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יוצר שתי , 1965–ה"התשכ,  אודות תכניות בנייה מכוחו של חוק התכנון והבניההסדר הפרסום הקיים

במצב הנוכחי אדם לא יכול לעקוב אחרי כל הפרסומים אודות שינויי , הבעיה הראשונה: בעיות מרכזיות

הפרסומים עולים הרבה כסף למדינה בכלל , הבעיה השנייה. התכנו והבנייה באזור מגוריו ולהגיב אליהם

  .ות התכנון והבנייה בפרט וכן לאנשים באופן פרטיולועד

הצעת החוק נועדה לקבוע כי הפרסום בכל נושא התכנון והבניה יעשה באתר אינטרנט תחת משרד 

. הפנים וכך יוכל אדם לחפש באתר מתי שיחפוץ את כל התכניות באזור מגוריו ולפעול בהתאם לכך

  . ומתקציב הרשויות המקומיותהפרסום באתר אף יחסוך הרבה כסף מתקציב המדינה
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