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 דוד רכגולד ושות' חברה בע"מ הוצאה: א: כתה (2קוראים ולומדים בהנאה ):  שם הספר

 זבורוב-אילנה לוגסי :שמות הכותבים חדשה :מהדורה 2014 :שנת הוצאה

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

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

רשימת הנושאים בהם 

 עוסק הספר

: תוכן הענייניםפירוט 

מרכזיים ופריטים נושאים 

 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

 הטקסט ובתרגולבתוך 

  רלוונטי 

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 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 

 שפה
האם נעשה שימוש 

 ?3בשפה אמונית

 

בין  הבחנה נההאם יש הבחנה

אמונות, דעות, עמדות 

 

                                                           
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "המקרא: תורה, תנמקור: ספרי  1
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 2
 נס למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; 3
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בין  ועובדות; הבחנה 

 ?4מיתוס למציאות

 רמת השיח המוצע

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

 

 נושא המגדר

סיפור על  17סיפורים בעלי הטייה מגדרית. למשל, בעמוד בספר זה מספר  
מסופר על ילדה התוהה איזו  47בעמוד  נגר שבנה לאמא שידה חדשה.

לעומת זאת, מתנה תקבל לחג: ברבי? סינר? סיכה? ולבסוף קיבלה חצאית. 
סיפורו של עודד בורלא "מתנות יום הולדת" המספר על ילד  49בעמוד 

 שמקבל ליום הולדתו סולם, חליל, כובע וכד'. 

 לסיכום הבדיקה

 . בספר אין כל תוכן דתי. מסויימות הטיות מגדריות ?5מה מפריע לי

  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 

 :להדגיש יהוזכרו במחוון וחשוב לדעת דברים נוספים שלא

 )אף שהוא קיים רק בחלק מהתכנים( ראוי תחת הסייג המגדרי בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

 

                                                           
 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 , נא לצרף מספרי עמודים 5
 למשל: דוגמאות והשוואה לתרבויות אחרות / תיאוריות שונות[ 6


