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חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 12(, התש"ע-2010*

3, 1 תיקון סעיף 3 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
אחרי פסקה )3( יבוא:

כמשמעותה גבוהה  השכלה  לימודי  לעידוד  הקרן  פעילות  את  ולבקר  לנהל   )4(" 
בסעיף 7א, בהתאם להוראות לפי הסעיף האמור, ובכלל זה - 

להשכלה  במוסדות  לימוד  בשכר  ההשתתפות  מערך  את  ולבקר  לנהל  )א( 
גבוהה באזורי סיוע, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, ובין השאר 
לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את 

ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה;

משוחררים  חיילים  עידוד  שמטרתן  ופעילויות  תכניות  ולנהל  לקיים  )ב( 
המתגוררים באזורי סיוע ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות הקרן לעידוד 
לימודי השכלה גבוהה, ובכלל זה לפרסמן בציבור ולבדוק את הבקשות שיגישו 

חיילים משוחררים למימוש זכאותם להשתתפות בתכניות ופעילויות כאמור "

אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 7א 

"קרן לעידוד לימודי 
השכלה גבוהה 

לחיילים משוחררים

בסעיף זה - 7א  )א( 

"אזור סיוע" - אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה 
לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי 
לפי  ההוראות  לצורך  )ה(,  קטן  בסעיף  כאמור  הצעה 

סעיף זה, כולן או חלקן;

"חוק ההתייעלות הכלכלית" - חוק ההתייעלות הכלכלית 
)תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 

ו–2010(, התשס"ט-2009  2;

השר   - אזרחי-לאומי"  שירות  ענייני  על  הממונה  "השר 
שמוקנות לו הסמכויות לפי חוק שירות לאומי )תנאי 
שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח-1998  3, ולפי 
סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם 

אומנותם, התשס"ב-2002  4 

קרן   ,7 בסעיף  האמור  על  נוסף  תהיה,  הקרן  במסגרת  )ב( 
שמטרותיה כמפורט להלן )בסעיף זה - הקרן לעידוד לימודי 

השכלה גבוהה( -

עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי   )1(
)ג(, ללמוד  הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן 
באמצעות  סיוע,  באזורי  גבוהה  להשכלה  במוסדות 

מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות; 

בהם  שמתקיימים  משוחררים  חיילים  עידוד   )2(
)ג(,   קטן  סעיף  לפי  זה  לעניין  שנקבעו  הזכאות  תנאי 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 510, מיום כ"ה בסיוון התש"ע )7 ביוני 2010(, עמ' 1092 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התש"ע, עמ' 508   1

ס"ח התשס"ט, עמ' 157   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 300   3

ס"ח התשס"ב, עמ' 521   4
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המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, 
עידוד  שמטרתן  ופעילויות  תכניות  קיום  באמצעות 
חיילים כאמור )בסעיף זה - תכניות לעידוד לימודי 
השתתפות  באמצעות  השאר  ובין  גבוהה(,  השכלה 
בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות 
המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי 
השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות 

קדם–אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה 

השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל,  )ג( 
בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הממשלה  ראש  באישור 
והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל 

זה בעניינים כמפורט להלן:

תשלום  קבלת  לצורך  הנדרשים  הזכאות  תנאי   )1(
גבוהה  להשכלה  במוסדות  לימוד  בשכר  השתתפות 
באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי 
השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן )ב(; תנאים כאמור 
יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות 
הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב 

במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר   )2(
הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, 

בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים   )3(
הוראות  לפי  גבוהה,  השכלה  לימודי  לעידוד  הקרן 
סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות 
יחולו  שלגביהם  לימוד  תחומי  או  גבוהה  להשכלה 

התכניות האמורות; 

שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים   )4(
משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו; 

מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה והגבלת התקופה   )5(
למימוש הזכאות להטבות כאמור;

נסיבות ותנאים שבהם מי שקיבל מענק לפי סעיף   )6(
זה, אשר לא השלים את לימודיו לקראת תואר אקדמי 
בתוך תקופה שתיקבע, יידרש להחזיר את המענק לקרן 
לעידוד לימודי השכלה גבוהה, וכן חריגים לדרישת 

ההחזר כאמור 

הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר,  )ד( 
עם  בהתייעצות  והגליל,  הנגב  לפיתוח  והשר  החינוך  שר 
השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, ולאחר קבלת

המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, 
עידוד  שמטרתן  ופעילויות  תכניות  קיום  באמצעות 
חיילים כאמור )בסעיף זה - תכניות לעידוד לימודי 
השתתפות  באמצעות  השאר  ובין  גבוהה(,  השכלה 
בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות 
המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי 
השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות 

קדם–אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה 

השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל,  )ג( 
בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הממשלה  ראש  באישור 
והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל 

זה בעניינים כמפורט להלן:

תשלום  קבלת  לצורך  הנדרשים  הזכאות  תנאי   )1(
גבוהה  להשכלה  במוסדות  לימוד  בשכר  השתתפות 
באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי 
השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן )ב(; תנאים כאמור 
יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות 
הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב 

במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר   )2(
הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, 

בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים   )3(
הוראות  לפי  גבוהה,  השכלה  לימודי  לעידוד  הקרן 
סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות 
יחולו  שלגביהם  לימוד  תחומי  או  גבוהה  להשכלה 

התכניות האמורות; 

שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים   )4(
משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו; 

מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה והגבלת התקופה   )5(
למימוש הזכאות להטבות כאמור;

נסיבות ותנאים שבהם מי שקיבל מענק לפי סעיף   )6(
זה, אשר לא השלים את לימודיו לקראת תואר אקדמי 
בתוך תקופה שתיקבע, יידרש להחזיר את המענק לקרן 
לעידוד לימודי השכלה גבוהה, וכן חריגים לדרישת 

ההחזר כאמור 

הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר,  )ד( 
עם  בהתייעצות  והגליל,  הנגב  לפיתוח  והשר  החינוך  שר 
השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, ולאחר קבלת
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לצורך  הדרושים  ומבחנים  כללים  הממשלה,  ראש  אישור 
יישום הוראות סעיף זה והתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן )ג(, 
וכן הוראות בדבר דרך הגשת הבקשות למימוש הזכאות לפי 
סעיף זה והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו 

ברשומות 

הנגב  לפיתוח  והשר  החינוך  שר  האוצר,  שר  השר,  )ה( 
שירות  ענייני  על  הממונה  השר  עם  בהתייעצות  והגליל, 
ועדת  ובאישור  הממשלה  ראש  באישור  אזרחי-לאומי, 
לממשלה  יציעו  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה 
אזורים שייקבעו כאזורי עדיפות לאומית לפי הוראות פרק כ"ו 
לחוק ההתייעלות הכלכלית ויהוו אזורי סיוע לצורך הוראות 
סעיף זה; לא הסכימו השרים על הצעה כאמור, יכריע ראש 

הממשלה בעניין "

תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות שיותקנו לפי הוראות סעיף 7א)ג( לחוק 3  תחילה ותחולה
העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, והוא יחול לגבי חייל משוחרר שסיים את שירותו 

הסדיר ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, ואילך 

תקנות ראשונות לפי סעיף 7א)ג( יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 4 תקנות ראשונות
הכנסת בתוך 21 ימים מיום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)תיקון מס' 8(, התש"ע-2010*

בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998  1 1 תיקון סעיף 39
39, אחרי "והטיפול בו" יבוא "לרבות כללים בדבר  )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 

התנהגות מבקרים בו" 

 הוספת סעיפים
41א עד 41ט

אחרי סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא:2 

"מתן היתר לניהול 
אתר לאומי

בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 41, רשאי השר לתת היתר 41א  )א( 
לניהול אתר לאומי לגוף נוסף על הגופים המנויים באותו 
סעיף )בפרק זה - היתר לניהול אתר לאומי(, שמתקיימים בו 
כל אלה, ובלבד שמצא כי אין מניעה לתת היתר לפי סעיף זה 

בשל הזכויות לגבי המקרקעין שהאתר הלאומי נמצא בהם:

שלא  הפועל  בישראל  שהתאגד  תאגיד  הוא   )1(
למטרות רווח;

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 217, מיום ה' באדר ב' התשס"ח )12 במרס 2008(, עמ' 236 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשס"ט, עמ' 327   1
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בין מטרותיו שימור מבנים ואתרים בעלי חשיבות   )2(
לאומית היסטורית בהתפתחות היישוב בארץ;

התאגיד  מנהל  או  בו  משרה  נושא  התאגיד,   )3(
או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  בעבירה  הורשעו  לא 
ולא  לאומי,  אתר  לנהל  ראוי  התאגיד  אין  נסיבותיה 
הוגש נגד מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור, 

שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי  

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  )ב( 
רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן )א( 

בחירת בעל ההיתר 
לניהול אתר לאומי

בחירת בעל היתר לניהול אתר לאומי תיעשה בהליך 41ב  )א( 
תחרותי, שוויוני ופומבי, שבמסגרתו יתקבלו הצעות מגופים 

מעוניינים שמתקיימים בהם התנאים לפי סעיף 41א  

המציעים כאמור בסעיף קטן )א( יידרשו להציע תכנית  )ב( 
לניהול אתר לאומי, שתשמש, בין השאר, להערכת התאמתו 

של המציע לקבלת היתר 

השר רשאי לדרוש ממציע כאמור בסעיף קטן )א( כל  )ג( 
מידע הדרוש לשם בחינת הצעתו 

לשימור,  תכנית   - אתר"  לניהול  "תכנית  זה,  בפרק  )ד( 
לשיקום ולתחזוקה של אתר לאומי, לרבות השימוש המתוכנן 
באתר ובמבנים שבו, פירוט המקורות הכספיים למימון פעילות 
שירותים  ולמתן  האתר  של  והתחזוקה  השיקום  השימור, 

למבקרים בו 

 תנאי ההיתר
לניהול אתר לאומי

היתר לניהול אתר לאומי יכלול תכנית לניהול אתר כפי 41ג  )א( 
שהגיש המציע כאמור בסעיף 41ב, או בשינויים שקבע השר, 

ואת אופן ביצועה 

השר רשאי לקבוע תנאים בהיתר לניהול אתר לאומי,  )ב( 
לרבות תנאים שיש לקיים לפני שההיתר ייכנס לתוקפו, וכן 
הוראות והגבלות בכל עניין הנובע מהוראות לפי חוק זה; 
השר רשאי לעדכן מזמן לזמן את התנאים בהיתר וכן את פרטי 

התכנית לניהול האתר 

בעל היתר לניהול אתר לאומי ימלא אחר כל התנאים  )ג( 
שקבע השר לפי סעיף קטן )ב(  

 תוקף ההיתר
לניהול אתר לאומי

היתר לניהול אתר לאומי יהיה לתקופה שלא תעלה על 41ד  )א( 
עשר שנים, והשר רשאי להאריכו בתקופה אחת נוספת, שלא 

תעלה על עשר שנים 

השר רשאי לבטל, להגביל או להתנות היתר לניהול אתר  )ב( 
לאומי, אם מצא כי התקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לבעל 

ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו -

זה,  חוק  לפי  הוראות  קיים  לא  ההיתר  בעל   )1(
שחומרת הפרתן מצדיקה ביטול, הגבלה או התניה של 

ההיתר;

בין מטרותיו שימור מבנים ואתרים בעלי חשיבות   )2(
לאומית היסטורית בהתפתחות היישוב בארץ;

התאגיד  מנהל  או  בו  משרה  נושא  התאגיד,   )3(
או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  בעבירה  הורשעו  לא 
ולא  לאומי,  אתר  לנהל  ראוי  התאגיד  אין  נסיבותיה 
הוגש נגד מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור, 

שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי  

השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  )ב( 
רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן )א( 

בחירת בעל ההיתר 
לניהול אתר לאומי

בחירת בעל היתר לניהול אתר לאומי תיעשה בהליך 41ב  )א( 
תחרותי, שוויוני ופומבי, שבמסגרתו יתקבלו הצעות מגופים 

מעוניינים שמתקיימים בהם התנאים לפי סעיף 41א  

המציעים כאמור בסעיף קטן )א( יידרשו להציע תכנית  )ב( 
לניהול אתר לאומי, שתשמש, בין השאר, להערכת התאמתו 

של המציע לקבלת היתר 

השר רשאי לדרוש ממציע כאמור בסעיף קטן )א( כל  )ג( 
מידע הדרוש לשם בחינת הצעתו 

לשימור,  תכנית   - אתר"  לניהול  "תכנית  זה,  בפרק  )ד( 
לשיקום ולתחזוקה של אתר לאומי, לרבות השימוש המתוכנן 
באתר ובמבנים שבו, פירוט המקורות הכספיים למימון פעילות 
שירותים  ולמתן  האתר  של  והתחזוקה  השיקום  השימור, 

למבקרים בו 

 תנאי ההיתר
לניהול אתר לאומי

היתר לניהול אתר לאומי יכלול תכנית לניהול אתר כפי 41ג  )א( 
שהגיש המציע כאמור בסעיף 41ב, או בשינויים שקבע השר, 

ואת אופן ביצועה 

השר רשאי לקבוע תנאים בהיתר לניהול אתר לאומי,  )ב( 
לרבות תנאים שיש לקיים לפני שההיתר ייכנס לתוקפו, וכן 
הוראות והגבלות בכל עניין הנובע מהוראות לפי חוק זה; 
השר רשאי לעדכן מזמן לזמן את התנאים בהיתר וכן את פרטי 

התכנית לניהול האתר 

בעל היתר לניהול אתר לאומי ימלא אחר כל התנאים  )ג( 
שקבע השר לפי סעיף קטן )ב(  

 תוקף ההיתר
לניהול אתר לאומי

היתר לניהול אתר לאומי יהיה לתקופה שלא תעלה על 41ד  )א( 
עשר שנים, והשר רשאי להאריכו בתקופה אחת נוספת, שלא 

תעלה על עשר שנים 

השר רשאי לבטל, להגביל או להתנות היתר לניהול אתר  )ב( 
לאומי, אם מצא כי התקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לבעל 

ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו -

זה,  חוק  לפי  הוראות  קיים  לא  ההיתר  בעל   )1(
שחומרת הפרתן מצדיקה ביטול, הגבלה או התניה של 

ההיתר;
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בעל ההיתר לא גילה לשר מידע שנדרש לגלותו   )2(
או שמסר לו מידע כוזב או שגוי;

בעל ההיתר הפר תנאי מהתנאים שקבע השר לפי   )3(
סעיף 41ג;

יותר  או  אחד  ההיתר  בבעל  להתקיים  חדלו   )4(
מהתנאים לפי הוראות חוק זה, המכשירים אותו לנהל 
אתר לאומי, או התקיים בו תנאי, לפי הוראות חוק זה, 

אשר היה פוסל אותו מלנהל אתר לאומי;

טובת הציבור מחייבת זאת   )5(

באחד  יפוג  לאומי  אתר  לניהול  היתר  של  תוקפו  )ג( 
מאלה:

בעל ההיתר החליט על פירוקו מרצון או שבית   )1(
המשפט נתן צו לפירוקו;

בית המשפט נתן צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני   )2(
בעניינו של בעל ההיתר;

בית המשפט נתן צו הקפאת הליכים, כמשמעותו   )3(
בסעיף 350)ב( לחוק החברות, התשנ"ט-1999  2, בעניינו 

של בעל ההיתר 

בעל היתר לניהול אתר לאומי אינו זכאי לפיצוי כלשהו  )ד( 
בשל ביטול, הגבלה או התניה של ההיתר, לפי סעיף זה 

הגבלות בהעברת 
זכויות

היתר לניהול אתר לאומי וכן זכויות בעל ההיתר בנכסים 41ה 
באתר לאומי, אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול 

תפקידי בעל היתר 
לניהול אתר לאומי

את 41ו  ויטפח  יפעיל  יחזיק,  לאומי  אתר  לניהול  היתר  בעל 
האתר הלאומי שבניהולו, יבצע פעולות לשימור האתר וייתן 
שירותים למבקרים, בהתאם להוראות לפי חוק זה ולתנאי 

ההיתר  

חובות דיווח ומסירת 
מסמכים

לנהל 41ז  עליו  שהוטל  מי  או  לאומי  אתר  לניהול  היתר  בעל 
אתר לאומי יגיש לשר, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו, 
וכן חייב הוא למסור לשר, או למי שהוא הסמיך לעניין זה, 

מסמכים ומידע על פעולותיו, כל אימת שיידרש לעשות כן 

סמכויות לעניין 
אתרים לאומיים

השר ימנה, מבין עובדי משרדו, מנהל לעניין אתרים 41ח  )א( 
לאומיים; למנהל כאמור יהיו נתונות, לעניין אתרים לאומיים, 

הסמכויות המוקנות למנהל לפי סעיפים 54 ו–55 

לצורך פיקוח על הוראות לפי חוק זה, בכל הנוגע לניהול  )ב( 
אתר לאומי על פי היתר, רשאי השר להסמיך, מבין עובדי 

משרדו, ממונים לעניין אתרים לאומיים 

אתרים  לעניין  למנהל  תהיה  תפקידם  מילוי  לשם  )ג( 
אתר  לכל  כניסה  סמכות  זה  סעיף  לפי  ולממונים  לאומיים 

לאומי 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2
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סעיפים 29 ו–30)א( עד )ג( יחולו לעניין אתרים לאומיים,  )ד( 
וסמכויות המוקנות לרשות לפי סעיפים אלה יהיו נתונות 

למנהל לעניין אתרים לאומיים שמונה לפי סעיף קטן )א( 

גביית דמי כניסה 
לאתר לאומי

בעל היתר לניהול אתר לאומי רשאי לגבות דמי כניסה 41ט  )א( 
לשטח אתר לאומי או לחלק ממנו, כפי שקבע השר, ורשאי 
השר לקבוע שיעורים שונים, פטורים לסוגים של מבקרים או 

הגבלות שונות על גביית דמי הכניסה  

ההכנסות מדמי הכניסה לפי סעיף זה ישמשו את בעל  )ב( 
ההיתר לניהול אתר לאומי לשם ביצוע תפקידיו לפי סעיף 41ו 

בלבד "

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר להגנת הסביבה

י ש י ו  ה י ל  א
שר הפנים

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

חוק הכנסת )תיקון מס' 28(, התש"ע-2010*

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 5 - 1 תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )ב(, במקום "של ביטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר   )1(
בין–לאומיים" יבוא "של חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה";

בסעיף קטן )ה(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:  )2(

פרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בישיבותיה של ועדת המשנה   )2("
אסור, אלא אם כן החליטה ועדת המשנה אחרת ";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(

)ה(, נדרש, על פי כל ")ו( )ב( עד  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים   )1(
הוועדה,  ראש  יושב  רשאי  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  של  אישור  דין, 
בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת 
משנה של ועדת הכספים, אם שוכנע כי טעמים מיוחדים של חשש לפגיעה 
של ממש בעניין כלכלי משמעותי של המדינה מחייבים כי האישור, או 

הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד, ויחולו הוראות סעיף קטן )ד( 

ועדת הכספים של הכנסת תבחר את חברי ועדת המשנה כאמור   )2(
)1( עם תחילת כהונתה של כל כנסת; מספרם של חברי ועדת  בפסקה 
המשנה יהיה חמישה לפחות, וחלקם יהיו חברים בסיעות האופוזיציה, 

כהגדרתן בסעיף 11)ג( 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 337, מיום כ"ה בתמוז התש"ע )7 ביולי 2010(, עמ' 204 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התש"ע, עמ' 567   1

סעיפים 29 ו–30)א( עד )ג( יחולו לעניין אתרים לאומיים,  )ד( 
וסמכויות המוקנות לרשות לפי סעיפים אלה יהיו נתונות 

למנהל לעניין אתרים לאומיים שמונה לפי סעיף קטן )א( 

גביית דמי כניסה 
לאתר לאומי

בעל היתר לניהול אתר לאומי רשאי לגבות דמי כניסה 41ט  )א( 
לשטח אתר לאומי או לחלק ממנו, כפי שקבע השר, ורשאי 
השר לקבוע שיעורים שונים, פטורים לסוגים של מבקרים או 

הגבלות שונות על גביית דמי הכניסה  

ההכנסות מדמי הכניסה לפי סעיף זה ישמשו את בעל  )ב( 
ההיתר לניהול אתר לאומי לשם ביצוע תפקידיו לפי סעיף 41ו 

בלבד "

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר להגנת הסביבה

י ש י ו  ה י ל  א
שר הפנים

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

חוק הכנסת )תיקון מס' 28(, התש"ע-2010*

תיקון סעיף 5בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 5 - 1 

בסעיף קטן )ב(, במקום "של ביטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר   )1(
בין–לאומיים" יבוא "של חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה";

בסעיף קטן )ה(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:  )2(

פרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בישיבותיה של ועדת המשנה   )2("
אסור, אלא אם כן החליטה ועדת המשנה אחרת ";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(

)ה(, נדרש, על פי כל ")ו( )ב( עד  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים   )1(
הוועדה,  ראש  יושב  רשאי  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  של  אישור  דין, 
בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת 
משנה של ועדת הכספים, אם שוכנע כי טעמים מיוחדים של חשש לפגיעה 
של ממש בעניין כלכלי משמעותי של המדינה מחייבים כי האישור, או 

הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד, ויחולו הוראות סעיף קטן )ד( 

ועדת הכספים של הכנסת תבחר את חברי ועדת המשנה כאמור   )2(
)1( עם תחילת כהונתה של כל כנסת; מספרם של חברי ועדת  בפסקה 
המשנה יהיה חמישה לפחות, וחלקם יהיו חברים בסיעות האופוזיציה, 

כהגדרתן בסעיף 11)ג( 
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חסויות  תהיינה  זה  קטן  סעיף  לפי  המשנה  ועדת  של  ישיבותיה   )3(
לתקופה שתקבע ועדת המשנה, הקצרה ביותר המתחייבת מאופי העניין, 

ובתקופה זו יחולו הוראות סעיף קטן )ה()2( "

הוראה מיוחדת 
לכנסת השמונה 

עשרה 

5)ו( לחוק 2  ועדת הכספים של הכנסת השמונה עשרה תבחר ועדת משנה לפי סעיף 
הכנסת, התשנ"ד-1994, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, סמוך לאחר תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                         
                                 ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   
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