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 חוק הספריות הציבוריות (תיקון), ד.תשם״ב-2002*

 תיקון סעיף 1 1. בחוק הספריות הציבוריות, התשל״ה-1975' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו -

 (ו) במקום ההגדרה ״ספרים״ יבוא:

 ״״ספר״ - ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקליט, וכן חומר גרפי,
 קולי או אור־קולי אחר, והכל בכל צורה שבהם הם מופצים ולרבות בכתב

 לעיוורים;״-,

 (2) אחרי ההגדרה ״ספריה ציבורית״ יבוא:

 ״״סרט״ - בכל דרך שבה הוא מופץ לרבות קלטת וידאו-,

 ״עיתון״ - במשמעותו בסעיף 2 לפקודת העיתונות2-,

 ״תקליט״ - בכל צורה שבה הוא מופץ, לרבות קלטת או תקליטור.״

 הוספת סעיף וא 2. אחרי סעיף ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״מטרה 1א. חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת
 הציבור, במטרה לקרם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח שירותי
 ספריה ציבורית, בזמינות ובאיכות סבירים, לצד אמצעים להבטחת מקורות

 המימון למימוש מטרה זו.״

 תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, אחרי ״השר רשאי״ יבוא ״לשם השגת מטרתו של חוק

 זה״.

 החלפת סעיף 5 4. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 5. (א) (1) אחת לשלוש שנים יקבע השר, בכפוף להוראות פסקה (2),
 את העלות השנתית של הוצאות ההחזקה והניהול של ספריה

 ציבורית (בחוק זה - העלות השנתית).

 (2) השר יקבע את העלות השנתית בהסכמת שר האוצר
 ובהתייעצות עם שר הפנים, עם מרכז השלטון המקומי ועם
 ארגון המועצות האזוריות בישראל, לפי אמות מידה שיקבע

 כאמור בשים לב לתקנות לפי סעיף 9(5).

 (3) השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים
 להצמדת סכום העלות השנתית, וכן כללים בדבר הפחתת סכום

 העלות השנתית במקרים מיוחדים המצדיקים זאת.

 (ב) אוצר המדינה ישתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית,
 בשיעור שלא יפחת מ־50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף

 קטן(א).

 (ג) הרשות המקומית תשתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה
 ציבורית שבתחום שיפוטה, בשיעור שלא יפחת מ־50% מהעלות השנתית
 שנקבעה לפי סעיף קטן (א); היתה ההפריה מוחזקת ומנוהלת על ירי
 רשויות מקומיות אחדות במשותף, יראו, לענין סעיף זה, את בלל הרשויות
 המקומיות המשתתפות בהחזקה ובניהול של אותה ספריה ציבורית

 ״שיעור
 ההשתתפות

 נתקבל בכנסת ביום ח׳ בתמוז התשס״ב (18 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 108ג, מיום ב״ה באייר התשס״ב (7 במאי 2002), עמי 458.

 ם״ח התשל״ה, עמי 230.
 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1191.
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 ברשות מקומית אחת; השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים לחישוב שיעור
 השתתפותה של כל רשות מקומית כאמור.

 (ד) השר יקבע כל שנה, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הפנים ולאחר שמיעת
 דעתם של הרשויות המקומיות והארגונים הציבוריים הנוגעים בדבר, את שיעור השתתפותו

 של אוצר המדינה בהקמתן ובפיתוחן של ספריות ציבוריות.״

 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״לרבות שירותים המאפשרים גישה למאגרי ידע תיקון סעיף 6
 ומידע״.

 6. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום הםיפה החל במילים ״או בשל שירותים מיוחדים״ תיקון סעיף 7
 יבוא ״הכל כפי שקבע השר: כן ניתן לגבות תשלומים בשל שירותים מסוימים שניתנו, כפי

 שקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.״

 7. בסעיף 8(ב) לחוק העיקרי, במקום ״בכל הנוגע לביצוע חוק זה״ יבוא ״בכל ענין הנוגע תיקון סעיף 8
 לחוק זה״.

 8. בסעיף 9(5) לחוק זה, במקום ״העסקת כוח אדם, הקמת מבנים וקביעת תקציבים תיקון סעיף 9
 למלאי ספרים״ יבוא ״תקנים לענין העסקת כוח אדם ולענין הקמת מבנים וכן מלאי

 ספרים״.

 9. תחילתו של סעיף 5 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה ביום ז׳ בטבת התשם״ד תחילה
 (1 בינואר 2004) או ביום שבו יחל אוצר המדינה להשתתף בעלות השנתית כאמור בסעיף

 5(ב) לחוק האמור, לפי המוקדם (בחוק זה - יום התחילה).

 10. על אף הוראות סעיף 5(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, בחמש השנים הוראת מעבר
 הראשונות שלאחר יום התחילה תשתתף רשות מקומית בהחזקתה ובניהולה של ספריה

 ציבורית שבתחום שיפוטה, בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין אלה:

 (ו) 50% מסכום העלות השנתית שנקבעה לפי סעיף 5(א);

 (2) סכום השתתפותה בפועל בהחזקתה ובניהולה של אותה ספריה ציבורית בשנת
 2000 כשהוא צמוד למדד; השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע את דרכי

 הצמדת סכום ההשתתפות.

 11. השתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, החלה בהדרגה
 תהיה בהדרגה, באופן שעד תום חמש שנים מיום התחילה תושלם מלוא ההשתתפות.

ת נ ב ל ר ו מ י ן ל ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שרת החינוך

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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 חוק רשויות נחלים ומעיינות (תיקון), התשם״ב-2002*

 תיקון סעיף 1 1. בחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ״א- 1961 י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו,

 במקום ההגדרה ״השרים״ יבוא:

 ״״השר״ - השר לאיכות הסביבה;״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום ״השרים רשאים״ יבוא ״השר רשאי״, במקום ״ולהגדיר

 את תחומה של הרשות״ יבוא ״ולהגדיר את תחומה של הרשות, בהסכמת שר הפנים ושר
 החקלאות,״ ובמקום ״לדעת השרים״ יבוא ״לדעת השר״.

 תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) שלושה נציגי ציבור בעלי השכלה או ניסיון בתחום מתחומי התפקידים
 והפעולות •שעליהם מופקדת רשות הנחל לפי הוראות חוק זה:

 (6) נציג של קרן קיימת לישראל.״

 תיקון סעיף 6 4. בסעיף 6 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״השרים״ יבוא ״השר״ ובמקום ״על ידם״ יבוא ״על
 ידו״;

 (2) בסעיף קטן(ב) -

 (ו) במקום ״השרים יקבעו״ יבוא ״השר יקבע״ ואחרי המילים ״הקבוצות
 המנויות בסעיף 5״ יבוא ״למעט נציגי הציבור לפי סעיף 5(5)״;

 (2) בפסקה (1), במקום ״לשרים״ יבוא ״לשר״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״השרים״ יבוא ״השר״ ובמקום ״לשרים״ יבוא ״לשר״;

 (3) בסעיף קטן(ג), במקום ״השרים רשאים״ יבוא ״השר רשאי״.

 תיקון סעיף 7 5. בסעיף

 תיקון סעיף 9 6. בסעיף

 תיקון סעיף 10 7. בסעיף

 תיקון סעיף 12 8. בסעיף

 תיקון סעיף 16 9. בסעיף

 תיקון סעיף 18 10. בסעיף

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״השרים״ יבוא ״השר״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״השרים״ יבוא ״השר״.

 תיקון סעיף 19 11. בסעיף 9 ו(א) לחוק העיקרי, במקום ״השרים״ יבוא ״השר״.

 תיקון סעיף 21 12. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום ״השרים״ יבוא ״השר״ ובמקום ״ובאישור השרים״

 יבוא ״ובאישור השר״.

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ בתמוז התשס״ב (18 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 5102, מיום י״ז באייר התשס״ב (29 באפריל 2002), עמי 424.

 י סייח התשכ־א, עמי 150.
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 13. בסעיף 22 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 22

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״השרים״ יבוא ״השר״-,

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״לשרים״ יבוא ״לשר״;

 (ג) בסעיף קטן(ג), במקום ״השרים״ יבוא ״השר״.

 14. בסעיף 23 לחוק העיקרי, במקום ״השרים״ יבוא ״השר״. תיקון סעיף 23

 15. בסעיף 25 לחוק העיקרי, במקום ״השרים רשאים, בהודעה ברשומות, לאצול תיקון סעיף 25
 מסמכויותיהם״ יבוא ״השר רשאי, בהודעה ברשומות, לאצול מסמכויותיו״.

 16. בסעיף 26 לחוק העיקרי, במקום ״השרים רשאים״ יבוא ״השר, בהסכמת שר הפנים תיקון סעיף 26
 ושר החקלאות, רשאי״ ובמקום ״ומשעשו כך, רשאים הם״ יבוא ״ומשעשה כך, רשאי

 הוא״.

 17. בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום ״השרים רשאים״ יבוא ״השר רשאי״. תיקון סעיף 27

 18. בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, במקום ״רשאים השרים לצוות עליה״ יבוא ״רשאי השר תיקון סעיף 28
 לצוות עליה״, במקום ״שקבעו בצו״ יבוא ״שקבע בצו״ ובמקום ״רשאים השרים להטיל״ יבוא

 ״רשאי השר להטיל״.

 19. בסעיף 29 לחוק העיקרי, במקום ״השרים״ יבוא ״השר״. תיקון סעיף 29

 20. בסעיף 30 לחוק העיקרי, במקום ״השרים ממונים על ביצוע החוק והם רשאים״ יבוא תיקון סעיף 30
 ״השר ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי״.

י ב ג נ ה י ח ן צ ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה השר לאיכות הסביבה

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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