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 מוטיבציה לפרויקט .3
 המוטיבציה לביצוע הפרוייקט נבעה מקושי שהתגלה עקב הפעילות היזמית בהשקעות נדל"ן, 

גבוהה שכן שוק הנדל"ן עלה לתודעה ותפס פופולאריות רבה, כמו כן למוצר זה גם פוטאנציאל עיסקי 
 נוצר קשר עם חברת "המפה", וגם גישושים עם חברת סטארטאפ נוספת .
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 ה ושיטת מחקר דומה למטרת המחקר אשר אנו חוקרים .בעבר בוצע מחקר בספרד בעל מטר
במחקר המדובר נבדק האם ניתן לחזות את מחירי נדל"ן באופן מדוייק באמצעות שימוש ברשת 

 נוירונים ורגרסיה ליניארית.
וברשת נוירונים החיזוי השתפר עד לרמה  09%תוצאות המחקר היו שברגרסיה היה אחוז דיוק של כ 

 . 02%של כ 
 ".תחילה  סוף שימוש במחשבה " –מקדמי התאמה בשמאות מקרקעין  ( ,2909יר,ז. )ברנ ב.

הגישה המועדפת בקהילת השמאים, שיטת ההשוואה, מבססת את אומדן  :גישת ההשוואה הישירה
שווי השוק של הנכס הנישום על בסיס עסקאות שנעשו בנכסים דומים בסביבה הקרובה, באותה עת, 

 ,לצורך הפרויקט חפשנו אלגורתם שיחקה את עבודת השמאים.דרשותביצוע ההתאמות הנ"כ תו
 מתודולוגיה .1

של בבסיס הנתונים את  ממנו כדי להשיג את מטרות הפרוייקט נפגשנו עם בעל אתר "המפה" וקבלנו
 היסטוריית עיסקאות הנדל"ן בארץ.

ר להריץ עליו את מסד הנתנונים שקיבלנו ערכנו תיקנו וניקינו במשך שעות רבות כדי שיהיה אפש
 אלגוריתמים של למידה ממוכנת.

לאחר שמסד הנתונים היה מוכן הרצנו מגוון אלגוריתמים בכדי לבחון מי חוזה את המחיר ברמת 
 התאמה הגבוהה ביותר. 

 ממצאים  .4
שיטת השכן הקרוב היא השיטה האופטימלית המדמה את שיטת ההשוואה אשר נפוצה בקרב שמאי 

 CROSS-כאשר העלנו את ערך ה ,KSTRות אלגוריתם שיטה זו ובאמצעב ,מקרקעין

VALIDATION 68%הגענו למקדם מתאם של  29-ל . 
 .לצורך שמירת תוקף האלגורתם סקרנו מספר סוגי אלגורתם בקטגורית "אלגורתם עצלן"     

  בעל משקלים  ,מאופיין בכך שבכל פעם הוא חוזר לבסיס הנתונים,לצורך בניית מודלאלגוריתם זה 
 רלוונטי בכל שאילתא מחדש. ים אשר יהיה חדש

 
 סיכום.5

.כדי שהאלגוריתם ישאר KSTR ,68%נכון להיום מקדם המתאם הגבוה ביותר התקבל ע"י אלגורתם 
למסד הנתונים ,לאחר שהאלגורתם יעלה לאוויר באתר  RSSמעודכן יהיה עלינו לעשות עדכוני 

 "המפה".
( שהתקבל בספרד,תוצאה שנובעת 02%ם המפתיע )לדאבונינו,לא הצלחנו לשחזר את מקדם המתא

 ממגון רב של הבדלים בשוק הנד"לן.
המוטיבציה הגבוה נשמרה לאורך כל הפרויקט ואף שימשה לעזר בקביעת ערך נכס נדל"ן של אחד 

משותפי הפרויקט.לשמחתינו התקבלו תוצאות אשר תאמו את הציפיות שלנו ואף נשאף להמשיך את 
 תו,עד שיעלה לאיור באתר "המפה".הפרויקט גם לאחר הגש

לקחים עיקריים מהכנת הפרויקט הינם: לעבוד מסודר ולפי לו"ז המקובל על חברי צוות הפרויקט 
 ולשמור כל אוירה חיבית ובונה, זהו הבסיס לכל פרוייקט מוצלח!

 


