
 

 
 

 בס"ד
 

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

 שיהיו להן בבית.  

 לוודא כי הספרים הבאים מצויים בספרייה הביתית:נבקש 

 מקראות גדולות -חמישה חומשי תורה  ✔

 משנה עם מפרשים ✔

 בבליתלמוד  ✔

 ספר הכוזרי / ריה"ל ✔

 מורה נבוכים / רמב"ם   ✔

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

 עברי / מלמד –מילון ארמי  ✔

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

 

 תנ"ך

 תנ"ך שלם ✔

 דברים מקראות גדולות )רצוי "תורת חיים"(   ✔

 ב', ירמיהו, יחזקאל, עזרא ונחמיה  ר ללימוד מלכיםספרי עז -רצוי  ✔

  

 תלמוד

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

  לשמור מסכת בבא קמא )וילנא( מכיתה יא'. –יחידות  3 ✔

 

 הלכה ומגדר

 "בית, חינוך ומשפחה", חוברת בהוצאת מעלות.  ✔

 ביהדות' בהוצאת המדרשייה ) לשמור את הקיים מכיתה יא(.  דר ומשפחהחוברת 'מג ✔

  

 מחשבת ישראל

₪ בקנייה מרוכזת בתחילת   40, חוברת לימוד 'גישות לאמונה בהגות היהודית', בהוצאת המדרשייה ✔
 .(בשנת תשע"טהשנה )ניתן לרכוש חוברת משומשת שיצאה 

 

 ספרות

 בתחילת השנה  הודעה על ספר קריאה אותו יש לרכוש תינתן ✔

 תחולק לתלמידות חוברת יצירות בעריכת המורות בתחילת השנה. ✔



 

 

 

 

 היסטוריה

  .ברכההר בהוצאת  השיבה לציון: עלייה, התיישבות ועצמאות"," ✔

 

 מתמטיקה

 

 יחידות   3קבוצת 

מעודכן על פי  חלקים א' וב' בספר אחד בצבע כתום(  2) 802, שאלון 801יח"ל  שאלון  3 –מתמטיקה  ✔

 מאת אתי עוזרי ויצחק שלו. )זה הספר שנלמד בכיתה י'(  החדש, המאגר

ממועד קיץ תשע"ג החל  35802יחידות לימוד לשאלון  3-מאגר השאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב ✔

 בהוצאת משרד החינוך )ירוק לבן( 

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 

 יחידות   4קבוצת 

 מוד  מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי יחידות לי 4)כיתה יב'(  805מתמטיקה שאלון  ✔

 ספר תרגול ובחינות יירכש במהלך השנה ✔

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 

 יחידות   5קבוצת 

 יחידות לימוד כרך א' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי .   5)כיתה יב'(  807מתמטיקה שאלון  ✔

 יחידות לימוד כרך ב' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי. 5)כיתה יב'(  807ה שאלון מתמטיק ✔

  תתכן רכישת ספר נוסף במהלך השנה ✔

 casio fx-991 es plusמומלץ הדגם  –מחשבון מדעי  ✔

 

 אנגלית

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

 High Points Book, ECBיח"ל:  5 ✔

✔ Twelve Angry Men, AEL  

 יחידות:  4-5

✔ Mastering E and G, Eric Cohen Books  

✔ Twelve Angry Men, AEL  

 מילון או מילון אלקטרוני  ✔

 

 



 

 

 

 היסטוריהמגמת 

  2001צבי  -תשכ"ח )סדרת עידן(, הוצאת יד בן-יבלונקה, חנה וצמרת, צבי )עורכים(, העשור השני: תשי"ח ✔

 מרוכזת מההוצאה בתחילת שנה.  במידה ולא תמצאו, תתקיים רכישה –

 

 מגמת תיאטרון

 הזמרת הקרחת / יונסקו.   ✔

 

 מגמת ביולוגיה

₪ אשר ילווה את התלמידות עד סיום    45 -מקוון בעלות כתתקיים רכישה מרוכזת של ספר  -אקולוגיה ✔

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

 

 מגמת פיזיקה

  נה שעברה(אופטיקה גיאומטרית )לשמור את הספר מש ✔

 מודלים של האור )לשמור את הספר משנה שעברה( ✔

 מודלים של האטום והגרעין )קרינה וחומר כרך ג'( מאת עדי רוזן.   ✔

  חשמל ומגנטיות מאת דוד זינגר. ✔

 

 מגמת כימיה

 יש לשמור את הספרי הלימוד מכיתה יא'  ✔

 אנרגיה בקצב הכימיה / ד"ר מרים כרמי ואדית ויסלברג  ✔

 כשו במהלך השנה.ספרים נוספים ייר ✔

 

 מגמת ערבית // צרפתית

 תתקיים רכישה מרוכזת בתחילת השנה ✔

 

 מגמת מחשבים

 מרוכזת של ספר הלימוד.בתחילת שנה תתקיים רכישה  ✔

 
 

 


