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   2010–ע"התש, ) שימוש מותר בספרי לימוד ובחוברות עבודה–תיקון (הצעת חוק זכות יוצרים 

2007–ח"התשס, םבחוק זכות יוצרי  .1 א31הוספת סעיף 
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 31אחרי סעיף , ) החוק העיקרי–להלן (

 :יבוא

שימוש מותר  "  

בספרי לימוד 

 ובחוברות עבודה

העתקה של , 31 עד 29בלי לגרוע מהוראות סעיפים  .א31

שהוצאו לאור עבור , דהספר לימוד וחוברת עבו

ובלבד ששימוש בספרי , מותרת, מוסדות חינוך

לרבות פרסומם , לימוד ובחוברות עבודה כאמור

 : ייעשה בהתאם להוראות אלה, באינטרנט

השימוש יהיה ללא תמורה ולמטרת   )1(       

 ;לימוד עצמי בלבד

לרבות עריכה , לא ייעשה שינוי בתוכן  )2(       

הלימוד וחוברות של ספרי , מחדש

 ."העבודה

ר ב ס ה י  ר ב   ד

ההורים , כיום. מדינת ישראל מפיקה ומדפיסה אלפי ספרי לימוד וחוברות עבודה למערכת החינוך
ואלו לעיתים משתמשים רק בחלק , נאלצים לשלם מאות שקלים בשנה עבור ספרי לימוד של ילדיהם

כתוב לרשת האינטרנט ולא מרשה מדינת ישראל כיום לא מאפשרת העלאת החומר ה. מהחומר הכתוב
  .שימוש ביתי דרך המחשב בחומר זה

אשר , בכל ספר לימוד או חוברת עבודה, ללא תשלום, יוכל כלל הציבור להשתמש, על פי הצעת החוק
ניתן יהיה לפרסם באינטרנט כל ספר וחוברת עבודה אשר , במסגרת זו. הוצאו לאור עבור מערכת החינוך

כל תלמיד יוכל לעיין בחומר במחשבו ולהדפיס אך ורק את החומר הלימודי וכך , יצאו לאור כאמור
שכן התלמידים , הדבר יאפשר להורים לחסוך מאות שקלים בשנה עבור קניית ספרים. הרלוונטי עבורו

הם יוכלו , במידת הצורך. יוכלו לעיין בחומר הלימודי באינטרנט ולקרוא אותו ישירות מהמחשב בבית
בית הספר יוכל להדפיס עבור התלמידים את החומר , כמו כן.  ולהביאו לבית הספרלהדפיס את החומר

  . ולא ייאלץ את ההורים להוציא כסף נוסף
  

---------------------------------  
  ר הכנסת והסגנים"הוגשה ליו

                                                                    
 .38'  עמ,ח"ח התשס"ס 1



 2

  והונחה על שולחן הכנסת ביום
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