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 קדמהה

השוואה תיער3 בי6 המצב . ייר זה עור3 בחינה השוואתית של חוקי הפקדת ספרי9 במדינות שונותנ

: להל6 (1999ס "התש, )חובת מסירה וציו6 הפרטי9(הקיי9 בישראל לבי6 הצעת חוק הספרי9 

, קנדה, דנמרק, אוסטרליה, ב"ארה, שבדיה, בריטניה: והמצב הקיי9 במדינות) הצעת החוק

 .צרפת ונורבגיה, ספרד

 :בחנו שאלות מרכזיות הנוגעות לחוק הפקדת הספרי9י

 ?ה/ החומרי/ המחוייבי/ בהפקדהמ •

 ?ה1 ספריות ההפקדהמ •

 ?הו מספר העותקי/ להפקדהמ •

 ?יהו האחראי לביצוע ההפקדהמ •

 ? ההפקדהדהו מועמ •

השוואה בי6 ספריות פרלמנטריות ) לבקשת הוועדה(יערו3 הנייר , נוס> להשוואת חוקי ההפקדהב

הא9 חובת , הא9 ספריית הפרלמנט היא הספריה הלאומית: תבדקנה השאלות הבאות. בעול9

 .ההפקדה חלה ג9 כלפי ספריית הפרלמנט ואת מי משרתת הספריה

ולא נמצאה לה6 ,  מדינות שונות נתנו עליה6 את הדעתריועלו מספר שאלות אש, בסיו9 המסמ3

 .התייחסות בהצעת החוק העומדת על הפרק

 



 
 

 3

 בואמ

מטרה המרכזית של חוק הפקדת הספרי9 היא איסופו והנצחתו של האוצר התרבותי וההיסטורי ה

 . של האומה

. תיהמוסד המרכזי לריכוזו של האוס7 הלאומי הוא הספריה הלאומ, כל המדינות שנבדקוב

כספרייה ) היפני DIETהקונגרס האמריקאי וה (ב וביפ6 משמשת ספריית הפרלמנט "בארה

בחלק מ6 המדינות מצוייני9 . וחוק הפקדת הספרי9 מחייב הפקדה לספריות אלה, הלאומית

בשבדיה יש להפקיד כל פרסו9 ג9 במספר , כ3. גורמי9 נוספי9 בה9 יש להפקיד פרסומי9 שוני9

, יש להפקיד עותק ג9 אצל האחראי על ההפקדות במשרד הפני9, בצרפת. תוספריות אוניברסיטאי

דוגמא יחודית לשיטת . ובאוסטרליה יופקד כל פרסו9 ג9 בספריית מדינת המחוז בה פורס9

אול9 חמש ספריות , ש9 מופקד כל פרסו9 בספריה הלאומית, הפקדה נית6 למצוא בבריטניה

 .ללא תשלו9, מכל ספר היוצא לאור בבריטניה עותק, ל פי דרישהע, נוספות זכאיות לקבל

כ8 , תוק1 חוק הפקדת הספרי/ במהל8 שני העשורי/ האחרוני/, מרבית המדינות שבמחקרב

בחלק מ6 המדינות בחר המחוקק להשתמש . שיכיל פרסומי/ אלקטרוני/ לצד פרסומי/ בדפוס

כ3 . טות פרסו9 חדשותיע9 הופעת ש, על מנת למנוע צור3 בתיקו6 החוק בעתיד, בהגדרה מרחיבה

ש9 נקבע , ובדנמרק, ש9 חובת ההפקדה חלה על כל מסמ3 המשוכפל ויוצא לאור, למשל בשבדיה

 .חייב בהפקדה, בכל דר3 יצור והפצה, כי כל חומר המפורס9

השוואה בי6 ספריות פרלמנטריות ) לבקשת הוועדה(יערו3 הנייר , נוס> להשוואת חוקי ההפקדהב

הא9 חובת , הא9 ספריית הפרלמנט היא הספריה הלאומית: הבאות יבדקו השאלות. בעול9

כלל נית1 לומר כי מרבית כ. ההפקדה חלה ג9 כלפי ספריית הפרלמנט ואת מי משרתת הספריה

. אינ/ מזכירי/ את ספריית הפרלמנט כספריית הפקדה, במדינות שנבדקו, חוקי ההפקדה

הקונגרס ( ספריית הפרלמנט תש/ משמש. ב וביפ1"חריג לכ8 הוא המצב בארה, כאמור

וחוק הפקדת הספרי/ מחייב הפקדה , כספרייה הלאומית) היפני DIETהאמריקאי וה 

 .לספריות אלה
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 ומרי/ המחוייבי/ בהפקדהח.א

יחד , של9 אשר נדפס בישראל פרסכל . או הוספה לעיתו6 יתו1על גיליו6 כ

 מהדורה לוג9 מכ, הצילומי9 ושאר הפיתוחי9 השייכי9 לו, ע9 כל המפות

 .חדשה אשר תצא לאור וכל הוספה או שינוי

 שראל י

פ "ע(מצב קיי9 

 )פקודת העיתונות

היוצאי9  לטתקוכ6 מכל  מעט עיתו1לאו דבר דפוס אחר  תב עתכ, פרס

 .התק6 כלשהו שיש עליו טביעה: קלטת. לאור בישראל

 שראלי

 על פי הצעת החוק

, עלוני9: צויי9 ג9מתחת הגדרת ספר . ל ספר היוצא לאור בבריטניהכ

letterpress ,9תכניות , מפות, תווי)plan( ,טבלאות ודיאגרמות. 

כהסדר . פרסומי/ שאינ/ דברי דפוסלהתקבלה חקיקה בנוגע  אלדיי6 ע

 .זמני הספרייה מפעילה קוד הפקדה וולנטרית לפרסומי9 מסוג זה

 בריטניה

להפכו זמי6  בא9 הכוונה היא, ש להפקיד כל מסמ8 המשוכפל ויוצא לאורי

חוק ההפקדה כולל חומר מודפס .  לציבור הרחב או לחלק מוגדר ממנו

 . וחומר אלקטרוני

 .רשימת דוגמאות לחומרי9 המיועדי9 להפקדה מצורפת למסמ3*

 בדיהש

החוק מתייחס . ל פרסו/ שיש עליו זכות יוצרי/ מחוייב בהפקדהכ

 לצור3 דולציוד נלווה שיש להפקי, לפרסומי9 כתובי9 ואלקטרוני9

 .הפעלת9

 תקציר החוק מצור> למסמ3*

 ב"רהא

"   פרסו/"המונח . ל פרסו/ היוצא לאור באוסטרליה חייב בהפקדהכ

work) (  חות שנתיי/"כתבי עת דוגמת עלוני חדשות או דו, ספר:כולל ,

, תרשימי/ וטבלאות, תכניות ושרטוטי/, מפות, תווי/, עתונות יומית

 .קטלוגי/ ועלוני/

ות המחוז באוסטרליה חובת ההפקדה כוללת ג/ חומרי/ נבכמה ממדי

 (,Northern Territory .ודיסקטי/ CDבפורמט אלקטרוני כ 

Queensland South Australia,Tasmania, Western Australia,( 

 אוסטרליה

החוק כולל ג9 . חייב בהפקדה, בכל דר8 יצור והפצה, ל חומר המפורס/כ

מוזיקה (הקלטות קול ). מיקרופילמי9 מיקרופישי9 או(מיקרופורמי9 

 נמרקד
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מוצרי9 ,  פרסומי9 בבריל, תצלומיvideograms ,9, סרטי צילו9). ודיבור

: עותק פיסי (רסומי/ אלקטרוניי/פ, המשלבי9 סוגי הפקה אלה

 ,)פרט לבסיסי נתוני9 דינמיי9(בסיסי נתוני9 , )CD, דיסקטי9

.State and University Libraryיופקדו ב  תקליטי/ וקלטות וידאו, יתוני/ע

, הקלטות וידאו, הקלטות קול, מיקרופורמי9, סדרות, עלוני9, פרי/ס

דיסקטיCD-ROM ,CD-I , 9: בפורמט פיסי (רסומי/ אלקטרוני/פ

 .מולטימדיה,.קול מוזיקלי:פס,)וכדומה

 קנדה

ובא9 ה9 מיועדי9 או שאינ9 מיועדי9 , בכל תוכ6 וצורת הדפסה, פרי/ס

 ילונות מודפסי/ג.  עמודי50:49חומר כתוב בהיק> של : וני/על. מכירהל

, תווי/ מוזיקליי/, עיתוני/ יומיי/, גזיני/מ, שאינ9 למטרות פרסומיות

לויות ג, וסטרי/ פרסומיי/פ (maps and plans) מפות, הדפסי/

בכל  קלטות קול או חומר מוקלטה, קופיותש, לפי משחקק, אוירותמ

 .שימוש בהווה או שימצאו בשימוש בעתידבהנמצאי9 תהלי3 או מערכת 

 Cinematographic productions.  

NEW MEDIA: דיסקי/ ,  ייפ מגנטיט  , CD-ROM ,CD-I , DAT 

tapes and packs-publications consisting of different types of 

bibliographic material. 

 פרדס

, זיני9 ועיתוני9גמ, בי עתכת, במיוחד ספרי9, ל חומר מודפס וגרפיכ

, (plans)תכניות , מפות, פוסטרי9, גלויות, תחריטי9, הדפסי9, עלוני9

כניות ת, כל חומר מצול9, כוריאוגרפיה, תווי9 מוזיקליי9, אטלסי9

, הקלטות קול מכל סוג, expert systems, בסיסי נתוני/, מחשב

 . ידורי רדיו וטלוויזיהש ,מולטימדיה, הקלטות וידאו

 פתצר

 .(documents of paper or paper-like meduim)  נייר או דמויי נייריסמכמ

, Videograms, סרטי צילוSound fixation , 9, צילומי9, מיקרופורמי9

 , מוצרי9 המשלבי9 סוגי הפקה אלה, סמכי/ אלקטרוניי/מ

 .(broadcasting programmes)תכניות שידור 

 נורבגיה
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 ?ה1 ספריות ההפקדהמ.ב

משרד המזכיר , ספריית הכנסת, גנז3 המדינה: ספה לעיתו1ויתו1 והע

שני ). עותק יחיד לכל גור9(הממונה על המחוז , משרד החינו3, הראשי

 .עותקי9 לבית הספרי9 הלאומי והאוניברסיטאי

שני . משרד החינו3, ספריית הכנסת, העתק אחד לגנז3 המדינה: פרס

 .עותקי9 לבית הספרי9 הלאומי

 שראל י

פ "ע (מצב קיי9

 )פקודת העיתונות

שני , עותק אחד לממונה על המחוז, עותק אחד לספריית הכנסת :יתו1ע

 ).בהצעת החוק, תיקו6 פקודת העיתונות(עותקי9 לבית הספרי9 הלאומי 

שני עותקי9 לבית הספרי9  ):פ ההגדרה המרחיבה בהצעת החוק"ע(פר ס

 .הלאומי והאוניברסיטאי

 .  אחד לספריית הכנסתקעות ):ירהמודפס על גבי נ(פר ס

 שראלי

 ל פי הצעת החוקע

British Library. 

 (The National Libraries of Scotland andנוספות ספריות משח

Wales, The University Libraries of Oxford Cambridge and 

(Trinity College Dublin ספר מכל עותק, דרישה פי על, לקבל כאיותז 

   .תשלו/ ללא

 היריטנב

 :בע ספריות הפקדהש

The Roial Library

Lund  University Library

Gothenburg University Library

Linkoping University Library

Stockholm University Library

Umea University library

Uppsala University Library. 

 בדיהש

 ב"רהא ).פקטו:ומית דהאספריה הלהמשמשת ג9 כ(פריית הקונגרס ס

ספריה הלאומית האוסטרלית ואחת מספריות ההפקדה בשמונה מדינות ה  וסטרליהא
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בהתא9 למדינה בה התפרס9 החומר , (state library)היבשת האוסטרלית 

 .המיועד להפקדה

יחד ע9 זאת מעודדי9 . י6 תקנת הפקדה מחייבתא  Northern Territoryספרייית ב

 .ה9יק מפרסוממפרסמי9 להפקיד עות

 The Royal Library 

 State and Universityתקליטי9 וקלטות וידאו יופקדו ב , יתוני9ע

Library .ספריה זו אחראית להעברת עותק  לספריה המלכותית. 

 נמרקד

 קנדה .ספרייה הלאומית הקנדיתה

 פרדס ספריה הלאומיתה

 וד בספרייה זכל החומר מופק �ספריה הלאומית הצרפתית ה .2

 :למעט

• All video recording on photochemical media, deposit to the 

Centre National De La Cinematographie. 

• All sound recordings and Audiovisual material broadcast on 

radio or television, deposit to the Instatute National De 

L’audiovisuel 

 . במשרד הפני9תאחראי על ההפקדוה. 2

 רפתצ

 :ספריות הפקדה 3 

, מיקרופורמי9, הפקדת מסמכי נייר :ספריה הלאומית הנורבגיתה .2

מסמכי9 אלקטרוניי9 והקלטות , מסמכי9 משולבי9, צילומי9

 .תכניות משודרות

  . sound fixationsהפקדת  :פריית אוניברסיטת אוסלוס) 2

3 (The Norwegian Film Institute: צילו9 וקלטות יהפקדת סרט 

 .וידאו

 ורבגיהנ
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 ספר העותקי/ להפקדהמ.ג

משרד , ספריית הכנסת, גנז3 המדינהלעתק אחד ה: יתו1 והוספה לעיתו1ע

ני עותקי/ לבית ש. הממונה על המחוז, משרד החינו3, המזכיר הראשי

 .הספרי/ הלאומי והאוניברסיטאי

ני ש. ו3נמשרד החי, ספריית הכנסת, לגנז3 המדינה חדעתק אה: פרס

 .עותקי/ לבית הספרי/ הלאומי

 שראל י

פ "ע(מצב קיי9 

 )פקודת העיתונות

שני . עותק אחד לממונה על המחוז. לספריית הכנסת ותק אחדע :יתו1ע

 ).בהצעת החוק, תיקו6 פקודת העיתונות(עותקי9 לבית הספרי9 הלאומי 

 לבית הספרי9 ני עותקי/ש ):יבה בהצעת החוקפ ההגדרה המרח"ע(פר ס

 .הלאומי והאוניברסיטאי

 . אחד לספריית הכנסת ותקע ):המודפס על גבי ניר(פר ס

 שראלי

 על פי הצעת החוק

 ריטניהב .ותק אחדע

מסמכי9 , פרסומי9 משולבי9, סמכי9 כתובי9מ לשבעה עותקי/ ש •

עותק אחד ישלח לכל אחת משש הספריות . אלקטרוניי9

 .ועותק אחד לספריה המלכותית, האוניברסיטאיות

עותק אחד ישלח לספריה . (impressions)של הדפסות  ני עותקי/ש •

 .Lund University Libraryהמלכותית ועותק נוס> ל 

, תכניות רדיו וטלוויזיה, לבד של מוצרי מולטימדיהבותק אחד ע •

 National העותק ישלח ל. הקלטות וכ6 הלאה, סרטי וידאו, סרטי9

Archive of Recorded Sound and Moving Image. 

 בדיהש

 ב"רהא .ני עותקי/ש

 אוסטרליה .לכל ספרייית הפקדה ותק אחדע

, )פרט לעיתוני9(ל דברי דפוס שני עותקי/ לספריה המלכותית ש •

מוזיקה (הקלטות קול , )מיקרופישי9 או מיקרופילמי9(מיקרופורמי9 

מוצרי9 המשלבי9 ,  פרסומי9 בברייל,  תצלומי9,סרטי צילו9, )ודיבור

CD, דיסקטי9: בעותק פיסי רסומי/ אלקטרוניי/פ. פקה אלההסוגי 

 ).פרט לבסיסי נתוני9 דינמיי9(סיסי נתוני9 ב

 נמרקד
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 .State and University Libraryספריה המלכותית תעביר עותק אחד ל ה

 State and ב תקליטי9 וקלטות וידאו יופקדו, ל עיתוני9שני עותקי/ ש •

University Library .תק אחד מהפרסומי9 לספריה ופריה זו תעביר עס

 .המלכותית

הקלטות , מיקרופורמי9, סדרות, עלוני9, ל כל הספרי9שני עותקי/ ש •

 . עותקי1019המופצי9 ביותר מ , פרסומי9 אלקטרוניי9, קול ווידאו

חוק ההפקדה לא . י9 עותק101:3יופקד כאשר מופצי9 בי6  ותק אחדע •

 .ה מזהטחל על פרסו9 שהופ= בשלושה עותקי9 ולמ

 .של הקלטות מוזיקליות ומולטימדיה ותק אחדע •

 נדהק

 .ISBNמונוגרפיה בעלת מספר מלושה עותקי/ ש •

 .ISBNממונוגרפיה ללא מספר  ני עותקי/ש •

 .תבי9 מוזיקליי9כלושה עותקי/ של ש •

 .(periodicals)9 ומגזיני9 עתוני, של כתבי עת ני עותקי/ש •

 (minorוהדפסי9 פוסטרי9, גלויות, ל עלוני9שני עותקי/ ש •

(publications. 

 .מכל מסמ3 אלקטרוני ואור קולי פחות עותק אחדל •

 פרדס

 :הפקדות הנעשות על ידי המוציא לאורב

 . לספריה הלאומית רבעה עותקי/א •

 חד למשרד הפני9אותק ע •

יופקד עותק אחד בלבד ,  עותקי3009א עולה על אשר היק> ההפצה לכ •

 .בספריה הלאומית
 :ל ידי היבוא6עהפקדות הנעשות ב

 .ני העתקי9 לספריה הלאומית של צרפתש •

 .ותק אחד למשרד הפני9ע •

 רפתצ

 documents of paper or(סמכי נייר או דמויי נייר מבעה עותקי/ של ש •

(paper-like meduim, 9ומי9ציל, מיקרופורמי . 

, Videograms, רטי צילו9ס ,Sound fixationני עותקי/ של ש •

 . מוצרי9 המשלבי9 סוגי הפקה אלה, סמכי/ אלקטרוניי/מ

 .(broadcasting programmes)ל תכניות שידור שותק אחד ע •

 ורבגיהנ
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 חריות הביצועא.ד

 .עור3ה: יתו1ע

 .מוציא לאורה: פרס

 שראל י

פ "ע(מצב קיי9 

 )ונותפקודת העית

 :שיש לו מע6 בישראל, ראשו6 מבי6 הנקובי9 להל6ה

 .מוציא לאורה .1

 .מחברה .2

 .מעבדה .3

 .9גמתרה .4

 .עור3ה .5

 .מדפיסה .6

 .מפיקה .7

 .על זכות היוצרי9ב .8

 שראלי

 על פי הצעת החוק

 ריטניהב .מוציא לאורה

 אשר מדפיסי9  (printing works / copying companies)מדפיסי9 ה •

 .או משכפלי9 פרסומי9 להפצה המונית

 .מוציא לאורה •

 .מפיצי9ה •

 בדיהש

 ב"רהא .על זכויות היוצרי9ב

 וסטרליהא .רמוציא לאור או המחבה

יצר6 , הכור3, בי6 א9 המחבר: פונקציה אשר מסיימת את תהלי3 הייצורה

CD-ROM ,9וכל אחד אחר, מעבדת צילו. 

 נמרקד

 קנדה .(publishers)מוציא לאור ה

 ספרד .מדפיס או היצר6ה

 .מוציא לאור או המדפיסה

 .מייבאי9 לצרפת פרסומי9 המחוייבי9 בהפקדה על פי חוקה

 רפתצ

לעסוק , על פי חוק או רישיו6, יצר6 או יבוא6 וכל הרשאי,  לאוראוצימ

 . בשידור

 ורבגיהנ



 
 

 11

 ועד ההפקדהמ.ה

 .יד ע9 הופעתומ: תו1ע

 .מיו9 הפרסו9 ודשחתו3 ב: פרס

 שראל י

פ "ע(מצב קיי9 

 )פקודת העיתונות

 שראלי .מיו9 פרסומו ודשחתו3 ב

 על פי הצעת החוק

 ריטניהב .מיו9 הפרסו9 ודשחתו3 ב

פרסומי9 , מסמכי9 המודפסי9 בשבדיה ומחוצה לה: חת לרבעו1א

 .משולבי9

 .  מסמכי9 אלקטרוניי9: מיו9 הפרסו9 ודשח

 בדיהש

 ב"רהא מיו9 הפרסו9 לושה חודשי/ש

 .מיו9 הפרסו9 ודשח: ספריה הלאומיתל

ספריות ההפקדה של כל אחת מהמדינות נע מועד ההפקדה בי6 חודש ב

 .לחודשיי9 מיו9 הפרסו9

 וסטרליהא

ההפקדה לספריה המלכותית נערכת פעמיי9 ) 1997עד (ל פי החוק היש6 ע

 .לא נמצאו נתוני9 עדכניי9. בשנה

 נמרקד

 קנדה מיו9 הפרסו9 בועשו3 ת

 ספרד צאו נתוני9א נמל

 .יו/ הוצאת המסמ8 לציבורבלכל המאוחר : וציא לאורמ

 .הדפסת או ייצור העבודה ועד סיו/מ: המדפיס

 רפתצ

 אשר הפרסו/ הופ8 להיות זמי1כ, לכל המאוחר: ציא לאור ויבוא6מו

 .לציבור

 .מיו9 הייצור חודשמלא יאוחר : יצר6

 ורבגיהנ
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הפרלמנטי/פריות ס
1 

 
י רשאי להיעזר בשרותי מ

 ?ספריית הפרלמנט
ילו פרסומי/ מופקדי/ א

 ?בספריית הפרלמנט
 

הא/ ספריית הפרלמנט 
פ "מוגדרת כספריית הפקדה ע

 (Legal ?פקדההחוק ה
deposit( 

הא/ ספריית הפרלמנט 
משמשת ג/ כספריה 

 ?הלאומית
 

הצוות האישי של , ברי הפרלמנטח
, צוות הפרלמנט, חברי הפרלמנט

עיתונאי9 , אנשי שירות הציבורי
 .מפלגות וצוות6, פרלמנטריי9

רסומי9 היוצאי9 לאור פ
פרסומי9 , בישראל

פרסומי9 של , פרלמנטריי9
 .ל"ארגוני9 בינ

העיתונות מחייבת קודת פ
הפקדת ספרי9 בספריית 

 .הפרלמנט

על פי (מצב קיי/ , ישראל  אל
 )פקודת העיתונות

י6 התייחסות בחוק החדש א
 .לקטגוריה

צעת החוק משאירה את ה
לספריית , חובת ההפקדה

 .בעינה, הכנסת

צעת החוק מחייבת המש3 ה
בהגדרת9 (הפקדת ספרי9 

בספריית ) המצומצמת
 .הפרלמנט

 על פי הצעת החוק, שראלי אל

חברי :ספריית בית הלורדי1.9
משני  (officers)ממוני9 . הבית

מספר מוגבל של עוזרי , הבתי9
 .מחקר

חברי :ספריית בית הנבחרי2.9
הצוות האישי של חברי , פרלמנט

 .צוות הפרלמנט, הפרלמנט

לא מצוינות קטגוריות 
 .הפקדה כלשה6

לא מצוינת בחוק כספריית 
 .הפקדה

 

 יהריטנב אל

הצוות ,ברי הפרלמנטח
רשויות ומוסדות ,הפרלמנטרי
, אנשי אקדמיה, ממשלתיי9
 .הציבור הרחב, סטודנטי9

פרסומי9 של הממשל .1
 . השבדי

ספרייה משמשת כספריית ה.2
הפקדה עבור פרסומי9 של 

ארגוEU ( 6(האיחוד האירופי 
/(GATTהסחר העולמי 

(WTO 
ILO,9"האו ,UNESCO. 

 

ית כספרי א מצוינת בחוקל
 .הפקדה

 

 בדיהש אל

                                                 
 .World Directory of National Parliamentary Librariesנתוני9 לקוחי9 מתו3 המדרי3 העולמי לספריות פרלמנטריות ה 1
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י רשאי להיעזר בשרותי מ
 ?ספריית הפרלמנט

ילו פרסומי/ מופקדי/ א
 ?בספריית הפרלמנט

 
 2)שלא מכוח חוק ההפקדה(

א/ ספריית הפרלמנט ה
פ "מוגדרת כספריית הפקדה ע

 (legal?חוק ההפקדה
 deposit( 

א/ ספריית הפרלמנט ה
משמשת ג/ כספריה 

 ?הלאומית
 

וספריית (רס גפריית הקונס
משרתת ) המשפטי9 של הקונגרס

שירותי . 18כל חוקר מעל לגיל 
המחקר של הקונגרס ניתני9 רק 

 .צוות9 ולוועדות, לחברי הקונגרס

כל פרסו9 המוגדר בחוק .1
 .ההפקדה

שת הספרייה משמ.2
כספריית הפקדה עבור 
דברי דפוס של הממשל 

, 9"האו, האמריקני
 .IGOsהאיחוד האירופי ו 

דיר את ספריית גהחוק מ
 .הקונגרס כספריית הפקדה

 ב"רהא 6כ

הצוות האישי של , ברי פרלמנטח
 .צוות הפרלמנט, חברי הפרלמנט

, קיימת גישה מוגבלת לתקשורת
לפרלמנטרי9 מ6 המדינות השונות 

ולחברי פרלמנט , באוסטרליה
 .לשעבר

שמשת כספריית הפקדה מ
9 "עבור פרסומי9 של האו

 .באופ6 חלקי

חוק כספריית בא מצוינת ל
 .הפקדה

 וסטרליהא אל

חברי פרלמנט ,ברי פרלמנטח
הצוות האישי של ,לשעבר

, צוות הפרלמנט, הפרלמנטרי9
      (governmentפקידי ממשל 

 (officialאנשי , יתונותע
 .אקדמיה

א מצוינת בחוק כספריית ל .י9 של הממשל הדנירסומפ
 הפקדה

 נמרקד אל

 צוות אישי של חברי, ברי פרלמנטח
, יועצי9 פרלמנטריי9, הפרלמנט
, צוות פרלמנטרי בכיר, מפלגות

agencies reporting to Parliament 
וועדות , ש העליו6"שופטי ביהמ, 

 privyחברי מועצה, חקירה
councillors ,של לשכת העיתונות 

 parliamentary pressהפרלמנט 

משמשת כספריית .1
: הפקדה עבור פרסומי9 של

FAO ,ILO,UNESCO,
UN,WHO,provincial 

government. 
פרסומי9 של הממשל . 2

 .הקנדי

א מצוינת בחוק כספריית ל
 הפקדה

 נדהק אל

                                                 
 .אי6 ברשותנו נתוני9 לגבי חוקי9 המחייבי9 הפקדות פרסומי9 אלה, פירוט מבוסס על דיווחי הספריותה 2
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gallery ,9אנשי , שגרירויות, עיתונאי
 .אקדמיה המבקרי9 במקו9

רותי י רשאי להיעזר בשמ
 ?ספריית הפרלמנט

ילו פרסומי/ מופקדי/ א
 ?בספריית הפרלמנט

הא/ ספריית הפרלמנט 
פ "ריית הפקדה עפמוגדרת כס

 (legal?חוק ההפקדה
deposit( 

הא/ ספריית הפרלמנט 
משמשת ג/ כספריה 

 ?הלאומית
 

חברי : ספריית הסנאט. 1
צוות אישי , פרלמנט

אדמיניסטרטיבי של חברי 
עלי ב, חוקרי9, הפרלמנט
 .תפקידי9

: ספריית קונגרס הנבחרי9. 2
צוות אישי , חברי פרלמנט

, עיתונאי9, אדמיניסטרטיבי
 . וקרי9 ומומחי9ח

א מצוינות קטגוריות ל
 .הפקדה כלשה6

א מצוינת בחוק כספריית ל
 הפקדה

 פרדס אל

הצוות האישי של , ברי פרלמנטח
 .צוות הפרלמנט, חברי הפרלמנט

רסומי9 פ
.אדמניסטרטיביי9

(pablication 
administratives) 

א מצוינת בחוק כספריית ל
 .הפקדה

 רפתצ אל

צוות , ברי הפרלמנטח
, חברי פרלמנט לשעבר,רלמנטפה

 .אנשי אקדמיה, פקידי ממשל

א מצוינות קטגוריות ל
 .הפקדה כלשה6

א מצוינת בחוק כספריית ל
 .הפקדה

 ורבגיהנ אל
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 יכו9ס

המרכזית של חוק הפקדת הספרי9 היא אסופו והנצחתו של האוצר התרבותי וההיסטורי מטרה ה

ריכוזו של האוס7 הלאומי הוא הספריה להמוסד המרכזי , כל המדינות שנבדקוב. של האומה

 . הלאומית

כ8 , תוק1 חוק הפקדת הספרי/ במהל8 שני העשורי/ האחרוני/, מרבית המדינות שבמחקרב

בחלק מ6 המדינות בחר המחוקק להשתמש . וני/ לצד פרסומי/ בדפוסשיכיל פרסומי/ אלקטר

 . ת שיטות פרסו9 חדשותעע9 הופ, על מנת למנוע צור3 בתיקו6 החוק בעתיד, בהגדרה מרחיבה

לשאלת הסנקציה על אי ביצוע , במרבית המדינות, חומר המחקר שנאס> לא נמצאה התייחסותב

 .חובת ההפקדה ואכיפתה

לה6 לא נמצאה התייחסות בהצעת החוק העומדת על ,  את הדעת לסוגיותדינות שונות נתנומ

 :רסומי9 אלקטרוניי9פבעיקר בכל הנוגע ל, סוגיות אלו דורשות מחשבה מחודשת. הפרק

 . רכי שמירה ואכסו6 של החומרי9 המופקדי9ד •

 .גבלת נגישות לפרסומי9 המופקדי9ה •

ומופני9 לקהלה אול9 פורסמו מחו= ובת ההפקדה בנוגע לפרסומי9 העוסקי9 בישראל ח •

 ).החקיקה בנורבגיה ובשבדיה עוסקת בסוגיה זו(למדינה 

 ).החקיקה הדנית מתייחסת לכ3 (פקדת ציוד טכני נלווה להפעלת החומר המופקדה •

 ).CD(אשר אינ9 מופעי9 בעותק פיסי , ON-LINEובת ההפקדה בנוגע לפרסומי9 ח •

ות העוסקי9 בחובת "פרס9 שני דוח) UNESCO(ותרבות , עמד, רגו6 האומות המאוחדות לחינו3א

בגיבוש החוק ובהוספת פרסומי9 אלקטרוניי9 לחובת , ההפקדה ומדריכי9 את המחוקק

 . תקצירי שני המסמכי9 מצורפי9 לנייר זה. הההפקד
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 יבליוגרפיהב

2. www.nb.no/html/legal_deposit.html וק ההפקדה הנורבגיח  

3. Copyright Act 1911 – Sect 15 וק ההפקדה הבריטיח  

4. www.loc.gov 

5. www.loc.gov/copyright/circs/circ07d.html וק ההפקדה האמריקאיח  

6. www.nla.gov.au/services/ldeposit.html  חוק ההפקדה האוסטרלי  

7. www.statsbiblioteket.dk/engelsk/legal/legal/htm וק ההפקדה הדניח  

8. www.kb.se/ple/eng/who.htm וק ההפקדה השבדיח  

9. www.bne.es/ingles/dl.htm  וק ההפקדה הספרדיח  

10. www.bl.uk Conference of European National Librarians (CENL) 

11. www.scam.fr/fr/auteur/documentation/Boddepotlegal.htm פקדה הצרפתיהוק הח  

12. www.bnf.fr.institution/anglais/depotgb.htm 

13. www.nlc-bnc.ca/services/e-legal.htm וק ההפקדה הקנדיח  

14. www.bundestag.de/datbk/library/alpha.htm World Directory of National 

Parliamentary Libraries 

 .1999 �ס "התש, )חובת מסירה וציו6 הפרטי9(צעת חוק הספרי9 ה .15

 קודת העיתונותפ .16

 .סיוע מרכז המידע של המכו6 הישראלי לדמוקרטיהב .17
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