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 רקע

)להלן  1996-תשנ"והפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, החוק פרק ה' לספרי לימוד מפוקחים לפי 

ם ושירותים )מחיר מרבי לספר על מחירי מצרכימחירם קבוע בצו פיקוח  .(החוקאו  הפיקוח חוק –

וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לספר לימוד  2016-ולימוד מאושר(, התשע"

 (. צווי הפיקוח –)להלן  2016-ומאושר()ספרים לדוברי השפה הערבית(, התשע"

 

ליצה ( ממהוועדהאו  ועדת המחירים – להלן)ם המשותפת למשרדי האוצר והחינוך המחירי ועדת

( קישור למודל)מודל על מחירם של ספרי הלימוד לפי  (יםהשר –האוצר ולשר החינוך )להלן  לשר

http://meyda.education.gov.il/files/SifreyLimud/model21.9.16.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/SifreyLimud/model21.9.16.pdf


 

או  מודל התמחור –)להלן  למוציאים לאור רווח סבירשאמור להבטיח מחיר הוגן לצרכן תוך 

המחירים את מחיריהם של ספרי הלימוד המאושרים פדגוגית.  . מדי שנה מפרסמת ועדת(המודל

בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שוק ספרי הלימוד  לפי הערכות משרד החינוך, על

 .(מחירים לצרכן)לשנה  ₪ מיליארד 1-עד כ 0.8-מוערך בכ

 

ד לשנת הלימודים של ספרי הלימו את מחירם יםהפיקוח הקובע ויצוהתיקונים ללקראת פרסום 

 , התכנסה ועדת המחירים לדון במספר סוגיות. תשפ"ב

 דיון והחלטה

פרסמה ועדת המחירים החלטה בכמה נושאים  12.5.2019ביום  – תמחורהעדכון מודל  .1

קישור לסיכום ; 12.5.2019החלטת הוועדה מיום  –להלן הנוגעים למחירי ספרי הלימוד )

עדכנה הוועדה כי בכוונתה לבצע עדכון בסיס מודל התמחור של ספרי (. בין היתר, הדיון

 מנחה אתה (קישור)מתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחירים הלימוד, וזאת בהתאם ל

הוועדה לבצע עדכון בסיס למחירי המוצרים והשירותים המפוקחים מדי שנתיים עד חמש 

ייכנסו לתוקפן עבור שנה"ל דל המותוצאות עדכון שצופה הוועדה ציינה כי היא  שנים.

 תשפ"ב.

בעקבות שנת הקורונה חלו במהלך הדיונים שערכה הוועדה ציינו נציגי משרד החינוך כי 

בחינת מעמיקה  תעל כן, נדרש בשימוש בספרי הלימודוכן באופן ההוראה והלמידה שינויים 

בטרם  השפעתם על הפרמטרים המשמשים לקביעת המחיר המפוקחו שינויים אלהשל 

המתייחס מדיניות שינוי  בימים אלההמודל. מעבר לכך, משרד החינוך בוחן עדכון ושינוי 

גם הוא אשר עשוי  ,לגמישות שתינתן למנהלי בתי ספר לצמצום פערים בעקבות הקורונה

עדכון עם  שיש להמתיןדה סברו חברי הוועלאור זאת,  .השימוש בספרי הלימודשפיע על לה

המודל בעת הנוכחית, בה מצויה מערכת החינוך בתהליך התכנסות לשיווי משקל חדש 

  בעניין אופן השימוש בספרי לימוד.

בתחילת שנת בשלב זה ותדון בעדכון המודל  לדחות את עדכון המודלמחליטה  הוועדה

2022.  

י הוועדה נציגי משרד החינוך ציינו כי כאמור לעיל, במסגרת דיונ – עדכון מחיר הספרים .2

בין  הקורונה הוביל לשינוי באופן השימוש בספרי הלימוד.משבר קיימת סבירות לכך ש

היתר ציינו נציגי משרד החינוך כי ישנן אינדיקציות לירידה במכירות בשנה"ל תשפ"א וכן 

ו במשרד החינוך עלתה טענה בדבר ירידה בבלאי הספרים. בכדי לבחון אינדיקציות אלה פנ

לבתי הספר בבקשה לקבל נתונים לגבי רכישת ספרים והיקף שימושם, ולמוציאים לאור 

לצורך קבלת נתונים לגבי רכישות נייר ומכירות של ספרי הלימוד. זאת, על מנת ללמוד על 

אופיים והיקפם של השינויים ובכדי לבחון האם נדרשים שינויים בעת הנוכחית במנגנון 

עם זאת, בפני הוועדה לא הוצגו נתונים מבוססים  טף של מחירי ספרי הלימוד.העדכון השו

על כן, חברי הוועדה סברו כי בעת הזו לא ניתן להסיק  .בעניין זה אסמכתאותהמגובים ב

 על שינוי עתידי גורף בשוק ספרי הלימוד המצדיק שינוי באופן עדכון המחיר השוטף.

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_12052019/he/decision_and_directives_Decision_12052019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_12052019/he/decision_and_directives_Decision_12052019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_12052019/he/decision_and_directives_Decision_12052019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf


 

אפשרות לשינוי מדיניות המתייחס לגמישות ן בוח, משרד החינוך כאמור לעיל ,בנוסף

פורסמה  לפני מספר שבועותשתינתן למנהלי בתי ספר לצמצום פערים בעקבות הקורונה. 

ר למנהלים ביחס תכנית גפ"ן )גמישות פדגוגית ניהולית( המעניקה מרחב החלטה רחב יות

אין כרגע מאחר שמדובר בצעד שפורסם רק לאחרונה וטרם יושם,  .רגון הלמידהלא

אפשרות לבחון או להבין באופן חד משמעי כיצד ישפיע שינוי זה על ההוראה, הלמידה ועל 

 שוק ספרי הלימוד.

פיקוח ברשומות במהלך  ויצוהתפרסמו בשנים האחרונות  – חיריםהמ צו חתימת מועד .3

אחת ולי. י-לרוב בחודשים מאימתבצעת  רכישת ספרי הלימוד, כאשר חודש אוגוסט

האגף לספרי כי עד לחודש אוגוסט  היאהפיקוח  וישל צו וחרהסיבות לפרסום במועד מא

שנת ל המיועדיםשים לימוד חד ספרי משיקולים פדגוגיים מאשר במשרד החינוך לימוד

  בספטמבר של אותה שנה. 1-הלימודים הנפתחת ב

תחילת שנת  בכדי להבטיח כי המחירים המעודכנים ייכנסו לתוקפם זמן מספק לפני

נקבע כי שיעור השינוי בסל התשומות  12.5.2019בהחלטת ועדת המחירים מיום , הלימודים

ויתפרסם לציבור במהלך חודש מאי בכל  לעדכון השוטף של מחירי ספרי הלימוד יחושב

הוחלט לבצע ( קישור לסיכום הדיון) 24.2.2020בהחלטת ועדת המחירים מיום שנה. 

, אפריל-צווי הפיקוח עבור הספרים המאושרים בחודשים מרץלפרסם את פת והקדמה נוס

שיעור השינוי בסל התשומות המשמש לעדכון השוטף של מחירי ספרי הלימוד  תוך חישוב

אוגוסט יפורסם תיקון לצו שיכלול  בחודשעוד ציינה הוועדה כי . בחודש פברואר בכל שנה

 את הספרים החדשים שאושרו עד למועד זה. 

גורמי המקצוע במשרד החינוך כי הספרים מודפסים בפועל  טענובמסגרת דיוני הוועדה 

סל התשומות יבואו לידי שיעור השינוי בשבחישוב  בכדילכן, מאי בכל שנה. -בחודשים מרץ

סברו גורמי המקצוע למועד הדפסת ספרי הלימוד, ביותר עלויות הרלוונטיות הביטוי 

צע את חישוב שיעור השינוי בסל התשומות בחודש מאי. לבלשוב ויש במשרד החינוך כי 

 ממו"לאסמכתא בעניין זה טענה זו פנתה הוועדה למוציאים לאור, וקיבלה  לבחוןבכדי 

 . אחד

בצע את חישוב שיעור השינוי בסל התשומות בחודש מאי בכל לשוב ולמחליטה וועדה ה

 , כאשריולי-יוניודשים בחהפיקוח עבור הספרים המאושרים  וילפרסום צותפעל שנה, ו

 בחודש אוגוסט יפורסם תיקון לצו שיכלול את הספרים החדשים שאושרו עד למועד זה.

נקבע  12.5.2019 יוםמבהחלטת הוועדה  – סלהמחיר לפי עדכון תיקון מדד בסל התשומות ו .4

, הכולל מדדים להצמדה וקביעת משקל הלימוד מחיר ספריהשוטף של ן וסל תשומות לעדכ

כאשר יבוצע אחת לשנה, המחיר לפי סל התשומות . עוד החליטה הוועדה כי עדכון לכל מדד

 . (חיובי או שלילי) 1%שיעור השינוי בסל התשומות עולה על 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_24022020/he/decision_and_directives_decision_24022020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_24022020/he/decision_and_directives_decision_24022020.pdf


 

מדד במסגרת דיוני הוועדה התברר כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חדלה לפרסם את 

אור זאת הוועדה חומר הגלם. לששימש כמדד לעלויות  1נייר גולמי לכתיבה והדפסה,

 ,Producer Price Index by Commodity: Pulpמדד אחרהחליטה כי המדד יוחלף ב

paper, and allied products שמפורסם על ידיU.S. BUREAU OF LABOR 

STATISTICS.2 .מדד הבסיס והמדד החדש מפורטים בטבלה שלהלן 

חר הליך שימוע ציבורי, פרסמה ועדת המחירים את החלטתה, לא 1.6.2021ביום כמו כן, 

בעניין הקפאת מדדי השכר בסלי התשומות לעדכון המוצרים והשירותים שבפיקוח 

(. קישור לסיכום הדיוןבעקבות משבר הקורונה ) 2021מחירים לפי חוק הפיקוח למשך שנת 

כמפורט בהחלטה זו, ועדת המחירים ממליצה לשרים להקפיא, בין היתר, את מדד השכר 

. בהתאם להחלטה האמורה, להלן ספרי הלימודבסל התשומות לעדכון השוטף של מחיר 

ת מדד השכר לחודשים בשקלול הקפא ספרי הלימוד מוצג שיעור השינוי בסל התשומות של

 .2019דצמבר -2019אוקטובר 

, קרי ועד למועד פרסום סיכום זה להלן שיעור השינוי בסל התשומות, החל מתקופת הבסיס

)מדד  .2020, טרום העדכון שבוצע בשנת 2019 ספטמברביחס למחיר שנכנס לתוקף בחודש 

 (:2018אוקטובר המדד שעל בסיסו בוצע עדכון המחיר שנכנס לתוקף בחודש  –הבסיס 

מדד  משקל מדד
 הבסיס

מדד 
 חדש

שיעור  הסבר למדד החדש
 שינוי

ביחס 
לתקופת 
 הבסיס

PPI Commodity data 
for Pulp, paper, and 

allied products 

הנתון הידוע ביום  277.7 262.5 10.9%
דד חודש מ – 26.05.2021

 2021 אפריל

5.79% 

שכר חודשי ממוצע 
למשרת שכיר במחירים 

טפים בענף התעשייה שו
 ומוצריו ייצור נייר –

מדד  11,313 15.9%
 מוקפא

11,192 

החלטת ועדת מחירים 
 -להקפאת המדד 

 החודשים 3ממוצע 
נובמבר , 2019אוקטובר 

 2019ודצמבר  2019

1.07%- 

                                                           
יה ליעדים מקומיים, מדד המחירים הסיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים תפוקת התעשי -מדד מחירי יצרן  1

של ענפי  נבחרים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים )כולל מע"מ(, לפי ענפים מקובצים, במתכונת "הסיווג האחיד
 נייר גולמי לכתיבה והדפסה - 190780", סדרה 2011 -הכלכלה 

2 PPI Commodity data for Pulp, paper, and allied products, not seasonally adjusted - Pulp, paper, and allied 
products. Series ID - WPU09 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_01062021/he/decision_and_directives_decision_01062021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_01062021/he/decision_and_directives_decision_01062021.pdf


 

מדד המחירים 
הסיטוניים של תפוקת 

התעשייה וכרייה 
וחציבה ליעדים 

ייצור נייר  –מקומיים 
 ומוצריו

הנתון הידוע ביום  93.07 100.8 8.0%
דד חודש מ – 26.05.2021

 2021 אפריל

7.66%- 

החודשים  3ממוצע  101.8 101.6 65.2% מדד המחירים לצרכן
האחרונים הזמינים 

הידועים ביום 
)ממוצע  26.05.2021

, 2021החודשים פברואר 
 (2021ואפריל  2021מרץ 

0.24% 

 0.0%       100% סה"כ

 

שיעור השינוי במחירי ספרי הלימוד ביחס לתקופת הבסיס )המחירים  ,לחישוב בהתאם

. כלומר, על מחירי ספרי הלימוד לשוב 0%עומד על  2019 ספטמברשנכנסו לתוקף בחודש 

לרמתם בתקופת הבסיס. מאחר שבעדכון המחיר השוטף הקודם שנכנס לתוקפו בחודש 

חיר בתקופת הבסיס, כעת יש ביחס למ 1.9%-הופחת מחיר ספרי הלימוד ב 2020ספטמבר 

לתוקף בחודש  ושנכנסביחס למחירים  1.9%-בבחזרה ולהעלותו  לעדכן את המחיר

  .2020 ספטמבר

 .1.9%-הוועדה ממליצה לשרים לעדכן את מחיר ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ב ב

נציגי משרד במהלך השנתיים האחרונות עבדו  – תמחור ספרים וחומרי לימוד דיגיטליים .5

דיגיטליים, באמצעותו ניתן יהיה לתמחר תוכן מודל לתמחור ספרים וסביבות על  ךהחינו

ספרים דיגיטליים, בין אם מבוססים על ספר מודפס ובין אם לא, וכן ניתן יהיה לתמחר 

בהקדם לצורך  מודל התמחור לוועדהאת יתה להציג יהכוונה היחידות תוכן וסביבות תוכן. 

 .בנושא דיון וקבלת החלטות

נרחב בחומרי לימוד דיגיטליים )סביבות תוכן וספרים השימוש הבות שנת הקורונה ובעק

מצריך התאמות דיגיטליים( חל שינוי משמעותי בשוק חומרי הלימוד הדיגיטליים אשר 

שגובש. נציגי משרד החינוך בוחנים את השינויים ופועלים לביצוע  מודלועדכונים ב

 ההתאמות הנדרשות.

במודל המוצע לדיון במהלך החודשים הקרובים תכנס כוונתה לההוועדה מעדכנת כי ב

 לצורך קידומו.


