
 גנים רשות הטבע וה

    נוהל מספר:                שם הפרק: 

 בחניוני הלילהת לינה ביטול הזמנ שם הנוהל:

  חתימת המנכ"ל:              הפרק: שם 

 עמודים 4 מתוך  1עמוד מס'              תאריך העדכון: 

 

 

 

 כללי 

 

"הרשות"( מופקדת, בין היתר, על יזום קידום  -הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן .1

ועידוד פעולות חינוך, הסברה והדרכה בתחומי שמירת טבע וערכי הטבע והמורשת, ובכלל זה 

 פעילויות לשם הגברת התודעה בתחומים האמורים בקרב הציבור הרחב.

 

 . אתרי לינה בתשלום הרחב מספקת לציבורהרשות  ו,במסגרת פעילויות אל .2

 

שההזמנה לאחר  בחניוני הלילה של הרשות הזמנת לינהביטול תנאי להסדיר את  מטרת הנוהל הינה .3

 .התקבלה ואושרה על ידי הרשות

 

 הגדרות .4

 ; אוהל שהוקם על ידי עובדי הרשות -"אוהל בדואי"

 ; אנשים המבקשים להזמין לינה מראש 30אדם בודד או קבוצה של עד  –" יחידים"

א )א( לפקודת סדרי השלטון 18לפי ס' ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל –" מנוחה ימי"

לגבי יהודי: שבת ומועדי ישראל, שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון   1948-והמשפט, תש"ח

 ; ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות(

 ; ימים שאינם ימי מנוחה -"עסקים ימי"

 קרוואןאו  אוהל בדואי, חדר, טוקול, בונגלולינה שאינה ב –" לינת שטח"

מסמך המפרט את תנאי העסקה. מסמך עיסקה ימסר למזמין ישירות,  – "מסמך עסקה"

  ; בפקסימליה או בתקשורת אלקטרונית

 ;איש ומעלה המבקשים להזמין לינה מראש 30 -" קבוצה"

 

 

 ביטולהאופן  

 

באמצעות דואר  בכתב הודעת ביטולמשלוח ביטול הזמנה על ידי מזמין הלינה יעשה באמצעות  .5

האתר( ו/או באמצעות  -אלקטרוני, לכתובות שיפורסמו באתר האינטרנט הרשמי של הרשות )להלן

   http://www.parks.org.il/Pages/Campsites.aspx מערכת ההזמנות המופיעה באתר

 

 .אצל הרשות הודעת הביטול תקבלהמועד בו ההמועד הביטול יחשב 

 

 

http://www.parks.org.il/Pages/Campsites.aspx


 רשות הטבע והגנים 

    נוהל מספר:                 :כרךשם ה 

  הזמנת לינה בחניוני הלילהביטול  שם הנוהל:

                 הפרק: שם 

 עמודים 5מתוך   2עמוד מס'               תאריך העדכון: 

 

 

 תנאי הביטול

 
  .להלןפורט מ, כשהוזמן הלינהסוג ובכמות המזמינים  וב הינם כתלות  תנאי הביטול . 6
 

 : ליחידיםניוני הלילה להלן תנאי הביטול עבור הזמנת לינה בח  6.1 
 

ימי  3עד הזמנה ביטול  – אוהל בדואי / קרוואן / / חדר/טוקול  בונגלו ת שטח/לינ  6.1.1 

 .מערכה הכולל של ההזמנה 25%חיוב בסך של  - מועד הלינה לפני עסקים

 

מערכה הכולל  50%של  חיוב בסך  -מועד הלינהלפני  ימי עסקים 2עד ביטול הזמנה  6.1.2

 .נהשל ההזמ

 

 ואמלחיוב  -מועד הלינהלפני  ,ימי עסקים 2 -מביטול הזמנה בפרק זמן הנמוך  6.1.3

 ההזמנה.ערכה הכולל 

 

 :קבוצהליוני הלילה נבחלהלן תנאי ביטול הזמנת לינה     6.2
 

ימי  7עד הזמנה ביטול  - /קרוואןאוהל בדואי/ חדר /  / טוקול לינה בבונגלו .א 6.2.1

  .נוסף ללא חיוב זרת מלוא התמורההח -הלינהמועד לפני  עסקים

 של בסך חיוב -מועד הלינהלפני  עסקיםימי  7-ביטול הזמנה בפרק הזמן הנמוך מ .ב

 מערכה הכולל של ההזמנה. 50%

 

 :6.2.1המפורטת בסעיף  מההזמנהביטול חלק כאשר מבוקש  6.2.2

החזרת התמורה  -ממספר האנשים בקבוצה 10%של עד הזמנה ביטול  6.2.2.1

 נוסף.  חיוב ללא היחסיבשיעור 

 

-בפרק זמן הנמוך מ ממספר האנשים בקבוצה 10%של מעל הזמנה ביטול  6.2.2.2

היחסי מערך ההזמנה   50% של בתשלום בסך חיוב -מועד הלינהלפני  ימי עסקים 7

 . האנשים שביטלו( )לפי מספר

 

  להלן תנאי ביטול הזמנת לינת שטח:     6.2.3

, בפרק זמן 6.2.4ף סעימפורטים בחלק א לה בחניוני הלילהביטול לינה ב 6.2.3.1

 :לפני מועד הלינה, יחולו התנאים הבאים ימי עסקים 7-הנמוך מ

 ₪. 500חיוב בתשלום בסך  -בקבוצה אנשים 100 עדביטול הזמנה של  (א)

חיוב בתשלום  - בקבוצה אנשים 200 עדו 100מעל  ביטול הזמנה של (ב)

 ₪. 1000 בסך
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  הזמנת לינה בחניוני הלילהביטול  שם הנוהל:
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 עמודים 5מתוך   3עמוד מס'               תאריך העדכון: 

 

 

תשלום חיוב ב - בקבוצה אנשים 300עד ו 200מעל ביטול הזמנה של  (ג)

 .₪ 1500בסך 

חיוב בתשלום  - בקבוצהאנשים  400עד ו 300מעל ביטול הזמנה של  (ד)

 ₪. 2,000בסך 

 2,500חיוב בתשלום בסך  - בקבוצהאנשים  400ביטול הזמנה של מעל  (ה)

.₪ 

 

, בפרק זמן 6.2.4סעיף ל בהמפורטים בחלק  בחניוני הלילהביטול לינה ב 6.2.3.2

 ימי עסקים לפני מועד הלינה, יחולו התנאים הבאים: 7-הנמוך מ

 ₪. 250חיוב בתשלום בסך  -אנשים 100ביטול הזמנה של עד  (א)

 500חיוב בתשלום בסך  -אנשים 200עד ו 100מעל ביטול הזמנה של  (ב)

.₪ 

 750חיוב בתשלום בסך  -אנשים  300עד ו 200מעל ביטול הזמנה של     (ג)

.₪ 

 1000חיוב בתשלום בסך  -אנשים  400עד ו 300מעל  ה שלביטול הזמנ (ד)

.₪ 

 ₪. 1250חיוב בתשלום בסך  -אנשים  400ביטול הזמנה של מעל  (ה)

 

 

 טבלת ריכוז תנאי ביטול לקבוצה

 לינת קבוצה* 

לינת בנוגלו / טוקול / חדר / אוהל בדואי / 

 קרוואן

 קבוצה*לינת 

 שטח קטע א

 לינת קבוצה*

 לינת שטח קטע ב

 ו ה ד ג ב א

ביטול  

 מלא

 ביטול חלקי

 10%עד 

 ביטול חלקי

 10%מעל 

  

אין חיוב ללא  - לפני מועד תחילת שירות ימי עסקים 2 – 0

תלות בזמן 

 הביטול

- - - 

 - - - - ומעלה ימי עסקים 3

חיוב  לפני מועד תחילת שירות ימי עסקים 7 – 0

50% 

מערך  50%

 הזמנה שבוטלה

0-100 500 ₪ 

101-200 1,000 ₪ 

201-300 1,500 ₪ 

301-400 2,000 ₪ 

 ש"ח 2,500 -401

100 250 ₪ 

101-200 500 ₪ 

201-300 750 ₪ 

301-400 1,000 ₪ 

 ש"ח 1,250 -401

אין  ימי עסקים 7מעל 

 חיוב

 אין חיוב אין חיוב אין חיוב

 +30* קבוצה  
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 :לעניין נוהל זה חניוני הלילהפירוט להלן  6.2.4

 
 חלק א

חניון האגם,  חי בר  חוות משמר הכרמל,  אשקלון,  אשכול,, חורשת טל אכזיב, גן השלושה,

  מצדה,ממשית,  ירקון )מקורות הירקון ופארק אפק(, יהודייה,חניון בארות,  ,היטבת

 ., מעיין חרוד, עין חמדיחיעם, כוכב הירדן, נחל עמוד, תל ערד, )משודרג( פלמחים

 

 חלק ב

 .)רגיל( פלמחים ארק הכרמל, חניוני הר מירון,חניוני פהבונים, -בית ינאי, חוף דור

 

 

 במקרה של ביטול מתשלוםו/או הנחה פטור בקשה ל

 

מתשלום  ו/או הנחה בקשה מיוחדת לפטור"יום מזמן ההודעה על חיוב  30תוך  להגיש רשאימזמין  .7

 מנהל תחוםבכתב ל. הבקשה המיוחדת תוגש )להלן: "בקשה לפטור או הנחה"( "במקרה של ביטול

 באתר האינטרנט הרשמי של הרשות מתברשות, לכתובת המפורס לילההחניוני 

winter2@npa.org.il  

 

פטור על פי שיקול דעתם להחליט על  םרשאי מנהל תחום חניוני הלילה/או מנהל אגף מבקרים ו .8

ויועברו לידיעה ואישור אגף כספים. משיקולים שיפורטו בכתב  או הנחהחיוב  מתשלום

 למתן פטור או הנחה: קריטריוניםה

 

 מזג אוויר קיצוניביטול בשל   8.1 

 

 מצב בטחוני חריגביטול בשל   8.2

 

 נסיבות אישיות מוצדקות בכפוף להצגת אישורים רלוונטיים ביטול בשל   8.3

 

יש בינו ובין מבקש הפטור חשש מי ש כאמור, מתשלוםו/או הנחה החלטה בדבר פטור תינתן לא  .9

 מנהל חטיבה קהל וקהילהלהחלטת תועבר הבקשה לפטור או הנחה לניגוד עניינים. במקרה זה, 

 .ברשות

 

 

mailto:winter2@npa.org.il
mailto:winter2@npa.org.il
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 פרסום

 

כל הזמנה של יחיד או קבוצה תסתיים בהפקת מסמך עיסקה ומסירתו למזמין בפקסימליה או  .10

 . בתקשורת אלקטרונית

 

 פורסמו באתר האינטרנט של הרשות.עיקרי הוראות נוהל זה י . 11

 


