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*

בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן – החוק העיקרי( ,סעיף
קטן ")ה(" של סעיף  ,198שענינו סכומי האגרות להגשת ערר יהיה
")ה ,"(1ובו -
)(1

במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1המגיש ערר לועדת הערר לפי סעיף זה ,ישלם לאוצר
המדינה ,במועד הגשתו ,אגרה בסכום כמפורט להלן:
)א(

כשסכום הערר אינו עולה על  500,000שקלים חדשים
–  837שקלים חדשים;

)ב(

כשסכום הערר עולה על  500,000שקלים חדשים –
 1,675שקלים חדשים;

שר הפנים ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים
ואיכות הסביבה של הכנסת ,יקבע נסיבות שבהן יינתן פטור
מאגרה לפי סעיף קטן זה;";
)(2

בפסקה ) ,(2המילים "שסכומו כאמור בפסקה ) – "(1יימחקו,
ואחרי "שולמה בעת הגשתו אגרה" יבוא "או שניתן פטור
מתשלום האגרה";

)(3

בפסקה ) ,(3במקום "הסכום האמור" יבוא "הסכומים האמורים"
ובמקום "יעודכן" יבוא "יעודכנו";
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)(4

אחרי פסקה ) (3יבוא:
") (4החליטה ועדת הערר לקבל ערר ,כולו או חלקו ,רשאית היא
להטיל על המשיב לשלם למגיש הערר הוצאות בגובה סכום
האגרה ,כולה או חלקה ,כפי ששילם בעת הגשת הערר; היו
מספר משיבים בערר – רשאית ועדת הערר לקבוע את
חלוקת ההוצאות כאמור בין המשיבים;
)(5

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה ) ,(4ועדת הערר רשאית להטיל
על צד לערר לשלם לצד השני את הוצאותיו בערר ,כולן או
חלקן".

תחולה

.2

הוראות סעיף )198ה (1בחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  1בחוק זה יחולו על
ערר שיוגש החל ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

חובת
התקנת
תקנות

.3

שר הפנים יביא לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת את
התקנות לפי סעיף )198ה (1)(1בחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  1בחוק זה,
בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

אופיר פינס-פז
שר הפנים

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

