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 מטח  א' : כתה קסם וחברים שירים וספורים לכל השנה:  שם הספר

חיה ד"ר נעמי גורבט, ענת דלל, ד"ר נירה לוין, מיה דביר,  : :שמות הכותבים 2018 :מהדורה 2013 :שנת הוצאה

 יצחקי

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

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

רשימת הנושאים בהם 

 עוסק הספר

 חגים, עונות ועוד

: תוכן הענייניםפירוט 

נושאים מרכזיים ופריטים 

 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 
לבוש; ובנות; צורת 

כיפה / כיסוי ראש; 
 הפרדה מגדרית ועוד. [

רלוונטיות לנושא /  
 לתחום הדעת

 , ציטוט והסבר2מספר העמוד, המקור

 בתוך הטקסט ובתרגול

במסגרת התייחסות לחג הפסח, יש את "מה  – 27 רלוונטי 

נשתנה". מעבר לדף יש עמוד שלם לכתוב "מה 

עושים במשפחה שלכם בליל הסדר?" אמנם זה 

יוצא מנקודת הנחה שחוגגים את ליל הסדר, אבל 

 יש את כל האפשרויות לכתוב גם דברים חלופיים.

עמודים על איך חגגו פסח באתיופיה  2בנוסף יש גם 

 מראה קצת מגוון ואלטרנטיבה. –

אמנם מצוין ש"הרבה  –הסבר על יום כיפור  – 12 רלוונטי אך בעייתי

אנשים צמים" וזה לא כתוב בצורה של הוראה או 

הנחיה, וכך גם "הרבה אנשים באים לבית הכנסת, 

אך עם זאת, כל ההסבר הוא על הפן המנהגי 

יחד עם זאת, זה יחסית לא לוקח חלק דתי. -היהודי

משמעותי וזה מתחבר לחגים. עצם המידע הכללי 

 אינו בעייתי יותר מדי.

יוחאי ובנו אלעזר מן -"איך נצלו שמעון בר – 41 רלוונטילא 

סיפור על שמעון בר יוחאי שלימד  –" הרומאים

תורה בניגוד לפקודת הרומאים, ברח וחי במערה 

שנים. איך היה לו אוכל ומים? עץ חרוב ומעין  12

סיפור,  –עמודים  4... סה"כ מים לפתח הופיעו

 איורים ותרגילים.

דתיה בן דור.  –"אנחנו עולי אליך, ירושלים"  – 46

לצורך העניין השיר סביר יחסית, אבל התרגול 

מתמקד בשתי נקודות. הראשונה, מפגשים עם דוד 

המלך ושלמה המלך. השניה, מראה שלוש תמונות 

. הכנסת, הכותל וטחנת הקמח –בירושלים 

התלמידים נשאלים אם היו באחד המקומות 

לא אם היו רוצים לבקר באחד  ושיספרו על כך. אם
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מהם ולספר למה. התרגול מזמין לפחות שיחה על 

הכותל שוודאי תכלול התייחסות לקדושתו וכן 

אין כל התייחסות למורכבות של ירושלים או  הלאה.

 המשמעות הדתית שלה גם לדתות אחרות.

עמודים על  6 –"שלום עליכם מלאכי השלום"  – 52

פר. אמנם כתוב "לפי השבת. אין עבודה או בית ס

הדת היהודית" ובהמשך "כל משפחה מקבלת את 

דתיות השבת בדרך שונה", אבל כל הדוגמאות הן 

יהודיות, כולל עמוד עם השיר שבנושא, חלונות 

שמסבירים על השיר ועל הקידוש ועוד. התרגול 

מה מיוחד בשבת לפי מה  –כולל שלוש שאלות 

את שכתובת בספר בראשית, למה קבלה השבת 

עם השם שבת המלכה ומה אתם אוהבים לעשות 

המשפחה שלכם בשבת. למרות שהשאלה 

האחרונה מאפשרת להציג חלופות לשבת הדתית, 

 הקביעות הקודמות.היא לא באמת מערערת על 

בהמשך יש את הסיפור שכבר פורסם בתקשורת 

"יוסף מוקיר שבת" שלפיו אם שומרים שבת אז 

 .הופכים לעשירים

 מידעבחלונות 

  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

 

 הבחנה

 

בין  הבחנה נההאם יש

אמונות, דעות, עמדות 

בין  ועובדות; הבחנה

 ?4מיתוס למציאות

 .בסיפורים מ"המקורות" שמופיעים לעיל, חסרה לעיתים ההבחנה

 רמת השיח המוצע

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

במקומות האמורים לעיל יש מעט מקום להטיל ספק, או להציג אלטרנטיבות. 

 האפשרות הזו באותה מסגרת הינה שולית.

 לסיכום הבדיקה
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 .סיפורי דת ופולקלור דתי שאין בהם צורך במסגרת לימודי שפה ?5מה מפריע לי

 שלא מוטל בספק בדלת אחורית של לימודי שפה.מכניס מנהגים דתיים כדבר  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 ניתן פשוט לוותר על אותם דברים המופיעים לעיל שאינם רלוונטיים 

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת

הספר טוב ברובו. במספר מקומות הוא נופל עם סיפורים או תרגולים שלא  בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 
לבדוק אפשרות מול המורה/צוות של  . מוצעמתאימים. שיוצרים בעבור הילדים מעין סט של הוראות, במיוחד בנושא השבת

אחד יכול להאמין כפי  לא לעסוק בסיפורים אלו בכיתה, או לחילופין, להרחיב את הדיון לאלטרנטיבות, הדגשת העובדה שכל
 שהוא בוחר וכן הלאה.
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