
תשל"ה1975* הציבוריות, הספריות חוק

הגדרות זה בחוק .1
; והתרבות החינוך שר  "השר"

גראפי חומר וכל עיוורים בכתב ספרות לרבות ועתונים, עת כתבי ספרים,  "ספרים"
; ואורקולי

לפי הוכרה או 2 סעיף לפי והוקמה לכל פתוחה שהיא ספריה  ציבורית" "ספריה
.3 או 2 סעיפים

של ספריה
מקומית הנוגעתרשות מקומית רשות וכל הפנים ושר האוצר שר עם בהתייעצות רשאי, השר (א) ,2

להקים, במשותף, אחדות מקומיות לרשויות או אחת מקומית לרשות בצו, להורות בדבר,
שיפוטן. בתחום ציבורית ספריה ולנהל להחזיק

ציבורית, כספריה מקומית רשות של קיימת בספריה להכיר רשאי השר (ב)
זה. חוק עליה יחול כן ומשעשה

של ספריה
ציגורי שבתחומהארגון המקומית הרשות עם ובהתייעצות ציבורי ארגון של בקשתו לפי (א) .3

יחול כן ומשעשה ציבורית' כספריה בספריה להכיר השר רשאי הארגון, של ספריה נמצאת
כך. בשל המשפטי מעמדה ייפגע לא אולם זה, חוק עליה

המבחנים את הכנסת, של והתרבות החינוך ועדת באישור בתקנות, יקבע השר (ב)
ביוזמת בין ההכרה, לביטול התנאים את וכן זה, סעיף לפי בספריה להכיר ניתן יהא שלפיהם

הארגון. בקשת לפי ובין השר

לקבוע הכנסת, של והתרבות החינוך לועדת כך על שהודיע לאחר רשאי, השר (ג)
בניהול שיתוף לרבות זה, סעיף לפי שהוכרו ציבוריות ספריות של פעולתן דרכי בתקנות

פעולתן. תחומי וחלוקת המקומית, הרשות של ספריה עם האמצעים ובאיגום

שיתוף
אחרים ציבורית,גונגים ספריה של בהקמתה אחרים וגופים מוסדות לשתף רשאית מקומית רשות 4

המקומית הרשות של מאחריותה לגרוע כדי בכך יהיה לא אולם ובניהולה, בתחזוקתה
זה. חוק פי על

שיעור
השתתפות
המדינה

של דעתם שמיעת ולאחר הפנים ושר האוצר שר עם בהתייעצות שנה, כל יקבע השר .5

של השתתפותו שיעור את בדבר, הנוגעים הציבוריים והארגונים המקומיות הרשויות
ובניהולן. בתחזוקתן ציבוריות, ספריות בהקמת המדינה אוצר

בדבר,שירותים הנוגעת מקומית רשות כל של השיפוט בתחום תספק, ציבורית ספריה . 6
בתקנות. שייקבעו כפי שירותים

איחורתשלומים בשל תשלומים לגבות ניתן אולם חינם, יינתנו ציבורית ספריה שירותי . 7

שניתנו, מיוחדים שירותים בשל או השחתתם בשל או החזרתם אי בשל או ספרים בהחזרת
השר. שקבע כפי הכל
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חינוך, אנשי מבין חבריה את ימנה והוא ציבוריות לספריות מועצה יקים השר (א) .8

ספרנים מקומיות, רשויות הפנים, משרד והתרבות, החינוך משרד ונציגי בכירים ספרנים
בדבר. הנוגעים ציבור ומוסדות

להעלות רשאית המועצה ; זה חוק לביצוע הנוגע בכל במועצה ייוועץ השר (ב)
משלה. הצעות השר לפני

מועצת
לספריות
ציבוריות

לביצועו, הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה השר .9
 לרבות

; ציבוריות ספריות על הפיקוח סדרי (1)
; ציבורית ספריה לניהול המקצועיים הכישורים (2)

; ציבוריות ספריות בקיום ומוסדות גופים של השיתוף דרכי (3)
; בישראל המתפרסמים ספרים רכישת עידוד (4)

ספריה לכל ספרים למלאי תקציבים וקביעת מבנים הקמת אדם, כוח העסקת (5)
הפנים, ושר האוצר שר עם בהתייעצות יותקנו זו פסקה לענין תקנות ; ציבורית
רשות אותה עם בהתייעצות  בדבר הנוגעת מקומית רשות לענין בהן ותיאומים

מקומית.

ותקנות ביצוע

התייעצות לאחר השר, שיתן צווים פי על בשנה, שנה מדי בהדרגה, יוחל זה חוק . 10

הכנסת, של והתרבות החינוך לועדת כך על שהודיע ולאחר הפנים ושר האוצר שר עם
המקומיות. הרשויות כל על החלתו שתושלם עד

החלה

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

ידלין אהרון
והתרבות החינוך שר


