
משרד הפנים –
מדינת ישראל 

 
השונות של הועדות המקומיות שבתחום המחוז, בהתאם לסעיפי החוק הרלוונטיים. 

התכנון והבנייה. תפקיד ועדת הערר המחוזית הנו לדון ולהחליט בעררים על החלטותיהן 
43 לחוק  ועדת הערר המחוזית הנה מוסד תכנון חדש שלא היה קיים בחוק. טרם תיקון 

 
 

 ועדת ערר מחוז תל אביב 

 .1
 

הדרושים כדי להתחיל לטפל בבקשתך: 
על מנת לייעל את הטיפול בפנייתך ולקצר עבורך את ההליכים, להלן הפרטים הראשוניים 

 
אל הפונים לועדת ערר: 

פ רטי התכנית/הבקשה שלגביה ניתנה ההחלטה עליה מוגש הערר .2
 

לצרף ייפוי כוח ומען למסירת מסמכים. 
שם, מספר ת.ז, כתובת ומספר טלפון. במידה והערר מוגש באמצעות עורך דין, יש 

פרטי העורר: 

ערר יוגש בידי העורר למזכירות ועדת הערר בכתב ב-
 

ה ינך מתבקש לציין באם הערר שמוגש קשור לערר קודם שהוגש לועדת הערר בעבר.  .6
 

של כל המשיבים, כולל שם, ת.ז., כתובת, טלפון ונגיעתם לערר. 
פ רטי האנשים והרשויות הנוגעים לנושא הערר )"משיבים"( פרטים מלאים ומדוייקים  .5

 
ני מוקי הערר ועיקר הראיות שהעורר מבקש להביא בפני ועדת הערר.  .4

 
העורר. 

הבקשה, העתק הודעת הועדה או הרשות על ההחלטה, ותאריך המצאת ההחלטה לידי 
פ רטי החלטת הועדה המקומית/רשות הרישוי שעליה מוגש הערר תאריך הגשת  .3

 
סוג בנייה/ייעוד קרקע, מספרי גושים וחלקות הנוגעים לבקשה/תכנית. 

: שם, מ"ר כולל, 

 עותקים, בצירוף עותקים 7

 
נוספים לפי מספר המשיבים )מבקשים, מתנגדים( הנוגעים לעניין. 

  03-7515086 פקס:  
 03-7515084/5 טלפון:  

14:00 – 08:00, ד' 18:00 – 16:00  קבלת קהל: א' עד ה' 
116 ת"א, קומה 1 מיקוד 67013  כתובת:  בית קלקא, דרך מנחם בגין 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 
לכל דבר ועניין. 

ת שומת לבך כי דף זה כולל הנחיות בלבד וכי הוראות החוק והתקנות הן המחייבות  .3
 

שמותיהם ומעניהם תוך 3 ימים מיום הגשת הבקשה. 
ל בקשת עורר, תמציא לו הועדה המקומית את פרטי הצדדים להליך נושא הערר,  .2

 
ובתקנות התכנון והבנייה )סדרי הדין בועדות ערר( התשנ"ו – 1996. 

 ,1965 – 43 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה  פ רקי הזמן הנוגעים לערר קבועים בתיקון  .1
 

לידיעתך: 


