
 

 בס"ד

 תשפ"אכיתה י'  –רשימת ספרי לימוד 
לאורך שנות הלימוד במדרשיה תידרשנה הבנות לעבוד בבית או ללמוד למבחנים מתוך ספרי קדש שאנו מצפות  

 שיהיו להן בבית.  

 מצויים בספרייה הביתית:נבקש לוודא כי הספרים הבאים 

 ת גדולותמקראו -תורה חמישה חומשי  ✔

 משנה עם מפרשים ✔

 תלמוד בבלי ✔

 ספר הכוזרי / ריה"ל ✔

 מורה נבוכים / רמב"ם   ✔

 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

 שלםתנ"ך  ✔

 חיים"(ספר במדבר מקראות גדולות )רצוי "תורת  ✔

 ספר מלכים עם פרשנים   ✔

 ר משנה שעברה!(ספר שמואל ב' )לשמו ✔

  

 תלמוד

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

  

 הלכה

 חוברת זהות יהודית וגיור בהוצאת המדרשיה. ✔

 שניה(.₪ ברכישה משותפת )במחצית  30תפילה בהוצאת המדרשיה, חוברת הלכות  ✔

  

 מחשבת ישראל

 נייה מרוכזת בתחילת השנה ₪ בק 40בהוצאת המדרשייה,  חוברת לימוד 'טעמי המצוות' ✔

 . נא לא לקנות חוברות ישנות יותר(.  שעודכנה בשנת תשע"ט)ניתן לקנות חוברת משומשת 

 

 ספרות

 )בהוצאת שוקן לבית הספר(  עגנוןש"י   / והיה העקוב למישור ✔

 ת דביר(  בתרגום ט. כרמי, הוצאאנטיגונה / סופוקלס ) ✔

 ף אותו יש לרכוש.על ספר קריאה נוס תינתן הודעה לבנות ✔

 תחולק לתלמידות חוברת יצירות נוספות בעריכת המורות בתחילת השנה. ✔

 



 

 

 לשון והבעה 

 הוצאת שרי )לשמור מכיתה ט( -בשבילי הטקסט  ✔

 

 היסטוריה

 ם ובתולדות ישראל, בהוצ' מט"ח.  מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמי -ואלה תולדות  ✔

 

 אזרחות 

המזכירות הפדגוגית )הספר ישמש  –בישראל, מהדורה מחודשת, בהוצאת משרד החינוך  אזרחיםלהיות  ✔

 אותנו עד סוף כיתה יא'(.  

 

 אנגלית

 ת השנה.דוברי אנגלית: הודעה על הספר תימסר בתחיל ✔

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

 

  מתמטיקה

 :יח"ל  3ת קבוצ

מאת  מעודכן על פי המאגר החדש,חלקים א' וב' בספר אחד בצבע כתום(  2יח"ל ) 3 –מתמטיקה  ✔

 אתי עוזרי ויצחק שלו.  

החל ממועד קיץ   35801יחידות לימוד לשאלון  3-הבגרות במאגר שאלות במתמטיקה לבחינת  ✔

 חינוך.  תשע"ב בהוצאת משרד ה

קיץ  החל ממועד  35802יחידות לימוד לשאלון  3-מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב ✔

 תשע"ג בהוצאת משרד  החינוך. 

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 

 :יח"ל  4קבוצת 

דז'לדטי  יחידות לימוד כרך א' מאת יואל גבע ואריק  5-ו  4לכיתה י'  806-ו 804שאלונים  –מתמטיקה  ✔

 מהדורה מעודכנת או מהדורה ישנה בתוספת חוברת נפרדת )הכרחית( שקונים בנוסף –

יחידות לימוד כרך ב' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי   5-ו  4לכיתה י'  806-ו 804שאלונים  –מתמטיקה  ✔

הכרכים   2ורה מעודכנת או מהדורה ישנה בתוספת חוברת נפרדת )הכרחית( שקונים בנוסף. )למהד

 תוספת מעודכנת( יש

 תיתכן רכישת ספר נוסף במהלך השנה ✔

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 



 

 

 יחידות:   5קבוצת 

כרך א' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי   יחידות לימוד  5-ו  4לכיתה י'  806-ו 804שאלונים  –מתמטיקה  ✔

 הכרחית( שקונים בנוסף.)מהדורה מעודכנת או מהדורה ישנה בתוספת חוברת נפרדת  –

יחידות לימוד כרך ב' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי   5-ו  4לכיתה י'  806-ו 804שאלונים  –מתמטיקה  ✔

  2ית( שקונים בנוסף  )למהדורה מעודכנת או מהדורה ישנה, בתוספת חוברת נפרדת )הכרח -

 הכרכים יש תוספת מעודכנת(      

 .אסף לוי, הוצאת ארכימדסמאת  ,יח"ל  5-ו 4י' כיתה בבמתמטיקה  מבחניםהכנה לתרגול ו ✔

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 מדעים

 הודעה לגבי ספר לימוד תיתנן בתחילת השנה. ✔

 מגמת ביולוגיה

  .הס/ הוצאת האונ' העברית-האדם, עדי מרקוזהביולוגיה של  ✔

₪ , אשר ילוו את התלמידות עד  45 -ות כבנוסף תתקיים רכישה מרוכזת של ספרים מקוונים בעל ✔

 סיום כיתה י"ב, כהשלמה לחומר הלימודי. יישלח על כך מידע בתחילת השנה.

 

 מגמת כימיה

   בסביבות הכימיה לכיתה י', הוצאת רכס/ד"ר דבורה יעקובי. ✔

 יתכן ונבקש לרכוש ספר נוסף במהלך השנה. ✔

 

 מגמת פיזיקה

 עדי רוזן.  -רוזן, ומכניקה ניוטונית חלק א' עדי  -יתקרינה וחומר חלק א', אופטיקה גיאומטר ✔

 

 מגמת תיאטרון

 בית הבובות / הנריק איבסן, הוצאת אור עם.   ✔

 המחזה ולא את הרומן(  הוא הלך בשדות / משה שמיר, הוצאת אור עם. )שימו לב לקנות את  ✔

 משחקים בחצר האחורית / עדנה מזי"א, הוצאת אור עם.   ✔

 

 גמת ערביתמ

 לכיתה י', אלי מזרחי )כריכה ירוקה( ודה בערביתחוברת עב ✔

 מילון ערבי עברי של אברהם שרוני, הוצאת משרד הביטחון  ✔

 

 מגמת מחשבים

 הודעה על ספר הלימוד תימסר בתחילת שנת הלימודים.  ✔

  


