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חוקהספריותהציבוריות)תיקוןמס'3(,התשס"ז-2007*

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

בהגדרה "ספר", במקום "והכל בכל צורה שבהם הם מופצים" יבוא "והכל בכל   )1(
צורה או טכנולוגיה שבהן הם נשמרים, מאוחזרים או מופצים";

בהגדרה "סרט", במקום "בכל דרך שבה הוא מופץ" יבוא "בכל צורה או טכנולוגיה   )2(
שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ";

או  צורה  "בכל  יבוא  מופץ"  הוא  שבה  צורה  "בכל  במקום  "תקליט",  בהגדרה   )3(
טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ" 

בסעיף 5 לחוק העיקרי - 2.תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )ב(, במקום "בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית, בשיעור שלא   )1(
יעלה על 50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן )א( " יבוא "בהחזקתן ובניהולן 

של הספריות הציבוריות בשיעור כולל של 50% מסכום הבסיס;";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "שנקבעה לה לפי סעיף קטן )א(" יבוא "או בשיעור הסכום   )2(
הקובע, הגבוה מביניהם";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )3(

סכום הבסיס והסכום הקובע יעודכנו לפי שיעור שינוי המדד במועדים  ")ה( 
שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר 

בסעיף זה - )ו( 

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום הבסיס" - הסכום הכולל של השתתפות אוצר המדינה והרשויות 
המקומיות בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשנת 2006;

"הסכום הקובע" - סכום ההשתתפות בפועל של רשות מקומית בהחזקתה 
או בניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה בשנת 2006 " 

תחילתו של סעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח 3.תחילה
)1 בינואר 2008( 

השתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף 5)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, 4.החלה בהדרגה
תהיה בהדרגה, כמפורט להלן:

בשנת הכספים 2008 - בשיעור של 18% מסכום הבסיס;  )1(

משנת הכספים 2009 ועד שנת הכספים 2013 - לכל הפחות בשיעורים שווים מדי   )2(
שנה, באופן שעד שנת הכספים 2013 תושלם מלוא ההשתתפות  
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התקבל בכנסת ביום א' באב התשס"ז )16 ביולי 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק    *

הכנסת - 155, מיום כ"ו בסיון התשס"ז )12 ביוני 2007(, עמ' 202 
ס"ח התשל"ה, עמ' 230; התשס"ג, עמ' 394    1

ספר החוקים 2104, י"א באב התשס"ז, 26.7.2007


