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 :  העיקר שהבנו אשם הספר

 העיקר שהבנו ב

 הוצאה: יבנה; בונוס : הכתה

 : אנה טרפיקנט, טלי קפלןשמות הכותבים :מהדורה 2014 :שנת הוצאה

 דתי  לא מצויין-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

ולצרף למחוון. הקפידו  או לסרוק תוכן העניינים ניתן להעתיק לכאן את]

נושא את הקובץ הסרוק בבקשה על איכות סריקה טובה שתאפשר קריאה וודאו ש

 כדי למנוע בלבול. תודה[ שם הספר במלואו )כולל כתה(

יהודיים  1ממקורותתכנים 

 ו/או הקשרים דתיים

לאיורים ]כולל התייחסות 
ותמונות ולמסר שהם 

מעבירים: בנים ובנות; 
צורת לבוש; כיפה / כיסוי 

ראש; הפרדה מגדרית 
 ועוד. [

רלוונטיות לנושא  
 לתחום הדעת /

 , ציטוט והסבר2מספר העמוד, המקור

 בתוך הטקסט ובתרגול

יש הרבה מאד טקסטים מן המקורות היהודיים  רלוונטי 

 הדתיים.

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע
  רלוונטי

  לא רלוונטי

 באיורים ובתמונות

יש תמונות של איש מתפלל עטוף כולו בטלית ושל  רלוונטי

 הכותל בתחילת הספר.

 האיורים האחרים אינם דתיים.

  לא רלוונטי

 שפה

 האם נעשה שימוש בשפה

 ?3אמונית

 בשאלות על טקסטים דתיים משתמשים ב"קב"ה".

היחידה הפותחת את הספר היא על נושא התפילה, זו יחידה ארוכה שיש 

 בה טקסטים אמוניים, תמונות ואיורים דתיים ושימוש בשפה אמונית. 

 הבחנה

 

האם ישנה הבחנה בין 

אמונות, דעות, עמדות 

ועובדות; הבחנה בין מיתוס 

 ?4למציאות

ישנה הבחנה, אם כי ביחידה המתייסת לתפילה עיקר הפוקוס )בכמות 

 ובאיכות( הוא על תפילה דתית יהודית.

 רמת השיח המוצע

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד להטיל 

ספק? לערער ולהרהר אחר 

 הנאמר? בכל נושא?

 מאפשרים, אך לא תמיד מספיק פתוחים.

 לסיכום הבדיקה

                                                           
 סידור; מחזור; פיוט; תלמוד; משנה; מדרש; חז"ל; סיפור חסידי; הרמב"ם ועודמקור: ספרי המקרא: תורה, תנ"ך; ספר האגדה; תפילה;  1
 מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ"ך; ספר האגדה; תפילה; סידור; מחזור; פיוט; תלמוד; משנה; מדרש; חז"ל; סיפור חסידי; הרמב"ם ועוד 2
 למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; נס 3
 הטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה, על ידי אלוהיםו בעבר ומתרחשים כיום; התרחש –למשל: נסים כעובדה קיימת  4
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בנושא, בטקסטים, באיורים.  –מפריע לי שהפרק הראשון בספר הוא עם גוון דתי אמוני מובהק  ?5מה מפריע לי

אפילו יש הפניה ליור וירטואלי בבית המקדש באתר של עמותה שפועלת למען הקמת בית מקדש 

 (.  13שלישי )כרך א, עמוד 

שפה חלק מרכזי הוא בעל אופי מפריע לי שבספר לימוד שמרתו לימוד הבנת הנקרא והעשרת ה מדוע מפריע לי?

 דתי ובנושאים יהודיים.

מה אני מציע במקום? או 

? מה 6בנוסף? מה חסר

 מיותר? 

 

: יחד עם האמור לעיל הספר בכללותו, על שני כרכיו מביא קשת דברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעתי להדגיש

 רחבה של נושאים ושל יוצרים ויש בו מספיק חומר לעבודה "חילונית" עם תלמידים. זה תלוי במורה.

 יש חלקים בספר שמאד מפריעים לי ולא ראויים ללמדם כלל , בטח לא בשיעורבעיני:  ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

 שפה. למרות זאת הספר אינו לא ראוי. תחת ידיים של מורה טוב הוא יכול להיות חומר לימודי מצויין.

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

                                                           
 [נא וודאו שהקובץ נושא את שם הספר במלואו )כולל כתה( –]אם מצורף בקובץ נפרד ניתן לצרף צילום הדף  –נא לצרף מספרי עמודים, ציטוטים ותמונות  5
 תיאוריות שונות[למשל: דוגמאות והשוואה לתרבויות אחרות /  6


