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 מה היה בן זומא אומר על פיצול דירות?
 

 

 כנגד ארבעה בנים דיברה התורה: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. 

 ושכחה בן נוסף: היזם היצירתי.

 היזם היצירתי, מה הוא אומר?

לחדש. אם אני מחלק אותה לשלוש יחידות ₪  2800-יש לי דירת שלושה חדרים שאני משכיר בק, א"וואל

 גדיא. -גדיא. חד-חד₪.  4500על כל אחת ובסך הכל ₪ 1500דיור, אני יכול לקבל 

 הכל בסדר עד שזה יגיע לאוזניים של מישהו למעלה. 

 מכאן: דם ואש, תמרות עשן והרבה מרור.

 לתו? מה קורה למי שנתפס בקלק

 לעומת מה שמצפה לו: סוס יאורות שספגו פרעה וחילו בים סוף זה כמאתיים וחמישים המ

 פתיחת תיק פלילי.  #

 קנס כספי כבד על כל תקופת השכירות. #

 החזרת המצב לקדמותו.  #

 אפשרות לתשלום מס שבח רטרואקטיבי בעת מכירת הדירה. #

 דיינו?

 לא!

 כאילו לא חולקה.  בבקשת משכנתא יתייחס הבנק לדירה #

 וגם פה לא דיינו.

 ות הנ"ל עוברות בירושה גם ליזם הבא שרוכש את הדירה למטרות השקעה. כהמ # 

 אפילו בן זומא עומד חסר אונים. 

 שניתנו בעניין: דין  יפסקדוגמה ל

 ₪.בשבעים וחמישה אלף חוייב  בעל נכס מחולק בחולון 

 ₪. יזם אחר באשדוד נקנס בתשעים אלף  

 אלוהנו.    אחד

 

ת על תקנו 2011בשנת הפנים  משרדהמחוקק מה הוא אומר? בעקבות מצוקת שכירות הדירות הנפיק 

 מנת לעשות זאת בצורה חוקית כדלקמן:

 .קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבניין 

  מ"ר לפחות. 30שטח הדירה לאחר הפיצול יהיה 

 הדירות המירבי המותר על פי הוראות התוכניתממספר  30% -מספר הדירות שיוספו לא יהווה יותר מ 

 שחלה על המגרש.

 הגשת בקשה להקלה מטעם כל בעלי הזכויות במגרש. 

 קבלת אישור של הוועדה המקומית 

 

במסגרת חיפוש פתרונות למצוקת הדיור מנסים מפעם לפעם שרי האוצר להקל בתקנות על מנת לאפשר 

הרשויות המקומיות מסרבות לכך מחשש לעומס על לשכור יחידות דיור קטנות במחיר מוזל, אולם 

 התשתיות. מעת לעת עולה נושא פיצול הדירות על הפרק ורצוי להתעדכן בו. 

 
 

 ?38האם אתם בעניין של מכירת דירה? רכישת דירה? תמ"א 
 054/9292191או  077/9160177ליעוץ ראשוני צרו קשר 
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