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  2013–ג"התשע, )רסום ועדות התכנון והבנייה באינטרנטפ(הצעת חוק התכנון והבנייה 

1965–ה"התשכ, בחוק התכנון והבנייה .1 א1ביטול סעיף 
1

 –א 1סעיף , ) החוק העיקרי–להלן  (

 .בטל

  –ב לחוק העיקרי 1בסעיף  .2  ב1תיקון סעיף 

, "באתר אינטרנט"יבוא " בעיתון"במקום , ברישה, )א(בסעיף קטן   )1(  

 ; יימחקו–" גם באתר האינטרנט"והמילים 

יבוא " באתר האינטרנט של הוועדה המקומית"לפני , )1)(א(בסעיף קטן   )2(  

  ;"באתר האינטרנט של משרד הפנים וכן"

 –" ;שלו"ועד המילה " פורסמה"הרישה החל במילה , )ב(בסעיף קטן   )3(  

של הוועדה המקומית או "יבוא )" 1()א(כאמור בסעיף קטן "ובמקום , תימחק

  ;"באתר האינטרנט של הרשות המקומית הנוגעת בדבר

  : יבוא) ג(במקום סעיף קטן   )4(  

במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה   )ג"(    

תפורסם הודעה באתר , לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה

  ."האינטרנט גם בשפה הערבית

 . בטל–) ב(סעיף קטן , ג לחוק העיקרי1בסעיף  .3 ג1 סעיף תיקון

 –ג לחוק העיקרי 76בסעיף  .4 ג76תיקון סעיף 

 ; תימחק–" ואולם"הסיפה החל במילה , )1(בפסקה   )1(  

בעיתון כאמור בסעיף "במקום הסיפה החל במילים , )1)(ב)(6(בפסקה   )2(  

  ".באתר האינטרנט"יבוא " ,א1

באתר "יבוא " בעיתון"במקום , בכל מקום,  לחוק העיקרי77בסעיף  .5 77תיקון סעיף 

 . יימחקו–" א1הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף "והמילים , האינטרנט

                                                                    
 .307' עמ, ה"ח התשכ" ס1



 2

באתר "יבוא " בעתון"במקום , בכל מקום, לחוק העיקרי) א(89בסעיף   .6 89תיקון סעיף 

  ".ייעשה"יבוא " א וייעשה1יהיה כאמור בסעיף "ובמקום , האינטרנט

  ".באתר האינטרנט"יבוא " בעתון"במקום ,  לחוק העיקרי102בסעיף   .7 102תיקון סעיף 

באתר "יבוא " בעיתון"במקום , בכל מקום, לחוק העיקרי) א(119בסעיף  .8  119תיקון סעיף 

  ".האינטרנט

  –ב לחוק העיקרי 119בסעיף   .9  ב119תיקון סעיף 
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  ;"באתר האינטרנט"יבוא " בעתונות"במקום , )ב)(9(פסקה ב  )2(  

  ".באתר האינטרנט"יבוא " בעתון"במקום , )10(בפסקה   )3(  

  ".באתר האינטרנט"יבוא " בעתון"במקום , לחוק העיקרי, )1)(א(149בסעיף  .10  149תיקון סעיף 

יבוא "  בעתון יומילרבות פרסום"במקום , לחוק העיקרי) ב(190בסעיף   .11  190תיקון סעיף 

  ".ובלבד שתפורסם גם באתר האינטרנט של הרשות המקומית"

  

ר ב ס ה י  ר ב   ד

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

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

הפרסומים עולים הרבה כסף , הבעיה השנייה. יי התכנון והבנייה באזור מגוריו ולהגיב אליהםשינו

  .למדינה בכלל ולוועדות התכנון והבנייה בפרט וכן לאנשים באופן פרטי

הצעת החוק נועדה לקבוע כי הפרסום בכל נושא התכנון והבנייה ייעשה באתר אינטרנט תחת משרד 

. אתר מתי שיחפוץ את כל התכניות באזור מגוריו ולפעול בהתאם לכךהפנים וכך יוכל אדם לחפש ב

  .הפרסום באתר אף יחסוך הרבה כסף מתקציב המדינה ומתקציב הרשויות המקומיות

עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר שטרית -הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה
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  ר הכנסת והסגנים" ליוהוגשה

  והונחה על שולחן הכנסת ביום

 13.3.13 –ג "בניסן התשע' ב

  


