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  2016–הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו

 

 

 

 הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק:

להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה( הצעת חוק  .1

נדונה בכנסת בקריאה הראשונה  – הממשלה, מטעם 2016–)ביטול(, התשע"ו

וועדת החינוך, התרבות , והועברה ל(2016במאי  23ט"ו באייר התשע"ו )ביום 

 .והספורט

)הוראת שעה( )ביטול  להגנת הספרות והסופרים בישראלהצעת חוק  .2

בדיון המוקדם נדונה בכנסת , מטעם חברי הכנסת 2015–החוק(, התשע"ה

וועדת החינוך, התרבות (, והועברה ל2016מרס  23)ו י"ג באדר ב' התשע"ביום 

 .והספורט

 

)ד( לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת 84בהתאם להוראות סעיף 

לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה 

 ולקריאה השלישית.

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

 (.2016במאי  25י"ז באייר התשע"ו )השלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

יואב קיש, מירב בן ארי,  י הכנסת: חברהצעת החוק הפרטית מייוז

מכלוף מיקי זוהר, ענת ברקו, בצלאל סמוטריץ', אורי מקלב, אלי כהן, 

, אורלי לוי אבקסיס, נאוה בוקר, טלי פלוסקוב, יואל חסון, אלי אלאלוף

 יחיאל חיליק בר, 

אברהם דיכטר, מיקי  סתי הכנ: חברם להצעת החוק הפרטיתמצטרפי

 רוזנטל, מיקי לוי, משה גפני, רועי פולקמן, רחל עזריה
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  2016–(, התשע"ותיקוןחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה( )

 

 20131–ג"התשע(, שעה הוראת) בישראל והסופרים הספרות להגנת בחוק .1 7תיקון סעיף 

 20%לים "בשיעור שלא יעלה על י)א(, המ7בסעיף  ,(העיקרי החוק – להלן)

 שייקבע מהמחיר לצרכן כפי " יימחקו, ובסופו יבוא "בשיעורמהמחיר לצרכן

( א)8 סעיף לפי ההנחה והסכמי, הספרים לחנות לאור המוציא בין בהסכמה

 זו". בתקופה יחולו לא

 – חוק העיקריל 43סעיף ב .2 43תיקון סעיף 

לים "והוא יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום יהמ ,בסעיף קטן )א( (1)  

 יימחקו; –התחילה" 

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא: (2)  

(, 5)-( ו4(, )1)18(, 6)-( ו5(, )3( עד )1)17, 8עד  3, 1סעיפים הוראות  (1")א   

עד ליום כ"ז באב  ןבתוקפיעמדו  42-ו 38עד  35(, 4)-( ו3(, )1)א()20, 19

 .(2016באוגוסט  31התשע"ו )

יעמדו  ,(1יתר הוראות חוק זה, שאינן מנויות בסעיף קטן )א (2)א   

שנתיים מיום פרסומו של חוק להגנת הספרות והסופרים  בתוקפן

 .";2016–בישראל )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו

 ;בטל –סעיף קטן )ב(  (3)  

"תוקפו של חוק זה" יבוא "תוקפם" ובמקום  בסעיף קטן )ג( במקום (4)  

 "בתקופת תוקפו" יבוא "בתקופת תוקפם".

הוראות אין ב, 19812–א"התשמ, הפרשנות לחוק 22 סעיף מהוראות לגרוע בלי .3 תוקף שמירת

 בחוק זה כדי לפגוע גם בכל אחד מאלה: והחוק העיקרי כנוסח

                                                                    
 .208ס"ח התשע"ג, עמ'  1
 .302"ח התשמ"א, עמ' ס 2
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לחוק העיקרי, אלא אם כן  8תוקפו של הסכם שנכרת לפי סעיף  (1)  

יום כ"ז באב  שלאחר תקופה לענייןהסכימו הצדדים לבטלו או לשנותו 

 ;(2016באוגוסט  31התשע"ו )

 לפי דרישת תשלום שנמסרה ובלבד, העיקרי לחוק' ה פרק לפי הליך (2)  

 .(2016באוגוסט  31) יום כ"ז באב התשע"ו לפני העיקרי לחוק 23 סעיף

 
*************************************************************************************** 
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

  2016–(, התשע"ותיקוןהצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה( )ל
 

 

 הסתייגויות

  1 ףלסעי

 אין הסתייגויות

 

 2לסעיף 

לב, יחיאל -חברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר

חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, איתן כבל, מנואל טרכטנברג, אראל מרגלית, מיקי רוזנטל, רויטל 

, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה, איילת נחמיאס סויד, יואל חסון, זוהיר בהלול

 :( מציעיםקבוצת המחנה הציוני –פארן )להלן -ורבין, יוסי יונה, איל בן ראובן ויעל כהן

", יבוא "ב' בטבת (2016באוגוסט  31כ"ז באב התשע"ו )( המוצע, במקום "1בסעיף קטן )א(, 2בפסקה )

 .("2016בדצמבר  31התשע"ז )

 : הסתייגות לנושאהערה* 

(", 2016באוגוסט  31בכל מקום, במקום "כ"ז באב התשע"ו )ש כך 3ף סעי ןאם תתקבל הסתייגות זו, יתוק

 (".2016בדצמבר  31יבוא "ב' בטבת התשע"ז )

 

 3ף לסעי

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

זהבה גלאון, אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, תמר זנדברג, יואב קיש, מירב בן ארי, חברי הכנסת 

ידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עא

יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, באסל גטאס, אוסאמה סעדי, עבדאללה אבו 

 מערוף

 

*************************************************************************************** 


