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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)תיקון מס' 10( )גמול והחזר הוצאות לחברי המליאה(, התשע"א-2011

בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 1 1  הוספת סעיף 17א
)להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 17 יבוא:

"גמול והחזר 
הוצאות

השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע תקנות  בדבר תשלום 17א 
גמול והחזר הוצאות לחברי המליאה האמורים בסעיף 13)א()2(, 
לחבר המליאה האמור בסעיף 13)א()3( שהוא נציג ציבור שיש 
לו עניין בתחומי פעילות הרשות, וכן ליושב ראש המליאה 

אם מונה מבין חברי המליאה האמורים "

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

יותקנו 2   זה,  לחוק   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  17א  סעיף  לפי  ראשונות  תקנות 
בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה; עד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור, רשאי 
למנויים שישולמו  ההוצאות  והחזר  הגמול  את  לאשר  האוצר,  שר  בהסכמת   השר, 

באותו סעיף 

אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  חוק   סעיף 1  
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 )להלן -   
החוק(, מקים את הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 
תהיה  לרשות  לחוק   13 סעיף  לפי  ציבורי   תאגיד  שהיא 
מליאה בת 19 חברים ובהם נציגי ממשלה, נציגים מקרב 
מוסדות מדעיים, נציגי ציבור ונציגי השלטון המקומי  יושב 
ראש המליאה מתמנה בידי השר להגנת הסביבה, מבין 

חבריה, לאחר התייעצות עם המליאה 

תפקידי המליאה כוללים, בדומה למועצות בתאגידים 
ציבוריים אחרים - קביעת מדיניות הרשות, התוויית קווי 
פעולתה של הרשות, קביעת תכניות העבודה של הרשות, 
אישור תקציב הרשות ודיון בדוחות הכספיים שלה, מעקב 
אחרי ביצוע המדיניות, התכניות והתקציבים של הרשות, 
הנחיית מנהל הרשות, וכן דיון והחלטה בכל עניין אחר 

שנראה למליאה דרוש לצורך ביצוע תפקידיה 

והזמן  המליאה  תפקידי  של  והמגוון  ההיקף  בשל 
והמאמץ הנדרשים מחבריה, ובפרט מיושב ראש המליאה, 
להגנת  השר  את  להסמיך  מוצע  כיאות,  ביצועם  לשם 
הסביבה, בהסכמת שר האוצר, לקבוע תקנות לעניין תשלום 
גמול והחזר הוצאות לחברי המליאה וליושב ראש המליאה, 
אשר אינם מכהנים במליאה מתוקף תפקידם בגוף אחר, ועל 

כן אינם מתוגמלים על כהונתם במליאה ממקור אחר   

 סעיף 2    כדי לאפשר תשלום גמול והחזר הוצאות באופן
תקנות  שיותקנו  עד  כי  לקבוע  מוצע  מיידי,    
ראשונות מכוח סעיף 17א לחוק, כנוסחו המוצע בסעיף 1 
להצעת החוק, רשאי השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר 
האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו  כמו 
כן מוצע לקבוע כי תקנות ראשונות כאמור יותקנו בתוך 

שנה ממועד פרסומו של החוק המוצע 
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