الفصل التاسع  -البناء

 .1بداية البناء وإنهائه
بداية البناء  -بداية حفر األساسات .تاريخ بداية بناء شقّة هو تاريخ بداية بناء المبنى الذي تقع فيه.
نهاية البناء  -انتهى بناء المبنى من الناحية التقنية وهو جاهز ليتم استغالله على الوجه المطلوب أو أنّه قد بدأ استخدامه في
أكثر من نصف مساحته .تاريخ االنتهاء من بناء شقّة  -هو تاريخ االنتهاء من بناء المبنى الذي تقع فيه.
مساحة البناء  -مجموع المساحة لجميع الطوابق في المبنى .يشمل الجدران الخارجية ،الشرفات المغطاة ،المساحات
المشتركة والمساحات المبنية تحت األعمدة.
الفترة ّ
الزمنية للبناء  -الفترة (باألشهر) منذ بداية البناء حتى االنتهاء من البناء ،كما تم تعريفها أعاله.
شقّة يختلف عن المتوسّط للمبنى .لدى حساب متوسّط المدّة ّ
سط المدة ّ
الزمنية لبناء ال ّ
الزمنية لبناء المبنى يعطى ونن
متو ّ
سط المدة ّ
الزمنية لبناء ال ّ
مماثل لكل مبنى ،بدون عالقة بعدد ال ّ
شقّة يستند إلى المدة
شقق التي فيه ،في حين أن حساب متو ّ
ّ
الزمنية لبناء المباني ،مع الترجيح وفقا لعدد ال ّ
شقق التي فيها.
سكن .تشمل ال ّ
ال ّ
شقّة الغّرف الخدمية والوصول لها
صص لل ّ
شقّة  -غرفة أو منظومة غرف ،في مبنى دائم أو مؤقّت ،والمخ ّ
شارع أو عبر المساحة المشتركة مع ال ّ
صل من ال ّ
شقق األخرى داخل المبنى.
متاح عبر مدخل منف ّ
ضيوفّ ،
سكن يت ّم
ال ّغرف  -غرف السّكن ،غرف النّوم ،ال ّ
الطعام ،األطفال وما شابه" .أنصاف الغّرف" التي تستخدم لل ّ
شملها في عدّ الغّرف في ال ّ
شقّة .ال تشمل الغّرف الخدمية مثل :المطبخ ،المرحاض ،الحمام ،المداخل وكذلك الغّرف األخرى
سكن.
غير المستخدمة لل ّ
ّ
مخطط البناء ( َمن يحدّد موقع البناء ،المعايير والمساحة) والمشرف عليه.
المبادر -
سلطات المحلية وال ّ
شركات الت ّي تحت سيطرة هذه
البناء بمبادرة عا ّمة  -بناء بمبادرة الحكومة ،المؤسسات الوطنية ،ال ّ
المؤسسات.
صة  -ك ّل بناء باستثناء البناء العام.
البناء بمبادرة خا ّ
سكن.
صص لل ّ
المبنى السّكني – مبنى نصفه على األق ّل مخ ّ
طابق في مبنى  -ك ّل طابق ،بما في ذلك ّ
ّ
ولكن ليس طابق األعمدة
الطابق األرضي (الطابق الذي فوق أساسات المبنى)،
الطابق األرضيّ .
والطوابق التي تحت ّ
ّ
ضرورة طابق المدخل للبناء.
المفتوح (بدون جدران)
الطابق األرضي ليس بال ّ

أغراض البناء  -تنقسم لغرضين رئيسيّين:
سكن.
صصة لل ّ
.1البناء لل ّ
سكن  -المباني وإضافات البناء المخ ّ
صصة لألغراض التالية:
 .2البناء لغير السّكن  -المباني وإضافات البناء المخ ّ
ضيافة ،النزالت،
أ .البناء لالستضافة  -بناء الستضافة ال ّسائحين من خارج البالد ومن إسرائيل ،مثل :الفنادق ،بيوت ال ّ
بيوت االستراحة ،بيوت النّقاهة ،مخيّمات صيف ّية وترفيه ّية وغيرها.
صص للتّجارة ،لألعمال ،للخدمات ال ّ
شخصيّة وللمكاتب ،مثل :محالق،
ب .البناء للت ّجارة والخدمات الت ّجارية  -بناء مخ ّ
مغاسل وغيرها.
صناعية والحرفية على أنواعها وغيرها.
صناعة والحِ َرف  -المصانع ،المنشآت ال ّ
ج .البناء لل ّ
ص ّحة ،الدّين ،اإلدارات
صصة لتقديم خدمات للجمهور مثل خدمات الت ّعليم ،ال ّ
د .البناء للمباني العموم ّية  -المباني المخ ّ
والرياضة ،الكهرباء ،المياه ،المواصالت ،اإلعالم والت ّخزين ،مثل:
الحكوميّة والهيئات العا ّمة ،الت ّرفيه
ّ
المدارس ،العيادات ،المستشفيات وغيرها.
للزراعة  -البناء للمشآت ّ
هـ .البناء ّ
الزراعيّة مثل :حظيرةّ ،
قن ،إسطبل وغيرها.
سكنية  -الشّقق الموجودة والبناء الجديد
الشّقق ال ّ
شقق السّكنية إلى الملفات البلدية من سج ّل المباني وال ّ
شقق :تستند بيانات ال ّ
شقق السّكنية وفقا لسج ّل المباني وال ّ
ال ّ
شقق في
دائرة اإلحصاء المركزيّة .يستند سج ّل المباني وال ّ
شقق في دائرة اإلحصاء المركزيّة إلى ملفّات ضريبة األمالك (األرنونا)
سلطات المحليّة ،والتي تجري عليها معالجات إضافيّة .من الجدير بالذّكر ّ
سسات الت ّي يعيش فيها سكان مثل
أن المؤ ّ
في ال ّ
دور رعاية المسنّين ،مساكن ّ
معرفة كعقارات سكنيّة.
الطلبة والمدارس الدّاخلية ،غير ّ

سلطات المحل ّية األخرى في دائرة اإلحصاء
يت ّم الحصول على البيانات حول بداية وانتهاء البناء في أورشليم-القدس وفي ال ّ
المركزيّة من المسّاحين الميدانيين التابعين لدائرة اإلحصاء المركزيّة ،من لجان الت ّخطيط والبناء ،من المقاولين ،من شركات
البناء ومكاتب بيع ال ّ
شقق ،من بلديّة أورشليم-القدس ،من ونارة البناء ومن تقرير ونارة الدّاخلية بخصوص األحكام
صادرة بشأن البناء غير القانونيّ .
سلطات العا ّمة ومسّاحو دائرة
تبلغ ونارة البناء عن البناء في القطاع العام بينما تبلّغ ال ّ
ال ّ
الخاص.
اإلحصاء المركزيّة عن البناء في القطاع
ّ
المكرر وإضافة تقدير للبيانات المتأخرة ،والتي ستصل في
يستند مل ّخص بيانات البناء على المصادر أعاله ،مع إلغاء
ّ
المستقبَل.
سابقة.
يت ّم تقدير المتأخر عند تلخيص البيانات الدورية لكل غرض بناء ،استنادا إلى متوسّط التّأخر في الفترات ال ّ
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 .2بيع الشّقق
شقّة جديدة للبيع  -ال ّ
يمر بعد  15شهرا) ،والتي بنيت بهدف البيع ولم
شقّة الجديدة (شقّة في طور البناء أو انتهى بناؤها ولم ّ
يكن يوجد بخصوصها في تاريخ االستطالع عقد بيع مو ّقع أو لم يتم دفع عربون ألجلها.
شقّة جديدة تم بيعها  -شقّة جديدة عرضت للبيع وتم الت ّوقيع على عقد بيع بخصوصها أو تم دفع عربون ألجلها .يشمل ال ّشقق
التي بيعت في صفقات متكاملة.
استطالع ال ّ
الخاص  -يجري على نطاق قطري وبوتيرة شهرية.
شقق الجديدة للبيع في البناء
ّ
للمزيد من التفاصيل حول االستطالع انظروا :دائرة اإلحصاء المركزيّة ،استطالع ال ّ
شقق الجديدة للبيع في البناء بالقطاع
الخاص.
البناء في القطاع الخاص والقطاع العام  -انظروا "بداية البناء وإنهائه".

 .3أسعار الشّقق
مؤشّر أسعار الشّقق وإيجار الشّقق
شقق وإيجار ال ّ
شر أسعار ال ّ
تستند البيانات الظاهرة في الجداول  9.13و  9.14على مؤ ّ
شقق.
شر أسعار ال ّ
مؤ ّ
شقق  -يتم حسابه استنادا إلى بيانات كتالوج أسعار العقارات .يتم جمع المعلومات عن شراء شقق بشكل
الملف
منتظم في مكاتب ضريبة األرباح في جميع أنحاء البالد من خالل منظومة كتالوج أسعار العقارات .يشمل هذا
ّ
شقق الجديدة وشراء ال ّ
معلومات عن شراء ال ّ
شقق المستعملة والتي تغيّرت ملكيّتها .تشمل العيّنة  67بلدة حضرية.
شراء ،ال ّ
شقق التي تم شراؤها من خالل مجموعات ال ّ
الخاص ،ال ّ
ال تشمل العيّنة ال ّ
ْ
شقق التي ت ّم
بنيت في البناء
شقق التي
ّ
شراؤها من قبل شركات القطاع العا ّم وال ّ
شقق التي هي بدون قيمة سوق ّية.

شقق  -تشير إلى ال ّ
أسعار ال ّ
شقق الت ّي ت ّم شراؤها من مالكين خصوصيين أو شركات ،استنادا إلى َمسح ربع سنوي يجرى
من قبل دائرة اإلحصاء المركزيّة.
شقق المعروضة في الجدول  9.11هي متوسّط أسعار ال ّ
سنوي  -أسعار ال ّ
شقق السنويّة ،حساب المتوسّط
سعر ال ّ
متوسّط ال ّ
ي هو حساب المتوسّط المرجّح لجميع أسعار ال ّ
شقق المشمولة في االستطالع في العام نفسه.
السنو ّ
ي لدائرة اإلحصاء المركزيّة .يتم حسابه كمؤ ّ
شقق  -يت ّم حساب هذا المؤ ّ
شر إيجار ال ّ
مؤ ّ
شر
شر استنادا إلى استطالع هاتف ّ
ش ّقة والذي تم دفعه شهريا .المؤ ّ
شر يقدّر الت ّغيير في إيجار ال ّ
للرصد ،أي إنّه بالنّسبة لك ّل مبلغ يوجد مؤ ّ
شر العا ّم إليجار
ّ
شر إيجار ال ّ
ش ّقة (عدد الغّرف) .يعكس حساب مؤ ّ
شقّق المؤ ّجرة وفقا للمنطقة وحجم ال ّ
شقّة هو تجميع لل ّ
ال ّ
شقق الشهري
الت ّغييرات في النّفقات على إيجار ال ّ
شقّة وهو يشمل جميع المبلغين الذين هم مستأجرون لشقق.
سكانية المستهدفة تشمل جميع ال ّ
الحر في البلدات الحضريّة (مدّة
شقق المستخدمة ألغراض السّكن باإليجار
المجموعة ال ّ
ّ
حر ،كال ّ
اإليجار لنصف سنة على األق ّل) .ال تشمل هذه المجموعة السكان ّية ال ّ
شقق التي بإيجار
شقق المؤ ّجرة بإيجار غير ّ
ي ،شقق عميدار وما شابه .باإلضافة إلى ذلك ،ال تشمل هذه المجموعة ال ّسكانية ال ّ
شقق المؤجّرة لألقارب.
محم ّ
للمزيد من الت ّفصيل انظروا :دائرة اإلحصاء المركزيّة ،مؤ ّ
شر األسعار للمستهلك.

البيانات الظاهرة في الجدول  9.16تستند إلى معالجات وزارة البناء لبيانات سلطة الضرائب.

خصائص مشتري الشّقق
شقّة األولى َ -من حتى تاريخ ال ّ
نوج ِه  /شري ِك ِه يملك شقّة سكنية.
شراء لم يكن يملك أو لم يكن
ال ّ
ِ
سكن َ -من اشترى شقّة ولكنّه هو أو نوجه/نوجته باعوا في الماضي شقّة أو من اشترى شقّة إضافية وأعلن بأنّه
سني ال ّ
مح ّ
سيبيع ال ّ
سابقة التي كان يملكها خالل عامين.
ش ّقة ال ّ
شقّة لالستثمار َ -من اشترى شقّة وفي ملكيّته شقّة أخرى.
مقيم أجنبي  -المقيمون األجانب الذين ال يملكون بطاقة هوية إسرائيلية واشتروا شقّة في البالد ألغراض السّكن ،االستثمار
أو لك ّل غرض آخر.
ّ
موظفي ال ّ
شركات الت ّي اشترت شققا سكنيّة ألجل ال ّ
آخر  -ال ّ
صفقات.
شركة أو ألجل سكن
صفقات الجزئيّة وإلغاء ال ّ
شركة ،ال ّ

 .4مساحات الشّقق والعقارات
مصدر البيانات حول مساحات ال ّ
شقق والعقارات هو بيانات ضريبة األمالك البلدية (األرنونا) في دائرة التّخمين والجباية
في بلدية أورشليم-القدس.
شقق/العقارات في الوحدة الجغرافية بالقياس إلى عدد ال ّ
شقّة/العقار  -مساحة جميع ال ّ
متوسّط المساحة لل ّ
شقق/العقارات في
نفس الوحدة.
الخاص ،من بينها :المؤ ّسسات العا ّمة،
سكن
سكن  -مجموع العقارات غير المستخدمة لل ّ
صصة لل ّ
ّ
العقارات غير المخ ّ
سسات الحكوميّة ،المباني التّجارية وما شابه.
المؤ ّ
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