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 התרבות והספורט, משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 

 
 
 
 
 

 מערכת קריטריונים לבחינה ולהערכה

 של חומרי הוראה ולמידה

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ג"תשס, ירושלים
 2003מרץ  

 
 
 
 
 
 

התרבות והספורט ,  כל הזכויות שמורות למשרד החינוך©
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 .באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםהמסמך נכתב 

 

 :חברי הצוות שנטלו חלק בחיבור המסמך 

  מנהלת האגף -נאוה סגן 

  סגנית מנהלת האגף ומנהלת גף תכנים  -צופיה יועד 

  מרכזת אשכול חברה-חנה אדן 

  מרכז אשכול רוח ויהדות-דוד גרונר 

  מרכז אשכול מתמטיקה ומדע-ר נטע עורבי "ד

 ד"ל בחמ"ד ומתאם תכ" מפקח תחום מקרא ממ-נחם רוזנברג ר יהושע מ"ד

 

 :תודה לחברי האגף שקראו והעירו

 , מיכל רגב, ולה סעדי'ח, אביבה סברדלוב, רינה כהן, ציפי באב, רוני אמיתי, סניה אבורקבה

 ר רותי רז"ד
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__________________________________________________ :ה/שם המעריך
__________________________________________________ :ם העבודה והתפקידמקו

__________________________________________________ :ים/ים המוערך/שם הכותר

__________________________________________________ :תאריך ביצוע ההערכה

 
 
 
 

  ליד הפריט המוערךV י/סמן הפריט
 תרגום מקור )פורמט ספרי או ממוחשב(למורה /יך לגננתמדר

 תרגום מקור  ספר לתלמיד

 תרגום מקור  חוברת עבודה לתלמיד

   :עזרי הוראה

  ערכת מפות 

  ערכת תמונות 

  ערכת כרזות 

  ערכת שקופיות 

  ערכת שקפים 

  קלטות וידיאו 

  קלטות אודיו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 למורה והן לחומרי הלמידה/ות הן למדריך לגננתשאלות כלליות המתייחס
 

 
 חומרי הלמידה המדריך 

   ____לא ____כן ?האם המדריך מגדיר את אוכלוסיית היעד

       

 :האם המדריך וחומרי הלמידה

 ____לא ____כן ____לא ____כן עברו ייעוץ מדעי

 __________________________________ ים/יועצים המדעי/י את שם היועץ/ציין

ה בכתב את הנוסח /ת המדעי אישר/האם היועץ

 ?הסופי

 

 ____כן

 

 ____לא

 

 ____כן

 

 ____לא

 ____לא ____כן ____לא ____כן ?עברו עריכה לשונית

 __________________________________ ת/י את שם העורך/ציין

עברו בדיקה על פי קירטיונים בתחום 

 1מחוון מגדרובכלל זה ,  הסטריאוטיפים

 

 ____כן

 

 ____לא

 

 ____כן

 

 ____לא

 __________________________________ ת/י את שם הבודק/ציין

 ____לא ____כן ____לא ____כן ?האם הטיפול בזכויות יוצרים הושלם

 ד"י חמ"האם החומר מאושר ע

 ?)ד"גם לחמ/בחומרים המיועדים רק(

 

 ____כן

 

 ____לא

 

 ____כן

 

 ____לא

 __________________________________ ת/י את שם המאשר/יןצי

 ____לא ____כן ____לא ____כן ?האם בחומר הלימוד אין כל פרסומת מסחרית

 :בחומרים מתורגמים ומותאמים

 ____לא ____כן ____לא ____כן ?                            האם נבדק התרגום בהשוואה למקור

 ____לא ____כן ____לא ____כן ?                       לאוכלוסיית היעדהאם התבצעו התאמות

 ____לא ____כן ____לא ____כן ?                       האם החומר המותאם עבר עריכה מדעית

האם החומר המתורגם עבר עריכה לשונית לאחר 

 ?                              ההתאמות והעריכה המדעית

 

 ____כן

 

 ____לא

 

 ____כן

 

 ____לא

 

                                                 
 ב"מחוון לבחינת היבט המגדר וקריטריונים בתחום סטריאוטיפים מצ 1
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 לגננת/שאלון להערכת המדריך למורה
 

 :למורה תיעשה על פי הקריטריונים המפורטים להלן/ הערכת המדריך לגננת

 

 

 הקשר לרציונל תכנית הלימודים. 1

 הקשר בין תכנית הלימודים לבין חומרי הלמידה . 2

 ההערכה-הלמידה-שיקולי דעת פדגוגיים לתכנון ההוראה. 3

 למורה/מקורות מידע לגננת. 4

 בהירות לשונית. 5

 

 

 .  את חוות דעתךי/פרט ולכל אחד מהםי דעתך /תן

לרשותך דפי עזר המפרטים כל אחד ".  (לא"או " כן"רצוי שלא להסתפק בתשובות של 

  ).מהקריטריונים
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 למורה/דפי עזר למעריך מדריך לגננת

 

    .  רצוי שלא להסתפק בתשובה של כן או לא. ולנמק את הערכתךי לפרט /בתשובתך לשאלות המובאות להלן השתדל

 . לדעתך להכניס תיקונים או תוספות, יש לציין במדויק פרקים או סעיפים שהם נדרש

 

 הקשר לרציונל תכנית הלימודים. 1

האם המדריך מתבסס על רציונל התכנית ומבהיר את המצע הרעיוני והעקרונות המנחים של תכנית 

? )הסילבוס (הלימודים

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________ ________________________________________________________ 

 

 הקשר בין תכנית הלימודים לחומרי הלמידה. 2

האם המדריך מבהיר כיצד חומרי הלמידה מותאמים לתכנית הלימודים מבחינת מטרותיה ודרישותיה 

 ?המיומנויות וכדומה, המושגים,ברמת התכנים 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 תכנון ההוראה

 

 ההערכה-הלמידה-שיקולי דעת לתכנון ההוראה. א. 3

, רצף, זמן: כגון(למידה -המורה להפעלת שיקולי דעת בתכנון הוראה/האם המדריך מכוון את הגננת

 ? )העמקה

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ?ההאם המדריך דן בקשיים בתהליך לימוד הנושאים ומסבירם למור. ב

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 ?האם המדריך מאפשר למורה מרחב לפרשנויות ויוזמות אישיות. ג

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

?  הנושא ומסביר את המלצתו/הוראה מועדפות להוראת התחוםהאם המדריך ממליץ על דרכי .  ד

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 דרכי הערכה

 

 ?האם המדריך ממליץ על דרכי הערכה מועדפות ומסביר את המלצתו.  ה

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 למורה/מקורות מידע לגננת. 4

 ?נוספים/ולל ביבליוגרפיה ומידע על עזרי הוראה ולמידה אחריםהאם המדריך כ

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 בהירות לשונית. 5

 ?האם המדריך כתוב באופן בהיר המתאים לאוכלוסיית היעד   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 :מדריךחוות דעת מסכמת ומנומקת של מעריכי ה

 
 :מומלץ

 
  לאשר את החומר כמות שהוא .א

 
 שיפורים כמפורט בדפים אלה/יקוניםלאשר את החומר רק לאחר שיוכנסו בו ת .ב

 
 לפסול את החומר .ג

 
 )ניתן להוסיף דפים ככל שיידרש(          

 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________: ה/חתימת המעריך

 __________________________________________________: תאריך
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  ועזרי הוראה2הערכת חומרי למידה
 

 :הערכת חומרי למידה ועזרי הוראה תיעשה על פי הקריטריונים המפורטים להלן

 

 

 ים לשונייםהיבט .1
  היבטים צורניים .2

  ודידקטייםבטים תכנייםהי. 3

 תרגום או התאמה של חומרי למידה . 4

 

 

 .  את חוות דעתךי/פרט ולכל אחד מהםי דעתך / תן

לרשותך דפי עזר המפרטים כל אחד "  (לא"או " כן"רצוי שלא להסתפק בתשובות של 

  ).מהקריטריונים

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .למורה/חומרי הלמידה יכולים להיות ממוענים הן לתלמיד והן לגננת. קהל היעד של חומרי הלמידה מי יציין 2
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 דפי עזר להערכת חומרי למידה ועזרי הוראה
 

 ________________________________________3הפריט המוערך
    

 רצוי שלא להסתפק בתשובות של . י לפרט ולנמק את הערכתך/ בתשובתך לשאלות המובאות להלן השתדל
    ".  לא"או " כן"

 . יש לציין במדויק פרקים או סעיפים בהם נדרש לדעתך להכניס תיקונים או תוספות
 

 .מה הלשונית לאוכלוסיות היעדהתאמת הר - היבט לשוני .1       
 ?            האם הרמה הלשונית מתאימה לאוכלוסיות היעד המוגדרות

  )מטלות ללומדים, הוראות, מקורות, טקסטים: כל אחד מהרכיבים לגבי י/ ופרטי/התייחס           (
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   

 
 :היבטים צורניים. 2

לאוכלוסיות ) 'הרווח  בין המילים ובין השורות וכו, עיצוב גודל האות(ת העימוד והטיפוגרפיה התאמ.  א
 .היעד

 ? האם העימוד והטיפוגרפיה מותאמים לאוכלוסיות היעד
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 .איכות העיצוב הוויזואלי.    ב
 . לי דעתך על איכות העיצוב הוויזואחווי/חווה 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 :'המפות וכו/הגרפים/האיורים/י דעתך לפונקציונליות של התצלומים/תן.     ג
 )י מקומות שבהם אין התאמה/ציין? האם הם חלק אינטגרלי מהטקסט ותורמים להבנת הנושא 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                 
 ").לא רלוונטי"אם השאלה אינה רלוונטית יש לכתוב ( את שם הפריט המוערך י/ציין 3
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 ם תכניים ודידקטייםהיבטי. 3
וכן ליישום דרישות , להבנת הרעיונות המרכזיים, האם חומר הלימוד מכוון להשגת המטרות .א

 ?ועקרונות הביצועהמושגים והמיומנויות , ברמת התכנים) הסילבוס(תכנית הלימודים 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 ?  הלימוד ותורמים להבנת הנושא הנלמדהאם סוגי הטקסטים מהותיים לתוכן יחידת .ב
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 ?האם חומר הלימוד משקף מגוון דעות ועמדות .ג
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

האם בחומר הלימוד מוצגות עמדות שונות בנושאים הנמצאים במרכז הדיון הציבורי  .ד
 ?הישראליתבחברה 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 ? המובא בחומר הלימוד מדויק ועדכניהמידע האם  .ה
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 : המשולבים בחומר הלימודהמקורות.  ו  

 ?האם מקורות המידע מהימנים.1     
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ? )במקרה של ציטוט(האם הם מובאים כלשונם .2     
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   
 
 : מסרים גלויים וסמויים בתחום הסטריאוטיפים .ז  
 

בתרבות כלשהי  , בעדות, בקבוצות, במיעוטים)  סמוי או גלוי(האם חומר הלימוד פוגע ישירות או בעקיפין 
 . דוגמאותהביאי/ והבאי/הסבר? בנשים/וכן בבנות

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
  דוגמאותהביאי/ והבאי/הסבר?  האם בחומר הלימוד יש סטריאוטיפים .ח  
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 

 
 ?חשיבה ולמידההאם חומר הלימוד מזמן התנסויות לטיפוח ולפיתוח מיומנויות .   ט 
  , חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, מיומנויות אורייניות להפקת משמעות מטקסט: י דעתך בעיקר למיומנויות הבאות/תן(          

 )מיומנויות חברתיות ושיתוף פעולה בצוות , רפלקציה, מיומנויות שיפוט והערכה, מיומנויות חקר          
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 או כאלה שאינם /האם המטלות לתלמיד כוללות עבודה עם מקורות מידע המופיעים בספר הלימוד ו . י  
 ?      בספר

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
  ? האם חומר הלימוד מזמן חינוך לערכים על פי תכנית הלימודים . יא 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
  ? האם חומר הלימוד מזמן ללומדים אפשרויות לדיון ביקורתי . יב 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
  ? האם חומר הלימוד מותאם לאוכלוסיות היעד שלו . יג 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 תרגום או התאמה. 4

 :ד"ספת לחמתו. א    
  ?ד"האם התכנים הולמים את משנת החמ         

  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 יהודי-חומר לימוד שתורגם לערבית או הותאם למגזר הלא.    ב 

 
  ?האם חומר הלימוד המתורגם  תואם את המהדורה העברית .1
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 

   ?האם חומר הלימוד מתאים לאוכלוסיית היעד מבחינה תרבותית .2
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 האם הרמה הלשונית של התרגום תואמת לאוכלוסיית היעד של התלמידים בדרגת הכיתה .3
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 ) י/הדגם(התצלומים / האיורים האם נעשתה התאמה של .4         

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 :חוות דעת מסכמת ומנומקת של המעריך על חומרי הלמידה ועזרי ההוראה
 

 :מומלץ
 

 לאשר את החומר כמות שהוא  .ו
 

 שיפורים כמפורט בדפים אלה/לאשר את החומר רק לאחר שיוכנסו בו תיקונים .ז
 

 לפסול את החומר .ח
 

 )ניתן להוסיף דפים ככל שיידרש(         
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________:ה/חתימת המעריך

 ____________________________________________________: תאריך
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 קריטריונים לבחינת טקסט לימודי מן ההיבט של סטריאוטיפים 

 

 . א          

 : גיאוגרפיה, נתרופולוגיהא, סוציולוגיה, )כללית ויהודית(היסטוריה , אזרחות: בחומרי לימוד במקצועות אלו

 : יהיה ייצוג נאות ומאוזן של החברה מהבחינות האלו 
 ,           עדתית

 ,           דתית

 ,           לאומית

 .           מגדרית

 

ערבים , של בני זרמים שונים ביהדות ושל יהודים, של קהילות ישראל השונות, הייצוג של בני שני המינים 

 .ושובר סטריאוטיפים נקי מסטריאוטיפיםודרוזים יהיה 

 

בפעילויות  הן ,בהדגמותהן , בטקסט הלימודיהמאוזן והנקי מסטריאוטיפים יהיה הן , הייצוג הנאות 

 .במדריך למורה והן בעזרים הנילוויםהן , )'ניסויים וכו, תרגילים, מטלות(הלימודיות 
 

 ימצא את ביטויו בהיבטים סטריאוטיפים או השובר /המאוזן והנקי מסטריאוטיפים ו, הנאותהייצוג  

 :הבאים

 ,)את מי מתארים ואת מי לא, מה מתארים ומה לא(במידע או בהיעדרו  

תוך התייחסות (ובכלל זה גברים ונשים , בכמות המידע שיש בחומר על הקבוצות השונות באוכלוסייה 

 ,)עניינית לנושא ולמטרת ההוראה

משתמש , מתנשא או מכבד, אובייקטיבי או נוקט עמדה(בנקודת המבט של הכותב כלפי המתוארים  

 ,)במוענים המשקפים עמדה וכדומה

 ,בשמות התואר הכותבים משתמשים בהן בהתייחסותם לאנשים ולתופעות החברתיות המתוארות 

 , דרכי התנהגות וכישורים לאנשים מקבוצות שונות ומבני שני המינים, בייחוס תכונות אופי 

 ,  או מקצועות על ידי אנשים מקבוצות שונות ומבני שני המינים/ם וביצוע תפקידי/במילוי 

 :בייצוגים הגרפיים המשולבים בטקסט והמלווים אותו 

o את מי מייצגות הדמויות , 

o באיזה אופן הן מעוצבות ומהו המסר המשתמע מן העיצוב, 

o יובכלל זה הייצוג המגדר, שכיחות הופעתן של דמויות מן הקבוצות החברתיות השונות. 

על תופעות ,  במסרים הגלויים והסמויים שהטקסט מעביר לקוראים על האנשים המתוארים 

 ,ואירועים חברתיים

הבנה וקבלה של , סובלנות, כבוד(ים /בעמדות שהטקסט משדר ומטפח בגלוי ובסמוי כלפי המתואר 

אות  שוויון התנש, זלזול, בוז, עויינות, שנאה, הערכה, ]פלוראליזם, רב תרבותיות[האחר והשונה 

 )וכדומה
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 :יכלול, במקראות ובאנתולוגיות של יצירות ספרות ויצירות אמנות לכל הגילאים מבחר היצירות

 :באשר לנושא. 1
 ) בחברה הישראלית ובחברות אחרות (ממעגלי החברה השוניםנשים וגברים , ייצוג מגוון של בנות ובנים - 

 .וזן ולא סטריאוטיפי של הדמויותעל ייצוג מא, ככל האפשר, הקפדה    תוך 
 

 :ת/באשר ליוצר. 2              

  ייצוג של יוצרים ויוצרות -
   , דתי ועדתי, )יהודים וערבים(לאומי , חברתי:  בחתךמקבוצות השתייכות שונותיוצרות / ייצוג של יוצרים-

 .ובתנאי שהיצירה תואמת את קריטריון האיכות  
 

 . ג

 

, התצלומים והאיורים המלווים את החומרים  ללימוד שפות, הניסויים/התרגילים/הפעלותה, ההדגמות, הטקסטים

 : יהיומדעים וטכנולוגיה , מתמטיקה

 ,  ובעיצוב)תוכן ולשון( נקיים מסטריאוטיפים בטקסט -  

 ,  נקיים ממסרים גלויים וסמויים כלפי קבוצות אלו ואחרות בחברה-                 

 .מאוזן ומכבד של בני שני המינים ושל קבוצות בחברה בישראל ובעולם,  ויהיה בהם ייצוג ראוי-                 

 

 

 .2002 בדצמבר 1, ג"ו בכסלו התשס"כ, )ד(4/ל סג"דוגמאות להמחשת הקריטריונים ניתן לראות בחוזר מנכ* 


