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 הרשות הצעת לפי, 1998-ח"התשנ, הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים לחוק 66-ו 9 סעיפים לפי סמכותי בתוקף

 אני, 1985-ה"התשמ, התקציב יסודות לחוק 30 סעיף לפי ובאישורו האוצר שר עם התייעצות לאחר(, רשותה - להלן) הלאומיים והגנים הטבע לשמירת

 :אלה תקנות מתקין

 הגדרות

 (ב"התשע תיקון)

 - אלה בתקנות .1

 ;שנים 14 מעל שגילו - הראשונה בתוספת' א שבטור הלאומיים הגנים ולענין, שנים 18 מעל שגילו אדם - "מבוגר"

 ;2002-ב"התשס, אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית לחוק( א)6 בסעיף כהגדרתו אזרחי בשירות מתנדב — "אזרחי רותבשי מתנדב"

-ה"התשנ[, משולב נוסח] הלאומי הביטוח לחוק 238 שבסעיף" ילד" להגדרה( ב)3 בפסקה כאמור לאומי בשירות בהתנדבות שמשרת מי — "לאומי בשירות מתנדב"

1995; 

 ;שנה כל של באוקטובר 31 יום עד באפריל 1 שמיום התקופה - "הרחצה נתעו"

 .טבע לשמורת או לאומי לגן יחד להיכנס המבקשים ומעלה איש 30 - "קבוצה"

 כניסה אגרות

 .טבע רתשמו אותה או לאומי גן אותו לענין הראשונה בתוספת כמפורט כניסה אגרת לרשות תשולם טבע לשמורת או לאומי לגן כניסה בעד .2

 למדד הצמדה

 האחרון האגרות שינוי מיום חודשים 6 חלפו כי או היסודי המדד לעומת יותר או אחוזים 5 של בשיעור עלה המדד כי, כלשהו מדד של פרסומו ביום התברר (א) .3

 - זה לענין; היסודי המדד לעומת החדש המדד עליית בשיעור, הקובע היום שלאחר בחודש 1-ב הראשונה שבתוספת האגרה סכומי ישתנו(, הקובע היום - להלן)

 ;לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "מדד"

 ;הקובע ליום הקודם בחודש שפורסם המדד - "החדש המדד"

 מדד) אוגוסט בחודש שפורסם המדד - להא תקנות של תחילתן שלאחר הראשון הקובע היום ולענין, הקודם הקובע ליום הקודם בחודש שפורסם המדד - "היסודי המדד"

 .1998( יולי חודש

 יצטבר האמור השיעור; מהותי ולא נמוך בשיעור עלה המדד כי ראתה אם הקובע ביום סכומים לשנות שלא הרשות רשאית(, א) משנה בתקנת האמור אף על (ב)

 .הלאה וכן אחריו הבא הקובע ביום שיחושב לשיעור

 .הקרוב השלם החדש לשקל וגליע, כאמור שהשתנה סכום (ג)

 (.ג) עד( א) משנה בתקנות האמור עקב שהשתנה כפי הראשונה התוספת נוסח את ברשומות יפרסם הרשות מנהל (ד)

 פטור

 .כניסה אגרת מתשלום פטורים השניה בתוספת כמפורט מבקרים סוגי .4

 הנחות

 .תוספת באותה כמפורט בשיעור כניסה אגרת בתשלום להנחה זכאים השלישית בתוספת כמפורט מבקרים סוגי .5

 ביטול

 - בטלות .6

 ;1994-ה"התשנ(, טבע לשמורות כניסה אגרות) הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים תקנות (1)

 .1995-ה"התשנ(, לאומיים לגנים כניסה אגרות) הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים תקנות (2)

 ראשונה תוספת
2

 

 (1 תקנה)

 (ב"התשע, ח"התשס: תיקונים)

 שניה תוספת

 (4 תקנה)

 :כניסה אגרת מתשלום הפטורים מבקרים סוגי אלה

 .הרשות מליאת וחבר עובד כרטיס בעל הרשות עובד .1

                                                           
1
 .1343' עמ(, 17.9.1998) ח"התשנ, 5927 ת"ק .

 ;483' עמ(, 8.3.1999) ט"התשנ, 5958 ת"ק :תיקונים

 ;806' עמ(, 9.8.2000) ס"התש, 6049 ת"ק 

 ;1261' עמ(, 22.8.2008) ב"התשס, 6192 ת"ק 

 ;920' עמ(, 28.5.2008) ח"התשס, 6675 ת"ק 

 ;112' עמ(, 19.11.2008) ט"התשס, 6723 ת"ק 

 ;828' עמ(, 31.3.2009) ט"התשס, 6770 ת"ק 

 ;900' עמ(, 4.4.2011) א"התשע, 6992 ת"ק 

 ([;2' מס) א"התשע] 1137' ועמ 1110' עמ(, 30.6.2011) א"התשע, 7012 ת"ק 

 ;70' עמ(, 26.10.2011) ב"התשע, 7044 ת"ק 

 ;3520' עמ (,2.5.2012) ב"התשע, 7116 ת"ק 

 .816' עמ(, 3.3.2013) ג"התשע, 7228 ת"ק 
2
, 6992 ת"בק, 112' עמ, ט"התשס, 6723 ת"בק, 920' עמ, ח"התשס, 6675 ת"בק תוקן, 1111' עמ, ג"התשס, 6263 ת"בק פורסם שלה מעודכן נוסח. הושמטה - כניסה אגרות שיעורי הכוללת התוספת .

, 7611 ת"בק, ג"התשע, 1105' עמ, ב"התשע, 7116 ת"בק(; 7.7.11 מיום חודשים 10 למשך שעה הוראת פורסמה 1137' בעמ, ת"ק באותו) 1110' מע, א"התשע, 7010 ת"בק, 900' עמ, א"התשע

  .683' עמ, ו"התשע



 (ולחגים לשבתות פרט) תפקידו מילוי לשם מקומית רשות ועובד המדינה עובד .2

 .הרשות של מראש באישור - תפקידו מילוי לשם, והטלוויזיה תהעיתונו של וצלם עיתונאי .3

 .תקפה מוסמך מדריך תעודת עמו הנושא תיירים מדריך .4

 .הראשונה בתוספת' ב-ו' א בטורים המפורטים לאומי גן או טבע בשמורת למעט, חוגר תעודת הצגת עם חובה בשירות חייל .5

–ו' א בטורים המפורטים לאומי גן או טבע בשמורת למעט, משרת כרטיס בהצגת אזרחי בשירות ומתנדב, מתנדב תעודת בהצגת לאומי בשירות מתנדב .א5

 .הראשונה בתוספת' ב

 .5 לגיל מתחת ילדים .6

 .בניידות לסיוע הזקוק כאמור לנכה ומלווה עליו חל, 1954-ד"התשי, בנאצים המלחמה נכי שחוק נכה .7

 .בניידות לסיוע הזקוק לנכה ומלווה, עליו חל, 1981-א"התשמ(, ונספים נכים) המשטרה שחוק, נכה שוטר .8

 (.נמחק) .9

 .הרשות מטעם כניסה אישור בעל .10

 (ב"התשע, ט"התשס, ח"התשס, ס"התש: תיקונים)

 שלישית תוספת

 (5 תקנה)

 :כניסה אגרת בתשלום להנחה הזכאים המבקרים סוגי אלה

 .בודד למבוגר הכניסה מדמי אחוזים 50 של הנחה יקבל, 1989-ן"התש, הוותיקים םהאזרחי בחוק כמשמעותו ותיק אזרח תעודת בעל .1

 (.נמחק) .2

 .בודד למבוגר הכניסה מדמי אחוזים 15 של הנחה יקבל, תקפה סטודנט תעודת המציג סטודנט .3

 אחוזים 50 של הנחה יקבלו, בניידות לסיוע קוקהז כאמור לנכה ומלווה עליו חל[, משולב נוסח] 1959-ט"התשי(, ושיקום תגמולים) הנכים שחוק נכה .4

 .בודד למבוגר הכניסה מדמי

 .הראשונה לתוספת' ב-ו' א שבטורים לאומי גן או טבע בשמורת ונוער לילדים הקבועה האגרה את ישלם חוגר תעודת המציג חובה בשירות חייל .א4

, יקבל וכן, בודד למבוגר הכניסה מדמי אחוזים 25 של הנחה, ל"צה ידי על שניתנה התקפ פעיל מילואים חייל תעודת בהצגת, יקבל פעיל מילואים חייל .ב4

 - "פעיל מילואים חייל", זו בתקנה; ללינה המשמש לחניון כניסה מאגרת אחוזים 15 של הנחה, עמו הבאים משפחתו בני עם יחד

 .2008-ח"התשס, המילואים שירות בחוק כהגדרתו מילואים חייל

 או טבע בשמורת ונוער לילדים הקבועה האגרה את ישלם, משרת כרטיס בהצגת אזרחי בשירות ומתנדב, מתנדב תעודת בהצגת לאומי תבשירו מתנדב .ג4

 .הראשונה לתוספת' ב–ו' א שבטורים לאומי גן

 .בודד למבוגר הכניסה מדמי אחוזים 25 של הנחה יקבל הרשות של פעילות קידום במסגרת מוזמן .5

 (1998 בספטמבר 2) ח"התשנ באלול א"י

ל א פ ן ר ת י  א

 הסביבה לאיכות השר


