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  פתח דברפתח דבר
א נוכח השימוש הגובר בהערכה כלכלית של ערכי סביבה וההשלכות "י מכון דש"עבודה זו הוזמנה ע

 .שיש לשימוש זה על השמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם

צורכי פיתוח כלכלי הוא עובדה ידועה ומוכרת אשר תורמת הערך הכלכלי של השטחים הפתוחים ל

הערך של השטחים הפתוחים כספקי שירותים לסביבה ולחברה זוכה גם הוא . לכרסום החמור בהיקפם

, אם כן, הבעיה. להכרה שהולכת וגוברת לאחרונה בד בבד עם תחושת המחסור הגוברת במרחב הפתוח

 ,אלא במגבלות שלנו לחשב את הערכים הכלכלייםאיננה בהכרה בערכם של השטחים הפתוחים 

 . שבחלקם אינם ניתנים לכימות,הסביבתיים והחברתיים

היכולת המוגבלת לכמת כלכלית את הערכים הסביבתיים מעוררת מחלוקות בקרב גורמי הסביבה 

קיים אף חשש של . באשר לתועלת שעשויה לצמוח לשמירה על הסביבה מיישום של כלים להערכה כזו

מוש לרעה בהערכה שעלול להתעלם מערכים שאינם מדידים ובכך להחליש את ערכי הסביבה לעומת שי

התעלמות מהמגמה הגוברת ליחס ערכים כלכליים , ואולם. הערכים הכלכליים המדידים של הפיתוח

אלא שהיא עלולה דווקא להגביר סיכון לשימוש ,  לא זו בלבד שלא תפתור את המחלוקות,לסביבה

דווקא משום כך וכדי להבטיח שימוש ראוי בכלים להערכה מצאנו . בי ואינטרסנטי בהערכהמניפולטי

לקדש את ההערכה הכלכלית ולראות בה את חזות , חלילה, העבודה לא נועדה. לנכון להזמין עבודה זו

מה ניתן להערכה ומה :  אלא לתאר ולבחון את השיטות השונות ולגבש כלים מקצועיים כדי לקבוע,הכל

באילו מקרים ראוי ונכון להשתמש בהערכה ואילו כלים מתאימים למקרים שונים ואיזה , ננו ניתןאי

 . מהם אינם מתאימים

הסביבה , נראה לנו שהעבודה אכן עונה היטב על מטרותיה ויש בה כדי לשמש את גורמי התכנון

ביבה בכלל ושל והפיתוח כדי שניתן יהיה לעשות שימוש מושכל בכלי ההערכה הכלכלית של ערכי ס

 .השטחים הפתוחים בפרט

 

   יואב שגיא           

א" ראש מכון דש
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  מציתמציתתת
וערכי (מטרת המסמך היא לבחון את האפשרויות לשלב הערכות כלכליות כמותיות של שטחים פתוחים 

) manual(דה הוא מעין מדריך התוצר של העבו. במסגרת הליכי קבלת החלטות תכנוניות בישראל) טבע

בסיסי המתווה את הסוגיות הבסיסיות ואת האלמנטים אליהם צריך המשתמש להיות מודע בבואו 

 .תועלת-לטפל בנושא ולהשתמש בכלים מתודולוגיים של ניתוח עלות

הרציונל היסודי של הדיון הוא כי לשטחים פתוחים קיים ערך כלכלי הנובע מהתועלת שהם מספקים 

 .ר וכן מהפרקטיקה של ההחלטות המעדיפות שימור על פיתוחלציבו

אין . שהוא בלבד הניתן למדידה) ערך אנתרופוצנטרי(חשוב להבהיר כי העבודה מתמקדת בערך לאדם 

כאן התייחסות לערך הקיום הפנימי של הטבע והנוף כשלעצמם ובמובן זה ההערכה הכלכלית היא 

 .חלקית

בהרות מושגיות ורקע תיאורטי כללי לגבי סיווג התועלות בחלק הראשון של המסמך ניתנות ה

 .ערך זה בהגדרתו הכמותית נובע מחלופת הפיתוח של השטח. מהשטחים הפתוחים וסיווג נמעניהן

יחס החסרונות והבעיות הנובעות מה, יתרונותה סקירה של שיטות האומדן השונות על תלאחר מכן ניתנ

על ידי השיטה לבין " הנתפשת"חס ההפוך בין היקף התועלת מהיוהקושי הנובע , למציאות הישראלית

 .נקט יותר משיטה אחתיכיוון שכך יש חשיבות שת. קבילותה הציבורית

ניתנה בו סקירה על מבנה המערך התכנוני . הפרק הבא עוסק ביישום תהליכי קבלת החלטות בישראל

תועלת בתהליכי -שלב ניתוח עלותההירארכיה בה ניתן ורצוי לרמת תוך דיון לגבי  התכנוןומוסדות 

 כי האפקטיביות של השימוש היא פונקציה של החלופה הפוגעת בשטחים ,הודגש. קבלת החלטות

פרויקט עסקי או פיתוח : לדוגמא(ככל שזו חלופה שתועלותיה קלות יותר לכימות כלכלי . הפתוחים

לגבי חלופה . לשטחים הפתוחיםכמותי -כן גדלה הישימות והאפקטיביות של מתן ערך כלכלי, )תחבורתי

כמו כן נערך דיון . הרלבנטיות של השיטות הכמותיות קטנה, אידיאולוגית-שהיא בבסיסה ערכית

 .פרקטיות ביישום ולגבי חלקן אף ניתנו המלצות-במספר בעיות טכניות

 

 

 



 תמצית
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. בסיום העבודה נבחנו ברמה העקרונית שלוש דוגמאות בהן ניתן לשקול ביצוע של אומדן כלכלי

דבר המאפשר לדרג אותן מבחינת האלקטיביות , הדוגמאות סווגו לפי הקריטריונים שפותחו במסמך

 .תועלת-והישימות של ניתוחי עלות

המסקנה הכוללת של הניתוח היא כי יש מקום מסוים ליישום של כלים כמותיים לצורך מתן אומדן 

היעשות בזהירות ובהדרגתיות רבה  הדבר חייב ל,עם זאת. לשטחים הפתוחים במסגרת הליכי התכנון

אך במידה , קיימות אבני נגף לא מעטות ביישום של המתודולוגיה. תוך שיקול דעת לגבי מידת ההתאמה

יכולה להיות לכך תרומה לקבלת החלטות בחלק מהנושאים הקשורים , והדברים ייעשו באופן נכון

 .לשטחים הפתוחים
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  מבואמבוא  ..אא
  ומבנה העבודהומבנה העבודהת ת וומטרמטר    ..11..אא

בחינת האפשרות לשימוש בכלי חדש במסגרת קבלת ההחלטות מטרתה העיקרית של עבודה זו היא 

 הערכה כלכלית של התועלות אכלי זה הו.  ונכסי טבע בישראלהנוגעות לעתידם של שטחים פתוחים

 . הערך הכלכלי הנובע מקיומם של השטחים הפתוחים/הכלכליות

צוע הערכה המתווה את הייתכנות של בי, )manual(התוצר המרכזי של עבודה זו הינו מעין מדריך 

לשמש הערכה מסוג זה עשויה ו ואת  המסלול ב , את אופן ביצוע האומדן,שונותכלכלית זו בסיטואציות 

   .בצמתים השונים של קבלת ההחלטות בנושאי שטחים פתוחים

אבחנה בין  תוצגכן ו, שאינן ניתנות לכימותכמו גם כאלו , תועלות הניתנות לכימותציג העבודה ת

 לבין מקרים בהם כימות כלכלי של הערך אינו אפשרי או  אפשרי) גם אם חלקי(מקרים בהם כימות כזה 

  .אינו עשוי להועיל בשום צורה לקבלת החלטות או קביעת מדיניות

התמריצים וההיבטים הכלכליים האחרים /עבודה זו אינה עוסקת במגוון הרחב של הכלים: חשוב לציין

עבודה זו מתמקדת אך ורק . פיתוח של שטחים פתוחים על סוגיהם השונים/הקשורים במדיניות שימור

עשויה לסייע בגיבוש הכלים , בתורה, אשר היא, טחים הפתוחיםבהערכה הכלכלית של ערך הש

 .והתמריצים הכלכליים האחרים

והקונפליקט פרק זה עוסק ברציונאל הבסיסי של נשוא עבודה זו המשך : מבנה העבודה הוא כדלקמן

ק יעסו'  פרק ג. ית הערך של שטחים פתוחים מהיבטים שוניםייעסוק בסוג' פרק ב. המובנה ברציונאל זה

יעסוק ' פרק ד). 'מהי שיטת האומדן וכו, מה מודדים ("כיצד"הלשאלת  במכלול הסוגיות הקשורות

'   הפרק , בנושאי שטחים פתוחיםהשונים  קבלת ההחלטותצמתי בשאלת היישום של כלי המדידה בתוך 

 יציג מספר דוגמאות למצבים בהם קיים פוטנציאל לביצוע הערכה כלכלית וינתח את ישימותה של

 .יכלול סיכום ומסקנות' ופרק ו, ההערכה והסיבות לכך



 כלים ומתודולוגיה לאומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים
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  הרציונאל הבסיסיהרציונאל הבסיסי    ..22..אא
כי נדרשת ,   גופי התכנוןבקרב גוברת התחושה  ,סביבההת המודעות לשימור יעם עלי, בשנים האחרונות

במקביל  לאימוץ  ,זאת .יםשל גופי התכנון ומקבלי החלטות אחרהטמעה של חשיבה כלכלית בהתנהלות 

ין הסביבתי והן י צורך הדדי הן מבחינת הענהיש כאן איפ". דיבור בשפה כלכלית"ליים או של כלים כלכ

 צריך גם , כי אל מול השפה הכלכלית שבה מוצגים נושאי הפיתוח, בחשיבות הנושאמבחינת ההכרה

 .הנושא הסביבתי להיות מוצג בטרמינולוגיה זו

לדרג ברמה האורדינלית  את אף ריך ו העובדה שלמרות שקיימת יכולת להע אף גובר עקבצורך זה

הרי שבהעדר ערכים כלכליים ברורים , לפיתוח חלופותערכיותם של שטחים פתוחים לשם בחינת 

 לחצי פיתוח להתמודד עם מוסדות התכנון ל יש קושי -הפתוח , ומוסכמים לשטחים במצבם הטבעי

 ת הממזערות את הנזקאו חלופות אחרו, )חלופת אי הביצוע (להצדיק את חלופת האפסבכדי 

 . ציבורי/הסביבתי

ובדה כי כבר עשורים רבים מתבצעות הערכות כלכליות של התועלת הנובעת ממוצרים העלמרות , לפיכך

כמרכיב , לא התקבע השימוש בהערכות אלו למדידת ערכם של השטחים הפתוחיםעדיין , ציבוריים

 .במערך השיקולים לקבלת החלטות בנושאים אלו

 ונית למול הגישה הכלכליתהגישה התכנ

קבלת בלהשתלב יכולה  אם הערכה כלכלית של שטחים פתוחים ההיא, שיש לשאול מרכזית שאלה

 זה מנוגד למודל הנוכחי של קבלת תחוםאו שמא עצם העיסוק ב, החלטות בנושאי שטחים פתוחים

 .  ם כלכלייםשאינו בוחן שיטתית שיקולי, במישור התכנוני, בעיקרו, החלטות המצוי

במסגרת החלטות תכנוניות נתפסת כיום כהכללה של שיקולים בהיבט " שיקולים  כלכליים"הכללת 

להשפיע  על היבטים בעלי להיות מושפעת או כיצד החלטה תכנונית עשויה , קרי. ד צר של הכלכלהומא

ותרומה , תרווחיו, הוצאה תקציבית, )הכנסות חלוקתכולל (הכנסות , כגון תעסוקה, ביטוי ישיר בכלכלה

 .פעילות כלכלית/לתוצר

ה הכלכלית יוית הראיוניסיון לאמוד את הערך הכלכלי של שטח פתוח מתיימר להרחיב את ז, ואולם

העדפותיו של לפיה תפיסה  הוא מייצג.  הנכון לכל תחום כמעט,לכדי מודל שלם של קבלת החלטות

אותם ניתן , ות בערכים כלכלייםמבוטא) וצריכות להיות( ניתנות ,בכל היבט של התנהגותו, הפרט

 .שוקהגם אם לא ניתן להם ביטוי באמצעות , לכמת

 הינה למעשה ,הערכה כלכלית של שטחים פתוחים בבואה לשמש בקבלת החלטות, במקביל ו,לפיכך

 תועלתההערכה הכלכלית של השטח הפתוח מייצגת את ה. תועלת ניתוח עלות אחד בתוך מרכיב

לאחר ,  מפיתוח נטובדן התועלתוא( של שימור השטח הפתוח עלותמדת הלעומתה עוו, מהשטח הפתוח

 ).קיזוז העלויות הנלוות
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שכן היא מתיימרת , להחליף את ההחלטה התכנונית, ברמה מסוימת, תוצאת ניתוח עלות התועלת באה

  יש להדגיש.אותו המערכת התכנונית והחלטותיה אמורים לשרת, הציבור של  יוכלל העדפותלייצג את 

 תמיד היא) או חלופות אחרות/משימור השטחים הפתוחים ו(כי  בעבודה זו הגדרת העלויות והתועלות 

 .מנקודת המבט של כלל החברה והמשק

שכן הגישה התכנונית מתייחסת , מתגלעת פה סתירה מסוימת בין שתי גישות אלוש ,המסקנה היא

 . סור התכנוני להתייחאליהם צריך המישאחד ממכלול השיקולים לשיקול הכלכלי כאל 

, נגלה כי הגישה הכלכלית אשר מציגה  לכאורה תוצאות כמותיות,  אם ננסה להשוות בין שתי הגישות

 ומשקפת בצורה טובה יותר את )בהינתן יישום נכון ואופטימאלי (מתיימרת להיות מדויקת יותר

, ינה לכאורה מדויקת פחות הגישה התכנונית ה,עם זאת. לפחות לנקודת זמן מסוימת, העדפות הציבור

תוך התבססות על , אלא יותר את צרכיון לשקף במדויק את העדפות הציבור ניסיוהומסתמכת פחות על 

כפראפרזה על אמרתו של בן גוריון . ומקצועית יותרארוכת טווח מערך שיקולים רחב ופרספקטיבה 

 .  ה התכנונית מתאימה יותר לגישה זוהרי שהגיש..") אני יודע מה העם צריך, אינני יודע מה העם רוצה("

ממערך השיקולים  כחלקכנספח או ) אם וכאשר הוא ישמש(בפועל ישמש האומדן הכלכלי ,  כךכך או

להוות תחליף , וכנראה גם לא בעתיד, שכן אין ביכולתו כעת, שיח התכנוניהנוכחי וככלי משלים ב

 . למערכת זו

 לשימוש בכלי זה בישראל והצורך הפוטנציאל 

שמירה על שטחים פתוחים נובע גם מהאיום הגובר על ה ייצוג הערך ושםהכלים להצורך בגיוון  

לגבי השטח שמצפון לנפת באר בייחוד (גבוהה בישראל אוכלוסין הצפיפות . בישראלפתוחים השטחים ה

ול גידהיקף . ורמת הצמיחה הכלכליתה יאוכלוסיהגידול וכך גם שיעור ,  אירופהמדינותבשזו מ )שבע

ב נהנית מהיצע קרקע עצום ולכן הלחץ על "אולם ארה, ב"יה הינו בסדרי גודל הדומים לארהיהאוכלוס

 בישראל הוא מהגבוהים היצע השטחים הפתוחיםהלחץ על , לפיכך. שטחים פתוחים הינו נמוך יותר

 .בעולם המערבי

בעיקר בשטחים פתוחים אשר הינה אפקטיבית בפועל (שיעורי הבעלות הציבורית על קרקע , מעבר לזאת

 קבלת כליבמאפשרת גמישות תכנונית ופוטנציאל גבוה יותר לשימוש בכלי מדיניות או , )וחקלאיים

.כאשר הערכה כלכלית של שטחים פתוחים הינה אחת מהם, החלטות
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  --הערך של שטחים פתוחיםהערך של שטחים פתוחים  ..בב
  סוגיות מתודולוגיותסוגיות מתודולוגיות

   ערכיות נוף ושטחים פתוחים ערכיות נוף ושטחים פתוחים--רקערקע  ..11..בב

נגזרת מכל החלטה אשר כרוכה בהעדפה , כספיהניתן לביטוי קיים ערך  לשטחים פתוחיםהטענה כי 

מתוך . חציבהכרייה ופיתוח או כמו למשל  על פני יצירת משאבים השטחים הפתוחיםשימור כלשהי של 

 הבעיה.  או שווה לאותם משאביםגבוההשטחים הפתוחים כך ניתן לראות באופן מוחלט שערך 

 אלא אילו  ,האם לייחס או לא לייחס ערך כספי לאותם משאביםה לטהיא לא ההח, אם כן, האמיתית

 .  ערכים לייחס להם

  כללי-שטחים פתוחים   של הערכה איכותנית

 מדדים וסולמות להערכה של איכות נוצרובמסגרתם שי תכנון התפתחו תחומי מחקר אשר בקרב אנ

תחומים אלו יצרו .  רשות יותרומפו לסיסטמתיות הנוףהפיכתן של שיטות הערכת בהיתרון הוא . נוף

במסגרת הקהילה המקצועית של אנשי כל זאת , שיפור של המדדים לאיכות נוףלאפשרות לביקורת ו

הטענה היא כי ניתן דגש רב . קיימות מספר בעיות עם סוג זה של שיפוט, עם זאת.  נוףדריכלותתכנון וא

השיפוט האסתטי של אותם אנשי , יתרה מכך.  אותם אנשי תכנוןל ידימדי לקריטריון האסתטי ע

אשר אינו , מהשיפוט האסתטי של מרבית הציבור) גם עקב היותם בתחום(מקצוע עשוי להיות שונה 

 .מקצועי

היה הראשון שהחל לנתח את האלמנטים של הנוף הקובעים את התגובה של ) Linton , 1968(לינטון 

עבור כל . צורת הנוף והשימושים בנוף; הוא חילק את האלמנטים לשתי קבוצות עיקריות. הציבור

 "צורת נוף"של בקבוצה , לדוגמה. ניתן ציון מספרימהן עבור כל אחת ו,  קבוצה ניתנו מספר קטגוריות

 ה נמוכהשפל,  נקודות3 ה קיבלה גבוהה שפל, נקודות6  קיבלוגבעות חשופות,  נקודות8הרים קיבלו 

שניתן יהיה לתת ציון שונה למורכבויות שונות של צורות המדרוג נקבע כך , בנוסף. ' נקודות וכו0 הקיבל

ולפיכך , יער אשר נפרש לאורך שפלה נמוכה מבטל את הערך החיובי שבו, לדוגמה. נוף או שימושי קרקע

מסוכמות כל הנקודות לפי דבר בסופו של . הוא מקבל ציון נמוך יותר ממה שהיה מקבל באזור  אחר

 .לנוף ציון כוללניתן הכללים השונים ו
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הוא הכיר במוגבלות של מתן ערך . אותה מטרההשגת לצורך בשיטה שונה נקט ) Fines ,1968(פיינס 

הוא , לפיכך. ללא התייחסות מספקת לתמונה הכוללת, יחידני לכל מרכיב בנוף וסכימת כלל הערכים

,  מוגדרת לנושאהכוללות אנשי תכנון ונוף ביחד עם אנשים ללא זיקה, הציג בפני קבוצות אנשים שונות

הוא השתמש רק , בסופו של דבר. וביקש  מהם לדרג את תצורות הנוף, תמונות המציגות נופים שונים

מתוך התוצאות הומרו תכונות נוף . בדירוג של אנשי המקצוע על מנת ליצור סולם של איכויות נוף

 .לפי המרכיבים שיצרו את הנופים, לאיכויות נוף שונות

 ,לפיכך. היא דרשה  זמן רב ועבודת שדה מאומצת, הפנימית הגבוהה של שיטה זולמרות רמת העקיבות 

. שימוש בשיטות סטטיסטיות על מנת להחיל תוצאות של אזור מסוים על אזורים נרחבים יותרההחל 

השימוש בשיטות סטטיסטיות חסך זמן רב וסיפק יכולת וכלים מסוימים עבור קובעי מדיניות ואנשי 

 ) Dearden, 1980(ודירדן ) Robinson, 1976(חים של שיטות מסוג זה היו רובינסון בין המפת. תכנון

      ועוד שיטות  כמו השיטה של טאנדי ,  מומחים כפי שנזכרו כאןל ידישיטות שונות של הערכת הנוף ע
)Tandy, 1971 ( ,רי  ויכוח מקצועי וציבו80-החל בשנות ה, עם זאת. 70-היו פופולריות למדי בשנות ה

הציגו את הבעייתיות בטכניקות , בנוסף לאלו שנזכרו, ןנגדכהטענות .  של שיטות אלוןנוקב לגבי יישומ

 . יבטים שוניםמההקיימות 

לא היה ברור האם יש להכליל ערכים . נוףשל איכות משמעותי עיקרי הוא הקושי להגדיר היבט 

" רב מימדיות"סף הוא המורכבות וההיבט נו. 'תחושת שייכות וכועל , המתבססים על הכרה של הנוף

 או במילים אחרות חוסר היכולת  להבין את האופן בו  מאפיינים מסוימים של  הרכב נופי ,של הנוף

היבט שלישי . אירוכיצד נוצר  הרושם  שנוף זה מש, משתלבים על מנת ליצור את התמונה הכוללת

זו מידה קיימים הבדלים כאלו ועד  באי; השונים מבחינה תרבותית בתפיסת הנוףייחס להבדליםמת

 .כמה הם משמעותיים

בגישה . )Penning-Rowsell,) 1981רוזוול - פננינגל ידיעשפותחה כל אלו הביאו לגישה חדשנית  יותר 

האמור להיות מושג  , "איכות נוף"שלא כמו . ערכי נוף במושג של איכות נוף זו הוחלף המושג הנחקר של

ערך הנוף נובע  לא רק . מך על קונסנזוס ואינו תלוי בהקשר בו הוא נמצאנס" ערך נוף", אובייקטיבי

והאסוציאציות שהנוף  השימושים, תרבותיים-רים החברתייםאלא ממכלול ההקש, ממראה הנוף

 ."שיפוט אסתטי טהור" גישה זו הטילה ספק במשמעותו ובחשיבותו של המושג ,למעשה. מייצר

המושג ערך נוף למרכיביו יש לחלק את ערכי נוף של  רך מדידהלצו, רוזוול-הגישה של פנינגפי -על

 ערכים ,)appearance (ערך נראות:  אלו קובצו לשלושה מימדים עיקרייםםמרכיבי. הבסיסיים

הכרה של , הכוללים נגישות(וערכי שימוש )  הקשרים היסטוריים ותפיסת נדירותיםהכולל(היסטוריים 

 ).ם הציבור ומספר המבקריל ידיהאזור ע

ערך , הווה אומר,  מדרג בלבדותאחת הבעיות בשיטות המדידה שנסקרו עד כה היא שהן מייצג
העובדה כי שיטות אלו .  אבל לא בכמה הוא עדיף,פני נוף אחר ניתן לומר איזה נוף עדיף על. אורדינלי

חלוקה , אינן מספקות ערך קרדינלי לנוף מונעות מהן לשמש בפעולות אלגבריות פשוטות כמו סכימה
הן אינן מאפשרות לסכום תכונות , יתרה מזאת. תועלת -ופעולות אחרות הנדרשות עבור ניתוח עלות

 . של הנוף לצורך ביצוע החלטותשונות
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תחזוקה של בהאם כדאי להשקיע בשימור או , בהסתמך על ניתוח איכות נוף, לא ניתן לקבוע, לדוגמה

כמות (ריכוזי אוכלוסייה מנמצא באזור יחסית מרוחק אשר אך )  נקודות23המדורג כבעל " (יפהפה"נוף 

אשר נמצא , 10המדורג כבעל ניקוד של " נאה"נוף באו )  איש בשנה5000-המבקרים בו עומדת על כ

 ).Price, 1978( אלף איש בשנה 100- כל ידיסמוך לריכוזי אוכלוסייה ומבוקר ע

 של  תוצאה, בין היתר,השינוי היה. ף נוסיווגל נוף הערכתמ הוסט הדגש המחקרי 80-במהלך שנות ה

סיווג הנוף נבע מהצורך להגדיר ,  יותר מכך.  שהתעוררה בניסיון ליישם שיטות הערכת נוףתהבעייתיו

, כלומר. כבסיס למדיניות תכנון ושימור, דווקא את איכותם-את המאפיינים של האזורים השונים ולאו

 .ו את חשיבותוים ל של הנוף הכפרי הם המעניקםהמאפיינים הייחודיי

קו להתייחס יפסה,  נוף הובילה למצב שבו מתכננים ואנשי מקצוע בתחוםסיווג נוף להערכתהמעבר מ

יציאתם של אנשי המקצוע מהתחום . באופן ישיר לתחלופה שבין התועלות מפיתוח לבין איכות נוף

 היישום של ל ידי עחלל זה למעשה התמלא. שכן החלטות מסוג זה נדרשות כל העת, יצרה ריק מסוים

 .כלכלת סביבה

 הערך הכלכלי של שינוי בנוף

עבור העלאה בכמות המוצר ) WTP (מוכנות לשלםלהרעיון העומד מאחורי הערך הכלכלי מתייחס 

באותו אופן ניתן להתייחס למושג של . קיים עבורה שוקש במחיר סחורה הפחתהעבור הציבורי או 

 . במחיר סחורת שוקעלייהעבור  ציבורי או עבור הפחתה במוצר) WTA(מוכנות לקבל 

, קשר ומשמעות רגשיים, היכרות עם הנוף, היקף שימוש(קיימות סיבות רבות לאמוד את ערך הנוף 

 הכלכלן הסביבתי אינו ,בבואו להעריך את הנוף, עם זאת). 'אסוציאציות היסטוריות וכו, טיקהתאס

א יהתקפות של הערך הכלכלי כפי שה . כרולכל אחד מהמרכיבים שנזבאופן נפרד נדרש להתייחס 

 את הערך הכולל של הנוף על ת מכמתיא נעוצה בכך שה,סביבהה הטכניקות של כלכלת ל ידי עתנמדד

 .מרכיביו השונים

  סיווג שטחים פתוחיםסיווג שטחים פתוחים  ..22..בב
הן בתכניות מתאר והן במסמך , הסיווגים המקובלים. את השטחים הפתוחים ניתן לסווג בצורות שונות

 על הגדרות יםמתבסס )2002-2003' שטרן ואח( שטחים פתוחיםים לשמירה על מדיניות וכל

 .סטטוטוריות או תפקודיות

ערך מתוך נאלא הוא , כי סיווג זה אינו שלםמובן .  של השטחים במספר מישוריםםסיווג אתנציג לפיכך 

 .ים הפתוחיםשל ערך השטחמדן הכלכלי והאוייתכנות המשפיעים על אופן ניסיון לשקף את הפרמטרים 

סיווג זה משמעותי במיוחד משום שמידת . הילריכוזי אוכלוסיסיווג לפי מידת הקרבה  .1

 : יהיקרבה לאוכלוסה בעיקר מיםהתועלת וסוג התועלת הנובעים מהשטח הפתוח נובע
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I. ן או נכסים אחרים "שטחים פתוחים הנמצאים בסמוך לנדל - בתוך העריםשטחים פתוחים

על  השבחה או ל ידיע,  מערך הנכסים הסמוכים לו שטח פתוח של לשאוב את ערכויםעשוי

 . מנגנון דומהידי 

II. הערך הנמדד :חיץ ירוק או ריאה ירוקה/ף עירונישטחים צמודי דופן המהווים עור 

 . בשטחים מסוג זה עשוי להיקבע לפי הערכיות שמייחסים לו המטיילים או הנופשים

III. ך עשוי להיות הער ,  עבור שטחים אלו:הישטחים פתוחים המרוחקים מריכוזי אוכלוסי

 . מטיילים או הנוסעים בסמוךל ידיהערך הנופי המיוחס לו ע

הקיים במספר מסמכים המסווגים  ,סיווג זה. יות של השטחים הפתוחיםהערכסיווג לפי מידת  .2

 מחלק באופן אףולעתים , ג אורדינלי לפי קריטריונים שוניםמציג לעתים דירו, שטחים פתוחים

  . ומי שטחים כערכיים או  לא ערכייםדיכוט

I. הערכיות הגבוהה עשויה לנבוע מייחודיות -משמעותית/שטחים פתוחים בעלי ערכיות גבוהה 

בהינתן נדירות , כריאה ירוקהשל השטח או מתפקודו  , היסטורית או אחרת,  אקולוגית,נופית

, הימדד ישירותעשוי לעבור שטחים אלו הערך הכלכלי . של שטחים פתוחים באותו אזור

 .בשיטות ובאמצעים אותם נציג בהמשך

II. ברור כי עבור שטחים אלו .  אקולוגית או אחרת/שטחים פתוחים בלי ערכיות או ייחודיות נופית

זווית  ?כללבאולם האם ניתן למדוד עבורו ערך כלכלי , הערך הכלכלי הנמדד יהיה נמוך יותר

 ייוחס לשטחים אלו ינבע מהערך הערך הכלכלי אשרש היא לבחינת נקודה זו אפשרית

השטח הספציפי אינו ערכי , הווה אומר. האלטרנטיבי ומשיקולי חיסכון בקרקע באופן כללי

 . שטחים ערכייםבעשויה למנוע פיתוח הבפני עצמו אלא כעתודה קרקעית לפיתוח עתידי  

טחים שניתן להגדיר  מעטים הש.כי ההבחנה בין שני הסוגים שהוצגו לעיל אינה חדה כלל ועיקר, מובן

 אלא רק כעתודה ,אותם כערכיים באופן מובהק וקשה אף יותר להגדיר שטחים כחסרי ערכיות לחלוטין

 .קרקעית עתידית
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 :מחייב התייחסות לשאלות הבאות" ערך השטח הפתוח"-הדיון העקרוני במושג

    ??האם ערך השטח הפתוח תלוי בחלופת הייעודהאם ערך השטח הפתוח תלוי בחלופת הייעוד  ..33..בב

ערך  האם ל, למה אנו מתייחסיםל השטח הפתוח מתעוררת השאלה אים למדוד את ערכו שכאשר אנו ב

  .של הפגיעה בשטח הפתוח) השלילי(ערך ל או - כשלעצמו של השטח הפתוח

סכימה של , קרי, בלי תלות לחלופת השימוש בו את ערכו של השטח יםדדואנו מבחלופה הראשונה 

ייערך בשטח ששינוי באו פיתוח הסוג ב ות תלוין אשר אינ, מספק השטח במצבו הנוכחיןהתועלות אות

 ן מסביבו"מדן ערך התועלות שמספק אזור חיץ ירוק הנמדד בעליית ערך הנדלוא,  לדוגמה.זה
המטיילים להנאה מהטיול / והערך שמייחסים המבקרים,)ן המרוחק מהרצועה הירוקה"בהשוואה לנדל(

 .בו

ה הערך בתרחישים שונים של שינוי לשאלה כיצד ישתנשיטה זו היא העדר התייחסותה הבעייתיות ב

במרבית המקרים קשה לייחס לשטח הפתוח ערך ללא התייחסות קונקרטית . בשטח הפתוח

 .לאלטרנטיבה למצבו הפתוח של השטח

 ערכיות ת בעל, אחרטח פתוח ש שללהבהרת העניין נניח לדוגמה יחידה הומוגנית ותחומה של יער או

לפי שיטות האמידה אותן ( לאמוד את ערכו של השטח הפתוח במידה וננסה. אקולוגית גבוהה/נופית

החברה לשטח ייחסת אנו עשויים להגיע לערך מסוים המתיימר לשקף את הערך אותו מ) נתאר בהמשך

האם בהכרח שינוי ? אולם מהי משמעות הדבר לגבי שינוי הייעוד של אותה יחידת שטח. במצבו הטבעי

 ?ייעוד זה יבוצעשינוי ווביל לפגיעה בסך התועלת החברתית במידה יייעוד של יחידת שטח זו לשטח בנוי 

עוד במידה ושינוי היי.  תלוי בשאלה מהו סוג שינוי הייעוד הדבר שכן,ברור כי התשובה מורכבת יותר

 מידהב, מאידך. הרי ברור שלא ניתן לדבר על אותו סוג של פגיעה, סיבייהיה לפארק מטרופוליני אינטנ

  הרי שהירידה המשתקפת בתועלת ,יתי בעל השפעות חזותיות שליליותל תעשי מפעבמקוםויוקם 

עשויה להיות , שלם עבור מניעת הקמת המפעלמקבלי ההחלטות ל/תתבטא בנכונות ציבורש, הציבור

ל על בסיס סכימת התועלות הנובעות "לשטח הפתוח הנגבוהה בהרבה מהערך אשר נמדד מלכתחילה 

 .ממנו

 אנו באים לאמוד ,למעשה, במרבית המקרים, ם לאמוד את ערך השטח הפתוח כאשר אנו באי-מסקנה

בהתאם לסוג , התועלת השלילית שתיגרם כתוצאה משינוי במצבו הנוכחי של השטח הפתוחאת 

 .השינוי
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  ?? הערך למי הערך למי--פתוחפתוחערך השטח הערך השטח ה  ..44..בב

: ם עיקרייםבאופן בסיסי לשני טיפוסימוצר ציבורי עשוי להיות מסווג להערך המיוחס לנכס סביבתי או 

 ). Hawkins, 2003 (יערך פנימי וערך אינסטרומנטל

 מיוחס לאובייקט כאשר הוא יוצר תועלת בתפקודיו או בקיומו עבור :)תועלתני (אינסטרומנטליערך 

,  ערך בפני עצמוישנו מיוחס לאובייקט כאשר בקיומו או בתפקודיו ערך פנימי. מישהו או משהו אחר

 . תועלת עבור אובייקט אחרירתביצירת או אי יצללא תלות 

 שני סוגי הערך הללו נבחנים על פי שלוש נקודות מבט או השקפות , טבע ונוף, בהתייחסות לערכי סביבה
 .טריזםביוצנטריזם ואנתרופוצנ, אקוצנטריזם: שונות

מערכות אקולוגיות ומייחסת ערך להיא גישה המייחסת ערך פנימי לבתי גידול ו:  אקוצנטריזם
 .מנטלי למינים ספציפייםאינסטרו

רך עו)  וצמחיםלי חייםבע(מייחסת ערך פנימי לאורגניזמים חיים ההיא גישה : ביוצנטריזם
 . חי הסובב אותם-לי לכל הטבע הלאאינסטרומנט

, צמחים, מיני חיים, ולכל השאר, היא גישה המייחסת ערך פנימי לבני אדם בלבד:  אנתרופוצנטריזם
 .מייחסת ערך אינסטרומנטלי כמייצר תועלת עבור האדם ,'מערכות אקולוגיות וכו

נקודת המבט אתרי טבע נוף וסביבה נסמכת על , הגישה הכלכלית למערכות אקולוגיות
מסוגים (הסביבה על מערכותיה השונות הינה בעלת ערך כמייצרת תועלת , קרי. האנתרופוצנטרית

יש שיטענו כי למערכות :  מסיבות שונותאנשי סביבה רבים עשויים להירתע מהגדרה זו. לאדם) שונים
ואין לאדם זכות מוסרית קיים ערך בפני עצמו  -נופים בראשיתיים לו, מיני צומח וחיל, אקולוגיות

יש שיטענו כי התייחסות . ורצויה לגביהמדיניות מהי ה על פי צרכיו ולהחליט ולמדוד אות
גרור בהכרח שיקולים כלכליים ת ותיטבעמערכות שמורות ו, אנתרופוצנטרית למערכות אקולוגיות 

ואם באמצעות ', יה וכויבנ,  אם באמצעות פיתוח,שתוצאתם תהיה שינוי ופגיעה באותם סובבי טבע ונוף
 . אחזקה של אותם אתריםלייבוש ואי הקצאת משאבים לשימור ו

ערך של  לבהחלט מתייחסת ,  הגישה הכלכלית המייצגת נקודת מבט אנתרופוצנטרית. אין זה בהכרח כך

הערך האינסטרומנטלי של המערכות האקולוגיות נובע . מערכות אקולוגיות ונופים במצבם הטבעי

לעתים .  מערכות ונכסים אקולוגייםםמהתועלת הנובעת מצריכה פסיבית ואקטיבית של אנשים את אות

 ערך -התועלת נגזרת מהעובדה שאנשים מייחסים ערך פנימי למערכות אקולוגיות ומשאבי טבע ונוף

האם הערך ,  לוגית מסוימת-בהקשר זה נוצרת לעתים סתירה פילוסופית . עליו יורחב בהמשך, מיקיו

 ?לתני או פנימיהוא תוע

יכולה להתבסס  רק על הערך ) ונכסי טבע אחרים(מדידת ערך כלכלי של שטחים פתוחים -מסקנה

 לכלול את התועלת  ,למשל, ויערך זה עש. )ערך אנתרופוצנטרי (ולאדם בלבד,  לאדםיהאינסטרומנטל

המדידה הכלכלית אינה יכולה להתייחס לערך , אולם. שהאדם מפיק מהעובדה ששטח פתוח נשמר

 . תמיד חלקיתנההמדידה הכלכלית היהטבע בכללותו ולפיכך  שלאו  בעלי החיים הפנימי של 
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-ערך אי 
 שימוש

ערך 
 אופציה

ערך 
 הורשה

ערך קיום

ערך 
 שימוש

שימוש 
 עקיף

שימוש 
 ישיר

שימוש לא 
 צרכני

שימוש 
 צרכני

התועלות התועלות // סיווג הערכים סיווג הערכים??ילו ערכיםילו ערכים א א--ערך השטח הפתוח ערך השטח הפתוח   ..55..בב
  לאדםלאדם

אי  וערכי שימושערכי ):  תרשיםורא(ת הערך לאדם לשתי קטגוריות עיקריות הכלכלה מחלקת א
 לערכי שימוש יםנחלקו, שימוש נגזרים ממעורבות פיזית כלשהי עם המשאב הסביבתיהערכי . שימוש
 ,ערכי שימוש ישירים כוללים תועלות הנובעות מפעולות כמו בינוי. עקיפים וערכי שימוש ישירים
כגון חיטוב  (צריכה ערכי השימוש הישירים  אף הם נחלקים לערכי .  נופש  ותיירות,דיג, חיטוב ,כרייה

ערכי שימוש ). כמו נופש ותיירות(לא צרכניים הצורכים בפועל את המשאב הסביבתי וערכים ) עצים ודיג
רגולציית , ת כגון מניעת שיטפונו,עקיפים כוללים תמיכה בצרכים אנושיים או בפעולות אנושיות

  .הטמעת פסולת ומזהמים ועוד, אקלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)Hawkins,2003 מתוך Edwards & Abivandi,1998  מקור (סוגי ערך שונים – 1.תרשים ב      

 

 השימוש כוללים -ערכי אי.  שימוש אינם כוללים מעורבות פיזית כלשהי עם המשאב הסביבתי-ערכי אי

נובע מהסיפוק ששואב הפרט מהידיעה ) ערך פסיבי(ערך קיום . ערך הורשה וערך אופציה, ערך קיום

. אפילו אם אותו פרט לא יעשה בו שימוש לעולם, מערכת אקולוגית או כל משאב סביבתי, שמין מסוים

ערך הורשה נובע מהסיפוק בידיעה כי תועלות סביבתיות מסוימות עשויות לעבור בירושה לדורות 

וטנציאלי צרכני באותו משאב סביבתי בזמן כלשהו ערך אופציה נובע מהאפשרות לשימוש פ. הבאים

 .בעתיד

 ערך , ערך השימוש הלא צרכני:   מתייחס לערכים הבאיםערך השטחים הפתוחים ככאלה: מסקנה

 .שימושהערך אי השימוש העקיף ו

ניתן לסווג גם את התועלות הנובעות לאדם כתוצאה מהשטחים הפתוחים לפי היכולת לכמת או לאמוד 

קיימות תועלות אשר התמחור שלהן הוא יחסית פשוט שכן תועלות אלו  מצד אחד. ת הללואת התועלו
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, שטחים פתוחים מהווים אזורי הזנה לאקוויפרים: לדוגמה . ניתנות למדידה עקיפה באמצעות השוק

תועלת זו נאמדת . גורמים לזרימה של הנגר העילי ליםשטחים מבונים אינם מאפשרים חלחול ובעוד ש

שקל יחסית לאמוד את הערך של השטח , מכאן.  בישראל המיםעתודותשל נפח האגירה בתוספת 

ערך המים הינו העלות . לפי ערך המים אשר הוא מאפשר לאגור מדי שנה)  לעומת שטח בנוי(הפתוח 

  ). התפלה(ייצור מים חלופיים , או במקרה הגרוע, ת מאגר מלאכותייהאלטרנטיבית של בני

ריאות  ,טפונות וסחףימניעת ש:  ן הניתנים לכימות פשוט יחסית הינםקות ערכימספהתועלות נוספות 

הכימות מתבצע בדרך . לאמידה יחסית ישירהכל אלו ניתנים . ירוקות לקליטת מזהמים והפחתת רעש

באמצעים  של השירות שנותן  השטח הפתוח באופן טבעי מהחלפהכלל באמצעות חישוב  העלות הנובע 

 .מלאכותיים

מאחר וחלקן אינן ריבויין וכן , בגלל מורכבותן, ל" התועלות הנכלד למנות את וגם שקשה מאנראה 

 . בעתיד) או לא(יתגלו ידועות ו

ומציגות ערכים יחסית , סכומים משמעותייםשתועלות אלו אינן מסתכמות לייתכן שזוהי גם הסיבה 

שימור שטחים פתוחים עבור אם ננסה לחשב את ערך הזנת האקוויפרים הנובע מ, לדוגמה. נמוכים

שניתן ,  גם עבור התועלות האחרותכך.  בשנהלדונם שקלים חדשיםנגיע לעשרות בודדות של ,  ישראל

 . בעיקר לשטחים הסמוכים לערים ופחות לשטחים פתוחים באופן כלליןלחשב את ערכ

 קשה יחסית מהתועלות אותןלשטחים פתוחים נובע לרוב דווקא  שהערך העיקרי שניתן לייחס מכאן

ערך פעילות נופש ופנאי המתבצעת בשטחים , את ערך הנוף, לדוגמה, תועלות אלו כוללות. לכמת

 .הםבהמורשת התרבותית והערכית של שימור השטחים הללו וערך מגוון המינים המתקיים , הפתוחים

. ים המשמעותיים יותר מבחינת ערכיות השטחים הפתוחם הערכים הקשים יותר לכימות ה-מסקנה

 .התועלות הדומיננטיות הנובעות מהשטחים הפתוחים  משתנות מסיטואציה לסיטואציה
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כיצד למדוד את הערך של כיצד למדוד את הערך של   ..גג
  שטחים פתוחיםשטחים פתוחים

עומדות על הפרק .  יש למדוד את ערכם של השטחים הפתוחים כיצד לעסוק בשאלה מטרת פרק זה  היא

התייחס לערכים  כיצד יש ל.3דן מהי שיטת האומ. 2מהי יחידת המידה הנמדדת . 1: השאלות הבאות

באילו סיטואציות מדידה כלכלית של ערך השטחים הפתוחים כדאית או . 4שנמצאו על ציר הזמן 

 אפשרית

   מהי יחידת המידה מהי יחידת המידה--מה מודדיםמה מודדים. . 11..גג

להלן ,  של שטח פתוח קיימות מספר חלופות להגדרה של יחידת המידהבבואנו לאמוד את הערך הכלכלי

 :מספר דוגמאות

 תחומה מוגדרת וך של יחידה נופית גיאופיזית ער .1

הערך הכלכלי של בקעת , לדוגמה. שטח אחתיחידת מדן כזה יתייחס לערך הכולל של יחידת נוף או וא

הדגש הוא שזוהי יחידה .   ב"אגמון החולה  וכיוצ, או הערך הכלכלי של גבעת האירוסים, בית נטופה

 .חלקה פוגם בערך הסביבתי אותו היא מספקת או בביחידת השטח הזוופיתוח  ,נופית אחת

 )דונם שטח פתוח(ערך ליחידת שטח  .2

 מהו ,לדוגמה. לפי גישה זו למעשה גוזרים את הערך הכלכלי אשר מיוחס ליחידת שטח של שטח פתוח

 . דונם במדבר יהודהכמו למשל, באזור ספציפידונם אחד מ  הנובעיהתועלת/הכלכליהערך 

מחקרים שאמדו את הערך הכלכלי שהציבור מייחס הראשונה נובע מהעובדה שהיתרון המרכזי בגישה 

 חשיבות עצומה להיכרות של קיימתמצאו כי )  השטח הפתוח-במקרה שלנו(משאב סביבתי /לנכס

הציבור .  בגישה זו קל יותר לגזור את הערך שמייחס הציבור לשטח הפתוח,לכן. הציבור עם המשאב

ר את השטח בלתי לשמובכדי ) WTP( בגלבוע ועל כן המוכנות לשלם האירוסיםשטחי  את למשלמכיר 

 .מופר הינה משמעותית
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 האם שטח ייחודי שהציבור מכיר פחות .גם חיסרון היא –יתרונה של גישה זו כי  ,טענה העולה היאה

 ? 1בגלל סיבות כאלו או אחרות הוא פחות בערכו

חיסרון זה הוא . ד ספציפייםושום שלה לאזורים מאהיי בגישה זו הוא בכלליותה וביכולת חיסרון נוסף

מדן משקף בצורה מדויקת את מידת הפגיעה כפונקציה והאבגישה זו . יהיבעצם היתרון של הגישה השנ

זאת בניגוד לגישה הקודמת ,  דונם100יותר מפיתוח של " יקר" דונם יהיה 300 פיתוח של .של הגודל

לעומת יחידת שטח  שיכולה , נה אך מוכרת היטב לציבוראשר עשויה לתת משקל רב יותר ליחידה קט

אינו מייחס חשיבות לעיתים הציבור . להיות גדולה בהרבה אך אינה נתפסת בעיני הציבור כשטח רגיש

 .לגודל  השטח שנפגע

ית ינכנסת סוגהזאת לדילמה . קשה לתת ערך ציבורי אחיד ליחידות שטח באזורים שונים, לעומת זאת

 ? האם ערכו של  הדונם הראשון שמופר שווה לערכו של הדונם האחרון. הערך השוליהערך הממוצע ו

 כאשר השטח הפתוח אינו בעל מאפיינים ערכיים מיוחדים או יותר עשויה להיות מועילה יהיהשנהגישה 

 .וערכיותו כשטח פתוח נובעת מהערך האלטרנטיבי כעתודה לפיתוח עתידי, ייחודיות נופית עקרונית

 .2מדן הערך הבסיסי של יחידת השטחועדיין עומדת הבעיה העקרונית של א , במקרה זהגםאולם 

 שטח הפתוח ה ערך לרציפות  .3

 הרצף של קיטוע  הוא ,הפרהמ מבינוי או כתוצאהלשטחים הפתוחים  הנגרמים אחד הנזקים המרכזיים

 גושים ל ידיר ע ככל שהשטח מבותר יות.'תפקוד אקולוגי וכו, מאפשר מרחבה השטחים הפתוחים

 השפעה על כמו גם , יש השלכות אקולוגיות סביבתיותקיטוע ל. המרחב הפתוח מצטמצםכך , מבונים

 .תחושת הפתיחות שחווה האדם מהשטחים הפתוחים

ניתן למדוד את רמת הרציפות באמצעות המרחקים המשוקללים של כל נקודה במרחב הפתוח מגוש 

 .)2002' שטרן ואח, 1 'ח ביניים מס" דו– שטחים פתוחיםמירה על וכלים לש מסמך מדיניות (כלשהו בנוי

 עירוני גדולה יותר מאשר השפעתו שלבינוי  שהשפעתו של ול נעשה בהתאם לסוג הבינוי ובאופןהשקל

מודל מרחבי זה מאפשר לבצע כימות של רציפות השטחים הפתוחים לפי מדד . כפריבינוי 

 .כלשהוכמותי /אורדינלי

 של הפגיעה בשטח כלכליהערך חשב את הניתן ל)  או מדדים אחרים המודדים רציפות(זה על בסיס מדד 

שטח רציפות ה של  כספיערך כלכלילו הכימות יתבצע באמצעות הצמדה למדד האורדינלי. הפתוח

 לצורך כך יש לבצע מחקר מקדים הבודק מהו הערך הכלכלי של רציפות ומהו הערך הכלכלי .3הפתוח

                                                 
. יש לזכור כי מוצר ציבורי מתנהג במקרה הזה כמו מוצר פרטי, עם זאת. ה תכופות במסגרת הביקורת על שיטות אמידה עקיפות באופן כלליטענה זו עול .1.

, מסיבה זו עושים מסעי פרסום למוצרי שוק. ברור שהציבור יסכים לשלם על מוצר  שהוא מכיר היטב יותר מאשר לשלם על מוצר שהוא איננו מכיר בכלל
 ).1997, שכטר(יינים תקשורתיים למוצרים ציבוריים וקמפ

?  האם הוא  ייחשב עדיין פתוח-אם נבנה קו תשתית חשמל על השטח הפתוח.  בהקשר זה עולות לא מעט שאלות הקשורות לסוגיית הגדרת שטח פתוח .2
שכן לרוב הן עומדות בשוליים של ,  לא נעסוק בהן כאןסוגיות אלו הינן חשובות אך? האם פארק אינטנסיבי הכולל מתקנים נחשב שטח פתוח, מצד שני

.סוגיות שימור שטחים פתוחים
 

?  והאם באותה מידה, מסילת ברזל או כביש מהוות פגיעה ברציפות, האם סלילת שביל? מתי נפגעת הרציפות: גם כאן עולות מספר סוגיות לא פשוטות. 3
 .וכן הלאה ? ים  נחשבת כפגיעה ברציפותביוב או מתקנים הנדסיים נקודתי, האם העברת קו חשמל
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ניתן יהיה לייחס לכל שינוי  כך. לתופעה זוהציבור שמייחס וערך ,  מבחינה סביבתית,ותשל שינוי ברציפ

 .זהכערך כלכלי , מדד באמצעות המודל המרחביישי, ברציפות

כי רציפות שטחים פתוחים בישראל או באזור מסוים נניח כי המודל המרחבי קבע , לצורך המחשה

שלאחר מחקר , אפשרות קיימת היא. ות אפשריות דרג10 מתוך סולם אורדינלי של 5.6עומדת על 

  ₪XXתוספת ערך ציבורי של  בסולם האורדינלי משמעותה 0.5של יה ימתאים ניתן יהיה להצביע כי על

ברור כי שינוי בסולם יביא לשינוי ערך שונה כשהוא נמצא בתחתית הסולם לעומת בחלק העליון של (

 )'וכו, הסולם

 ערך לפי סוג התפקוד

על  להסתמך על שטח אלא על נגזרת תפקודית או שאיןקובעת ספת לקביעת יחידת המידה חלופה נו

יחידת המידה תהיה כמות המינים האנדמיים או ,  לדוגמה.פונקציה אקולוגית של השטח הפתוחה

 .ב"בשטח הפתוח וכיוצ) 'ם פחמן וכוהקולטי(או כמות העצים , האחרים אשר בסכנה בשטח הפתוח

על הערך הכלכלי של פארק הכרמל הסתמך על ערכם הכלכלי ) 2003( שירי שמיר מחקרה של, לדוגמה

 .של מינים אנדמיים  ותפקודים אקולוגיים של הפארק

    ת האומדןת האומדןוושיטשיט. . 22..גג
הבעיה מתעוררת . הדרך הטובה ביותר לאמוד את ערכו של מוצר היא באמצעות מחירו, מן הסתם

  . שאינו נסחר בשוקוריכאשר למוצר אין ערך שוק עקב היותו מוצר ציב

התועלת ם את הפתוחים כמשקפיבהיעדר ערך שוק נדרשת מתודולוגיה לאומדן הערך של השטחים 

 תמורת )באופן תיאורטי( המחיר אותו הציבור היה מוכן לשלם ם אתאו כמשקפי,  לציבורהנובעת מהם

נכסים /רים הציבורייםרלוונטיות לכלל המוצשחלקן , מדן מסוג זהושיטות א. שימורם כמוצר ציבורי

 . קיימות מזה עשורים רבים, סביבתיים

והעדפות ) revealed preferences(  העדפה נגלית -שיטות האומדן נחלקות לשתי קטגוריות עיקריות

ההעדפה הנגלית מנסה לאמוד את . טכניקות שונותוהן מבוססות על , )stated preferences(מוצהרות 

גישה זו .  ניתן לגלות את העדפותיוןמהשאמצעות התנהגויות הצרכנים שירות בשל או ערכו של מוצר 

ולא ניתן ם מסוימים של מוצרים או שירותים  אולם היא מוגבלת לסוגי,עדיפה מבחינת אמינותה

הנכללות הטכניקות העיקריות . באמצעות הטכניקות בגישה זו לאמוד רבים ממשאבי הטבע והסביבה

  .סיעה וגישת המחירים ההדונייםבקטגוריה זו הן גישת עלות הנ

 .ית ההעדפות המוצהרות מבוססת על תשובות נבדקים לשאלות היפותטיות שהוצגו בפניהםיקטגור

והגישה העדכנית יותר , קטגוריה זו כוללת את גישת ההערכה המותנית על הווריאציות השונות שבה

 . ) Choice Analysis( היא גישת ניתוח העדפות או ניתוח בחירות ,הנחשבת לעדיפה עליה

גישת העלויות הנחסכות או , גישת עלות המניעה כמו , קיימות גישות נוספותשתי קטגוריות אלו מלבד

להלן סקירה של הגישות המרכזיות המשמשות באומדן  .שעל חלקן יורחב בהמשך, גישת עלות ההחלפה

יכולותיה , פי השיטה  בכל אחת מגישות אלו יובא הסבר קצר על או.הערך של שטחים פתוחים
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 הניסיון הרלוונטי בארץ ובעולם סקירתלווה ביאשר , ההיתרונות והחסרונות בשימוש ב, ומגבלותיה

 .טחים פתוחיםשיטה זו לאומדן שבשימוש ב

שיטת המחירים : נבחן את שלוש השיטות הבסיסיות לקביעת ערך כמותי לשטחים פתוחים ,תחילה

 / לאחר מכן תוצגנה עוד מספר גישות. טת ההעדפות המוצהרותשיטת עלויות הנסיעה ושי, ההדוניים

 .טכניקות מקובלות

  שיטת המחירים ההדונייםשיטת המחירים ההדוניים. . 11

וצר ציבורי מת את הערך של גוזר) HPM – Hedonic Prices Method(שיטת המחירים ההדוניים 

חים היא נפוצה ביחס לשט. ניים סמוכים" על ערכם של  נכסים נדלמהשפעת התועלת הנובעת ממנו

וכן ביחס למדידת הערך השלילי של סמיכות לאתר שנתפש כמפגע ) 'פארקים וכו(ציבוריים פתוחים 

)NIMBY-Not In My Back Yard.( 

 מורכב ממספר רב של  בנויהיישום פשוט מבחינה מתודולוגית ומתבסס על ההנחה שמחיר נכס
 תוח סטטיסטי של כלל המרכיביםכולל נילפיכך הוא . הסביבה הקרובה שלואחד מהם הינו ש, מרכיבים

, ותיק אהשימוש בשיטה זו הו .הקובעים את ערכו של נכס ומנסה לחלץ את ערך הסביבה מתוכם
 .60ותחילתו בסוף שנות ה 

 :היתרונות בשיטה זו הם רבים

 .מדן שטחים פתוחיםוד לאומתאימה מאשיטה זו . 1

יכולים להימנע ממספר רב של הטיות   מתבססת על ניתוח סטטיסטי ועל כן המשתמשים בה השיטה. 2

שיטה זו נחשבת לאמינה וקבילה . הקשורות במתודולוגיה ובהנחות המחקר הקיימות בשיטות האחרות

 .יחסית

 .)ולא ערכים שנתיים ( כולל הערך העתידי,מחשבת את הערך הכולל של השטחים הפתוחים יאה. 3

 את הערך האמיתי של שטחים משקפים בים אשר לדעת ר,  עשויה להניב ערכים גבוהים מאודיאה. 4

 .פתוחים

 :החסרונות והמוגבלויות של שיטה זו משמעותיות גם הן

 .וגם אלו באופן חלקי, אומדת ערכי שימוש בלבדהשיטה . 1

, הווה אומר, שיטה זו מוגבלת למדידת ערך שטחים פתוחים הנמצאים בקרבה של נכסים נדלניים. 2

 . בתוך או בסמיכות לעריםמתאימה בעיקר לשטחים פתוחים
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וערך הרציפות של שטחים ,  אינה תופסת את ערך הנדירות של שטחים פתוחים באופן כללייאה. 3

 : להמחשה נביט על הדוגמה הבאה. ומסקנותיה עשויות להטעות, פתוחים

 

 מציעה' חלופה א.  יחידות דיור בצפיפות מסוימתXעומדות על הפרק לבנייה של מיקום שתי חלופות 

  לפי שיטת. ריםמציעה לבנות על חשבון שטחים פתוחים בתוככי הע' לבנות יישוב חדש וחלופה ב

 ערך השטח הפתוח בתוך הערים יהיה עשרות מונים יקר יותר מערך השטח הפתוח ,המחירים ההדוניים

 הרצויה או התוצאה, ערכם של השטחים הפתוחיםהביטוי ל הנכונה מבחינת האם זו התוצאה. המרוחק

 ? ראות של שימור השטחים הפתוחיםמנקודת

שיטה זו תיתן העדפה מובהקת לשימור שטחים פתוחים הסמוכים לשכונות חזקות , בהמשך. 4

שכן הערך שיתקבל בשכונות החזקות יהיה גבוה בהרבה עקב , לעומת שכונות חלשות) אמידות(

 .המחירים הגבוהים יותר

 .עליית התועלת ממנואת  גודלו של השטח הפתוח ויש קושי להביא לידי ביטוי אתזו לשיטה . 5

 ,משפיעים על ערך הנכסים, קיימת טענה כי שטחים פתוחים גדולים הנמצאים במרחק מנקודת יישוב. 6

 לאותו שטח  שכן לא ניתן להשוות לדירות אחרות שלא קרובות,אך לא ניתן להוכיח זאת סטטיסטית

גם .   יותר ואחת מרוחקת מטרופוליני גדולסמוכה לפארק שאחת  קטנותנניח שתי ערים, לדוגמה. פתוח

רך המתבטאת גם בע ,על איכות החיים בעיר הקרובה יותראם קיימת השפעה חיובית של הפארק 

 שכן לא ניתן יהיה לחלץ את ,זאת באמצעות שיטת המחירים ההדונייםלא ניתן יהיה להוכיח , הנכסים

 הרחבה ורא (ובעים את ערך הנכסים בערים השונות הק מתוך שאר המרכיביםערך הסמיכות לפארק

 .)בהמשך

 :נמנה אחדות מהן.  קיימות בעיות מתודולוגיות לא פשוטות בעצם יישום השיטה עצמה,מלבד זאת. 7

I .הנחה שאינה, יווי משקלהשיטה מתבססת על ההנחה כי שוק הנכסים הנדלניים הינו בש 

ש איזון לאורך זמן בין ילענייננו היא כי  משמעות שיווי המשקל .מהמקרים נכונה בחלק 

 .כך שהמחיר יכול לבטא אופטימום חברתי יציב, הביקוש וההיצע

II .הווה אומר יש טווח רחב של נכסים -השיטה מתבססת על ההנחה כי השוק הוא משוכלל 

 .רחוק מהמציאותהדבר לעתים  ,גם כאן. קרבה לשטחים פתוחיםללרמות שונות של חשיפה או 

III .הדבר .  לחשבוןםאו להכניס/םסביבתיים רבים שקשה להכליל/קיימים גורמים מרחביים 

  .  בעייתיות בניתוח הסטטיסטי גדול מהמקריםקבחליוצר 

האיגוד האמריקאי לנופש ופארקים פרסם . נערכו בעולםת המחירים ההדוניים בשיטרבים מחקרים 

עורכי , מתוך עשרות מחקרים שסוכמו.  ערך הקרקע באזורי פארקיםעלייתהעוסק בח מסכם "דו

מן .  בערך הקרקע עבור דירות הפונות לפארקים20%=המחקר הגיעו לאומדן ממוצע של עלייה ב

 .   ואיכותוגודל הפארקב בעיקר ,השונות היא גדולה ותלויה במאפיינים רבים, הסתם
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 ערכם הכלכלי של אביב בדק  את-אוניברסיטת תל שנערך במחקר. גם בארץ נערכו מחקרים מסוג זה
פונים לשטחים  צמודים ואביב שחלקם - רחובות באזור תל6המחקר בדק  . שטחים פתוחים בעיר

הממצא העיקרי של המחקר הוא שנוף . פתוחים פארק או גינה עירונית וחלקם פונים לכיוון שטח בנוי
 - ל200בין הינו  מחיר דירה ממוצעתכי אם נעריך . $ אלף 18- מעלה את ערך הדירה בממוצע בכפתוח

במסגרת המחקר נערכה . 6-9% -ירוק מעלה את ערך הדירה בכשטח נגלה כי קירבה ל$,  אלף 300
 מטר מהפארק מחיר הדירה 100בדיקה באזור פארק הטייסים שהעלתה כי על כל תוספת מרחק של 

 קיימים , יחסיתעוד העלתה הבדיקה כי גם באזורים בעלי רמה סוציו אקונומית נמוכה.  2,000$=יורד ב
 . הבדלים משמעותיים במחירי הדירות בין דירות הפונות לנוף ירוק לבין דירות שלא

גורמי " (מטעם משרד השמאי הממשלתי הראשי ומשרד המשפטיםשנערך מחקר לתוצאות דומות הגיע 

שטחים /את הערך של פארקיםמחקר זה בדק ). "ההשפעה ושיטות הערכת שטחים פתוחים ציבוריים

גישת המחירים ההדוניים וגישת ההערכה המותנית : באמצעות שתי גישותהערך נבדק במחקר . חיםפתו

במרחק הנמצאות דירות ב 5%-9%המחקר  העלה כי ערך הדירות עולה בממוצע בין . )ידון בהמשךשת(

 .פארקה מטר מ500-של עד כ

. הדירות הסמוכות להם של הפארקים לפי צירוף של העלייה בערכי ערכם זהבמחקר נאמד , כמו כן

ערכו ו$  מיליון 10-הערך של פארק הירקון הוא כ $ מיליון 19 עומד על רושלים כי ערכו של יער י,נמצא

 .$ אלף 705- כ הואירושליםפארק גילה בשל 

 שכן האמידה נערכה באופן שמזהה את ההפרשים ,קשה שלא להבחין בהטיה כלפי מטה במחקר זה
התקרבות בירושלים  המחקר מצא כי ,לדוגמה. ת מקבילות באותה שכונהבמחירי הדירות ביחס לדירו

 - השפעה זו מורגשת בטווח של כ,אולם. 0.063%- מטר מעלה את מחיר הדירה בכ1-הבניין לפארק ב
הדירות שלפי המחקר מושפעות  בחשבוןלצורך חישוב ערכו של הפארק נלקחו , לפיכך.   מטר150

   סביר כישכן,  כאן הטיהנחבאתייתכן ו,  עם זאת.  מטר150ח של קרי רק בטוו, במחיריהן מהפארק
לא ניתן לאבחן שאלא ,  מטר150של הפארק גם בדירות שנמצאות מעבר לטווח של קיימת השפעה 

 250 הבדל משמעותי בין דירה הנמצאת במרחק לא קייםהדבר נובע מכך ש. אותה מבחינה סטטיסטית
 .  מטר300לדירה הנמצאת במרחק ' מ

. החלוקה המקובלת היא בין משתמשים שיכולים להגיע ברגל ובין משתמשים המגיעים ברכב  פרטי
גרום לשינוי י דקות עד ההגעה לפארק לא 4 או נסיעה של דקות 3ההבדל בין נסיעה של , עבור האחרונים
 היה לאכלל אולם אין זה אומר כי מחיר הדירות באותה העיר לא היה נמוך יותר אם . במחיר הדירה
 .פארק באזור

לצורך האומדן של ההשפעה האמיתית של הפארקים על ערכי הדירות יש לבצע השוואה בין מחירי 

לא יאפשרו לאבחן ש בהשוואה כזו קיימים יותר מדי גורמים כי, הבעיה היא. הדירות  בשכונות שלמות

 . את השפעת הפארק
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  ) ) TTCCMM  ––  TTrraavveell  CCoosstt  MMeetthhoodd((גישת עלות הנסיעה גישת עלות הנסיעה   ..22

 מהעלות שהושקעה בהגעה אליו והשהות בשטחים הפתוחים כלשהוגוזרת את הערך של משאב ישה זו ג

 . שיטה זו נפוצה בהערכה של נכסים סביבתיים כמו שמורות טבע ופארקים ייחודיים. בו

 כלשהואתר ביקורים ב להיפותטיתהיישום הנפוץ של השיטה הוא הניסיון לאמוד עקומת ביקוש 

התנהגות הצרכנים מנובאת  כאשר ,)למרות שהאתר פתוח לציבור(רי כניסה כפונקציה של מחי

ציבורי של האתר נובע למעשה -הערך הכלכלי.  לביקור באתרבאמצעות העלות אותה הם מוציאים

 השיטה כוללת עריכת סקר הכולל שאלונים  המחולקים .המחושב תחת עקומה זו מעודף הצרכן

 .למבקרים באתר עצמו

המתבססת על הכללת נתוני מבקרים , טכניקת עלות נסיעה אזורית. 1: ישות בטכניקה זוקיימות שלוש ג

הגישה האינדיבידואלית אשר . 2. זוהי הגישה הבסיסית ביותר והפשוטה ביותר לביצוע. לפי אזורים

בגישה זו נבנית עקומת הביקוש על סמך נתונים רציפים של :  בהבדל אחד,ל לגישה האזוריתוזהה בכ

להכליל מאפיינים סוציו  גישה זו מאפשרת .אינם מוכללים לתוך קבוצות של אזוריםש, בדקיםכלל הנ

 היא הגישה המורכבת תהרנדומאליגישת התועלת . 3. לתוצאה מדויקת יותר התורמים אקונומיים

. גישה זו בודקת מאפיינים ספציפיים בתוך האתר. אך גם המסובכת ביותר לאומדן, והמתקדמת ביותר

לפי גישה זו האתר מושווה לאתרים מקבילים ונבדקת . ערכו של האתר מבחינת סוג הנוף, לדוגמה

 .עם התייחסות לשאלת המרחק, המוכנות של המבקרים להגיע אליו בהעדפה על אתרים אחרים

בניגוד לשיטת המחירים . שיטה זו נהנית מרמת אמינות גבוהה יחסית עקב התבססותה על העדפה נגלית

שימה לשטחים הפתוחים הנמצאים בתוך או בסמוך לשטחים אורבניים או שטחים בעלי הי, ההדוניים

 . טובה ליישום עבור שטחים פתוחים מבודדים ומרוחקים ממקומות יישובשיטה זושהרי , ני"ערך נדל

כשאחת המרכזיות היא היכולת לבודד את חלקו של , שיטה זובקיימות לא מעט בעיות מתודולוגיות 

 אתר טבע וא נניח כי האתר הנבדק ה,לדוגמה. ביקורהמוטיבציה הכללית ל מתוך הספציפיהאתר 

רמת בצפון הארץ וב במסגרת טיול לכמה ימים נוסעיםמבקרים מאזור המרכז . לרמת הגולןייחודי 

באיזו מידה ניתן לייחס לאתר הספציפי את . בכמה וכמה אתריםובמסגרתו הם מבקרים , הגולן

יה יהפתרון לבעיות מסוג זה נעוץ בבנ? יילים בעלויות הנסיעה מהמרכזהמט  נשאוהתועלת עבורה

חלק מנתוני המחקר המתבססים על נבדקים מסוג ניפוי של בקפדנית של מתודולוגית המחקר ולעתים 

 .זה

שיטה   שכן ה,הוא מוגבלשל שיטת עלות הנסיעה לאומדן ערך שטחים פתוחים היישום , יתרה מזאת

. מושכים מבקריםה ,שטחים קטנים בעלי ערך ייחודישל הערך של  אתרים או למדידת  מתאימה בעיקר

 לסוגיהם שימוש-ערכי אי רק את ערך השימוש של השטח הפתוח ואינה מודדת  כמובןמודדתזו גישה 

 .השונים

 



 כלים ומתודולוגיה לאומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים

 

 

30

אשר  ) 2000,1999(גישה זו בארץ הוא מחקרם של פליישר וצור אחד המחקרים הבולטים שנערך לפי 

 מחקר בחן את ערך הנוף החקלאי כמשפיע על ההנאה וההחלטהה.  של שטחי נוף חקלאיאת ערכםבחן 

א כי ערכה הנופי של המחקר מצ. מק החולה ועמק יזרעאלעהאזורים הנחקרים היו . לבצע טיול

 . ערכים גבוהים יותר מתרומתה העסקית של החקלאותשיגהחקלאות מ

  יהיהגישת ההעדפות המוצהרות והטכניקות הנלוות אלגישת ההעדפות המוצהרות והטכניקות הנלוות אל. . 33

אותם , המוצהרות מתבססת למעשה על סקרים הכוללים שאלונים מסוגים שוניםשיטת ההעדפות 

 .ן בהם על העדפותיהות שאלונים אלו ומצהירותיה הממלאימחלקים לקבוצות אוכלוס

וגישת הבחירה ) CVM(שתי הטכניקות הבסיסיות המשמשות בגישה זו הן גישת ההערכה המותנית 

 של הגישה  יה היא פיתוח נרחבי הגישה השנ,למעשה). Choice Analysis(ות המותנית או ניתוח בחיר

כמות  המחקרים שאמדו שטחים פתוחים בגישה .  הראשונהתפסת כאמינה יותר ועדיפה על הראשונה ונ

 . זו היא עדיין מועטה

וימת בה בפני הנבדק כמות מסי מצ,גישת ההערכה המותנית באמצעות שאלונים או סקרי פנים אל פנים

הסכום המקסימאלי אותו יהיה מוכן את  , ישירות או בעקיפין,מנסה לשאוב ממנוושל מוצר סביבתי 

הסכום שיהיה מוכן לקבל כפיצוי על אובדן  את  או, לשמר את כמות המוצר הסביבתילשלם על מנת

 .המוצר הסביבתי

שאלון המוצג בפני וג סאציות שונות של אופי וסוג הבדיקה ושל גישת ההערכה המותנית כוללת ורי

ולביקורת שספגה לתת מענה לבעיות המתודולוגיות המנסים פיתוחים  הן ריאציות השונות והו. הנבדק

 . גישה זו

אופי השאלה לגבי מוכנות הוא בהם  המרכזי. מספר מאפייניםהשונות בשיטת הבדיקה מתייחסת ל

לעומת  ,)"?..כמה תשלם עבור"(וחה שאלה פת, לדוגמה. מוצר הסביבתי הנבדקההפרט לשלם עבור 

 take it or( "לא" או "כן"שאלת ולעומת , ")אמריקאית"כמו שאלה (בחירה מתוך מספר אפשרויות 
leave it ( לסכום מסוים)" האם תסכים לשלםX,השונות רבה גם בתהליך הסקירה  )."?... כן או לא

האם נערך , אינטרנטב ,ל" בדואשאלון הנשלח בדואר אוהאם הוא , שאלון מחולק באתר או לאהאם ה(

 ).ריאיון פנים מול פנים ועוד

אמנם היא גם מתבססת על  שאלות . שיטת  הבחירות המותנות בנויה על גישת מחקר מעט שונה

אולם בניגוד לשאלה ישירה באשר לתועלת הנובעת לפרט ממוצר סביבתי , והעדפות אותן מציג הנבדק

כל חלופה כוללת מספר . ך לבחורטרצידק חלופות מביניהן הוא שיטה זו מציגה בפני הנב, כזה או אחר

וגם ) בצורה של עלות אלטרנטיבית, באופן ישיר או עקיף( כשביניהם כלולים לרוב גם המחיר מאפיינים

מתוך הבחירות שמבצע הנבדק ניתן לחלץ את הערך אותו הוא מייחס . כמות המוצר הסביבתי הנבדק

 .למוצר הסביבתי
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באשר ,  ביקורות רבותיםמדו במוקד של ויכוח מקצועי נרחב וספגו בעשורים האחרונגישות אלו ע

הבעיות המתודולוגיות העיקריות של גישות אלו ). 1992, 'כהנמן ושותלמשל (לתקפות המתודולוגיה 

 :שני צירים עיקרייםבנעות 

שויות  של הטיות נבדק אשר עמגווןולפיכך קיים , ההעדפות מתורגמות מתוך שאלונים. 1

 הפרט לא מציב באמת את .כשהמרכזית שבהן היא ריצוי הבודק, להטות את התוצאה

 .מודע לכךהעדפותיו למבחן שכן המבדק או התשלום המתבקש הוא היפוטתי לחלוטין והנבדק 

 ,הנבדקבעייה זו נובעת מתופעה בה ). embedding(ה מכונה בעיית ההאחדה יהבעיה השני. 2

 שהיה מוכן  מציג בפועל את הסכום, כמות מסוימת של מוצר סביבתיהנשאל על מוכנותו לשמר

נבדק הנשאל על מוכנותו לשלם , לדוגמה. לשלם עבור כלל המוצרים הסביבתיים מאותו סוג

עבור שימור שטח פתוח מסוים עשוי להשיב תשובה המבטאת את מוכנותו לשלם עבור שימור 

 אם יישאל הנבדק שוב על ק גדול מהמקריםבחל.  או בכלל,כלל השטחים הפתוחים שהוא מכיר

סביר כי תשובתו תציג , סביבתי אחר בעל מאפיינים זהיםנכס מוכנותו לשלם עבור שימור 

 .סכום נמוך יותר

 בדרך  מהווים הפתרונות הללו.בעיות שהוצגו לעיל או למיזעורןפתרונות ל כי הוצגו לא מעט ,יש לציין

לא ניתן להעלים לחלוטין ברור כי .  או המחקר/יסוח השאלון ונלכלל כללי יסוד או שיטות לבנייה ו

  , ומאחר ורוב הבעיות הללו עשויות להביא להערכת יתר של ערך המוכנות לשלם של הציבור, אלו בעיות

בעיות אלו חמורות הרבה פחות כי , נציין עוד. מומלצת בעריכת מחקרים אלונקיטת שמרנות הרי ש

 . ההערכה המותניתשר בשיטתבשיטת הבחירות המותנות מא

א העובדה שאין שום דרך אחרת לבדוק את והיתרון המרכזי בשימוש בגישת ההעדפות המוצהרות ה

 משמעותי ועשוי להיות גבוה אשהו, ערך זה. שימוש שמייחס הציבור לנכסים סביבתייםהערך אי 

הדבר מקבל משנה  . לבדנבחן באמצעות גישה זו ב) תלוי בסוג המוצר הסביבתי(בהרבה מערך השימוש 

בהיבטים  ונית בניסיון לחלץ את העדפות הפרטוית אחרת וחיושגישה זו מאפשרת זתוקף בשל העובדה 

 .אלו

 בה ולצורך הגלומים ולפוטנציאל,  מחדהלבטים הקשורים לבעיות ולתקפות המתודולוגית של השיטה

יון מעמיק במישור המקצועי  הובילו לד,מאידך) מושיכשיטה היחידה שיכולה לאמוד ערכי אי ש(

 1993 אד הוק שהתכנסה בשנת ועדת ,Arrowעדת ווובין היתר הובילו  ל, והאקדמי  על סוגיות אלו

על מנת , ) NOAA) National Oceanic and Atmospheric Associationביוזמת הארגון האמריקאי 

.  זוכי פרס נובלביניהםבעולם הוועדה כללה כמה מהכלכלנים הבכירים . לדון בגישת ההערכה המותנית

ועדה היתה להעלות לדיון את כל הפגמים בגישה זו ולקבוע תנאים וסייגים לשימוש על מנת ומטרת ה

 .אפשרהשממצאיה יהיו מקובלים ככל 

היא מאפיינת במידה מסוימת את כל (בעיה נוספת המאפיינת שיטה זו בהקשר הספציפי של עבודה זו 

כיצד ניתן לתרגם עוסקת בשאלה ) המודדת גם ערכי אי שימוש, בשיטה זוהשיטות אך בולטת במיוחד 

הבעיה נובעת מהעובדה שהערך של השטח הפתוח הינו . לשלם לכדי ערך של שטחהציבור את מוכנות 



 כלים ומתודולוגיה לאומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים

 

 

32

אך הוא נכון לכלל , מושפע מהתועלות שמספק השטח הפתוח/גבוה יותר לציבור אשר מכיר יותר

 .מדגםב כפי שנמצאה, יה נחיל את אותה מוכנות לשלםיאוכלוסאיזו  על,  השאלה היא,לפיכך .הציבור

 טבעה 1989 בשנת .  המפורסמים שנערכוWTP-חד ממחקרי האבאמצעות ניתן להמחיש את הבעיה 

. הנפט שדלף מהמיכלית גרם נזק אקולוגי עצום לחופים, מיכלית  הנפט אקסון ולדז ליד חופי אלסקה

על מנת לאמוד את הנזק אותו . ק אקסון על הנזק הסביבתי הנגרםבעקבות האירוע נתבעה חברת הדל

במטרה לאמוד במידה והיה נערך מחקר . קנס נערך אומדן כלכלי של הנזק/צריכה החברה לשלם כפיצוי

האוקיינוס ליד (את הנזק הנגרם על בסיס ערך השימוש בלבד לא היתה משתקפת העלות האמיתית 

 בין המפורסמים המחקר הינו. מוש באמצעות מחקר הערכה מותניתשיה נאמד ערך אי ,לפיכך). אלסקה

  .שנערכו

יה יאחת ההתלבטויות בעריכת המחקר היתה לקבוע מהי האוכלוס,  מאחר ומדובר בערך אי שימוש

 ניתן היה לערוך מחקר ?ב כולה או תושבי העולם כולו"תושבי ארה,  האם תושבי אלסקה בלבד.הנפגעת

עורכי המחקר החליטו לבסוף .  והתוצאה כמובן היתה שונהאלה  מקבוצותתחא  מוכנות כלד אתומדיש

בהסתמך .  דולרים כי ערך הנזק נאמד בכמה מיליארדי, המחקר מצא .ב בלבד"להכליל את תושבי ארה

בכך נתן גושפנקה .  נדרשה החברה לשלםו את גובה הפיצויים אות פסק בית המשפטעל מחקר זה

 . זורשמית ראשונה למתודולוגיה

יותר , העריכבדורש משאבים רבים בתכנון ו) במידה והוא מבוצע כראוי(יש להוסיף כי מחקר בגישה זו 

מעבר . עלות גבוההב הכרוך  דבר,הסקר יתבצע פנים אל פניםש שכן מומלץ ,מכל שיטת אומדן אחרת

 .ניתוח הממצאיםבנדרש זמן רב יחסית בתכנון המחקר ו, לזאת

. נאמד ערכו של הנוף החקלאי  (Drake,1999) יטת ההערכה המותניתבמחקר שנערך בשוודיה בש

.   לשנה$ 57- לשלם עבור שימור הנוף החקלאי עומדת על כ לאדם הממוצעתהמחקר מצא כי המוכנות

 הניבה תוצאה של ערך הקטאר מספר התושבים בשוודיה וחלוקה בכמות השטחים החקלאייםבהכפלה 

 .ה לשנ$ 103 העומד על ) דונם10-כ(

בין . ציבורייםהמוצרים המדן כל סוגי ובארץ עדיין מעטים המחקרים אשר נערכו בגישה זו לא

 המחקר של שכטר ניתן למנות אתהמחקרים המשמעותיים שהתבצעו על ערכו של נוף כלשהו בארץ 

פארק עבור כל הערך הקיום של נמצא כי במחקר . של פארק הכרמלך הקיום ערשעסק ב) 1997(' ושות

שכטר ( שנה קודם לכן 20-מחקר זה הושווה למחקר דומה שנערך  כ. ח" ש748ב נאמד בסכום של בית א

ערכו של הפארק עבור בית אב , לאחר התאמה לרמת המחירים וההכנסה כיוםשבו נמצא ) 1976, וברון

 ונמצא כי, ערכים אלו לערכו של דונם פארק" תורגמו"באותו מחקר גם . ח למשפחה" ש411-239נע בין 

 .לדונם) 1993  שנתבמחירי(ח " ש11,500 = כהואהערך 
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 .אליהן מתלוות מספר דרכי אומדן נוספות שהשימוש בהן מקובל. אלו הגישות הבסיסיות, כאמור

, שמאות המקרקעין,  רשמית של הערכת שווי קרקע/ראשית נבחן כיצד מתמודדת הגישה המסורתית

 : לשטחים בעלי אופי ציבורי

  ))פיםפים""שצשצ((השטחים הציבוריים הפתוחים השטחים הציבוריים הפתוחים של של שווי שמאי שווי שמאי . . 44

דורשת לעיתים הערכה שמאית , בתוככי הערים) פ"שצ(שטחים הציבוריים הפתוחים אמידת ערכם של ה

כאשר ,  שמאים נעים בטווח רחב של הערכותל ידיפ ע"מדני הערך של שצוא, כצפוי .לצרכים שונים

 םהערכות של דירות או מגרשים שהפערים ביניהזאת בניגוד ל( אחוזים  מגיעים עד מאותניהןהפערים בי

 .היעדר נורמות ברורות באשר לקריטריונים של ההערכה   היאהסיבה לכך). 10%-15%מגיעים עד

 לפי אחוז א באמצעות קביעת ערכםי לשימושים השונים היםפ"הדרך הטובה להעריך את שווי השצ

קי  פס7 -ב. מתייחס לסוגיה, יקות שונותבפס, זהו גם האופן שבו בית המשפט. משווי הקרקע בסביבה

 משווי ערך הקרקע 10%-40%פ העירוני בטווח הנע בין "צ העריך בית המשפט את השיםשונדין 

 .30%ממוצע  עומד על הכאשר , בסביבה הקרובה

העיסוק הוא , ים פתוחים אשר נמצאים בתוך העריםערכים של שטחכאשר מדובר ב יש להדגיש כי 

 בעיר לעיתים  יםפ" השצימשטחחלקים מסוימים  שכן על ,ים שאינם בהכרח פתוחיםשימושים ציבוריב

  .מבנים  לתועלת הציבור/מקובל לבנות מתקנים

שכן הן אינן מתייחסות לשווי הקרקע , ות שלעילההערכות השמאיות אינן נותנות מענה שלם לבעי

 הסיבה לחוסר  גםזו. לכלל הציבורמהשטח הפתוח כמוצר ציבורי התועלת הנובעת כמשקף את 

 . השוניםיםפ"האחידות הגדול בין ההערכות השמאיות של השצ

 

  הערך הנגזר מהחלטות ציבוריותהערך הנגזר מהחלטות ציבוריות. . 55

). מקבלי ההחלטות( עשוי לנבוע מהערך המשתמע מהחלטות של הרשויות השונות אומדן הערך הציבורי

 שיקולים םהם שוקלי, שטחים פתוחיםכאשר מקבלי ההחלטות נדרשים לסוגיות הקשורות ל

שטחים ערכי הלעתים תהיה התייחסות נרחבת ל. השטח הפתוחסובייקטיביים שונים באשר לערכו של 

נוף ולשטח הפתוח ערך כספי ל יתקבל ,כך או כך. התעלמות מוחלטת מערכים אלוהפתוחים ולעתים 

תים לע, לכן .עלויות הכרוכות בכךמהו ,טחים פתוחיםשהנובע מעצם ההחלטה לשמר או לא לשמר 

ות נוף ושטחים פתוחים מועלית ההצעה להעריך את הנוף באמצעות הערך אשר נגזר מהחלטות בסוגי

 .)'שימור או אי שימור וכו(
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 למתודולוגיה של ערך הויתור ניתן הכדוגמ .יתור על הקרקע לבין ערך ההשבחהויש להבחין בין ערך הו

בעבודה זו קובע פלסנר את ערך הנזק . 4ישוב מפוני קטיף בניצניםילהביא את העבודה על התכנית ל

  .הערכים שניתן לפדות עבור קרקע זו בשוקבסיס הסביבתי על 

כי אז אין , אם ההחלטה היא הערך. של טאוטולוגיהולטעון כי היא סוג מצד אחד ניתן לבקר שיטה זו 

. נימיתליך מקיים עקביות ולוגיקה פבהנחה שהתה, צורך בתשומות נוספות לתהליך קבלת ההחלטות

בדומה לשימוש , בטרם החלטה, "טיעוני"אפשרות לראות במנגנון המוצע מעין מנגנון מצד שני קיימת 

 .ש" בבימ טועניםל ידיעבתקדימי פסיקה 

 של כביש חוצה 18ר בחינת הכדאיות במינהור קטע  עבושל ערך ההשבחהמדידה עזרא סדן ביצע 

ת לאומדן ערך שטחים פתוחים הבנויה באופן  כללימתודולוגיה במסגרת מסמך זה הוצגה .5ישראל

 :הבא

 בתפקודם הם כי ניתן לגזור את ערכם של שטחים פתוחים לפי העלות האלטרנטיבית של,סדן טען

רשויות (העובדה שהרשויות המוסמכות . ללא בנייה למגורים או לשימושים אחרים, כשטחים פתוחים

מבטאת את הערך שהרשויות , על שטחים אלויה למגורים יבנלא אישרו ) לצורך העניין, התכנון

 .המוסמכות מייחסות לשטחים אלו כמספקי תועלת לציבור ולחברה מהיותם פתוחים

 , ן אשר היה יכול להיבנות בהם"ל הנדלרך האלטרנטיבי של השטחים הללו אינו הערך שהע, עם זאת

  . בליבוהימצאותו סמוך לשטח הפתוח או ומהיותהנובע ן "הנדלאלא התוספת לערך 

הינו למעשה , נמצא בסמוך לשכונת מגוריםה ,בפארק הכרמל אחדהערך האלטרנטיבי של דונם , לדוגמה

י "לעומת ערך דונם נדלנ) דוערך גבוה מא(ן "ההפרש בין ערך הדונם הפארקי בהנחה שהיה  משמש כנדל

,  הפרש זה מייצג.ןבאותו מטרופולי, במקום אטרקטיבי פחות או במקום בו אין פגיעה בשטחים פתוחים

 .תוך מתן ביטוי לנדירותו, את הערך של השטח נטו, לפי סדן

. הרשות המוסמכת רציונאליות ההחלטה של על באופן מדידה זה קיימת הסתמכות על שיקול דעתה או

 יםשטחאו פיתוח היא שקיים חוסר עקביות מושרש באופן קבלת ההחלטות באשר לשימור הבעיה 

החלטות מסוג זה לא תמיד , מעבר לזאת. חלטותהמקבלי ה ומוסמכותה רשויות בקרב היםפתוח

גם אם , כמו כן. אלא מצביעות על חוסר עיסוק בנושא, משקפות את ההעדפות הישירות של הרשות

 הציבור שהרשות  את העדפותפותמשקהן לא בהכרח ,  משקפות במדויק את העדפות הרשותהחלטותה

 .אמורה לייצג

  ))aavvooiiddeedd  ccoossttss ( (עלויות נחסכותעלויות נחסכות  ..66

באמצעות העלויות לחברה או לגופים שונים אשר היו נכס סביבתי חישוב ערכו של שיטה זו מתייחסת ל

 . ות או המשאב הסביבתי לא היו קיימיםנגרמות אם השיר

                                                 
 . 2005מאי , חוות דעת כלכלית וסביבתית על תכנית יישוב מפוני גוש קטיף ליד חולות ניצנים, פלסנר יקיר 4
 , על יסוד התייחסות מושכלת לממדי הפחיתה בערכי סביבה ונוף 6 בכביש 18בחינה מחדש של חלופות לקטע , סדן עזרא 5

 . 2003, קרן קיימת לישראל והרשות הטבע והגנים ה להגנת הטבעתזכיר מוגש לחבר
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כמאפשרים הזנת מים לתיפקוד שלהם  ,דוגמהכ ,יחסבהקשר של שטחים פתוחים ניתן להתי

. יוצרת נגר עילי ומביאה לאובדן מים,  למי התהוםתוחים מונעת חלחולשטחים פיה על יבנ. לאקוויפרים

קרי  באמצעות התפלה או מאגרים , העלות הנמדדת היא העלות של יצירת מים חליפייםלכן 

: וכן של עלות הטיפול בנגר העילי, )כולל עלויות הקרקע וההשפעות החיצוניות של אלו(מלאכותיים 

מעמיס על מערכות הטיפול בשפכים ,  אשר מנוקז דרך מערכת הביובנוצר נגר עיליבשטחים מבונים 

  . וצורך אנרגיה רבה בהולכה וטיהור

בהם לרוב יש , שטחים פתוחים. קודם של השטחים הפתוחים כריאות ירוקותפוגמה נוספת היא תד

ם רבות  שטחים אלו תורמי).carbon sink(תפקדים כשטחים לקיבוע פחמן מ, ריכוז גבוה של עצים וירק

 כי נראה  בשנים האחרונות .מהן במרחק ניכר ואף ןבקרבת,  להפחתת זיהום האוויר בתוככי הערים

יותר מאשר זיהום מפעלים (פנים עירוני האוויר המקורות זיהום האוויר העיקריים הם תחבורה וזיהום 

חית זיהום אוויר  מפ50אגודת היערנות האמריקאית מצאה כי עץ עירוני בודד בגיל ). באזורי תעשייה

 )2001. י, גרב(.  לתקופת חייו50$-בערך של כ

) 2001, משרד החקלאות(בין המחקרים שנקטו בגישה זו בארץ ניתן לציין את מחקרם של זליגמן ופורת 

חקרים אלו מדדו בעיקר את הערך מ .)2004  צנובר-מוסד נאמן" (חקלאות בת קיימא"והמחקר 

בין . עלויות סביבתיות-תוך יצירת מאזן תועלות, ם חקלאיים של שטחיכלכלי-סביבתי-האקולוגי

שיפור איכות , קליטת פסולת, קליטת קולחין: התועלות של השטחים הפתוחים החקלאיים ניתן למנות

מתוך . שמירת קרקע וערכי מורשת וערכים נופיים, שמירה על מגוון מינים, חלחול מי גשמים, האוויר

 ).אולי היחיד המשמעותי( המשמעותי ביותר ארך הנובע מהנוף הוכל הערכים שנאמדו נמצא כי הע

  ))FFaaccttoorr  IInnccoommee((יצירת הכנסות יצירת הכנסות . . 77

אמנם הנכס הסביבתי .  הם מייצרים נכסים סביבתיים לפי ההכנסות אותןגישה זו אומדת את ערכם של

 ל ידי ע,ווךבתי, בחלקו, ימוש בו עשוי להיות מותנה אולם עצם הש,לועצמו הוא מוצר ציבורי הפתוח לכ

ציוד , הדרכה, הגדרה זו נכנסים כל אותם שירותי תיירותב  .גורמי משנה אשר דורשים תמורה כלכלית

 מתאימה גישה זו, לכן. הכנסתם מעצם קיומו של השטח הפתוחאת מבססים ה' הסעדה וכו, נלווה

 כלכלי לפעילות להיות מנוף ים אשר עשויבפארקים או באזורים בעלי ייחודיות גבוההיישום  לבעיקר

עבור מרבית סוגי . 'ב וכו" לאומיים בארהפארקים, אינטנסיבייםפארקים , לדוגמה אתר החרמון, באזור

, ת ענפה מעצם היותם שטחים פתוחיםלא ניתן לומר כי הם מייצרים פעילות כלכלי, השטחים הפתוחים

עילות הכלכלית העשויה  בהשוואה לפנמוךצבם הפתוח  אשר יכולה לנבוע ממהפעילות הכלכליתערך ו

  .לנבוע ממצבם כשטחים לייעוד פיתוח אחר

      ((BBeenneeffiitt  TTrraannssffeerr))העברת מידע העברת מידע . . 88

Benefit Transfer -BTכדי למעשה מתודולוגיה לשימוש במידע קיים אודות נכסי טבע ונופש יא ה 

לענות על שיטה זו באה . להסיק מסקנות באשר לאתרים אחרים אשר עבורם לא נעשה ניתוח או אומדן

שכן מחקרים על פי , הצורך באומדנים עבור נכסים סביבתיים שונים בהתחשב במגבלות תקציביות

 ואסוג המידע המועבר ה .מסורבליםלעתים הנם יקרים ו) ' וכוCVM ,TCM(שיטות ההערכה שהוזכרו 

 ). שיוזכרו בהמשך(ערך התועלות אשר מופק מן האתר בשיטות האומדן המקובלות 
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 אין יכולת או הצדקה לבצע מחקר מלא נערך הניתוח אתר עבורו ל לבוא לידי ביטוי כאשר  עשויBT-ה

   .זמן וכדומה, עקב מגבלות תקציב) Primary research(עצמאי 

  :6באופן הבאומסווגים  BTתנאים לקיום הרים דבספרות מוג

o   המכונה בספרות קריטריונים של אופי ואיכות המידע הקיים עבור האתר עבורו נעשה הניתוח

Policy Siteנתונים כמותיים לגבי מספר ,  הכוללים מידע לגבי אופי ההשפעה על האתר הנבדק

 .   'האנשים שיושפעו וכו

o    קריטריונים באשר לאתר המהווה את מקור המידע המכונה,Study Siteהכוללים : 

 .מידה מוכחותמודלים כלכליים מוצקים ושיטות א, אתר המקור מתבסס על מידע אמין. 1 

מחקר אתר המקור כולל קשר בין מאפיינים סוציואקונומיים של האוכלוסייה הנבדקת  . 2 

 . לתוצאות

 .מחקר אתר המקור כולל קשר בין מאפיינים פיזיים של האתר הנבדק לתוצאות המובאות. 3 

o  ריטריונים באשר לטיב הקשר בין שני האתריםק: 

 .אופי המשאב וטיב השינוי בו. 1 

 .אופי האוכלוסייה ומאפייניה בשני האתרים. 2 

הקבוצה הראשונה נקראת  . BT בביצוע ניתוח ,הנחלקות לשתי קבוצות עיקריות ,קיימות מספר גישות

היא כוללת העברה של ערך אחד או יותר  שנתקבל במחקר המקור ו, )Value Transfer(העברת ערך 

לדוגמה ממוצע של מספר ערכים , לחילופין אפשרית העברה של כיוון מגמה כללי. למחקר הנבדק

,    העברה של ערך מקובל מבחינה אדמיניסטרטיביתטכניקה שלישית בהקשר זה היא. ממספר מחקרים

 . )EPA -הכמו  (ערך מוסכם על רשות כלשהילמשל 

היא כוללת העברת עקומת ביקוש או ). Function Transfer(ה נקראת העברת פונקציה יהקבוצה השני

 Meta Regression ניתוח רגרסיית על  ניתן לבצע,לחילופין. תועלת מאתר המקור לאתר הנבדק
Analysis המייצג מספר אתרי מקור . 

מדן של משאבי ופוטנציאל עצום לא חובוטומן ב BT- בגישת ההשימוש -יישום לשטחים פתוחים

ביבתיים הנבדקים לצורך הקושי לייצר מחקר נפרד עבור כל אחד מהנכסים הס. סביבה באופן כללי

 . יוצר מגבלה אמיתית לשימוש בטכניקות אלו, והקושי לאחד את המתודולוגיה,קבלת ההחלטות

אך גם ,  לפתור בעיות רבותהשויממצאי מחקרים אשר בדקו אזור אחד לאזור אחר עמהיכולת להקיש 

הבעיה העיקרית היא ששיטה זו טובה להערכה של מוצר סביבתי .  בעיות לא פשוטותה בתוכנתטומ

שטחים , לעומת זאת. לדוגמה רעש או זיהום אוויר מסוג מסוים, דושהוא בעל מאפיינים דומים מא

דד של שטח פתוח באזור מסוים שקשה להסיק מערכו הנמ, מגוונים מבחינת מאפייניהם כהפתוחים הם 

 . לערכו הנמדד של שטח פתוח באזור אחר

                                                 
6 Bateman, I. Jhones, A. Nishikawa, N.Brouwer, R. (2000) Benefit transfer in theory and in practice: a review  
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      תועלת כלכלית הנובעת  ממשיכת אוכלוסייה חזקהתועלת כלכלית הנובעת  ממשיכת אוכלוסייה חזקה. . 99

 שהיא גישה ,באמצעות שיטת המחירים ההדוניים  השטחים הפתוחיםכאלטרנטיבה למדידת ערך

 ,לאיכות חייםי ן להתייחס לשטחים הפתוחים כתנאנית, צמת מבחינת היקף התועלת הנאמדתמצומ

) והפחות טריוויאליות(התועלות העקיפות מזוהי אחת .  פעילות כלכלית ותעסוקהחולליולפיכך כמ

היא מוזכרת בספרות , עם זאת, בשנים האחרונות. הנובעת מקיומם של פארקים ושטחים פתוחים

 .כאחת התועלות המרכזיות והחשובות ביותר

סודית אשר לפיה הניתוח חייב להיות מנקודת המבט של תועלת זו אינה מתאימה לגישה הי, לדעתנו

מותיר אזורים אחרים וא כיוון שה, יה חזקה הוא בהכרח חלקייהשיקול למשיכת אוכלוס. המשק כולו

 . ואנו מביאים מידע לגביו רק בשל היותו מקובל, יפוא שיקול של חלוקת הכנסות בלבדזהו א.מוחלשים

Power) 2002 (העלייה , לטענתו. ב"י לקיומם של פארקים ציבוריים בארהתיאר את הבסיס הכלכל

ההכרה בתועלות . בהשכלה ובהכנסה הפכה את חשיבות איכות החיים למשמעותית הרבה יותר

 .  עלתה באופן משמעותי,שקט ושטחים פתוחים, שמספקת סביבה איכותית

מתבסס על משאבי טבע המעבר מייצור ה.  השינוי באופי הכלכלהאהתהליך החשוב ביותר הו, עם זאת

, במקביל.  של מקורות התעסוקההניידות הגדיל את ,ותעשייה כבדה לכיוון של תעשייה קלה ושירותים

 .השיפור באמצעי תחבורה וגורמים נוספים הגבירו את רמת הניידות של האוכלוסייה

  לוסיותאוכהגירה של  הביאו לשינויים אלו גרמו לכך שהבדלים באטרקטיביות של אזורים שונים

 חלקים גדולים 20-במהלך המחצית השנייה של המאה ה. נוחים יותרכלאזורים הנתפסים כנעימים או 

הכלכלה נדדה בעקבות : לים אחרותיבמ.  שינו את מיקומםב"מסך הפעילות הכלכלית של ארה

ולא האזרחים נדדו בעקבות הפעילות ) במיוחד אחרי האוכלוסיות החזקות והמשכילות(האזרחים 

 .  לכליתהכ

וביכולת המשיכה של אוכלוסיות ,  שמרכיב חשוב ביכולת הקיום של כלכלה אזוריתהמסקנה היא

 מהווים גורם ,ברמות שונות, פארקים. מת החיים האזורית ואיכות הסביבה באזוררהוא , חזקות

גידול ,  נבדקו פרמטרים של גידול אוכלוסייהPowerבמחקר של . אשון במעלה בהיבט זהמשיכה ר

אזוריים (רבה לפארקים  כי הק,נמצא. ב"מחוזות בארהברמת התעסוקה ופעילות כלכלית עבור מאות 

רבה לפארקים גדולים מחוזות בקי. ל"ותי על הפרמטרים הנמשפיעה באופן חיובי ומשמע) ומקומיים

 מאשר מחוזות ללא פארקים 2 עד פי 1.5צמחו והתבססו מבחינה כלכלית בעשורים האחרונים פי 

 .כותבסמי
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, הנמנעות

גישת יצירת 
 'ההכנסות וכו

תקפות 
. גבוהה מאד

ניתן לחישוב 
בצורה 
 מדויקת

ערכים 
סחירים 
 בלבד

טחים כל סוגי הש
 כולל הפתוחים

 שטחים חקלאיים

פשוטה 
 תיחסי

נמוכים 
 יחסית

חקלאות בת 
 -קיימא

 מוסד נאמן
 זליגמן פורת
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  השיטות השונות ביחס לרמת קבילותן ורוחב היריעההשיטות השונות ביחס לרמת קבילותן ורוחב היריעה. . 1111

 מטי ניתוח של השיטות השונותיזה מוצג באופן סכבגרף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל מידת הקבילות והתקפות ש, האחד. נקציה של שני פרמטריםהגרף לעיל מציג את השיטות השונות כפו

 מציג את מידת רוחב היריעה יהפרמטר השנ. 'מקבלי ההחלטות וכו, השיטה בעיני הממסד האקדמי

כי  ,לדוגמה ,ניתן לראות. שמאפשרת השיטה בתפיסת סך הערך הכולל לציבור הנובע מהשטח הפתוח

ל מהערך שיכולות באופן תיאורטי לתפוס מרבית ) שיטת ניתוח הבחירות (CA- ו CVM- השיטות כמו

 שיטות הנסמכות על ,מצד שני. עדיין נמוכה, כרגע, אך מידת הקבילות שלהן, טח הפתוח לציבורהש

 נהנות מרמת קבילות ,ערכי שוק כמו שיטת העלויות הנמנעות גישת יצירת ההכנסות ושיטות דומות

 . דול של השטח הפתוח נמוכה מאאך יכולתן לתפוס את הערך הכול, גבוהה

המודדת , א שאומדן ערך כלכלי אינו יכול להסתמך על שיטה אחת בלבדהמסקנה העולה מתוך כך הי

מסוגלת לתפוש את גם היא בה בעת  ו,אין שיטה אחת אשר אמינותה וקבילתה גבוהים. סוג ערך יחיד

 .מלוא הערך הציבורי של השטחים הפתוחים

  BBTT--היכולת לעשות שימוש בתקדימים בגישת ההיכולת לעשות שימוש בתקדימים בגישת ה. . 33..גג
 הינה נמוכה ,לפחות בארץ, ים הכלכליים של שטחים פתוחיםבו כמות האומדנ, בשלב הראשוני

 מנת להעריך שטח פתוח יש צורך לבצע מחקר נפרד עצמאי ושלם על השטח שעל הרי ,ומצומצמת

 שתתבצענה במידה ויישום השימוש בכלי זה יצבור תאוצה וכמות ההערכות ,עם זאת. מדוברהפתוח ה

מעבר .  רחב יחסית להשוואה עבור המחקרים החדשיםהרי שאז יהיה כבר מלאי הערכות, תלך ותגדל

 מלאי ההערכות הקיים עשוי לשמש כבסיס לביצוע הערכה על שטחים פתוחים ללא שימוש במחקר ,לכך

 .כפי שהוצגה לעיל) Benefit Transfer(לפי שיטת העברת התועלות , בפועל

 )'הרלונטיות וכו, הערכים שנתפסים(רוחב היריעה 

TCM 

CVM 

HPM 

AC 
וגישות 
 ישירות

CA 

 ילותקב
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מדן מלא ונפרד לכל מקרה או אובהשוואה ל BT-קיימים מספר יתרונות וחסרונות של שימוש בגישת ה

 .בעיה

 :היתרונות

לדוגמה בשימוש במסגרת ( חשוב במיוחד כאשר ההחלטה נדרשת מהר - יותרהומהיר הזולשיטה . 1

 .)הוועדה הארצית לתשתיות לאומיותדיוני 

בדומה ( על מתודולוגיות ומחקרים שנעשו בעבר כתמסתמהיא  שכן ,לביקורתפחות  נהנתוהגישה . 2

 .)יקהלתקדים פס

 .ערך של שטחים שאין בהם ייחודיות לתת מענה להעשוי. 3

 : לעומת זאת,החסרונות

הרגישה גם כך למתודולוגיה , שכן תוצאת המחקר,  להיעשות בזהירות רבהתהעברת תועלות חייב. 1

אמינות כתוצאה העדר עשויה לסבול עוד יותר מ, תקפות הממצאיםואמינות העדר מוסובלת לעתים 

 .ת ההעברהיממתודולוגי

עבור שטחים . העברה של תועלות ממחקר אחר עשויה לסבול מאי התייחסות לפרטים ייחודיים. 2

אין כמעט , הזהים כמעט בכל מקום, שכן בניגוד לזיהום אוויר או רעש, ולט במיוחדבהדבר פתוחים 

 .שטח פתוח אחד הזהה למשנהו

רך שמייחס הציבור לשטחים פתוחים עם   את השתנות העבאמת לא לשקף ההעברה של תועלות עשוי. 3

 .עקב עליית הנדירות של השטחים הפתוחים, הזמן

תהיה רלוונטית רק לאחר שהשימוש בהערכות כלכליות של אשר , זוהי דילמה עתידית, כך או כך

 ).אם וכאשר(די הצורך  שטחים פתוחים לצורך קבלת החלטות תכנוניות יתבסס

ל להיות רק בלית ברירה וכאשר מדובר בשטחים סמוכים שהדמיון  יכוBT-חשוב לציין כי השימוש ב

 .באיפיונם ברור ובולט

    והיווןוהיווןהיבטי זמן היבטי זמן . . 44..גג
כיצד יש להכליל בתוך ההערכה של השטח הפתוח היא השאלה , ית הזמן סוגיאאספקט חשוב נוסף הו

 . ת השתנות ערך השטחים הפתוחים לאורך זמןיסוגיאת 

ח פתוח כוללת אומדן המתייחס לתועלת שמפיק השטח הפתוח במצבו  הערכה כלכלית של שט,לרוב

 ערך של פיתוח אהערך שעומד מולו הו. למשק/לתועלת השנתית המופקת ממנו לציבור ,כלומר ,הנוכחי

 .י או פרויקט ציבורי אשר עבורו חושב הערך הנוכחי של תזרים התועלות העתידיות"עסקי נדלנ
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 :מצב זה מעלה מספר שאלות

 מחירים ונתונים נוכחיים או על בסיסאם יש מקום לאמוד את הערך והתועלות של השטח הפתוח ה. 1

 ?על בסיס ערכים עתידיים

זאת כיוון .  הערכים הנוכחיים מבטאים אומדן מינימום ואף אומדן חסר ביחס לערכים העתידיים,ככלל

 .שנדירות השטחים הפתוחים בישראל תלך ותגדל

היא ודאי לא תפחת מקצב הערכה ראשונית באך , ת התפתחות הנדירות הזאתמובן שיש קושי לאמוד א

 תעלה לפחות ביחס לינארי לגידול להניח כי ערכיות השטחים הפתוחיםלכן סביר . היגידול האוכלוסי

 .הדמוגרפי ולצפיפות

 למתן ערכיות כלכלית לשטחים הפתוחים יש משמעות בעיקר כאשר שימור ,כפי שכבר הוסבר קודם

מכאן שהתשובה לסוגיה של רמת .  לחלופת פיתוח כלכלית אחרתעומד בהשוואהח הפתוח השט

קשורה מתודולוגית לאופן ההצגה של הערכים הכלכליים ) נוכחית או עתידית(המחירים והערכים 

משקל גם בהערכת השווי של לכך  צורך לתת ה כך יהי, ככל שאלו יסתמכו על מחירים עתידיים.בחלופה

 .חיםהשטחים הפתו

 )גורם ההיוון(ת שער הניכיון יסוגי. 2

.  בערך נוכחי מהווןןולפיכך מושוות ביניה, לעתים קרובות החלופות מתפלגות באופן שונה על ציר הזמן

 כן יקטן , גבוה יותרככל שמחיר ההון. אים לצורך היוון מאליה הסוגיה של מחיר ההון המתמתעוררת

ההשפעה של שינויים קטנים .  ההעדפה של ההווה על העתידהערך הנוכחי של תועלות עתידיות ותגדל

 :פשוטה הנמחיש זאת בדוגמ .בגורם ההיוון על הערך המהוון היא דרמטית

הוא )  לתקופות ארוכותתשתיתיים הם–פרויקטים סביבתיים( שנה 50 לאורך ח"ש 1זרם מזומנים של 

בפרויקטים סביבתיים גורם  .5%וון של  בלבד בגורם הי15 ערך נוכחי של ל ויקב2% הון של  במחיר80-כ

 :ההיוון צריך להיות נמוך יחסית וזאת ממספר טעמים

בוריים צריך לבטא את מחיר ההון של המשק כולו ימחיר ההון המתייחס להיוון תועלות ממוצרים צ. א

 מחיר גיוס: למשל( את מחיר ההון הכללי של המשק בהגדרתו מחיר ההון מבטא .ולא של פירמה עסקית

מכאן . ית הסיכון הספציפית של הענף או העסק המסויםי פרמבתוספת) ל"ח ממשלתי בארץ ובחו"אג

בורי יהיה נמוך ישיש הצדקה לכך שגורם ההיוון של זרם מזומנים בפרויקט שמגלם מוצר צ, נובע

 .משמעותית מזה של פרויקט עסקי

 בכיוון הפוך בהשוואה ים פועלודאות ביחס לשטחים פתוחיםוהסיכון ואי העתים קרובות גורם ל. ב

 .בורייםיגם אם שניהם בתחום המוצרים הצ, לפרויקט אחר
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שניהם מציגים חלופות ; נשווה למשל פרויקט תחבורתי ביחס לחלופה של שימור השטח הפתוח

בפרויקט התחבורתי קיימת אי ודאות וסיכון לגבי מידת השימוש בעורק . בורייםיהקשורות למוצרים צ

 ביחס לשטח . )ית סיכוןיפרמ(פיכך גורם ההיוון צריך לכלול תוספת מסוימת בגין סיכון זה ל, התחבורה

יתכן יהסיכון הוא בכך שישנם גורמים לא ידועים ולכן : הפתוח כיוון ההשפעה של הסיכון הוא הפוך

ית הסיכון צריכה להיות י פרמ, במצב זה, לפיכך.שערך הפגיעה בשטח הפתוח גבוה יותר מאשר נאמד

 .כך שתקטין עוד יותר את גורם ההיוון) שלילית(הפוכה 

יעשה לפי יגיון שבפרויקט התחבורתי ההיוון יאזי יש ה, 2%, הלדוגמ, אם מחיר ההון של המשק הוא

 .1%-2%גורם ההיוון יהיה, פתוח כמותי לשטח ה–רך כלכלי ע נותן ה ובחלק לשנה 3%-4%

 נותן העדפה להווה ולדור ,בהגדרתו, כאמור גורם ההיוון ):ואולי החשוב ביותר(נימוק עקרוני נוסף . ג

אם העדפה זו אינה נוגדת את עקרונות פיתוח בר ה ,ניתן לשאול. הנוכחי על פני העתיד והדורות הבאים

 למחויבותו לדור בדומה, רונית לדורות הבאים ולסביבה שלהםקיימא שבהם הדור הנוכחי מחויב עק

 גורם ההיוון , של תזרימי ערכים רב תקופתיים בנושאים סביבתיים אזי בהיוון,אם אכן כך. הנוכחי

 .צריך להיות אפס

 :ממערכת טיעונים זו עולות מספר מסקנות אופרטיביות

- ל1%בטווח בין ; גורם ההיוון של תועלות סביבתיות הנפרשות על ציר הזמן צריך להיות נמוך: האחת

י גורם ההיוון צריך להיות דומה לזה של פרויקט  כי ישנם כלכלנים הטוענים כ,יש לציין . לשנה3%

 . ויותר5% קרי של, )בוריימעין פרויקט אלטרנטיבי המתחרה על התקציב הצ(עסקי –כלכלי

נפרשים על פני תקופה ארוכה ) או המחירים הסביבתיים(דווקא כאשר התועלות הסביבתיות : יהיהשנ

יוחד על מנת שלא ימוזער חלקם של הדורות  במ,יש חשיבות לשימוש במחיר הון נמוך, ודורות רבים

 .העתידיים

יש בהחלט סבירות שלגבי קביעת . מקדם ההיוון של החלופות השונות לא חייב להיות אחיד: השלישית

 . הערך של השטחים הפתוחים מחיר ההון יהיה נמוך יותר מאשר בחלופה
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    יישוםיישום  ..דד
טחים  ניתוח הערכה כלכלית של שבפרקים הקודמים נסקרו המושגים הבסיסיים העומדים בבסיס

נסקרו ' גבפרק , נסקר מושג הערך ומשמעויותיו בהקשר של שטחים פתוחים' בבפרק . פתוחים

בפרק זה העיסוק המרכזי יהיה בסוגיות הקשורות .  השונים של עצם ביצוע ההערכה הכלכליתההיבטים

 יש לפיכך.  קבלת החלטותקרי ביצוע הערכות כלכליות של שטחים פתוחים לצורך, ליישום בפועל

 :באותה המקדמיותלהתייחס לשאלות 

o וכל לשרת קבלת החלטותתזו שכך ,  מצבים כדאי לבצע הערכה כלכלית של שטחים פתוחיםבאילו. 

o כיצד מתקבלות החלטות בנושא שטחים פתוחים בישראל. 

o כללי-שילוב הערכה כלכלית בתוך המישור התכנוני .  

o השונות של קבלת היררכיותרמות / השונותבמסגרותהכלי ישולב  כיצד :ההערכה הכלכלית ככלי 

 .החלטות

o  שימוש בהערכות תלהתחיל לעשומהו ההליך הפורמלי שצריך להתבצע על מנת שניתן יהיה 

 .כלכליות

o  שומרי / ראותם של הגופים הירוקיםמנקודתמהם היתרונות והחסרונות בשימוש בכלי זה

 .תוחיםהשטחים הפ

  

  ))ית החלופהית החלופהייסוגסוג((? ? מתי למדודמתי למדוד. . 11..דד
: הצורך בהערכה כלכלית של שטח פתוח כאשר עומדים על הפרק אחד משני מצביםמתעורר , על פי רוב

 כאשר עומדת על -השני. יה מסוג כלשהוי פגיעה אפשרית בשטחים פתוחים הכרוכה בפרויקט בנ-האחד

ומונעת פיתוח פתוח מקבעת את מצבו של השטח הההפרק תכנית שימור או תכנית פיתוח פארקית 

 .שטח זהעתידי ב
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באילו , אפוא, השאלה הנשאלת היא. יכך נתמקד בולפ והמקרה הראשון הוא הנפוץ והשכיח יותר

 , בביצוע הערכה כלכלית של השטח הפתוחיש טעםמצבים של  החלטה בדבר שינוי ייעוד של שטח פתוח 

 ? לסייע לקבלת החלטה זותוכל זוש כך

הווה .   תלויה באופן הדוק בשאלה מהי החלופה של שינוי הייעוד המוצע,כפי שנראה, התשובה על כך

טומנת עלות ) חלופת אי הביצוע(הרי שחלופה זו , במידה והפרויקט לא יבוצע והשטח יישמר, אומר

 : מצבים2נבחין בין .  היה אמור לספקשהפרויקטמסוימת הנובעת מעצם מניעת התועלת 

o לכימות" פשוטה"לכלית חלופת השימור טומנת בחובה עלות כ. 

o  ת כמו עלו(חלופת השימור טומנת עלות הנובעת מפגיעה במוצרים ציבוריים אחרים וגם היא

 .קשה לכימות) הפגיעה בשטח הפתוח

לרוב המשמעות של . יםיקטים התשתיתי הראשון אפשר לקחת את מרבית הפרוכדוגמה למצב

) לפרויקטים תחבורתיים(עלויות נסיעה  הן תועלות כלכליות שונות כמו חיסכון בפרויקטים אלה

ללא (יקט יחייב פתרון חליפי יקר יותר כמו ביצוע במקום אחר אי ביצוע הפרו, לרוב. עלות אחרותותו

 אי ביצוע ,קרי .0-בחלק מהמקרים החלופה תהיה חלופת ה. או פתרון אחר) פגיעה בשטחים פתוחים

 .יקט כללהפרו

הניתן לכימות באמצעים " (קלאסי"נזק כלכלי חים של במונכאשר המשמעות של אי ביצוע היא 

.  מהשטחים הפתוחים את התועלת הנאמדתהלהעמיד מוליחסית קל הרי ש,  בלבד)מקובלים וברורים

 בניכוי העלויות האחרות הקשורות -נטו(תועלת בהשוואה להפתוחים במידה והתועלת מהשטחים 

 .שוטה יחסיתהרי שההחלטה פ, של הפרויקט גבוהה יותר) בפרויקט

.  ביצוע הפרויקט רחבה יותראימשמעות שכן , המצבזו אינה תמונת  בחלק גדול מהמקרים ,עם זאת

בחלק מהמקרים הפרויקט יועתק לשטחים פתוחים אחרים אשר עשויים להיות ערכיים פחות מבחינה 

 ההחלטות מקבלו,  הדילמה מחודדת יותר,במקרה זה. יה רחבה יותרימשרתים אוכלוסהאקולוגית אך 

התוצאה עשויה . נדרש למעשה לשקול גם את הערך הכלכלי של השטח הפתוח המהווה חלופה

 רגישה הרבה יותר למתודולוגיה לפיה התבצע האומדן של  הערך הכלכלי בשני השטחים ,אם כן,להיות

קור מתודולוגיה המייחסת ערך משמעותי יותר לערכים אקולוגיים לעומת ערכי בי. הפתוחים החליפיים

אך מתודולוגיה אחרת עשויה להעדיף , או פנאי ונופש של הציבור עשויה להעדיף חלופה אחת על אחרת

 .ההשנייהחלופה את 

, לדוגמה. מלבד זאת קיים מצב בו הצלת השטח הפתוח משמעותה פגיעה בערך של מוצר ציבורי אחר

אמורה  יאאולם ה, ונופי משמעותיהווה מפגע אקולוגי אין ספק כי גדר זו מ.   במדבר יהודה ההפרדהגדר

 השטחים הפתוחים הערך שהציבור מייחס לרציפות. להגדיל את הביטחון של אוכלוסיית מדינת ישראל

לפיכך השימוש באמידה כלכלית עשוי להיות פחות רלוונטי . עומד למול ערך אותו הוא מייחס לביטחון

ידרשו תומכי הגדר להביא  כנגד , עלות הנזקגם אם מתנגדי הגדר יציגו הערכה כלכלית של . במקרה כזה

הקושי המתודולוגי . זאת הערכה כלכלית של הנזק הביטחוני העשוי להיווצר כתוצאה מאי בניית הגדר
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מדן  עשוי לרוקן את כל המאמץ מתוכן ולהפכו לבלתי כדאי ובלתי רלוונטי בסיוע ובהאחדת שיטות הא

 .לקבלת החלטות

רכים נוגע למצבים שבהם קיימת אסימטריה בין החלופות ביחס לשכבות תחום נוסף של התנגשות בין ע

כלכלי מסוים – חתך חברתי המדובר במצבים בהם מפרויקט הפיתוח נהנ. אקונומיות הנהנות-הסוציו

סימטריה זו עלולה להקשות -א.  נהנה חתך אחר)אי ביצוע הפרויקט(=טחים הפתוחים בעוד משימור הש

 לצורך קבלת החלטות הן בגלל הקונפליקט בין הערכים והן עקב ההטיה על השימוש בכלים כלכליים

 .מן הראוי לפרט. הנובעת מכלי המדידה, בתוצאה

לשות ההנאה היא של שכבות ח) פרויקט תעסוקתי לשם דוגמא(במצב הראשון מפרויקט הפיתוח 

זהו מצב של . ה החזקה יותרי ושימור השטח הפתוח תהנה האוכלוסיולעומת זאת מאי קיום הפרויקט

וצמצום (תמיכה כלכלית בשכבות חדשות : קונפליקט בין שתי מערכות ערכים התורמות לקיימות

סיון להביא את הבעיות למכנה משותף כלכלי הוא ינ. מחד גיסא ושמירת הסביבה מאידך גיסא) פערים

לי בשם לגיטימציה כללית לעצם השימוש בכלי הכלכ-בעייתי מושגית וקיים אף חשש כי יצור דה

 ".עבור העשירים בלבד"כי זוהי מדידה של התועלת , הטענה

 

בעוד ,  הערך הכלכלי של הפרויקט עשוי לשרת בעיקר אוכלוסיות חזקות:עשוי להיות גם מצב הפוך

מדן כלכלי ו ביצוע של א,במקרה כזה. שהנפגעים הישירים מהפגיעה בשטח הפתוח הן השכבות החלשות

אך תוצאותיו עשויות להציג תועלת יחסית נמוכה של , יתפס כלגיטימישל ערך השטח הפתוח עשוי לה

מנקודת ראותם של שומרי (הבעיה המסתמנת כאן . השטח הפתוח לעומת התועלת נטו מביצוע הפרויקט

ערכה כלכלית לא ה.  למקרים רבים אחריםלהיות נכונהועשויה היא רחבה יותר ) השטחים הפתוחים

 הכלכלה בכללותו אינו יכול לתפוס ולעתים השיטות הקיימות ומדע" ההתוצאה הנכונ"תמיד תספק את 

 .א המשמעויות הציבוריות של העדפת חלופה אחת על אחרתואת מל

הערך הכלכלי אשר יתקבל משימור השטח הפתוח : בהקשר זה יש להצביע על נקודה חשובה נוספת

ערך . כלי הנובע מיוזמת הפיתוחעומד לרוב למול ערך כל, ישמש את מוסד התכנון ככלי החלטהאשר ו

מבטא לרוב את התועלת העתידית המהוונת הנובעת ,  היזמים או מצדדי הפיתוחל ידיהמוצג ע, זה

 .מהפעלת המתקן שיעמוד עליו/ממכירת השטח

אולם .  כסך התועלת לחברה הנובע מהפיתוח לעתים קרובותערך זה מוצג, בתמימותאם בכוונה או 

ל השפעות ענפיות כגון ירידת מחירים והמחיר האלטרנטיבי יכלאינו מ הואשכן , חישוב זה אינו מדויק

 .ויתור על פרויקט דומה באתר אחרושל ה

הפסד הרווחה הכולל הנובע מתוספת /התועלת לחברה צריכה להיות מחושבת לפי מצב הענף ותוספת

 . המשקתוך כדי לקיחה בחשבון של היבטים מכפיליים על כלל, עודף יצרן ועודף צרכן

התועלת מהקמת בית מלון גדול אינה צריכה להיות מחושבת לפי סך ההכנסות המהוונות , הלדוגמ

זאת משום . 'וגם לא התועלת למשק מתעסוקה וכו, מהפעלת בית המלון או מכירת השטח ליזם

התועלת צריכה להיות .  ירידת מחירים והפסד תפוסה במלונות אחריםשתחשיב כזה אינו מכליל

 .תוספת זו תלויה בקיום מצב של עודף ביקוש ענפי.  לפי תוספת הרווחה מענף המלונאותמחושבת
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  ת כבדיקה ראשוניתת כבדיקה ראשונית""נוהל פרנוהל פר  --  מתי כדאי למדודמתי כדאי למדוד. . 22..דד
  מציגת"נוהל פר. לאומדן כלכלי של שטחים פתוחיםוהקרוב ביותר הקיים כיום כלי ת הינו ה"נוהל פר

תודולוגיה ברורה  כיצד יש וקובע מ, קטים תחבורתייםלמעשה את הנוהל לפיו יש לאשר או לדחות פרוי

העלויות החיצוניות . במסגרת העלויות ניתן ביטוי גם לעלויות חיצוניות. עלויותהלכמת את התועלות ו

אינו נותן ביטוי לעלויות  כללהנוהל , לעומת זאת.  ביטוי הם רעש וזיהום אווירןת נותן לה"אשר נוהל פר

 . אקולוגיותנופיות חזותיות והשפעות

מבחינת " שקופות"האומדן הכלכלי של ערך השטחים הפתוחים מתיימר לתת ביטוי לאותן עלויות שהן 

 שכן הוא מאפשר ,נוהל עשוי לסייע בהחלטה האם בכלל לבצע את האומדן הכלכליהאולם . ת"נוהל פר

 .בעלת פוטנציאל לסייע בקבלת החלטותשהיא לסנן את המצבים בהם ההערכה נדרשת או 

לפי המתודולוגיה של כימות התועלות (נניח פרויקט תחבורתי מסוים שסך כל התועלות ממנו , לדוגמה

לפי המתודולוגיה , בשו, שחושבו(ולעומת זאת סך כל העלויות ממנו , בשנהח "מליון ש 1הן ) לפי הנוהל

גיות של השטח אקולוהמכאן יוצא כי במידה והתועלות הנופיות . בשנהח "מליון ש 0.9הן, )המוכתבת

הפרויקט , במידה ונמוכות מכךו, הרי שהפרויקט אינו כדאי, בשנהח "מליון ש 0.1 -הפתוח גבוהות מ

 .כדאי

האם התועלת נמצאת בתוך סדרי ;  מציב למעשה תחום ברור של סדרי גודל שאותם יש לבדוקהדבר

לסייע בהחלטה האם עשוי ש מה,  אחרים או על בסיס בדיקה מקדמיתעל בסיס מחקרים, הגודל הללו

 .יש טעם בכלל לבצע אומדן כלכלי

  ))סוגית סוגי הערך הנמדדים ושיטות האמידהסוגית סוגי הערך הנמדדים ושיטות האמידה((מתי כדאי למדוד  מתי כדאי למדוד  . . 33..דד
לא כדאי להשתמש באמידה הכלכלית של ערך /בפרק הקודם הרחבנו בסוגיה של המצבים בהם כדאי

וסף בהתייחסות קריטריון נ. השטחים הפתוחים תוך דגש על נושא החלופה לשימור השטח הפתוח

לשאלה הזו הוא מידת התקפות וההתקבלות הציבורית של הכלי המתודולוגי שבאמצעותו מבוצע 

זאת במיוחד בסיטואציה הנוכחית שבהם הכנסת הנושא הכלכלי לשיח על שטחים . האומדן הכלכלי

 .פתוחים הוא מבחינת נבט רך שהלגיטימציה שלו אינה מובנת מאליה

 

.  באמצעות שימוש בכמה שיטות אומדן מקבילותהגיע גם ניתן לתוצאות להגדלת ההתקבלות של ה

הרי ששימוש , מתאימות לרוב לסוגים שונים של ערכים,  קודם לכןהראינוכפי ש, מאחר והשיטות

הגישה העדיפה , מן הסתם( שניתן לייחס לשטח הפתוח יטות מחייב שיהיו מספר ערכים שוניםבמספר ש

 ). צהרת על כלל נגזרותיהפחות היא גישת ההעדפה המו

.  לעשות בהם שימושד סדרי הגודל של התוצאות על מנת שניתן יהיהוחשובים עד מא, יתרה מזאת

 או נמוכים יותר מהתוצאה המתקבלת בחישוב  באופן משמעותי גבוהים יותרודל אינם במידה וסדרי הג

גם אם סך  . לכל החלטההרי שטווח הטעות לא מאפשר להסתמך על חישוב זה , התועלת מהפרויקט

עדיין אין זה , התועלות המחושבות לפי השיטות השונות מציג עודף תועלת משמעותי ביחס לחלופה

המצב האופטימלי הוא שחישוב הערך הכלכלי יציג עודף תועלת משמעותי כבר לפי שיטה . מבטיח שכנוע

גם אם נסתפק ",  לאמור,"ןסיכת ביטחו" מעין איה הויכאשר התועלת המחושבת לפי השיטה השנ, אחת



 יישום

 

47

על אחת כמה וכמה אם , נגלה כי התועלת משימור גבוהה מהתועלת מפיתוח' בגישת חישוב תועלת א

זוהי מעין הרחבה של גישת שמרנות הנובעת , למעשה". 'נכליל גם את התועלות המחושבות לפי שיטה ב

 .מרמת הקבילות הנמוכה של שיטות אלובינתיים 

קיים פוטנציאל לבצע אומדן כלכלי המתאר את המצבים בהם " עץ החלטות"עין בתרשים הבא  מוצג מ

 .באופן שישרת קבלת החלטות
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 עץ החלטות –כדאיות הביצוע של מדידה 

סכמטי

 

 

 

האם יש מקום לאמדן כלכלי 
 ?טחים הפתוחיםשל הש

כדאיות נמוכה 
 -לביצוע הערכה
סבירות נמוכה 
כי תוכל לשרת 
 קבלת החלטות

מהי חלופת הייעוד 
 ?לשטח הפתוח

החלופות 
משמעותן 

 פגיעה באותו
סדר גודל של 

ערכים 
ציבוריים או 

פגיעה 
באוכלוסייה 
 מאופיינת

החלופה מתבטאת 
בערכים כלכליים 

לדוגמה (מדידים 
, טכנולוגיה יקרה

ציפוף , כביש עוקף
על שטחים 
 )'קיימים וכו

יש פוטנציאל 
שהאומדן עשוי 

לשרת קבלת 
 החלטות

 

רמת הקבילות 
הציבורית של 

 המדידה

 -קבילות נמוכה
 נמוך פוטנציאל

 לקבלת החלטות
 

 יש -קבילות גבוהה
פוטנציאל לשימוש 
 בקבלת החלטות

 

הניתן , ערך יחיד
לאומדן בשיטת 

 אומדן אחת
 

, מגוון ערכים
הניתנים למדידה 

במגוון שיטות 
הכוללות , אמידה

גם גישות העדפה 
נגלית

לא כדאי לבצע 
 הערכה

 

כדאי לבצע 
 הערכה
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  אופן קבלת ההחלטות בנושאי שטחים פתוחיםאופן קבלת ההחלטות בנושאי שטחים פתוחים. . 44..דד

במצבים והקשרים רבים ובשיטות , וניםשטחים פתוחים מתקבלות במוסדות ורשויות שלגבי החלטות 

  מינהלבמועצת, בכנסת, החלטות בנושא שטחים פתוחים מתקבלות בממשלה. דיון והחלטה מגוונות

עיקר ההחלטות , עם זאת. הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע והגניםמקרקעי ישראל ובגופים כגון 

 .ועדות התכנון במדרג ההיררכיה שלהןמינהל התכנון במשרד הפנים ו: מתקבל במוסדות וגופי התכנון

ועדה לנושאים וה(ע "תולנ: יה וגופי המשנה שלהיבעיקר יש לציין את המועצה הארצית לתכנון ובנ

עדה והו(ל "ות, )עדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחיםוהו(פ "ולקחש, )עקרונייםתכנוניים 

ועדות המחוזיות ווכן ה, )שדיוניה חסויים, ועדה למתקנים ביטחונייםוה(ב "ולמ, )לתשתיות לאומיות

 ).ירושלים ודרום, אביב-תל, מרכז, חיפה, צפון(יה ילתכנון ובנ

מערכת קבלת ההחלטות בנושאי שטחים פתוחים בנויה על ההנחה שהתכנון מביא בחשבון ומשקלל את 

וועדות וגופי  מביאים חברי ה, תכניותלגביבדיונים . לרבות הסביבתיים והכלכליים, כלל ההיבטים

עמדת משרדי , מתכנניה, התכנון לידי ביטוי את השקפת עולמם לאחר ששמעו את יוזמי התכנית

 ההחלטה מתגבשת לאחר דיון ושמיעת ".ציבור"רשויות וגופים שונים וככל שניתן גם את ה, הממשלה

 .התייחסות הצוות המקצועי וחברי הוועדה

שויות שעניינם המרכזי בהגנת הסביבה ושמירת השטחים בכל הגופים הללו ישנם נציגים של גופים ור

רשות הטבע , משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה: הפתוחים באספקטים שונים

אדם טבע , ברה להגנת הטבעהח(נציגי הגופים שעניינם הגנת הטבע , ל"קק, רשות העתיקות, והגנים

 . ועוד) ודין

  בתהליכי קבלת החלטותבתהליכי קבלת החלטותהערכות כלכליות הערכות כלכליות שילוב של שילוב של . . 55..דד

 :קיימות שתי גישות עיקריות לשילוב ההערכות הכלכליות בתהליכי קבלת ההחלטות

o ועדות או ועבודת הכלי ב  ויהוו םייטוטורחלק ממערך הכלים הסטההערכות הכלכליות תשמשנה כ

נספח או , כמסמך רקעבהן מש תשהלתחול חובה במקרים מסוימים . הרלוונטייםהגופים 

 .נספחים מקצועיים רבים אחריםל את בדומהז, השלמהכ

במידה והוא יוזמן מטעם הגוף . היתרון המרכזי בגישה זו הוא הלגיטימיות של הכלי והאמינות שלו

הרי שיכולת ההשפעה שלו על קבלת החלטות תהיה , הסטטוטורי ויהיה מקובל על כל הצדדים

השפעה על כך שבדומה לתסקיר , תרהשימוש בו יהיה נפוץ הרבה יו, יתרה מזאת. משמעותית יותר

קיים צורך חזק במיוחד , במצב כזה, מן הסתם .מושגי התכנון חלק מעולם ווההוא יה, הסביבה

 . שימור השטחים הפתוחים בניגוד למטרה של ,צל לרעהשהכלי לא ינוכדי בשקיפות מתודולוגית 

o נטרי  בידי הגופים הירוקיםכי יהיה זה כלי וול) מעין ברירת מחדל(גם האפשרות , כמובן, קיימת. 

המשמעות היא למעשה הוספת הכלי של  אומדן כלכלי כחלק מארסנל הכלים שעומדים בידי 

 .רכיהםויממנו אותו וישתמשו בו לפי צ, הם ייזמו את ביצוע האומדןאשר , אירגוני הסביבה
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רך כך אנו  לצו.הראשונהבעמודים הבאים ננסה לבחון את האפשרות האופרטיבית למימוש הגישה 

 מה יהיה . 2  קבלת החלטות יכול להשתלב האומדןצמתי/באילו גופים. 1: לשאלות הבאותנדרשים 

 ).'מי מבצע   וכו, מי יוזם ,מעמדו של המסמך (אופן השילוב של ההערכה הכלכלית

בשלבים שונים של ו, על ידי גופי שלטון שוניםהחלטות בנושאי שטחים פתוחים מתקבלות , כאמור

 :כיה התכנוניתההירר

o החלטות על  לדוגמה, אשר להן השלכות על היקף שטחים פתוחיםבמסגרת החלטות ממשלה 
 חלק מההחלטות המשמעותיות ביותר  נובעות .קידום פארק מטרופוליניאו , הקמת יישוב חדש

מהחלטות הנוגעות ישירות לשטחים פתוחים או החלטות אשר באופן עקיף מביאות לפגיעה 
במסגרת  של התושבים ויישובם מחדש ההחלטה על פינוי גוש קטיף, לדוגמה. םבשטחים פתוחי

בהקמה בשטחים פתוחים הנובעת מהצורך  פגיעה ישיר יצרה באופן , ביישובים חדשיםקהילתית
כמו ,  פתוחים בעלות השפעה עקיפה יותר על שימור שטחיםןחלק מההחלטות ה. של יישובים אלו

     . ופים המטפלים בנושאים אלוהחלטות על חלוקת הסמכויות לג
 RIA) Regulatory Impact-אחד הכלים המשמשים כיום לבחינה של החלטות מדיניות הוא ה 

Assessment .(כלי זה קיים בווריאציות שונות כשביניהם ניתן למנות את ה-SEA (Strategic 
Environmental Assessment) . מסוים לתסקיר השפעה  הדומים במובן  הם כלי ניתוחאלהכלים

בעוד ,  מתמקד בהשפעה על הסביבהתסקירהשהראשון הוא . בשני הבדלים עיקריים, על הסביבה
 אלהההבדל השני הוא שכלים ).  חברה וכלכלה,סביבה( מתייחסים לכלל היבטי הקיימות אלהש

במובן . 'תכניות אב וכו, יוזמת חקיקה, אינם מחויבים רק לפרויקטים תכנוניים אלא לכל החלטה
                        ".תסקיר על"זה מהווה כלי זה מעין 

 להשפיע בצורה משמעותית על שטחים עשוייםהחלטת ממשלה /דבר חקיקה/ה והתכניתבמיד
מדן כלכלי של ערך השטחים פתוחים אשר ו לערוך ניתוח אבמסגרתםניתן יהיה לחייב , פתוחים

העורך . "עלהתסקיר " יהיה עורך  הכלכלימדןויוזם הא, הבמקרה ז  .נפגעים כתוצאה מהתכנית
מעמדו של המסמך יהיה ". קבלנות משנה"עשוי לבצע את האומדן בעצמו או להזמינו בסוג של 

בקידומו של הכלי , כמובן,  יש צורך,על מנת שזה יקרה. בכללותו" תסקיר העל"המלצתי במסגרת  
שישתתפו בעיצוב , נהל התכנון או הגופים הירוקיםמי, המשרד להגנת הסביבה. הרגולטיבי הנידון

 . תוספת זוכלוליכולים לדרוש ל, הכלי

o גוף האחראי על מינהל מקרקעי ישראלה החלטות - מקרקעי ישראל מינהלהחלטות מועצת ,

במידה רבה על היבטים הקשורים למידת ומשפיעות משפיעות על נוהלי אישור וסטטוטוריקה 

                        .השימור של שטחים פתוחים

 להשפיע על ה עשויאין ספק כי שילוב של הערכות כלכליות בתוך נוהלי עבודתה של המועצה הי

ל הערכות מסוג וכי קיימת אפשרות לכל, בטווח הסביר, לא נראה, עם זאת. אופן קבלת ההחלטות

  .  של המועצהיהדרך קבלת החלטותבזה במי מנוהלי עבודתה או 

 בעלות   שורה של ועדותל ידימתקבל עבמסגרת הליך התכנון עצמו החלטות המשמעותיות חלק גדול מה

 במסגרת ועדות אלו ניתן . לאומדן כלכלי של שטחים פתוחים"לקוח" להיות יכולותאשר , תפקיד מרכזי

ת עקרוניים ווועדתכנוניים  הוועדה לנושאים - שלההה הארצית עצמה וועדות המשנמועצה :למנות את

 קרקע חקלאית ושטחיםשמירה על ועדה לוה, דהיעדות הפועלות לצויחד עם הו, לערריםה המשנ
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ועדה הארצית לתשתיות לאומיות וובמקביל ה, שמירת הסביבה החופיתעדה לווהו) פ"ולקחש(פתוחים 

 . ועדות המחוזיות והוועדות המקומיותומלבד אלו ניתן למנות את ה). ל"הות(

של השטחים הפתוחים עשוי להיות דומה לדפוס השימוש ן הכלכלי דפוס השימוש באומד, רוןבעיק

תסקיר ביותר להשוואה הינו כמובן הכלי הבולט . עדותוהמשמשים בעבודת הובמסמכי רקע אחרים 

 .השפעה על הסביבה

 המשרד להגנת ל ידיהנחיות לביצוע ע  אותו מבצע היזם לפי,המנגנון של התסקיר השאלה היא האם 

 שנדרש שם כ: העיקרון הוא פשוט.גם באומדן כלכלי של שטחים פתוחיםליישום אפשרי , הסביבה

ועדה עשויים לחייב או להשאיר כאופציה וכך נוהלי ה, פעה על הסביבה במצבים מסוימיםשתסקיר ה

אשר יזכה לאישור ( היזם )ובמימון ( בודק מטעםל ידיבדיקה זו תתבצע ע. חיוב הכנת בדיקה מסוג זה

 מספר קיימות, עם זאת. ועדה עצמהוות קבלת הנחיות לביצוע הבדיקה מטעם ה ובאמצע)ועדהוה

 :בעיות

 הדבר עשוי להעלות – שטחים פתוחיםתסקיר השפעה על הסביבה מראש מכיל ניתוח השפעה על . 1

 .טענות בגין כפילות וטענות כי מסמך נוסף הינו מיותר

הן בבחינת ניסוי הניתן לשיחזור . יות באופייןתסקיר השפעה על הסביבה כולל בדיקות אשר הינן פיז . 2

,  אומדן כלכלי .יחסית הקריטריונים הנבדקים הם לרוב חוזרים על עצמם וכמיתים. בקלות יחסית

היכולת לשחזר , מאחר ומדובר בסקרים הבודקים העדפות אנושיות. ד למתודולוגיהורגיש מא, כאמור

, יתרה מזאת.  יהיה לבדוק את אמינות התוצאותלכן לא ניתן,  בלתי אפשרי כמעטאאת הבדיקה הו

 .  הנדרשתית הבדיקהי לערער על מתודולוגיםעשוי עורך הבדיקה או היזם

יכולים הממשלה הועדות או במינהל התכנון או במשרדי ו גורמים מקצועיים בתוך ה אין,נכון להיום. 3

בש מסמך קריטריונים ונוהלים צריך לג, יתרה מזאת. לתת הנחיות לבדיקה מסוג זה ולבדוק אומדנים

 .בדיקה של מסמך מסוג זה/להכללה של מתן הנחיות

ניתן יהיה להכליל , במידה ויגובשו הקריטריונים בצורה נאותה. אין זה בלתי אפשרי, האמורלמרות 

ועדות ולהלן סקירה של ה. ועדותו מהצתקמשימוש בהערכות מסוג זה בחלק מהמקרים הנידונים ב

 .ההכללה של הנוהל לתוך עבודתןהשונות וישימות 

o יה י לחוק התכנון והבנ2המועצה הארצית פועלת מכוחו של סעיף  -היהמועצה הארצית לתכנון ובני

לייעץ לממשלה ולשר הפנים , תפקידה להתוות מדיניות תכנון ברמה הארצית ולטווח ארוך). 1965(

  ליד.7תאר ארציות ומחוזיותליזום ולקדם תכניות מ, יהיבכל הנוגע לביצוע חוק התכנון והבנ

 וועדת  )ע"תנהול( עקרוניים תכנונייםועדת המשנה לנושאים  -משנהפועלות ועדות המועצה 

 דנה היא.  חברים שמונו מבין חברי המועצה הארצית18-מורכבת מ ע"הולנת.  המשנה לעררים

בתוכניות , המלצות מידי מליאת המועצה הארציתבמגוון נושאים המועברים לדיון ולגיבוש 

במרחבי תכנון ובאישורים , ובשינויים לתוכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובהתנגדויות להן

                                                 
 www.pnim.gov.ilמתוך אתר משרד הפנים  7
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. הנדרשים לתכניות ברמה מחוזית או מקומית שסותרות תכניות מתאר ארציות") הקלות("

. חומר רקע להחלטות חשובותכ. 1 :באופנים הבאיםהאומדן הכלכלי עשוי להשתלב בוועדות אלו 

כחלק מהדרישות בביצוע . 3 .ספציפיטות משמעותיות שעניינן שטח פתוח סף להחלתנאי כ. 2

 .תכנית מתאר

o התוספת מכוחזו פועלת  ועדה -)פ"ולקחש(קרקע חקלאית ושטחים פתוחים שמירה על ועדה לוה 

המגדיר את קיומה ומסמיך אותה להכריז על קרקעות כקרקעות , כנון והבניההראשונה לחוק הת

היא ו  תכניות לשנה500-הוועדה מטפלת בכ .ועדהושינוי ייעודן מחייב את אישור האשר , חקלאיות

     .ועדת משנה סטטוטורית ומליאה: פועלת בשתי ועדות עיקריות

כרז על רוב השטח הפנוי של המדינה כשטח ו בה ה1968החל משנת (ועדה וסמכויותיה של ה

 . חקלאיים ושטחים פתוחיםד בהקשר של הגנה על שטחיםוהיו משמעותיות מא) חקלאי

קיבלה , )ח"ולק(תה מופקדת רק על קרקע חקלאית יהיהתכנון והבניה  לחוק 43שעד תיקון , פ"הולקחש

, י מומחים בתחום"הנשמעת ע, טענה מקובלתאך , אחריות לאחר התיקון גם על שימור שטחים פתוחים

 בייחוד , לביצוע תפקיד זהם הנוספת גם כלים מתאימיבנוסף לאחריות עדה לא קיבלהוכי הו היא

היא יכולה להכריז על קרקע בהיבט זה שהוועדה לא קיבלה סמכות להכריז על שטח פתוח כמו ש

 .חקלאית

מטרתה  המוצהרת של הוועדה היא שימור שטחים פתוחים תוך ראייה מאוזנת וניהולם  לפי עקרונות 

כך שבניגוד , פ"סמכויות הולקחש  צומצמו 2006במסגרת חוק ההסדרים של שנת . פיתוח בר קיימא

ותכניות אשר נדונו במועצה , לא כל תכנית המשנה ייעוד של קרקע חקלאית טעונה אישור הוועדה, לעבר

     .פ" אינן טעונות אישור הולקחש–הארצית לתכנון ובניה ובוועדות משנה שלה 

o גוף אשר הוקם אל הו" הות -)ל"ות(תשתיות לאומיות יה של י הארצית לתכנון ובנועדהוה 

מטרת התיקון להאיץ . 2002בחוק ההסדרים לשנת , כנון והבניה לחוק הת60' במסגרת תיקון מס

עדה זו ולו". חשיבות לאומית עליונה"תהליכי אישור של פרויקטים מסדר גודל משמעותי שלהם 

שניתן ,  עם הוראות של תכנית מפורטתלתשתית לאומיתשל עריכת תכנית מוקנות סמכויות 

עדה עוסקת באישור והו. )ם כרשות רישויעל ידי הוועדה המשמשת ג (היהוציא מכוחה היתר בניל

            .  של יזם פרטי שהוסמך לכךאו, ממשלתיביוזמת משרד , תכניות העוסקות בתשתיות לאומיות

 באשרשכן מתקבלות בה החלטות   בעלות השפעה מכרעת על שטחים פתוחיםהחלטות ועדה זו הן

ללוחות  תעדה מחויבו הושכן ,  יחסיתמהירבמסלול אישור , עתירי שטח לרוב , גדוליםיקטיםפרול

ל מחויב יזם התכנית לעריכת " במסגרת הליך האישור של תכנית במסלול הות.דוזמנים קצרים מא

תכניות בעלות השפעה ב. ה אותו מחובה זוועדה פטרוהאלא אם , תסקיר השפעה על הסביבה

שילוב של אומדן , )ל הן כאלה"חלק גדול מהתכניות במסלול הות(ים פתוחים משמעותית על שטח

, האוריינטציה של ועדה זו,  שכן,כלכלי  כחלק מההליך הסטטוטורי עשוי להיות מועיל במיוחד

 הוא פחות שיקולי סביבה ושימור טבע, ב"אולי בניגוד למרבית הוועדות האחרות העוסקות בתו

לקבלת החלטות  האומדן הכלכלי עשוי להיות כלי מועיל ,לכן. ) הוועדהניתן לראות זאת לפי הרכב(

 של הפרויקט הנידוןקידומו לדון בעצם ל "יכולתה של הות כי זכור חשוב ל,עם זאת  .עדהוהובתוך 

 ,מכאן. מתקבלת בממשלההצורך בפרויקט בעניין ההחלטה העקרונית מאחר ו, היא מוגבלת

אזי מקומה של ההערכה  ,)אי ביצוע(סוים היא חלופת האפס שכאשר החלופה היסודית לפרויקט מ

בעיקר יש רלבנטיות ל "ותב, לכן .הכלכלית של השטחים הפתוחים הוא בדיון האסטרטגי בממשלה
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ההשפעה על  מבחינת ןהיבו קיימות מספר חלופות לביצוע הפרויקט ויש הבדלים בינבמצב 

כמו ,  הקצר אינו מאפשר בדיקות חיוניות יש לזכור כי לוח הזמניםכמו כן .השטחים הפתוחים

,  בדיקה כזו שיש בה פוטנציאל לחילוקי דעות מקצועייםלא ברור אםלפיכך . תסקיר סביבתי רגיל

להיכנס בתוך ההליך הפורמלי של אישור תוכל , המחייבת לרוב מחקר המצריך זמן ארוך יחסית

  .תכניות במסלול זה

o יה כוללת ולטווח ארוךיעוסקות בתכנון בראאלו ות תכני - )א"תמ ( הארציות המתארתכניות ,

 למספר מחוזות וקובעות ותמטפלות בדרך כלל בנושאים בעלי השלכות רוחב משמעותיות משותפ

 ,)35א "כגון תמ(אות יכולות להיות כוללניות "תמ. את מדיניות התכנון הארצית בנושאים השונים

כגון חופי (או חלקיות ) לשמורות טבע, קני שידורלמת, לאתרי פסולת, א לדרכים"כגון תמ(נושאיות 

צומה שלהן על מערך למרות ההשפעה הע, אות הכוללניות או הנושאיות"התמ .8)ג"נתב, הכנרת

מאחר והן (רחב מדי לשימוש באומדן כלכלי   תחוםות להיות בעלותיעשו, השטחים הפתוחים

 ). הפתוחים יש לבצע אומדן כלכלילאילו מהשטחיםעולה קושי ,  וסקות בכל שטחי המדינה כמעטע

לכלול אומדן כלכלי שכן הן עוסקות לרוב בשטחים , בחלק מהמקרים, לקיות יכולותהחאות "התמ

שכן , היא לרוב בשולייםבתחום התכנית שטחים פתוחים אולם ההחלטה האם יש לשמר . מוגדרים

והשאלה , רקע מסויםעצם עריכת התכנית החלקית היא בחלק גדול מהמקרים החלטה על ייעוד ק

              .)בתסקיר השפעה על הסביבה ' בדומה לסוגיית פרק ב(היא רק איך הוא יתוכנן 

כל שטח המחוז או ל(הכוללות ת ות המתאר המחוזיו להיות תכניותלהכללה יכולתכניות נוספות 

ה מהווה תכנית אינמצד שני אך ,  בהיבט הפיזי מצד אחדמוגדרת תכנית זו ). לחלקים ניכרים ממנו

  . נקודתיותלסוג מסוים של ייעוד קרקע כמו התכניות ה

o ועדות אלה מחליטות ספציפית על שימור או פיתוח של שטחים – ועדות התכנון המחוזיות 

וממילא החלטות וועדות אלו , למרות הפוטנציאל נראה כי הרזולוציה הינה קטנה מדי. מסוימים

אומדנים כלכליים מסוג זה מחייבים , כמו כן. ון הארציכפופות למדיניות הנקבעת בדרג התכנ

על הליך קבלת ההחלטות הרגיל בוועדה " גדולה"ה, הקצאת משאבים משמעותית יחסית

 דברים אלו נכונים שבעתיים לגבי הוועדות המקומיות. המחוזית

                                                 
  il.gov.pnim.wwwמתוך אתר משרד הפנים  8
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מוסדות /וחים בשלביםיעילות של שילוב הערכה כלכלית של שטחים פת/ישימות/יתוח הכדאיותנלהלן 

 רכיה התכנוניתריהשונים של הה

 המוסד/הגורם

המשפיע על 

החלטות בתחומי 

 פ"ש

 ")הלקוח("

 ישימות/יתרונות וחסרונות אופן ההשתלבות של ההערכה

החלטות 

 הממשלה

 או ה SIAעשוי להשתלב  במסגרת ה 

RIA , כלי שעשוי להיות משולב בקרוב

הערך . במסגרת החלטות הממשלה

 פתוחטח ההכלכלי של הש

המיועד לשימור הינו חלק /הנפגע

 של הכלכליותמההשפעות 

 ההצעה / הפרויקט/התכנית

עשוי להיבלע בתוך , עם זאת, יש מקום להכללה

 מערך הלחצים המופעלים על הממשלה

החלטות מועצת 

 מקרקעי ישראל

מסמך מקדים שעשוי להיות מוגש בכל  

 החלטה משמעותית 

ראל לא מבטיח האקלים הנוכחי במועצת מקרקעי יש

 יישום קל

המועצה 

הארצית לתכנון 

יה ועדות יובנ

, ע"ולנת(המשנה 

תקנות , עררים

 )ונהלים

שוי לחלחל לכל שאר מוסדות התכנון  ע-היתרון

 לחשיבה התכנונית

 שיקולי סביבה ואינטרס השימור כבר -חסרון יחסי 

 מוטמע

.  עיסוק מרכזי כמעט רק בנושאים אלו-היתרון פ" ולקחש

 מצדיק שימוש -מחויבות לפיתוח בר קיימא

 .באומדנים כלכליים כאלו

 ל"ות

 עשוי להשתלב כ

 חומר רקע להחלטות חשובות .1

תנאי סף להחלטות  .2

משמעותיות שעניינן שטח 

 פתוח  ספציפי
ברמה , מנגנון היישום עשוי להיות

דומה למנגנון ,  העקרונית

 "ביבהתסקיר השפעה על הס"ה

 

 השיקול הסביבתי - האחרות בניגוד לועדות-היתרון 

 -החיסרון. יכול לסייע באמת, אינו מוטמע מספיק

 . אינם מתאימים-לוחות הזמנים הקצרים והאקלים

 תכניות המתאר

 ארציותה

 והמחוזיות

אות "עשוי להשתלב במסגרת התמ

 או תכניות המתאר המחוזיות, החלקיות

עשוי לבוא כחלק מהדרישות לביצוע 

 .תכנית מתאר

טחים לק מאד משמעותי מההחלטות על ש ח-היתרון

 שם,  בפועל,  מתקבלותפתוחים

 ועדות תכנון

מחוזיות 

 ומקומיות

 קשה לראות כיצד -רזולוציה נמוכה מדי

 יכול להשתלב
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  הגורם האחראי למתודולוגיה ולאופן השימוש בכליהגורם האחראי למתודולוגיה ולאופן השימוש בכלי  ..66..דד
ת פעולות לצורך שילוב אומדן כלכלי של ערך השטחים הפתוחים בהליכי קבלת ההחלטות נדרשו

מסמך . ערכות זו אמורה לקבוע עקרונות מתודולוגיים וארגונייםיה. ערכות מצד המנגנון הציבורייה

 : קרי, העקרונות צריך להתייחס לכל הנושאים שעלו בשני הפרקים האחרונים

o הגופים שיכולים להשתמש בכלי. 

o המצבים לשימוש. 

o שימוש ב(ת הנחיות לגבי שיטות המדידה ובעיות מתודולוגיות נוספו-BT ,מחיר הון וכו'(.... 

o הרצוי ביותר הוא שההדבר ,  כאמור.דרכי ההתקשרות והבקרה-T.O.R ל ידייעשה עי לבדיקות 

מתוך קבוצת יועצים (ידי יועצים מקצועיים -עלייעשה צוע הבדיקה יב, ממשלתי–הגוף הצבורי

 .ומימון העבודה על ידי הגורם היוזם) מורשים שתעודכן מפעם לפעם

כולל תחזוקה , בוריות שיטפל בכל הסוגיות הללוי שיהיה גורם מרכזי אחד במערכות הצ,ן הראוימ

כך שיאפשר שיפור האיכות והפקת , אסף עם הזמןיגורם זה גם יצבור את המידע שי. ועדכון לאורך זמן

 .לקחים

ורך בכלי הקריטריון לבחירה צריך לשלב את מידת הצ. נשאלת כמובן השאלה מיהו הגוף הראוי לכך

 .והאפקטיביות

ישנה עדיפות ליישום כלים כלכליים בהליך קבלת ,  במקרים שיימצאו מתאימים לכך, נראה כי ככלל

 .כלומר ברמת התכנון הארצי, ההחלטות ברמת ההיררכיה הגבוהה יותר
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מציבים מציבים ההדוגמאות למצבים דוגמאות למצבים   ..הה
  הזדמנות לביצוע אומדן כלכליהזדמנות לביצוע אומדן כלכלי

  כביש דליה עוספייהכביש דליה עוספייה. . 11..הה

 חיבור חיפה עם צומת  ומטרתו"יפה נוף"חברת  ל ידי עוספייה הוא כביש המתוכנן עכביש דליה

 ים עוברחלקים ניכרים ממנו  חברת יפה נוף מציגה תוואי של ידי החלופה אשר מקודמת ע.אליקים

חלופה אלטרנטיבית לחלופה זו הכוללת ברה להגנת הטבע  לעומתה מציגה הח.פארק הכרמלתחום ב

 .ר בפארקפגיעה פחותה יות

חלופה זו גוזלת ישירות . מ ממנו עוברים בשטחי הפארק" ק4-החלופה של יפה נוף מציגה תוואי אשר כ

רציפות המ וינותק דונם של הפארק אשר יבודד 1321-אך מותירה עוד כ, דונם של פארק הכרמל 157 -כ

 .עם שאר חלקי פארק הכרמל

חלופה זו . מ ממנו עוברים דרך הפארק" ק2-כ מציגה תוואי אשר רק ברה להגנת הטבעהחלופה של הח

 . דונם נשארים מבודדים או נקטעים מהרצף הפארקי329 -כ דונם ישירות ועוד 80-גוזלת כ

 למול החלופה המקורית של חברת יפה )ט"ההחלופה של החל (–" הירוקה"של החלופה העודפת העלות 

 : כוללת שני מרכיבים עיקרייםנוף

ד ו מאהמגדיל  דבר, מקטעים מהכבישחלופה זו מחייבת מינהור של - הכבישתסלילעלות נוספת של . 1

 .את העלות הכוללת

העלות נובעת מהעובדה .  ודלית אל כרמלהשל סלילת הכביש בסמוך ליישובים עוספיי" עלות". 2

 ,בנוסף. ה של יישובים אלוישסלילת הכביש בסמוך ליישובים מגבילה את יכולת ההתרחבות והבני

 . להיות לכך השפעות חיצוניות שליליות נוספות על חיי התושביםעשויות

 כדאיות השימוש באומדן כלכלי

נענה על , לבחינת השאלה האם קיים פוטנציאל לביצוע אומדן כלכלי אשר עשוי לשמש בקבלת החלטות
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 : השאלות הבאותשתי 

 ופן כלכלי מדיד באתהאשר ניתן לאמוד את עלו, לשינוי הייעוד המוצע חלופה האם קיימת. 1

) ערכי שימוש ואי שימוש(האם שינוי הייעוד טומן בחובו פגיעה בסוגים שונים של ערכים לציבור . 2

 ם ניתן לאמוד בשיטות אמידה שונותאות

אמנם קיימת ומוצגת חלופה ממשית של תוואי כביש חלופי אשר : מורכבתהתשובה לשאלה הראשונה 

 קיימת פה  עלות נוספת אולם.  בצורה די פשוטה וקונקרטיתאת עלות הסלילה שלועבורה ניתן לכמת 

 .הכרוכה ברגישויות פוליטיות וחברתיות, הקשורה בפגיעה בזכויות קרקעיות של אוכלוסיית מיעוטים

 ניתן במקרה זה .ן נראה כי התועלת לציבור מגוונת יותרכש ,ה פשוטה יותריהתשובה לשאלה השני

תוך כדי שימוש בשיטות , ע גם מערכי שימוש וגם מערכי אי שימושלהציג טווח סביר של תועלות הנוב

 . מדן שונותוא

 אופן ביצוע האומדן

 :שתי החלופותבדלים בתועלת לציבור הנובעים מביצוע האומדן מתבסס על הה

 . פנאי ונופש, המשמש לטיולים,פחות שטח פארקבנוגסת " ירוקה"החלופה ה. 1

ומנתקת חלקים קטנים יותר של הפארק מהרצף , ציפות הפארק בר פוגעת פחות"ירוקה"החלופה ה. 2

 .ולכן פוגעת פחות במרקם בתי הגידול בפארק, האקולוגי

 .  מצומצםמפגע נופיומייצרת ,  פחות את הנוף"פוצעת" "ירוקה"החלופה ה. 3

 הפגיעהבהיקף  ביניהן הואהעיקרי כאשר ההבדל , רק הכרמלשתי החלופות מציגות פגיעה מסוימת בפא
.  מובהקיםמאפיינים מאחר ופארק הכרמל הינו יחידה תחומה והומוגנית בעלת ,)וברציפות, בשטח(

אם פארק ,  לדוגמה.ניתן לייחס את היקף הפגיעה באופן יחסי מתוך הערך הכללי של פארק הכרמל
 y/xהוא ערך הפגיעה ש הרי , דונםY-והכביש פוגע ב, Z דונם מספק תועלות בערך של Xהכרמל ששטחו 

* Z. 

תנות עשוי לבודד את הבעיה ולהציג  הבחירות המוגישתב שימוש בשיטת ההערכה המותנית או ,מאידך
 .את  התועלת לציבור מאימוץ החלופה הירוקה ישירות ולא כחלק מהערך הכולל של פארק הכרמל

 : התועלת למבקרים ולצופים/מדן ערך השימושוא . 1

I .מכיוון שפארק הכרמל הינו יחידה . פארק בכללותומבקרים בל למטיילים ו-עלות הנסיעה
ניתן לייחס ערך כללי לפארק הכרמל הנובע מכמות הביקורים בו , פיזית הומוגנית יחסית

היחסי של הפארק   האחוזמכאן ניתן לגזור את.   טיולים ופעילויות אחרות,לצורכי פיקניקים
 .הננגס
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II . אולם מדידה של ,פחות את נוף הכרמל "פוצעת" "ירוקה"אמנם החלופה ה  –ערך הנוף 

" היפגע"שכן ניתן לטעון כי מרבית הצופים שעשויים ל, תועלת זו היא סובייקטיבית ובעייתית

 שכן אין יישוב או כביש אחר שעובר בסביבה בעלי חייםנוף אינם בני אדם אלא  ב"הפצע"מ

ביש תיצור תועלת נופית ית הכיהטענה עשויה להיות שעצם בנ, ההפך. הכולל נצפות טובה לאזור

 .די הדרך בנוף פארקיישיכולו ליהנות משני צ, לנוסעים בכביש עצמו

מדן המוכנות לשלם תמורת שימור קטע הנוף על מגוון ההיבטים וא -מדן ערך אי שימושוא. 2

הדרך לאמוד את הערך הציבורי של . הנכללים בתוך כך' שימור המינים וכו ,נופייםה, האקולוגיים

שיטת הבחירות ב סקר מוכנות לשלם  בשיטת המחירים ההדוניים או אלו הוא באמצעותתועלות 

מחקר מסוג זה עשוי להניב תוצאות גבוהות מאחר ופארק הכרמל הינו יחידת נוף / ביצוע סקר.המותנות

סקר זה חייב לעמוד  .למרבית תושבי ישראל" יקר"נופי ו, הנחשבת כשטח פתוח ערכי מוכרת

, הקריטריונים וההמלצות לביצוע סוג זה של מחקרים, ימוש בכל המגבלותבסטנדרטים תוך ש

 .ת למזער באופן מקסימלי את ההטיות הקשורות במחקרים מסוג זהיםהמסייע

  רכבת בפארק הקישוןרכבת בפארק הקישון. . 22..הה

מזרחית לחיפה על קרקעות שכרגע מעובדות   בימים אלו מתעתד לקום פארק הקישון המתוכנן

פארק זה עתיד לשמש כעתודה . "נשר" וכוללות את מפעל המלט הישן ידי קיבוץ יגור-לחקלאות על

 . דונם7000-על שטח כולל של כ, הפארקית של כל מטרופולין חיפה וחלקים גדולים מהצפון

העובר בדיוק במרכזו ,  מציבה תוואי המתוכנן זה זמן רב,המתוכנן בין חיפה לעפולהרכבת העמק בקו 

קיף ימתכנני הפארק מנסים לקדם חלופה לתוואי ש . צפון ודרום-םישל הפארק וחוצה את הפארק לשני

ניית גשר עילי או  הן בנוספות אפשריות חלופות . יחצה את שטחי הפארקאת הפארק מדרום ולא 

 .מנהרה

 מדן כלכלי והאם יש פוטנציאל לא

 . אותוהחוצה של הפארק וערכו עם ובלי רכבת מדן כלכליובהחלט מקום לאמשאירה זו עין סוגיה מ

התועלת הנובעת מהרחקת הרכבת מהתוואי המקורי היא אי פגיעה ברצף הפארקי ותוספת הנאה 

העלות הנובעת מאי ביצוע החלופה המקורית כרוך בתוספת עלות או . לנופשים ומבקרים בפארק

ותוספת עלות מצטברת מהוונת הכרוכה בהארכה של זמן הנסיעה כולל  תוספת , יה עצמהיהשקעה בבנ

 .ת הנסיעה בתוואי הארוך יותרלעלו

 הערכים הנאמדים ואופן ביצוע האומדן 

הרי שאומדן הערך יתבסס על ערך , בהתייחס שהפגיעה היא בשטח פתוח אשר ישמש לפארק אינטנסיבי

 . המטיילים והנופשים בפארק,קרי הערך למבקרים, השימוש בלבד
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 :אומדן הערך אפשר שיתבסס על שני שלבים מרכזיים

  אומדן הערך הכלכלי של התועלת הנובעת מהפארק המטרופוליני עבור המטיילים והנופשים -ון הראש

לעומת מצב בו הרכבת לא תעבור , מהתוואי המוצע של הרכבת אומדן הפגיעה בערך זה כתוצאה -השני

 .בפארק

כול האומדן י. אומדן הערך הכלכלי של התועלת לנופשים מביקור בפארק התבצע עבור פארקים רבים

 :להתבסס על אחת או יותר מהשיטות הבאות

באופן בסיסי לפי המתודולוגיה , על בסיס עלות הנסיעה והוצאות הנלוות לביקורעודף הצרכן אומדן  . 1

 לפי כמות הביקורים בפארק ניתן לחשב את סך ההוצאה . עם התאמות, של שיטת עלות הנסיעה

 .יא הפרט בפארק עצמוההוצאות שמוציחד עם  , המצרפית על הגעה לפארק

אתרים /חופים/עלות כניסה לפארקים, לדוגמה. ערך שוק של מוצרים קרוביםאומדן הערך לפי . 2

כמות הביקורים , ייגבה תשלום עבור הכניסה לפארקמובן כי במידה ו. דומים הגובים תשלום בכניסה

 .תרד באופן אותו ניתן להעריך לפי הערכת גמישות הביקוש למוצרים מסוג זה

 :תוואי הרכבת עשויה להימדד באמצעותידי -לאומדן הפגיעה בערך הפארקי כתוצאה מקטיעתו ע

הערכה זו . נופשים אשר עשויים להיעלם כתוצאה מתוואי הרכבת/הערכות של כמות הביקורים. 1

   . סך כל התועלת תפחת, כתוצאה מכך. חייבת להתבסס  על הערכות מתכנני הפארק

 להתבסס על שאלונים הבודקים ה המבקרים המגיעים לפארק עשוישלבתועלת הערכה של הפגיעה . 2

מובן ששיטת הבדיקה רצוי שתסתמך על . הפארק כדי שתוואי הרכבת יצא מתחומי את המוכנות לשלם 

חשוב לציין כי במקרה זה הערך הנבדק הוא . השיטות המעודכנות יותר של גישת ההעדפות המוצהרות

 מכאן שרמת האמינות .לאמוד באמצעות גישה זו שגם אותו אפשר, שימושה ערך השימוש ולא ערך אי

 .של הבדיקה  נחשבת גבוהה יותר מרמת האמינות של הבדיקה לו היה זה ערך אי שימוש

 

  תכנית ניקוז בקעת בית נטופהתכנית ניקוז בקעת בית נטופה. . 33..הה

, נופי-תכנית ניקוז בקעת בית נטופה היא אחת מהתכניות המציבות מורכבות גדולה בהיבט הסביבתי

ושטחה למעלה  בקעת בית נטופה היא הבקעה הגדולה בבקעות הגליל התחתון. העומדות כיום על הפרק

שוכנים הכפרים ובשוליה , )אגם אשכול של המוביל הארצי( בה מאגר בית נטופה מצוי .ר" קמ50-מ

 .ובה שרידי בית כנסת עתיק" חרבת עמודים" בפינתה המזרחית .ובועינה ידאת'נג

תכנית זו . קרקע וניקוז במשרד החקלאות גיבש לאחרונה תכנית לניקוז הקרקע בבקעההאגף לשימור 

. מה ערך כלכלי רב לחקלאי האזורתכנון במשרד החקלאות והמשרד מייחס ליישוהידי אגף -מובלת על
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ידי הסדרת הניקוז למניעת - בבקעה על סדירהתכנית הניקוז  נועדה לאפשר פעילות חקלאית וכלכלית

 .  שפכים ממאגר הקולחים של כפר מנדא וניצולם להשקיההד עם איגום מי הנגר ומי  יח,הצפות

עובדת : זאת ממספר סיבות עיקריות. בקעת בית נטופה מהווה ריכוז של ערכי טבע ומינים נדירים

הקרקע ממוצא גירני בזלתי ושיטות העיבוד החקלאי מסורתי , היותה מוצפת בחלק גדול מהחורפים

המינים הנדירים באזור החקלאי נתונים לסכנה . ם של מינים נדירים בשולי השדותשמאפשרים קיומ

כן שינוי שיטות העיבוד ואיחוד שדות קטנים לשדות גדולים עם עיבוד ממו, עקב תכניות ניקוז הבקעה

 . ומיעוט יחסי של שטחי שוליים

של החלקות המסורתיות יחד עם הפסיפס  המשובץ ,  כמו כן הנוף הייחודי של הבקעה המוצפת בחורף

שילוב נופי זה יחד עם נקודות התצפית הרבות .  מהווה נכס נופי נדיר ברמה הלאומית,בכל עונות השנה

 הפכו את הבקעה לאחד מהנופים המוכרים והאהובים ,והנצפות הגבוהה מכבישים ראשיים באזור

 לגרום לפגיעה ים עשוי,ותניקוז ואיחוד חלק, השינויים המוצעים. ביותר על כלל אוכלוסיית ישראל

 .יה כבדים בעתידי כי ניקוז השטח יביא ללחצי בנ, בנוסף קיים חשש.ל"חמורה בנכס הנופי הנ

  כדאיות לביצוע אומדן של השטח הפתוח/הפוטנציאל 

 :מדן כלכלי של התועלת ממניעת תכנית הניקוז של בקעת בית נטופה נוגע במספר היבטים בעייתייםוא

עם , קרה קלאסי של פיתוח שטח אלא בשינוי אשר לו השפעה אקולוגית ונופיתאין מדובר במ. 1

יה בבקעה יכרגע ההצפה העונתית מונעת בנ(לאחר השינוי ה בבקעה יפוטנציאל להרחבת הפיתוח והבני

 בלתי ידועמדובר בערך הכלכלי של שימור מצב נוכחי לעומת מצב עתידי שהוא . )ושומרת אותה פתוחה

 .ם לשינוי לרעהטומן סיכוניאו 

סמוך , בייחוד עקב מיקום הבקעה, כרגע קיים נוף ייחודי אשר מוערך כאחד הנופים המוכרים בארץ

כאשר ,  עשוי לשנות את הנוף הייחודי של הבקעההשינוי המוצע. לציר תנועה מרכזי בדרך לצפון הארץ

ברור כי גדל . תמונה דומה ה,לגבי לחצי הבינוי. לא ברור עדיין מה יהיה טיב השינוי מבחינה נופית

 .אך לא ברור מה יהיה היקף הפיתוח ומשמעותו הנופית, הפוטנציאל לפיתוח

הגידול בהכנסות למרות שניתן להעריך באופן גס את . חלופת אי ביצוע התכנית הינה מורכבת. 2

חברתיות -הרי שלא ניתן למנות את כלל התועלות התכנוניות, החקלאות כתוצאה מתכנית הניקוז

אלו שעשויים ליהנות (נקודה משמעותית נוספת קשורה בעובדה שמרבית תושבי האזור . ליושבי האזור

עצם מניעת תכנית הניקוז עשויה לגרור רגישויות פוליטיות . שייכים למגזר המיעוטים) מתכנית הניקוז

 .וחברתיות בעלי משמעות עמוקה

 אופן האומדן של אי שינוי בנוף בקעת בית נטופה

אשר מיוחס לנוף המיוחד , שימושהאי  הינו ערך הנצפות וערך כלכלי הנאמד במקרה זההערך ה

ערכים שתקפות האומדן אלו . ולקיומה של החקלאות המסורתית שהיא בסיס קיומו של הנוף הייחודי

אשר נוסע ) דוהרב מא(כיצד נאמוד את הערך שמייחס הציבור :  תמיד בעייתיתצפויה להיותשלהם 

 ?האם ניתן לאמוד את הערך שמייחס הציבור לנסיעה בודדת אחת ?בים את הבקעהבכבישים הסוב
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.  להדומהשיטה האו  CVM- המתבסס על שיטת ההאומדן חייב להתבצע על בסיס סקר מוכנות לשלם

מה יהיה , על מנת לגזור את מוכנותו לשלם, הקושי המרכזי נובע מהעובדה שקשה עדיין להבהיר לנבדק

 חוסר ודאות באשר םאולם  עדיין קיי,  כי ניתן לייצר הדמיות,מובן. ף הבקעההשינוי הצפוי בנו

 . לנושאים אלו
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   עקרונות בסיסיים עקרונות בסיסיים--סיכוםסיכום  ..וו
 המשתקפת בין , לציבורים מספקשהם כלכלי הנובע מעצם התועלת לשטחים פתוחים קיים ערך .1

  .החלטות להעדיף שימור על פני פיתוחהיתר ב

במרבית המקרים למעשה אנו באים לאמוד את ,  השטח הפתוחכאשר אנו באים לאמוד את ערך .2

בהתאם לסוג , התועלת השלילית שתיגרם כתוצאה משינוי במצבו הנוכחי של השטח הפתוח

 .השינוי

יכולה להתבסס  רק על הערך ) ונכסי טבע אחרים(מדידת ערך כלכלי של שטחים פתוחים  .3

לכלול את , למשל, זה עשויערך ). יערך אנתרופוצנטר(ולאדם בלבד ,  לאדםיהאינסטרומנטל

המדידה הכלכלית אינה יכולה , אולם. שהאדם מפיק מהעובדה ששטח פתוח נשמרהתועלת 

להתייחס לערך הפנימי של  בעלי החיים או הטבע בכללותו ולפיכך המדידה הכלכלית היא 

 .תמיד חלקית

וערך האי   צרכניערך השימוש הלא:  ערך השטחים הפתוחים ככאלה מתייחס לערכים הבאים .4

 .שימוש

.  המשמעותיים יותר מבחינת ערכיות השטחים הפתוחיםםהערכים הקשים יותר לכימות ה .5

 .התועלות הדומיננטיות הנובעות מהשטחים הפתוחים  משתנות מסיטואציה לסיטואציה

 ?מתי למדוד

 תמחייב, ת החלטותסייע לקבלתמדידת הערך הכלכלי של שטחים פתוחים באופן כזה ש .1

במידה וחלופת האפס או . לחלופה של השינוי בשטח הפתוח/ההשוואהיחסות לבסיס התי

,  יכולה להימדד בערכים כלכלייםהשטחים הפתוחים החלופה אשר מוצעת כתחליף לפיתוח על

במידה והחלופה טומנת בחובה רגישויות ואספקטים . הרי שההשוואה היא פשוטה יחסית

במקרה כזה קשה להניח כי הערכה . א קשה למדידההרי שעלות אי ביצועה גם הו, מורכבים

 .כלכלית של השטח הפתוח עשויה לסייע בקבלת החלטות
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הערך הכלכלי של השטחים הפתוחים קשה למדידה ועדיין בעייתי מבחינת תקפותו  .2

  . שיטות אמידה שונות עם רמת תקפות שונהמתבססים עלהערכים השונים . המתודולוגית

 .ותר לבסס את הערך על מספר שיטות אמידה ומספר ערכיםהרי שנכון י, מתוך שכך

 אופן המדידה

.  קביעת יחידת המידהאהשלב הראשון בהליך מדידת הערך הכלכלי של השטח הפתוח הו .1

ערך . ערך כלל השטח הנידון אשר מופיע כיחידה הומוגנית ותחומה: קיימות מספר אפשרויות

לדוגמה ערך , לרציפות וערך לפי סוג התפקוד ערך ,) דונםיחידתל לדוגמה ערך(ליחידת שטח 

יחידת המידה נקבעת כך שתתאים לשיטת האומדן ולמתודולוגיה . לעץ בודד או למין אנדמי

 .הכללית

הרי שהשיטות ,  מאחר ושטחים פתוחים הם מוצרים ציבוריים בהגדרה:שיטת האומדן .2

 קיימת שונות בין סוגי דן בין שיטות האומ.רוטילאמידת ערכם הן שיטות עקיפות שנסקרו בפ

קיימת תחלופה מסוימת בין רוחב  . גם בתוצאות המתקבלותולפיכך, המתודולוגיההערכים ו

למול קבילותה , החלק היחסי מתוך הערך הכולל אותו יכולה לתפוס שיטת האומדן/היריעה

 ).היא נחשבת קבילה פחות, ככל שהיא תופסת יותר(ותקפותה בעיני מקבלי ההחלטות 

כלשהו שטח פתוח   ערךאומדןל ותלהרחיב את טווח שיטות הבדיקה המשמש, במידת האפשר ,מומלץ

מסתמכות על ערכים ברורים וכמיתים יותר ,  קרי,יותר" קשות"הסתמך על שיטות הנתפסות כ לאו /ו

במידת מה מבחינת " חשודות" כל השיטות המסתמכות על שאלוני נבדק הינן .)'ערכי שימוש וכו(

 .תקפותן

 וםייש

 :ניתן להבחין בין שתי אפשרויות עיקריות לשילוב של הערכה כלכלית, ככלל. 3

o סרון יהח, היתרון בגישה זו הוא השליטה בכלי. כלי וולנטרי  בידי הגופים הירוקים

  ").  מוזמנת"החשש יהיה כי תוצאת האומדן  הינה ( הוא כמובן חולשתו ואמינותו

o ומקבלי עדות וכלי בתוך עבודת הוכ, מוש כחלק ממערך הכלים הסטוטוטורישי

 כמו ,השלמהכנספח או כ, רים מסוימים לשמש כמסמך רקעההחלטות ויחוייב במק

היתרון המרכזי בגישה זו הוא הלגיטימיות של הכלי  .נספחים מקצועיים רבים אחרים

במידה והוא יוזמן מטעם הגוף הסטטוטורי ויהיה מקובל על כל . והאמינות שלו

.  משמעותית גדולה יותרכולת ההשפעה שלו על קבלת החלטות תהיההרי שי, הצדדים

באמצעות מניפולציות כאלו . החיסרון בגישה זו הוא כמובן חוסר השליטה על הכלי

 יעשו שימוש לצורך האומדן עשויות לשרת את המטרה ןהמתודולוגיות בה, ואחרות

             .פיתוחתוך הצגת הצדקה גורפת לכל , ההפוכה של שמירת השטחים הפתוחים

מוסדות התכנון והצמתים בהם נראה כי קיימת אפשרות להשתמש באומדן כלכלי 

 .ל ותכניות המתאר הארציות והמחוזיות"הות, פ"יכולים להיות הולקחש
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 סיכום כללי

מדן ערך השטחים ולא כי קיימות אבני נגף רבות ביישום מתודולוגיות ,נראה, מתוך כל האמור לעיל

 פוטנציאל משמעותי להועיל בקבלת ןעשוי להיות לה, ולם במידה והן ייושמו בצורה נכונהא, הפתוחים

 .החלטות בנושא שטחים פתוחים

,  כי כלים אלו בוודאי שאינם יכולים לשמש בחלק גדול מההחלטות,המסקנה העיקרית העולה היא

 ולהראות מהם בעבודה זו ניסינו למקד. אולם קיימות החלטות שיש לשימוש בהם בהחלט מקום

 .המצבים הללו
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