
 

 

 

 בס"ד

 

 הכיתה י"א תשע" -רשימת ספרי לימוד 

  לאורך שנות הלימוד במדרשיה תידרשנה הבנות לעבוד בבית או ללמוד למבחנים מתוך ספרי קדש

 כי הספרים הבאים מצויים בספרייה הביתית:שאנו מצפות שיהיו להן בבית. נבקש לוודא 

 מקראות גדולות -חמישה חומשי תורה 

 משנה עם מפרשים

 תלמוד בבלי

 ספר הכוזרי / ריה"ל

 מורה נבוכים / רמב"ם 

 קיצור שולחן ערוך מקור חיים / ח.י. הלוי

 עברי / מלמד –מילון ארמי 

  על פי הנוסח המקובל בבית. קריאה בתורהפרשיות לעם  יש להביא כל יום סידור –סידור 

 

 תנ"ך

 תנ"ך שלם

  רת חיים"(.)רצוי "תו בראשית מקראות גדולות

 ישעיהו ותהילים )דעת מקרא או קאסוטו(.   מלכים, ספר עזר ללימוד  - צויר

 

 תלמוד

 )וילנא(    מסכת גיטין 

 בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.₪  04ספר לימוד 'תיקון עולם' בהוצאת המדרשיה, 

 

 הלכה

 .שבות באלון ההלכה מרכז בהוצאת פ"תושבע מסלול – הלכה" "במעגלי

 

 



 מחשבת ישראל

בקנייה מרוכזת ₪  04הגות היהודית' בהוצאת המדרשייה, חוברת מקורות  'ארץ ישראל והציונות ב

 בתחילת השנה.

 בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.₪  04חוברת בהוצאת המדרשיה,  -'מגדר ומשפחה ביהדות' 

 

 לשון

 / אורנה ענתבי. 448

 

 ספרות

 בית בובות / הנריק איבסן

 ליצני החצר / אביגדור דגן

 )יש לשמור משנה שעברה(. תהילה / עגנון

 יתכן ותתבקשו לרכוש ספר נוסף במהלך השנה

 מקראה בספרות תחולק בתחילת השנה

 

 אזרחות

מאת ד' דוד שחר, הוצאת כינרת )ישמש עד  יבה עליונהספר לחטמדינה יהודית ודמוקרטית,  –ישראל 

 סוף י"ב(.

 

 היסטוריה

 )לשמור מתשע"ד( מאת אייל נווה ונעמי ורד, בהוצאת רכס לאומיות בישראל ובעמים 

 בהוצאת מט"ח - עידן האימה והתקווה

 

 אנגלית

 ייתכנו שינויים בקבוצות הלימוד באנגלית בתחילת השנה.

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

 High Points Book, ECBיח"ל:  2

 יח"ל:   הודעה לגבי ספר הלימוד תינתן לקראת תחילת השנה. 0

 

 



 מתמטיקה

 3 יחידות 

יחידות לימוד מאת יואל גבע אריק דז'לדטי וריקי טל.   3  843שאלון –. מתמטיקה 1  

מכיתה י'.יש לשמור את הספר של אתי עוזרי ויצחק שלו 5  

מכיתה י' 841. יש לשמור את המאגר של שאלון 3  

החל  32845יחידות לימוד לשאלון  3-.  יש לשמור את: "מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב0

עדיין(.ממועד קיץ תשע"ג בהוצאת משרד החינוך )ירוק לבן(". )קנינו בשנה שעברה ולא השתמשנו   

.  מחשבון מדעי2  

 0 יחידות 

 יחידות לימוד כרך ג' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי 0)כיתה יא'(  840יקה שאלון . מתמט1

 יחידות לימוד כרך ד' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי 0)כיתה יא'(  840. מתמטיקה שאלון 5

 . ספר תרגול ובחינות יירכש במהלך השנה3

 . מחשבון מדעי0

 2 יחידות 

 יחידות לימוד כרך ג' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי 2)כיתה יא'(  845. מתמטיקה שאלון 1

 יחידות לימוד כרך ד' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי 2)כיתה יא'(  845. מתמטיקה שאלון 5

ע"פ תכנית ההיבחנות החדשה מאת אדית  845יח"ל שאלון  2. הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 3

 רוזנפלד. כהן ומריאן

 . מחשבון מדעי0

 

 מגמת ביולוגיה

 פרקים באקולוגיה / רות אמיר

 התא יחידת החיים / חיה גרוס, הוצאת המרכז להוראת המדעים.

 

 מגמת תיאטרון

 אדיפוס המלך / סופוקלס. תרגום: א. שבתאי, הוצאת שוקן.

 טרטיף / מולייר. תרגום: סובול, הוצאת אור עם.

 

 מגמת היסטוריה

 "העשור השני למדינת ישראל", בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה, הוצ' יד יצחק בן צבי. 



 ש"ח. 02הספר יירכש ברכישה מרוכזת בתחילת השנה, ומחירו 

 מגמת כימיה

 יחסים והקשרים בעולם החומרים / מכון ויצמן

 רפופורטכימיה זה בתוכנו, מכון ויצמן / דבורה קצביץ, נעמי ארנסט, רונית ברד, דינה 

  כימיה חומר למחשבה, הוצאת ריכגולד / אורית מולוידזון

 טעם של כימיה הוצאת ספרים יסוד/ ד"ר דורית הרשקוביץ, צביה קברמן

 

 פיזיקה

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

  שני כרכים. -מכניקה ניוטונית מאת עדי רוזן 

 )קרינה וחומר כרך ב'( מאת עדי רוזן.מודלים של האור 

 

 מגמת ערבית

 חלק שני מאת דן שובל -ערבית ספרותית בכיף 

 

   מגמת צרפתית

 הספרים יירכשו במרוכז בתחילת השנה.

 

 מגמת מחשבים

  הודעה תינתן בתחילת השנה. 


