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 כנרת הוצאה: ב : כתה צועדים בדרך המילים:  שם הספר

 טליתמן, חנה שליטא-בינה גלר :שמות הכותבים :מהדורה 2014:שנת הוצאה

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

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

רשימת הנושאים בהם 

 עוסק הספר

: תוכן הענייניםפירוט 

נושאים מרכזיים ופריטים 

 בתוך כל פרק

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

הסרוק הקובץ וודאו ש איכות סריקה טובה שתאפשר קריאהבבקשה על 

 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; 

 מגדרית ועוד. [הפרדה 

רלוונטיות לנושא /  
 לתחום הדעת

 , ציטוט והסבר2מספר העמוד, המקור

 בתוך הטקסט ובתרגול

  רלוונטי 

 –דיון בעקבות השיר "הייתי הילד הכי קטן בכתה"  רלוונטי אך בעייתי

תרגילים(,  6מתוך  3רוב הדיון מתייחס לתפילה )

כאשר אין בכלל הסבר מהי תפילה, מה הקשר שלה 

 לשיר, מה הקשר לדת/דתות/אמונה וכן הלאה.

לעונות הקיץ והחורף  –"מזג האויר ועונות השנה" 

יש הסבר איך "חכמי ישראל" היו קוראים לעונה 

ולאחר מכן יש דיון בנושא. אם היה מדובר בספר 

מדעים, אז היה מקום להרחיב בצד המדעי של 

 העונות, אבל אין צורך להרחיב בצד ה"יהודי". 

קודם כל הכרת מנהגים ומצוות  –"יום הכפורים" 

ורק לאחר מכן התייחסות לשפה העברית )ספר 

 ללימוד עברית כאמור(.

הכרת המוות והמנהגים, קריאת  –"ראש השנה"  לא רלוונטי

 תפילה ועוד.

 טקסט אמוני. –"תקיעת שופר" 

הדגשה של "שנהיה מלאים מצוות  –"פרי הרימון" 

כרמון" ושפרי הרמון וענפי העץ משמשים כקשוטים 

איזה חפץ אינו  –לתשמישי קדושה יהודיים. תרגול 

 תשמיש קדושה.

 הכרת מצוותת החג ומנהגיו –"סכות" 

האם בכל שבת קוראים בבית  – "שמחת תורה" 

הכנסת בתורה? האם מקיפים את בית הכנסת 

בשירה וברקודים בשמחת תורה? דיון שמתחיל 

בשאלה "אם השתתפתם בחגיגת שמחת תורה 

שמציב את הילדים שלא נוהגים   –בבית הכנסת..."  

 כך כחריגים/שונים וכן הלאה.
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"קדש  –ברכות, מצוות, מנהגים, אגדות  –"חנכה" 

הפך את עם ישראל לקדושים, כלומר נבדלים  –

 ושונים מעמים אחרים"

לשמור על העולם בגלל  –"שמרו על העולם" 

כדי שלא  לקלקל את מה שברא   –ש"חכמינו" אמרו  

 אלוהים

 כולל "יוסף מוקיר שבת" –"שבת מנוחה" 

המערבי  "נקרא מידע על הכתל –"יום ירושלים" 

הכל  –ונבין מדוע ירושלים חשובה ויקרה לכולנו. 

אין מקום לדעות,  –מסופר בהיבט אמוני והיסטורי 

 או הבנה של מורכבות המקום.

 "מקום המקדש"

 בחלונות מידע

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

 "כתוב בתור", "כתוב במחזור" –"ראש השנה"  לא רלוונטי

דגש על מצוות, מנהגים, קריאה  –"יום הכפורים" 

 ממחזור

 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

 בפרקים הקשורים לחגים –בחלק מהמקרים 

 הבחנה

 

בין  הבחנה נההאם יש

אמונות, דעות, עמדות 

בין  ועובדות; הבחנה

 ?4מיתוס למציאות

 לא באופן משמעותי

 רמת השיח המוצע

והשאלות האם הטקסטים 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

 אין מקום להטלת ספק בנושאים האמוניים

 לסיכום הבדיקה

כל הפרקים העוסקים בחגים )וכמה דברים נוספים( אינם קשורים ללימוד השפה העברית אלא הקניית  ?5מה מפריע לי

 מייצגים את אלו של התלמידים בחינוך הממלכתי."מסורת" ו"ערכים" שאינם בהכרח 

המידע מהמקורות מחליף חומרים איכותיים בשפה העברית שהיה ניתן לעשות בהם שימוש ומפחית את  מדוע מפריע לי?

 החשיבות של מדע, מחקר, ביקורת והטלת ספק.

 
 למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; נס  3
 הטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה, על ידי אלוהים התרחשו בעבר ומתרחשים כיום;  –קיימת  סים כעובדה למשל: 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
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מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 

 :להדגיש יהוזכרו במחוון וחשוב לדעתדברים נוספים שלא 

החלקים שלא נכללים בפרקים של החגים יחסית ראויים, חלקם טובים  בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 
 מאוד. הפרקים בנושאי החגים בעייתיים מאוד

 

 
 למשל: דוגמאות והשוואה לתרבויות אחרות / תיאוריות שונות[  6


