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 יו"ר ועדת המשנה לעררים הנחיות

 11.3.2019 פורסמו ביום:

פני ועדת המשנה לעררים ולעמוד בלוחות הזמנים הקצובים בתקנות לעל מנת לייעל את ההליכים 

תקנות התכנון והבניה )סדרי דין וב ,1972-התשל"בהתכנון והבניה )ערר בפני המועצה הארצית(, 

לידיעת  לגבש את ההנחיות הבאות ולהביאןהוחלט , 1969-בפני ועדת הערר למימי חופין(, תש"ל

 הציבור.

 ההנחיות יחולו על הליכי הערר החל ממועד פרסומן.

 הגשת בקשות .1

מועד דיון,  לשינויבקשות : בקשות להארכת מועד, לרבות) כל בקשה המוגשת לוועדה .א

בקשות לצירוף מסמכים, בקשות להצטרפות כמשיבים לערר וכדו'( תוגש למזכירות 

 הוועדה בליווי התייחסות יתר הצדדים לערר לבקשה.

 בקשה להארכת מועד להגשת ערר .ב

ערר יוגש בתוך , "(החוק)להלן: " 1965-)ד( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה110על פי סעיף 

הומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית, או הרשות לערור, לפי  שלושים ימים מהיום שבו

 עררים שיוגשו באיחור וללא ארכה שאושרה על ידי יו"ר הוועדה, יידחו על הסף. ין.יהענ

 במקרה שבו נבצר מהעורר להגיש את הערר במועד, יש להגיש בקשה להארכת מועד. (1)

זית או הרשות לערור, בבקשה יש לציין את המועד שבו התקבלה החלטת הוועדה המחו

 לפי העניין.

 בקשה להארכת מועד להגשת ערר תהיה מנומקת, ויצורפו לה תגובות הצדדים לבקשה.  (2)

שבו הומצאה מועד הלעניין  –במקרה שבו הבקשה מתבססת על טענות עובדתיות )כגון  (3)

יש לתמוך את הבקשה בראיות  החלטת הוועדה המחוזית או הרשות לערור(, לעורר

 מתאימות.

  

http://www.iplan.gov.il/moatza
http://www.iplan.gov.il/moatza
mailto:arr@iplan.gov.il


 
 
 
 

 אגף מוסדות תכנון ארציים:

    074-7578137/8מזכירות:  074-7578127טלפון:  9548315, גבעת שאול ירושלים  12בית הדפוס  Cאגף  –בית השנהב 

 arr@iplan.gov.ilדואר אלקטרוני:  www.iplan.gov.il/moatza אתר אינטרנט:  

 ועדת המשנה לעררים
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 

 דיוןמועד ה לשינויבקשות  .ג

הכלל הוא כי הדיונים יתקיימו במועד שנקבע להם. שיקולי נוחות, הסכמת הצדדים,  (1)

 הצדקה  , ככלל,קיום משא ומתן לפשרה, נסיבות אישיות או עומס עבודה אינם מהווים

צפויות תישקל דחיית -לדחיית הדיון. במקרים של נסיבות אישיות חריגות ובלתי

 במאפייני התכנית ובעיכוב שייגרם כתוצאה מאישור הדחייה.התחשבות הדיון, תוך 

בקשה לדחיית דיון בשל קיומו של דיון מקביל תוגש מיד עם קבלת הידיעה על מועד  (2)

 הדיון, ותישקל בהתאם לנסיבות.

מועדים חלופיים לקיום  תכלול לפחות שלושהלשינוי מועד הדיון בערר  הבקשכל  (3)

שבועות ממועד הדיון  6הצדדים לערר, בטווח של עד יתר על הדיון, המוסכמים 

להגיש בקשה להקדמת הדיון בערר, הכול בכפוף ללוח הזמנים של  אין מניעההמקורי. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הוועדה לקבוע דיון במועד אחר המתאים הוועדה. 

יוני ועדת המשנה לעררים מתקיימים בימי חמישי ד [:17.3.2019דכון מיום ע] ליומנה.

 בשבוע.

 

 המשיבים בערר .2

ואותם בלבד. אין מקום לפרט כמשיבים את כל בכתב הערר יש לפרט את המשיבים בערר, 

 המתנגדים לתכנית כאשר אין מדובר במשיבים לערר על פי התקנות, כאמור להלן:

 ,1972-התכנון והבניה )ערר בפני המועצה הארצית(, התשל"ב לתקנות 4על פי תקנה  .א

 המשיבים בערר הם:

הוועדה המקומית המחוזית,  עדהוהו –לחוק )ג( 98( או 1)ב()78רר לפי סעיפים עב (1)

 ;הנוגעת בדבר ומגיש התכנית

עדה המקומית הנוגעת בדבר ועדה המחוזית, הווהו – לחוק )א(110בערר לפי סעיף  (2)

ין, מי שהתנגדותו לתכנית נתקבלה ובעקבות זאת הוגש יומגיש התכנית; וכן, לפי הענ

זאת הוגש  בות)ב( וטענותיו התקבלו ובעק106הערר או מי שהשמיע טענות לפי סעיף 

 הערר.
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-תש"להתקנות התכנון והבניה )סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין(, ל 4על פי תקנה  .ב

 ועדה לשמירת הו הם ועדה לשמירת הסביבה החופית, המשיבים בערר על החלטת הו1969

השנייה  לתוספת 4לפי סעיף  הוכן מי שהגיש תכנית שאושרה על ידי, הסביבה החופית

 השנייה לחוק. לתוספת 5לפי סעיף ה רה על ידימי שהגיש בקשה להיתר שאוש, או לחוק

 

 לחוק ()ב(1)א()110לפי סעיף  הגשת ערר על ידי רשות מקומית או ועדה מקומית הנוגעת בדבר .3

()ב( לחוק יוגש בליווי החלטת מליאת הרשות/הוועדה המאשרת את 1)א()110ערר לפי סעיף  .א

 הגשת הערר.

כאשר לוח הזמנים אינו מאפשר את כינוס מליאת הרשות/הוועדה קודם להגשת הערר, יש  .ב

כתנאי לשיבוץ הערר לעדכן את מזכירות הוועדה מתי עתידה המליאה להתכנס בנדון, 

 לדיון.

על  הערר תישקל דחיית לא הומצאה החלטת המליאה לוועדה עד שבוע לפני הדיון שנקבע, .ג

  הסף. 

 

 

                  
    

 שמרית גולן

 יו"ר ועדת המשנה לעררים
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