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 מחוון לבדיקת ספרי לימוד לבית הספר הממלכתי היסודי

 הקדמה

 . האדם החילוני הוא אדם ריבוניהמנחה אותנו:  הנחת היסוד

 .האומץ לשאול; האומץ להטיל ספק; האומץ לבחור: סימן השאלהסימן ההיכר שלו הוא 

 .בכל דבר ועניין ;; בכל תחוםאנו מבקשים עבור ילדינו מערכת חינוך שמאפשרת להם זאת

 

תרבות ישראל ומורשתו, מצביעה על כך שנעשה שימוש נרחב  ,על ספרי לימוד בתחום מורשת בוצעהבדיקה מקדמית ש

בשפה אמונית ובהטיה דתית בכל הספרים המוצעים בשוק, בין אם נכתבו על ידי גופים אורתודוקסיים ובין אם יצאו לאור 

 היהודית. דרך גופים פלורליסטיים בשם ההתחדשות

[ ולבחון עד כמה ספרי מורשתמטרתנו בבדיקה זו היא לבדוק את ספרי הלימוד במקצועות הליבה רבי המלל ]לא כולל 

 הדתי והלאומי. –הכיוון האתנוצנטרי ממושפעים חומרי הלימוד מהשיח האמוני ו

 :לעת עתה המקצועות שייבדקו

 חינוך לשוני: שפה, עברית, הבנת הנקרא .1

 תנ"ךמקרא: תורה,  .2

 ד[-מולדת, חברה, אזרחות ]ב .3

 ו[-גיאוגרפיה ]ה .4

 ו[-היסטוריה ]ה .5

 מדעים .6

 מתמטיקה / חשבון .7

 ב "מפתח הלערכת  .8

 , אומנויותזהירות בדרכים .9

 שבהמשך ת המחווןטבלל את התשובות העלו בבקשה – מה נבדוק בספר הלימוד?

פירוט  – ]על פי תוכן העניינים[: נושאים מרכזיים ופריטים בתוך כל פרק בהם עוסק הספררשימת הנושאים  .1

לגילוי נושאים החוזרים על עצמם בין המקצועות ובין שכבות  שתי וערבנדרש כדי שנוכל בהמשך לבצע בדיקת 

הקפידו בבקשה על איכות סריקה טובה . ולצרף למחוון או לסרוקתוכן העניינים את  להעתיקניתן  הגיל.

 .כדי למנוע בלבול. תודה במלואו )כולל כתה( שם הספרנושא את הסרוק הקובץ וודאו ש, שתאפשר קריאה

: בתוך הטקסט המרכזי ובתרגול, בחלונות מידע ]כגון פותחים תכנים ממקורות יהודיים ו/או הקשרים דתיים .2
לאיורים ותמונות ולמסר שהם מעבירים: בנים ובנות; צורת לבוש; כיפה / כיסוי ראש; חלון[ ובאיורים.התייחסות 

 .נבדוק רלוונטיות של המקורות לנושא הנלמד ולתחום הדעת. מגדרית ועוד הפרדה
 .[תפילה; נסהקב"ה; ; ? ]למשל: אלוקיםשפה אמוניתהאם נעשה שימוש ב .3

סים כעובדה קיימת ? ]למשל: נבין מיתוס למציאות בין אמונות, דעות, עמדות ועובדות; הבחנה הבחנההאם יש  .4

 .על ידי אלוהים[ ,ועוצב, כעובדה שאין מערערים עליה הטבע נוצר; התרחשו בעבר ומתרחשים כיום –

 ?המוצע: האם הטקסטים והשאלות מאפשרים לתלמיד להטיל ספק? לערער ולהרהר אחר הנאמר רמת השיח .5

 ?בהם עוסק הספרוהתכנים בכל הנושאים האם זה מתאפשר 

 .2-5בכל אחד מהסעיפים ]ציטוטים כולל מראי מקום[  דוגמאותצירוף  .6

 לסיכום הבדיקה:

 – קובץ נפרד]אם מצורף ב צילום הדףניתן לצרף  –ותמונות ציטוטים , נא לצרף מספרי עמודים -מה מפריע לי?  .א

 .[במלואו )כולל כתה( שם הספרנושא את נא וודאו שהקובץ 

 מדוע מפריע לי? .ב

חסר ]למשל: דוגמאות והשוואה לתרבויות אחרות / תיאוריות שונות[? מה מה אני מציע במקום? או בנוסף? מה  .ג

 מיותר? 

 .להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת .ד

 .בעיני ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר  .ה
 מומלץ לעיין בתכנית הלימודים על פיה נכתב ספר הלימוד אותו אתם בודקים. תודה. – לריכוז תכניות לימודיםמצורף קישור 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1uxMR7MGiZTUVBWZ1F6NExaWjA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1uxMR7MGiZTUVBWZ1F6NExaWjA?usp=sharing
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 הוצאה: : כתה :  שם הספר

 :שמות הכותבים :מהדורה :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

ו/או הקשרים  יהודיים

 דתיים

לאיורים ]כולל התייחסות 
ותמונות ולמסר שהם 

מעבירים: בנים ובנות; 
צורת לבוש; כיפה / כיסוי 

ראש; הפרדה מגדרית 
 ועוד. [

 
רלוונטיות 

לנושא / לתחום 
 הדעת

 , ציטוט והסבר2מקורהמספר העמוד, 

 בתוך הטקסט ובתרגול
   רלוונטי

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע
  רלוונטי

  לא רלוונטי

 ובתמונות באיורים
  רלוונטי

  לא רלוונטי

האם נעשה שימוש בשפה  שפה

 ?3אמונית

 

 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 

 בכל נושא? אחר הנאמר?

 

 לסיכום הבדיקה

  ?5מה מפריע לי

  מדוע מפריע לי?

מה אני מציע במקום? 

מה או בנוסף? 

 ? מה מיותר? 6חסר

 

 :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת

 בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

  תודה . הכנסו לקישור שלהלן והעבירו אליו את התקייה במלואה:  תיקייהאת המחוון המלא + נספחים ]צילומים רלוונטיים[ הכניסו בבקשה ל

https://drive.google.com/drive/folders/0B1uxMR7MGiZTWVZ4YnhaLW82RGs 

                                                           
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; אגדה; ספר הך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 1
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; אגדה; ספר הך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 2
 אלוקים; הקב"ה; תפילה; נסלמשל:  3
 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


