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 הוצאה: אח בע"מ : אכתה :  כח לקרוא לתלמידי כיתה א, חוברת בשם הספר

 :שמות הכותבים :מהדורה

 דתי-ממלכתי ]בלבד[ // ממלכתי וממלכתי  למי מיועד?

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

רשימת הנושאים בהם 

 עוסק הספר

: תוכן הענייניםפירוט 

נושאים מרכזיים ופריטים 

 בתוך כל פרק

הקניית קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחינוך לשוני בדרכים ייחודיות )הועתק מכריכת 

 החוברת(. חוברת זו היא לשם "הקניית כל העיצורים והתנועות קמץ, פתח, שווא". 

 ציטוט   והסברמספר העמוד, מקור,  

 1תכנים ממקורות

 יהודיים

 

 בתוך הטקסט ובתרגול

  רלוונטי

בעמודי תרגול כח "כ" יש ציטוט מן המקורות  לא רלוונטי

"טובים השניים מן האחד" )קהלת ד, ט(. לא קשור 

לתכנים המקדימים. לאחר הציטוט הילד נשאל 

"ספרו כיצד נעזרתם בחבר לפתר בעיה, או על חויה 

עם חבר או חברה". נראה שהוכנסה  שחויתם

 שאלה ספציפית כדי להתעמק בפסוק... 

 בחלונות מידע

"ותן טל ומטר לברכה"  37ציטוט מן המקורות עמ'  רלוונטי

)ברכת השנים, תפילת שמונה עשרה(. מתחבר 

לקטע העוסק בסימני הסתיו שכנראה מטרתו ללמד 

את הילדים על עונות השנה )לא ברור למה הנושא 

 מוכנס דווקא במקום הזה בחוברת...(.

  לא רלוונטי

 באיורים ובתמונות
  רלוונטי

  לא רלוונטי

האם נעשה שימוש בשפה  שפה

 ?2אמונית

 לא

 הבחנה

 

האם ישנה הבחנה בין 

אמונות, דעות, עמדות 

ועובדות; הבחנה בין מיתוס 

 ?3למציאות

 חוברת "רגועה" יחסית מבחינת ציטוטים. 

 השיח המוצערמת 

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד להטיל 

ספק? לערער ולהרהר אחר 

 הנאמר? בכל נושא?

בהתייחס לכך שזו חוברת לתלמידי א.... אין שם מקום לדיון אלא רק 

 להטמעה של הציטוטים.

                                                           
 מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ"ך; ספר האגדה; תפילה; סידור; מחזור; פיוט; תלמוד; משנה; מדרש; חז"ל; סיפור חסידי; הרמב"ם ועוד 1
 למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; נס 2
 הטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה, על ידי אלוהיםומתרחשים כיום; התרחשו בעבר  –למשל: נסים כעובדה קיימת  3
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 לסיכום הבדיקה

 ציטוטים מהמקרא בחוברת לימוד קריאה לכיתה א.  ?4מה מפריע לי

 ילדים צעירים אשר לוקחים את הציטוטים כדברי אמת. מפריע לי?מדוע 

מה אני מציע במקום? 

או בנוסף? מה 

 האלטרנטיבה?

לא להכניס ציטוטים מהמקרא בכלל. יש מקורות פילוסופיים נהדרים ומקורות ספרותיים 

 ליברליים אשר מתאימים הרבה יותר לעולמם הערכי של הילדים. -חילוניים

 :שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעתי להדגיש דברים נוספים

בעיני: ראוי מאחר ויחסית אין בו יותר מדי התייחסויות דתיות. היה נחמד אם היו ציטוטים  ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

 ממקורות חילוניים ליברליים. 

 

 

 

                                                           
 [נושא את שם הספר במלואו )כולל כתה(נא וודאו שהקובץ  –]אם מצורף בקובץ נפרד ניתן לצרף צילום הדף  –נא לצרף מספרי עמודים, ציטוטים ותמונות  4


