
609

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( 
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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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