
 

 

 

 בס"ד

 תשפ"אכיתה ט'  -ת ספרי לימוד ימרש
לאורך שנות הלימוד במדרשיה תידרשנה הבנות לעבוד בבית או ללמוד למבחנים מתוך ספרי קדש שאנו מצפות  

 שיהיו להן בבית.  

 נבקש לוודא כי הספרים הבאים מצויים בספרייה הביתית:

 מקראות גדולות –חמישה חומשי תורה  ✔

 משנה עם מפרשים ✔

 ליתלמוד בב ✔

 ריה"ל וזרי /ספר הכ ✔

 ם  מורה נבוכים / רמב"  ✔

 קיצור שולחן ערוך מקור חיים / ח.י. הלוי  ✔

 יש להביא כל יום סידור עם פרשיות לקריאה בתורה על פי הנוסח המקובל בבית.  –סידור  ✔

 

 תנ"ך

 תנ"ך שלם ✔

 ספר ויקרא מקראות גדולות  ✔

 ספר שמואל א' + ב' עם מפרשים  ✔

ש"ח ברכישה מרוכזת  30המדרשייה, י חברותא בהוצאת חוברת דפ -ספר ויקרא בקריאה רעיונית'  ✔

 בתחילת השנה. 

 קלסר מסודר וניילוניות לשמירת דפי החברותא.  ✔

  

 תלמוד

 למי שאין אפשרות להשיג, תתקיים קניה מרוכזת בתחילת השנה. -מסכת ברכות )וילנא(  ✔

 ה. תחילת השנ₪ בקנייה מרוכזת ב 25חוברת בהוצאת המדרשיה,  -לחלק מן הקבוצות  ✔

 .מסודר וניילוניות לשמירת דפי החברותאקלסר  ✔

  

 הלכה

 ₪ בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.   30חוברת מקורות בהוצאת המדרשיה,   –הלכה והגות'  –'שבת  ✔

 

 מחשבת ישראל

ש"ח ₪, בקנייה מרוכזת בתחילת השנה )לא  30חוברת מקורות 'תכלית האדם' בהוצאת המדרשייה,  ✔

 עדכון(. ור לקנות משומש, החוברת תעב

  

 



 

 

 

 מדעים

 מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.   –כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'  ✔

 מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית   –פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'  ✔

 

 והבעה  לשון

 הוצאת שרי  -בשבילי הטקסט  ✔

 

 ספרות

 יש ילדים זיגזג / דויד גרוסמן  ✔

 בעלת הארמון / גולדברג  ✔

 

 היסטוריה

בהוצאת ת"ל משרד החינוך  -דתי, חלק ג' -שיעורים בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי -לדור" ור "מד ✔

 )לשמור מכיתה ח'(.

 

  אזרחות 

 ₪.  10בהוצאת המדרשייה, בתחילת השנה תתקיים מכירת חוברות מקורות  ✔

 

 מתמטיקה

 הלימודים החדשהלפי תכנית  -ט' חלק א+ב, גבי יקואל , משבצת מתמטיקה לכיתה  ✔

 . הספר ישמש גם לכיתה י'.804+806, יואל גבע חלק א' לשאלונים א' + מוגבר: בנוסף צותהקב ✔

  

 אנגלית

 דוברי אנגלית: הודעה על הספר תימסר בתחילת השנה. ✔

 הודעה לגבי ספרי הלימוד תינתן לאחר חלוקה מחודשת לקבוצות בתחילת השנה.קבוצות אחרות:  ✔

 

 מגמהטרום  –ערבית 

 חוברת מכיתה ח', יש לשמור את הספר וה ✔

 שפה מספרת תרבות, חלק ג'. ✔

 
 

 


