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 בנושא 13/8/17 מיום לתשובתנו בהתייחס 13/8/17 מיום מכתבך הנדון:
לימוד בספרי שבוצעו תיקונים

 13/8/17 מכתבנו: ,13/8/17 פנייתך:

המבוקש, המידע היקף את לצמצם להסכמתך ובהמשך לפנייתך במענה

 היסודי, הספר לבית וחברה מולדת וטכנולוגיה, מדע עברית, הדעת בתחומי הלימוד ספרי פירוט להלן
 צוות של והחלטה בדיקה דיון, לאחר נעשו התיקונים כל האחרונות. השנתיים במהלך תיקונים בהם שנעשו

 הדעת. תחום ומנהל לימוד ספרי לאישור באגף הדעת תחום רכז בשיתוף השונים, הדעת בתחומי הפיקוח
 היא אם - הדיגיטלית במהדורה מידי באופן הדרוש את לתקן הספרים להוצאות הורנו המקרים בכל

המודפסות. במהדורות - הקרובה ובהדפסה קיימת,

התיקון מהות ספר שם מספר
אישור

פיקוח דעת תחום שכבת
גיל

 ב״אל יווני״ אל” המונח החלפת
”רומי

 מדע חדש, במבט
 ה לכיתה וטכנולוגיה

מחודשת מהדורה -

2536 ממלכתי
וממ״ד

מדע
וטכנולוגיה

ה

 התכונה החלפת - משימה תיקון
 חשש בשל אחרת בתכונה ״רזה״

יפגעו שילדים

 בישראל יחד לחיות
ב׳

2281 ממלכתי
וממ״ד

מולדת
חברה

ואזרחות

ב

 ;״אזרח״ המונח של מחדש ניסוח
״חילונית״ משפחה של איור החלפת

 אני ומשפחתי, אני
וחברי

2304 ממלכתי
וממ״ד

מולדת
חברה

ואזרחות

ב

 שעלולים ביטויים בשל טקסט תיקון
עור כהי כנגד פוגעני כיחס להתפרש

למרחב מבט 9235 חרדי מולדת
חברה

ואזרחות

ג

 תלונה בעקבות שאלה ניסוח שינוי
החילוני ההורים פורום של

 חוברת לקרוא, כח
א׳

2330 ממלכתי
וממ״ד

עברית א

 שאינו התורה על קריאה קטע הסרת
הממלכתי למגזר מתאים

 ולומדים קוראים
 המחודש, בהנאה
3 חוברת

2614 ממלכתי עברית א

 במילה ״ממתקים״ המילה החלפת
אחרת

 ,2 הקסם מפתח
מעודכנת מהדורה

2500 ממלכתי
וממ״ד

עברית א

 תלונת בעקבות משפט ניסוח שינוי
החילוני ההורים פורום

 שהבנו, העיקר
 ג, לכיתה עברית

ראשון חלק

2622 ממלכתי עברית ג

 ״בזכות ספרותית יצירה החלפת
 להצגת טענה בשל סוכה״ מצוות

הולם בלתי באופן ויהודים גויים

 בדרך צועדים
ד המילים

2639 ממלכתי עברית ד

 ברשימת ״ציונות״ הגורם הוספת
מבריה״מ לעלייה הגורמים

 הלשון קצה על
 ספרות של ומעולמה

ה

2550 ממלכתי עברית ה
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 הלימודים. בתכנית שינוי בעקבות להלן, המפורטים וטכנולוגיה מדע בספרי שינויים נעשו בנוסף
לאור: ההוצאה ביוזמת ונעשו החדשה, הלימודים לתכנית הספר התאמת כללו השינויים

התיקון מהות ספר שם מספר
אישור

פיקוח דעת תחום שכבת
גיל

 הלימודים לתכנית הספר התאמת
החדשה

 מדע חדש, במבט
 ג לכיתה וטכנולוגיה

מחודשת מהדורה -

2696 ממלכתי
וממ״ד

מדע
וטכנולוגיה

ג
 הלימודים לתכנית הספר התאמת
החדשה

 מדע חדש, במבט
 ד לכיתה וטכנולוגיה

מחודשת מהדורה -

2650 ממלכתי
וממ״ד

מדע
וטכנולוגיה

ד
 הלימודים לתכנית הספר התאמת
החדשה

 מדע חדש, במבט
 ה לכיתה וטכנולוגיה

מחודשת מהדורה -

2536 ממלכתי
וממ״ד

מדע
וטכנולוגיה

ה
 הלימודים לתכנית הספר התאמת
החדשה

 מדע חדש, במבט
 ו לכיתה וטכנולוגיה

מחודשת מהדורה -

2649 ממלכתי
וממ״ד

מדע
וטכנולוגיה

ו

 באגף הרכזות של מאמציהן על מבוסס לעיל הנכתב וכל שנעשו התיקונים של תיעוד בידינו אין כי נבהיר
הרלוונטיים. הדעת בתחומי הנעשה את לשחזר לימוד ספרי לאישור

רב, בכבוד

שושני, אילנית
 פעולות תיאום מרכזת

המידע חופש חוק יישום על הממונה בשם

 המידע חופש חוק יישום על הממונה - רימון עופר ד״ר העתק:
 הפדגוגית המזכירות יו״ר - וינשטוק משה מר
 לימוד ספרי אגף מנהלת - טרם יואלה גב׳
הוראה( )שיטות ארצית מרכזת מדריכה - לאופר אתי גב׳
הטבע( מדעי מקצועות למידה )חומרי ממונה - דנאי רפקת גב׳

המשפטית היועצת לשכת בכירה, מחלקה מנהלת אדיב- סימה עו״ד
המשפטים משרד המידע, לחופש הממשלתית היחידה ראשי, עוזר - קדח מוחמד עו״ד
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