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 ו-א – רשימת ספרי הלימוד שנבדקו 

  .בדיקת הספרים. הסקירה נעשתה באמצעות מחוון שביקש לבדוק את מידת ההדתה, הגלויה והסמויה, המצויה בספרי הלימודב סוקרים, הורים לילדים, השתתפו 30

 , מבחינת מידת ההדתה שבו. בעיניהםהסקירות משקפות מגוון דעות ונקודות מבט שונות ביחס לרף ההדתה. הסוקרים התבקשו לציין האם הספר שבדקו ראוי או לא ראוי 

. כמו כן מוזמנים להיכנס לספרי לימוד מקושרים ]ספרים מקוונים בעלי כניסה חופשית[ מחוון המצורףאנו ממליצים להורים לבחון את ספרי הלימוד שבידיהם על פי אמות המידה שב

 . לפניכם תמצית הסקירה וקישור לסקירה המלאה של כל ספר שנבדק.ולהתרשם בעצמם

 2-5 ע' –כתה א  -

 6-8 ע' –כתה ב  -

  9-12 ע' –כתה ג  -

 13-14 ע' –כתה ד  -

 15-17 ע' –כתה ה  -

 18-21 ע' –כתה ו  -

 

 מומלץ לסקור אותו על פי הקריטריונים הבאים: –אם הספר בו לומדים ילדיכם אינו מצוי ברשימה 

 : נושאים מרכזיים ופריטים בתוך כל פרק ]על פי תוכן העניינים[ בהם עוסק הספררשימת הנושאים  .1

בתוך הטקסט המרכזי ובתרגול, בחלונות מידע ]כגון פותחים חלון[  - רלוונטיות של המקורות לנושא הנלמד ולתחום הדעת: תכנים ממקורות יהודיים ו/או הקשרים דתיים .2

 . לאיורים ותמונות ולמסר שהם מעבירים: בנים ובנות; צורת לבוש; כיפה / כיסוי ראש; הפרדה מגדרית ועודובאיורים.התייחסות 

 לוקים; הקב"ה; תפילה; נס[.? ]למשל: אשפה אמוניתהאם נעשה שימוש ב .3

ועוצב,  הטבע נוצרהתרחשו בעבר ומתרחשים כיום;  –? ]למשל: נסים כעובדה קיימת בין מיתוס למציאות בין אמונות, דעות, עמדות ועובדות; הבחנה הבחנההאם יש  .4

 .על ידי אלוהים[ כעובדה שאין מערערים עליה,

 המוצע: האם הטקסטים והשאלות מאפשרים לתלמיד להטיל ספק? לערער ולהרהר אחר הנאמר? האם זה מתאפשר בכל הנושאים והתכנים בהם עוסק הספר? רמת השיח .5

 מה מפריע ולמה? .6

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdUNHamsycDZXNDg
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdUNHamsycDZXNDg
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 כתה א

[ ה המלאהחוות דעת הסוקר ]לרוב הספרים שנסקרו ישנו פירוט דוגמאות, מראי מקום ותוכן עניינים בסקיר ספרים שנבדקו 
 במקרים בהם ישנה סקירה כפולה של אותו הספר, או סקירת ספר במהדורות שונות הדבר מצויין.

 קישור לסקירה המלאה
 –אם הקישור לא נפתח 
מנוע העתיקו אותו והכנסו דרך 

 החיפוש

מחולק לפי כוחות ואותיות. לכל אות דוגמאות וטקסטים מצורפים. בחוברת ]כלל החוברות[ הספר  -כללי  כח לקרוא, חוברת א' 1
כן, טקסטים תחת הכותרת -כמו ."יש לי סיפור יום יום"ו  "יש לי יום יום שיר"משולבים טקסטים תחת הכותרת 

יש   .מעולם תוכן דתי 7)יש גם טקסטים קצרים( מתוכם  12-מספר הטקסטים והשירים בחוברת ."מן המקורות"

כן, הרחבה עצומה באות ש על שבת באופן לגמרי לא פרופורציונלי לשאר  -כמו ."מן המקורות"גם חלוניות 

 .הכוחות

 ו-חוברות א –כח לקרוא 

שלי לא הנחתי שהמצב כל כך גרוע. כמות התכנים למרות המודעות  -לא ראוי. יצאתי מזועזעת מקריאת הספר
היהודיים מהמקורות ובכלל, דחיפת ציטטות מהמקרא במקומות לא רלוואנטיים בליווי שאלות על המקום של 

 הדת במשפחה ובחיי הילד במיוחד בהתחשב בגיל הילד.
דים והיהדות על הגויים מאחר ומדובר בספר למידת קריאה לילדים בכיתה א' ומוצגים סיפורים על יתרון היהו

 הנוראיים, אני רואה בכך יצירת חיבור ישיר בין הילדים לאמונות הללו.
אני רואה בכך דיון חד כיווני אשר מכוון להטמעת עמדות של דת במוחות ילדים בספר ללימוד קריאה שצריך 

 לשקף טקסטים נרחבים ועולם תוכן רחב. מכוונים את הילדים למקום אחד ברור.

2 
 לקרוא, חוברת ב' כח

 אח

ראוי מאחר ויחסית אין בו יותר מדי התייחסויות דתיות. היה נחמד אם היו ציטוטים ממקורות חילוניים ליברליים. 
ילדים צעירים לוקחים את הציטוטים , כיוון שציטוטים מהמקרא בחוברת לימוד קריאה לכיתה אמפריע לי שיש 

-ל. יש מקורות פילוסופיים נהדרים ומקורות ספרותיים חילונייםכדברי אמת. לא להכניס ציטוטים מהמקרא בכל
 ליברליים אשר מתאימים הרבה יותר לעולמם הערכי של הילדים.

3 
 כח לקרוא, חוברת ג'

 אח

שימוש יתר במקורות  לא ראוי. כל הסדרה נוטה למקורות יהודיים ואין מספיק התייחסות למקורות אוניברסליים.
 קריאה אשר מכילים מסרים דתיים מוחלטים.מן היהדות כסיפורי 

 מפריעה לי הידיעה שיש כה הרבה מקורות ספרותיים איכותיים ובחוברות הללו נדבקים למקורות היהודיים.

4 
 כח לקרוא, חוברת ה'

 אח

 לא ראוי. כל הסדרה נוטה למקורות יהודיים ואין מספיק התייחסות למקורות אוניברסליים. 
"רגועה" מבחינת התייחסויות למקורות. יחד עם זאת, לא משלבים כלל ציטוטים ממקורות יחסית החוברת הנ"ל 

 אוניברסליים. יש כל כך הרבה פתגמי חכמה בעולם הרחב ואין להם ביטוי בכלל בחוברת.

 כח לקרוא, חוברת ו' 5
 אח

 אוניברסלייםלא ראוי. כל הסדרה נוטה למקורות יהודיים ואין מספיק התייחסות למקורות 
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בסוד האותיות, חוברת 
1 

 פאנל אור

עמודיו. הנושא המגדרי יותר  208הספר אינו נוגע בנשאי דת, אמונה או קיום מצוות פרט לשני ציורים לאורך 
זועק בעייני. הספר לא מכיל כמעט תוכן דתי. לי מפריע יותר הנושא המגדרי בסידרת הספרים הללו. בספר 

( לעומת סט 24די ביטוי בסט הציורים שמתייחסים לדברים שעושים עם אבא )עמוד הראשון הזה זה בא לי
(. עם אבא משחקים בכדור, שטים, רוכבים על אופניים וכדומה, 103הדברים שמזכירים לנו את אמא )עמוד 

בעוד בעם אמא אופים, מסדרים פרחים, אמא מטפלת בפצע בברך, מדליקה נרות וכדומה. כלומר החלוקה מאוד 
ברורה. חשוב שיועבר בספרים שגם אבא הוא דמות מטפלת ממש )מבשלת, מטפלת בילד חולה( ואמא היא גם 

 8-1חוברות  –בסוד האותיות 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTbDNQNmQ2Um5ZY00
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTLTRKa0dlTzhCY2s
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דמות שמבלה עם הילדים. בעיקר בציורים אבל גם בטקסט. כמובן שספרים אלו לא מכילים שום התייחסות 
 למבנה משפחתי אחר )גרושים, חד מיניים ועוד(.

7 
בסוד האותיות, חוברת 

2 
 פאנל אור

הספר אינו נוגע בנשאי דת, אמונה או קיום מצוות. סך הכל ספר ראוי כאשר שוב הנושא המגדרי טעון שיפור. 
בנושא המגדרי. זוהי חוברת קצרה ולכן יש בה הספר לא מכיל תוכן דתי. בדומה לקודמו בסידרה גם הוא לוקה 

רק מקרה אחד )כשמסתכלים על כל הסדרה ברור שזו לקות(. המקרה שמופיע פה הוא שוב של ילדה חולה 
 . הודיה חולה(. חשוב שיועבר בספרים שגם אבא הוא דמות מטפלת.31ואמא שמטפלת בה )עמוד 
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בסוד האותיות, חוברת 
3 

 פאנל אור

החוברת סך הכל ראויה. אני הייתי משמיטה את הסיפור על החיילת ואחותה. יש בחוברת הזו סיפור על חיילת 
(. האחות הקטנה רוצה לשחק ברובה! החיילת )האחות הגדולה( מסבירה שאסור, שהרובה 43ואחותה )עמוד 

ובה. החיילת צוחקת ואומרת שלה ורק לחיילת יש רובה. האחות הקטנה רוצה להיות כבר גדולה ושגם לה יהיה ר
"הלואי יבוא כבר שלום!". אותי הסיפור מעט החריד, כי מדובר בנשק! התשובה של החיילת צריכה להיות שנשק 

 זה מסוכן! תשובה "זה שלי" לא מספיקה. 
בדומה לשאר חוברות הסידרה אני חושבת שנושא המגדר לא מספיק מאוזן )פרחים לאמהות וילדות, אמא 

 לילד רעב וכדומה(.  מכינה אוכל
צריך לטעמי באופן מודע יותר לבצע החלפה של אמהות באבות ולהפך בטקסטים. אפשר לעשות את זה לאחר 

 החלפה.-מעשה. כלומר לקחת ספר נתון ובאופן רנדומאלי בכל מקרה של אבא/אמא להגריל החלפה או אי
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בסוד האותיות, חוברת 
4 

 פאנל אור

תחושה של תיקונים אוחרים. המשפט בטקסט אודות הדגל מרגיש מודבק. השאלה  החוברת סך הכל ראויה. יש
 על קיום מצות "השבת אבדה" גם כן.

פרט לנקודות שהעליתי למעלה הספר סך הכל מעלה מגוון סיפורים חיוביים. הוא גם לתחושתי מעט יותר מאוזן 
שבת(. לדוגמא ישנו טקסט )עמוד בנושא המגדרי )למרות שעדיין האמא היא זו שתתקן את השמלה בצאת ה

( "מה אעשה כשאהיה גדולה?" שבו ילדה שאביה רופא ואמה רוקחת מתלבטת מה תעשה כשתגדל. העובדה 52
 שכל האופציות פתוחות והבחירה בידיה.

אני בהחלט הייתי מותרת על השורה האחרונה בטקסט אודות הדגל. מסירה את השאלה הבעייתית מהדיון 
 ות רבי פנחס בן יאיר )קיום מצות "השבת אבדה"(.לאחר הסיפור אוד

בסוד האותיות, חוברת  10
5 

 פאנל אור

החוברת סך הכל ראויה. בדומה לשאר חוברות הסידרה אני חושבת שנושא המגדר לא מספיק מאוזן )בבה לבת 
לטעמי באופן (. צריך 36עמוד  –, אמא אופה עוגה 26עמוד  –, אמא מטפלת בילד חולה 5עמוד  –ובולים לבן 

 מודע יותר לבצע החלפה של אמהות באבות ולהפך בטקסטים.
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בסוד האותיות, חוברת 
6 

 פאנל אור

לא ראויה. נושא השבת מאוד מפריע לי. כל נושא השבת לא מתאים בכלל לממלכתי. נושא עשרה בטבת מועבר 
 –חלקיים מאוד. יום המשפחה כעובדה היסטורית ברורה. אני לא בקיאה מאוד אבל להערכתי הסימוכין הם 

-80יום הזיכרון לחללי צה"ל )עמודים  .55מצויר עץ משפחה שאינו מותיר מקום למשפחות אלטרנטיביות. עמוד 
ין את העיסוק ט(: "הגנת ארץ ישראל" ולא "מדינת ישראל" טעות זו מופיעה פעמיים! אני הייתי מסירה לחלו81

 בשבת. 

 

בסוד האותיות, חוברת  12
7 

 פאנל אור
 החוברת ראויה.
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בסוד האותיות, חוברת  13
8 

 פאנל אור
 החוברת ראויה. מבחינת התוכן הטקסטים הם סבירים, ואינם "בעיתיים".
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צלילים מספרים, חלק 
 ב'

 רכגולד

רוב הספר ראוי אבל הפרק על שבת הופך אותו ללא ראוי בעיני. כיסוי הראש בתמונות הגברים בספר, הסיפור 
הנס שקרה לאיש שומר שבת, כל העיסוק בנושא השבת מזוית דתית, זה שנותנים לילדים דקרוא טקסטים על 

לדעתי הייצוג של תכנים דתיים ואיורים  הכיר להם את השפה המקראית הדתית.בשפה לא ברורה רק כדי ל
שרשמתי ב" צלילים בעלי אוריינטציה דתית לא פרופורציוני לחשיפה של ילדים חילוניים לתכנים האלה )כמו 

מספרים א, אין אף ילד ממוצא מזרחי או אתיופי בכל סדרת הספרים אז איך כל הילדים דתיים?( , הניסיון להציג 
את מי ששומר שבת או את היהודי כעליון ובעל זכויות יתר מציק לי. מציעה לעסוק בנושא אחר במקום "שבת" 

 ה לדוגמה(, מציעה להסיר טקסטים מקראיים לא רלוונטייםאו לעסוק בזוית החילונית שלו )טיולים עם המשפח

 ג-חלקים ב –צלילים מספרים 

צלילים מספרים, חלק  15
 ג'

 רכגולד

 תי.בעיני הספר ראוי על אף הכיפות באיורים, לא מצאתי תכנים שבאמת הטרידו או
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קוראים  -מפתח הקסם 
עם קסם, מהדורה 

 מעודכנת
 מטח

 שני סוקרים שונים                                                                             -נסקר פעמיים 
מתוך כארבעים שירים וסיפורים המופיעים בספר יש כששה סיפורים המזכירים אלוהים  –הספר ראוי  סוקר א':

וח השנה העברי. רובם כתובים מתוך עולם המושגים או יהדות. סיפורים אלו לרוב נועדו ללוות ימים מיוחדים בל
והתוכן של ילד חילוני ולמעשה הינם סיפורים אודות אנשים ולא אודות דת. יוצא מן הכלל הסיפורים 'יוסף מוקיר 

שנים בעזרת  12שבת' שבאופן כללי לדעתי הוא סיפור די גרוע והסיפור על שמעון בר יוחאי ששרד במערה 
מח ליד המערה והמעיין שנבע ליד פתחה(. שניהם סיפורי אגדה מוכרים אשר שייכים גם ניסים )עץ החרוב שצ

לעולם התוכן החילוני ומאוד הגיוניים בהקשר. לאורך הספר איורים מגוונים המציגים בנים ובנות, בהירים ושחומי 
להניח, דתיים וחלקם,  עור, בבגדים קצרים או ארוכים וגם כמה דמויות בודדות של ילדים עם כיפה. חלקם, ניתן

ניתן להניח, סתם שמו כיפה מתוך מסורת. נראה שהיה נסיון מכוון להציג אנשים מרקעים מגוונים בחברה 
הישראלית וסה'כ זה עובד לא רע. עיקר היצירות ישראליות אך כיוון שמדובר בספר קריאה שמטרתו לימוד 

בתרגום בחירה זו הגיונית בעיניי. יש דגש קל העברית ושמשלב העברית בכתיבה ככלל גבוה ממשלב העברית 
על יצירות ומידע לגבי עולי אתיופיה שלדעתי הוא כנראה נכון. אין הבדלה מספקת בין קטע מידע לבין פרוזה 
אך זה לא נורא. לאחר כל סיפור או קטע קריאה יש פעילויות הבנת הנקרא שונות ובין השאר לרוב הילדים 

שאלות דוגמאת 'האם הוא באמת היה אמיץ בסיפור' או 'מה אתם הייתם עושים?' מעודדים לדבר על הסיפור. 
נפוצות בפעילויות אלו דבר אשר מעודד את הילדים לשאול ולחשוב בעצמם. בנוסף הילדים מעודדים ליצור, 

                                           להציג או לשחק את הסיפור דבר המעודד חשיבה ודיון על היצירה.                                     
: חלקו של הספר הדן בימי חג אינו ראוי בעיני ומצריך שינוי מהותי! תכני הדת מובאים אל התלמיד סוקר ב'

הצעיר כאילו היו עובדה מוגמרת. אינני רוצה שתלמידים יקבלו דברים כעובדות שאין אליהן עוררין. לחשוב תמיד 
תית, ועלינו להכשיר אותם לחקור דברים בצורה לוגית והגיונית ולא להסתמך על סיפורים מצריך מחשבה ביקור

 מיתולוגיים ללא כל בסיס עובדתי.

+ קוראים  3-1 –מפתח הקסם 
 עם קסם

, 1מפתח הקסם  17
 מהדורה מעודכנת

 מטח

לא כולל סיפורים ממקורות יהודיים ו/או הקשרים דתיים. האיורים מציגים דמויות הנראות חילוניות,  –הספר ראוי 
ללא הפרדה מגדרית. נראה שהיתה הקפדה על הצגה של מגוון דמויות ממוצעים שונים ושיוויון מגדרי )במספר 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTeTA3Wkd0TEd4ZGc
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97720218#1.0.6.default
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97720218#1.0.6.default
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97720218#1.0.6.default
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTb0hQZDFSNjNpWmc
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTb0hQZDFSNjNpWmc
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השימוש בתמונה  .עולם התוכן הדתיהדמויות ובתפקידים שהדמויות ממלאות(. במקרה יחיד היתה תמונה מ
היה סביר בהקשר ובתוכן. לא נעשה שימוש בשפה אמונית. הסיפורים והשירים המופיעים בספר הינם ברובם 

 פרוזה. יש הבדלה בין סיפורים ושירים אלו ובין קטעי מידע )הפרדה גרפית ובהפנייה בתוכן העיניינים(.

18 

, 2מפתח הקסם 
 מהדורה מעודכנת

 מטח

אין בו כלל סיפורים ממקורות יהודיים ו/או הקשרים דתיים. באיורים רוב הדמויות נראות חילוניות  –פר ראוי הס
)גלויות ראש, חלק בנות עם שרוולים קצרים או מכנסיים( מלבד מדמות סבא שמופיעה עם כיפה. נראה לי סביר 

תי. שניהם סבירים בהקשר. רוב בהקשר לעולם התוכן החילוני. בשני מקרים יש תמונה מעולם התוכן הד
הסיפורים הינם פרוזה ויש מגוון יפה של יצירה ישראלית וכללית. הסיפורים שמתיימרים לתת מידע אמיתי הוצגו 

 מעט אחרת מבחינה גרפית וההפנייה אליהם בתוכן העניינים שונה )'מידע' לעומת 'סיפור' או 'שיר'(

19 

, 3מפתח הקסם 
 מהדורה מעודכנת

 מטח

יש בו סיפור אחד וקטע מידע אחד עם הקשר דתי/אמוני מתוך עשרות קטעים וסיפורים. בשני  –ר ראוי הספ
המקרים הללו האלוהים אפילו לא היה יהודי באופן מיוחד. שניהם מתאימים לעולם המושגים של ילד חילוני 

רוולים קצרים ובנוסף ילד סביר. באיורים רוב הדמויות נראות כחילוניות, גלויות ראש ובחלק מהמקומות עם ש
מקרים היו תמונות  האחד דתי )עם כיפה( ואחד עם כובע. נראה לי סביר בהקשר לעולם התוכן החילוני. בחמש

כל המקרים סבירים בהקשר. רוב הסיפורים הינם פרוזה ויש הבדלה )גרפית ובהתייחסות  .מעולם התוכן הדתי 
 בתוכן( בין סיפור לקטע מידע.

 

מדע  - במבט חדש 20
 וטכנולוגיה

 רמות

הספר בעיני ראוי בהחלט. הספר בעיני בסדר גמור, מעודד תצפיות על המציאות כפי שהיא, התמונות מראות 
 בנים ובנות יחד וגם ילדים לבושים בגופיות וכד'

 א מבט חדשב

מספרים  -השבחה א'  21
 ד'-ופעולות א'

 יבנה | בונוס

 ד-חוברות א –השבחה א  הספר ראוי. החוברות עוסקות בחשבון בלבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1UK090sP9ilKHmhT8Ssbf90IMOIgJ9V0APld4dQrL6Xk
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTGdlbmt5STloaW8
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 כתה ב

[ ה המלאהבסקירחוות דעת הסוקר ]לרוב הספרים שנסקרו ישנו פירוט דוגמאות, מראי מקום ותוכן עניינים  ספרים שנבדקו 
 במקרים בהם ישנה סקירה כפולה של אותו הספר, או סקירת ספר במהדורות שונות הדבר מצויין.

 קישור לסקירה המלאה
 –אם הקישור לא נפתח 
מנוע העתיקו אותו והכנסו דרך 

 החיפוש

1 
 נקרא ונפעל -בראשית 

 כנרת

ראוי. הספר הזה מצוין לדעתי. יש בו דיון פורה על רגשות הדמויות, והשלכה על רגשות התלמידים ומעשיהם. 
 יש פה המון העשרה לתלמיד. –ו בני לומד )מטח( כתוב באופן פסיכולוגי ולא תנכי. בהשוואה לספר לימוד ממנ

נקודה חשובה: ההעשרה היא דרך הוראות דיון למורה ולא דרך שאלות לתלמיד, ולכן יש תלות גדולה מאוד 
 במורה המלמד.

 נקרא ונפעל –בראשית 

2 

עם ביאורים  בראשית
 וציורים, חוברת עבודה

 מטח

ה. אני חושבת שאפשר אולי להעביר הערות לכותבים הבחוברת הושקעה מחשבה רבה והיא יפה וברמה גבו
ע לסדום ועמורה(. החוברת מלמדת את הסיפורים וכן מציגה לילדים לראשונה את הטקסט התנכי. ג)בייחוד בנו

והוא לא תמיד ברור לנו. שאלת האמונה לא עולה )וטוב שכך(.  ראוי היה להדגיש שלטקסט פרשנויות רבות
המטרה היא בעיקר להעביר את התוכן הסיפורי והתרבותי של התנ"ך ואת זה החוברת עושה לטעמי: מדגישה 

אלוהים לרוב מוצג כדמות, וזה טוב, אבל אין ביקורת כלפיו )סדום ועמורה(,  משפטים חשובים ומתארת יחסים.
הטענה שהוא "יד מכוונת". סיפור הבריאה היה מרויח לטעמי מהצגה קצרה של סיפורי בריאה  או דיון לגבי

 אחרים )כי זו נקודת חיבור(. אפשר היה לתת גם משהו מדעי קצר.

 חוברת עבודה –בראשית 

 מה -המקראה שלי  3
 -מסתתר בסיפור ועוד 

 חלק א'
 יסוד

הספר ראוי בעיני. הספר עוסק בשפה ולהבנתי משתמשים בו כספר בסיס גם לשיעורי חגים. רוב הטקסטים 
הדתיים שייכים לנושא החגים. אמנם רוב החגים מקורם בדת אך ניתן, לטעמי, לצמצם את כמות הטקסטים "מן 

 די להבין את כמות הטקסטים "מן המקורות".המקורות". מספיק להסתכל בתוכן העניינים כ

 ב-חלקים א –המקראה שלי 

מה  -המקראה שלי  4
 -מסתתר בסיפור ועוד 

 חלק ב'
 יסוד

 צועדים בדרך המילים 5
 דרך המילים ב'ב' + 

 כנרת

 שני סוקרים שונים                                                                      -נסקרו שתי מהדורות 
בעיני חלק מהטקסטים הספרותיים והשירים שבספר ראויים. אך הספר צריך לעבור  -[ 2007דרך המילים ב' ]

נטים מן המקורות. לכאורה אפשר לטעון כי עריכה מחודשת כדי להוציא מתוכו טסקטים דתיים ותכנים לא רלוו
בחלק מהמקרים הציטוטים מהמקורות רלוונטים, כיוון שחלק מנושאי הלימוד הוא חגים יהודיים אך זה ענין של 

 מינון, ולטעמי המינון הוא מופרז. 
רוב התכנים מתייחסים לדת ומנהגיה. הוספת ציטוטים "מן המקורות" אינה רלוונטית בחלק גדול מפריע לי ש

מהמקרים ואינה מוסיפה דבר לתכנים עצמם. לדוגמה, בפרק על חילופי עונות מצוטט טקסט ממדרש רבה לפיו 
טים רבים "הרוח מבקשת להחריב את העולם והקדוש ברוך הוא מחלישה שלא תזיק לבריות". בנוסף, טקס

אם לא תתפלל בבית הכנסת, סבא שלך לא יבריא, אם לא תצום עד שתתעלף,  -מכילים בתוכם הפחדות סמויות
 אתה לא "גבר". 

 
 [2007דרך המילים ב' ]

 
 

 [2014צועדים בדרך המילים ב ]

http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/bereshit-lorez.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTUzA1V1NlS0VvVlU
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTLVhGM0tQaUZsa1E
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdTJPZFpJNTJWb3c
https://issuu.com/kinneret-limud/docs/zoadim_bet_new-n
https://issuu.com/kinneret-limud/docs/derch_hamilim_-_b/110
https://issuu.com/kinneret-limud/docs/derch_hamilim_-_b/110
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTW4zQzl5RGp6Z0U
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTczRGTWt4dEV3X0k
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הילדים נתקלים בטקסטים הדתיים במקומות אחרים, כמו שיעור תורה, ואין צורך שבשיעור שפה יחשפו אליהם 
הדתיים.  הסיר את ההתיחסות למקורות הדתיים והסיפוריםל. שוב ושוב. ניתן להכניס תוכן ספרותי שאינו דתי

להכניס טקסטים של סופרים ומשוררים ערבים. טסקטים שמתייחסים לדתות או תרבויות אחרות. להכניס 
 טקסטים שמתיחסים להתנהגות בחברה, ובסביבה .                                                                        

לא ראוי. מניפולטיבי. פגאני ולוקח את קיום האל כעובדה חד משמעית.  - [2014ים בדרך המילים ב' ]צועד
 .מציע שספר לימוד שפה עברית ייקח נושאים חברתיים כקו מנחה ללימוד ולא נושאים דתיים לאומיים

 הקטעהבנתי את  ספר בסדר גמור. ראוי. הבנתי את הקטע 6

אני ומשפחתי, אני  7
 וחברי

 כנרת

ולא מייחסים כל אמירה ערכית היה ראוי אם היו מכניסים בו דיון נרחב יותר לגבי המגזרים השונים במדינה 
מפריע לי שהתייחסויות ערכיות בד"כ כוללות ציטוטים של חז"ל ושאין לחז"ל )הערכים עצמם ראויים בעיניי(. 

אפילו המילה  דתיים;-יש מנהגים דתיים ויש לא –כלל התייחסות לתפיסת העולם החילונית כתפיסה בפני עצמה 
"חילוני" לא מופיעה בספר כלל. מפריע לי שאין אפשרות להרהר/לערער על פרקטיקות דתיות מסוימות )כמו 

(, למרות שאין הרבה כאלו בטקסט. כמו כן מאד 196עמ'  –, או תפילה לשלום חיילי צה"ל 13עמ'  –מילה ברית 
מודגשת חובת הגיוס לצה"ל ומציינים רק שערבים פטורים ממנה )אין התייחסות בהקשר זה לחרדים או לנשים 

המדינה יש על פי הטקסט דתיות; בכלל מבחינת הספר לא קיימים חרדים, וגם לא אזרחים חסרי דת(.להקמת 
דת או שואה )גם החלוצים מוזכרים כמי שהתפללו ורצו להקים מדינה יהודית, אין  –שתי סיבות מרכזיות 

כי אמנם הדת לא תופסת מקום מרכזי,  -. מפריע לי התייחסות ללאומיות חילונית, לרצון להקים מדינת מופת וכו'(
ה שקשור למנהגי החגים, שם מוצגות אלטרנטיבות(; כי במדינת אבל כשהיא מופיעה אין עליה ערעור )להוציא מ

ישראל יש מגזרים רבים שלחלקם ניתן ייצוג מועט בספר ולחלקם בכלל לא, כולל מגזרים שהספר כן מיועד 
עבורם )כמו למשל חסרי דת שעלו מכוח חוק השבות(; כי הספר לא רק הולך בנרטיב הידוע של שואה ותקומה, 

מרי את המטען הערכי של העלייה הראשונה והשנייה ומשאיר ממנו רק את הרצון להקים אלא גם מנטרל לג
מדינה יהודית בארץ ישראל; וכי לדעתי אין צורך לדבר כל כך הרבה על חובת הגיוס לצה"ל עם ילדים בכיתה ב' 

 . 
ס למגזרים חברתיים להתייחלהכניס התייחסויות ואפשרות לדיון גם במשמעות החילוניות ובגוונים השונים שלה, 

נוספים בחברה הישראלית, ולמצוא מקורות או ציטוטים ערכיים שאינם של חז"ל דווקא. כמו כן, אם מתעקשים 
לדבר על הצבא )למרות שהספר מיועד גם למגזר שלם של בנות דתיות שברובן לא מתגייסות( אפשר לדבר על 

ועל דרכים נוספות לתרום למדינה חוץ משירות  מה משמעות הצבא, למה חשוב להתגייס, מי לא מתגייס ולמה
ההגדרה של  –בשוליים  21אין אלטרנטיבה חילונית ליום שבת, עמ'  - 100סעיף אחרון, עמ'  96צבאי. עמ' 

רק משפחות  –הרכב המשפחה  40מיהם אזרחים לא נכונה )אזרחים "מתגייסים לצבא ומצביעים לכנסת"(; עמ' 
בתרגול מבקשים מהילדים לשרטט  – 42נשים והילדות לובשות חצאית; עמ' הטרוסקסואליות, באיורים כל ה

 – 46דיאגרמה של כל המשפחות הגרעיניות בגן )עלול להיות לא נעים עבור ילדים להורים גרושים וכו'(; עמ' 
במשפחה החילונית יותר  – 49-50אמא משתדלת לא לנקות את הבית כשהילדים לומדים כדי לא להפריע; עמ' 

מציינים  – 186אה באיורים אין עזרה הדדית, במשפחה הכי דתית למראה יש הכי הרבה עזרה הדדית; עמ' למר
 שתרשיחא היא עיר מעורבת, אבל לא כותבים אותו דבר על ירושלים וחיפה.

 אני ומשפחתי, אני וחברי

מדע  –במבט חדש  8
 רמות וטכנולוגיה

 במבט חדש ב הספר ראוי בעיני

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTNlZTckpZcHpFMDQ
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/moledet_B-lorez.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/moledet_B-lorez.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTWjAxNzJ1cU1IWms
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTZk1UTDY0cTBNU2s
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 -השבחה ב'  9
-1גיאומטריה + חלקים 

2 ,4 
 יבנה | בונוס

 [3הספרים ראויים. לא נתקלתי בו בכל בעיה ]למעט ספר 

 4, 2-1גיאומטריה,  –השבחה ב 

פעולות  -השבחה ב'  10
 וחקר נתונים 3החשבון 

 יבנה | בונוס

השימוש בציטוטים מהתנ"ך בחוברת חשבון מפריע  הספר ראוי אך מומלץ לבצע שינויים בעמודים הרלוונטיים:
לי. יש דרכים יצריתיות יותר. השימוש במושג בהמה טהורה והסברים על טהור או לא טהור מתאימים לחומים 

 לא חשבון -אחרים 

 3 -השבחה ב 

 1פשוט חשבון ב', חלק  11
 כנרת

 לא ראוי. מפריע לי שכל הילדים בגוון עור לבן. כל הבנים, פרט לאחד, בכיסוי ראש. כל הבנות, פרט לאחת,
בכל אחד משלשות הספרים ישנו חלק המוקדש  בשמלות. יש הפרדה מגדרית בשאלות הנוגעות לקבוצות ילדים.

חגי תשרי, חנוכה, פורים, ט"ו בשבט, פסח ויום העצמאות. למרות שאין  -לתרגילי חשבון בנושא חגי ישראל
רים שאין בהם עיסוק במסגרת עיסוק בהלכות חג באופן מפורש, היה עדיף לתת דוגמאות חישוביות בנושאים אח

ט"ז שונים בגימטריה של ימי החודש, מבלי  -מקצועות אחרים. בראש השנה היתה התייחסות לכך שט"ו ו
י"ו. בכלל, אינני מבין את הצורך בלימוד גימטריה. השאלות בפרקים  -להסביר מדוע. כאילו יש בעיה לכתוב י"ה ו

שאלות האחרות שמופיעות בשאר הספר. רצוי לחשוף ילדים העוסקים בחגים אינם שונים מהותית מעשרות ה
לקבוצות אתניות שונות כדי להשריש בהם את עובדת קיומן ושוויונן, כלומר לנרמל את השונות בגוון העור בין 

 בני האדם. 
הפרדה מגדרית יוצרת הבדלים מדומים בין גברים ונשים ותורמת למיזוגניה )בעיקר(. החלפת חלק מהדמויות 

ר לכאלו עם גוני עור שונים. החלפת חלק מדמויות הילדות עם השמלה לכאלה עם מכנסיים, הורדת הפרקים בספ
 העוסקים בחגי ישראל.

 3-1  -פשוט חשבון ב 

 2פשוט חשבון ב', חלק  12
 כנרת

13 

 3פשוט חשבון ב', חלק 
 כנרת

 יםשבילים פלוס, חלק 14
4-6 
 מטח

 שבילים פלוס הספר ראוי בהחלט ]מבחינת הפריזמה החילונית[.. ראוי

גיאומרטיה לבית הספר  15
 היסודי
 מטח

 גיאומטריה לבית הספר היסודי ראוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTYzhBWXpXQXdieDg
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTksyWHRfMS1BbDg
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%20%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%911.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTmhlSEZUQlNpbkk
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%20%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%912.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%20%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%913.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTekk3SXo5QVhIbjQ
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTU1NJVEN1VG5xa1U
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 כתה ג

[ ה המלאהבסקירחוות דעת הסוקר ]לרוב הספרים שנסקרו ישנו פירוט דוגמאות, מראי מקום ותוכן עניינים  ספרים שנבדקו 
 במקרים בהם ישנה סקירה כפולה של אותו הספר, או סקירת ספר במהדורות שונות הדבר מצויין.

 קישור לסקירה המלאה
 –אם הקישור לא נפתח 
מנוע העתיקו אותו והכנסו דרך 

 החיפוש

1 

תורה לכיתה ג עם 
 ביאורים וציורים

 מטח

דתית או \אקדמית גבוהה וללא הטייה אמונית-ספר מצויין בעיני.אני שמח שילדי לומדים ממנו רמה מדעית
לאומנית.יש לציין לחיוב גם את האיורים המצויינים ומלאי ההומור שבספר המעבירים בצורה פשוטה , ברורה 

פשוטים ומורכבים לפעמים מתחום האמונה , ההיסטוריה , החוקים והמשפטים לילדים ועם חיוך מסרים לא 
 בנוסף לא ראיתי באיורים סימנים מגדריים או סממנים דתיים.  משימה לא פשוטה בכלל. בכיתה ג'.

במצב  אם היתה חוברת עבודה לצד ספר הלימוד ניתן היה לשלוט יותר ברעיונות ובדיונים שניתן לפתח בכיתה.
 לטובה ולרעה. הנתון למורה יש אוטונומיה גדולה מאוד בפרשנות.

 תורה לכתה ג

2 

העיקר שהבנו ג חלק 
 ראשון

 יבנה | בונוס

היינו מעדיפים שילדינו לא ילמדו מהספר הזה אבל זה תלוי באלטרנטיבות. בכל מקרה, היקף לימודי החגים 
צריך לרדת לעשירית והטקסטים צריכים להיות מותאמים לאוכלוסיה חילונית ולרמה גבוה יותר מרשעים 

 וגיבורים. 
קורות אלא עצם העובדה שבחוברת הבעיה העיקרית היא לא הציטוט מן המ: מספר היחידות העוסקות במסורת

 שתכליתה הוראת שפה חלק ניכר מהטקסטים עוסקים בחגים וגיבוש זהות. 
במקום להקדיש שיעור אחד לכל היותר ללימוד מנהגי החג, הילדים קוראים  פח כל יחידה העוסקת במסורת:נ

טקסטים הקשורים בחג במשך שבועות לפני ואחרי החגים, משום שכך בנויה החוברת והמורים עוקבים אחר 
עמודים תמימים. החלק הארי של הטקסט המובא  10סדר הטקסטים בחוברת. )לשם דוגמא, לחנוכה מוקדשים 

קוח מן המקורות, אלא מצטט שירים של משוררים מודרניים שנכתבו על נרות חנוכה. הטקסט אינו בהם אינו ל
 11דתי אך אינו מלמד את הילדים דבר מעבר לעובדה הפשוטה שבחנוכה מדליקים נרות. לפורים מוקדשים 

וסקים מביאים טקסטים מודרניים שע 9מתוכם מתארים את החג ומצטטים ממגילת אסתר ועוד  2עמודים. 
בהתלבטות הקשה של בחירת תחפושת. העיסוק האינטנסיבי במנהגי החג על חשבון עיסוק בנושאים לימודיים 

 אמוני( והוא שם את החגים במרכז החיים. -מוגזם גם אם אינו דתי
: הדיון בחגים ובמסורות הקשורות בהם משתמש מדי פעם בנוסח מחייב כך שבמקום מסרים דתיים סמויים

ים מאמינים נוהגים" או "לפי המנהג" נכתב "עלינו לנהוג" או "אנו מצווים" )ור' לעיל "עלינו לבקש לכתוב "אנש
 מי זה אנו? מי זה עלינו? מי זה בכלל אלוהים?(. –סליחה מאלוהים" או "אנו מצווים" 

רצופה  : היהודים מוצגים כעם שההיסטוריה שלומסרים סמויים הקשורים בגיבוש זהות על חשבון מידע מאוזן
רדיפות ועמים אחרים מתוארים כרשעים. שנת הלימודים חגה סביב "היוונים רשעים, הפרסים רשעים, המצרים 
רשעים, הרומאים רשעים". ילד בכיתה ג' בישראל לא שמע על תרומת היוונים להתפתחות המחשבה המודרנית, 

ותר. הידע שמשרד החינוך מספק ביחס לפילוסופיה, למתמטיקה, לאמנות, לדמוקרטיה ולפוליטיקה באופן רחב י
 לעם הזה הוא שהם רשעים. 

הדיון בחג נעשה בצורה ילדותית ואין כל נסיון להסביר את ההקשר ההסטורי, התרבותי או רמת דיון נמוכה: 
החברתי של המאורעות. למשל פורים וחנוכה נכרכים תחת יחידה אחת והקשר בין שני החגים מוסבר כך: "בשני 

חלק ראשון  –העיקר שהבנו ג 
 וחלק שני

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTRHU2Q29qb21XNnM
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTXzhRemVwQWFsX1E
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTXzhRemVwQWFsX1E
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(. לא נעשה כל נסיון לנהל דיון מעמיק יותר בטקסט: 173ב רצה להשמיד את העם היהודי..." )עמ' החגים אוי
האם גזרות היוונים חלו רק על היהודים או שהיה נחלתם של כל העמים שחיו תחת השלטון הסלאווקי? האם 

סט חיים תחת שלטון זר הם בעיה כללית שכל עם שמתנסה בו סובל ממנה? תחת זאת מתמקד הטק
בחשמונאים הגיבורים שניצחו את היוונים הרשעים ובנסים )פך השמן(. בפורים, אין דיון בניצול הכוח הפוליטי 
של המן כדי לחסל חשבונות אישיים עם מרדכי, אין דיון בקושי שחווה מיעוט שחי בקרב עם אחר, אין נסיון 

ויות אחרות שחיו תחת הממלכה להשוות את הטקסט והמסורת למיתוסים ומנהגים דומים הנהוגים בתרב
הפרסית. תחת זאת יש תקציר של סיפור המגילה, תיאור של רדיפת היהודים ועיסוק בגבורה ובתחכום של העם 
יהודי שהצליח להפוך את גורלו. הדיון בשני החגים מחלק את העולם לטובים ורעים ואין כל נסיון להבין את 

טית של המאורעות. הבעיה אינה בטקסטים הדתיים או בשפה פולי-האינטרסים השונים והמורכבות החברתית
אמונית, אלא ברמת הדיון הנמוכה שאינה מתאימה לילדים בכיתה ג'. מפריע לי כיוון שאת הזמן שמשקיעים 
הילדים בלימוד החגים והמנהגים הכרוכים בהם אפשר היה להשקיע בלימודים של דברים מעניינים יותר ובעיקר 

ידע הזה חוזר על עצמו שנה אחרי שנה משלב גן טרום טרום חובה ורמת הדיון לא עולה מגוונים יותר. המ
מפעם בפעם מוצגות אמונות ומסורות כאילו היו עובדה היסטורית מגובה בראיות. ונשארת מתאימה לגיל הגן. 

ל( ומעבירים ציווים דתיים החלים על אדם מאמין מוצגים לילד כאילו הוא עצמו מצווה בהם )ור' דוגמאות לעי
התכנים האלו מעמידים את ההורה במבוכה מאחר שהוא לילד מסרים שאינם תואמים את אורח החיים בבית. 

נאלץ לא פעם להודות בפני ילדיו מה דעתו על מה שהם לומדים בביה"ס. הילד מבין שמערכת החינוך לא 
 רלבנטית בעיני הוריו ושהם אינם מכבדים את המערכת הזו. 

 

3 

העיקר שהבנו ג חלק 
 שני

 יבנה | בונוס

אם חובה ללמוד על חגים במסגרת לימודי שפה, יש להוריד את היקף העיסוק בחגים לכעשירית מזה המצוי 
מה שמטריד זה לא הציטוט מהמקורות. בחוברת אלו. הטקסטים מאד ילדותיים ורמת הדיון נמוכה לכיתה ג'. 

יטוטים מהמקורות. יותר מקור החגים במקורות ואם מחליטים שחגים הם חלק מלימודי השפה, הגיוני שיהיו צ
מטרידה העובדה שחגים הפכו להיות חלק מלימודי שפה וכך יוצא שחלק ניכר מהטקסטים עוסקים בחגים וגיבוש 
זהות. בעיה נוספת היא הנפח של כל יחידה. במקום להקדיש שיעור אחד לכל היותר ללימוד מנהגי החג, הילדים 

משום שכך בנויה החוברת והמורים עוקבים  ואחרי החגים, קוראים טקסטים הקשורים בחג במשך שבועות לפני
אחר סדר הטקסטים בחוברת. רבים מהטקסטים אינם דתיים, אך הם עוסקים במיני מנהגים דתיים הקשורים 
בחגים השונים ולא ברורה תרומתם לילדים. בסה"כ מחצית מהקטסים שהילדים קוראים בשיעורי שפה עוסקים 

ובמסורות. לעתים נעשה נסיון ליצור רצף היסטורי מאולץ )ירושלים היא בירת ישראל  בחגים, במנהגים, באמונות
אלפי שנים(. הדיון בחג נעשה בצורה ילדותית ואין כל נסיון להסביר את ההקשר ההסטורי, התרבותי או החברתי 

ן הרומאי. )למשל ההסבר לל"ג בעומר שעובד מתוך ספר של רב מנחם הכהן מלמד: היהודים סבלו תחת השלטו
מצוין שבר כוכבא שהיה גיבור ואמיץ הכריז על מרד. רבי עקיבא היה רב גדול שסיכן את חייו ללמד תורה למרות 
איסור הרומאים ותלמידיו הצטרפו לצבא בר כוכבא. גם כאן אין כל דיון היסטורי או חברתי, אין נסיון לדון בתופעה 

כור של עמים אחרים שחיו תחת שלון הרומאים. התופעה הרחבה יותר של עם שנשלט על ידי עם זר, אין אז
הטקסטים מציעים שמוזכרת רק בהקשר היהודי ומתנגדיה מתוארים כגיבורים וכל הדיון נסוב סביב אגדות(. 

המשמשים ללימוד הבנת הנקרא יהיו מגוונים ויכללו תכנים כמו היסטוריה, גיאוגרפיה, גילוי ארצות, מערכת 
שנים לפני כל חג )מדובר בחוברת שפה( -ולוגיה ועוד. לימוד החגים יצומצם לכדי שיעורהשמש, פילוסופיה, בי

חלק ראשון  –העיקר שהבנו ג 
 וחלק שני

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTXzhRemVwQWFsX1E
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTXzhRemVwQWFsX1E
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ויותאם לגיל הילד ולמסגרת החילונית, כך שבמקום לדון ברשעים, גיבורים ונסים ילמד הילד על ההקשר 
ות ההיסטורי של כל חג, מה היו הנסיבות שהביאו לארוע המדובר, מה ההקשר החברתי, אילו מסורות דומ

התפתחו בקרב עמים אחרים וכו'. ציווים בסגנון "עלינו לבקש סליחה" או "אנו מצווים" יוחלפו ב"אנשים מאמינים 
 "לפי המסורת מצווה האדם המאמין..."..או  נוהגים לבקש סליחה" ו" אנשים מאמינים מצווים"

4 

 1מילה טובה ג', ספר 
 מטח

 שני סוקרים שונים  -נסקר פעמיים 
סביר. הרבה חגים וסיפורי חכמים. הרבה על שבת. לא תואם את אורח חיי. לא אוהבת מניפולציות  סוקר א':

על מוחות של ילדים קטנים. צריך יותר סיפורים מודרניים, שירים מודרניים במקום חז"ל. יש מקום גם להם. 
חגים? שפה? גיאוגרפיה?  מיותר: עוד פעם חגים ושבת במינון גבוה. באופן כללי לא ברור מה הנושא של הספר.

                                                                                                         טבע? לא ברור. יותר מדי על חגים, על שבת, דברי חז"ל. גם המשוררים החילוניים שיריהם נלקחו למקום דתי.                             
: ככלל, הספר ראוי בעיניי. עיקר התכנים ה"יהודיים" מועברים באמצעות שירים וסיפורים קאנוניים ר ב'סוק

ונראה שנעשה מאמץ להימנע מהקשרים דתיים )נושא נס חנוכה, למשל, מועבר כולו דרך שיר של אלתרמן על 
ם היהודי" )יש שלושה כלי הבית; נושא השבת דרך שיר של ביאליק(. כאשר מובאים טקסטים מ"ארון הספרי

כאלה בסוף הספר( הם מובאים ללא ציון המקור, ההתייחסות אליהם היא בעיקר כאל "לשון חכמים" והדיון 
עמודים; העיסוק  176מתמקד בעניין הלשון )דיון במילים שמסתיימות בנו"ן, מערכת זמנים נפרדת וכו'(. בספר 

נה וכיפור, חנוכה, שבת. בסוף הטקסט מופיעים שני ראש הש -נושאים  4-בתכני "מסורת ומורשת" מתבטא ב
סיפורים: האחד על השבת אבדה )סיפור על רבי חנינא שמקורו לא צוין, תיאור של מצוות השבת אבדה בספר 
דברים( והאחר על משה הרועה והגדי )מתוך שמות רבה(. בשונה מהטקסטים שעסקו בחגים, אלה סיפורים 

ספר עוסק ברובו בשפה אך בין השורות מעביר גם מסרים ערכיים; לרוב נעשה שלא לגמרי ברור מדוע הובאו. ה
הדבר בלי שימוש בתכנים דתיים )למשל במכתבי סבתא מסרי לנקה לנכדה, שם היא מספרת לו על שמחתה 
לראות שילדים עוזרים להוריהם אך גם על הקושי שלה לראות ילדים קטנים עובדים(. בעיניי זוהי דוגמה טובה 

ן שבו אפשר לחנך לערכי ההתרשמות שלי היא שככלל, הספר מציג את דמות האישה באופן שוויוני לדמות לאופ
הגבר גם מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות, ויש מאמץ להציג נשים בצורה מעצימה )אישה החולמת להיות 

 מדענית, אישה שמספרת שהיא בונה כלי טיס מקרטון ועוד(.
וף ברגשות ומחשבות בע"פ בכיתה והשיחה בכיתה היא חלק מובנה מהפעילות הספר מכיל מטלות של שית

המוצגת בו. אמנם לרוב נושא השיחה מנוסחת כהוראה במה לשתף, אולם בכל זאת מוצלח בעיניי שהספר 
למשל שיר של  –מעודד שיחה, האזנה לקולות של אחרים ודיאלוג. כמו כן הוא מביא קולות שונים ומגוונים 

 י )פאדל עלי( שנכתב בערבית ומובא בנוסחו העברי, הסברים על החיים בסרי לנקה ועוד.       משורר ערב

 2-1 –מילה טובה ג 
 
 

 ]סוקר ב[ 1 –מילה טובה ג 

5 
 2מילה טובה ג', ספר 

 מטח

סביר. הרבה חגים וסיפורי חכמים. הרבה על שבת. לא תואם את אורח חיי. לא אוהבת מניפולציות על מוחות 
מודרניים, שירים מודרניים במקום חז"ל. יש מקום גם להם. מיותר: עוד של ילדים קטנים. צריך יותר סיפורים 

פעם חגים ושבת במינון גבוה. באופן כללי לא ברור מה הנושא של הספר. חגים? שפה? גיאוגרפיה? טבע? לא 
 ברור. יותר מדי על חגים, על שבת, דברי חז"ל. גם המשוררים החילוניים שיריהם נלקחו למקום דתי.

6 
 החברה והסביבה שלנו

 כנרת

בהתחשב בכך שהספר אמור להתאים גם לבי״ס ממלכתי וגם לבי״ס ממלכתי דתי, נראה כי רוב התוכן אינו 
להלן התייחסות לכל מקרה לגופו. תיעדתי כל בעיה מוכוון דת. למעט כמה מקרים נקודתיים שדורשים תיקון. 

שמצאתי בתמונות מסך ששמתי בתיקייה. הבעיות שראיתי מסומנות באדום בתוך התמונה ושם הקובץ מכיל 
 את העמוד בספר שבו נמצאה הבעיה

 שלנוהחברה והסביבה 

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100661036#136.0.6.default
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTOHpHajdDSDRybUE
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTVFp3bzRLdFVFNFk
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/moledet-pnim_gimel-lorez.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTNG54ZGtkRGZVYWs
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 לחיות יחד בישראל 7
 מטח

החוברת בסדר. יש אינדוקטרינציה; בעיקר חיזוק האתוס הציוני ועיצוב זהות, אבל אין הרבה תכנים דתיים. יש 
גם חלקים חביבים ביותר. יש ציטוטים מין המקורות שאמנם הרלבנטיות שלהם לעתים מתמיהה אבל המינון 

 מאד סביר.

 לחיות יחד בישראל

 –לחיות יחד בישראל  8
 חוברת פעילות ג'

 מטח

ספר  –יום יום מים  9
 לימוד בנושא המים

 מטח
 ספר מצוין

 יום יום מים

 כמו צמח בר 10
 מבט

 כמו צמח בר ספר מצוין

מדע  -במבט חדש  11
 וטכנולוגיה

 רמות
 ראוי בהחלט. חילוני לחלוטין.

 במבט חדש ג

12 

ג', משתלם בטבעיים 
 1חלק 
 חניה

אין  –הספר כתוב טוב, ואין נסיונות הדתה. ואולם כל הדוגמאות הם קבוצות של בנים או קבוצות של בנות 
קבוצות מעורבות! כמו כן, הבנים מופיעים תמיד בשמות בנים מובהקים )ומיושנים( שאינם ניתנים גם לבנות. 

י ההפרדה המגדרית., משום שזה אינו מקובל בדומה לכך, הבנות מופיעות בשמות לבנות בלבד. מפריעה ל
בבתי ספר חילונים ועלול ליצור תחושה של ניכור אצל התלמיד החילוני. כדאי לתקן ע"פ ההצעה לעיל, ולתקן 
את השגיאות. תיקון במהדורה הדיגיטאלית הוא פשוט. לחילופין, אפשר להוציא מהדורה מתוקנת שתהיה 

 מיועדת לציבור החילוני בלבד,

 1חלק  –משתלם בטבעיים ג 

13 

ג', משתלם בטבעיים 
 2חלק 
 חניה

אין הדתה משמעותית בספר, אך בכל זאת ראוי לתקן כפי שהוזכר לעיל. תיקון המהדורה המקוונת הוא פשוט 
ויכול להיערך בזמן קצר. עד אז יכול הספר לשמש גם קוראים חילונים. מפריעה לי ההפרדה המגדרית בדוגמאות 

קבוצות מעורבות. מתאים לבי"ס דתי בו יש הפרדה  או בנים או בנות, אך אף פעם לא –בהן מופיעים תלמידים 
מציע הוצאת מהדורה מתוקנת  בין המגדרים. זר למציאות בבתי ספר חילונים. מנסה להכניס הפרדה בסבטקסט.

בה יובאו דוגמאות בהן משולבים בנים ובנות כאחד. גם ההקפדה על שמות מובהקים של בנים ובנות )כדי למנוע 
אינה ראויה. ראוי להשתמש בשמות המקובלים היום )ולא רק במגזר הדתי(. הסרת חשש של ערבוב מגדרי( 

הכיפה מהאיור. אם שינויים אלה הופכים את הספר ל"לא כשר" בעיני מחנכים דתיים יש להוציא מהדורות 
 נפרדות לחילונים ולדתיים. אין בכך כל קושי בפרט כשמדובר במהדורה מקוונת

 2חלק  –משתלם בטבעיים ג 

כל  -שבילים פלוס  14
 הסדרה

 מטח
 הספרים בסדר גמור. אין הערות והארות

 שבילים וגאומטריה ג

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTUXEwRkl4eUtUSlk
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTmgxbFRscmNSREU
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTemppTVMzZTd0cWM
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%98%20%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92.PDF
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%98%20%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92.PDF
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTcF84U3JWTXZGUnM
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%92_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%92_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTT2VhTXZjaFE1VzA
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%92_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A9%D7%A0%D7%99.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%92_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A9%D7%A0%D7%99.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTN2tLRi01U0hzR28
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTM3QyRFNRMjZrOWc
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 כתה ד

[ ה המלאהבסקירחוות דעת הסוקר ]לרוב הספרים שנסקרו ישנו פירוט דוגמאות, מראי מקום ותוכן עניינים  ספרים שנבדקו 
 במקרים בהם ישנה סקירה כפולה של אותו הספר, או סקירת ספר במהדורות שונות הדבר מצויין.

 קישור לסקירה המלאה
 –אם הקישור לא נפתח 
מנוע העתיקו אותו והכנסו דרך 

 החיפוש

1 

יהושוע שופטים נקרא 
 ונפעל
 כנרת

לא מצאתי בטקסט סממנים משיחיים או דתיים במיוחד. לא נעשה שימוש בשפה אמונית. אמנם אין הבחנה בין 
הם חלק מהטקסט התנכי. אין אזכור לכך שהטקסט המדעי אינו אמת  מיתוס למציאות, אך הניסים שמתוארים

היסטורית. אני לא בטוחה שספר לימוד תנך בכתה ד' אמור לעסוק בלאילו חלקים יש עדויות היסטוריות ולאלו 
אין. הוא עושה זאת בעקיפין, כשהוא משבץ עובדות היסטוריות, ולטעמי הדבר נכון. באופן כללי הספר ראוי 

 בעיני.

 יהושע שופטים נקרא ונפעל

 מקרא מפורש -יהושע  2
 יסוד

מבוא + פרקים וביאור. ספר ענייני. לא מצאתי בו בעיה ]הערה: ברשימת הספרים המאושרים נמצאת סדרה 
 פרי הסדרה לא נסקרו[.אחרת של הוצאת יסוד: תנ"ך עם חברים. ס

 ספר יהושע ד

 מקרא מפורש -שופטים  3
 יסוד

מבוא + פרקים וביאור. ספר ענייני. לא מצאתי בו בעיה ]הערה: ברשימת הספרים המאושרים נמצאת סדרה 
 עם חברים. ספרי הסדרה לא נסקרו[.אחרת של הוצאת יסוד: תנ"ך 

 ספר שופטים ד

4 
על קצה הלשון ומעולמה 

 של ספרות ד
 מודן

הספר בסך הכל כן מאוזן ויש טקסטים מגוונים ממקורות שונים. מפריע לי שלשואה הוקדש רק עמוד וקטע 
קריאה אחד בעוד לחגים דתיים מוקדשים מספר עמודים המלאים בתפילות ופיוטים והסברים מהמקורות. בחגים 
יש שיבוץ של קטעי קריאה חילוניים יותר ומכיוון שהחגים מקורם בדת, זה יחסית מאוזן. לא נראה לי רלוונטי 

 לשבץ רטעים מהתנך כשמסבירים על סימני פיסוק ובניית המשפט.

 על קצה הלשון

5 

 -מילה טובה מאוד ד 
 1חלק 
 מטח

 [ על ידי שני סוקרים שונים2015] 1[ ומילה טובה מאד ד / 2011נסקרו מילה טובה ד ]
ספרותיים רבים. עם זאת ניכרת : ככלל הספר מאוזן ומציג מקורות 1חלק  -[ 2015מילה טובה מאד ]

ההתמקדות בישראל, ירושלים והקשר לאלוהים. אין הבחנה בין אמונות/תפישות הנובעות מהיהדות, לבין 
 עובדות. התפילה יכולה להתקבל ולהפוך לממשית, אלוהים אחראי להורדת הגשם או היעדרו.

ריבוי הפרקים על חגי תשרי, החזרה על  מפריע לי המקום הדל שהוקדש ליהדות אתיופיה )שני עמודים בלבד(,
הפרקים על חגי ישראל, וכך גם הפרק על רצח רבין קשורים באופן קלוש ביותר לנושאו של ספר  יום הדין.
 הלימוד.

חסר פרק העוסק בשאילת מילים משפות זרות, ערבית, אנגלית וכו'. כמו כן, היה מקום לפרק על המילים 
קיימת התייחסות כמעט רק למילים  פילו משוררים בני זמננו כמו מאיר אריאל.שחודשו בידי אב"י ויורשיו, וא

                                                     שמקורן בתנ"ך.                                                                                                                
ראוי אבל... בסה"כ הספר טוב. יש בספר שני פרקים שעוסקים כולם בתכנים דתיים  - [2011ד ] מילה טובה

]קול הנרות ומקצות הארץ באנו[, וברור שהפרקים האלו נבחרו באופן מגמתי. מסתכלים על חנוכה ועל שבועות 
 רק בהיבט הדתי. קוראים מהמשנה ]?!?![

 1מילה טובה מאד ד חלק 
[2015] 
 
 

 [2011מילה טובה ד ]

 ד עונות וליהנות 6
 | בונוס יבנה

, : שבת, פיוטהנמצאים בעותק מקוון פתוח מראים העמודים הראשונים 30 -הספר לא נסקר בשלמותו. עיון ב
  !עמודים ראשונים 30... , בית ספר ממלכתיהרמב"ם ועוד... כתה ד'

 

 שלנו ובסביבתובישוב  7
 כנרת

קטעים שנקראים  11ראוי. מפריע לי שספר שמלמד ילדים על סביבתם הקרובה והרחוקה יותר, משלב 
 "ממקורות היהדות". זה נראה מיותר ולא תורם למטרת הספר. 

 ביישוב שלנו וסביבתו ד

http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/yehushua_shoftim_all.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/yehushua_shoftim_all.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdThCTkw0bE1BLTA
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTaFNoS29rM21jNmM
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTWDRIRnpLX3RQOWM
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTemNPQTJ0N3FsZDA
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdFFhSzB6dFpUMkU
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTRWdCQkczUmRXVXc
http://www.bonusbooks.co.il/ProdDigital.asp?ID=608
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/moldet-D-pnim.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTZFNjWF9PaDBPV1U
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זה הפריע לי כי זה נותן לגיטימציה למורים שרוצים, להרחיב דווקא את הערך שכתוב במקורות על חשבון לימוד 
 עצמו. 

מציע פשוט להשמיט את הקטעים הנ"ל או את רובם. אפשר במקומם לתת הערה כללית על כך שנושאים כאלו 
 של חברה, סביבה, טבע וסובלנות נדונו בכל התקופות ולא רק בתקופתנו ולתת דוגמה. 

דעתם  אני מבקש להדגיש את הפתיחות של הספר את הגישה המחקרית שלו, את הפניה לתלמידים להביע את
בנושאי מחלוקת )למשל האם לאפשר בשכונה מסוימת לבנון למעון לאנשים בעלי מוגבלויות(. התלמידים 

במקרה אחר, הספר מציין למשל  מתבקשים להביע דעה וגם לחשוב מה ירגישו אנשים בשכונה במצב כזה.
 ובדה קיימת בלי כל שיפוטיות.שיש יישובים בעלי אוכלוסיה מגוונת: יש דתיים וחילונים ויש יהודים וערבים, כע

8 
 לחיות יחד בישראל

 מטח

היישוב אשחר מוצג כמודל של יישוב קהילתי מיוחד. יישוב שבו חיים חילוניים, דתיים דוגמא לתוכן: 

מבוססת על כשרות במועדון  -שמוצגת באור חיובי, כמעט אידילי  -ביחד. ההסכמיות שיצרו ומסורתיים 
  ..היישוב, והימנעות מנסיעה ברכב בשבת בתוך היישוב.

 לחיות יחד בישראל ד

מדע במבט חדש,  9
 -וטכנולוגיה לכיתה ד 
 מהדורה מחודשת

 רמות

 סוקרים שונים - 2016-ו 2007 -נסקרו שתי מהדורות 
          הספר ראוי בעיני. יש הבחנה בין מאכלים "יהודיים" ללא יהודיים אך ההבחנה אינה מטיפה.  - 2007מהדורת 
 ראוי - 2016מהדורת 

 2007במבט חדש ד 
 

 2016במבט חדש ד 

10 
מספרים  -השבחה ד' 

 בתחום המיליון
 יבנה | בונוס

 סוקרים שוניםשני  -נסקר פעמיים 
ראוי, אך מפריע לי שיש דוגמאות מספרי תנך, פרט לשתי הדוגמאות האלה לא נמצאו בעיות. ציטוטים  סוקר א':

 מהתנך רלוונטיים בשיעורי תנך. צריך להביא דוגמאות מהחיים. 
 : הכל תקין.סוקר ב'

מספרים בתחום  –השבחה ד 
 סוקר א –המליון 

11 

 שבילים ד', כל הסדרה
 מטח

החוברות בסדר גמור, התכנים ענייניים, ומתאימים לחינוך החילוני, האיורים חביבים, אין תכנים של הדתה פרט 
וגימטריה. בפרק על גימטריה יש משחקים של הפיכת  3,6,9בחוברת: חילוק, סימני התחלקות ב למקום אחד: 

מצוות'. זה ניסוח  613ביטויים בעברית למספרים וההפך. באחד התשבצים מופיע המשפט: 'אנו מצווים ב 
 613הדות יש מקומם בעיני, מן הראוי היה לכתוב 'יש המאמינים כי יש תרי"ג מצוות', או: מקובל לומר שבי

 מצוות' ולא 'אנו מצווים'.

 

 כל הסדרה -השבחה ד'  12
 יבנה | בונוס

 השבחה ד הכל תקין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1t8N8XWBZKnHHKwK8Yt6-rtJF_2UlkQEw2wZnDvVBzJ0
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTUGh6cTB4R25aejg
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTanVMbTZuWm9NYW8
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTZWYtaEZGY0N2Y1U
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTZWYtaEZGY0N2Y1U
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdExpa2NZX0xaMVk
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 כתה ה

[ ה המלאהבסקירחוות דעת הסוקר ]לרוב הספרים שנסקרו ישנו פירוט דוגמאות, מראי מקום ותוכן עניינים  ספרים שנבדקו 
 במקרים בהם ישנה סקירה כפולה של אותו הספר, או סקירת ספר במהדורות שונות הדבר מצויין.

 קישור לסקירה המלאה
 –אם הקישור לא נפתח 
מנוע העתיקו אותו והכנסו דרך 

 החיפוש

1 

היסטוריה, מקרא ומה 
 שקרה, שמואל א'

 צבי-יד יצחק בן

הספר הוא ספר לא רע, ניכר שהושקעה בו מחשבה רבה, יש בו הרחבה של היריעה והידע מעבר לטקסט 
המקראי עצמו. והקריאה של הספר את הטקסט היא קריאה לא דתית. אך )וזהו אך גדול בעיני( הקריאה היא 

 י.קריאה לאומית, ובעיני זה בעיית
מפריעה לי המטרה ללימודי התנך כפי שהיא מוצהרת ומיושמת בספר. בעיני התנך הוא מסמך יוצא דופן שחשוב 
לי שילדי ילמדו. אבל לא ככלי לחזק את הזיקה שלנו לארץ ישראל. זה מפריע לי כי אני נגד שימוש בתנ"ך ככלי 

סט ספרותי, וכלימוד של תרבות )שהיא חלק לחינוך ללאומיות. אני מציעה לימוד הסיפור המקראי כלימוד של טק
 משמעותי מהתרבות שלנו(.

היסטוריה מקרא ומה שקרה 
 שמואל א

2 

 נקרא ונפעל שמואל
 כנרת

הספר במתכונתו הנוכחית אינו מתאים ללימוד בבית ספר חילוני. ניתן להקל על המצב באמצעות מדריך הולם 
למורה. ספר שמואל הוא אחד מהספרים המרתקים ביותר בתנ״ך המעלה שלל של סוגיות מוסריות שרבות מהן 

 רלוונטיות עד לימינו. 
חסת לכתוב כאל אמת היסטורית סגורה. אין כל התייחסות ראויה לביקורת ספר הלימוד נוקט גישה סגורה המתיי

התנ״ך, להיסטוריה ולארכאולוגיה של התקופה. בכך משרת הספר גישה דתית צרה ומוטית לפרק משמעותי 
 בתולדות עם ישראל.

לת הגישה המוצגת ממסגרת ומצרה את תפישת התלמיד על התנ״ך ועל תולדות עם ישראל. אין מקום לשאי
שאלות על ההבדל בין מיתולוגיה והיסטוריה, על תהליכים היסטוריים, יחסים בין כוהני דת לשליטים חילוניים. 

 יש גם החמצה קשה של הממד האנושי והדרמטי של סיפורם של שמואל, שאול ודוד.
דגיש את הספר מתחיל ומסתיים בגישה מסורתית לתנ״ך. בכדי להפוך את הספר ראוי לקהל ביקורתי הייתי מ

הממד המיתולוגי, מוסיף דיון מוסרי רלוונטי לסוגיות רבות, מוסיף התייחסויות בתרבות היהודית והנוצרית 
 לאירועים ומחליף את הקריקטורות. 

בנוסף לנקודות הבעייתיות, יש בספר גם נקודות אור. גיבורי התקופה, ובמיוחד דוד, מוצגים לעתים בצורה 
ין הצגה זו מגיעה לכדי שאלה מדוע חוטא סדרתי כדוד נהפך לדמות כל כך חשובה פתוחה על כלל מגבלותיהם. א

אולם פשעיו ועונשיו אינם מוסתרים. בחלק מהפרקים יש שאלות המאפשרות למורה פתיחת דיון פתוח מבחינה 
מוסרית אולם לרוב הן נבלעות ברוח הספר הכללית. בספר גם מספר רב של ציורים הלקוחים ממצאים 

וגים ומאמונות אירופאים ומאומנות המערב ובכך פותחים את התלמיד לפרשנות אמנותית אפשרית )אך ארכאול
 ללא דיון ביצירות וחבל(.

 שמואל נקרא ונפעל

העיקר שהבנו ה, חלק  3
 א'

 יבנה | בונוס

יש חלקים בספר שמאד מפריעים לי ולא ראויים ללמדם כלל , בטח לא בשיעור שפה. למרות זאת הספר אינו 
 . לא ראוי. תחת ידיים של מורה טוב הוא יכול להיות חומר לימודי מצויין

 א+ב -העיקר שהבנו, ה 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTX1VGb2prT0k2NEk
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTX1VGb2prT0k2NEk
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/shmuel_L.pdf
https://drive.google.com/open?id=1EdL1f77RGksNek82tOvK7mUkMBOxoASJzDcUDnOImOs
http://www.bonusbooks.co.il/ProdDigital.asp?ID=574
http://www.bonusbooks.co.il/ProdDigital.asp?ID=574
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTWjczUzROQkFyUWc
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4 

העיקר שהבנו ה, חלק 
 ב'

 יבנה | בונוס

בנושא, בטקסטים, באיורים. אפילו יש הפניה  –מפריע לי שהפרק הראשון בספר הוא עם גוון דתי אמוני מובהק 
 (. 13לסיור וירטואלי בבית המקדש באתר של עמותה שפועלת למען הקמת בית מקדש שלישי )כרך א, עמוד 

י הוא בעל אופי דתי ובנושאים מפריע לי שבספר לימוד שמטרתו לימוד הבנת הנקרא והעשרת השפה חלק מרכז
יחד עם האמור לעיל הספר בכללותו, על שני כרכיו מביא קשת רחבה של נושאים ושל יוצרים ויש בו  יהודיים.

 זה תלוי במורה.מספיק חומר לעבודה "חילונית" עם תלמידים. 

5 

על קצה הלשון 
 ומעולמה של ספרות

 מודן

 סוקרים שונים - 2014-ו 2007 -נסקרו שתי מהדורות 
ראוי עם הסתייגות מקטעים מסויימים. ככלל עוסק בהוראת מיומנויות דרך טקסטים מגוונים.  - 2014מהדורת 

חשוב להסב תשומת לב לחלקים הבעייתיים וניתן להימנע  נמצאים לרוב בעיסוק בחגים. ההיבטים הדתיים
 מפריע לי העיסוק בחגים החוזר על עצמו בכל שנה. בהנחה מהתעכבות על קטעים אלה אם מודעים לעניין.

ן הטיפול שמציע ספר זה הוא טיפול ראוי יחסית, הרושם הוא שיש ניסיו –שזוהי דרישה מכותבי הספרים 
  אמוני ככל האפשר, לא תמיד בהצלחה.    –להתחמק מההיבט הדתי 

 ראוי - 2007מהדורת 

 2007על קצה הלשון 
 

 2014קצה הלשון  על

6 

 1 -מילה טובה מאוד ה 
 מטח

 שני סוקרים שונים -נסקר פעמיים 
 

ראוי רק אם יורידו את כל הקטעים הדתיים. מפריע לי ריבוי מוגזם של טקסטים מהתנ"ך, מדרש וכולי,  - סוקר א'
חלק גדול מהשאלות על הטקסטים הדתיים והתפילות נראים לא ומיעוט של טקסטים וערכים אוניברסליים. 

ה שבעל פה ומורשת, חלק מהשאלות נראות כאילו נלקחו משיעורי תנ"ך או תור מתאימים לילדים חילונים.
ובמקום להתעכב על משמעויות ספרותיות כמו עמדות של הכותב, והתעמתות שלו עם סמכות, יש התעסקות 

לא מתאים לילדים  רבה בטקסטים מקראיים ומשמעותם בנימה שנראית לי דתית ומאד "מקבלת" את המסורת.
הילדים לומדים על  –ורך באזכור החגים אין צ. מספיק כל מה שהם לומדים בשיעורי מורשת ותנ"ך –חילונים 

החגים בגן ובכיתות הנמוכות די והותר. אין צורך בציטוט מתפילות או מהתנ"ך. יש להוסיף שירים של משוררים 
 ולהוסיף טקסטים מאתגרים את המחשבה.

 
בקשות . 1. הספר טוב חוץ מזה שהכניסו לו פרקים שכולם הדתה: בלי הפרקים הדתיים אך -: ראוי סוקר ב'

. על סליחה ועל כפרה: על היום "הקדוש בשנה", סיפורי מעשיות כולם מן 2)הספר נפתח בתפילה לאלוהים!(. 
. פרק על 4פרק על סוכות.  -כנ"ל  -. והיית אך שמח 3התלמוד, סיפור חסידי וכו'. לא רלוונטיים ללימוד שפה. 

 פיוטים שבסופו מכינים זמירון לשבת!

 
 – 21+ –מילה טובה מאד ה 

 סוקר א
 
 
 

 סוקר ב – 1 ה מילה טובה מאד
 

7 

 2 –מילה טובה מאוד ה 
 מטח

 שני סוקרים שונים -נסקר פעמיים 
ראוי רק אם יורידו את כל הקטעים הדתיים, אך פחות חמור מהחלק הראשון של הספר הזה )מלה  סוקר א':

(. ריבוי מוגזם של טקסטים מהתנ"ך, מדרש וכולי וללא התייחסות לבעייתיות )למשל היחס לבעלי 1טובה מאד 
חלק גדול מהשאלות על . שחיטה כשרה למשל, אז אם כבר מזכירים את זה...( –חיים ביהדות הוא לא טוב 

הטקסטים הדתיים והתפילות נראים לא מתאימים לילדים חילונים. חלק מהשאלות נראות כאילו נלקחו משיעורי 
תנ"ך או תורה שבעל פה ומורשת, ובמקום להתעכב על משמעויות ספרותיות כמו עמדות של הכותב, והתעמתות 

משמעותם בנימה שנראית לי דתית ומאד "מקבלת" שלו עם סמכות, יש התעסקות רבה בטקסטים מקראיים ו
אין צורך באזכור . מספיק כל מה שהם לומדים בשיעורי מורשת ותנ"ך –לא מתאים לילדים חילונים  את המסורת.

 – 21+ –מילה טובה מאד ה 
 סוקר א

 
 

 סוקר ב – 2מילה טובה מאד ה 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTb1hBSjZTLW55b3c
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTMmJOeG93U29HcFE
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102289634#1.0.6.default
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTT0JQQl85bTA3Sm8
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTdGcxWTFKV1lwLVE
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTT0JQQl85bTA3Sm8
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTcHpVRktvaHlqR1k
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הילדים לומדים על החגים בגן ובכיתות הנמוכות די והותר. אין צורך בציטוט מתפילות או מהתנ"ך. יש  –החגים 
 וררים ולהוסיף טקסטים מאתגרים את המחשבה.להוסיף שירים של מש

 יותר מדי תוכן על חגים, ירושלים ושבת. סוקר ב':

 יוצאים מהמפה 8
 מטח

 יוצאים מהמפה הספר ראוי

 מסביב לים התיכון 9
 מטח

  איורים והרבה מידע מגובה.\תמונות\ביאורים\פופולרי משופע בנתונים-מצוין. זהו ספר מדעיספר 
 אגדות עם וכו' הם מוצגים ככאלו.\מיתוסים\יפוריםסכאשר ישנם 

 מסביב לים התיכון

10 

 מפות מגלות עולם
 טחמ

למרות הדברים שהזכרתי במחוון )מינון קטן מדי של חשיבה ביקורתית והאיורים בהם הבנים עם כובע והבנות 
בחצאיות(, הספר הוא בסה"כ ספר טוב ובודאי ראוי. ניכר שיש בו מחשבה ומאמץ להעביר את החומר באופן 

שאלות על המפות ככלי מדויק/לא מעניין ורחב. בעיני כדאי להוסיף לספר פרק או לכל פרק חלון ששואל את ה
מדויק, אוביקטיבי/ לא אוביקטיבי. ולהרחיב על כך שגם על המרחב הגיאוגרפי הפיסי יש נקודות מבט ותפיסה 

 שונות ובהתאם גם התיאור והמיפוי שלו.

 מפות מגלות עולם

במבט חדש, מדע  11
 -וטכנולוגיה לכיתה ה 
 מהדורה מחודשת

 רמות

 2008במבט חדש ה  ראוי

כל  -השבחה ה'  12
 הסדרה

 יבנה | בונוס
 ספר לימוד ללא נושאים נוספים. ראוי.

 השבחה ה

חלקים שבילים ה', ספר  13
 , שברים חלק ג'; 3-1

 מטח
 אורכו ורוחבוראוי. ממוקד במטרת הספר ]מתמטיקה[ לכל 

 שבילים ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTREkzVDM5Vi1KSmc
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTOWcxWFAzbHJRTFU
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTSVpTaE15NFpHWWs
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTkM2Q2FWaHpnSWs
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTRllUUDZzV0tIcWs
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=71080464
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=71080464
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTWnRlWjFReG1WS0U
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 כתה ו

[ ה המלאהבסקירחוות דעת הסוקר ]לרוב הספרים שנסקרו ישנו פירוט דוגמאות, מראי מקום ותוכן עניינים  ספרים שנבדקו 
 כפולה של אותו הספר, או סקירת ספר במהדורות שונות הדבר מצויין.במקרים בהם ישנה סקירה 

 קישור לסקירה המלאה
 –אם הקישור לא נפתח 
מנוע העתיקו אותו והכנסו דרך 

 החיפוש

1 

יוון,  -מסע אל העבר
 רומא וירושלים

 מטח

״יוון רומא וירושלים״ הוא ספר לימוד בהוצאת מט״ח ללימוד ההיסטוריה לכתות ו׳ בזרם הממלכתי. הספר לקח 
לא רק סקירה של האימפריות והתרבויות החשובות בתולדות המערב, אלא גם את  -על עצמו מטרה מורכבת 

ל נושאים נושא רחב יריעה להפליא כיבוש, אינטגרציה, עצמאות ומרד. זהו מכלו -ההקשר של יהודי ארץ ישראל 
המכוסה היטב, בוודאי כתה ו׳. בספר גישה פתוחה ורחבה. יש דגש דגש על מורכבות, העדר של טובים ורעים 
או שחור ולבן. התרבויות מוצגות עם פגמיהן )דמוקרטיה רק לעילית ביוון(, חילופי התרבויות, השינויים שעברו 

אין סוף מלחמות פנימיות, מלחמות חיצוניות מיותרות,  -נם יוצאים קדושים ודמויות בעלות השפעה. היהודים אי
שחיתות קשה בכהונה וכו׳ מוצגות לאורך כל הספר. האינטראקציה עם יהודה והיהודים עשירה: היוונים 
והרומאים אינם סתם ״רשעים״ . כדוגמה, שוד המקדש נבע מבעיות מימון של מלחמה, מלחמות היהודים גרמנו 

ם קשים, הרומאים טיהרו את המקדש ועוד. הסכנות מזווית הראיה בספר ברורות: במהלך התקופה חלו נזקי
מספר גדול של מלחמות, מרידות ועימותים קשים ששינו את פני העם היהודי ואת הקשר שלו לארץ ישראל. 

התיוונות לא בסך הכל הספר עומד במשימה בכבוד. אולם פה ושם יש נטיות יוהדוצנטריות:: האפשרות שה
נבעה רק ממניעים כלכלים אלא גם מתרבות עשירה אינה מוצעת כלל )ואין השוואה למקומות אחרים(. לא 

 נשאלת כלל השאלה מה היה הטעם במרידות. הגולה )בבל( מוצגת אך לא נשאלת שאלת המשמעות.

יוון, רומא  –מסע אל העבר 
 וירושלים

2 

מלכים, יונה, רות, 
נקרא  -אסתר ותהילים 

 ונפעל
 כנרת

רתודוקסית בלבד, כאילו הם "תורה למשה לא ראוי! הספר מגמתי וחד צדדי בהגישו את הדעות והפרשנות האו
מסיני"... אין שום עניין לעורר חשיבה ביקורתית על התוכן, המסרים, תיאור העובדות ותכונות הדמויות. אין עניין 
להשוות את הערכים המובעים בספרי התנ"ך לאלו שאנו מקדשים כיום בחברה חילונית, ליברלית, הומאנית 

 ופתוחה. 
מציע למנוע את השימוש  מאינדוקטרינציה אורתודוכסית לאומנית המיועדת לציבור החילוני.הספר מהווה חלק 

בספר בבתי ספר חילונים כל עוד לא יתוקן באורח משמעותי ביותר. בגרסה חדשה, או בספר חלופי יש לכלול 
פרשנויות נוספות, ממצאים ארכיאולוגיים )או התייחסות להעדרם של אלה(, קריאה ביקורתית )סתירות בטקסט 

 ותיו? עצמו(, שאלות כמו מי הכותב? מתי כתב? מה היו מטר
עם כל הביקורת שלעיל, חשוב להדגיש שהוראת תנ"ך תוך הצגת גישות שונות ומנוגדות, אינה משימה קלה. 
קושי מיוחד נובע מכך שזו הפעם הראשונה שהתלמידים נחשפים לחלקים אלו של התנ"ך. עם זאת, לא ייתכן 

 שונה שקוראים את הספרים הללו!אמונית בלבד גם בפעם הרא-שבבי"ס חילוני יילמד התנ"ך ע"פ הגישה הדתית

מלכים יונה רות אסתר ותהילים 
 נקרא ונפעל –

עונות וליהנות ו', חלק  3
 א'

 יבנה | בונוס

הוא יהיה ראוי בהחלט לאחר עריכה ושינוי של הטקסט במקומות מסוימים  –ההתרשמות הכללית שלי מהספר 
נה ואת סמליה, אך לכך כמעט ולא התייחסתי ]ישנו פירוט[. יש לי קושי גם עם העובדה שהספר מפאר את המדי

 כי זו אינה המטרה שלשמה נתבקשתי לבדוק את הספר..

 א+ב –עונות וליהנות ו 

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85107561
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=85107561
https://drive.google.com/open?id=105MkxMkHTaeMo4IqYW6LJYUvcqY11GKe62dCr8p28p8
https://drive.google.com/open?id=105MkxMkHTaeMo4IqYW6LJYUvcqY11GKe62dCr8p28p8
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/melahim_latalmid-lorez.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/melahim_latalmid-lorez.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/melahim_latalmid-lorez.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTcGtpVktfNEdtYXM
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTcGtpVktfNEdtYXM
https://my.kalsefer.com/book/3945/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_-_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://my.kalsefer.com/book/3945/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_-_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTM2YxRE1SWGRkbGc
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עונות וליהנות ו', חלק  4
 ב'

 יבנה | בונוס

אחר עריכה ושינוי של הטקסט במקומות מסוימים הוא יהיה ראוי בהחלט ל –ההתרשמות הכללית שלי מהספר 
]ישנו פירוט[. יש לי קושי גם עם העובדה שהספר מפאר את המדינה ואת סמליה, אך לכך כמעט ולא התייחסתי 

 כי זו אינה המטרה שלשמה נתבקשתי לבדוק את הספר..

5 

 צועדים בדרך המילים ו'
 כנרת

חושב שהוא יכול להיות טוב יותר מנקודת מבטו של מחוון זה, אבל באופן כללי הספר ראוי בעיני. כאמור, אני 
הוא בהחלט איננו "דוחף" השקפה אמונית בגרונם של התלמידים ובמקרים רבים הוא מתעלם מהשקפה זו 
כליל, למשל עיסוק בחג פורים מזווית של שמחה ופורים שפיל בלבד או בקדשת העיסוק בסוכות לנושא הגשם 

דתיים של החג. מורה שלא רוצה לדחוף יהדות לילדים יכולה -ה על מקורותיו ההיסטורייםבלבד, בלי אף מיל
בקלות לעשות שימוש בספר זה בצורה זו. הדבר נכון גם לכיוון השני... כפי שהראתי בפרק הסקירה של תוכן 

יהודיים נפוצים העניינים, היהדות מהווה חלק חשוב מאוד מהספר העוסק בשפה ומיומנויות אוריניות, ומקורות 
בו אף עוד יותר. למעשה, מתוך פרקיו המרובים של הספר שלושה בלבד ("ישראל שלנו", יום הזיכרון ליצחק 
רבין, ויום העצמאות) אינם כוללים קטעים ממורשת ישראל. בנוסף, אינני מבין כלל מדוע בשיעור זה יש עיסוק 

ורגמים שאינם ממורשת ישראל או יצירה ישראלית נרחב כלכך בחגי ישראל ומועדיו. אמנם ישנם מקורות מת
מודרנית, ויש אפילו פרק קחד המוקדש למיתולוגיה העולמית, אבל באופן כללי מקורות אוניברסליים בטלים ביי 
במקראה זו. פה ושם מתקבלת התחושה שמקורות יהודיים אינם חיוניים לפרק והוכנסו לשם בצוה מלאכותית 

כן רלוונטיים לפרק, אבל היעדרם לא יפגום בפרק מאומה. ריבוי הציטוטים מסויימת. משהוכנסו, הם א
המקראיים, ובעיקר אלו התלמודיים, יור לדעתי מסר סמוי שהבסיס הערכי לפעולות האדם (למשל יחס האדם 
לטבע או יחס היחיד לחברה הסובבת אותו) מבוססים על ערכים דתיים. הדר, יש לציין לא נאמר ישירות. למעשה, 
קיבלתי את הרושם שהמחברות כלל אינן מתכוונות שזה יהיה אף מסר סמוי, אבל בקריאה ביקורתית מלווה 

 אותי תחושה זו.
להכלללתם של קטעי קריאה תלמודיים רבים הוא שמדובר במשלב שפה עצמאי  (הלגיטימי בעיני)ה"צידוק" 

היא שונה מהלשון המקראית וכדומה. זה שיש להכירו. במסגרת זו ישנם פה ושם דיונים בלשון החכמים, כיצד 
פה? למשל שנכון, מעשיר ולגיטימי. אבל אם זו המטרה, מדוע אין שום עיסוק "דקדוקי" ברבדים אחרים של ה

-אין כל עיסוק בעברית העכשווית. קטע אחד בלבד, נדמה לי, לקוח מהתקופה שבין חתימת המשנה למאה ה
להוציא, אולי, עיסוק זניח בנאום של )בשפה מליצית במשלב גבוה  . אין שום עיסוק, למשל, בשירת ספרד, 20

, ואפילו על סלנג יש משפטים אחדים בלבד. לאור לקונות אלו הכנסת קטעים תלמודיים רבים כלכך (יצחק רבין
ב"תירוץ" של צורך שבעיסוק במשלבי שפה שונים נראה לא מספק. אסייג את דעתי זו ואומר שאולי יש כאן 

ה יותר של תכנית הלימודים ורבדים אחרים של העברית מופיעים בשנות לימוד אחרות. אינני יודע. ראייה רחב
בדומה להערה על משלבי השפה ורבדיה, הספר כמעט ואיננו עוסק בסוגות שונות. כמובן שמופיעות בו סוגות 

עמוד על השוואת שיר תפילה שונות כגון נאום, שירה, תפילה, וסיפור קצר, אבל להוציא חצי עמוד על נאום וחצי 
לתפילה, העיסוק ה"ספרותי" בסוגות השונות, מאפייניהם וכדומה, מוקדש כמעט כולו לסיפורי חסידים ולמדרש 
התלמודי. אם יש עניין לעסוק בסוגות, אז יש לעסוק בסוגות נוספות נדמה לי שאת מה שצריך להוסיף ניתן 

ורות רבים יותר מספרות העולם ותרבויות אחרות; יש לצמצם להסיק מהחסרונות שציינתי לעיל: יש צורך במק
מעט את מספר הקטעים העוסקים בתלמוד ובאגדה, ובמיוחד את הציטוטים הקרים של אמרות כאלו ואחרות 
שלא מתקיים לגביהן כל דיון והן יוצרות את הרושם שצווים מוסריים להתנהגות אנושית מקורם הבלעדי כמעט 

הספר מבקש להציג לתלמידים משלבי שפה שונים ורבדים שונים בשפה, אזי יש להציג הוא ביהדות; אם אכן 

 צועדים בדרך המילים ו

https://my.kalsefer.com/book/3946/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95_-_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://my.kalsefer.com/book/3946/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95_-_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTeFBELTB0YjVpeTg
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משלבים שונים ולא רק את לשון החכמים; סיוג מנהגים שונים ככאלו המקויימים על ידי שומרי מצוות בלבד או 
וסרי השקפות שונות בהם החזיקו חז"ל איננו מספיק בהיעדר אלטרנטיבה לצידם. אם חז"ל חשבו שקלקול מ
 מוביל למחלות, מה חושבים אחרים על מקורן של מחלות? לחילופין, מה חושבים אחרים על קלקול מוסרי?

על קצה הלשון  6
 ומעולמה של ספרות

 מודן
 ירושלים הרבה תכנים מהתנ"ך והרבה

על קצה הלשון ומעולמה של 
 תרבות

7 

מילה טובה מאוד 
 עברית לכיתה ו

 מטח

                                                                           נסקרו מילה טובה ו ]פעמיים, על ידי סוקרים שונים[ ומילה טובה מאד ו                                                             
                          שתי סקירות סוקרים שונים.  - [2010מילה טובה ו ]

מפריע לי שמשרבבים בכל פינה ובכל ספר פרקים על החגים ובתוכם כמובן קצת : ראוי. הספר טוב. סוקר א'
                                                                             תורה... 
יש עיסוק נרחב בהוראת מיומנות הטיעון אך לא : הספר ראוי למעט הקטעים שצויינו ]ישנו פירוט[. סוקר ב'

לוב והשימוש למרות השי –מן ההיבט הדתי  –עיסוק מוגזם בחגים  עושים בו שימוש כשמדובר במקורות הדתיים.
חלקו הגדול ראוי שכן עוסק בהיבט ההיסטורי,  – 34-53 –בקטעים להוראת מיומנויות לשוניות. העיסוק בחנוכה 
בחלקו עיסוק ראוי להצגת התפתחות השפה  104-119 –אך החלק העוסק בהיבט הדתי בעייתי. העיסוק בפסח 

לא תיווך ראוי של הקטעים ממקורות דתיים נחשפים ל. העברית על ציר הזמן, אך ברובו בעייתי ודורש תיווך ראוי
חסרה  –עיסוק בטקסטים דתיים ללא תיווך ראוי  –הבעיה המרכזית  קרקעיים של הדתה.-הילדים למסרים תת

 ים בגדר אמונות ומיתוסים ולא עובדות.רהדגשה בדבר היותם של הסיפו
 תם בראוי תוך מתן אפשרות לדיון ביקורתי                                                                                  להימנע מהוראת הקטעים או לתווך או –להסב את תשומת לב המורה 

או  –הספר ראוי, ובלבד שמורה יהיה מודע לקטעים הבעייתיים ויתן להם מענה  -[ 2016מילה טובה מאד ו ]
 י.באמצעות בחירה שלא ללמדם או לתווך אותם כראו

מפריע העיסוק הנרחב בחגים בכל שנה ושנה. מפריע כשהעיסוק הוא בהיבט הדתי. במקומות בהם מנוצל 
הדבר ראוי. חשוב לציין שהתוכן מאוזן. תוכן העניינים כתוב כך  –אז והיום[  –הנושא לדיון מעמיק ]כגון העבדות 

נית הלימודים. חשיבות ההתייחסות שהוא מאפשר למורה בחירה מושכלת של הישגים נדרשים וסוגות על פי תכ
 לתכנית הלימודים והוראה על פיה

 סוקר א –[ 2010מילה טובה ו ]
 

 סוקר ב –[ 2010ו ]מילה טובה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  [2016מילה טובה מאד ו ]
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מסע  -מסע מדע ו' 
ברכב שטח ביבשות 

 רחוקות
 כנרת

מופיעים בתחומי תוכן כיתה ו' בתחומי ככלל, הספר הוא ספר טוב: הוא מציג את כל הנושאים ו"ציוני הדרך" ה
מדעי החומר ומערכות אקולוגיות ואת רוב הנושאים בתחום מדעי החיים. הספר מציג את הנושאים -הפיזיקה

בצורות מגוונות )קטעי מידע, פעילויות וניסויים, דיונים כיתתיים( ומעודד למידה נוספת, וכן מציג דעות מגוונות. 
ייקטיבית ומעודד דיון בנושאים כגון: אנרגיות מתחדשות והתחממות גלובלית, הכחדת כמו כן הספר דן בצורה אוב

דמויות ילדים להצגת מעין עלילה, ולצורך הצגת דעות  6-מינים ובירוא יערות הגשם וקיימות. הספר משתמש ב
ל"זוגות" שונות על הנושאים הנלמדים. הקבוצה היא יחסית הטרוגנית: שלושה בנים ושלוש בנות, שמחולקים 

יהודים )דנה, שאול, ענת, מיכל, יונתן, דניאל(. היה ראוי שלפחות -לפי כהות עורם. כל השמות הנם ישראלים
 אחד מהילדים ייצג מגזר אחר. 

מופיעים פסוקים מהתנ"ך בתוך מסגרת נפרדת. מקריאה של הפסוקים  16,22,26,73,81,108,145בעמודים 
התכלית של הבאתם שם, למעט אזכור שרירותי של הנושא הכללי בקונטקסט שבו הם מובאים, לא ברורה 

שעליו מדבר הקטע. יש לשקול לבחור קטעים מתאימים יותר )אם קיימים( או להסירם. הפרק "חיים בסביבה" 

 מסע מדע ו

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTLTNJa1dWd0RIR2c
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTLTNJa1dWd0RIR2c
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103033297#5.8841.6.default
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103033297#5.8841.6.default
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93786538#2.0.6.default
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTOHBCY05IeHNxSTQ
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTRXZNbmVEWDhQcGc
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTUkZpRlphTDBFZXM
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTaGFfTXdYY212Wm8
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דן, בין השאר, במגוון צורות של הסתגלות בע"ח לסביבתם, ללא שום אזכור למילה "אבולוציה", אפילו כמושג, 
שופע במסגרות צדדיות שמטרתן הצגת מושגים חדשים )למעשה, המילה מוזכרת פעם אחת, למרות שהספר 

ישמו קטע שלם  233במילון בסוף הספר, בהגדרה "התאמה )התאמה לסביבת חיים(" ( . יתרה על זאת, בפרק 
את על "סחלב השביט", שידוע גם כ"סחלב דרווין". הטקסט מסביר שהפרח נתגלה ע"י צ'רלס דרווין, שחזה 

קיומו של העש שמסייע בהאבקתו. זו נחשבת בספרות לדוגמה קלאסית לעיקרון של אבולוציה מתכנסת. בקטע 
הנ"ל לא מוזכרת בשום מקום המילה "אבולוציה" ואין שום אזכור לכך שדרווין הוא זה שפיתח את התאוריה הזו. 

מציג את הכרת המושג "אבולוציה" בנושא זה הספר "מיישר קו" עם תכנית הלימודים של משרד החינוך, שלא 
 כציון דרך.

במבט חדש, מדע  9
 -וטכנולוגיה לכיתה ו 
 מהדורה מחודשת

 רמות

 מדע ישן קצת... ספר ראוי. - 2009 -המהדורה שנסקרה 

 [2009במבט חדש ו ]

 כל הסדרה -השבחה ו'  10
 יבנה | בונוס

 השבחה ו ראוי

11 

משתלם באחוזים 
 ו'ובאיסוף נתונים 

 חניה

 הספר ראוי אך רצוי לפעול לתיקונו ע"פ ההצעות שלהלן: 
מפריעה לי הצבתם של בנים ובנות בנפרד ויצירת תחושה שאין מקום לחברה מעורבת. במעט מקרים יש שאלות 

 מציע לתקן את הספר ולהתאימו לתלמיד החילוני.  .המבוססות על הווי דתי שאינו מוכר לתלמיד החילוני
תפריע לחינוך הדתי אפשר להוציא מהדורות נפרדות לדתיים ולחילונים. כשמדובר במהדורות  אם התאמה כזו

 דיגיטאליות עלות ההפרדה קטנה מאד.

 משתלם באחוזים ו

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTRElGaFM0MGZSazQ
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTTk0wVHE2V3A4R28
https://drive.google.com/open?id=0B1uxMR7MGiZTek9MYWxkc3VIdVk

