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 בנושא נייר עמדה

 2012-(חובת קיום הצבעה), התשע"ב חוק השאלת ספרי לימוד תזכיר
על פיה אין לחייב בית ספר להפעיל שבתזכיר החוק,  וצעתרבני צהר מבקשים להסתייג מברירת המחדל המ

 מההורים.  60%לא רצון של למערכת להשאלת ספרי לימוד 

על כל בית ספר להפעיל מערכת : הפוכהחדל צריכה להיות ברירת המ, בט היהודימעל פי הכי , אנו סוברים

 לכך. התנגדומההורים  60%, ולפחות בין ההורים כל עוד לא התקיים משאל ,להשאלת ספרים

  

 :הןבתזכיר החוק  וצעתשיש לשנות את ברירת המחדל המ ותהסיב

מי שמשקיע  חז"ל משבחים את :חלק מהחובה הציבורית לחנך כל ילדהיא מערכת להשאלת ספרים  .1

 שומרי אשרי' : "ובכך מאפשר הפצת ידע לכל אדם ,מעוטי יכולתלמשאיל אותם  ,כספים לרכישת ספרים

 – ספרים הכותב זה :אומר טרפון' ר…? עת בכל צדקה לעשות אפשר וכי – 1'עת בכל צדקה עושה משפט

ר מחובתה לדאוג אש ,המדינהעבור ב, הרי שזמה מבורכתבעבור היחיד זו יאם נראה, ש 2."ומשאילן

 תש"ט) – (חוק לימודי החובההן על חוק המדינה  תחובה הזו מושתתה. גמורה חובה היזו, לחינוכו של כל ילד

 3.ל מימי יהושע בן גמלא בסוף ימי בית שניוהן על מורשת ישראל החֵ 

ם חדשיספרים ברכישת והצורך  ,יותר מילד אחד בבית הספר פחות רבות בישראל ישלמש, שיש לציין

 ספרים כמצב סטנדרטי,  השאלתמערכת ללפיכך, יש לחייב העמדת . מנשוא נטל כלכלי כבדלכולם מהווה 

 בית הספר.שב םתלמידיהלכך מהורי ומשמעותית ישנה התנגדות מפורשת  אלא אם

מערכת הפעלת יתרון משמעותי של  :רכושעל ו לשמירה על ספריםמערכת להשאלת ספרים מחנכת  .2

גם בכך כלל. ספריהם בפרט ורכושם בלשמירת התלמידים עידוד וחינוך א והשאלת ספרים בית ספרית הל

א לשיקולים ימעלה זו מצטרפת אף ה 4.האסורה על פי ההלכההמזיקה לסביבה ו תהשחתה מיותרמנע ית

 ספרים כנורמה המצויה.שבגינם לדעתנו יש לקבוע את קיום מערכת השאלת ה

הפעלת מערכת לרכישת ספרים והשאלתם  :ם הצעת החוק לפי ההצעה הנוכחיתכוף את יישוקושי לא .3

למעשה בתי ספר יתנערו בפועל כי  שומשום כך ישנו חש ,תדרוש מבית ספר מאמצים כלכליים וארגוניים

 יב על פי תזכיר החוק. ההורים, כמחו ןמאחריותם לקיים משאל בי

גורמי האכיפה תקל על  ,כת כזוהספר להפעיל מערלעומת זאת, קביעה כי ברירת המחדל תחייב את בתי 

 בתי ספר שאינם מקיימים מערכת שכזו.  ותמהירבר לאת
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