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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק השאלת ספרי לימוד )תיקון מס' 6( )חובת קיום הצבעה(, 
התשע"ב-2012

בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 1, בסעיף 2)א(, אחרי "באישור הועדה" יבוא 1 תיקון סעיף 2
"לצורך קיום הוראות סעיף זה, בבית ספר שטרם נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד 
או שפרש ממנה, מנהל בית הספר יהיה חייב לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים 
בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, במועד ובאופן שקבע 

השר "  

התשס"א-2000 לימוד,  ספרי  השאלת  חוק   כללי 
להצטרף  ספר  לבתי  מאפשר  החוק(,   - )להלן   
להורי  ניתן  שבמסגרתה  לימוד,  ספרי  השאלת  לתכנית 
התלמידים שירות של השאלת ספרי לימוד, על ידי שמירת 
הספרים המשומשים ורכישה מרוכזת של הספרים החסרים 
על ידי בית הספר  תכנית השאלת ספרי הלימוד משלבת 
בתוכה הקלה משמעותית בנטל הכלכלי המונח על כתפי 
ההורים וכן מהווה ערך חינוכי חברתי בעבור התלמידים  

כיום, על פי החוק, אם ניתנה הסכמה של למעלה 
להשתתף  הספר  בבית  התלמידים  מהורי  אחוזים  מ–60 
בתכנית השאלת ספרי לימוד )להלן - התכנית(, והוגשה 
בקשה לכך לפי תקנות השאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010, 
הספר  בית  יצורף  לימודים,  שנת  תום  לפני  ימים   50 עד 

לתכנית בשנת הלימודים הבאה 

הוועדה  בדוח  החינוך  שבפרק  להמלצות  בהמשך 
לשינוי חברתי כלכלי בראשותו של הפרופ' מנואל טרכטנברג 
)"ועדת טרכטנברג"(, בנוגע להפחתת נטל תשלומי ההורים, 
הוחלט לפעול למען הסרת המכשולים בפרויקט השאלת 

ספרי הלימוד, בין השאר, באמצעות חיוב מנהלי בתי ספר 
לערוך הצבעה בבית ספרם בדבר הצטרפות לתכנית השאלת 
ספרי לימוד  הצעת החוק תבטיח כי בכל בית ספר יתקיים 
הליך פומבי שבו יתבקשו כל הורי התלמידים להתייחס 
לשאלה בדבר הסכמתם להשתתפות בתכנית השאלת ספרי 
לימוד  אם למעלה מ–60 אחוזים מההורים יסכימו לכך, 

יצורף בית הספר לתכנית השאלת ספרי לימוד   

הספר  שבית  ספר,  בית  שמנהל  לקבוע  מוצע   סעיף 1 
שאותו הוא מנהל אינו כלול בתכנית השאלת   
הורי  כל  בקרב  הצבעה  לקיים  חייב  יהיה  לימוד,  ספרי 
להשתתפות  הסכמתם  בדבר  הספר  בבית  התלמידים 
זו תתקיים בכל בית ספר שאינו כלול  בתכנית  הצבעה 
בתכנית, בין אם טרם התקיימה בו הצבעה בקרב ההורים, 
ובין אם בית הספר פרש בעבר מהתכנית או שנערכה בו 
שמסכימים  הורים  של  רוב  בו  היה  ולא  הצבעה  בעבר 
והדרך  ההצבעה  לקיום  המועד  בתכנית   להשתתפות 

לקיומה תיקבע בידי השר בתקנות 
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