
 
 הכנסת

 המחקר והמידע מרכז

ת ס נ כ  מרכז המחקר והמידע, ה

ם  י ל ש ו ר י  , ה י ר ק 9ה 1 9 5 0 

www.knesset.gov.il/mmm 

 

 02 - 6408240:  מזכירות טל'

 02 - 6496103:  פקס'

 

 אלול תשע"זבט"ז 

 2017ספטמבר ב 7

 בעולםערים כמה בדירות  פיצול מדיניות

 דיוניל רקע כחומר  ,רפורמותה ועדת ראש-שבתיו, עזריה רחל הכנסת רתחב לבקשת נכתב זה מסמך

 בכמה דירות פיצולל מדיניותה של סקירהבאת מו במסמך. דירות בפיצול העוסקות חוק בהצעות הוועדה

 בשנים התמודדוו וכלכלה תיירות, מסחר ומרכזי םימטרופוליני מרכזים המשמשות בעולם ערים

, בקנדה המצב נסקר כן כמו. ונגק והונג יורק ניו, לונדון: עההיצ על העולה לדיור רב ביקוש עם האחרונות

 דירות פיצול מעודדות אלו ערים אם בדקנו עזריה הכנסת חברת לבקשת. אונטריו בפרובינציית ובפרט

 להגדיל כדי אלו ערים שנקטו צעדים מוצגים במסמך, זו שאלהב עיסוק מלבד. הדיור היצע להגדלת ככלי

 סיכום יוצג הללו בערים המדיניות סקירת לאחר .כאלהננקטו  אם, קטנות דירותב בייחוד, הדיור היצע את

 .דיוןלו למחשבה נקודות זה ובכלל, הסקירה של

 ברמה בעיקר הדירות פיצול הסדרת מדיניותנקבעה  מסמךה בהמשך שיוצגו המקרים בכל כי לציין יש

 חוקי פי על, (רובע כמו, יותר קטנה מוניציפלית יחידה של רשות אף או) תפלימוניציה רשותשל ה המקומית

 נציין. ותפליהמוניצי הוראותה על נסב במסמך המוצג המידע רוב ,כן על .ומחוזיים מדינתיים ובנייה תכנון

 . כפריים באזורים ולא, הערים בתוך דירות בפיצול ממוקד המסמך כי

 ולתיעוד למחקר האירופי המרכז באמצעות, הכנסת של והמידע המחקר מרכז שלח המסמך הכנת לשם

 כמהלשאלות  (,European Centre for Parliamentary Research & Documentation  ,ECPRD) פרלמנטרי

 עיריות בכמה לנציגים ותישיר המרכז פנהכן  כמו. דירות פיצולבעניין  שלהןלמדיניות  בנוגע מדינות

 נוסף מידע ועל שהתקבלו התשובות על מתבסס זה במסמך המוצג המידע. בערים אקדמיים מחקר ולמרכזי

 . זה בתחום העוסקים גורמים שפרסמו

 מדינותב הדיור היצע להגדלת המדיניות של מקיפה סקירה להלן המוצג במידע לראות אין כי יודגש

 .המוזכרות

 בריטניה, לונדון .1

והוא מוסדר  ,להגדלת היצע הדיור בלונדוןאחת הדרכים העיקריות פיצול בתים לדירות הוא  :תמצית

 נוקטת האינ היא, חיובית לונדון כלפי פיצול דירות עירייתהגישה של ש אף ,זאת עםברמה המקומית. 

 . בפועלדירות פיצול  לקידום בולטים צעדים

הערים המבוקשות ביותר למגורים בעולם ומהיקרות שבהן. בחישוב שכר דירה  אחתלנחשבת  לונדון: רקע

 משכר 50%-, וגבוה בכפריזבאו  יורק ניובהדירה  משכריחסית להכנסה, שכר הדירה בלונדון כמעט כפול 
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 העיר במרכזואיש לקמ"ר,  5,400-כ היה 2014 בשנתשיעור הצפיפות הכולל בלונדון  1.קונג הונגב הדירה

 2איש לקמ"ר בבריטניה כולה(. 274שיעור צפיפות של  לעומת"ר )לקמ איש 00011,-כ היההצפיפות  שיעור

 תלב הצפיפות שיעורו"ר, לקמ איש 373-כ היה שנה באותה הכולל הצפיפות שיעור בישראל, השוואה לשם

 3איש לקמ"ר. 8,230-כ היה אביב

מפורטות בנושא  הוראות; הלאומי חוקה פי עלהתכנון והבנייה בלונדון נקבעת ברמת העירייה  מדיניות

 מדיניות נייר שנים לכמהלונדון. עיריית לונדון מפרסמת אחת  של (Borough)נקבעות בנפרד בכל רובע 

, אחת ההנחות העיקריות בתכנון 2016 משנתהמדיניות העדכני ביותר,  נייר. לפי דיורהו תכנוןה בתחום

)שני אנשים ללא ילדים( בקרב שוכרים  הקטנים הבית משקיספר במ עלייההבנייה ושוק הדיור היא שתהיה 

 לכך תביאוהעלייה במחירי הדיור,  המחיה יוקרעל  נוסף ,זו עלייה, המדיניות נייר לפי ומשכירים גם יחד.

. הנחה נוספת כלכליים אילוציםדירה קטנה יותר מ יחפשו יותר מרווחים מגורים העדיפו שבעבר שוכריםש

וליצור  המחיה עלויות את להפחית כדי שבבעלותם גדולות דירות לפצל יבחרו קטנים בית משקישהיא 

  .דירות פיצוליעודדו  השוכריםשל ו הדירות בעלי שלבהעדפות  ושינויים אלערוץ הכנסה נוסף. 

 ועל בשכונות התשתיות על לשמור הצורך ובין הדיור היצע את להגדיל הרצון בין לאזן ישש מוזכר פרסוםב

 (,Conversion Quotas"מכסת שינויי ייעוד" ) קובעים הרבעיםכי  מצוין כן כמו; החברתי בשכונה המרקם

 הצרכים ביןלאזן בין הצורך בדיור נוסף ו הנועדהיא ו ,דירות ושינוי ייעוד למגורים פיצולבה  שנכללים

 4.נתוניםעל  ולהתבססלקבוע מכסות אלו בזהירות  הרבעים עלהעירייה,  לפי. רובע כל של והמרקם

 מחייב ולפיכך ,של הנכס השבחהלהתכנון בבריטניה, פיצול דירה נחשב  חוקיפי  על :דירות פיצול הסדרת

אישורי תכנון מהמועצה המקומית. כמו כן, חוקי התכנון מבהירים כי הפיכתו של נכס אחד המשמש 

 פיצול 5קבלת אישור.מחייב  – כן ועלומחויב להוראותיו  החוקפי  על"פיתוח" ללמגורים לשניים נחשב 

 מבתי כשליש 20-ההמאה  סוףב: לפי עיריית לונדון, בלונדון מאוד מקובליותר  קטנות לדירות מבנים

תוספת דירות מקור להוסיף פיצול דירות להיות וגם לאחר מכן  ,מבתים שפוצלו דירות היו בעיר המגורים

  6בעיר.

על  גבלותה הוטלו( Islington) איזלינגטון, ברובע למשל; רובע בכל שונות פיצול דירות בנושא ההוראות

 האקני ברובע ,(יחסית גדול יהיההדירות  אחת של שטחה לפחות לפיהן) מהפיצול שנוצרוגודל הדירות 

                                                 

1 Christian L. Hilber and Olivier Schöni, Housing Policies in the UK, Switzerland, and the United States: Lessons 

Learned, ADBI Working Paper Series 569, April 2016, p. 5. 
2 Office of National Statistics, Freedom of Information Request: Population Density, July 2015. 

, : צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר יבשתי, לפי מחוז ונפה2.23לוח ,  לישראל סטטיסטי שנתוןהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  3
 . 2016 ,תושבים ויותר 5,000שמנו  אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר ביישובים: 2.24לוח 

העיר הצפופה בישראל הייתה בני ברק,  2015-ביש לציין כי תל אביב אינה העיר הצפופה ביותר בישראל. לפי נתוני הלמ"ס,  
-כ דווח עלמודיעין עילית בקמ"ר ולאיש  18,000-כ דווח על שבה ,קמ"ר, ואחריה גבעתייםלאיש  24,000-כ ובה דווח על

ההשוואה שהתבקשה היא בין שתל אביב, היות נתוני לאומיים ל-שווה את הנתונים הביןמקמ"ר. מסמך זה לאיש  16,000
 .שםהצפופה בישראל. ראו המטרופולין ותל אביב היא  ,מרכזים מטרופוליניים

4 Mayor of London, Housing Supplementary Planning Guidance, March 2016, pp. 33-34.  
5 Town and Country Planning Act 1990, Part 3, Section 55(3)(a). 

בית פרטי או יחידת מגורים קטנה יותר(,  –)בית  Homeבבריטניה מונחים שונים משמשים לתיאור סוגי מגורים שונים, ובהם  
House  ,)מבנה או בניין(Dwelling ו )מגורים מובחנים, ובכללם דירה או בית פרטי(-Flat  המונח הנפוץ להסבת נכס .)דירה(

. המידע המובא במסמך זה  Residential Conversionהמשמש למגורים לשימוש אחר, ובכלל זה פיצול לשני נכסים, הוא
ousing Heneral GDefinitions of overnment, G UKנוגע, למיטב הבנתנו, לדירות ובתים פרטיים באותה מידה. ראו: 

, retrieved on September 5, 2017ermsT;on September , retrieved Flats and Maisonetteslanning Portal, UK P

6, 2017. 
6 Mayor of London, Housing Supplementary Planning Guidance, March 2016, pp. 33-34.  

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/183139/adbi-wp569.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/183139/adbi-wp569.pdf
https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/populationdensity
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_23&CYear=2016
http://www.cbs.gov.il/shnaton67/download/st02_24.xls
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/housing_spg_final.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/part/III/crossheading/meaning-of-development
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/part/III/crossheading/meaning-of-development
https://www.gov.uk/guidance/definitions-of-general-housing-terms
https://www.gov.uk/guidance/definitions-of-general-housing-terms
https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/21/flats_and_maisonettes/2
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/housing_spg_final.pdf
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(Hackney )הארו ברובע אילוו ,מסוים בגודלרק דירות  לפצלהיתר  ניתן (Harrow )גודל מינימלי נקבע לא 

 לעמוד נדרשות המפוצלות הדירות, קובעים שהרבעים מדיניותה על נוסףלהבהיר כי  יש 7.דירותל

 חדר שבה דירהשטח  ,. למשלהדירות גודל בדבר בקריטריון ובעיקר, הממשלה  שקובעת בקריטריונים

  8.הפחות לכל"ר מ 37 יהיהשל אדם אחד  לשימושו מיועדתושינה אחד 

 לדירה נפרדות דיור יחידות איחוד – שונה תופעה מוזכרת העיר של יותר היקרים ריםוהמג באזורי, מנגד

המוצעות  הדירות מחיר את מעלהואת היצע הדיור  מקטיןהסוג הזה  מן. איחוד דירות לבית או גדולה

 גבלותה בתקנות קבעו מסוימים רבעיםב שכן, אתהז האפשרות להגבלת פועלת העירייה כי נראהלשוכרים. 

 9.כזהעל איחוד 

 דיירים מרובה לבניין פרטי בניין להסב אפשרות ישמלא של דירות,  פיצול על נוסף :דומיםדיור  פתרונות

(House in Multiple Occupation, HMO) משותפים ותשתיות חלל שבו. בניין מרובה דיירים הוא מבנה 

 התושבים מספרפי  עלקבוצות -תת לשתינחלקים  sHMO )כגון שירותים, מקלחת או מטבח(. לדיירים

 10:הבניין וגודל

 HMO :אחד בית ממשק ליותר הנחלקים דיירים שלושה לפחות יש במבנה קטן. 

 HMO :קומות שלוש ולפחות אחד בית ממשק ליותר הנחלקים דיירים חמישה לפחות יש במבנה גדול. 

 בידי נתון( רגילות דירות ממחירנמוך הדירות בהם נחשב  שמחיר)הסוג הזה  מןעל מבנים  הפיקוח, ככלל

גדול נדרש  HMO-ל כי קובעות אלו הוראות. מדינתית בחקיקה שנקבעו הוראותסמך  עלהרשות המקומית, 

 דיחובת בדיקת גז מ ובהםבעלי בית אחרים,  עלהחלים  אלורישיון ועל בעליו חלים סטנדרטים מחמירים מ

המדינה  של הפיקוחכי  נראה 11.אש כיבוי מערכות של התקנה חובתו שנים חמש מדי חשמל בדיקת, שנה

 מהם 23,000-כ-ל, HMOs 214,000-היו בלונדון כ 2016-באינו מקיף: לפי אומדן ממשלתי,  HMOs-ה על

 בשנה שנעשו ביקורותמה 1,100-. ברישיון קיבלו 30% רק אולםגדול(,  HMO-נחשבו ל )כלומר רישיון נדרש

  12.ברישיון מהנדרש החורגות סכנות אותרושנדרשו להחזיק ברישיון  sHMO-ב זו

 אחרים ועסקים משרדים הסבתאמצעי נוסף להגדלת היצע הדיור בעיר הוא  :לדיור אחרים נכסים הסבת

 ונקבעו(, Permitted Development Rights) מותר לפיתוח זכויות נכסים לבעלי מקנה. החוק בבריטניה לדיור

משרדים  הסבת לזכויות אלו נוספה 2013 בשנת 13.מוקדם באישור צורך ללא לערוךשינויים שמותר  בו

הפך להוראה השינוי  2016-ובשנים,  שלושלזמן קצוב של נוספה הזכות  תחילה –)מסוג מסוים( למגורים 

מחסנים, מרכזי הפצה ובתי  ובהם – אחרים עסקים לשהחוק מאפשר הסבה למגורים גם  14.קבועה בחוק

                                                 

7 London Borough of Brent, Conversions Policy Report, 2013, pp. 1-2; London Borough of Islington, Islington’s 

Local Plan: Development Management Policies, June 2013, pp. 32-33. 
8 Department for Communities and Local Government, Technical Housing Standards – Nationally Described 

Space Standard, March 2015 (Updated: May 2016), p. 5; Mayor of London, The London Plan, March 2016, 

pp. 102-103, Housing Supplementary Planning Guidance, March 2016, p. 64. 
9 Jamie Ratcliff, Assistant Director – Housing, Greater London Authority, email, August 10, 2017. 
10 Housing Act 2004, Sections 55, 254; UK Government, Private Renting – Houses in Multiple Occupation, 

retrieved on August 9, 2017. 
11 Ibid. 
12 Department for Communities and Local Government, Local Authority Housing Statistics Data Returns for 

2015 to 2016, January 2017, retrieved on August 9, 2017. 
13 The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) Order 2015, Section 3. 
14 House of Commons Library, Planning: Change of Use – Briefing Paper, July 2017, pp. 13-17. 

https://www.brent.gov.uk/media/9511216/Flat%20Conversions%20Policy%20Background%20Report.pdf
https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/planningandbuildingcontrol/publicity/publicconsultation/20132014/20131211developmentmanagementpoliciesadoptedjune2013.pdf
https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/planningandbuildingcontrol/publicity/publicconsultation/20132014/20131211developmentmanagementpoliciesadoptedjune2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524531/160519_Nationally_Described_Space_Standard____Final_Web_version.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524531/160519_Nationally_Described_Space_Standard____Final_Web_version.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2016_chapter_3_updated_jan_2017.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/housing_spg_final.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/34/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/34/contents
https://www.gov.uk/private-renting/houses-in-multiple-occupation
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/local-authority-housing-statistics-data-returns-for-2015-to-2016
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/local-authority-housing-statistics-data-returns-for-2015-to-2016
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/596/article/3/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/596/article/3/made
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01301/SN01301.pdf
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מקומיות  רשויות 15.הוסב ממנושהעסק  מאפייניפי  עלפיתוח  זכויות יוקנוהמגורים החדש  בנייןלו –קזינו 

)לשלוש שנים( לזמן קצוב עמדו להיכנס לתוקף  2017 יוליב. שנים לכמהזכויות אלו מתן יכלו לקבל פטור מ

יש לציין כי  16.קלה לתעשייההמאפשרות הסבה למגורים של מבנים המשמשים  ,נוספות הסבה זכויות

 17:מוקדם אישור ללא שינויים לערוך זכותמתן ל התנגדון המקומי ברבעי לונד השלטון

 אובדן שטח  בשל ) אלו לזכויות התנגדות בלונדון הרבעים של המועצות פרסמו 2015 בשנת

 ;(עבורםב הדירה שכר ועליית בעסקים פגיעה, נמוכה ברמהמשרדים חיוני, חשש מיצירת דיור 

 להתבטל)פטור שעתיד  2013זכויות אלו בשנת מתן הרשויות המקומיות שקיבלו פטור מ מרבית 

  ( הן רבעים של לונדון.2019בשנת 

יחידות דיור  20,000-כ נוספו ,שונות הסבותתוספת  בעקבות ,2013–2004 בשנים, לונדון עיריית נתוני לפי

  18יחידות דיור בשנה בממוצע(. 2,000-חדשות )כלומר כ

 קנדה, אונטריו .2

 להגדלת המדינה בידי כליל בקנדה נחשב( ליחידות משנה למגורים דירות בהם)ו מבנים פיצול :תמצית

על הקמת יחידות משנה. בפרק זה מובא  הרגולציה בהקלת עוסקים במדינה גופים ,כן על; הדיור היצע

האחרונות  בשנים שנקטה ,בפרובינציה של אונטריו התמקדות תוךממידע על מהלכים להקלת הרגולציה, 

 .בשטחה משנה יחידות הקמתכדי להקל  פעולות כמה

 Secondaryאו  Second Units) למגורים משנה יחידות הקמתמ חלקלדירות נחשב בקנדה  פיצול :רקע

Suites) ,יחידות הקמתהשונים של  ההיבטים הסדרת. המקומית מהרשות בנייה אישור מחייב הליךוה 

 הפדרליתהחקיקה  פי עלהרשויות המקומיות,  באחריות היא (המותר היחידה שטח קביעת כללב)ו המשנה

 הקמת מאפשרות שאינןויש גם ערים  ,לפיכך, לכל רשות מקומית מדיניות משלה בנושאוהפרובינציאלית. 

 מדיניותכלי כיחידות המשנה  הקמתרשות פדרלית המקדמת את  ישכי נציין . עם זאת, כלל הכאל יחידות

את מעודד את הפרובינציות ו (CMHCתאגיד הדיור והמשכנתאות של קנדה ) :הדיור היצע להגדלת

שינויים רגולטוריים באמצעות  הרשויות המקומיות לפשט את תהליך הקמת יחידות המשנה ולהוזיל אותו

  19.למגורים משנה יחידות על ריםמחק עריכתו משופרות לתקנות דוגמאות הצעתבתחום, 

  20:בפרובינציית אונטריו לעידוד פיצול דירות מהלכים

 המקומיות שבה נדרשות לכלול  הרשויותוכיום  ,בפרובינציההתכנון והבנייה  חוקי שונו 2011 בשנת

  .הןלש המקומיות בתוכניותלהקמת יחידות משנה  אפשרות

                                                 

15 Department for Communities and Local Government, Explanatory Memorandum to the Town and Country 

Planning (General Permitted Development) (England) Order 2015, 2015, Section 7. 
16 House of Commons Library, Planning: Change of Use – Briefing Paper, July 2017, p. 19. 
17 Ibid., pp. 13-15; London Councils, The Impact of Permitted Development Rights for Office to Residential 

Conversions, August 2015. 
18 Department for Communities and Local Government, Local Authority Housing Statistics Data Returns for 

2015 to 2016, January 2017, retrieved on August 9, 2017; Mayor of London, Housing Supplementary 

Planning Guidance, March 2016, p. 33. 
19 CMHC, Permitting Secondary Suites – How the Strategy Works, retrieved on September 5, 2017; Literature 

Review and Case Studies of Local Jurisdictions that Permit Secondary Suites, May 2015. 
20 Government of Ontario, Second Units: Info Sheet, 2017, pp. 2-4. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/596/pdfs/uksiem_20150596_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/596/pdfs/uksiem_20150596_en.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01301/SN01301.pdf
http://www.londoncouncils.gov.uk/sites/default/files/Policy%20themes/Housing%20and%20planning/The%20Impact%20of%20Permitted%20Development%20Rights_web.pdf
http://www.londoncouncils.gov.uk/sites/default/files/Policy%20themes/Housing%20and%20planning/The%20Impact%20of%20Permitted%20Development%20Rights_web.pdf
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/local-authority-housing-statistics-data-returns-for-2015-to-2016
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/local-authority-housing-statistics-data-returns-for-2015-to-2016
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/housing_spg_final.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/housing_spg_final.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/afhoce/afhoce/afhostcast/afhoid/pore/pesesu/pesesu_001.cfm
https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/68294.pdf?lang=en
https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/68294.pdf?lang=en
http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=18535
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 תכנוןהבתקנות  שינוי כללה התוכנית; בפרובינציההשגה -בר לדיורתוכנית  יושמה 2016 בשנת 

  .משנה יחידות מראש תוכננו שבו חדש מבנה בניית להוזיל שנועד, והבנייה

 לדרושלאזורים מסוימים או  יחידות משנה יםהקל האפשרות את להגביל יכולות המקומיות הרשויות 

 מקומות חניה מספרנפרד לחשמל וביוב,  חיבורהיחידה,  גודל)כגון  הפיצול לצורך מסוימים תנאים

 כך; אלו תנאים לקבוע המקומית הרשות של היכולת את מגבילה הפרובינציהאולם , (נפרדת כניסהו

 יותר לדרוש היא אינה יכולה אך, חניה מקום עם תיבנה משנה שיחידתהמקומית יכולה לדרוש  הרשות

 .יחידת משנה לכל אחד חניה ממקום

 ערער על ל אפשרותהמ יותר מוגבלת משנה יחידות להקמת תוכניות על לערער האפשרותש לציין חשוב

  21החלטות תכנון ובנייה אחרות.

 ,פי המחקר על. עליהן החלה והמדיניות באונטריוהמשנה  יחידות הקמתבנושא  מחקר CHMC ךער 2016-ב

 החסמים .המשנה יחידות להקמת המיטבית המדיניות על התדיינותה בשלברבות עדיין היו  רשויות

 עירוניים שירותים במתן קשיים, בטיחות בעיות, חניה במקומות מחסור היו הרשויות הוישז העיקריים

האמצעים המומלצים להפחתת ההתנגדות היו פעילות הסברה וקיום  ,בבד בד. התושבים מצד והתנגדות

 22פני מקבלי ההחלטות.לשרו לציבור להביע את דאגותיו ציבוריות שיאפ אספות

 (בקנדה פרובינציותכמה ב) להשכרהבבניית יחידות משנה  מהעירייהלמחשבה: תמיכה כספית  נקודה

 5,000 לסכום של עד מענקים( הבריטית קולומביה פרובינצייתב) הציעה עיריית ויקטוריה 2009 שנתאז מ

 בחמש להשכרה תשמש היחידהובלבד שחדשה,  משנה יחידת של הבנייה מעלות 25%דולר קנדיים או 

במקביל  ניתנו המענקיםהשגה בשוק דיור יקר יחסית. -דיור בר לספק נועדהתוכנית זו  23.הראשונות םהשני

 עלה ברגולציה והשינויים המענקיםמתן  בעקבות. משנה יחידות בניית סביב הרגולציה להקלת לפעולות

 תשע לעומתשנה,  מדייחידות משנה בעיר  25בממוצע  נבנו 2011–2007 בשנים: שנבנו היחידות מספר

 הדיור יחידות בנייתש בנימוקזכתה תוכנית המענקים בפרס על פיתוח דיור,  2011-ב. 2006-בבלבד  יחידות

לא נמצא מידע נוסף על  24היצע הדיור. את הגדילה ףואלהפחתה בהוצאה הציבורית  ,היתר בין, הביאה

)בפרובינציית  אדמונטון בעיר מיושמתדומה  תוכניתבשנים שלאחר מכן, אולם  ויקטוריהובהמענקים 

 2019.25–2014 לשנים חודשהו נבחנה התוכנית. 2011–2006 בשנים מענקיםבה  הוצעוו, אלברטה(

  

                                                 

21 Ibid., p. 2. 
22 CMHC, Housing Research Report: Ontario Secondary Suite Research Study, October 2016, pp. iii, 4-12, 15. 
23 CMHC, Secondary Suite Incentives: Victoria, British Colombia, May 2009. 
24 Federation of Canadian Municipalities, FCM Sustainable Community Awards, 2011 Winner – Residential 

Development, 2011, p. 3. 
25 Edmondon, Secondary, Garage and Garden Suite Grants, retrieved on September 5, 2017; CMHC, 

Cornerstones Secondary Suites Program – Edmonton, Alberta, retrieved on September 5, 2017. 

ftp://ftp.cmhc-schl.gc.ca/chic-ccdh/Research_Reports-rapports_de_recherche/2017/RR_Ont_Secondary_Suites_EN_w.pdf
ftp://ftp.cmhc-schl.gc.ca/chic-ccdh/Research_Reports-rapports_de_recherche/2017/RR_Ont_Secondary_Suites_EN_w.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/afhoce/afhoce/prpr/upload/Secondary-Suites-Incentives-Victoria_EN.pdf
https://fcm.ca/Documents/case-studies/GMF/2011/2011-RESDEV-Victoria-EN.pdf
https://fcm.ca/Documents/case-studies/GMF/2011/2011-RESDEV-Victoria-EN.pdf
https://www.edmonton.ca/programs_services/funding_grants/cornerstones-grant-secondary-suite.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/afhoce/afhoce/afhostcast/afhoid/pore/pesesu/pesesu_007.cfm
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 "בארה, יורק ניו .3

 אף, זאת עם. דירות פיצול על הקלות ניתנות לאו, מחמירה ברגולציה נתון יורק בניו הדיור שוק :תמצית

 דירות בניית של אפשרות בוחנת העירייה, דירות פיצול על בפיקוח החמרה הייתה האחרונות שבשנים

 .במיוחד קטנות

מיליון  8.5-כהיו בה  2015 יוליב: תושבים מספר מבחינת"ב בארה ביותר הגדולה העיר היא יורק ניו: רקע

תושבים  10,800-כ היה 2015-בה ב הצפיפות שיעור – "בבארה ביותרתושבים. היא גם העיר הצפופה 

 ניו מחוז הרשמי)ובשמו  מנהטן האי הוא שבהם הצפוףו(, Boroughs) רבעים חמישה עירב"ר. לקמ בממוצע

  26"ר.לקמ תושבים 80027,-כ היה 2015-בבו  הצפיפות שיעור – (יורק

 להתאים יכולה קטנה שדירה קטנים בית משקי של רב במספר אפיינתתמ יורק ניוב האוכלוסייה

זאת,  עם 27בעיר היו של אדם אחד או שניים. הבית ממשקי 63%-כ 2012-ב, יורק ניועיריית  לפי ;לצורכיהם

 שעודכנו, תקנותה: יותר גדולים בית למשקי המתאימות דירות בניית מעודדותתקנות הבינוי בעיר דווקא 

שטחה ו ,ומעלה שינה חדרי שנייהיו מהדירות לכל הפחות  מחציתבים דרשו שבפרויקטים חדש ,2014 בשנת

שהיא בהליך  עירייההודיעה ה 2014. יצוין כי בשנת .רגל רבוע( 400לכל הפחות ) מ"ר 37.1יהיה  דירה כלשל 

דירות קטנות יותר וגם דירות ובכלל זה ליצור היצע דירות מגוון ) כדישל תקנות אלו  תדשולבחינה מח

 פורסמו שינויים בתקנות אלו. טרם  2017 אוגוסט עד 28למשפחות גדולות יותר(.

והשבחה  שיפוץגבלות המקשות ביצוע עבודות הבעיר נקבעו ים, החלות על מבנים חדש תקנותה על נוסף

בעל  בורבע העבודות של הכלכלית הכדאיות את מפחיתותודירות(  פיצול זאת בכללו) התחומשב במבנים

 29נכס:

 וחלות מבנים רבים בעיר נבנו לפני זמן רב, נבנו.  בהש שנההתלויות ב המבנים בעיר חלות הגבלות על

  .עליהם מגבלות על פי זמן בניית המבנה, המקשות של שיפוץ המבנה והתאמתו ליחידות משנה

 נחלקות  הדירות. שונות הגנותלדייריהן מוקנות ו, מפוקח דירה שכרב מושכרות יורק ניוב רבות דירות

(; Rent Control) עירייההקובעת  בהן דירהה שכראת ו, 1947שנבנו בדרך כלל לפני  דירות: סוגים לשני

 לפי 30(.Rent Stabilization) מוגבלת בהן הדירה שכר שהעלאתו ,1974שנבנו בדרך כלל לפני  דירות

דירה מפוקח  בשכר היו כמחציתןוהיו להשכרה,  יורק ניוב מהדירות 64%, 2014 בשנת שפורסם מחקר

  31וללא שכר דירה מפוקח. פרטית בבעלות היומהדירות המושכרות  40%-ורק כ

                                                 

26 New York State Department of Health, Vital Statistics of New York State 2015: Population, Land Area, and 

Population Density by County; New York City Planning, New York City Population Facts, retrieved on 

August 10, 2017.  

 National institute of Standards andקמ"ר למייל מרובע. ראו:  2.589המרת המידה מייל מרובע לקמ"ר נעשתה לפי 

, May 2006Conversion Factors for General Use –The International System of Units (SI) Technology, . 
27 New York City Mayor, Housing New York, A Five-Borough, Ten-Year Plan, May 2014, p. 24. 
28 Ibid., pp. 74-75.  

 National institute of Standards andמ"ר לרגל רבוע. ראו:  0.092שטחים המובאים במקור ברגל רבוע מומרים למ"ר לפי 

Technology, Ibid.. 
29 Multiple Dwelling Law. 
30 New York State Homes and Community Renewal, About Office of Rent Administration Operations and 

Services, retrieved on August 13, 2017. 
31 NYC Department of Housing Preservation and Development, Selected Initial Findings of the 2014 New York 

City Housing and Vacancy Survey, February 2015, pp. 1-4. 

https://www.health.ny.gov/statistics/vital_statistics/2015/table02.htm
https://www.health.ny.gov/statistics/vital_statistics/2015/table02.htm
https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/nyc-population/population-facts.page
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/pml/wmd/metric/SP1038.pdf
http://www.nyc.gov/html/housing/assets/downloads/pdf/housing_plan.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/MultipleDwellingLaw.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/MultipleDwellingLaw.pdf
http://www.nyshcr.org/Rent/about.htm
http://www.nyshcr.org/Rent/about.htm
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/2014-HVS-initial-Findings.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/2014-HVS-initial-Findings.pdf
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דיור  יחידת הקמת או דיור ליחידת הבית מרתף הפיכת כגון) מגורים יחידת פיצוללפיצול דירות:  הסדרת

 2016משנת שוק הדיור  על יורק ניועיריית  של דוחב 32.עירייהב הבינוי מחלקתשל  אישורדרש נבחדר נפרד( 

 התופעה היקף על נוסף מידעמובא בו  לא אולםין כי פיצול דירות הוא כלי להוספת יחידות דיור, וצ מנםוא

 כתיבת עתבדירות כמדיניות להגדלת היצע הדיור, ה פיצול פרקטיקת בעניין 33.שלה אחרים מאפיינים על או

 בפרסומי העירייה ורשויות אחרות. בנושאמסמך זה לא נמצא דיון ייעודי 

 טיבפי  עלנחלקים לשלוש דרגות ואלה במבנה,  השינויים מאישור כחלק ניתןהנדרש לפיצול  האישור

 ביותר המחמיר מהסוג שינוי תנחשבמשפחתיים -לדומשפחתיים -חד דירה או בית הסבת 34.והיקפו השינוי

(ALT-1), במבנה המגורים באישור שינוי תדורש שהיא היות (Certificate of Occupancy שינוי .)הסוג  מן

 העבודות תחילת, בין היתר, שימוש באנשי מקצוע מוסמכים, אישור התוכניות בעירייה לפני מחייבהזה 

 35לאחריהן. ואישורו פקח וביקור

 עורכת העירייהשלושה אנשים בשרפה בדירת מרתף לא חוקית,  נספו שבה, 2009שנת אז כי מ לציין יש

 36ולעידוד הדיווח עליהן. חוקיות לא מגורים שביחידות האפשריות לסכנות המודעות להעלאת פרסום מסע

 או יותר דיור יחידות שלושמ חורגה בניין לפיהןו, דירות של חוקילא  פיצול נגד התקנות הוחמרו 2017יוני ב

 37.גבוהים קנסות עליו ויושתו יותר חמורה אכיפה נגדו תינקט – מהמותר בתוכניות העירוניות

הצעדים הנבחנים לשינוי המדיניות  אחדקטנות:  דירות קידום בנייה של , ובעיקרנוספיםדיור  פתרונות

, ובעקבותיה הופעל הדיור בשוק לחדשנות תחרות העירייה ערכה 2013: בשנת דירות-מיקרוהוא בניית 

 מהדירות 40%-ו, 2016מ"ר(. הפיילוט נחנך באוקטובר  33.5–24ששטחן דירות )-מיקרו 55 לבניית פיילוט

כה  עד 38.מוחלשות יהאוכלוסיקבוצות להשגה -בר דיורכ הושכרו בשכר דירה נמוך או מסובסד בו הוצעוש

 .הפיילוט תוצאות של בדיקה או דוחפורסמו עדיין לא 

הן  תשתיות כגון מטבח ושירותיםשבו  בנייןב נפרד מאפשר דיור בחדר יורק ניוב הקיים נוסף הסדר

בבניינים  שוכנים(, SROSingle Room Occupancy ,) נפרד בחדר דיור, הנקראים ה. חדרים כאלמשותפות

"מוצא אחרון" לנחשבים  אלו חדריםמיוחד ונועדו לשכירות לטווח בינוני עד ארוך.  רישוילהם  שניתן

 לבנות איסור חל 1985 שנתאז מ 39.נפש מחלות עם המתמודדים אנשיםלבית לשעבר או  חסריללנזקקים, 

  40.מספרם להפחתת העירייה פעלה לכן קודםעוד  אולם, כאלה נוספים חדרים

  

                                                 

32 New York City Department of Buildings, Illegal Conversions, retrieved on August 14, 2017; Multiple 

Dwelling Law, Section 300. 
33 New York City Rent Guidelines Board, 2016 Housing Supply Report, May 2016, p. 8. 
34 Local Laws of the City of New York for the Year 2013, §28-105.1. 
35 New York City Department of Buildings, PW1 User Guide, December 2014, p. 5. 
36 New York City Department of Buildings, City Agencies Warn of Dangers of Illegal Conversions in Five-

Borough Educational Campaign, December 2015. 
37 New York City Council, Int 1218-2016, Illegal Conversions; New York city Department of Buildings, Illegal 

Home Use, retrieved on August 15, 2017. 
38 New York City, De Blasio Administration, Monadnock Development And Lower East Side People’s Mutual 

Housing Association Celebrate The Opening Of NYC’s First Micro-apartment Building, October 2016. 
39 Brian J. Sullivan, Jonathan Burke, Single-Room Occupancy Housing in New York City: The Origins and 

Dimensions of a Crisis, CUNY Law Review 17(1), 2013, pp. 117-119. 
40 Ibid., pp. 119-125. 

https://www1.nyc.gov/site/buildings/renter/illegal-conversions-vacates.page
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/MultipleDwellingLaw.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/MultipleDwellingLaw.pdf
http://www.nycrgb.org/downloads/research/pdf_reports/16HSR.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll141of2013.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll141of2013.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/pw1_userguide.pdf
https://www1.nyc.gov/site/buildings/about/pr-dangers-of-illegal-conv.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/about/pr-dangers-of-illegal-conv.page
http://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=2764886&GUID=EF92B99F-832C-4095-B258-698F026A88CA&Options=ID%7cText%7c&Search=1218
https://www1.nyc.gov/site/buildings/homeowner/illegal-home-use.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/homeowner/illegal-home-use.page
http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/849-16/de-blasio-administration-monadnock-development-lower-east-side-people-s-mutual-housing
http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/849-16/de-blasio-administration-monadnock-development-lower-east-side-people-s-mutual-housing
http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1344&context=clr
http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1344&context=clr
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 קונג הונג .4

 יסודי הנדסי שינוי דורש לא הפיצול)אם  דירה לפצל אפשר .בהונג קונג שכיח הוא כלי דירות פיצול :תמצית

 חששות ,זאת עם. בלבד בדיעבד ביידוע אלא הרשויות של מוקדם באישור צורך בלי בהונג קונג (בבניין

דירות  לפיצולהביאו להחמרת הבקרה על פרויקטים  הפיצול הליךב שיש לנקוט הבטיחות לאמצעי בנוגע

 .האחרונות בשנים

 שנתב היה קונג הונג במחוזהצפופות בעולם: שיעור הצפיפות הכולל  העריםאחת לנחשבת  קונג הונג: רקע

 57,000-כל הגיעל עשויהצפיפות  שיעורבאזורים הצפופים ביותר בעיר  אולםאיש לקמ"ר,  6,700-כ 2014

 על להעיד עשוי דברוהבשנים האחרונות היה הביקוש לדירות מפוצלות במגמת עלייה,  41"ר.לקמ איש

 42.מהאוכלוסייה חלק שחווה כלכליים קשיים ועל( ציבורי דיור)כגון  זולים דיור בפתרונות בשוק מחסור

למשל שרפה שפרצה בבניין  2011-ב ;משרפות חשש ובעיקר ,בטיחות דאגות נלוות דירות פיצולעם זאת, ל

 43.עשרות של ולפציעתםשל תשעה אנשים  למותם גרמהמפוצלות  דירות היו שבו

, מספר 2016-ב(. Buildings Ordinance) הבינוי רשות לתקנות כפוף בעיר דירות פיצולפיצול דירות:  הסדרת

דירות  שלעמדו בדרישות הבסיס  לאיחידות לפחות   34,000-כ ומהן,  89,000-היה כהדירות המפוצלות 

 44(.נפרדים ומים חשמל, שירותים)מטבח,  מפוצלות

 :כחוקשני הליכים לפיצול דירה  יש

 שינוי והוספה ל)למשל שינוי קיר הנושא משקל(, הוא נחשב  מהותי הנדסי שינויהפיצול דורש  אם

(Alterations & additions Work), למנות הבעליםשלפיהן על , הכלליות בינויה תקנות עליו חלותו 

אפשר  אישור קבלת לאחר רק. טרם התחלת העבודות ולאישורו הפיצול לתכנון בניין ומהנדס אחראי

  45.בלבד המאושרות התוכניות סמך ועל רשום קבלןבאמצעות , הפיצול את לבצע

 להיחשב עשוי )למשל הוספת מחיצות שאינן נושאות משקל(, הוא  מהותי שינוי דורש אינוהפיצול  אם

 בלי העבודותפועל את ה לא להוציאיותר ומאפשרות  לותימקוההוראות  ,(Minor Workשינוי קל )ל

  46אלא ביידוע הרשות בלבד. מוקדם באישור צורך

 חדשות תקנותמ כחלק, 2012-בדירה כשינוי קל נוספה  לפצלהאפשרות  :דירות פיצול עידוד בדבר מדיניות

לבקש מבית המשפט צווי  קונג הונגשנה ניתנה סמכות לפקחי משרד הבינוי של  באותה ,בבד בד; בנושא

 הקלה במקביל לראות אפשרכלומר,  .יתמורשפעילות לא  בהןהתעורר חשד שמתקיימת שגישה לדירות 

                                                 

41 Census and Statistics Department, Hong Kong: The Facts, April 2015. 
42 Education Bureau, Economic Analysis and Evaluation of Government Policies: Housing Market in Hong 

Kong, 2015, p. 34. 
43 Fire Services Department, The no.4 Alarm Fire at Fa Yuen St. on 30 November 2011, December 2011.  
44 Census and Statistics Department, Thematic Household Survey Report No. 60: Housing conditions of Sub-

Divided Units in Hong Kong, March 2016, p. 26. 
45 Building Department, Subdivision of a Flat (Subdivided Units), retrieved on August 6, 2017; Cap. 123  

Buildings Ordinance, section 14. 
46 Buildings Department, Minor Works Control System for Interior Renovation/Alteration and Subdivision of a 

Flat, 2012, pp. 5-8; Building Department, Subdivision of a Flat (Subdivided Units), retrieved on August 6, 

2017. 

https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/population.pdf
http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/kla/pshe/references-and-resources/economics/housing_eng.docx
http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/kla/pshe/references-and-resources/economics/housing_eng.docx
http://www.legco.gov.hk/yr11-12/english/panels/se/papers/se1206cb2-674-1-e.pdf
http://www.statistics.gov.hk/pub/B11302602016XXXXB0100.pdf
http://www.statistics.gov.hk/pub/B11302602016XXXXB0100.pdf
http://www.bd.gov.hk/english/services/index_faqJ.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap123?xpid=ID_1438402643151_002
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap123?xpid=ID_1438402643151_002
http://www.bd.gov.hk/english/documents/pamphlet/MWCS_interior.pdf
http://www.bd.gov.hk/english/documents/pamphlet/MWCS_interior.pdf
http://www.bd.gov.hk/english/services/index_faqJ.html
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במבנים  למגורים ולהסבתןדירות  פיצולהצעות ל 47.שלה היישום של האכיפה הגברת לצד הרגולציה של

 בשניםהמחוקקת  במועצה גובשופיצול במבני מגורים ב)שלא נועדו למגורים( ולהקלות נוספות  תעשייתיים

 ,זוגות מעוטי אמצעים עבורב ונוח זול דיורפתרון הוא פיצול דירות שבכך תוך הכרה מ, 2015–2014

 מטעמיהצעות אלו הממשל דחה . שלמעשה עוברים לגור בתוך מקומות העבודה שלהם או סמוך להם

באנשי מקצוע רשומים לצורך להיעזר  החובקביעת להידוק התקנות ול ההביאבטיחות ל הדאגה. בטיחות

  48פעילות הסברה רחבה יותר לקידום המודעות לבעיות הבטיחות.וכן לנקיטת העבודות, 

 הוראותשלא לפי השמפוצלות  דירותקונג לא מעט  בהונגהחוק, יש  הוראותפי  עלשפוצלו  דירותה על נוסף

 שרפות כמה, לאחר 2011שלא נועדו למגורים. משנת  תעשייתיים מבנים תוךב שנבנו דירות כןו ,שצוינו לעיל

מבנים בשנה.  150-ביזומה  ביקורת לערוךמפוצלות, החל הממשל  דירות בהםהיו שמתוקשרות בבניינים 

בבניינים תעשייתיים  דירות לפצלמבנים בשנה, הוחמרה אכיפת האיסור  200-הורחבה הביקורת ל 2012-ב

 49.תעשייתיים מבניםבשלא כחוק  שהוקמו דירותלהתפנות מ שנאלצומי לוהוקמה קרן מיוחדת לסיוע 

 זהכמצב  50.נפשות 200 עדשבדירה יהיו  אפשרותב במפורשעוסקות לציין כי ההנחיות  ישנוסף:  מידע

( Bedspace Apartments"דירות למיטות" )שהממשלה מכנה יחידות דיור משום שיש אפשרי בין היתר 

"בתי כ גם ידועים אלו חללים. למיטה מקום בקושי יש שבהם מוגבלים חלליםשבהן מוצעים להשכרה 

ברישיון  "למיטות דירה"להפעיל אפשר  51.בכלוב תחּומים הםפעמים רבות ש היות ,(Cage Home" )כלוב

לא תנאי הרישיון ביש לציין כי  52אוורור.ו הגנה משרפותכגון תנאי בטיחות מפורטים רישיון ב ;מהממשלה

 .בדירה ומטבח מקלחת, שירותיםל דרישהיש בהם , אך חלליםה לש מותרות או מומלצות מידותנכללות 

  

                                                 

47 Legislative Council, Panel on Housing, Background Brief on Enforcement Actions against Subdivided Units 

in Industrial Buildings and the Rehousing Arrangements for Affected Tenants, prepared by the Legislative 

Council Secretariat, July 2015, p. 2. 
48 Legislative Council, Panel on Housing, Report of the Subcommittee on the Long Term Housing Strategy, 

May 2014, pp. 12-16; Background Brief on Enforcement Actions against Subdivided Units in Industrial 

Buildings and the Rehousing Arrangements for Affected Tenants, prepared by the Legislative Council 

Secretariat, July 2015, p. 6.  
49 Building Department, Community Care Fund Assistance Programme – Relocation Allowance Scheme, 

retrieved on August 6, 2017. 
50 Building Department, Subdivision of a Flat (Subdivided Units), retrieved on August 6, 2017. 
51 Public Affairs Forum, Summary of Views on "Community Care Fund", April 2011, p. 9. 
52 Office of the Licensing Authority, Bedspace Apartments, retrieved on August 6, 2017. 

http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/hg/papers/hg20150706cb1-1037-6-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/hg/papers/hg20150706cb1-1037-6-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/hg/papers/hg20150706cb1-1037-6-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/panels/hg/papers/hg0707cb1-1705-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/hg/papers/hg20150706cb1-1037-6-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/hg/papers/hg20150706cb1-1037-6-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/hg/papers/hg20150706cb1-1037-6-e.pdf
http://www.bd.gov.hk/english/services/index_RAS.html
http://www.bd.gov.hk/english/services/index_faqJ.html
https://www.forum.gov.hk/images/summary/document_EN/CCF%20-%20Summary_ENG.pdf
http://www.hadla.gov.hk/en/bedspace/
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 לדיון ונקודות סיכום .5

 מצאנו בקנדה  רק ,ללעי שנסקרו במקומותככלל, בבדיקת המדיניות  :דירות פיצול קידוםל מדיניות

הקמת יחידות הרגולציה של  הקלתב ביטוי לידי באה. מדיניות זו דירות פיצולמדיניות המעודדת 

. מסוימים במקרים כספי סיוע ובהם, נוספים באמצעיםו וחדשים קיימים במבנים למגורים משנה

נראה כי דווקא  .מולקידו בולטים צעדים ננקטים לא אולם, הפיצול לאפשרות חיובי יחסיש  בלונדון

במסמך זה, הרגולציה המושתת על מי שמעוניין לפצל את דירתו  שהוצגו עריםב הצפופה, יורק ניוב

  מגבילה במיוחד.

 מראשחובה לקבל אישור ( יורק ניובובעיקר שנסקרו ) בערים, ככלל :דירה לפיצול באישור הצורך 

 לאשינוי לבין שינוי הנדסי מהותי  הבדל יש קונג הונגב. מהותי שינוילנחשב   יצולהפ אם דירה לפיצול

שינוי קל שאינו דורש ללהיחשב עשוי אינו דורש שינוי מהותי של המבנה הוא  הפיצולכאשר , ומהותי

 .בדיעבד הרשות של יידוע רקאלא אישור מוקדם 

 כלל בדרך המדיניות נעשית  פרטי קביעתשנסקרו במסמך,  במקומותיש לציין כי  :ותנאים קריטריונים

לקבוע רשאי , כל רובע בלונדון למשלהוראות השלטון המרכזי. על סמך  ברמה המקומית )עיר או רובע(

 שטח בדבר המדיניות בהוראות עומדות הן עוד כלהוראות משלו בנוגע לטיב הדירות המפוצלות, 

 . ימינימלה הדירה

 למשל ,קטנות דיור יחידות של היצעהנוספים להגדלת  פתרונות ניתניםנסקרות במסמך ש בערים : 

o מ"ר( 33.5–24קטנות במיוחד ) דירות לבניית פיילוט 2016חנך באוקטובר נ יורק ניוב . 

o מטבח למשל)עצמאיים החולקים תשתיות  חדרים כגוןדיור  פתרונות ישובלונדון  יורק ניוב 

 או שירותים(. הסדר זה דומה לדירות שותפים או למעונות סטודנטים בישראל. 

o השלטון. לדיור ועסקים משרדים הסבתלקידום  המדינה ברמת מהלך מובל בבריטניה 

 . בלונדון גם, זה למהלך התנגד המקומי

 גידוללמשל ) המקומיות התשתיות על הדירות פיצול השפעתב העיסוק כי בערים שנסקרולציין  יש 

העומס על תשתיות פיזיות כגון מערכת החשמל והביוב ועל תשתיות חברתיות כגון בתי ספר ומוסדות 

מספר בהקשר של  השפעת פיצול הדירות על התשתיות המקומיותנדונה  ,למשל, בלונדון. ( מועטציבור

 על תשתיות אחרות.נדונה השפעתו  ולא ,מקומות החניה וצביון השכונה
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