים שנבחנו ממוקמים באזור הדרום.

נכונה .עבודה זו הציגה מודל לחישוב ערכן של קרי

4 .4שער הדולר הממוצע לשנת  2010הינו 3.7330
ש”ח על פי בנק ישראל ,שערים ממוצעים למי
טבעות נבחרים – http://www.bankisrael. .2010

יש חשיבות בהפנמת ערך הקרקע האמיתי .מאחר
קרקעות לא-סחירות ,שלא מוגדר עבורן ערך שוק,
אמידת ערכן חיונית לצורך בדיקת כדאיות כלכלית
קעות שאינן סחירות בישראל .המודל מתחשב במאי
פיינים שונים של מיקום הקרקע ,כגון מרחק מתל

gov.il/deptdata/mth/average/averg10h.htm

אביב ,מיקום מטרופוליני ,מיקום בצפון או בדרום,
קרבה לים ומצב סוציו-אקונומי .הערך הסופי המתי
קבל מהמודל מהווה את ערך הקרקע לחישוב עלויות

הרשת הגאוגרפית
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