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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 14( )הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז(, התשע"א–2011 *

 
בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 1, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 1 תיקון סעיף 4

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר אם הוא  ")ב1( 
ניתן  כן  אם  אלא  תקליטורים,  או  עבודה  חוברות  כגון  פריטים,  כמה  הכולל  ממארז  חלק 
לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם, השתכנע הגוף המוסמך כי קיימת סיבה המצדיקה זאת, 
רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט 

במארז בנפרד "

התשי"ג–1953 ממלכתי,  חינוך  לחוק   4 סעיף   לפי 
החינוך  במשרד  גוף  מסמיך  החינוך  שר  החוק(,   – )להלן 
לשימוש  המאושרים  הלימוד  ספרי  רשימת  את  לקבוע 
כלכלי  נטל  מטילה  לימוד  ספרי  רכישת  חינוך   במוסדות 
הוראה  סעיף  באותו  נקבעה  ולכן  התלמידים,  הורי  על 
המגבילה החלפת ספרי לימוד מאושרים בתדירות גבוהה, 

למעט במקרים המצדיקים זאת 

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להוסיף הוראה, 
שגם מטרתה לצמצם את הנטל הכלכלי האמור, ולקבוע כי 
תוגבל קביעתם של ספרי לימוד כספרי לימוד מאושרים 

כמה  לכלול  שיכול  ממארז,  כחלק  רק  נמכרים  הם  אם 
פריטים, בין ספרי לימוד אחדים ובין עזרי לימוד אחרים  
כך, תתאפשר רכישה בנפרד של פריטים במארז, וניתן יהיה 

לעשות שימוש חוזר בחלק מהפריטים בו  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תדון ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת 
בהגדרה  מפורש  באופן  ולכלול  "ספר"  להגדיר  בצורך 
להחיל  אם  הוועדה  תבחן  כן,  כמו  שונים   מדיה  אמצעי 
את ההוראות המוצעות גם לעניין ספרי הלימוד במוסדות 

החינוך שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה 

הצעת חוק מס' פ/1909/18; הועברה לוועדה ביום י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010(   *

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התש"ע, עמ' 594   1
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