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 סיכו� ומסקנות. 1

 

היק, הפגיעה בצרכני שירותי עבודה זו נערכה עבור המכו� הישראלי לתכנו� כלכלי אשר ביקש לאמוד את 

מדיניות שיווק . 2007�1990שני� כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות למגורי� בישראל בהדיור בישראל 

"). המינהל("על ידי מינהל מקרקעי ישראל ,  ומזה שני� רבותרובה ככולה, קרקעות בישראל מוכתבת

 מכלל 93%�כ הוותהמ, מינהל מקרקעי ישראל הוא גו, סטטוטורי המופקד על ניהול קרקעות הלאו�

� "מעמד דומיננטי בשוקי הנדל מנהנהמינהל ה 1. בישראלהקרקעות המפותחות או הניתנות לפיתוח

. בקביעת השימוש ובשיווק של קרקע לבנייה עירונית, בייזו�כיו� מונופול ולמעשה מהווה , בישראל

והוא מתקיי� ג� , מעמדו המונופוליסטי של המינהל נובע מהריכוזיות הרבה בבעלות על הקרקע בישראל

 2.בבחינה לפי חלוקה גיאוגרפית למחוזות

 

י ישראל קיי� תמרי� כלכלי ברור להביא למקסימו� את ס� התקבולי� הנובעי� למינהל מקרקע

השוואה פשוטה של מחירי הדירות . מהחכרת הקרקעות לבנייה בי� היתר על ידי צמצו� שיווק הקרקעות

 השני� האחרונות מלמדת כי מחירי הדירות עלו בצורה חדה 20בישראל למחירי תשומות הבנייה על פני 

 ולא ירדו באופ� משמעותי מאז ועד ללא כל קשר למחירי התשומותמ " העלייה מבריהע� תחילת גל

 .אשר פוגעת ישירות בעשרות אלפי משקי בית, זוהי תוצאה ישירה של מדיניות המינהל. היו�

 

מאלו (!) כמות הקרקעות ששווקה בפועל על ידי מינהל מקרקעי ישראל בשנות העלייה היו כמחצית

 שיווק שנתי של קרקעות מדינה קבעובעוד החלטות הממשלה .  החלטת הממשלהשנדרשו ממנו על פי

בי� . 3 מאות� יחידות43% רק 1999�1997שיווק מינהל מקרקעי ישראל בשני� , ד" יח60,000בהיק, של 

כמות הדירות ששווקה על . 4אלפי משקי בית 155�גדל מספר משקי הבית בישראל בכ, 1999�1997השני� 

 עיו� בנתוני גמר הבנייה .קעי ישראל באותה תקופה עמדה על כמחצית בלבד מגידול זהידי מינהל מקר

 468נסתיימה בניית� של , 1999�1990מעלה כי במהל� השני� , )ביוזמה פרטית וציבורית יחד(במשק כולו 

51�נתווספו למשק כ, בממוצע.  אלפי משקי בית511באותה תקופה נתווספו למשק . 5אל, יחידות דיור 

 בחינה .ד" אלפי יח46.8�לעומת היק, גמר בנייה ממוצע של כ, אלפי משקי בית מידי שנה בתקופה זו

                                                        
ללא התחשבות בקרקע לא . ל"רשות הפיתוח וקק, מנהל מקרקעי ישראל מופקד על ניהול הקרקע בבעלות של המדינה 1

: ראה,  מכלל הקרקעות של מדינת ישראל%93 �מהוות כ) קרקעות בבעלות שלוש הגורמי� לעיל(קרקעות הנמהל , מוסדרת

asp.odot/static/il.gov.mmi.www://http ,ונספח א' . 
 'ראה נספח ב 2
 . 90' בעמ, 1999די� וחשבו� שנתי לשנת , בנק ישראל, וכ�. 80בעמוד , 1998די� וחשבו� שנתי לשנת ,  ראה בנק ישראל3
 'ראה נספח ג.  08' אוק, חוברת מידע חודשי ,�משרד הבינוי והשיכו, 2.27לוח , 2000שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"למ 4
 .13' בעמ', א5לוח , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1990�1999דיור ותנאי מגורי� בישראל :  מקור5
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 אלפי משקי בית מידי שנה 44.2 – מגלה כי בתקופה זו נתווספו למשק כ 2006�2000מקבילה עבור שני� 

  .6ד" אלפי יח35 –לעומת היק, גמר בנייה ממוצע של כ 

 

, עלייה במחיר היחסי של הקרקע וברנטה הכלכלית לבעלי הקרקע) 1( : למדיניות זו גורמת באופ� ישיר

ירידה במשקל של ) 3(, משקי הבית אשר נמנע מה� לקנות יחידת דיור ישנ� –עלייה בצפיפות הדיור ) 2(

את המחירי� הגבוהי� הנגזרי� ממדיניות . הקרקע הפרטית לעומת הקרקע של מנהל מקרקעי ישראל

בסופו של , ק קרקעות בקצב נמו� משמעותית מקצב גידול האוכלוסייה משלמי�המינהל אשר בחר לשוו

 רמת המחירי� נראה היטב בתרשי�  למשק בית לבי�רהקשר בי� היצע הדיו. 7משקי הבית בישראל, דבר

 :הבא

 

 1975�2007מחירי דיור ריאלי� והיצע דיור למשק בית : 1 תרשי�

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1975QI 1977QI 1979QI 1981QI 1983QI 1985QI 1987QI 1989QI 1991QI 1993QI 1995QI 1997QI 1999QI 2001QI 2003QI 2005QI 2007QI

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

היצע דיור למשק בית (ציר שמאל) מדד מחירי דיור ריאלים (ציר ימין)

 

 

 הפער בי� מלאי הדיור לכמות משקי הבית רק הול� 2007�1990מלמד כי לאור� השני� התרשי� להל� 

משפחה ( אל, משפחות 112.3  �בהצטופפות של כ )  פשוטבחישוב מצטבר(מתבטא  פער זה  .ומתרחב

   .בגלל מחסור בדירות ) נוספת בדירה

 

                                                        
ולכ� ההפרש בי� הגידול ,  נדגיש כי נתוני גמר בנייה אינ� כוללי� דירות שנגרעו ממאז� הדיור בשל גיל� או הפיכת� למשרדי�6

 .לגידול נטו ביחידות הדיור הוא גדול א, יותרבמשקי הבית 
ובייחוד במוצרי� המקומיי� הבלתי סחירי� , לעלייה במחירי המוצרי� המקומיי�ג� עליית המחיר היחסי של הקרקע גורמת  7

לירידה במחיריה� , עלייה ריאלית זו במחירי המוצרי� המקומיי� גורמת לעיוות בהקצאת המקורות במשק. ובשירותי�

 .יי� של המוצרי� הסחירי� ולירידה בכדאיות לייצאהיחס
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 )1989�2007שני� (לכמות משקי בית התרחבות הפער בי� מלאי הדירות : 2 תרשי�
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באותה תקופה שיווקה מנהל מקרקעי .  אל, יחידות דיור786 החלו בנייה 2007�1990במהל� השני� 

מכא� עולה שמלאי הקרקע הפרטית לבנייה .  אל, יחידות דיור לכל היותר481 –ישראל קרקע לבניית כ 

אלו מסבירי� יותר מכל נתו� אחר הנתוני� כל ה.  אל, יחידות דיור305 –למגורי� קטנה בתקופה זו בכ 

 8.את עליית המחירי� המתמשכת ואת הגידול בצפיפות

 

תוגדר כהפרש בי� מחירי הדירות כפי שה� הפגיעה בצרכני שירותי הדיור בישראל , לאור האמור לעיל

היה נגזרי� ממדיניות המינהל הקיימת לבי� המחירי� אות� היו משקי הבית נדרשי� לשל� לו 

הגדרה זו  .המינהל משווק קרקעות בהיק- התוא� את הגידול במספר משקי הבית בשנות העלייה

 לפגיעה הכוללת במשק הקשורה ע� מדיניות המינהל שכ� היא מתעלמת מעליית חס� תחתו�מהווה 

מחירי מוצרי� אחרי� ושירותי� המסופקי� למשקי הבית ומפגיעה בכושר התחרות של פירמות 

  . הנגרמי� מעליית מחירי הקרקע שהיא גור� ייצור מרכזי,זירה הגלובליתישראליות ב

 

 נאמד מודל אקונומטרי של הביקוש לדיור בשני� ,קבלת אומד� לגבי הפרש המחירי� האמורלצור� 

1975�כפונקציה של היצע מאפשר לקבל תחזית לגבי שיעור עליית מחירי הדירות בישראל המודל  2007.9

ניתוח התוצאות ). של כמות הדירות במשק בהשוואה לגודל האוכלוסייה, כלומר(הדיור למשק בית 

, 1990�2007לו קצב שיווק הקרקעות היה זהה לקצב גידול האוכלוסייה בשני� המתקבלות מלמד כי 

                                                        
 'ראה נספח ב 8
בעבודה זו נאמד . 1994�1975אשר עשו שימוש בנתוני� לשני�  1997המודל שנאמד הוצג לראשונה על ידי אקשטיי� ופרלמ�  9

2007�1975המודל מחדש בהסתמ� על נתוני� לשני�  . 
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על . 10מרמת� הנוכחית )/ אל- 280 –כ ( �%83נמוכי� בככיו� מחירי הדיור הריאליי� בישראל היו 

האומד� הכולל לעלות העודפת , ובהתחשב בכמות העסקאות לרכישת דירות במשק, פני התקופה כולה

ג בכל " מהתמ2.7%, שה� בממוצע) 2007במונחי (/  מיליארד �239ששילמו משקי הבית עומד על כ

 . שנה

את תחזית המודל למחירי הדיור בהינת� , התרשי� להל� מציג את מחירי הדיור הריאליי� בפועל

ואת תחזית המודל למחירי הדיור ) קו אמצעי (2007�1975קעות של המינהל בשני� מדיניות שיווק הקר

שהיו צפויי� להתקבל לו שמר מינהל מקרקעי ישראל על היצע הדיור למשק בית ברמה ) קו תחתו�(

השטח האפור מייצג את הפרשי המחירי� הקשורי� . 2007�1990 לאור� התקופה – 1989שהייתה בשנת 

בכל רבעו� על מנת לקבל את האומד� הפרשי� אלו שוקללו בכמות העסקאות . ת כאמורע� שינוי המדיניו

 .לעילג שהוצ

 

 1975�2007מחירי דיור ריאלי� לפי מדיניות שיווק קרקע : 3 תרשי�
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שמור על היצע הדיור למשק בית באותה רמה כפי שהיה ברבעו� האחרו� של א� מינהל מקרקעי ישראל היה משכיל ל, כלומר 10

38%� מחירי הדיור בישראל כיו� היו נמוכי� בכ– 1989שנת . 
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 )1997אקשטיי� ופרלמ� ( מודל הביקוש לדיור 1.2

 

, קושר בי� מחירי הדיור לבי� כמות הדירות הנבניתביקוש לשירותי דיור הודל מב עבודה זו עושה שימוש

תת פרק זה מבוסס במידה רבה על . 1997 כפי שנוסח על ידי אקשטיי� ופרלמ� האוכלוסייה ושער הריבית

 .  ומאמר� ברבעו� לכלכלהעבודת� זו

 

ראה ( זמ� אופטימלית לאור�מודל הביקוש לדיור של משקי הבית מבוסס על שתי משואות של התנהגות 

Topel and Rosen (1988) (�שכר (הביקוש לכמות הדיור של משק בית התלוי במחיר שירותי הדיור .  א

הקושרת בי� מחיר שירותי דיור לבי� הריבית ' משואת הארביטראז. ב. וההכנסה הפרמננטית שלו) דירה

בהנחה כי גמישות הביקוש של משק .הוצאות האחזקה של הדירה ועלית ער� הדירה, על ער� הדירה

ובהנחה שגמישות ביקוש זה ביחס למחיר שירותי הדיור , הבית ביחס להכנסה הפרמננטית היא יחידתית

 , יהיה הביקוש לדיור של משק הבית נתו� על ידי המשואה הבאה. ηי "היא קבועה ונסמנה ע

 

)1(ˆ
ttt yaSh η−=  

 

כ "מספר דירות או סה( זו כמות הדיור למשק בית הנמדדת על ידי היחס בי� מלאי הדיור במשק h כאשר

שכר הדירה (הוא מחיר שירותי הדיור ליחידת דיור  S . לבי� מספר המשפחות במשק) שטח דיור קיי�

�ו)  במונחי יחידות הדיור ŷו, זו ההכנסה הפרמננטית הצפויה לפרט�αבו , במצב סטציונארי. הוא קבוע

h  נניח ש. שיעור עליה קבוע במחיר שירותי הדיור נובע מעליה בהכנסה הפרמננטית, קבוע� γ הוא שיעור 

�יה הקבוע בהכנסה הפרמננטית למשק בית ויהעל gבמצב אזי ,  הוא שיעור עלית מחירי הדיור

סטציונארי מתקיי� הקשר הבא
11

 

 

)1( agηγ = 

 

                                                        

11
 קבוע שיעור הגידול בהכנסה הפרמננטית צרי� להשתוות לשיעור הגידול במחירי  h מתקבל שכאשר ) 1( ממשוואה 

 . ירשירותי דיור כפול גמישות הביקוש ביחס למח

 



 

 

 מתודולוגיה. 2

 

 9

נובעת מכ� שבשיווי משקל מחיר שירותי הדיור משתווה לתשלומי הריבית ' משואת הארביטראז

 ,כלומר. והוצאות העיסקה על בעלות הדירה פחות רווחי ההו� על הבעלות

 

)2()( t

e

tttt PgPrS −+= δ  

 

�הוא שער הריבית על משכנתאות לדיור ו rt,  הוא שיעור הוצאות על אחזקת דירה בהשכרהδכאשר    g
e

  

ונקח לוג ) 1(במשואה ) 2(נציב את משואה . הוא הער� החזוי של רווחי ההו� כתוצאה מעלית מחיר הדירה

 בשני הצדדי� ותתקבל המשואה הבאה

 

)3(ˆ
11

))(( 0 tt

e

tt yLnLnh
t

PgrLn
ηη

αδ +−=−+ 

 

0αהוא קבוע  . 

 

 γנניח שההכנסה הפרמננטית גדלה על פני זמ� בשיעור קבוע  ) 3(כדי לקבל משואה אקונומטרית ממשואה 

 נניח שבקירוב מתקיימת המשואה הבאה, כ�. exp{ut}ובתוספת הפרעה אקראית בשיעור 

  

)4()(( tt

e

tt aLnrgrLn ελδ ++≈−+ 

 

בפרט שער הריבית על משכנתאות לבי� ו הוא פרמטר המודד את מידת הקשר בי� שוק ההו� λ כאשר 

 λבשוק הו� לא משוכלל בו אפשרויות מימו� דירה באמצעות משכנתא ה� מוגבלות יהיה . מחירי הדיור

 λ, כלומר( בשוק הו� משוכלל מחירי הדיור בזמ� הקצר יגיבו מידית לשינויי� בריבית קרוב לאפס ואילו

.  המודדת סטיות בער� הצפוי של שיעור עלית מחירי הדיורמקרית הפרעה היא ε).  יקבל ער� גבוה

�ב) 4(�ו) a1(והצבת , צמיחה הסטציונארי של ההכנסה הפרמננטיתבשיעור ה) 3(� בLnYהחלפת הביטוי )3  (

 נותנת את משואת הרגרסיה הבאה

 

)5(
1~

0 ttt vLnrLnhgt
t

LnP +−−=− λ
η

α 

 

 זו הפרעה אקראית המסכמת את שתי ההפרעות האקראיות שנתקבלו מההכנסה הפרמננטית vכאשר 

ההנחה . מת סידרתיתת שההפרעה תהיה מתואממקור ההפרעה האקראית סביר לצפו).  4(וממשואה 

הבסיסית במודל כפי שהוא מיוש� כיו� הוא שמלאי הדיור המוכ� בכל רבעו� נקבע אקסוגנית על ידי הצע 

אמידת המודל מתבססת על נתוני� רבעוניי� על מחירי . הקרקעות שבידי הממשלה והסקטור הפרטי



 

 

 מתודולוגיה. 2

 

 10

מספר המשפחות ושיעור ,  ותומנתוני� על מלאי הדיור במונחי דיר, הדיור ביחס למדד המחירי� לצרכ�

שיעור  .2005 עד 1975 �ימי� מינתוני� אלו ק. ח ממשלתי לעשר שני�"התשואה הראלי לפדיו� של אג

�עלית מחירי הדיור בממוצע רב שנתי  g –  מבוסס על קו המגמה של מחירי הדיור הריאלי� בתקופה

 .הרלוונטית

 

 ות המינהל במדיניהקשור ע�אובד� הרווחה הכלכלית אמידת  2.2

 

משוואת הביקוש לעיל מאפשרת לקבל אומד� לרמת המחירי� הצפויה לשרור במשק בהינת� כמות היצע 

נית� לבצע סימולציה למדיניות קרקעית אשר , לאחר אמידת המודל. ושער הריבית) h(הדיור למשק בית 

בל תחזית לרמת על בסיס הסימולציה נית� לק. מתווה התפתחות מלאי דיור שונה מזו ששררה בפועל

המחירי� הקשורה ע� שינוי המדיניות ולאחר מכ� לשקלל את הפרשי המחירי� בכמות העסקאות 

 .שנערכו במשק) דירות חדשות ויד שנייה(

 

( ) )6(__

2007

1990

actualsimulatedhactualh

t

t
QPPW ⋅−⋅=∆ ∑

=

β 

 

� היא כמות העסקאות וQ,  הוא מקד� היוו�β,  הוא הרווחה הכלכליתWכאשר P רמת המחירי� בפועל 

 אומד� זה הוא חס� תחתו� לס� הפגיעה בכלכלה הישראלית הקשורה ע� מדיניות .לציהובתרחיש הסימו

לעיל אינה מביאה בחשבו� גידול אפשרי בכמות העסקאות ) 6(משוואה , ראשית. הקרקע שהנהיג המינהל

גידול זה עשוי לבטא יציאה של ילדי� . לו ירדו מחירי הדירותלרכישת דירה שעשויה הייתה להתרחש 

רכישת דיור על ידי משקי בית המתגוררי� כיו� באותה דירה ומעבר , הורי� בשלב מוקד� יותרמבית ה

בסופו של דבר , אומד� זה אינו כולל את העובדה שמחירי קרקע גבוהי� משתקפי�. משכירות לרכישה

ת עלויות ייצור גבוהו. בעלויות הייצור של מוצרי� ושירותי� לא סחירי� הנרכשי� על ידי משקי הבית

 . פוגעות ג� בכושר התחרות של פירמות ישראליות בזירה הגלובלית
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 תוצאות מרכזיות. 3

 

  אמידת מודל הביקוש3.1

 

 Two Stage(אמידת המודל בוצעה על פי המתודולוגיה לעיל ובשיטת ריבועי� פחותי� בשני שלבי� 

Least Squares .(ובי� הנתוני� בפועל היא רמת המתא� בי� תחזית המודל. פלט הרגרסיה מצור, כנספח 

R(מדד טיב ההתאמה . טובה מאוד
התרשי� להל� מציג את הנתוני� בפועל . 96%של המודל עומד על ) 2

 :ואת תחזית המודל

 

 מחירי הדיור הריאלי� �מידת התאמת המודל לנתוני� בפועל : 4 תרשי�

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

1975QI 1977QI 1979QI 1981QI 1983QI 1985QI 1987QI 1989QI 1991QI 1993QI 1995QI 1997QI 1999QI 2001QI 2003QI 2005QI 2007QI

תחזית המודל מדד מחירי דיור ריאלים

 

 

 דירות למשק בית 1.07מ צנח מרמה של "יבית מבריההיצע הדיור למשק בית בתקופת העלייה המאס

מדיניות . 2007 דירות משק בית ברבעו� האחרו� של שנת 0.93 לרמה של 1989ברבעו� האחרו� של שנת 

 . שיווק הקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל היא הגור� המרכזי לכ�

 

ידלדלו לרמה כזו שחייבה ניי� בישראל האלעיתי� נשמעת טענה לפיה עתודות הקרקע באזורי� האורב

 .העובדות שיובאו להל� מלמדות את ההפ� הגמור. את המינהל לנקוט במדיניות מצמצמת היצע
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ככל הנראה מתו� חוסר יעילות בניהול או ,  אינ� מנוצלות לבנייה�האורבאנייקרקעות בתו� המרכזי� 

הלוח . רידת מחירי הקרקעמתו� מטרה שלא להעלות את היצע הקרקעות בתו� אות� מרכזי� ולגרו� לי

 הרשויות המקומיות הגדולות ביותר 21�ב) שטחי� פתוחי� ושדות(הבא מציג את עתודות הקרקע 

 מס� שטח 52%יפו קיימת עתודה של שטחי� פתוחי� בהיק, של �אביב�בתל, לש� המחשה. בישראל

 מבלי להעלות כלל 34%�נית� לפיכ� להעלות את היצע הדירות בתל אביב בכ! המגורי� הקיי� כיו� בעיר

  .את צפיפות הבנייה

  12 רשויות מקומיות בישראל21שטחי מגורי� ועתודות קרקע בתו0 שטחי השיפוט של : 1 לוח

 13שטח שיפוט עיר מחוז
 )ר"קמ(

שטח  בנוי 
למגורי� 

 )ר"קמ(

 משטח %
שיפוט 
המוקצה 
 למגורי�

עתודות קרקע 
ביחס לשטח 

 14מגורי�

שנתי גידול 
  בצפיפות ממוצע
)95�06( 

 2.72% 2.45 20.4% 12 58.7 ראשו� לציו�

 2.25% 1.40 31.1% 3.8 12.2 לוד

 1.80% 1.32 28.1% 10.1 35.9 פתח תקווה

 1.59% 1.21 32.8% 9.5 29 נתניה

 1.87% 0.99 31.3% 7.2 23 רחובות

 0.13% 0.95 41.7% 9 21.6 הרצלייה

 0.86% 0.93 31.1% 3.7 11.9 רמלה

 0.14% 0.87 37.6% 7.1 18.9 חולו�

 2.23% 0.72 40.3% 6 14.9 רעננה

 1.53% 0.69 38.7% 5.5 14.2 כפר סבא

 0.88% 0.52 43.1% 22.3 51.8 יפו�תל אביב 

 0.62%- 0.47 47.6% 3.9 8.2 בת י�

 1.13% 0.22 49.3% 3.6 7.3 בני ברק

מחוז מרכז ותל 
 אביב

 0.07% 0.18 62.9% 8.3 13.2 רמת ג�

 1.2% 0.97 34.9% 112 320.8 מחוז מרכז ותל אביבכ "סה

 1.96% 2.55 16.4% 8.1 49.4 חדרה

 0.24% 0.94 26.4% 16.8 63.7 חיפה
מחוז צפו� 
 וחיפה

 1.90% 1.22 33.3% 4.7 14.1 נצרת

 1.4% 1.43 23.3% 29.6 127.2 מחוז צפו� וחיפהכ "סה

 4.21% 3.82 13.8% 6.5 47.2 אשדוד

 מחוז דרו� 2.39% 2.69 16.1% 7.7 47.8 אשקלו�

 1.77% 1.69 25.7% 13.6 52.9 באר שבע

 2.8% 2.47 18.8% 27.8 147.9 מחוז דרו�כ "סה

 1.80% 1.42 24.8% 31.1 125.2 ירושלי� ירושלי�מחוז 

 1.5% 1.31 27.8% 200.5 721.1 כ"סה

                                                        
 . 2003מערכת שימושי קרקע בישראל , עיבודי אפלייד ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:   מקור 12
, נופש וספורט, פנאי, תרבות, בריאות רווחה שירותי� ציבוריי�, חינו� והשכלה, שטח שיפוט כולל שטחי� עבור מגורי� 13

 .שטח פתוח אחר, שטח חקלאי מעובד, ורשיער וח, שיטח פתוח ציבורי, תחבורה ומסחר, תשתיות, תעשייה
 שטחי� פתוחי� כא� אינ� כוללי� שטחי� .שדות מעובדי� בתו� שטח השיפוטשטחי +שטחי� פתוחי�= עתודות קרקע  14

כולל (שטחי מטעי� פרדסי� או עצי זית וכל שטח מבונה אחר , )גני� ציבוריי� וחופי רחצה, פארקי�(פתוחי� ציבוריי� 

 .ראה נספח ע� דוגמה של חישוב עתודות קרקע עבור אשדוד). מבני� חקלאיי�
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מכא� שנית� .  הרשויות בלוח לעיל21� משטחי המגורי� ב131%בממוצע מהווי� השטחי� הפתוחי� 

ההשפעות על .  ביישובי� אלו מבלי להעלות את צפיפות הבנייה הקיימת56%�להעלות את היצע הדירות ב

מנתוני� אלה עולה . מחירי הקרקעות ה� בתו� היישובי� המרכזיי� וה� בסביבת� תהיינה מרחיקות לכת

 במסגרת השטחי� הלא מנוצלי� שבתו0 תחו� שטח נית אפילואאורבשפוטנציאל שטח ההתפתחות ה

מגבלה קרקעית אמיתית על כיו� אי� , למעשה. השיפוט של הרשויות המקומיות הוא משמעותי ביותר

 . אפילו תו� שמירה על צפיפות הבנייה הקיימת,  בישראלהתפתחות האוכלוסייה

 

ופלת בהרבה מזו הנהוגה במרכזי אוכלוסייה ניי� בישראל נאצפיפות האוכלוסייה במרכזי� האורב

צפיפות האוכלוסייה מאפשרת ) �ניקיו, ביוב, כבישי�(למרות העומס על מערכות התשתית . ל"גדולי� בחו

צפיפות האוכלוסייה . לקיי� מערכות תחבורה המונית בהיקפי� המצדיקי� את פעילות� על בסיס כלכלי

 כריאות ירוקות לרווחת �האורבאנייבשולי המרכזי� מאפשרת למדינה לשמור על עתודות קרקעיות 

 .הציבור

 

 צפיפות אוכלוסייה בערי� מרכזיות בעול�: 2 לוח

City עיר ר"קמ/נפש צפיפות )ר"קמ(שטח  אוכלוסייה 

PARIS 2,125,017 105 20,238 פאריס 

Athens 789,166 39 20,235 אתונה 

SEOUL 9,895,217 605 16,356 סיאול 

TOKYO 8,272,384 621 13,321 טוקיו 

Osaka 2,618,867 222 11,797 אוסקה 

Genève 175,403 16 10,963 נבה'ז 

New York 8,008,000 786 10,194 יורק-ניו 

Lyon 444,852 48 9,268 ליו� 

Napoli 993,386 117 8,490 נאפולי 

Torino 857,433 130 6,596 טורינו 

LISBON 554,366 85 6,522 ליסבו� 

Milano 1,182,693 182 6,498 מילאנו 

BRUSSEL 964,405 161 5,990 בריסל 

Montréal 1,039,535 186 5,589 מונטריאול 

Chicago 2,896,000 588 4,924 שיקאגו 

Boston 589,000 125 4,699 בוסטו� 

LONDON 7,074,265 1,578 4,483 לונדו� 

Liverpool 467,995 113 4,142 ליברפול 

Total 48,947,984 5,707 8,577 כ"סה  

Tel Aviv 693,217 125.2 5,539 תל אביב 

Jerusalem 363,387 51.8 7,017 ירושלי� 

 

נתוני� מקבילי� על הרשויות המקומיות בישראל מלמדי� כי צפיפות האוכלוסייה במרכזי� 

הלוח הבא מביא נתוני� על צפיפות . אל מזו של ישר75%�ניי� הגדולי� בעול� גבוהה בכאהאורב
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הלוח מלמד . ההאוכלוסייבסדר יורד של כמות ,  הרשויות המקומיות הגדולות בישראל21�האוכלוסייה ב

 בצפיפות בירושלי� הקצב העליי. כי קיימת דיפרנציאליות רבה בצפיפות בי� האזורי� השוני� בישראל

 . בתל אביב0.9%לעומת בירושלי�  1.8% של וצע ממ שינוי שנתי� גדול פי שניי� מזה שבתל אביב

לעומת  בוה בצפיפותו� ואשקלו� מתאפיינות בקצב  עליה  גראשו� לצי, הרשויות המקומיות של אשדוד

זאת על א- שעתודות , ) בהתאמה2.4%, 2.7%, 4.2%מוצע של שינוי שנתי מ (שאר הרשויות המקומיות

  ! העשירות ביותרה�הקרקע ברשויות אלו 

 

  רשויות מקומיות בישראל�21צפיפות האוכלוסייה ב: 3 חלו

ר"קמ/צפיפות נפש רשות מקומית )ר"קמ(שטח    אוכלוסייה 
עתודות קרקע ביחס 

 לשטח מגורי�
 גידול שנתי ממוצע

15 )95�06( בצפיפות   

 1.8%  1.42 693,217 125.2 5,539 ירושלי�

 0.9%  0.52 363,387 51.8 7,017 יפו- אביב תל

 0.2%  0.94 269,406 63.7 4,232 חיפה

 2.7%  2.45 214,616 58.7 3,656 לציו� ראשו�

 4.2%  3.82 192,038 47.2 4,065 אשדוד

 1.8%  1.69 183,018 52.9 3,459 שבע באר

 1.8%  1.32 173,823 35.9 4,846 תקווה פתח

 1.6%  1.21 167,051 29.0 5,769 נתניה

 0.1%  0.87 165,773 18.9 8,759 חולו�

 1.1%  0.22 139,634 7.3 19,017 ברק בני

 0.6%-  0.47 131,917 8.2 16,153 י� בת

 0.1%  0.18 126,547 13.2 9,566 ג� רמת

 2.5%  2.69 104,482 47.8 2,186 אשקלו�

 1.9%  0.99 100,103 23.0 4,345 רחובות

 0.1%  0.95 83,644 21.6 3,875 הרצלייה

 1.5%  0.69 78,797 14.2 5,561 סבא כפר

 2.0%  2.55 74,920 49.4 1,518 חדרה

 2.2%  0.72 69,657 14.9 4,682 רעננה

 2.2%  1.4 66,824 12.2 5,466 לוד

 0.9%  0.93 63,133 11.9 5,326 רמלה

 1.9%  1.22 62,706 14.1 4,440 נצרת

כ"סה  4,889 721.0 3,524,693 1.31   

 

מדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל ליצירת רנטה מונופוליסטית על .  הדברי� היא חדה וברורהמשמעות

מחירי הקרקע באמצעות צמצו� היצע הקרקעות היא הגור� המרכזי לעליית מחירי הדיור המשמעותית 

הפרק להל� מציג אומד� לעלותה של מדיניות זו במונחי אובד� . בחמש עשרה השני� האחרונות בישראל

  .הכנסה פנויה של משקי הבית

                                                        
2006�1995 מפרט את התפתחות הצפיפות ברשויות מקומיות נבחרות בי� השני� 2נספח  15. 
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 אומד� היק, הפגיעה בצרכני שירותי הדיור בישראל 3.2

 בו היצע הדיור למשק –הלוח להל� מציג את ההפרש בי� תחזית המודל למחירי הדיור בתרחיש הבסיסי 

בהשוואה לתחזית המודל ,  דירות למשק בית1.07 –מ "בית נותר קבוע ברמה בה היה ערב העלייה מבריה

 המודל בשני המקרי� בתחזיתהשימוש . בתוואי התפתחות היצע הדיור למשק בית כפי שהיה בפועל

רכישת דירות על ידי יהודי� (מביא בחשבו� את העובדה שישנ� השפעות שונות על מחירי הדיור בפועל 

השימוש בתחזית המודל . ל א� מופיעות בנתוני האמתאשר אינ� נלקחות בחשבו� על ידי המוד) ל"מחו

 .מאפשר לנטרל השפעות אלו ולהתמקד א� ורק בהשפעת השינוי בקצב שיווק הקרקעות על מחירי הדיור

 

  1990�2007 �אומד� הפגיעה בצרכני שירותי הדיור : 4 לוח

 שנה
הפרש מחיר 

 ממוצע

כמות 

 עסקאות

 מחיר דירה ממוצע

מחירי�  ,/אלפי (

 )שוטפי�

פגיעה 

ממוצעת 

 למשק בית

ס0 פגיעה בצרכני 

מחירי / אלפי  (הדיור

2007( 

אחוז 

 ג"מהתמ

1989 1.3% 75,501 133,909 1,782 433,253 0.2% 

1990 8.4% 84,333 180,477 15,166 3,502,186 1.2% 

1991 16.2% 97,450 222,599 36,400 8,220,348 2.6% 

1992 15.9% 97,038 250,747 39,575 8,016,197 2.4% 

1993 13.8% 118,609 308,401 42,527 9,471,297 2.7% 

1994 14.7% 120,620 380,592 56,009 11,266,714 3.0% 

1995 17.7% 126,209 429,748 76,167 14,569,494 3.4% 

1996 16.8% 117,780 498,697 83,892 13,458,739 3.0% 

1997 16.0% 96,643 567,262 90,691 10,955,162 2.4% 

1998 15.8% 88,674 599,114 94,647 9,943,595 2.1% 

1999 17.4% 101,452 658,407 114,717 13,101,312 2.6% 

2000 19.2% 95,676 650,549 124,809 13,289,146 2.4% 

2001 22.5% 95,898 625,773 140,916 14,870,225 2.7% 

2002 22.7% 68,846 678,023 154,247 11,075,581 2.1% 

2003 24.9% 71,484 648,000 161,521 11,966,706 2.2% 

2004 27.8% 79,245 686,525 190,444 15,699,431 2.7% 

2005 31.2% 82,350 722,025 225,193 19,035,456 3.1% 

2006 33.8% 87,077 757,575 255,306 22,343,568 3.5% 

2007 37.7% 98,158 743,700 280,122 27,490,811 4.1% 

כ"סה      238,709,220 2.7% 
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 התפלגות השטח היבשתי של ישראל �' נספח א

 

 כל האר3 מחוז

 3% ירושלי�

 21% צפו�

 7% תל אביב והמרכז

 66% דרו�

 4% חיפה

 100% כ"סה

   

 1.1לוח , 2008, שנתו� סטטיסטי לישראל: המקור
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 י לפי בעולת"ות המוסדרות שבניהול ממ התפלגות הקרקע�' בנספח 

  

 חלוקת הבעלות על קרקע: 5 לוח

 כ"סה לא מוסדרת פרטית ואחרת י"ממ 

 21,956,647 927,162 1,440,485 19,589,000 שטח

   7% 93% בתו0 הקרקע המוסדרתמשקל 

 2007, די� וחשבו� על פעולות מינהל מקרקעי ישראל: מקור

 

  קרקע בניהול מנהל מקרקעי ישראל:6 לוח

 קרקעות מנהל 

 חוזמ
 קרקע בבעלות

 מדינה
 קרקע בבעלות
 רשות הפיתוח

 בבעלותקרקע 
 ל" קק

 כ"סה

 1,601 32% 48% 20% ירושלי�

 3,916 27% 23% 51% צפו�

 628 33% 30% 37% חיפה

 1,045 38% 42% 19% מרכז

 86 29% 38% 33% א"ת

 12,313 3% 2% 95% דרו�

 19,589 13% 13% 74% כ"סה

 2007, די� וחשבו� על פעולות מינהל מקרקעי ישראל: מקור

 

 )כ בכל מחוז"באחוזי� מסה(החזקת הקרקעות בישראל  התפלגות : 7 לוח

 מחוז
 בניהול 
 המנהל

 בניהול 
 פרטי

 כ"סה

 100% 6% 94% ירושלי�

 100% 12% 88% צפו�

 100% 32% 68% חיפה

 100% 18% 82% מרכז

 100% 47% 53% אביב�תל

 100% 0% 100% דרו�

 100% 7% 93% כ"סה

 .1999הצעת תקציב המדינה לשנת : מקור
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 י"י ממ"עסקות שאושרו ע, גמר בנייההתחלות ו, משקי הביתגידול ב–' גנספח 

 

 שני�
התחלות בנייה 

 )ד"יח(
 גמר בנייה

 )ד"יח(
 בכמותול גיד

 ביתהמשקי 

עסקות במקרקעי� 
י "למגורי� שאושרו ע

מינהל מקרקעי ישראל 
 )ד"יח(

פער בי� התחלות 
לשיווק על יד 

 המנהל

יחס עסקות 
מקרקעי� למשק 

 בית 

1990 42,380 19,960 38,600 30,334 12,046 78.6% 

1991 83,510 42,270 60,400 75,531 7,979 125.1% 

1992 46,030 70,120 60,300 29,959 16,071 49.7% 

1993 35,800 43,140 53,300 26,428 9,372 49.6% 

1994 43,620 33,900 49,700 38,439 5,181 77.3% 

1995 72,766 38,279 55,600 33,002 39,764 59.4% 

1996 59,408 52,550 37,400 35,547 23,861 95.0% 

1997 53,779 67,676 47,000 30,213 23,566 64.3% 

1998 44,384 53,849 59,800 18,434 25,950 30.8% 

1999 38,357 46,287 48,600 28,299 10,058 58.2% 

2000 46,047 43,517 51,800 22,466 23,581 43.4% 

2001 32,013 39,260 63,800 14,083 17,930 22.1% 

2002 33,512 38,698 35,500 14,375 19,137 40.5% 

2003 31,862 34,701 33,800 15,205 16,657 45.0% 

2004 30,089 33,468 43,200 15,876 14,213 36.8% 

2005 31,758 32,860 42,000 16,082 15,676 38.3% 

2006 30,524 30,432 39,200 22,794 7,730 58.1% 

2007 30,125 28,213 41,500 14,017 16,108 33.8% 

  304,880 481,084 861,500 749,180 785,964 כ"סה

 

 .2008אוקטובר , חוברת מידע חודשי, משרד הבינוי והשיכו�: המקור
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 אשדודברשות מוניציפאלית של  דוגמה להתפלגות שימושי קרקע –' דנספח 

 

עתודות 
 קרקע

 שימושי קרקע
התפלגות השימושי� 

(%) 
התפלגות השימושי� 

 )ר"קמ(

 6.5 13.8  אחוז משטח השיפוט�מגורי� 

 0.6 1.3  אחוז משטח השיפוט�חינו0 והשכלה 

 0.1 0.3  אחוז משטח השיפוט�בריאות ורווחה 

 0.3 0.6  אחוז משטח השיפוט�שירותי� ציבוריי� 

 0.2 0.4  אחוז משטח השיפוט�נופש וספורט , פנאי, תרבות

 0.4 0.9  אחוז משטח השיפוט�מסחר 

 7.4 15.7  אחוז משטח השיפוט�תעשייה ותשתיות 

 0.1 0.2  אחוז משטח השיפוט�תחבורה 

 0.0 0  אחוז משטח השיפוט�מבני� חקלאיי� 

 2.5 5.2  אחוז משטח השיפוט�שטח פתוח ציבורי 

 1.9 4  אחוז משטח השיפוט�יער וחורש 

קרקע 
 בשימוש

 2.4 5  אחוז משטח השיפוט�פרדסי� ועצי זית , מטעי�

עתודות  0.5 1 פוט אחוז משטח השי�שדות מעובדי� 
 24.5 51.8  אחוז משטח השיפוט�שטח פתוח אחר  קרקע

 47.2 100 שטח שיפוט בקמר 
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  מקורות הנתוני� ופלט הרגרסיה�' הנספח 

  מקורות הנתוני�1.ה

2008�1965שינויי� במחירי הדיור , מאגר הסדרות,  בנק ישראל–מדד מחירי הדיור  •. 

מאגר ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–� נתוני� רבעוניי, ממוצע כלל ארצי, מחירי דירות •

 .המחירי� המרכזי

. מתקבל ממשרדי מס שבח מקרקעי�,  יישובי� עירוניי�20 –המידע על החלפת בעלות של דירות בכ 

וה� אל הדירות , הנתוני� מתייחסי� ה� אל הדירות החדשות שהקבלני� שבנו אות� מוכרי� לצרכני�

  .הישנות המחליפות בעלות בי� המשפחות

 מפקדפרסומי , סטיקה על כמות דירות נתוני הלשכה המרכזית לסטטי–מלאי הדירות במשק  •

 16.סיכומי� מרישומי הפוקדי�, דירות ומבני�, 1995האוכלוסי� והדיור 

הנחה ; כ"גמר דירות סה, ענ, הבנייה, מאגר סדרות,  בנק ישראל– 2008�1975נתוני גמר בנייה  •

המידע המופיע בחוברת הנתוני� הנתוני� תואמי� את . תי שנ0.3%לגבי גריעת דירות ממלאי 

 .של משרד הבינוי והשיכו�

תשואה לפדיו� באיגרות חוב ממשלתיות , מאגר הסדרות,  בנק ישראל– שני� 10שערי ריבית  •

 .10 שני� לפדיו� –גליל 

 

                                                        

במטרה לרכז מידע על האוכלוסייה ומשקי , נתוני� התקבלו בתהלי� הביצוע של מפקד האוכלוסי� והדיור הנער� בכל עשור 16

  .פי מקו� מגורי�הבית לפי תכונותיה� ול
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  פלט הרגרסיה2.ה

  מודל ביקוש לדיור–פלט הרגרסיה : 8 לוח

Dependent Variable: LNP2_GT   

Method: Two-Stage Least Squares  

Sample (adjusted): 1975Q3 2007Q4  

Included observations: 130 after adjustments  

Convergence achieved after 51 iterations  

Instrument list: LNH1(-1)  D_LN_R LNR C  

Lagged dependent variable & regressors added to instrument list 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C 0.098329 0.131032 0.750419 0.4544 

LNH1 -2.723375 1.120899 -2.429635 0.0165 

D_LN_R 1.336954 0.725914 1.841753 0.0679 

LNR -1.939933 0.767784 -2.526664 0.0128 

AR(1) 0.977831 0.024041 40.67275 0.0000 
     
     

R-squared 0.960625 Mean dependent var 0.035605 

Adjusted R-squared 0.959365 S.D. dependent var 0.155709 

S.E. of regression 0.031388 Sum squared resid 0.123152 

F-statistic 763.2419 Durbin-Watson stat 1.449971 

Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 0.119816 

Inverted AR Roots       .98   
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 )1995�2006 (נבחרותרשויות מקומיות  בהצפיפות האוכלוסייהתפתחות מדד –' ונספח 

 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 רשות מקומית

 157 155 152 148 144 140 134 128 120 113 106 100 אשדוד

 130 128 126 126 124 122 119 116 111 108 105 100 אשקלו�

 121 121 121 120 119 116 113 111 107 105 102 100 באר שבע

 113 111 109 107 106 106 105 103 102 102 102 100 בני ברק

 93 94 94 95 97 98 99 99 99 99 100 100 בת י�

 101 101 101 101 100 100 100 100 99 99 100 100 הרצלייה

 124 123 122 122 120 119 117 114 111 107 103 100 חדרה

 102 101 101 101 101 101 101 100 99 99 100 100 חולו�

 103 103 103 104 104 105 104 103 102 102 101 100 חיפה

 122 119 117 115 113 111 109 107 105 103 102 100 ירושלי�

 118 117 116 115 113 111 109 107 105 103 101 100 כפר סבא

 128 127 127 128 127 126 124 121 117 112 105 100 לוד

 123 122 121 119 117 115 113 111 109 105 103 100 נצרת

 119 117 116 114 113 112 111 109 106 104 102 100 נתניה

 122 119 116 115 114 113 111 109 105 103 101 100 פתח תקווה

 134 133 132 130 128 126 122 120 114 108 103 100 ראשו� לציו�

 123 121 120 117 116 114 112 109 106 104 101 100 רחובות

 110 109 109 108 108 107 106 105 104 104 103 100 רמלה

 101 100 99 98 98 99 99 99 99 99 100 100 רמת ג�

 127 126 123 122 121 118 115 113 108 105 102 100 רעננה

 110 109 106 104 103 103 102 100 100 100 100 100 יפו�תל אביב 

 .  תושבי�5,000ר ביישובי� שמנו מעל " אוכלוסייה וצפיפות לקמ� 2.14לוח , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  מקור הנתוני�*
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 ר שלומי פריזט" פרטי הניסיו� המקצועי של ד� 'ז נספח

 

 :השכלה
1994�  אביב�אוניברסיטת תל כלכלה, תואר ראשו� 1999
1995�  אביב�אוניברסיטת תל משפטי�, תואר ראשו� 1999
1998� )בהצטיינות( אביב�אוניברסיטת תל כלכלה, תואר שני 2001
2002�  באבי�אוניברסיטת תל כלכלה, תואר שלישי 2008

 

 :להל� רשימה של עבודות ומחקרי� כלכליי� רלוונטיי�
 

 נכתב על ידי הוכ� עבור כותרת ונושא העבודה שנה
 במכרז HPפסילת הצעתה של חברת  2008

 .מ" לביצוע פרוייקט תל40/2005
חיי� פרשטמ� ' פרופ חברת היולט פקרד ישראל

 ושלומי פריזט
פ "השפעת התמיכה הממשלתית במו 2008

 ניתוח –י על המשק הישראלי תעשיית
אקונומטרי של סקרי התעשייה וסקרי 

 .פ"התוכנה והמו, פ בענפי התעשייה"המו

 מרכז התעשייה –פ "מתימו
 הישראלית למחקר ופיתוח

שלומי , שאול לא�' פרופ
 פריזט ודניאל ווסרטל

 סקירה ואומד� עלות –ענ, הברזל  2008
 הרגולציה

משרד , אג, תקציבי�
 האוצר

פריזט וסרגיי שלומי 
 סומקי�

 סקירה ואומד� עלות –ענ, המלט  2008
 הרגולציה

משרד , אג, תקציבי�
 האוצר

שלומי פריזט וסרגיי 
 סומקי�

סקר בקרב מדעני ביוטכנולוגיה  2008
 ניתוח – ב"ישראלי� המתגוררי� בארה

 ".בריחת המוחות"תופעת 

המסחר , משרד התעשייה
 . לשכת השר–והתעסוקה 

 שלומי פריזט

השפעות תחרותיות של כניסת חברת  2008
אס ישראל לשוק שירותי ליווי .אי.קיו
 .מי� בשדה התעופה ב� גוריו�"אח

חיי� פרשטמ� ' פרופ מ"גהי בע�לאופר' חב
 ושלומי פריזט

פ וחדשנות בתעשייה "עידוד מו 2007
המסורתית בישראל וניתוח מדיניות 

 .התמלוגי�

לשכת המדע� הראשי משרד 
סחר התעשייה המ
 והתעסוקה

שלומי פריזט ודניאל 
 ווסרטל

הבטי� תחרותיי� של מיזוג חברת דלק  2007
 .חוות דעת מומחה, גלילות�ופי

חיי� פרשטמ� ' פרופ מ"בתי זיקוק לנפט בע
 ושלומי פריזט

�מדדי ביצוע בענפי השירותי� בישראל  2007 
 .שכר ותעסוקה, פריו�

נדה 'הוועדה ליישו� האג
ל ראש חברתית ש�הכלכלית
 ).ועדת אריאב(הממשלה 

דניאל , שלומי פריזט
 ווסרטל וסרגיי סומקי�

חסמי הצמיחה בענפי התעשייה  2007
 ניתוח כלכלי �המסורתית בישראל 

 .והשוואה בינלאומית

הועדה לבחינת האמצעי� 
להעצמת הפריפריה 

 והתעשייה המסורתית
 ).ועדת מקוב(

דניאל , שלומי פריזט
 ווסרטל וסרגיי סומקי�

 שלומי פריזט דירקטוריו� בייטמ� הנדסה .שכר מנהלי� בכירי� בישראל 2007
מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת  2007

 .התוכנית האסטרטגית של חברת בזק
החברה הישראלית , בזק

 לתקשורת
 שלומי פריזט

חברתית �נדה הכלכלית'ייעו� בהכנת האג 2007
 .לראש הממשלה

, המועצה הלאומית לכלכלה
 שרד ראש הממשלהמ

 שלומי פריזט

רגולציה ותחרות בתחו� התוכ�  2007
נייר עמדה לוועדת . הטלוויזיוני בישראל

 .גרונאו

 קלמ� גייר ושלומי פריזט גור� עסקי בשוק התקשורת
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מרווחי השיווק והתמורה לחקלאי�  2006

 באספקת ירקות ופירות טריי� בישראל
 קלמ� גייר, ר זיו חגאי"ד מועצת הצמחי�

 ושלומי פריזט
אמידת התחליפיות הגיאוגרפית בי� בתי  2006

 .משפט בעלי סמכות מקבילה
דניאל ווסרטל ושלומי  הנהלת בתי המשפט

 פריזט
�ניתוח מערכת הנתוני� בתיק מיזוג דור 2006

 .אלו� וסונול
צבי אקשטיי� ' פרופ רשות ההגבלי� העסקיי�

 ושלומי פריזט
סכו� מערכת ממוחשבת לחישוב חי 2006

 .'בתשלומי הצרכני� לחברת אורנג
 שלומי פריזט וניב עובד מ"חצי חשבו� בע

השפעות תחרותיות של מימוש האופציה  2005
חוות . לרכישת מניות פלאפו� על ידי בזק

דעת מומחה לבית הדי� להגבלי� 
 .עסקיי�

החברה הישראלית , בזק
 לתקשורת

צבי אקשטיי� ' פרופ
 ושלומי פריזט

 ניתוח כלכלי �וק מוצרי החלב אפיו� ש 2005
 .ואקונומטרי של התחרות בענ, החלב

עבור הועדה , משרד האוצר
לבחינת מכלול מוצרי החלב 

ועדת (והפיקוח עליה� 
 )קרול

שי , צבי אקשטיי�' פרופ
 לינדנר ושלומי פריזט

�אמידת העומס על מערכת בתי המשפט  2005 
 .ניתוח אקונומטרי

שי ,  אקשטיי�צבי' פרופ הנהלת בתי המשפט
 לינדנר ושלומי פריזט

מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת  2005
 .התוכנית האסטרטגית של חברת בזק

החברה הישראלית , בזק
 לתקשורת

 שלומי פריזט

עקרונות כלכליי� בהשוואת מחירי  2004
�1991הקרקעות בהר חומה בי� השני� 

 .חוות דעת מומחה לבית המשפט. 1999

צבי אקשטיי� ' פרופ מ"והנפקות בעמקור זכויות 
 ושלומי פריזט

' השפעת החוזה בי� חברת פז ותחנת פז ל 2004
חוות דעת מומחה . על טובת הציבור

 .לבית המשפט

צבי אקשטיי� ' פרופ 'תחנת פז ל
 ושלומי פריזט

החברה הישראלית , בזק .משחק מלחמה עסקי בשוק התקשורת 2004
 לתקשורת

 טקלמ� גייר ושלומי פריז

בחינה כלכלית של המלצות ועדת גרונאו  2003
 .לקביעת תעריפי בזק

החברה הישראלית , בזק
 לתקשורת

 קלמ� גייר ושלומי פריזט

התאחדות הקבלני�  .היצע העבודה של ישראלי� בענ, הבניי� 2003
 והבוני�

צבי אקשטיי� ' פרופ
 ושלומי פריזט

מאפייני עובדי הייטק בישראל  2003
2001�1996 והתעסוקה בענ,. 

צבי אקשטיי� ' פרופ מכו� שמואל נאמ�
 ושלומי פריזט

בשווקי� " בזק"מעמדה של חברת  2003
לאספקת שירותי שיחות טלפו� בישראל 

 ).ד להגבלי� עסקיי�"ד לביה"חוו(

החברה הישראלית , בזק
 לתקשורת

קלמ� , צבי אקשטיי�' פרופ
 גייר ושלומי פריזט

אסטרטגי חבר צוות המחקר והצוות ה 2003
 . 2003לקמפיי� הבחירות 

ר רו� שחר ושלומי "ד מפלגת מרצ
 פריזט

חוות דעת , הגדרות שוק בענ, הסיגריות 2002
וניתוח כלכלי לרשות ההגבלי� 

 .העסקיי�

קלמ� , צבי אקשטיי�' פרופ מ"ח אלישר הפצה בע.מ
 גייר ושלומי פריזט

מטריצת התעריפי� הבסיסית של חברת  2002
 .בזק

רה הישראלית החב, בזק
 לתקשורת

קלמ� גייר , שח, ארלי�
 חגית לוי ושלומי פריזט

החברה הישראלית , בזק .משחק מלחמה עסקי בשוק התקשורת 2002
 לתקשורת

קלמ� גייר , שח, ארלי�
 חגית לוי ושלומי פריזט

השפעות מעמדו ומדיניותו של מינהל  2001
מקרקעי ישראל על התחרות ועל טובת 

כלי של חוזי�  ניתוח כל�הציבור
 . להחכרת קרקע חקלאית בתנאי נחלה

אגודה חקלאית , גרנות
 שיתופית

צבי אקשטיי� ' פרופ
 ושלומי פריזט

' פרופ, צבי אקשטיי�' פרופ משרד התעשייה בחינת השגיות תוכנית החממות  2001
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ד� ' פרופ, בנימי� בנטל המדע� הראשי, והמסחר .הטכנולוגיות בישראל ותרומתה למשק

שלומי , קלמ� גייר, פלד
 .פריזט וחברת אופיר

בחינת הסדרי המימו� של עסקאות  2001
 .ליסינג

ר "ד, שמואל קנדל' פרופ גור� עסקי
 אשר בלס ושלומי פריזט

ניתוח כלכלי של ההתקשרות בי� חברת  2001
 .דגו� לבי� ממשלת ישראל

צבי אקשטיי� ' פרופ דגו� בתי ממגורות לישראל
 ושלומי פריזט

יתוח כלכלי של הכרזת הממונה על נ 2001
הגבלי� עסקיי� על חברת חשמל כבעלת 

חוות דעת . מונופולי� בחמישה שווקי�
לבית הדי� להגבלי� עסקיי� מומחה 

 ).משלימה(

צבי אקשטיי� ' פרופ חברת החשמל לישראל
 ושלומי פריזט

ניתוח כלכלי של צירו, מקומוני רשת  2001
ומוני שוק� למנויי ידיעות אחרונות ומק

חברת מגדלור לעיתו� ידיעות אחרונות 
והשפעת� על התחרות ועל טובת 

לבית הדי� חוות דעת מומחה  .הציבור
 .להגבלי� עסקיי�

רשת שוק� והוצאת ידיעות 
 אחרונות

מנואל טרכטנברג ' פרופ
 חגית לוי ושלומי פריזט

" המכרז הכפול"ניתוח כלכלי של מיזוג  2001
 3 בת סדרה" (המכרז של המדינה"�ו

חוות דעת לרשות ההגבלי� , )עבודות
 .העסקיי�

ר "ד, צבי אקשטיי�' פרופ חברות המכרזי�
קלמ� גייר , אשר בלס

 ושלומי פריזט

מכרזי הדור השלישי של תדרי�  2000
 .סלולריי� בישראל ובעול�

' פרופ, צבי אקשטיי�' פרופ נייר עמדה
 מוטי פרי ושלומי פריזט

כובל בתחו� חוות דעת בנושא הסדר  2000
 . אריזות קרטו� גלי בישראל

ר "ד, צבי אקשטיי�' פרופ אגרקסקו, מהדרי�, פרדס
 אשר בלס ושלומי פריזט

שיעורי האבטלה ושכר המינימו�  2000
 .בישראל

צבי אקשטיי� ' פרופ התאחדות התעשייני�
 ושלומי פריזט

היבטי� כלכליי� של עיגו� זכויות  2000
 הבי� הוגש לצוות. החקלאי� בקרקע

 ").ועדת מילגרו�("משרדי 

מטה תנועות ההתיישבות 
 החקלאית

, צבי אקשטיי�' פרופ
מנח� פרלמ� ושלומי 

 פריזט
חברתית של תושבי �הרמה הכלכלית 1999

 .היישובי� החקלאיי� בישראל
מטה תנועות ההתיישבות 

 החקלאית
צבי אקשטיי� ' פרופ

 ושלומי פריזט
מנח� , ר איציק דיי�"ד משרד הבינוי והשיכו� .� רבתיהביקוש לשירותי דיור בירושלי 1999

 פרלמ� ושלומי פריזט
אומד� השווי הכלכלי של נכסי  1999

המקרקעי� בישראל והמרות הייעוד של 
 .קרקעות חקלאיות

מטה תנועות ההתיישבות 
 החקלאית

, צבי אקשטיי�' פרופ
מנח� פרלמ� ושלומי 

 פריזט
 האבטלה ותהליכי צמצומה בהולנד 1999

השלכות , 1999�1970ובבריטניה 
 .למדיניות התעסוקה בישראל

, הרשות לתכנו� כוח אד�
 משרד העבודה והרווחה

צבי אקשטיי� ' פרופ
 ושלומי פריזט

17�ניתוח שוקי הדשני� לחקלאות ב 1999 
 .מדינות

 קלמ� גייר ושלומי פריזט לקוח עיסקי

חגית , צבי אקשטיי�' פרופ מי עד� .ניתוח הביקוש וער� נוכחי מלקוח 1998
 לוי ושלומי פריזט

. מת על התחרות"צ�השלכות עיסקת פקר 1998
 .חוות דעת לרשות ההגבלי� העסקיי�

צבי אקשטיי� ' פרופ פקר פלדה
 ושלומי פריזט

ר רוני שחר ושלומי "ד BBDOגית�  .ניתוח הרגלי הצפייה בטלוויזיה 1998
 פריזט
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. שוק הדיור בשכירות פרטית בישראל 1998

 ).סדרה בת שלושה מחקרי�(
 קלמ� גייר ושלומי פריזט משרד הבינוי והשיכו�
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