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 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
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 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

השבת אבדה. מתוארת מצוות  168בעמוד  רלוונטי 
הדברים מוצגים באופן מאוזן )"מצות השבת אבדה 
היא אחת המצוות שבתורה...", "לפי הכתוב 
בתורה", אין ציווי או איסור מפורש, אלא ציטוט 

 . ופירוש המקורות
והלאה מסופר על משה שרעה את צאן  170עמוד 

יתרו. הסיפור מוצג באופן מאוזן ללא צווים או 
 היגדים שיש בהם משום בעייתיות. 

מתוארים מנהגי יום כיפור. בחלק  14-15בעמודים  רלוונטי אך בעייתי
מהמקרים מצוין מפורשות כי "נהוג לאכול ארוחה 

הדברים  מפסקת...", אך בחלק מהמקומות מוצגים
כקביעת עובדה: "עד מוצאי יום כיפור אין אוכלים 

 ואין שותים...".

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

  רלוונטי באיורים ובתמונות

                                                           
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 1
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מופיע שירו של חיים נחמן ביאליק  129בעמוד  רלוונטי אך בעייתי
"שבת המלכה". באיור בתחתית העמוד מצוירת 

האב והבן חובשי כיפה, האם בכיסוי  –משפחה 
 ראש. 

מופיע שירו של חיים נחמן ביאליק  133בעמוד 
 "לכבוד שבת". גם כאן הילד חובש כיפה. 

  לא רלוונטי

*תרבות יהודית 
מינון  –ישראלית 

  נושאים ומקורות

 מקורות: נושאים: יהודי דתי

 מקורות: נושאים: ישראלי; ציוני –עברי 

 מקורות: נושאים: לא יהודי –אוניברסאלי 

 שפה
האם נעשה שימוש 

 ?3בשפה אמונית

 

 הבחנה

 

בין  הבחנה נההאם יש

אמונות, דעות, עמדות 

בין  ועובדות; הבחנה

 ?4מיתוס למציאות

 

 המוצערמת השיח 

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

 

 לסיכום הבדיקה

 הבנים בכיתה האם בכיסוי ראש. –איורים בנושא שבת הם סטראוטיפים דתיים  ?5מה מפריע לי

  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת

 העיסוק בתורה הוא משני, אינו מטיף ואינו מצווה.ראוי בהחלט!  בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 
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