
 

 

 

 תשפ"אכיתה י"א  -רשימת ספרי לימוד 
ד למבחנים מתוך ספרי קדש שאנו מצפות  לאורך שנות הלימוד במדרשיה תידרשנה הבנות לעבוד בבית או ללמו

 שיהיו להן בבית.  

 נבקש לוודא כי הספרים הבאים מצויים בספרייה הביתית:

 מקראות גדולות -חמישה חומשי תורה  ✔

 משנה עם מפרשים ✔

 בבליתלמוד  ✔

 ר הכוזרי / ריה"לפס ✔

 מורה נבוכים / רמב"ם   ✔

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

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

 

 תנ"ך

 תנ"ך שלם ✔

 בראשית מקראות גדולות )רצוי "תורת חיים"(. ✔

 סוטו(.    )דעת מקרא או קאישעיהו ותהילים ספר עזר ללימוד מלכים,  -רצוי  ✔

 

 תלמוד

 קניה מרוכזת בתחילת השנה.  למי שאין אפשרות להשיג, תתקיים  -יחידות: מסכת גיטין  )וילנא(  5 ✔

 למי שאין אפשרות להשיג, תתקיים קניה מרוכזת בתחילת השנה -יחידות: מסכת בבא קמא )וילנא(  3 ✔

 הלכה

 ₪ בתחילת השנה.  20המדרשייה, חוברת בהוצאת  ✔

  

 מחשבת ישראל

זת  ₪ בקנייה מרוכ  40חוברת מקורות  'ארץ ישראל והציונות בהגות היהודית' בהוצאת המדרשייה,  ✔
. נא לא לקנות חוברות ישנות  שעודכנה בשנת תשע"טבתחילת השנה )ניתן לקנות חוברת משומשת 

 יותר(.

 

 מגדר ומשפחה

מרוכזת בתחילת השנה )ישמש ליא ₪ בקנייה   40חוברת בהוצאת המדרשיה,   -'מגדר ומשפחה ביהדות'  ✔

 . + יב(

 

 לשון והבעה

 הוצאת שרי )לשמור מכיתה י'( -בשבילי הטקסט  ✔



 

 

 

 פרותס

 / ש"י עגנון תהילה)נקנה בשנה שעברה(: לשמור  ✔

   בתרגום ט. כרמי, הוצאת דביר()נקנה בשנה שעברה(: אנטיגונה / סופוקלס )לשמור  ✔

 כת המורות בתחילת השנה.תחולק לתלמידות חוברת יצירות נוספות בערי ✔

 

 אזרחות 

ות הפדגוגית )לשמור  המזכיר –להיות אזרחים בישראל, מהדורה מחודשת, בהוצאת משרד החינוך  ✔

 מכיתה י'(.

 

 היסטוריה

לשמור מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל, בהוצ' מט"ח ) -ואלה תולדות  ✔

 מכיתה י'(

 החורבן וגבורה, בהוצ' הר ברכ ✔
 

 אנגלית

 דוברות אנגלית :  הודעה לגבי ספר הלימוד תינתן לקראת תחילת השנה. ✔

 ר הלימוד תינתן לקראת תחילת השנה.יח"ל: הודעה לגבי ספ 5 ✔

 הודעה לגבי ספר הלימוד תינתן לקראת תחילת השנה.  יח"ל:   4 ✔

 

 מתמטיקה

 יחידות   3קבוצת 

 דטי וריקי טל   יחידות לימוד מאת יואל גבע אריק דז'ל   3   803שאלון  ✔

 יש לשמור את הספר של אתי עוזרי ויצחק שלו מכיתה י'  )צבע כתום(  ✔

החל   35801יחידות לימוד לשאלון  3-שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ביש לשמור את מאגר ה ✔

 ממועד קיץ תשע"ג בהוצאת משרד החינוך )כחול לבן(

החל   35802יחידות לימוד לשאלון  3-שמור את מאגר השאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ביש ל ✔

 ת משרד החינוך )ירוק לבן( ממועד קיץ תשע"ג בהוצא

 casio fx-991 es plusהדגם מומלץ  –מחשבון מדעי  ✔

 יחידות   4קבוצת 

 'לדטיואריק דזיחידות לימוד כרך ג' מאת יואל גבע  4)כיתה יא'(  804מתמטיקה שאלון  ✔

 יחידות לימוד כרך ד' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי  4)כיתה יא'(  804מתמטיקה שאלון  ✔

 ספר תרגול ובחינות יירכש במהלך השנה ✔

 casio fx-991 es plusם מומלץ הדג –מחשבון מדעי  ✔

 



 

 

 יחידות   5קבוצת 

 לדטיגבע ואריק דז' יחידות לימוד כרך ג' מאת יואל  5)כיתה יא'(  806מתמטיקה שאלון  ✔

 יחידות לימוד כרך ד' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי    5)כיתה יא'(  806מתמטיקה שאלון  ✔

 תתכן רכישת ספר נוסף במהלך השנה ✔

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 

 מגמת ביולוגיה

 כמו בכיתה י'( הס/ הוצאת האונ' העברית )אותו ספר, -ביולוגיה של האדם , עדי מרקוזה ✔

₪ אשר ילווה את התלמידות עד סיום   45 -תתקיים רכישה מרוכזת של ספר מקוון בעלות כ -התא  ✔

 כיתה י"ב, יישלח על כך מידע בתחילת השנה.

 

 מגמת תיאטרון

 ס המלך / בתרגום אהרן שבתאי.אדיפו ✔

 טרטיף / מולייר )בתרגום יהושע סובול( ✔

.  
 

 מגמת היסטוריה

 צאת שוקן,  , יפן המודרנית, הועמי-שילוני, בן ✔

 פלורסהיים, יונינה, תולדות ארצות הברית, הוצאת מרכז שז"ר(   ✔

 יב את הספר לשנה הבאה:-מאוד מומלץ כבר לקנות מהבנות שמסיימות יא

  -צבי  -תשכ"ח )סדרת עידן(, הוצאת יד בן-ה וצמרת, צבי )עורכים(, העשור השני: תשי"חיבלונקה, חנ ✔

2001 

 

 כימיהמגמת 

 ם החומרים / מכון ויצמן  יחסים והקשרים בעול ✔

 כימיה זה בתוכנו, מכון ויצמן / דבורה קצביץ, נעמי ארנסט, רונית ברד, דינה רפופורט  ✔

הוצאה חדשה המותאמת לתוכנית הלימודים  -ית מולוידזון כימיה חומר למחשבה, הוצאת ריכגולד / אור ✔

  החדשה

 ברמן  "ר דורית הרשקוביץ, צביה קטעם של כימיה הוצאת ספרים יסוד/ ד ✔

 

 

 

 

 



 

 

 מגמת פיזיקה

 נא לשמור את הספר ששימש בכיתה י'. –אופטיקה גיאומטרית / עדי רוזן  ✔

  שני כרכים. -מכניקה ניוטונית מאת עדי רוזן  ✔

 ר )קרינה וחומר כרך ב'( מאת עדי רוזן.  מודלים של האו ✔

 

 מגמת ערבית

 שובל חלק שני מאת דן  -ערבית ספרותית בכיף  ✔

 

   מגמת צרפתית 

 ם יירכשו במרוכז בתחילת השנה.הספרי ✔

 

 מגמת מחשבים

 הודעה תינתן בתחילת השנה ✔

 


