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ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים הנהלי ועדת 

 )להלן: "הוועדה"; "החוק"( 0202-קבע(, תש"עהבשירות 

 

הריני קובע  ובהתאם לסמכותי הטבועה,, 2991-תשנ"בהחוק בתי דין מנהליים, בהתאם לסמכותי מכוח 

 כדלקמן:, הוועדהנהלים לעניין תפעול 

 .םלכל דיון בתיק מסוי חברי המותביושב הראש ויקבע את ראש בית הדין   2.2

דיוני ההוכחות יקבעו ; האפשרי  בהקדםייקבע על ידי מזכירות הוועדה לדיון מקדמי הדיון בערר    2.1

 בסמיכות זמנים. ככל הניתן 

 שתוגש לאחר ,המותב ר"יו י"ע שישקלו חריגים במקרים אלא, הוועדה בפני שנקבעו דיונים יידחו לא 2.1

 נשאר, הדיון מועד שינוי על החלטה ניתנה לא עוד כל כי, יובהר. הוועדה למזכירות מנומקת בקשה

 . שנקבע המועד בעינו

  -הגשת ערר ותשלום אגרה 2.1

או בדואר רשום  במסירה ידנית למזכירות הוועדה המוסמך יוגשערר על החלטת הגורם  2.1.2

)א( 7יום מיום קבלת ההחלטה בהתאם לסעיף  06תוך בלמזכירות הוועדה ובלבד שיגיע 

 )ג( לחוק. 7, אלא אם כן אושרה דחייה, בהתאם לסעיף לחוק

 לכל עותק יצורף נספח מוצגים בו יתוייקו כלל המסמכים .עותקיםבארבעה ערר יוגש ה 2.1.1

יופרד ממסמכים אחרים בחוצץ ובאותיות או במספרים יסומן כל מסמך  עליהם נסמך הערר.

ישירות למשרד המשיבים לערר  עותק מהערר לרבות תיק המוצגים יוגשאו ב"דגלון". 

 . באמצעות הפרקליטות הצבאית

 ייפוי כוח של בא/ת העורר.  ערר יצורףלכתב  2.1.1

של כתב הערר, על כל נספחיו למפקדת  עותקיםביום הגשת הערר יעביר העורר במישרין שלושה  2.1

, הקריה, תל אביב. 61119ד.צ  מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי,הפרקליט הצבאי הראשי, בכתובת: 

  .61-1090726/0021טל: 

ולשלם טרם הגשת הערר יש לשלם אגרה כדין. את השובר ניתן לקבל במזכירות בית הדין  2.1.2

בדואר או לחילופין ניתן לשלם את האגרה דרך אתר משרד הביטחון, בכתובת 

www.mod.gov.il ..ערר לא יתקבל במזכירות הוועדה אם לא תשולם האגרה 

תקבל ערר במזכירות הוועדה אם לא צורף לא י,  יצורף לכתב הערר תשלוםהאישור שובר   2.1.1

 שובר המעיד על התשלום.

תטביע מזכירות  -במזכירות הוועדהאו כל בקשה אחרת כתב ערר או כתב תשובה  והתקבל 2.1.1

 . הקבלה ל המסמך חותמת "נתקבל" ואת תאריךועדת הערר ע
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יצורף תיק לכל עותק  תקים.ויום לוועדת הערר בארבעה ע 16המשיב יעביר את כתב התשובה בתוך  2.0

; כל באותיות או במספרים  מסומניםעליהם נסמכת התשובה כשהם כלל המסמכים מוצגים ובו 

 יופרד ממסמכים אחרים בחוצץ או ב"דגלון". מסמך

במקביל לצד השני,  ומהצדדים להליך, יוגשמי למזכירות הוועדה על ידי  יםמוגשמסמך הבקשה או כל  2.7

 דין. בהמצאה כ

 על כל מסמך שמוגש לוועדה להיות בהיר וקריא. 2.1

ת הוועדה את יחידת העד ואת כתובתו האזרחית, אם העד כל צד המבקש לזמן עדים, יודיע למזכירו 2.9

 פרש או יצא לחופשת פרישה.

לוודא קבלת  ,עד יזומן, ע"י מזכירות הוועדה, בטופס זימון. אך על הצד המבקש לזמן את העד 2.26

 הזימון והגעתו של העד.

בכתב  הערר, יהיו מנומקות ויוגשובמסגרת ההליך המתנהל בפני ועדת של הצדדים בקשות שונות  2.22

 שכנגד(. למזכירות הוועדה. )במידת האפשר, תכלול הבקשה גם את עמדת הצד

לגבי כל תיק, תוך ציון מספר  הבקשות יסומנו ע"י מזכירות הוועדה בסימון ב"ש ובסדר עוקב 2.21

 התיק העיקרי ושנת ההגשה.

 

 

 ראש בית הדין
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