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חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס'  ,)9התשע"ב—*2012
חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס'  ,)9התשע"ב—*2012
בחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך—1960 ,1בסעיף 4יג —
.1
תיקון סעיף 4יג
בחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך—1960 ,1בסעיף 4יג —
.1
( )1האמור בו יסומן "(א)" ,ובו ,המילים "שיש לציבור עניין בה" — יימחקו ,ואחרי
הרשות";ובו ,המילים "שיש לציבור עניין בה" — יימחקו ,ואחרי
יסומן "(א)",
"ובאתרהאמור בו
"ברשומות" יבוא ()1
האינטרנט של
"ברשומות" יבוא "ובאתר האינטרנט של הרשות";
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) החלטה של הנהלת הרשות (בסעיף זה — החלטת הנהלה) תפורסם באתר
אלה:הרשות (בסעיף זה — החלטת הנהלה) תפורסם באתר
הנהלת
החלטה של
להוראות
"(ב) בכפוף
האינטרנט של הרשות,
האינטרנט של הרשות ,בכפוף להוראות אלה:
( )1לא תפורסם החלטת הנהלה הכוללת מידע שהוראות סעיף (9א) לחוק
שהוראות סעיף (9א) לחוק
המידע)מידע
חופשהכוללת
הנהלה
תפורסם
( )1לא
התשנ"ח—19982
חלות לגביו,
החלטתחוק
(בסעיף זה —
חופש המידע,
חופש המידע ,התשנ"ח—19982
שלישי; חוק חופש המידע) חלות לגביו,
(בסעיף זה —
או מידע הכולל פרטים שמסירתם עלולה לפגוע בצד
או מידע הכולל פרטים שמסירתם עלולה לפגוע בצד שלישי;
( )2הרשות רשאית שלא לפרסם החלטת הנהלה הכוללת מידע שהוראות
שלא לפרסם החלטת הנהלה הכוללת מידע שהוראות
רשאית
הרשות
סעיף (9ב) לחוק ()2
לגביו;
חלות
חופש המידע
סעיף (9ב) לחוק חופש המידע חלות לגביו;
על פרסום מידע כאמור בפסקאות ( )1ו–( ,)2יחולו הוראות סעיף  11לחוק חופש
פרסום מידע כאמור בפסקאות ( )1ו–( ,)2יחולו הוראות סעיף  11לחוק חופש
המידע ,בשינויים על
המחויבים.
המידע ,בשינויים המחויבים.
(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב) כדי לגרוע מזכותו של מבקש מידע
לפי חוק חופש המידע.
תיקון סעיף 4יג

*

1
2

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב ( 8במאי [ )2012בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי
 ;])2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת —  ,442מיום י"א באדר התשע"ב ( 5במרס ,)2012
עמ' .104
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשע"א ,עמ' .756
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .226
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(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,תחילת תוקפה של החלטת הנהלה לא תהיה
מותנית בפרסומה ,אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה".
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