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 כותר מט"ח הוצאה: ג: כתה (2עברית לכתה ג ) –מילה טובה :  שם הספר

  :שמות הכותבים לא צוין :מהדורה 2014 :שנת הוצאה

 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

מופיע סיפור לט"ו בשבט המבוסס  6-7בעמודים   רלוונטי 
על המקורות. מילת הייחוס לאלוהים היא "הבורא". 
מצוין כי המדובר על סיפור שחובר ע"י חכמים 

הדיון שמתקיים ל שנים.  1500שלמדו תורה לפני 
ספרותי, ללא התייחסות -אחר מכן ברובו תחבירי

 להיבט דתי או אמוני. 
מגילת אסתר.  מצוטט קטע מתוך 49בעמוד 

 הציטוט מתאים לתוכן הכתוב ומובא בצורה עניינית. 

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע

יש התייחסות לאליהו הנביא כפי  77בעמוד  רלוונטי
 שמתואר במקורות. התיאור מאוזן וחסר הטפה. 

מצוטט מתוך הגדת פסח באופן תואם  82בעמוד 
 ולא מטיף. 

מתוך  3מופיעות עובדות בנוגע לתאנים.  11בעמוד  רלוונטי אך בעייתי
העובדות המצגות מתייחסות למקורות: התאנה  5

כאחת משבעת המינים וציטוט מספר דברים, "איש 
תחת גפנו ותחת תאנתו", השוואת התאנה לתורה, 

 בשתיהן אין חלקים מיותרים.

  לא רלוונטי

 באיורים ובתמונות
  רלוונטי

   רלוונטי אך בעייתי
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  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

 

 רמת השיח המוצע

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

 

 לסיכום הבדיקה

  ?5מה מפריע לי

  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת

למעשה, שמחתי מאד לקרוא אותו. הספר מדגיש את הספר ראוי בהחלט!  בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 
הסקרנות והמחקר, חושף את הילדים לסופרים ולמשוררים עבריים, ואף נותן במקרה אחד התייחסות חדוות יופי הטבע, את 

למיתולוגיה היוונית. התכנים הקשורים בדת מוצגים באופן מאוזן, לא מטיף ולא מצווה, וברב המקרים )פרט לאחד המתואר לעיל 
 ☺בנוגע לתאנים( באופן רלוונטי לנושא ומעשיר אותו. ספר נהדר! 
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 הטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה, על ידי אלוהיםהתרחשו בעבר ומתרחשים כיום;  –קיימת  סים כעובדהלמשל: נ 4
 [במלואו )כולל כתה( נושא את שם הספרנא וודאו שהקובץ  –]אם מצורף בקובץ נפרד ניתן לצרף צילום הדף  –ותמונות ציטוטים , עמודיםנא לצרף מספרי  5
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