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 -להלן ( 2000-א"התשס, )חובת מסירה וציון הפרטים(לחוק הספרים  13–ו) א(7בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
  :אני מתקינה תקנות אלה, ובהסכמת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, )החוק

  
  סייג לתחולת הוראות החוק

לא יחולו על ספרים שיצאו לאור בישראל כדי , לחוק 3–ו) ד(–ו) ב(, )א(2סעיפים   .1     
משתתפי אירועים , בני משפחה: לציבור מוגבל כגון, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, למסרם
  .ועובדים או לומדים במוסד חינוכי כלשהו, פרטיים

  
  )ה"תיקון התשס( חובת ציון הפרטים

תחול חובת ציון , ים למכירה או להפצה מחוץ לישראלשרוב עותקיו מיועד, ספר  .א1     
  .לחוק רק על העותקים המיועדים למכירה או להפצה בישראל 3הפרטים האמורה בסעיף 

  
  מסירת עותק אחד בלבד

המוצע למכירה במחיר העולה על , שהודפס בכרך בודד, למעט שאינו דבר דפוס, מספר  .2     
  .בלבד לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי יימסר עותק אחד, שקלים חדשים 1,000

  
  מסירה על פי דרישה

יימסר לבית , סרט או תקליט המשתייך לאחד או יותר מהמפורטים להלן, ספר  )א(  .3     
  :הספרים הלאומי והאוניברסיטאי רק על פי דרישתו שתישלח בדואר רשום

  ;משחקי קופסה ומשחקי קלפים  )1(         

  ;קי מחשב והדגמות של משחקי מחשבמשח  )2(         

  ;ספר המכיל רשימת מחירים בלבד  )3(         

  ;קטלוגים של מצרכים ושירותים  )4(         

  ;יומני שנה הכוללים תאריכים בלבד  )5(         

  ;שימוש או תחזוקה הנלוות למוצרים, הוראות הפעלה  )6(         

המכיל מקורות שהודפסו בספרים שעליהם , ור מוסד חינוךדבר דפוס שהופק בעב  )7(         
  .חלות הוראות החוק ובלבד שלא עבר עריכה ושאין בו תוספת מקורית



, ימים מיום קבלת הדרישה 30יימסרו בתוך , )א(הספרים כמפורט בתקנת משנה   )ב(     
  .במענו של בית הספרים האוניברסיטאי או יישלחו בדואר רשום

  
  ירה על סוגי פרסומיםהחלת חובת המס

חובת מסירת הספרים לפי החוק תחול גם על סוגי הפרסומים שאינם ספרים המפורטים   .4     
  :להלן

  ;ומפות לרבות מפות בודדות, שרטוטי תווים, צילומים, אוספים של ציורים  )1(         

ן סוגים שונים כגו, מאגרי מידע על גבי אמצעי האחסון שבו הם מופצים דרך כלל  )2(         
, יחד עם כל אמצעי הנמסר דרך כלל יחד אתם, או קלטות,תקליטונים, תקליטורים, של כוננים

  .והדרוש להפעלתם הרגילה בידי מקבלם

  
  חובת מסירת פרטים

לגבי המוציא לאור או המפיק , המצויים בידו, מחבר של ספר חייב למסור פרטים מזהים  .5     
מיום קבלת דרישה בכתב של בית הספרים הלאומי  ימים 30בתוך , של אותו ספר

בנסיבות שבהן לא נתקיים האמור , של ספריית הכנסת או של גנזך המדינה, והאוניברסיטאי
  .לגבי אותו ספר, לחוק 3בסעיף 

  
  תחילה

  .תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן  .6     

  )2004באוגוסט  4(ד "ז באב התשס"י     

........... 
 שרת החינוך התרבות והספורט
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