משנת הלימודים הבאה :משרד החינוך ינהיג מחיר
אחיד לספרי לימוד
משרד החינוך משלים את התהליך שהחל לפני שלוש שנים ,שבמסגרתו יועבר מודל התמחור
להוצאות לפני הפקת ספרי לימוד .בנוסף ,יורחב הפיקוח על תכני הספרים
ירדן סקופ 00:00 24.03.2015

משרד החינוך הודיע אתמול )שני( כי הוא פועל להשלמת המהלך לפיקוח על מחיר ותוכני ספרי
הלימוד ,תהליך שהחל כבר לפני שלוש שנים .החל בשנת הלימודים הבאה )תשע"ו( מחירם של כלל
ספרי הלימוד )כ– 2,000במספר( ייקבע על פי מודל תמחור אחיד ,שיוגש להוצאות הספרים עוד בטרם
הפקת הספר .כך יידעו מראש אם משתלם להם להוציא את הספרים .בשנת הלימודים תשע"ה יושם
המודל במסגרת פיילוט בכ– 100ספרי לימוד בלבד.
מודל התמחור הוא פרי עבודה של ועדה מקצועית משותפת למשרד החינוך ,משרד האוצר ומשרד
המשפטים ,שבחנה את הנושא במשך כשלוש שנים .מעבודת הוועדה עלה כי במשך שנים רבות,
תחום ספרי הלימוד וחומרי הלמידה היה פרוץ וסבל מחוסר שקיפות .ההוצאות לאור קבעו את מחיר
הספרים ,מחיר שלעתים היה גבוה מצורכי השוק .לא פעם התגלו פגמים באיכות חומרי הלמידה.
במשרד החינוך אמרו שלשום כי מודל התמחור ,שמלווה בצעדים נוספים דוגמת דיגיטציה של ספרי
לימוד ,יביא להפחתה של עשרות אחוזים בהוצאות משקי הבית על רכישת ספרי הלימוד .בנוסף לכך,
משרד החינוך ינקוט פעולות אכיפה וביקורות בחנויות הספרים ובהוצאות לאור ,כדי לוודא שהמחיר
המאושר נשמר ואין חריגות בנושא .במקרים שבקרי משרד החינוך יאתרו גבייה מעל המותר – תוגש
תביעה פלילית .במשרד קראו להורים לגלות עירנות ולדווח על מקרים שנגבה מחיר גבוה יותר
מהמותר עבור ספר לימוד בחנויות.
מדי שנה ,בחודש אפריל ,יפרסם משרד החינוך באתר המשרד את רשימת הספרים וחומרי הלמידה
המאושרים לשימוש במערכת החינוך .לצד כל חומר למידה תצוין עלותו המרבית .בנוסף לזה ,יוגבר
הפיקוח על התכנים בספרי הלימוד .במשרד אמרו כי הבקרה תוודא שחומר הלימוד הולם את תוכנית
הלימודים ותואם את הרמה הפדגוגית הדרושה .כמו כן ,יושם דגש על היבטים לשוניים ,מגדריים
ומגזריים ועל היבטים חזותיים .חומר לימוד יאושר רק אם יותאם לתוכנית לימודים שנתית ,כדי למנוע
מצב שתלמידים נדרשים לרכוש חומרי לימוד לפרק זמן קצר.
משרד החינוך שוקד על מודל התמחור של ספרי הלימוד כבר כמה שנים .גורם בעולם ההוצאה לאור
של ספרי הלימוד אומר כי המודל היה אמור לצאת לדרך כבר בשנה שעברה ,ולהיכנס לתוקף עוד
השנה ולא בשנה הבאה ,אך המשרד לא היה מוכן .הגורם הוסיף כי המשרד אמור להוציא חוזר מנכ"ל
בנושא ,אך לא בטוח שיספיק להוציא את המחירים המעודכנים בזמן כפי שהבטיח.
גורם אחר תמה מדוע המשרד מפתח שלושה כיוונים שונים בתחום ספרי הלימוד — פיקוח על מחירים
וספרים דיגיטליים לצד פרויקט השאלת ספרי לימוד .לפי הגורם ,היה עדיף להתמקד בתחום אחד
ולוותר על האחרים.

