היחידה הממשלתית לחופש המידע

חובות פרסום באינטרנט החלות על הרשויות המקומיות

להלן הנושאים אשר אמורים להופיע באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ,וזאת מכוח חוק חופש
המידע ,תשנ"ח( 1001-להלן – החוק) ומכוח הוראות דין אחרות.
בחלק מהוראות הדין ,קיימת שונות בחובות המוטלות על סוגי הרשויות המקומיות השונות (עיריות,
מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות) .לכן ,נסקור תחילה את ההוראות החלות בצורה אחידה על כל סוגי
הרשויות המקומיות ובהמשך תינתן סקירה נפרדת עבור כל סוג רשות מקומית .בסוף ,נתייחס לתחולה
בעניין רשויות מקומיות מעבר לקו הירוק.
אין לראות בסקירה זו כסקירה הממצה את כל הוראות הדין המחייבות פרסום מידע באתרי אינטרנט.
המיקוד בסקירה היה סביב הוראות החוק המרכזיות הנוגעות במישרין לרשויות המקומיות .עם זאת ,לא
סקרנו במסגרת זו חקיקת משנה ,הוראות מנהל שונות וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ככל שהם מטילים חובת
פרסום באינטרנט (כדוגמת חוזר מנכ"ל  414011בעניין פרסום צו הארנונה באתר האינטרנט והעתק
הבקשה לאישור חריג כפי שהוגשה למשרד הפנים והאוצר) או ככל שהם מטילים חובת פרסום בעיתון או
ברשומות .זאת ,לנוכח היקפם הרב ומתוך הנחה כי חוזרי המנכ"ל נמצאים בידיעתן המובהקת של
הרשויות המקומיות.
כולנו תקווה ,כי סקירה זו תהווה לעזר לרשויות המקומיות השונות ותהווה בסיס ראשוני למדריך שלם
המאגד בתוכו פירוט של כלל החובות לפרסום מידע באתרי האינטרנט.

-1-

רח' כנפי נשרים  11ת.ד 52041 .י-ם מיקוד  01520טלפון  04-4124442פקס04-4247404:
דואר אלקטרוניfoiu@justice.gov.il :

היחידה הממשלתית לחופש המידע

תוכן עניינים
חובות החלות על כלל הרשויות המקומיות 5 ........................................................................................
חובות החלות על עיריות 0 .................................................................................................................
חובות החלות על מועצות מקומיות 14 ................................................................................................
חובות החלות על מועצות אזוריות 11 ..................................................................................................
חובות על מועצות מקומיות מעבר לקו הירוק 17 ..................................................................................
חובות על מועצות אזוריות מעבר לקו הירוק 11 ....................................................................................
חובות החלות על ועדה מקומית לתכנון ובניה שבתוך הרשות המקומית 10 ..............................................
חובות פרסום באתר האינטרנט הנובעות מחובות פרסום בעיתון לפי סעיף 1ב לחוק התכנון והבניה44 ........

-4-

רח' כנפי נשרים  11ת.ד 52041 .י-ם מיקוד  01520טלפון  04-4124442פקס04-4247404:
דואר אלקטרוניfoiu@justice.gov.il :

היחידה הממשלתית לחופש המידע

חובות החלות על כלל הרשויות המקומיות
החובות מכוח חוק חופש המידע ותקנותיו
חוק חופש המידע חל על הרשויות המקומיות השונות ,בלי אבחנה בין סוגי הרשויות המקומיות השונות
בישראל .קרי ,הוא חל על עיריות ,מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות.
חוק חופש המידע חל גם על רשויות מקומיות מעבר לקו הירוק (מכוח תקנון המועצות המקומיות (יהודה
ושומרון)) ,תשמ"א 1011-ותקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) ,תשל"ט 1070-שאליהם נתייחס
בפרק נפרד בהמשך) .לגבי יתר דברי החקיקה ,לא בדקנו תחולתם על רשויות מקומיות מעבר לקו הירוק.
פרטים אודות הממונה ותאגידי הרשות
 .1על הרשות לפרסם במשרדיה מידע עליה ועל תאגידים בשליטתה אשר יכללו :מידע תמציתי על
תפקידי כל גוף; דרכי התקשרות עם הממונה ומידע אודות דרכים נוספות לקבל מידע שבידי
הרשות או תאגידים בשליטתה (סעיף (2ב) לחוק).
 .4מידע זה יש להעמיד לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית ובספריה הציבורית שבתחומה
(תקנה  2לתקנות חופש המידע ,תשנ"ט( 1000-להלן  -התקנות) .עם זאת ,בפרקטיקה ,פרטי
ההתקשרות עם הממונה מצויים באתרי הרשויות המקומיות וכדאי לשקול פרסום המידע אודות
התאגידים גם באינטרנט.
דו"ח שנתי
 .5על הרשות לפרסם דו"ח שנתי אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה
(סעיף  1לחוק) אחת לשנה ולא יאוחר מהראשון ביולי כל שנה .בהתאם לתקנות ,על הדו"ח לכלול
שורה של נושאים ,המפורטים בתקנה  .4רשימת הנושאים שבתקנה  4אינה רשימה סגורה ,וכל
רשות רשאית לכלול בדו"ח השנתי נושאים נוספים שלדעתה מן הראוי שיופיעו בדו"ח השנתי.
 .2את הדו"ח השנתי יש להעמיד לעיון הציבור למשך שנה אלא אם פורסם דו"ח מעודכן יותר.
התקנות מחייבות כי הדו"ח יפורסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט של הרשות (תקנה (1ד)).
 .1היחידה הממשלתית לחופש המידע ,פרסמה נוהל כתיבת דו"ח שנתי החל על משרדי הממשלה
ויחידות הסמך .הנוהל יכול להוות לעזר לרשויות המקומיות.
דיווח הממונה
 .2על כל ממונה שמונה לפי חוק חופש המידע לדווח אחת לשנה אודות הפעלת החוק ברשות .ניתן
לכלול את דיווח הממונה בדו"ח השנתי וניתן לפרסמו בנפרד .תקנה  7לתקנות מפרטת את
הנתונים שעל הדיווח לכלול כגון הסטטיסטיקה הנוגעת לבקשות שהוגשו לפי החוק ,תוצאות
הטיפול בהן ,שיעורי הבקשות שנענו במסגרת הזמנים הקבועה בחוק וכו'.
 .1לנוחיותכם ,ניתן לעיין בנוהל תבנית דיווח ממונה וכן בתבנית אקסל המוכנה להזנת הנתונים .יש
לשים לב ,כי הנהלים חלים על משרדי הממשלה בלבד ועל כן אין חובה בשליחת הדיווחים
מרשויות מקומיות ליחידה הממשלתית לחופש המידע.
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הנחיות מינהליות וחוקי עזר
 .4מכוח סעיף (4א) לחוק חופש המידע ,על כל רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור ,את ההנחיות
המנהליות שעל פיהן פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור (וזאת אם אין מניעה לכך
מהטעמים המנויים בסעיף  0בחוק) ,וזאת במשרדי הרשות ,אלא אם קבעה מקומות עיון נוחים
יותר כמו אתר האינטרנט של הרשות (תקנה  5לתקנות) .למשל ,אם ישנו נוהל לרישום ילדים
לגנים ולבתי ספר ,יש לפרסמו בהתאם.
 .7בנוסף לכך ,על הרשות המקומית להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה (סעיף (4ג) לחוק),
במשרדי הרשות המקומית ובספריה הציבורית שבתחומה (תקנה  2לתקנות) .בפרקטיקה ,נוהגות
רשויות מקומיות רבות לפרסם את חוקי העזר באתר האינטרנט ,בנוסף להעמדתם כאמור.
מידע על איכות הסביבה
 .1על כל רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה .מידע על
איכות הסביבה הינו מידע על חומרים שנפלטו ,שנשפכו ,שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות
של מדידות רעש ,ריח וקרינה ,שלא ברשות היחיד (סעיף 4א לחוק).
 .0בתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) ,תשס"ט( 4000-להלן –
תקנות המידע הסביבתי) ,קיים פירוט של הנושאים שעל הרשות להעמיד לעיון הציבור באתר
האינטרנט שלה ובמשרדיה .תקנות המידע הסביבתי מטילות על הרשויות חובה לפרסם מידע על
חומרים כאמור העלולים לגרום למפגע סביבתי וכן סוגי מידע אחרים המפורטים בתוספת לאותן
תקנות.
 .10את המידע יש לפרסם בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הדיווח או מיום איסוף הנתונים על ידה
בכפוף לחריגים שבסעיף  0לחוק ועליו להיות מוצג באתר לכל הפחות למשך שנה (תקנה )1(7
לתקנות המידע הסביבתי) .כמו כן התקנות מציינות במפורש כי מידע כאמור יפורסם באתר
ב"אופן שיבטיח את זמינותו ,שמירתו ,יכולת אחזור המידע והפקת פלט ממנו" (תקנה (2א)
לתקנות המידע הסביבתי) .
דרכי תשלום אגרות חופש המידע
 .11תקנה 7א לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט 1000-מחייבת כל רשות ציבורית לפי חוק חופש
המידע ובכלל זה כלל הרשויות המקומיות לפרסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט של הרשות
המקומית ,את דרכי תשלום האגרות .פירוט דרכי התשלום נדרש על מנת לאפשר למבקש לשלם
את האגרה במועד הגשת הבקשה או לפניה כפי שקובעת תקנה 7א(ב).
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החובות מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,תשע"ג-
0231
התאמות נגישות
 .14סעיף 10יא(ב) חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1001-קובע ,כי מי שאחראי
לאספקת שירות ציבורי (כהגדרתו בסעיף 10י לחוק ,כגון שירותי תרבות ,רווחה וכו') יבצע
התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות כפי שקבוע בסימן ד' לחוק.
 .15בתקנה (52א) לתקנות הנ"ל נקבע ,כי גוף החייב בביצוע התאמות נגישות יפרסם את התאמות
הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות ,לרבות אמצעי העזר
ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם .הפרסום יבוצע ,בין היתר ,באתר
האינטרנט של נותן השירות אם קיים .בנוסף ,יש לפרסם התאמות נגישות חלופיות ככל שבוצעו,
לפי תקנה  14לתקנות הנ"ל ,בין היתר באתר האינטרנט (תקנה (14ז)) .לכן ,חובה על הרשויות
המקומיות לפרסם את התאמות הנגישות שבוצעו כאמור וההתאמות החלופיות ככל שבוצעו.
פרטי רכז הנגישות
 .12על רשות מקומית לפרסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט שלה את שמו של רכז הנגישות ברשות,
מקום משרדו ודרכי הפנייה אליו (תקנה (01ה) לתקנות הנ"ל).
התאמות נגישות לאתר האינטרנט
 .11בהקשר של אתרי אינטרנט ,חשוב להפנות את תשומת הלב להוראות תקנה  13לתקנות הנגישות,
שלמעשה ,מחייבת את הרשות המקומית לבצע התאמות נגישות באתר האינטרנט עצמו.
ההתאמות נדרשות עבור כל שירות ציבורי או מידע בעניין שירות ציבורי המסופק דרך אתר
האינטרנט ,הכל כמפורט בתקנה הנ"ל.
 .14לאחר ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט ,יש לפרסם במקום בולט לעין באתר ,כי בוצעו
בו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות.

החובות מכוח חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) ,תשס"ח0222-
פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה
 .17בסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור ,תשס"ח ,)4001-נקבעה החובה
לפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה לפי החוק הנ"ל ,בין היתר באתר
האינטרנט של הרשות המקומית.
דו"ח הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית

 .11בסעיף  11לחוק הנ"ל נקבע ,כי הדו"ח אודות פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור יפורסם,
בין היתר ,באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
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החובות מכוח חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח3692-
תנאים ודרישות בעניין רישוי עסקים
 .10סעיף 7ג 5לחוק רישוי עסקים מחייב את הרשות המקומית (הפועלת בכובעה כרשות רישוי),
לפרסם באתר האינטרנט שלה את המידע שיצויין להלן בעניין הדרישות והתנאים הנוגעים לרישוי
עסקים ,כדלקמן:
"המסמכים הנוספים" הנדרשים לשם קבלת רישוי לפי סעיף 4ד לחוק.1
א.
התנאים בהם מבקש הרישוי צריך לעמוד לפי סעיף  7לחוק.
ב.
ג .כל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק רישוי עסקים לעניין סוג מסוים של עסקים,
לרבות החלטות לפי סעיפים 4א (עסקי רוכלות)( 1 ,עסק הטעון היתר לפי חיקוק אחר) ו1-א
(עסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי) לחוק ,וחוקי עזר לפי סעיף 11ג לחוק ,בכל הנוגע
לעסקים הכלולים במפרט האחיד.
 .40נציין ,כי סעיף 7ג(5ב) לחוק ,קובע שרשות הרישוי לא תדרוש ממבקש רישיון מסמכים ותנאים
מהסוג שצוינו בסעיף 7ג( 5שפורטו לעיל) ככל שהם לא פורסמו באתר האינטרנט.
 .41בסעיף 7ג 4נקבע ,בין היתר ,כי המפרט האחיד יועמד לעיון הציבור במשרדי רשות הרישוי .2אנו
סבורים ,כי ראוי שהמפרט יפורסם גם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

החובות מכוח חוק האזרחים הותיקים ,תש"ן3626-
דיווח היועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות המקומית
 .44דיווח יועץ ראש הרשות המקומית לענייני אזרחים ותיקים על פעולותיו לפי הוראות סעיף 7ד
לחוק הנ"ל ,3על מדיניות הרשות המקומית בענייני אזרחים ותיקים ועל קידום עניינים אלה
באותה רשות ,יפורסם בין היתר ,באתר האינטרנט של הרשות המקומית (סעיף 7ה(ב)).

1

סעיף 6ד לחוק רישוי עסקים ,מעניק סמכות לרשות הרישוי או לנותן הרישוי לדרוש מסמכים נוספים שלא נקבעו בסעיף 6ג לחוק
והדרושים לדעתם לצורך בדיקת הבקשה וכן שמסמכים אלה ייחתמו וייערכו על ידי הגורמים המפורטים בסעיף 6ג לחוק הכל כמפורט
בסעיף 6ד .סעיף 6ג לחוק רישוי עסקים ,מתייחס לסוגי מסמכים נוספים הנקבעים על ידי שרים ושיש להגישם בנוסף למסמכים המופיעים
בסעיף 6ב (תרשים סביבה ,מפה מצבית ותכנית עסק ,הכל כמפורט בסעיף 6ב).

2

סעיף 7ג 2לחוק רישוי עסקים ,מחייב את נותני האישור לפרסם את המפרט האחיד שנקבע על ידם בפורטל השירותים והמידע של
ממשלת ישראל "ממשל זמין".

3

סעיף 7ד לחוק אזרחים ותיקים מגדיר את תפקיד היועץ לענייני אזרחים וותיקים ומונה רשימה של מטלות שעליו לבצע.
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החובות מכוח חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ,תשמ"ג3621-
מספר טלפון להגשת תלונה בעניין עישון במקום ציבורי
 .45סעיף 4א(ג) לחוק הנ"ל מחייב את הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה או בדרך
אחרת ,מספר טלפון שיהיה פעיל  42שעות ביממה לצורך הגשת תלונה למפקח בדבר הפרת החוק
הנ"ל.

החובות מכוח חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) ,תשע"א-
0233
נהלים בדבר בחירת מועצת תלמידים ונוער ודרכי עבודתה
 .42בסעיף  1לחוק חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) ,תשע"א-
 4011נקבע ,כי מנהל יחידת נוער יפרסם באתר האינטרנט של רשות החינוך המקומית את
העניינים שלהלן :סדרי בחירתה של מועצת תלמידים ונוער ,שמות חבריה ,מועדי כינוסה ומקום
כינוסה ,סדרי הכינוס של המועצה הנ"ל וארגון פעילותה.

החובות מכוח חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,תשכ"ה3693-
מידע בדבר הצבעת אנשים מוגבלים בניידות ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות
 .41סעיף 51א(ט)( )1לחוק הנ"ל קובע שמידע בדבר הצבעת אנשים מוגבלים בניידות ובדבר מיקום
הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות ,יפורסם בין היתר ,באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
הפרסום רלוונטי לתקופת בחירות ,כמובן.
 .44סעיף  4לחוק הנ"ל עוסק בפרסום מועדי הבחירות וקובע ,כי "מועדי הבחירות לפי סעיפים  5ו1-
יפורסמו ברשומות ,על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי" .בסעיף עצמו לא
צוין על מי מוטלת חובת הפרסום .מבלי להכריע בכך ,אנו סבורים שראוי כי מועדי הבחירות
יפורסמו גם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

החובות מכוח החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
תשע"א( 0233-בתוקף עד ליום )02/0/0232
הודעה על הסמכת פקח מסייע
 .47סעיף (10ב) לחוק הנ"ל קובע ,כי הודעה על הסמכת פקח מסייע תפורסם בין היתר באתר
האינטרנט של הרשות המקומית הנוגעת בדבר .פקח מסייע הוא עובד הרשות המקומית שהוסמך
לפי סעיף הוראות סעיף  10לחוק לסיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.
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החובות מכוח פקודת התעבורה
תכנית תחבורתית לצמצום זיהום האוויר
 .41לפי סעיף 77א לפקודת התעבורה ,רשאית רשות מקומית רשאית להכין הצעה לתכנית רב-שנתית
לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה שתועמד להתייחסות גורמים שונים .סעיף 77א(ו)
לפקודת התעבורה ,מחייב את הרשות המקומית לפרסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט שלה את
ההצעה וכן את ההערות וההמלצות שהתקבלו .בהקשר של הסעיף הנ"ל ,רשות מקומית הינה
עירייה או מועצה מקומית שמספר תושביה עולה על .50,000
 .40במידה ואושרה התוכנית על ידי מועצת הרשות המקומית ,על הרשות המקומית לפרסם את
התוכנית המאושרת באתר האינטרנט שלה (סעיף 7א(יא)).
חוק עזר בעניין צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה
 .50לפי סעיף 77ב לפקודת התעבורה ניתנה סמכות לרשות המקומית (לפי הגדרתה לעיל) ,להתקין
חוק עזר בעניין צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה ,בכפוף לתנאים המצוינים שם .סעיף
77ב(ב) לפקודה קובע ,כי ככל שהותקן חוק עזר כזה ,על הרשות המקומית לפרסמו ברשומות
לאחר אישורו הסופי .מכוח סעיף 421ב לפקודת העיריות וההוראות המקבילות במועצות
מקומיות ואזוריות בישראל ,קיימת חובה לפרסם באתר האינטרנט מידע שקיימת חובה לפרסמו
ברשומות .לכן ,חובה לפרסם חוק עזר כזה גם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
מינוי פקח בעניין חוקי עזר והסדרי תנועה לצמצום זיהום אויר מתחבורה
 .51מינתה רשות מקומית (כהגדרתה לעיל) פקח בעניין חוקי עזר והסדרי תנועה לצמצום זיהום אויר,
תפרסם עניין זה ברשומות (סעיף 77ד(ג) לפקודה) .בהתאם לכך ,תהיה זו גם חובה לפרסם הודעה
על מינוי פקח כאמור באתר האינטרנט של הרשות המקומית מכוח סעיף 421ב לפקודת העיריות
וההוראות המקבילות למועצות מקומיות ואזוריות.

החובות מכוח חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה3693-
תמצית התקציב המאושר של הוועדה המקומית לתכנון ובניה
 .54לפי סעיף (42ה) לחוק התכנון והבניה ,על הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה את
תמצית התקציב המאושר של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הפועלת במרחב התכנון בו נמצאת
הרשות המקומית.
 .55יש לציין ,כי חובה דומה קיימת בנוסף על הוועדה המקומית הנ"ל עצמה ,אך נתייחס לעניין זה
בפרק המיוחד הדן בחובות פרסום החלות על וועדות מקומיות הפועלות בתוך הרשות המקומית
עצמה.
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חובות החלות על עיריות
החובות מכוח פקודת העיריות
 .52סעיף 421ב קובע ,כי עירייה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום .באתר
האינטרנט תפרסם העיריה ,בין היתר ,מידע שעליה לפרסם על פי דין ברשומות או בעיתון ,וכן
מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם על פי דין ברשומות או בעיתון בהתאם להודעת העיריה,
לאחר שהשר פרסמו (סעיף 421ב( .))1בהמשך נסקור הוראות כנ"ל המטילות חובה לפרסם
ברשומות או בעיתון וככאלה מחייבות פרסום גם באתר האינטרנט ,אך קודם ,נתייחס להוראות
המציינות במפורש את החובה לפרסם באתר האינטרנט.
פרוטוקולים של ישיבת מועצת העירייה
 .51סעיף 421ב( )4לפקודת העיריות קובע ,כי העירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה פרוטוקולים של
ישיבות מועצת העירייה שהתקיימו בדלתיים פתוחות ,וזאת לא יאוחר משני ימי עבודה מיום
אישורם במועצה.
 .54יצוין ,כי בתוספת השלישית לפקודת העיריות ,נקבעו מספר הוראות בעניין פרוטוקולים ,לרבות
החובה לרשום פרוטוקול (סעיף  10לתוספות) וכן החובה לפרסמו באתר האינטרנט (סעיף (14א)
לתוספת).
הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת העירייה
 .57סעיף 421ב( )4לפקודת העיריות קובע ,כי הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת העירייה
יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה .קרי ,על העיריה לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל.
 .51בתוספת השלישית לפקודת העיריות ,נקבעו מספר הוראות בעניין דיוני המועצה ,לרבות החובה
להקליט את הדיונים הנ"ל (סעיף  10לתוספות).
הודעה על פעולה במקרקעין
 .50הודעה על אישור מועצת העירייה בעירייה איתנה לעסקה במקרקעין (מכירה ,החלפה ,משכון,
השכרה מעל  1שנים ושכירות מוגנת) תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך  11ימים
ממועד האישור (סעיף (111ב )1לפקודה).
הודעה על אישור חוזה למתן זיכיון או מונופולין
 .20הודעה על אישור מועצת העירייה לחוזה למתן זיכיון או מונופולין בעירייה איתנה ,תפורסם
באתר האינטרנט של העירייה בתוך  11ימים ממועד האישור (סעיף (104ב) לפקודה)
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הכרזת שר הפנים על עירייה איתנה או על ביטול הכרזה כזו
 .21הודעה על הכרזת שר הפנים בדבר היות עירייה מסוימת עירייה איתנה לפי סעיף 454א לפקודה
תפורסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט של העיריה (סעיף 454א(ה)).
 .24הכרזת שר הפנים על ביטול המעמד של עירייה איתנה ,תפורסם גם היא ,בין היתר ,באתר
האינטרנט של הרשות המקומית (סעיף 454ב(ג)).
החלטת מועצת העירייה בעניין הארנונה הכללית

 .25הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם מועצת העירייה ומועדי תשלומה תפורסם ,בין
היתר ,באתר האינטרנט של העירייה בתוך  11ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה (סעיף ( 477א)
לפקודה).
הודעה על מתן היתר להתקשרות בחוזה או עסקה של חבר מועצה או קרובו
 .22הודעה על מתן היתר של מועצת העירייה ברוב של שני שלישיים שאושרה על ידי שר הפנים,
להתקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד
שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו ,תפורסם באתר האינטרנט של העירייה וזאת בנוסף לפרסומה ברשומות (סעיף
421ב( )1בתוספת סעיף 144א(ב)(.))4
הודעה על התקנת תקנות בעניין תנאי שירות וגמלאות
 .21סעיף  114לפקודה מחייב את העירייה לפרסם ברשומות הודעה על התקנת תקנות בדבר תנאי
שירות וגמלאות שהותקנו לפי סעיף  112לפקודה .בהתאם לכך ,קיימת חובה על העירייה לפרסם
את ההודעה הנ"ל גם באתר האינטרנט שלה.
 .24סעיף  400לפקודה ,מחייב את העירייה לפרסם ברשומות תמצית התקציב המאושר לכל שנת
כספים .בהתאם לכך ,חובה לפרסם את תמצית התקציב המאושר באתר האינטרנט של העירייה.

הוראות בפקודת העיריות המחייבות פרסום ברשומות או בעיתון (וככאלה גם באינטרנט לפי
סעיף 042ב לפקודה)
חוק עזר שאושר
 .27חוק עזר שאושר בהתאם לקבוע בסעיף  411לפקודה (אישור המועצה ,חתימת ראש העירייה
ובכפוף לאי התנגדות שר הפנים) ,יפורסם ברשומות (סעיף (411א) לפקודה) .בהתאם לכך ,תהיה
חובה לפרסם חוק עזר כאמור באתר האינטרנט של העירייה .יש לשים לב ,כי קיימת חובה
להעמיד את חוקי העזר לעיון הציבור גם לפי תקנה  2לתקנות חופש המידע כאמור.
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הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה
 .21סעיף (444ב) לפקודה קובע ,כי החליטה מועצה לאמץ חוק עזר לדוגמה שפורסם על ידי שר הפנים,
תודיע על כך לשר הפנים וההודעה על האימוץ תפורסם ברשומות .בהתאם לכך ,קיימת חובה
לפרסם הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה גם באתר האינטרנט של העירייה.
תמצית הדו"חות הכספיים השנתיים
 .20על העיריה לפרסם את תמצית הדו"חות הכספיים השנתיים הנערכים לפי סעיף  414לפקודה
בעתון מקומי הנמצא בתחומה באם קיים כזה .בנוסף ,יהיה על העירייה לפרסם את התמצית
הנ"ל בעתון יומי רווח במדינה הרלוונטי לאופי מרבית האוכלוסיה באותה עיר או לשלוח העתק
מהתמצית לכל מחזיק בתחום העירייה.
 .10משקיימת חובה לפרסם את תמצית הדו"חות בעיתון ,על כן בהתאם לסעיף 421ב לפקודה ,על
העיריה לפרסם את תמצית הדו"חות הכספיים השנתיים גם באתר האינטרנט שלה.
הודעה על הכוונה לשנות שמו של מקום ציבורי
 .11אחד התנאים שעל העירייה למלא ,בטרם קיום דיון בדבר שינוי שמו של מקום ציבורי ,הוא
פרסום הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי בעיתון (סעיף 451א(ג)(.))1
 .14בהתאם לכך ומכוח סעיף 421ב לפקודה ,חובה על העירייה לפרסם הודעה בדבר הכוונה לשות
שמו של מקום ציבורי גם באתר האינטרנט שלה.
מידע בעניין איכות מי שתייה
 .15סעיף (451ב)( )1לפקודה קובע ,כי עירייה תפרסם מדי רבעון ,בין היתר ,בעיתונות ,מידע על
איכותם התברואתית של מי השתיה המסופקים בתחומה .בהתאם לכך ולפי סעיף 421ב לפקודה,
חובה לפרסם מידע כזה גם באתר האינטרנט של העירייה.
 .12יש לשים לב ,כי קיימות הוראות אחרות המחייבות גופים נוספים המספקים מים לפרסם מידע
כאמור וכן יש לשים לב לחובה הקבועה הזהה בתקנות חופש המידע בעניין איכות הסביבה
שלעיל.
דו"ח שנתי על ניהול העירייה
 .11סעיף  451מעניק סמכות לראש העירייה לפרסם את תמצית הדו"ח השנתי בעיתון או באופן אחר.
לטעמנו ,במקרה כזה רשאי ואף ראוי כי ראש העירייה יפרסם את תמצית הדו"ח גם באתר
האינטרנט של העירייה.
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חובות החלות על מועצות מקומיות
החובות מכוח פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]
 .14סעיף 15ו לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] מחיל את הוראות סעיף 421ב לפקודת
העיריות ,בשינויים המחויבים ,ע ל מועצה מקומית .מועצה מקומית לצרכי הפקודה הנ"ל כוללת
גם מועצות אזוריות שנתייחס אליהן בנפרד בהמשך .באתר האינטרנט תפרסם המועצה
המקומית ,בין היתר ,מידע שעליה לפרסם על פי דין ברשומות או בעיתון ,וכן מידע בנוגע אליה
ששר הפנים פרסם על פי דין ברשומות או בעיתון בהתאם להודעת המועצה המקומית ,לאחר
שהשר פרסמו .בהמשך נסקור הוראות כנ"ל ,אך קודם ,נתייחס להוראות המציינות במפורש את
החובה לפרסם באתר האינטרנט.
פרוטוקולים של ישיבת מועצת הרשות
 .17בהתאם לסעיף 15ו לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 421ב( )4לפקודת העיריות ,על המועצה
המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה פרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו
בדלתיים פתוחות ,וזאת לא יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה.
הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות
 .11בהתאם לסעיף 15ו לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 421ב( )4לפקודת העיריות ,על המועצה
המקומית לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות וזאת באתר האינטרנט של
המועצה המקומית .קרי ,על המועצה המקומית לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל.

הוראות בפקודת המועצות המקומיות המחייבות פרסום ברשומות או בעיתון (וככאלה גם
באינטרנט)
הודעה על כוונה לשנוי שמו של מקום ציבורי
 .10בטרם קיום דיון בדבר שינוי שמו של מקום ציבורי ,על המועצה המקומית לפרסם ,בין היתר
בעיתון ,הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי (סעיף 42ב(ג)( )1לפקודת המועצות
המקומיות) .בהתאם לכך ,חובה על המועצה המקומית לפרסם גם באתר האינטרנט שלה הודעה
בדבר הכוונה האמורה.
אישור חוק עזר
 .40חוק עזר שאושר לפי סעיף  44לפקודת המועצות המקומיות (אישור המועצה ,חתימת ראש
העירייה ובכפוף לאי התנגדות שר הפנים) ,יפורסם ברשומות .בהתאם לכך ,חובה לפרסם את חוק
העזר כאמור גם באתר האינטרנט של המועצה המקומית .יש לשים לב לחובה להעמדת חוקי
העזר לעיון הציבור לפי תקנה  2לתקנות חופש המידע כאמור.
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הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה
סעיף 41א לפקודה קובע ,כי החליטה מועצה לאמץ חוק עוזר לדוגמה שפורסם על ידי שר הפנים,
תודיע על כך לשר הפנים אשר יפרסם הודעה על האימוץ ברשומות .בהתאם לכך ,קיימת חובה
לפרסם הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה גם באתר האינטרנט של המועצה המקומית.

חובות מכוח צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א + 3632-צו המועצות המקומיות (ב) ,תשי"ג-
( 3631שניהם ייקראו להלן – הצו)
הודעה על מכרז פומבי
 .41סעיף (0ב) לתוספת הרביעית לצו הנ"ל קובע ,כי הודעה על מכרז פומבי (להתקשרות בחוזה)
תפורסם ,בשני עיתונים בתנאים המפורטים שם .בהתאם לכך ,חובה על המועצה המקומית
לפרסם הודעה על המכרז הפומבי גם באתר האינטרנט של המועצה המקומית.
הודעה על שינויים בכהונה
 .44סעיף  117לצו קובע ,כי המועצה תודיע לשר הפנים על כל בחירה ,התפטרות או העברה מכהונה
של ראש המועצה או סגנו והוא יפרסם הודעה על כך ברשומות .בהתאם לכך ,חובה על המועצה
המקומית לפרסם הודעה דומה באתר האינטרנט לאחר ביצוע פרסום על ידי השר כאמור.
הודעה על מתן היתר להתקשרות חבר מועצה או קרובו עם המועצה
 .45הודעה על מתן היתר של מועצת הרשות ברוב של שני שלישיים שאושרה על ידי שר הפנים,
להתקשרות בחוזה או בעסקה בין המועצה המקומית לבין חבר מועצה קרובו ,סוכנו או שותפו ,או
תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו ,תפורסם ברשומות (סעיף 105א(ב)( )5לצו) .לכן ,חובה לפרסם הודעה
כאמור גם באתר האינטרנט של המועצה המקומית.
הודעה בדבר שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה
 .42סעיף (117א) לצו קובע ,כי המועצה תפרסם בתחומה לא יאוחר מיום  11בדצמבר שלפני כל שנת
כספים ,הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה .לטעמנו ,ראוי כי הודעה
כאמור תפורסם בנוסף באתר האינטרנט של המועצה המקומית.
הודעה מהמועצה לכל אדם להוציא המועצה וועדותיה
 .41אחת הדרכים החלופיות למסירת הודעה לאדם מטעם המועצה הינה באמצעות פרסומה בשני
עיתונים יומיים לפחות ,שאחד מהם ,לפחות הוא בשפה העברית (סעיף (401ב) לצו) .במידה ובוצע
פרסום בעיתונים כאמור ,אנו סבורים שיש מקום לשקול פרסום באתר האינטרנט של המועצה
המקומית גם ,לפי נסיבות העניין.
דין וחשבון על הנהלת המועצה
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 .44סעיף (404ג) לצו הנ"ל ,מעניק רשות למועצה המקומית לפרסם את הדין וחשבון המפורט בענייני
המועצה" ,בצורה הטובה בעיניה" .לטעמנו ,אחת הדרכים הראויות ביותר לפרסום הדו"ח הנ"ל
הינה באתר האינטרנט של המועצה המקומית.
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חובות החלות על מועצות אזוריות
החובות מכוח פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]
פרוטוקולים של ישיבת מועצת הרשות
 .47בהתאם לסעיף 15ו וסעיף 421ב( )4לפקודת העיריות ,על המועצה האזורית לפרסם באתר
האינטרנט שלה פרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו בדלתיים פתוחות ,וזאת לא
יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה.
הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות
 .41בהתאם לסעיף 15ו לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 421ב( )4לפקודת העיריות ,על המועצה
האזורית לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו בדלתיים פתוחות,
ככל שבוצעו הקלטות או תמלילים ,וזאת באתר האינטרנט של המועצה האזורית .קרי ,על
המועצה האזורית לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל.

הוראות בפקודת המועצות המקומיות המחייבות פרסום ברשומות או בעיתון (וככאלה גם
באינטרנט)
הודעה על כוונה לשנוי שמו של מקום ציבורי
 .40בטרם קיום דיון בדבר שינוי שמו של מקום ציבורי ,על המועצה האזורית לפרסם ,בין היתר -
בעיתון ,הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי (סעיף 42ב(ג)( )1לפקודת המועצות
המקומיות) .בהתאם לכך ,חובה על המועצה האזורית לפרסם גם באתר האינטרנט הודעה בדבר
הכוונה האמורה.
אישור חוק עזר
 .70חוק עזר שאושר לפי סעיף  44לפקודת המועצות המקומיות (אישור המועצה ,חתימת ראש
העירייה ובכפוף לאי התנגדות שר הפנים) ,יפורסם ברשומות .בהתאם לכך ,חובה לפרסם את חוק
העזר כאמור גם באתר האינטרנט של המועצה האזורית
הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה
 .71סעיף 41א לפקודה קובע ,כי החליטה מועצה לאמץ חוק עוזר לדוגמה שפורסם על ידי שר הפנים,
תודיע על כך לשר הפנים אשר יפרסם הודעה על האימוץ ברשומות .בהתאם לכך ,קיימת חובה
לפרסם הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה גם באתר האינטרנט של המועצה האזורית.
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החובות מכוח צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח3632-
הודעה על מכרז פומבי
 .74סעיף (0ב) לתוספת השניה לצו הנ"ל קובע ,כי הודעה על מכרז פומבי (להתקשרות בחוזה)
תפורסם ,בשני עיתונים בתנאים המפורטים שם .בהתאם לכך ,חובה על המועצה האזורית לפרסם
הודעה על המכרז הפומבי גם באתר האינטרנט של המועצה האזורית.
הודעה על בחירת ראש מועצה ועל חדילה מכהונה
 .75סעיף 52לצו קובע ,כי מזכיר המועצה האזורית יודיע לשר הפנים על בחירת ראש מועצה בידי
המועצה ועל חדילה של ראש המועצה לכהן ,והשר יפרסם הודעה על כך ברשומות .בהתאם לכך,
חובה על המועצה האזורית לפרסם הודעה דומה באתר האינטרנט לאחר ביצוע פרסום על ידי
השר כאמור.
הודעה על בחירת סגן ראש מועצה ועל חדילה מכהונה
 .72סעיף 57ז לצו קובע ,כי מזכיר המועצה יודיע לשר על כל מקרה של בחירת סגן ראש מועצה ועל
חדילה מכהונה של סגן ראש מועצה ,והשר יפרסם הודעה על כך ברשומות .בהתאם לכך ,חובה על
המועצה האזורית לפרסם הודעה דומה באתר האינטרנט לאחר ביצוע פרסום על ידי השר כאמור.
הודעה על מתן היתר להתקשרות חבר מועצה או קרובו עם המועצה
 .71הודעה על מתן היתר של מועצת הרשות ברוב של שני שלישיים שאושרה על ידי שר הפנים,
להתקשרות בחוזה או בעסקה בין המועצה האזורית לבין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או
תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו ,תפורסם ברשומות (סעיף (10ב)( )5לצו) .לכן ,חובה לפרסם הודעה
כאמור גם באתר האינטרנט של המועצה האזורית.
דין וחשבון על הנהלת המועצה
 .74סעיף (450ג) לצו הנ"ל ,מעניק רשות למועצה האזורית לפרסם את הדין וחשבון המפורט בענייני
המועצה" ,בצורה הטובה בעיניה" .לטעמנו ,אחת הדרכים הראויות ביותר לפרסום הדו"ח הנ"ל
הינה באתר האינטרנט של המועצה האזורית.
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חובות על מועצות מקומיות מעבר לקו הירוק
החובות מכוח תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) ,תשמ"א3623-
 .77מועצה מקומית לפי התקנון הנ"ל ,תקים ותפעיל אתר אינטרנט ,שבו תפרסם ,בין היתר ,מידע
שעליה לפרסם על פי דין או תחיקת בטחון ,וכן מידע בנוגע אליה שהגישה לממונה והממונה
פרסמו על פי דין או תחיקת הביטחון (סעיף 122א לתקנון) .נציין ,כי לא סקרנו חובות פרסום "על
פי דין או תחיקת בטחון" כאמור שבמקרה כזה תהיה חובה לפרסמם גם באתר האינטרנט.
פרוטוקולים של ישיבת מועצת הרשות
 .71על המועצה המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה פרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות
שהתקיימו בדלתיים פתוחות ,וזאת לא יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה (סעיף
122א(ב) לתקנון).
הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות
 .70על המועצה המקומית לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו
בדלתיים פתוחות ,ככל שבוצעו הקלטות או תמלולים ,וזאת באתר האינטרנט שלה .קרי ,על
המועצה המקומית לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל.
הודעה בעניין שיעורי ארנונה
 .10סעיף (11א) לתקנון הנ"ל מחייב את המועצה המקומית לפרסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט שלה
הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה בתוך  11ימים מיום קבלת
ההחלטה האמורה.
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חובות על מועצות אזוריות מעבר לקו הירוק
החובות מכוח תקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) ,תשל"ט3626-
 .11מועצה אזורית לפי התקנון הנ"ל ,תקים ותפעיל אתר אינטרנט ,שבו תפרסם ,בין היתר ,מידע
שעליה לפרסם על פי דין או תחיקת בטחון ,וכן מידע בנוגע אליה שהגישה לממונה והממונה
פרסמו על פי דין או תחיקת הביטחון (סעיף 171א לתקנון) .נציין ,כי לא סקרנו חובות פרסום "על
פי דין או תחיקת בטחון" כאמור שבמקרה כזה תהיה חובה לפרסמם גם באתר האינטרנט.
פרוטוקולים של ישיבת מועצת הרשות
 .14על המועצה האזורית לפרסם באתר האינטרנט שלה פרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות
שהתקיימו בדלתיים פתוחות ,וזאת לא יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה (סעיף
171א(ב) לתקנון).
הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות
 .15על המועצה האזורית לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו
בדלתיים פתוחות ,ככל שבוצעה הקלטה או תמלול ,וזאת באתר האינטרנט שלה .קרי ,על המועצה
האזורית לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל (סעיף 171א(ב) לתקנון).
הודעה בעניין שיעורי ארנונה
 .12סעיף (44ג) לתקנון הנ"ל מחייב את המועצה המקומית לפרסם ,בין היתר ,באתר האינטרנט שלה
הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה בתוך  11ימים מיום קבלת
ההחלטה האמורה.
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חובות החלות על ועדה מקומית לתכנון ובניה שבתוך הרשות המקומית
החובות מכוח חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה3693-
 .11על וועדה מקומית לתכנון ובניה שהיא מועצת הרשות המקומית לפי סעיף  11לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה( 1041-להלן – חוק התכנון והבניה) ,חלות מספר חובות של פרסום יזום באתר
האינטרנט .בוועדות כאלה ובשונה מוועדות מרחביות לפי סעיף  10לחוק התכנון והבניה,
מיטשטשת האבחנה  -בעיני התושבים  -בין הרשות המקומית לבין מועצת הרשות המקומית
בתפקידה כוועדה מקומית לתכנון ובניה .לכן ,ראינו לנכון לפרט את החובות של פרסום מידע
באתר האינטרנט של וועדות מקומיות כנ"ל לפי חוק התכנון והבניה שבסופו של יום חלות למעשה
על הרשות המקומית.
 .14סעיף 1ב לחוק התכנון והבניה קובע ,כי מקום שנקבעה בו חובת פרסום בעתון לפי חוק התכנון
והבניה ,תחול חובת הפרסום גם באתר האינטרנט .לכן הודעות מטעם ועדה מקומית לתכנון ובניה
שהיא מועצת הרשות המקומית (להלן – ועדה מקומית) ,יפורסמו באתר האינטרנט.
 .17יש לשים לב לשפת הפרסום המתחייבת לפי סעיף 1א לחוק התכנון והבניה וכן למאפייני אתר
האינטרנט (כגון זמינותו ויכולת אחזור המידע באתר והפקת פלט ממנו) ולמועדי הפרסום הכל
כמפורט בסעיף 1ג לחוק התכנון והבניה.
 .11תחילה נתייחס להוראות המפורשות הישירות והמחילות חובת פרסום באינטרנט ,ובהמשך
נתייחס להוראות שקיימת חובת פרסום בעיתון אשר בשלה מתחייב גם בפרסום אתר האינטרנט.
תמצית התקציב המאושר של הוועדה המקומית
 .10לפי סעיף (42ה) לחוק התכנון והבניה ,על הוועדה המקומית לפרסם באתר האינטרנט את תמצית
התקציב המאושר שלה.
הודעה על העברת סמכויות מהוועדה המקומית לוועדה המחוזית לתכנון ובניה
 .00הודעת שר האוצר על העברת סמכויות מוועדה מקומית לוועדה מחוזית לתכנון ובניה לפי סעיף
41ב לחוק התכנון והבניה וכן ביטול העברת סמכויות כזו ,יפורסמו ,בין היתר ,באתר האינטרנט
של הוועדה המקומית (סעיף 41ב(ו)) .יש לשים לב ,כי עד לתיקון מס'  105לחוק התכנון והבניה,
סמכות ההעברה הייתה נתונה בידי שר הפנים.
הודעה על הסמכה כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת
 .01הודעת שר האוצר על הסמכת וועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית
עצמאית מיוחדת ,ביטול של הסמכה כזו והודעה על תוכניות או סוגי תכניות שהופקדו ושימשיכו
להיות מקודמות על הוועדה חרף ביטול ההסמכה ,כפי הוראות סעיף 51א לחוק התכנון והבניה,
יפורסמו ,בין היתר ,באתר האינטרנט של הוועדה המקומית (סעיף 51א(ט)).
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הודעה על מינוי מלווה מקצועי
 .04הודעת שר האוצר על מינוי מקצועי שמינה שר האוצר לוועדה מקומית לפי סעיף 51ב לחוק
התכנון והבניה ועל תקופת כהונתו תפורסם ,בין היתר באתר האינטרנט של הוועדה המקומית
(סעיף 51ב(ז)).
סדר היום של וועדה מקומית
 .05סדר היום של ישיבות הוועדה המקומית יפורסם באתר האינטרנט שלה זמן סביר לפני הדיון
(סעיף (22ד)).
פרסום פרוטוקול ישיבות
 .02פרוטוקול ישיבות של מוסד תכנון לפי סעיף 21ד לחוק התכנון והבניה יפורסם באתר האינטרנט
של הוועדה המקומית (סעיף 21ד(ה)( .))4לכן פרוטוקול הישיבות של הוועדה המקומית יפורסם
באתר האינטרנט.
 .01יש לציין ,כי לעניין מוסד תכנון למתקנים ביטחוניים ,יפורסמו באתר האינטרנט רק ההחלטות
שקיבל אותו מוסד.
פרסום החלטות
 .04סעיף 21ה לחוק התכנון והבניה קובע ,כי החלטה שקיבל מוסד תכנון תפורסם באתר האינטרנט
של מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום קבלתה .לכן ,החלטות של הוועדה המקומית יפורסמו
באתר האינטרנט שלה כאמור.
דו"ח שנתי של הוועדה המקומית
 .07יו"ר הוועדה המקומית יגיש לשר האוצר ויפרסם באתר האינטרנט של הוועדה המקומית ,דו"ח
שנתי על פעולות הוועדה לפי חוק התכנון והבניה ובכלל זה על היקף פעילותה ועמידתה במועדים
שנקבעו לפעילותה לפי חוק התכנון והבניה ,והכול בהתאם להוראות שקבע שר האוצר (סעיף
21ו(א).
 .01בנוסף ,יגיש יושב ראש הוועדה המקומית למי שרשאי למנות נציגים בעלי דעה מייעצת ויפרסם
באתר האינטרנט של הוועדה המקומית ,דו"ח שנתי המפרט דוח שנתי המפרט את מועדי הדיונים
שקיימה הוועדה המקומית בשנה החולפת ,בציון מועדי הדיונים בתכניות שבסמכותה לפי סעיף
44א לחוק התכנון והבניה ,ומועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת ,כולם או
חלקם.
 .00שני הדו"חות יפורסמו בתוך ששה חודשים מתום כל שנה .יש לשים לב ,כי קיימת התייחסות
נפרדת ואחרת לוועד למיתקנים ביטחוניים.
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הפקדת תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת שבסמכות וועדה מקומית
 .100תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת ,שבסמכות וועדה מקומית ושהופקדו ,יפורסמו באתר
האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר ((סעיף
(11ב)(.))1
מסמכי תכנית
 .101סעיף 04א לחוק התכנון והבניה קובע ,כי מסמכי תוכנית ,לרבות סוגי המסמכים שיצוינו להלן,
יעמדו לעיון הציבור וכי מזכיר מוסד התכנון יפרסם את המסמכים הנ"ל באתר האינטרנט .לכן,
וועדה מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את המסמכים שלהלן:
מסמכי התוכנית.
א.
כל מסמך אחר שהוגש לפי חוק לוועדה המקומית הדנה בתכנית על ידי מגיש התכנית
ב.
או מי מטעמו.
חוות דעת שהגיש נציג בעל דעה מייעצת לפי סעיף (11ג )4לחוק התכנון והבניה.
ג.
חוות דעת היועץ המשפטי ומהנדס הוועדה המקומית שהוגשו לפי סעיף 41א(ג)( )1לחוק
ד.
התכנון והבניה.
ה .חוות דעת נציג שר בוועדה המחוזית או גורם אחר שקבע שר האוצר שהוגשה לוועדה המקומית
פי סעיף 41ב(ב).
 .104לפי סעיף 04א(ב) רשאי שר האוצר לקבוע הוראות בעניין הפרסום וכן לפי סעיף 04א(ג) ניתנה לשר
האוצר סמכות לקבוע סוגי מסמכים (למעט לגבי הוראות ותשריט של תוכנית) שלא יפורסמו אם
קיים חשש ממשי לפגיעה בביטחון בעקבות הפרסום .כפי שציינו קודם ,לא ביצענו סקירה של
הוראות מנהל גם בעניין זה ,כך שיש לשים לב להוראות שהוצאו בעבר בהקשר זה על ידי משרד
הפנים ולהוראות שיצאו להבא מטעם משרד האוצר.
פרסום תוכנית מאושרת
 .105תוכנית בסמכות וועדה מקומית שאושרה לפי הוראות סימן ו' לחוק התכנון והבניה ,תפורסם
באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר
(סעיף (111ב)(.))1
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חובות פרסום באתר האינטרנט הנובעות מחובות פרסום בעיתון לפי סעיף 3ב לחוק
התכנון והבניה
הודעה על הכנת תוכנית
 .102סעיף  77לחוק קובע ,כי מי שרשאי להגיש תכנית למוסד תכנון ,רשאי לפנות למוסד התכנון
המוסמך להפקיד את התוכנית בבקשה לפרסם הודעה בדבר הכנת תוכנית .ככל שהחליט מוסד
התכנון לפרסם הודעה כאמור ,עליו לפרסמה ,בין היתר ,בעיתון .במקרה כזה ,וככל שמדובר
בוועדה מקומית ,חובה עליה לפרסמה גם באתר האינטרנט שלה.
הודעה על הפקדת תוכנית
 .101מלבד החובה לפרסם תוכנית שהופקדה באתר האינטרנט לפי סעיף (11ב)( )1כאמור לעיל ,קובע
סעיף (10א) לחוק ,כי הודעה על הפקדת תוכנית תפורסם ,בין היתר ,בעיתון .בהתאם לכך ,חובה
על הוועדה המקומית לפרסם באתר האינטרנט גם הודעה על תוכנית שהופקדה על ידה.
הודעה על אישור תוכנית
 .104מלבד החובה לפרסם תוכנית שאושרה באתר האינטרנט לפי סעיף (111ב)( )1לחוק ,קיימת חובה
לפרסם הודעה על אישור התוכנית ,בין היתר ,בעיתון .בהתאם לכך ,חובה על ועדה מקומית
שאישרה תוכנית ,לפרסם הודעה על אישור התוכנית גם באתר האינטרנט.

הודעה בדבר בקשה לשימוש חורג או להקלה
 .107הודעת ועדה מקומית המפרטת מהות בקשה להקלה או לשימוש חורג או לאישור תשריט חלוקת
קרקע בסטייה מתוכנית והקובעת כי התנגדויות לבקשה יוגשו בתוך  11יום מיום הפרסום,
תפורסם על ידי הוועדה המקומית בעיתון וזאת על חשבון המבקש .במקרה כזה ,חובה גם לפרסם
הודעה כזו באתר האינטרנט של הוועדה המקומית (סעיף (120א)( )1לחוק).
הודעה בעניין זכות הכניסה לקרקע שהופקעה וקבלת החזקה בה
 .101סעיף (100ב) לחוק קובע ,כי הוועדה המקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר
לה להפקיע ללא תשלום פיצויים ולקנות חזקה בו ,לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב
שלושים יום מראש; ההודעה תינתן בדרך שתיראה לוועדה המקומית ,לרבות פרסום בעתון יומי,
ורואים אותה כאילו נתקבלה ביום נתינתה או ביום הפרסום.
בהתאם לכך ,הודעה בעניין זכות הכניסה וקבלת החזקה בקרקע ,תפורסם גם באתר האינטרנט של
הוועדה המקומית.
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לסיום ,אנו מקווים שסקירה זו תעזור למנהלי אתרי האינטרנט ברשויות המקומיות או לגורמים
הרלוונטיים האחרים העוסקים בנושא ,בהתמצאות ובהכוונה למקורות הבסיסיים לפרסום מידע באתרי
האינטרנט.
מכיוון שזו פעם ראשונה שנעשה ניסיון לערוך סקירה סדורה בנושא ,נשמח להערותיכם.
לנוחיותכם ,מצ"ב טבלאות המפרטות את חובות הפרסום באינטרנט בחלוקה על פי סיווג הרשות.

בברכה,

מוחמד קדח ,עו"ד
היחידה הממשלתית לחופש המידע

חובו ת פרסום
באינטרנט  -טבלאו תxls.
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