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 אונ' תל אביב –רמות  הוצאה: ג': כתה : מדע וטכנולוגיהשם הספר

 רבקה ברנד; נורית קינן; יאיר הראל; סיגל זהבי :שמות הכותבים :מהדורה 2007 :שנת הוצאה

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

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

בהם רשימת הנושאים 
 עוסק הספר

: תוכן הענייניםפירוט 
נושאים מרכזיים ופריטים 

 בתוך כל פרק

ראשי םרקים עיקרייםף חומרים מן הארץ; מפגשים עם צמחים; אנרגיה בפעולה; כדור הארץ 
 בחלל. מצ"ב צילום תוכן העניינים.

 1תכנים ממקורות

ו/או הקשרים  יהודיים
 דתיים

לאיורים [כולל התייחסות 
ולמסר שהם ותמונות 

מעבירים: בנים ובנות; 
צורת לבוש; כיפה / כיסוי 

ראש; הפרדה מגדרית 
 ועוד. ]

 
רלוונטיות 

לנושא / לתחום 
 הדעת

 , ציטוט והסבר2מקורהמספר העמוד, 

 בתוך הטקסט ובתרגול

האזכור היחידי למשהו הקשור ביהדות הוא   רלוונטי

בהם יש דיון בלוחות שנה  190-6בעמודים 

ירחיים (יהודי ומוסלמי) במסגרת דיון רחב יותר 

במדידת זמן ולוחות שנה. בהתאמה מויע הסבר 

ניטרלי וראוי על לוח שנה ירחי, ראש חודש, 

מופע הירח לפי התאריך בחודש ירחי, ועיבור 

לוח שנה שימשי ופיצוי על שנים לצורך התאמה ל

 חלקי ימים. 

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע
  רלוונטי

  לא רלוונטי

 ובתמונות באיורים
  רלוונטי

  לא רלוונטי

האם נעשה שימוש בשפה  שפה
 ?3אמונית

 כלל לא. הספר ,מדעי" לחלוטין.

 הבחנה
 

בין  הבחנה נההאם יש
אמונות, דעות, עמדות 

בין מיתוס  הבחנהועובדות; 
 ?4למציאות

 

 רמת השיח המוצע
האם הטקסטים והשאלות 
מאפשרים לתלמיד להטיל 

ספק? לערער ולהרהר אחר 
 בכל נושא? הנאמר?

 

 לסיכום הבדיקה
מנקודת מבט של תכנים דתיים שום דבר לא מפריע לי בספר. תכנית, פדגוגית וויזואלית  ?5מה מפריע לי
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 למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; נס 3
 הטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה, על ידי אלוהיםהתרחשו בעבר ומתרחשים כיום;  –קיימת  סים כעובדהלמשל: נ 4
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 הספר חילוני לחלוטין.
  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 
? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת
 ראוי בהחלט. כאמור, חילוני לחלוטין. בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

תודה . הכנסו לקישור שלהלן והעבירו אליו את התקייה במלואה:  תיקייהבבקשה לאת המחוון המלא + נספחים [צילומים רלוונטיים] הכניסו 
  https://drive.google.com/drive/folders/0B1uxMR7MGiZTWVZ4YnhaLW82RGs 
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