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

 הצעת חוק השאלת ספרי לימוד )תיקון מס' 7( )חובת השאלת ספרי לימוד(, התשע"ד–2013 *

 
בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א–2000 1 )להלן – החוק העיקרי(, במקום סעיף 2 יבוא: 1.החלפת סעיף 2

"חובת השאלת 
ספרי לימוד

בכל בית ספר תפעל תכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם 2. )א( 
להוראות חוק זה; ואולם, המנהל הכללי של משרד החינוך או 
מי מטעמו רשאי להחליט כי בבית ספר מסוים לא תפעל תכנית 
כאמור אם מצא כי אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית בבית 

הספר, בין היתר בשל השתתפות מועטה של תלמידים בה 

ספרי  השאלת  תכנית  בו  פועלת  שלא  ספר  בית  מנהל  )ב( 
הלימודים  בשנת  הפעלתה  על  התלמידים  להורי  יודיע  לימוד 

שלאחר מכן זמן סביר לפני תחילת שנת הלימודים 

הורי תלמיד רשאים להודיע למנהל בית הספר כי אינם  )ג( 
מעוניינים שהתלמיד ישתתף בתכנית השאלת ספרי לימוד 

בתכנית השאלת ספרי לימוד הפועלת בבית ספר ישתתפו  )ד( 
תלמידים שהוריהם לא מסרו הודעה לפי סעיף קטן )ג( 

השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות בדבר האופן  )ה( 
והמועדים למסירת הודעות לפיו "

בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:2.תיקון סעיף 3

השר יעמיד לרשותו של כל בית ספר העומד להיכלל לראשונה בתכנית השאלת  ")א( 
ספרי לימוד סכום חד־פעמי מתקציב משרדו לסיוע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד "

2000 התשס"א– לימוד,  ספרי  השאלת  וק   ח
)להלן – החוק(, קובע כי כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית 
השאלת ספרי הלימוד )להלן – התכנית(, בתנאי ש־60% 
בתכנית   להשתתף  הסכימו  התלמידים  מהורי  לפחות 
הניסיון מלמד שמצב דברים זה עיכב את הפעלת התכנית 
בבתי ספר רבים  בהצעת חוק זו מוצע אפוא להפוך את 
על  המוטלת  לחובה  שברשות  מעניין  התכנית  הפעלת 

כלל בתי הספר  

עוד מוצע לקבוע כי על הורי התלמידים יהיה להודיע 
בתכנית;  ילדיהם  בהשתתפות  מעוניינים  אינם  אם  רק 
לעומת זאת, כיום עליהם לתת את הסכמתם להשתתפות 
כאמור  לשם כך, מנהל בית ספר שלא מופעלת בו התכנית 
הכוונה  על  הלימודים  שנת  תחילת  לפני  להורים  יודיע 
להפעילה והם יוכלו – אם ירצו בכך – להודיע כי אינם 

מעוניינים שילדם ישתתף בתכנית 

לפי הוראות החוק, המימון להפעלת התכנית בבית 
ספר מסוים מקורו בהשתתפות ראשונית בסכום חד־פעמי 
מצד משרד החינוך ובהשתתפות ההורים  מוצע להסמיך 
את המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו לקבוע 
שהתכנית לא תפעל בבית ספר מסוים אם מצא שאין די 
מקורות כלכליים לעשות כן, בין היתר אם היה מספר רב 

של הורים שאינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בתכנית 

בשל הפיכת הפעלת התכנית מעניין שברשות לעניין 
שבחובה, מוצע להתאים את נוסחו של סעיף 3)א( לחוק, 

וכן לבטל את הוראת סעיף 5א לחוק, שזו לשונו: 

"המכסה השנתית להכללת בתי ספר בתכנית השאלת 
ספרי לימוד

יפרסם,  החינוך  משרד  של  הכללי  המנהל  5א   
לקראת כל שנת לימודים, את מספר בתי הספר הנוספים 
שאפשר להכלילם בתכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם 

הצעת חוק מס' פ/1164/19 )מספר פנימי: 480415(; הועברה לוועדה ביום י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(    *

ס"ח התשס"א, עמ' 12; התשע"ב, עמ' 389.  1
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סעיף 5א לחוק העיקרי – בטל 3.ביטול סעיף 5א 
תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה 4.תחילה

הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה החל בשנת הלימודים התשע"ה על בתי ספר לפי קביעת שר 5.החלה בהדרגה
החינוך, ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז 

בית ספר שביום תחילתו של חוק זה פעלה בו תכנית השאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי 6.הוראת מעבר
שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 

לחוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3)א( 

ביטול סעיף 5א סעיף 5א לחוק העיקרי – בטל 3.

תחילהתחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה 4.

הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה החל בשנת הלימודים התשע"ה על בתי ספר לפי קביעת שר 5.
החינוך, ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז 

החלה בהדרגה

בית ספר שביום תחילתו של חוק זה פעלה בו תכנית השאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי 6.
שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 

לחוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3)א( 

הוראת מעבר

השנתית(;  המכסה   – זה  )בסעיף  זה  חוק  לפי  להוראות 
עלה, בשנת לימודים מסוימת, מספר בתי הספר המבקשים 
להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד כאמור, על המכסה 
לפי  החינוך,  משרד  של  הכללי  המנהל  יחליט  השנתית, 
אמות מידה שיפרסם, לאחר שאושרו בידי השר, על בתי 

הספר שייכללו בתכנית "

משנת  בהדרגה  יוחל  המוצע  התיקון  כי  מוצע 

השלמת  לשם  שנים,  שלוש  במשך  התשע"ה  הלימודים 
ההיערכות ליישומו 

השפעה על זכויות הילד

התיקון המוצע נועד להביא לפריסה רחבה יותר של 
התכנית ולהקל על ההורים הנדרשים לשאת בעלויות של 
לרווחת  לתרום  כדי  בו  ויש  חדשים,  לימוד  ספרי  רכישת 

ילדיהם 

 יוזמים: חברי הכנסת עמרם מצנע, דוד צור, מאיר שטרית, קארין אלהרר,
דב חנין, ניצן הורוביץ, איציק שמולי
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