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 כנרת הוצאה: ג': כתה שמות  ויקרא, במדבר, דברים:  שם הספר

"מהדורה  :מהדורה 2008:הוצאהשנת 

 חדשה"

 בינה גלר טליתמן, חנה שליטא :שמות הכותבים

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

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

רשימת הנושאים בהם 

 עוסק הספר

: תוכן הענייניםפירוט 

ופריטים נושאים מרכזיים 

 בתוך כל פרק

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

הסרוק הקובץ וודאו ש בבקשה על איכות סריקה טובה שתאפשר קריאה

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

 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

תוכנו של הספר הוא ספר שמות במלואו וכלשונו   רלוונטי 

ומספרים ויקרא, במדבר ודברים הובאו רק בתנ"ך, 

פי תכנית הלימודים של משרד -פרקים הנלמדים על

החינוך. לצד הטקסט המקראי מובאים סיכומים של 

הדברים בעברית לא מקראית ופירושים מילוליים 

  של מילים ומושגים.

ניכר כי הקו המנחה של הדברים הוא נסיון לשמור 

 המקורי.על ענייניות הכי קרובה לטקסט 

אין בספר שאלות לדיון או לעבודה עצמית וכל 

  הכוונה ללימוד של הטקסט. 

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 באיורים ובתמונות

הספר משובץ בתמונות של יצירות אומנות  רלוונטי

הטקסט המקראי. למשל: מרים הקשורות לתוכן של 

(, משה על שפת 76רוקדת של מרסל ינקו )עמ' 

(, משה משליך את 10היאור של אבל פן )עמ' 

(  ועוד. 142לוחות הברית של רמברנדט )עמ' 

בנוסף יש צילומים של  דגמים של כלים ותשמישי 

הקדושה מבית המקדש למשל: דגם משוער של 

 (.188החצוצרות )עמ' 

  אך בעייתירלוונטי 

  לא רלוונטי

*תרבות יהודית 
מינון  –ישראלית 

  נושאים ומקורות

 מקורות: נושאים: יהודי דתי

 מקורות: נושאים: ישראלי; ציוני –עברי 

 מקורות: נושאים: לא יהודי –אוניברסאלי 
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האם נעשה שימוש  שפה

 ?3בשפה אמונית

 

 הבחנה

 

בין  הבחנה נההאם יש

עמדות אמונות, דעות, 

בין  ועובדות; הבחנה

 ?4מיתוס למציאות

אין הבחנה מאחר והגישה של הספר היא להישאר נאמנים לטקסט המקראי. 

זה משאיר למורה בכיתה את החופש ללמד את הטקסט כפי הבנתו, אך לא 

 מעודד או מעורר את התלמידים לשאול שאלות. 

   בהקשר הזה כדאי לבדוק את המדריך למורה(.)

 המוצע רמת השיח

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

 הספר לא מעודד את התלמידים לשאול שאות, להטיל ספק, ולהרהר.

 לסיכום הבדיקה

  ?5מה מפריע לי

  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 , כזה שמעודד חשיבה עמוקה.בספר דיון על הטקסט ומשמעויותיובעיני חסרים 

 וטקסטים העוסקים בסוגיות דומות מתרבויות אחרות לשם השוואה והעמקה. 

 

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת

הספר ראוי בעיני, זה כמו לקרוא בתנך עצמו, והתמונות של יצירות אמנות  בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 
יש בהן פוטנציאל לפתוח אופקים ולחשוף את הילדים לאומנות בכלל. זה ספר שמשאיר למורה חופש ללמד את הטקסט 

למדריך למורה, )לא מצאתי ברשת גישה לטוב ולרע. וכאמור, בהקשר זה כדאי לבדוק את המדריך למורה. –בדרכו המקראי 
 לכן לא בדקתי אותו(.
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