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 יבנה / בונוס הוצאה: ד': כתה חוברת שלישית –הבנתי את הקטע :  שם הספר

 רונית אורי פירסטטר :שמות הכותבים ? :מהדורה 2017 :שנת הוצאה

 לא צוין 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

 :סיפורים

 הילד והפרוטה / עשי ויינשטיין

 שלמה המלך הגדול והדבורה הקטנטנה / עשי ויינשטיין

 הסיפור על האיכר החכם ועל בניו הלא מוצלחים / עשי ויינשטיין

 האילן שגילה את הסוד / מירי ברוך

 האורן שלנו / רווה שגיא

 לבן / דבורה עומר -ט"ו בשבט

 החיבור הקריא הראשון שלי / עמית וייסברגר

 המפוחית של שמוליק / דבורה קיפניס

 מדורה גדולה ומדורה קטנה / עמוס לוין

 גנב המשאלות / רותי עפרוני

 :קטעי מידע

 אילן רמון

 גלידה

 פנדה

 אנטילופות / עזריה אלון

 גמל שלמה

 המצאות מהטבע

 דבורה עומר

 לגו

 לגרעל גבו של פיל / מתן ונפתלי הי

 הדואר בא היום...

 :טקסטים מפעילים

 חוות הצמחים הטורפים של עדה ברק

 לומדים לבנות בית על עץ

 מכינים גלידה בעצמנו! –המדען הצעיר 

 גידול חרקים בבית

 מרכז מבקרים במכתש רמון

 למען בריאותנו

 משחק ילדים / שרון גיני

 1תכנים ממקורות

יהודיים ו/או הקשרים 

 דתיים

]כולל התייחסות 
לאיורים 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

  רלוונטי 

  רלוונטי אך בעייתי

: בסיפור "האילן שגילה את 27עמוד  .1 לא רלוונטי

מופיעה דמות רבי כמי שהולכים הסוד" 

אליו לצורך פסיקה במקרה של קונפליקט 

 אישי-בין

                                                           
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 1
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 2
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: בסיפור "החיבור הקריא 51עמוד  .2

הראשון שלי" מופיע הביטוי "ברוך השם" 

 בפי הילדה שמספרת את הסיפור. 

בסיפורים ישנו אזכור רב של חגים:  .3

ול"ג בעומר. אולם לא סוכות, ט"ו בשבט 

 בהקשר דתי בהכרח.

 בחלונות מידע

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 באיורים ובתמונות

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

*תרבות יהודית 
מינון  –ישראלית 

  נושאים ומקורות

 מקורות:    נושאים: יהודי דתי

 מקורות:  נושאים: ישראלי; ציוני –עברי 

 מקורות:  נושאים: לא יהודי –אוניברסאלי 

האם נעשה שימוש  שפה

 ?3בשפה אמונית

 לא

 הבחנה

 

בין  הבחנה נההאם יש

אמונות, דעות, עמדות 

בין  ועובדות; הבחנה

 ?4מיתוס למציאות

 כן

 רמת השיח המוצע

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

לערער  להטיל ספק?

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

 כן

 לסיכום הבדיקה

מבחינה מגדרית. מתוך עשרה סיפורים ישנו רק אחד )!( שבו  מחפירהספר לוקה בחוסר שוויון  .1 ?5מה מפריע לי

הדמות המרכזית היא ילדה. במרבית הסיפורים אין בכלל דמויות נשיות ובשאר מדובר בדמויות 

 שוליות ביותר.  

שמהווה באופן ברור פרסומת קריאה ישנו קטע  ,, בפרק של הטקסטים המפעילים151בעמוד  .2

 אוד תמוה ובלתי ראוי בעייני. . מלעסק פרטי

  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

מציעה להוסיף קטעי קריאה שבהם ילדות הן הגיבורות, רצוי בתפקידים המעוררים הזדהות  .1

אומץ, מנהיגות וחוכמה. יש המון ספרים שיכולים להוות מקור מוצלח,  עם תכונות כגוןחיובית 

 אם למנות רק כמה מהם: בילבי, מטילדה, מומו, שקשוקה.

ו המלצה למקום שאיננו פרטי, כמו שמורת ניתן בקלות לייצר קטע קריאה עם מידע פיקטיבי א .2

 טבע או נכס לאומי.

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת

 מגדרי. שוויוןמבחינת תיקון ראוי בהחלט מבחינת היעדר הדתה. דרוש  בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

 

                                                           
 למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; נס 3
 הטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה, על ידי אלוהיםהתרחשו בעבר ומתרחשים כיום;  –למשל: נסים כעובדה קיימת  4
 [במלואו )כולל כתה( נושא את שם הספרנא וודאו שהקובץ  –]אם מצורף בקובץ נפרד ניתן לצרף צילום הדף  –נא לצרף מספרי עמודים, ציטוטים ותמונות  5
 למשל: דוגמאות והשוואה לתרבויות אחרות / תיאוריות שונות[ 6


