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הצעת חוק הרשויות המקומיות (חובת הקמת אתר אינטרנט), התשס"ו-2006 


הגדרות
1.
בחוק זה –
"רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית או קבוצה של רשויות מקומיות ששר הפנים קבע בצו לענין חוק זה, ובלבד שמספר תושביהן לא יפחת מ-50,000.
חובת הקמת אתר אינטרנט
2.
רשות מקומית תקים אתר אינטרנט לרשות (בחוק זה – "האתר").
המידע שיפורסם באתר
3.
(1)
רשימת חברי המועצה או המועצות, לפי הענין (בחוק זה – "חברי מועצה");


(2)
מועדי קבלת קהל ומספרי טלפון של חברי המועצה;


(3)
רשימת המחלקות השונות והארגונים השונים הפועלים ברשות המקומית;


(4)
מועדי קבלת קהל ומספרי טלפון במחלקות השונות ברשות מקומית;


(5)
פרוטוקולים מישיבות מועצת הרשות המקומית;


(6)
פרטי מכרזים מטעם הרשות המקומית;


(7)
רשימת חוקי העזר ברשות המקומית;


(8)
אפשרויות תשלום מקוונות לרשות המקומית;


(9)
מספרי טלפון לשעת חירום ומוקד עירוני;


(10)
מידע בנושא רישוי עסקים ותכנון עסקי ברשות המקומית;


(11)
 רשימת ספריות, מוסדות חינוך, קייטנות, פארקים וגני משחקים הקיימים ברשות המקומית;


(12)
רשימת המרכזים לטיפול בעולים חדשים ובקשישים, רשימת שירותי רווחה, התנדבות ושירותים פסיכולוגיים הקיימים ברשות המקומית, כולל מידע מפורט על כל אחד מהם;


(13)
הנחיות הנוגעות לבריאות הציבור, פיקוח בריאותי, רשימת בתי מרקחת תורניים, רשימת בתי חולים ברשות המקומית;


(14)
רשימת מוזיאונים, תיאטראות, בתי קולנוע, תערוכות, אירועים ומופעים ברשות המקומית;


(15)
תכניות בניה ופיתוח בתחומי הרשות המקומית, מבני ציבור ואתרים המיועדים לשימור;


(16)
מפת הרשות המקומית;


(17)
כל מידע אחר שהרשות המקומית תמצא לנכון לפרסם.
סייג הוראת סעיף לפרסום מידע
4.
הוראות סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1988  ס"ח התשנ"ח, עמ' 226 יחולו על מידע שמתפרסם לפי הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.
שמירת דינים
5.
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות
6.
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
7.
תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.



דברי-הסבר
 
מטרת הצעת חוק זו להביא לשקיפות עבודתן של הרשויות המקומיות ונגישות קלה יותר עבור האזרח למידע חיוני לגבי פעילות הרשויות. ככל שהאזרח יהיה מודע יותר למתרחש בעירו, תהיה לו גם אפשרות להשפיע ולהגיב לשינויים אלה, וכך להשפיע על איכות חייו באותה רשות מקומית.
יש להדגיש כי אזרחי מדינת ישראל גם היום זכאים לקבל את כל המידע האמור וזאת בהתאם לחוק חופש המידע. ההצעה דואגת לכך שתהיה לאזרח נגישות קלה יותר למידע זה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת ויקטור בריילובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4022); הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יגאל יאסינוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/787) ועל ידי חבר הכנסת יגאל יאסינוב (פ/2640).
--------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בתמוז התשס"ו – 19.7.06

