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תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)17( לפקודת התעבורה1, אני מתקינה תקנות אלה:

 -  )2( פסקה  זעיר",  "רכב  בהגדרה   ,1 בתקנה  התשכ"א-21961,  התעבורה,  בתקנות   .1
תימחק.

כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(
)חמ 3-83-ת1(

י ל א כ י מ רב  מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת הגנת חיית הבר )אגרת היתר סחר(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12ג)ג( לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-11976 )להלן -  
התקנות(, ועקב שינוי המדד כאמור בתקנה 12ג)ב( לתקנות, אני מודיע לאמור:

מיום י"ב בכסלו התשפ"ב )16 בנובמבר 2021(, נוסח תקנה 12ג)א( לתקנות הוא כלהלן:  .1
")א(   בעד מתן היתר -

לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה,   )1(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 367 שקלים חדשים;

לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה,   )2(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 183 שקלים חדשים;

לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה,   )3(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 92 שקלים חדשים;

שקלים   919 של  בשיעור  אגרה  המבקש  ישלם  יצוא  או  יבוא  שאינו  לסחר   )4(
חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהיה פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור 

השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,295 שקלים חדשים לשנה;

לשנה,  חדשים  שקלים   278 בסך  אגרה  המבקש  ישלם  בר  חיית  להחזקת   )5(
ואולם מי שמחזיק בפחות מ–5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, 

יהיה פטור מתשלום אגרה כאמור."

כ"ח בכסלו התשפ"ב )2 בדצמבר 2021(
)חמ 3-524-ת1(

ן י י ט ש ד ל ו ג ל  ו א ש  
מנהל הרשות לשמירת הטבע  

                               והגנים הלאומיים 
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