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 תשע"ט ו' בניסן

 2019באפריל  11

 2019-1248ימ. 

 

 לכבוד,

 

 

נתונים על היקף מכירת ספרים בהתאם לחובתכם לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים  העברת הנדון:

 1996-ושירותים, תשנ"ו

  
 שלום רב, 

ועדת  –במסגרת החלטת ועדת המחירים המשותפת למשרד החינוך ולמשרד האוצר )להלן  .1

]להלן  1996-הפועלת מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו(, ועדהוהאו  המחירים

השפעת האפשרות שיופרדו נתוני ההשאלה של המגזר העברי  נידונה,  החוק[ אוחוק הפיקוח  –

קישור לסיכום דיון בנושא שפורסם ביום להלן  ושל המגזר הערבי על מודל תמחור ספרי הלימוד.

25.2.2019 . 

ר בעיה בתמחור ספרי ויצעלול לאיחוד נתוני ההשאלה בין המגזר העברי לערבי כי סבורה ועדה וה  .2

נתונים על היקף מכירות ספרי הלימוד במגזר הערבי, לעמדת הוועדה, חסרים לה עם זאת, הלימוד. 

אשר ביכולתם לסייע לוועדה להעריך את ההשפעה המלאה של פיצול נתוני ההשאלה בין 
 המגזרים.

נתונים על  17.3.2019בדרישה לקבל עד ליום  27.2.2019ם הוועדה ביום לאור זאת פנתה אליכ .3
במגזר העברי ובמגזר הערבי בכל אחת מן השנים  )כספי וכמותי( היקף מכירות הספרים החדשים

 . )כלומר מספר מזהה ספר ושמו, בדומה לחלוקה בצו הפיקוח(לפי ספרים , בחלוקה 2015-2018

ייה של אחד המו"לים לוועדה בנושא הפרדת נתוני ההשאלה של כידוע, בירור זה הוא תוצאת פנ .4

 המגזרים, ולכן ציפתה הוועדה לשיתוף פעולה מלא מכם. 

 דא עקא, עד מועד זה טרם נתקבלו מכם הנתונים הנדרשים.  .5

 )א( לחוק קובע: 31להזכירכם, ספרי לימוד מפוקחים לפי פרק ה' לחוק הפיקוח. סעיף  .6

"כדי להבטיח ביצועו של חוק זה, או אם התעורר חשד לעבירה עליו, רשאי המפקח לדרוש 

 מכל אדם כל ידיעה, מסמך או חפץ, לרבות דו"ח, פנקס, חשבון או תעודה הנוגעים לעסקיו" 

( לחוק, מי שנמנע מלמסור ידיעה או מלהמציא מסמך או חפץ, 4)ד()34יצוין כי, בהתאם לסעיף  .7

 , דינו מאסר שנה. 31 לפי הוראות סעיף

, הנכם מחויבים להעביר את כל )א( לחוק, לצורך ביצוע עבודת הפיקוח31על כן, לפי סעיף  .8

 הנתונים שהתבקשו לצורך עבודת הועדה. 

http://www.mof.gov.il/
http://www.gov.il/
https://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_2502019.pdf
https://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_2502019.pdf
https://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_2502019.pdf
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  .27.2.2019מיום  דרישת הנתוניםמצורף בנספח 

, המחיריםלוועדת  28.4.2019את הנתונים לעיל הנכם נדרשים להעביר לאלתר ולא יאוחר מיום  .9

 .   Learning_Books_Reply@education.gov.ilבאמצעות כתובת הדוא"ל

 
 בכבוד רב,

 

 

 

 

 

 
 :העתק

 יו"ר ועדת המחירים, משרד האוצר -מר כפיר בטט 

 , משרד החינוךחבר ועדת המחירים –מר דודי מזרחי 

 חברי ועדת המחירים

 מנהלת אגף ספרי לימוד, משרד החינוך -גב' חגית הרשטיג 

 לשכה משפטית, משרד החינוך -עו"ד נעמי יולס 
 צרמרכזת ועדת המחירים, משרד האו -גברת אביגיל ונקרט 

 

 
  

 גלעד גושר
 היועץ המשפטי לוועדת המחירים

 משרד האוצר

 סימה עובדה פורצנל
 על המחירים תהמפקח

 החינוךמשרד 

http://www.mof.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:Learning_Books_Reply@education.gov.il


 02 - 5695340פקס':     02 - 5317525טל':   3100ת.ד    9103002ירושלים  1רח' קפלן 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.mof.gov.il     אוצר ברשת :

 27.2.2019דרישת הנתונים מיום  – נספח

 פניה לקבלת נתונים

ועדת  –ועדת המחירים המשותפת למשרד החינוך ולמשרד האוצר )להלן  .1

 1996-המחירים(, הפועלת מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו

החוק[,  דנה בהשפעת האפשרות שיופרדו נתוני ההשאלה של המגזר  –]להלן 

קישור לסיכום להלן  עברי ושל המגזר הערבי על מודל תמחור ספרי הלימוד.ה

 . 25.2.2019דיון בנושא שפורסם ביום 

, קיימה הוועדה שני דיונים 19.7.2018להחלטת ועדת המחירים מיום בהתאם  .2

בנושא זה. במסגרת הדיונים נבחנו ההשלכות השונות של פיצול נתוני ההשאלה בין 

 המגזרים.

ההשאלה בין המגזר העברי לערבי יוצר ועדת המחירים סבורה כי איחוד נתוני  .3

, 25.2.2019בעיה בתמחור ספרי הלימוד. עם זאת, כאמור בסיכום הדיון מיום 

לוועדה אין כיום נתונים על היקף מכירות ספרי הלימוד במגזר הערבי, אשר 

ביכולתם לסייע לוועדה להעריך את ההשפעה המלאה של פיצול נתוני ההשאלה בין 

 המגזרים.

 17.3.2019, מחליטה הוועדה לפנות למו"לים, בדרישה לקבל עד ליום לאור זאת .4

נתונים על היקף מכירות הספרים החדשים במגזר העברי ובמגזר הערבי בכל אחת 

, בחלוקה לשכבות גיל )יסודי וחטיבת ביניים, חטיבה 2015-2018מן השנים 

 עליונה(. 

פנייה של המו"לים עצמם יודגש כי התהליך כולו, ודרישה זו בפרט, הם תוצאה של  .5

 לוועדת המחירים, ולכן הוועדה מצפה לשיתוף פעולה מלא מצדם.

 על כל מו"ל להעביר לוועדה נתונים על היקף מכירות הספרים החדשים  .6

, בחלוקה לפי 2015-2018)כספי וכמותי( במגזר העברי והערבי בכל אחת מן השנים 

קובץ ה בצו הפיקוח או מו, בדומה לחלוקספרים )כלומר מספר מזהה ספר וש

 הספרים(.    

, לכתובת 17.3.2019 ליום ראשוןאת הנתונים יש להגיש לוועדת המחירים עד 

 .Learning_Books_Reply@education.gov.ilהדוא"ל: 

הוועדה מבקשת להבהיר ביחס לנתונים שיועברו כי הוועדה רשאית להשתמש  .7
בנתונים ונספחיהם לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות, וכי סודיות הנתונים תישמר 

 ככל שיתבקש הדבר על ידי הפונים ובכפוף לכל דין. 
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