
מגזרכיתהשם הספר

שנת 

אישור

חוות דעת של 

התייחסות האגף לאישור ספרי לימודהערה של הפורום החילוניהפורום החילוני

ראוי מצוין2009ממלכתיבנקרא ונפעל-בראשית

ראוי מצוין2015ממלכתיגתורה לכיתה ג עם ביאורים וציורים

הספר לא מאושרראוי מצויןגיום יום מים

הספר לא מאושרראוי מצויןגכמו צמח בר

ראוי בהחלט2009ד"ממ+ממלכתיאבמבט חדש

ראוי בהחלט2017ד"ממ+ממלכתיגבמבט חדש

ראוי2009ד"ממ+ממלכתיהשבחה א

ראוי2014ממלכתיבחוברת עבודה-בראשית עם ביאורים וציורים

ראוי2014ממלכתיבהמקראה שלי

ראוי2008ד"ממ+ממלכתיבבמבט חדש

ראוי2014ד"ממ+ממלכתיבשבילים פלוס

ראוי2011ד"ממ+ממלכתיבגיאומטריה לבית הספר היסודי

ראוי2014ד"ממ+ממלכתיגלחיות יחד בישראל

ראוי2016ד"ממ+ממלכתיגשבילים פלוס

ראוי2011ממלכתידיהושע שופטים נקרא ונפעל

לא מופיע ברשימת הספרים המאושריםראויממלכתידמקרא מפורש- יהושע 

לא מופיע ברשימת הספרים המאושריםראויממלכתידמקרא מפורש- שופטים 

הערה בנושא הדתה ראוי2015ממלכתידעל קצה הלשון ומעולמה של ספרות

ראוי2015ממלכתידמילה טובה מאוד

הערה בנושא הדתה ונושאים 

שלדעת הסוקר חסרים בספר

ראוי2011ד"ממ+ממלכתידבישוב שלנו ובסביבתו

מבקשים להשמיט או לצמצם את 

 הקטעים ממקורות היהדות11

ראוי2016ד"ממ+ממלכתידבמבט חדש לכיתה ד

ראוי2012ד"ממ+ממלכתיד'השבחה ד

"  מצוות613-אנו מצווים ב"מציעים לתקן  במקום 

 מצוות613ביהדות יש -ל

ראוי2006ד"ממ+ממלכתיד'שבילים ד

ראוי2009ד"ממ+ממלכתיהיוצאים מהמפה

ראוי2014ד"ממ+ממלכתיהמפות מגלות עולם

ראוי2016ד"ממ+ממלכתיהבמבט חדש לכיתה ה

ראוי2012ד"ממ+ממלכתיה'השבחה ה

ראוי2007ד"ממ+ממלכתיה'שבילים ה

ראוי2010ממלכתיורומא וירושלים, יוון- מסע אל העבר 

בדיקת הספרים שהוערו על ידי הפורום החילוני 5 מתוך 1עמוד 



מגזרכיתהשם הספר

שנת 

אישור

חוות דעת של 

התייחסות האגף לאישור ספרי לימודהערה של הפורום החילוניהפורום החילוני

ראוי2014ממלכתיו'צועדים בדרך המילים ו

אך יש להוסיף מקורות מספרות 

העולם ותרבויות אחרות ולצמצם 

את הקטעים העוסקים בתלמוד 

.ובאגדה

ראוי2016ממלכתיומילה טובה מאוד

ראוי2010ד"ממ+ממלכתיומסע מדע ו

מעירים שאין אזכור למונח 

שמות הילדים הם , "אבולוציה"

יש שילוב של , יהודים-ישראלים

הספר מותאם לאוכלוסייה שלה הוא מיועדך"פסוקים מהתנ

ראוי2016ד"ממ+ממלכתיובמבט חדש

ראוי2009ד"ממ+ממלכתיו'השבחה ו

ראוי2014ד"ממ+ממלכתיומשתלם באחוזים

מעירים על דוגמאות המבוססות 

על הווי דתי או ציורים המפרידים 

בין בנים לבנות

. הספר מותאם לאוכלוסייה שלה הוא מיועד

מציעים  לשנות חלק מהאיורים לאיורים 

".מעורבים"

ראוי2013ממלכתי אמפתח הקסם

 1מחלוקת לגבי חוברת 

המתייחסת לחגים תוך הצגתם 

כעובדות ולא כסיפורים מיתולוגיים 

.ללא בסיס עובדתי

מתאים לאוכלוסייה שלה מיועד הספר. ראויהערה בנושא הדתהראוי2010ד"ממ+ממלכתיב'השבחה ב

סביר/ראוי2014ממלכתיגמילה טובה

חגים ותכנים יהודיים : הערה

במינון גבוה

מתאים לאוכלוסייה שלה הוא מיועד- הספר ראוי נשוא השבת מוצג מזווית דתיתראוי ברובו/ראוי2014ד"ממ+ממלכתיאצלילים מספרים

הספר לא מאושרהדתהראוי בחלקו2007ממלכתיבדרך המילים

הדתהראוי בחלקו2014ממלכתיההעיקר שהבנו

גם . י תכנית הלימודים"כתוב עפ- הספר ראוי 

לילדים חילוניים מותר להשתתף בסיור וירטואלי 

.בבית המקדש

ראוי בחלקו2013ד"ממ+ממלכתיאבסוד האותיות

בעיות מגדר         : 1חוברת 

ב "להט, הדתה: 6חוברת 

.ולאומיות

התלונות . מתאים לאוכלוסייה שלה מיועד הספר

עם אבא : בנושא מגדר נמצאו כלא נכונות

אמא , משחקים בכדור ועם אמא הולכים לים

מבשלת מרק וסבתא מלמדת את פיני להכין 

, לאחות רובה גדול וכבד, פלאפל ובצק לפיתות

.מתן אפה חלה לשבת ועוד

בדיקת הספרים שהוערו על ידי הפורום החילוני 5 מתוך 2עמוד 



מגזרכיתהשם הספר

שנת 

אישור

חוות דעת של 

התייחסות האגף לאישור ספרי לימודהערה של הפורום החילוניהפורום החילוני

ראוי אך בעייתי2010ממלכתיה'שמואל א-מקרא ומה שקרה, היסטוריה

הסוקר מתנגד ללימוד - לאומיות 

ך ככלי המחזק את הזיקה "תנ

י תכנית הלימודים"כתוב עפ- הספר ראוי י"שלנו לא

2009ד"ממ+ממלכתיגהחברה והסביבה שלנו

ראוי אך דורש 

הדתהתיקון

: הדוגמאות המובאות אינן דורשות תיקון לדעתי

אין בעיה לומר שישנם אנשים בשכונה 

נ או להוסיף סיפור על "שמשכימים לביהכ

משפחה מאמינה שהייתה ממקימי ההתישבות 

.י"בא

2006ד"ממ+ממלכתיגמשתלם בטבעיים

ראוי אך דורש 

מגדרתיקון

חסר , מיושנים- ההערה בעניין שמות הילדים 

אינה - שימוש בשמות שמשותפים לבנים ולבנות 

מציעים  לבקש לשנות חלק מהאיורים   .במקום

".מעורבים"לאיורים 

הדתהלא ראוי2014ממלכתיבצועדים בדרך המילים

התכנים הדתיים עונים על דרישות תכנית . ראוי

.הלימודים

מגזר-מגדר,  הדתהלא ראוי2007ד"ממ+ממלכתיבפשוט חשבון

ראוי מבחינת התכנים הדתיים בשל האוכלוסייה 

האיורים נבדקו ונמצאו .  שאליה הוא מיועד

אין - כמתאימים לאוכלוסייה שאליה פונה הספר 

, ציציות, כיפות)כל סימנים דתיים מובהקים 

חלק מהילדים גלויי ראש ורובם עם . (מטפחת

הבנות אמנם בחצאיות אבל לא . כובע קסקט

".דתיות"נראות 

לא ראוי2015ממלכתיגהעיקר שהבנו

חסר )רמת דיון נמוכה , הדתה

(תרבותי או חברתי, הקשר הסטורי

. התכנים והיקפם תואמים את תכנית הלימודים

בספר מקפידים להשתמש בלשון הלתי מחייבת 

ביום הכיפורים , נהוג להדליק נר:  בנושאי דת

' למעט פעם אחת בעמ...".נוהגים המתפללים

מציעים " -ביום הכיפורים עלינו לבקש כפרה: "50

ביום הכיפורים עלינו , לפי המסורת: "לשנות

".לבקש כפרה

לא ראוי2014ממלכתידעונות וליהנות

הסוקרים מצהירים - הדתה 

וקובלים , שבדקו רק חלק מהספר

 העמודים הראשונים 30על כך ש 

י תכנית הלימודים"כתוב עפ- הספר ראוי עוסקים בחגי ישראל

בדיקת הספרים שהוערו על ידי הפורום החילוני 5 מתוך 3עמוד 



מגזרכיתהשם הספר

שנת 

אישור

חוות דעת של 

התייחסות האגף לאישור ספרי לימודהערה של הפורום החילוניהפורום החילוני

לא ראוי2009ממלכתיהשמואל נקרא ונפעל

- ך "מציג גישה מסורתית לתנ

אמת היסטורית סגורה

, הספר לא נמנע מביקורת המקרא. הספר ראוי

. למרות שלדעת הסוקר הכמות אינה מספקת

בכל כיתה המורה יכולה להרחיב ולהעמיק על 

.לפי דרישות המקום והאוכלוסייה, הכתוב בספר

לא ראוי2015ממלכתיהמילה טובה מאוד

יותר מדי טקסטים על - הדתה 

י תכנית הלימודים"כתוב עפ- הספר ראוי שבת וחגים וטקסטים מקראיים

לא ראוי2011ממלכתיונקרא ונפעל- אסתר ותהלים , רות, יונה, מלכים

מגיש דעות ופרשנות 

חסרה , אורתודוקסית בלבד

קריאה ביקורתית והשוואה עם 

חילונית-ערכי החברה הליברלית

י צוות מקצועי שלא "נכתב ע. נבדק ונמצא ראוי

יאיר ' י פרופ"ונערך מדעית ע, מהזרם הדתי

הספר תואם את . א"הופמן מאוניברסיטת ת

אין בו כל - תכנית הלימודים למגזר הממלכתי 

אמירה מחייבת והתלמיד נפגש עם הפרשנות 

הקלסית מתוך הבנת הטקבט בלבד וללא כל 

.אמירה ופרשנות דתית

לא ראוי2014ממלכתיו'עונות וליהנות ו

ישנם מקומות בהם העיסוק 

בטקסטים מקראיים או מהמקורות 

אינם רלונטיים או מנוסחים בצורה 

לא מתאימה מספיק

לא מצאתי בדוגמאות המצורפות . ספר ראוי

להוסיף ליד סיפור : 'לדוג)כאלה שחובה לתקנם 

; ההגדה שלא נמצאו הוכחות מדעיות לכך 

לא ; התייחסות לעבדות מצרים כאל עובדה 

י "עפ- אלא " קוראים את מגילת רו בשבועות"

המסורת יש הנוהגים לקרוא את מגילת רות 

.('בשבועות וכו

לא ראוי2014ד"ממ+ממלכתיבאני וחברי, אני ומשפחתי

הגדרות לא , לאומיות, הדתה

מדויקות לגבי 

עיר /אזרחים/חרדים/ערבים

מעורבת ועוד

ההוצאה . מותאם לאוכלוסייה שאליה מיועד

התבקשה להחליף איור בעייתי של משפחה 

הניסוח לגבי חובת הגיוס :  בבדיקה . חילונית

, ל שלפי הספר רק ערבים פטורים ממנה"לצה

.ידרשו לתקן". אזרח"הגדרת המונח 

בדיקת הספרים שהוערו על ידי הפורום החילוני 5 מתוך 4עמוד 



מגזרכיתהשם הספר

שנת 

אישור

חוות דעת של 

התייחסות האגף לאישור ספרי לימודהערה של הפורום החילוניהפורום החילוני

2013ד"ממ+ממלכתיאכח לקרוא

 מתוך 5)לא ראוי 

הדתה( חוברות6

התכנים הדתיים עונים על דרישות תכנית 

הלימודים ומותאמים לאוכלוסייה שאליה מיועד 

נבדקו ונמצאו ' הסיפורים שבחלק א. הספר

אפשר לשנות את השאלה בחוברת . כמתאימים

תארו את סעודת השבת "במקום  - 55' בעמ' א

. המאכלים האהובים, הפיוטים, השירים: בביתכם

" - ?במה היא שונה מהסעודות בשאר הימים

האם היא . תארו את סעודת השבת בביתכם

?במה? שונה מהסעודות בשאר הימים

לא ברור2014ד"ממ+ממלכתידלחיות יחד בישראל

" מעורב"בספר יש דוגמה לישוב 

שבו ישנה הסכמה שמתפרשת 

וכוללת כשרות במועדון , כחיובית

הישוב והמנעות מנסיעה בשבת 

בתוך הישוב

הספר מתאים לתכנית הלימודים ולאוכלוסיה 

שלה הוא מיועד

י תכנית הלימודים"כתוב עפ- הספר ראוי ך ועל ירושלים"הרבה תכנים מהתנלא ברור2014ממלכתיועל קצה הלשון ומעולמה של ספרות

בדיקת הספרים שהוערו על ידי הפורום החילוני 5 מתוך 5עמוד 


