בס"ד

רשימת ספרי לימוד -שכבת ז' תשפ"א
להורים שלום,
 מצורפת בזה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א
 שימו לב :הורים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים ,לא צריכים לרכוש את ספרי הלימוד
המופעים ברשימה זו ,למעט תנ"ך ,אטלס ומילון או מילונית כפי שנכתב בחוזר אודות
פרוייקט השאלת ספרים.
 כדאי ורצוי לרכוש ספרים משומשים מתלמידות בוגרות או מחנויות ספרים.
 שימו לב – ייתכן ותלמידות אמירים לא תידרשנה לקנות את כל ספרי הלימוד .לתלמידות
אלה ,שאינן בפרויקט השאלת ספרים ,תימסר רשימה מדויקת בהמשך.
בברכת חופש נעים ובטוח ,צוות המדרשה
מקצוע לימודים
ציוד חובה לכל
תלמידה

שם הספר
 .1סידור – יש להביאו לבית הספר בכל יום לימודים
 .2תנ"ך שלם ללא פירושים

הלכה יומית

חוברת לימוד בהוצאת בית הספר

תורה

בראשית מקראות גדולות
יהושע מקראות גדולות

נביא

אסתר -תנ"ך

תושב"ע

חוברת משניות בית ספרית

עברית

מילה טובה מאוד ז' ,הוצאת מטח

ספרות

מקראה של ביה"ס

היסטוריה

מדור לדור ב' ,ממ"ד  7ת"ל בהוצאת מעלות

אנגלית כולן

המילון האוניברסלי עברי-אנגלי ,אנגלי-עברי  7י' הופמן )(2014
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English
Dictionary
או :מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי  7הוצאת קרנרמן  -לוני כהן הוצאה
לאור )(2003

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew
Student's Dictionary
או :המילון המקיף החדש — אנגלי-עברי ,עברי-אנגלי  7ש' זילברמן )(2012
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew, HebrewEnglish Dictionary
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.
דוברות אנגלית
)Flash on English+ Workbook – Pre-intermediate (Eli Publication

אנגלית

הקבצות א' -
-Way To Go
ספר  +חוברת (אריק כהן ספרים)
הקבצה ב'-
Way To Go
ספר  +חוברת (אריק כהן ספרים)
מתמטיקה-כולן

מחשבון מדעי לא גרפי.

מתמטיקה

כולן -אפשר גם אחרת מתמטיקה לחט"ב לכיתה ז' חלק א'
(עד החלוקה להקבצות)
הקבצות א +ב-
אפשר גם אחרת חלקים ב+ג
(לא לקנות עד החלוקה להקבצות)
הקבצה ג-
קפיצה לגובה קפ"ל לכיתה ז חלקים ב+ג
(לא לקנות עד החלוקה להקבצות)

מדעים

 .1מדעי החיים לכתה ז' ,הוצאת מט"ח -המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 .2מדעי החומר לכיתה ז' ,הוצאת מט"ח -המרכז לטכנולוגיה חינוכית

גיאוגרפיה
חינוך גופני

אדם וסביבה בעידן הגלובלי -גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכתה ז' ,הוצאת מט"ח
 .1מכנסי התעמלות ארוכים .2 .נעלי ספורט

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

רשימת ספרי לימוד -שכבת ח' תשפ"א
להורים שלום,
 מצורפת בזה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א.
 שימו לב :הורים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים ,לא צריכים לרכוש את ספרי הלימוד
המופעים ברשימה זו ,למעט תנ"ך ,אטלס ומילון או מילונית כפי שנכתב בחוזר אודות
פרוייקט השאלת ספרים.
 כדאי ורצוי לרכוש ספרים משומשים מתלמידות בוגרות או מחנויות ספרים.
 שימו לב – ייתכן ותלמידות אמירים לא תידרשנה לקנות את כל ספרי הלימוד .לתלמידות
אלה ,שאינן בפרויקט השאלת ספרים ,תימסר רשימה מדויקת בהמשך.
בברכת חופש נעים ובטוח ,צוות המדרשה
מקצוע לימודים
ציוד חובה לכל
תלמידה

שם הספר
 .1סידור – יש להביאו לבית הספר בכל יום לימודים
 .2תנ"ך שלם ללא פירושים

הלכה יומית

חוברת לימוד בהוצאת בית הספר

תורה

שמות מקראות גדולות
שופטים מקראות גדולות
רות – תנ"ך

נביא
גמרא

פרק תפילת השחר  +אין עומדין עם למינציה ,הוצאת שי למורא
[תלמידות אל"ה ושילוב יקבלו עדכון אודות ספר הלימוד שלהן בתחילת שנה"ל]

עברית

מילה טובה מאוד ח' ,הוצאת מטח

ספרות

מקראה של ביה"ס
מדור לדור ג' ,ממ"ד  7ת"ל
בהוצאת מעלות

היסטוריה
אנגלית -כולן

המילון האוניברסלי עברי-אנגלי ,אנגלי-עברי  7י' הופמן )(2014
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, HebrewEnglish Dictionary

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

או :מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי  7הוצאת קרנרמן  -לוני כהן
הוצאה לאור )(2003
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew
Student's Dictionary
או :המילון המקיף החדש — אנגלי-עברי ,עברי-אנגלי  7ש' זילברמן
)(2012
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew-English Dictionary

השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.
אנגלית -דוברות
אנגלית

)Flash on English + Workbook– Intermediate ( Eli Publication

אנגלית -הקבצות
א'

ספר +חוברת )Keep Thinking + Workbook (Eric Cohen Books

אנגלית -הקבצה
ב

ספר  +חוברת הוצאת אריק כהן Join Us,
ייתכן שבתחילת השנה יוחלט על חוברת נוספת

מתמטיקה

מחשבון מדעי לא גרפי
הקבצות א+ב
אפשר גם אחרת חלקים א+ב
הקבצה ג
קפיצה לגובה קפ"ל לכיתה ח  -חלקים א וב
 .1מדעי החומר לכיתה ח' ,הוצאת מט"ח

מדעים

חינוך גופני

 .2מדעי החיים לכיתה ח' ,הוצאת מט"ח

 .1מכנסי התעמלות ארוכים
 .2נעלי ספורט

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

רשימת ספרי לימוד -שכבת ט' תשפ"א
להורים שלום,
 מצורפת בזה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א.
 שימו לב :הורים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים ,לא צריכים לרכוש את ספרי הלימוד
המופעים ברשימה זו ,למעט תנ"ך ,אטלס ומילון או מילונית כפי שנכתב בחוזר אודות
פרוייקט השאלת ספרים.
 כדאי ורצוי לרכוש ספרים משומשים מתלמידות בוגרות או מחנויות ספרים.
 שימו לב – ייתכן ותלמידות אמירים לא תידרשנה לקנות את כל ספרי הלימוד .לתלמידות
אלה ,שאינן בפרויקט השאלת ספרים ,תימסר רשימה מדויקת בהמשך.
בברכת חופש נעים ובטוח ,צוות המדרשה
מקצוע לימודים
ציוד חובה לכל
תלמידה
הלכה יומית

שם הספר
 .1סידור – יש להביאו לבית הספר בכל יום לימודים
 .2תנ"ך שלם ללא פירושים
חוברת לימוד בהוצאת בית הספר.
 .1תנ"ך

תורה
נביא

 .2ויקרא -מקראות גדולות
שמואל א מקראות גדולות

תושב"ע
גמרא
ספרות

תפילה כמפגש ,הוצאת מרכז הוראה והלכה ,אלון שבות
 .1תלמוד בבלי (ללא שטיינזלץ) המסכת הנלמדת תמסר בתחילת השנה.
תהילה  7ש"י עגנון ,הוצאת שוקן
הגל 7מורטון רו
 .1ואלה תולדות  -ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד (לביה"ס
הממ"ד) ,הוצאת מט"ח

היסטוריה

 .2ואלה תולדות היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי,
הוצאת מט"ח

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

אנגלית –כולן
המילון האוניברסלי עברי-אנגלי ,אנגלי-עברי  7י' הופמן )(2014
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, HebrewEnglish Dictionary
או :מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי  7הוצאת קרנרמן  -לוני כהן
הוצאה לאור )(2003
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew
Student's Dictionary
או :המילון המקיף החדש — אנגלי-עברי ,עברי-אנגלי  7ש' זילברמן
)(2012
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew-English Dictionary

השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.
מילוניות-
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
קוויקשנרי WIZCOMTECH – TS
אנגלית -דוברות
אנגלית
)Flash on English + Workbook – Upper intermediate (Eli Publication
אנגלית -קבוצות
א'

ספר  +חוברת (אריק כהן)Imagine-

אנגלית – קבוצה
ב

ספר  +חוברת (אריק כהן) Heads Up,

מתמטיקה  -כולן

ייתכן שבתחילת השנה יוחלט על חוברת נוספת
מחשבון מדעי לא גרפי

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

מתמטיקה

הקבצה א-ב
אפשר גם אחרת לכיתה ט ,חלקים א+ב,
(לרמות א' ורמות מוגברות -ספר אפור) הוצאת היחידה לחינוך מתמטי,
האוניברסיטה העברית
הקבצה ג'
אפשר גם אחרת  ,חלקים א+ב ,צבע כתום
הקבצה ד'
מתמטיקה משולבת חלק א+ב ,הוצאת מכון ויצמן (מסלול ירוק)

מדעים

 .1פיזיקה וטכנולוגיה ,מט"ח
 .2כימיה ומדעי החיים ,מט"ח

גיאוגרפיה

ישראל האדם והמרחב(מהדורה מעודכנת) מט"ח.

ערבית

" .1ממתאז" ללימוד השפה הערבית 7רות נסימי
 .2חוברת תרגול א'" -פעאליאת" 7רות נסימי
הוצאת רכס

חינוך גופני

 .1מכנסי התעמלות ארוכים
 .4נעלי ספורט

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

רשימת ספרי לימוד -שכבת י' תשפ"א
להורים שלום,
 מצורפת בזה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א.
 שימו לב :הורים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים ,לא צריכים לרכוש את ספרי הלימוד
המופעים ברשימה זו ,למעט תנ"ך ,אטלס ומילון או מילונית כפי שנכתב בחוזר אודות
פרוייקט השאלת ספרים.
 כדאי ורצוי לרכוש ספרים משומשים מתלמידות בוגרות או מחנויות ספרים.
בברכת חופש נעים ובטוח ,צוות המדרשה
מקצוע לימודים
ציוד חובה לכל
תלמידה
הלכה יומית

תנ"ך

שם הספר
 .1סידור – יש להביאו לבית הספר בכל יום לימודים
 .2תנ"ך שלם ללא פירושים
חוברת לימוד בהוצאת בית הספר
תורה:
 .1חומש במדבר מקראות גדולות
 .2תנ"ך שלם
נביא :שמואל ב'

גמרא

 .1הבנות יקבלו מסכת מצולמת (ללא שטיינזלץ) בתחילת השנה.
".2מעגלי ההלכה-מסלול תושב"ע" ,בהוצאת מכון הוראה והלכה ,אלון שבות.

תושב"ע

מעגלי ההלכה –מסלול תושב"ע ,בהוצאת מרכז הלכה והוראה

לשון עברית

בשבילי הטקסט :קורן נשר שרעבי ונגה גנאל

ספרות

מקראה בית ספרית
ואלה תולדות -מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל,
הוצאת מט"ח

היסטוריה
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית  7דוד שחר ,הוצאת כינרת
אזרחות

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

אנגלית  -כולן
המילון האוניברסלי עברי-אנגלי ,אנגלי-עברי  7י' הופמן )(2014
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English
Dictionary
או :מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי  7הוצאת קרנרמן  -לוני כהן הוצאה
לאור )(2003
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew
Student's Dictionary
או :המילון המקיף החדש — אנגלי-עברי ,עברי-אנגלי  7ש' זילברמן
)(2012
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew-English Dictionary

השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.
מילוניות-
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן

אנגלית -דוברות
אנגלית

קוויקשנרי WIZCOMTECH – TS
)1. Literature Program 5 points option 2 (UPP
)2. Exam Practice for Module E (Eric Cohen Books
ספר  +חוברת )1.High Five + Workbook (Eric Cohen Books

אנגלית 5 -יחידות

)2.Literature Program 5 points option 2 (UPP
ספר+חוברת )1.Turning Points + Workbook (Eric Cohen Book

אנגלית 4 -יחידות

)2.Literature Program 4 points option 2 (UPP

מתמטיקה  -כולן

מחשבון מדעי לא גרפי

מתמטיקה 5
יחידות

מתמטיקה ( 4ו 2 -יחידות לימוד) ,חלק א'  7בני גורן ,שאלונים  212224ו212220-

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

מתמטיקה ( 2יח"ל) ,חלק ב' ,1שאלון  7 212220בני גורן.

מתמטיקה ( 2יחידות לימוד) ,חלק ב' –  ,2שאלון  212220בני גורן
התלמידות ילמדו מהספר הזה מחודש אדר עד סוף השנה וישתמשו בו גם בכיתה
י"א.
מתמטיקה 4
יחידות
מתמטיקה 3
יחידות

מתמטיקה שאלונים  224ו( 220 -כיתה י')  4ו 2 -יחידות לימוד
כרך א' (מהדורה מעודכנת)+כרך ב' ,יואל גבע ,אריק דז'לדטי ,צבע כחול
 .1מתמטיקה  1יח"ל  ,חלקים א'  +ב' ,תוכנית ההיבחנות החדשה ,מעודכן
לפי המאגר החדש .יצחק שלו ואתי עוזרי
(הספר כתום עם פס אפור)
 .2מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב 1יח"ל לשאלון  ,12221החל
ממועד קיץ תשע"ב .בהוצאת משרד החינוך

מגמת פיזיקה

 .1קרינה וחומר חלק א'-אופטיקה גיאומטרית מאת עדי רוזן
.2מכניקה ניוטונית (כרך ראשון),הוצאת המחלקה להוראת המדעים ,מכון וייצמן
למדע
ציוד :קלסר  + A4דפי חשבון ,ניילונית וחוצצים .סרגל ארוך ( 12ס"מ) ועטים
במספר צבעים.

מגמת ביולוגיה

אין צורך לקנות ספר לימוד

מגמת תיאטרון

'ביבר הזכוכית' בהוצאת אור עם
'תפוחים מן המדבר'(המחזה) מאת סביון ליברכט הוצאת אור עם

חינוך גופני

מכנסי התעמלות ארוכים.
נעלי ספורט.

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

רשימת ספרי לימוד -שכבת יא' תשפ"א
להורים שלום,
 מצורפת בזה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א.
 שימו לב :הורים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים ,לא צריכים לרכוש את ספרי הלימוד
המופעים ברשימה זו ,למעט תנ"ך ,אטלס ומילון או מילונית כפי שנכתב בחוזר אודות
פרוייקט השאלת ספרים.
 כדאי ורצוי לרכוש ספרים משומשים מתלמידות בוגרות או מחנויות ספרים.
בברכת חופש נעים ובטוח ,צוות המדרשה
מקצוע לימודים
ציוד חובה לכל
תלמידה

שם הספר
סידור – יש להביאו לבית הספר בכל יום לימודים
תנ"ך שלם ללא פירושים

הלכה יומית

חוברת לימוד בהוצאת בית הספר
 .1חומש בראשית -מקראות גדולות
 .2חוברת בית ספרית

תנ"ך

תפילה כמפגש ,הוצאת מרכז הוראה והלכה ,אלון שבות
גמרא
מסכת בבא קמא (ללא שטיינזלץ)
תושב"ע

במעגלי המשנה ,הוצאת מרכז הלכה והוראה ,אלון שבות

לשון עברית

"בשבילי הטקסט",קורן נשר שרעבי ונגה גנאל ,ספר זה נלמד בכתה י ויש לשמרו לכתה
יא

היסטוריה

.1חורבן וגבורה -נאציזם ושואה ,הוצאת מכון הר ברכה.
.2השיבה לציון –עלייה התיישבות ועצמאות ,בהוצאת מכון הר-ברכה.
 .1ואלה תולדות -מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל,
הוצאת מט"ח

ספרות

ליצני החצר7אביגדור דגן
בית בובות 7הנריק איבסן

אזרחות

יש לשמור את ספר הלימוד משנה שעברה:
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית  7דוד שחר ,הוצאת כינרת

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

אנגלית – כולן
(2014)  י' הופמן7 עברי- אנגלי,אנגלי-המילון האוניברסלי עברי
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English
Dictionary
 לוני כהן הוצאה-  הוצאת קרנרמן7 עברי-אנגלי- מילון אוקספורד אנגלי:או
(2003) לאור
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's
Dictionary
(2012)  ש' זילברמן7 אנגלי- עברי,עברי- המילון המקיף החדש — אנגלי:או
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew, HebrewEnglish Dictionary

.השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית
-מילוניות
 – לוני כהןXF-7  דגם- אוקספורד
 – יהודה ברמןTexton Babylon 9222
– יהודה ברמןTexton Babylon plus
WIZCOMTECH – TS קוויקשנרי
 דוברות-אנגלית
אנגלית

1. Exam Practice for Module G (Eric Cohen Books).
2. Literature for 5 points option 2 (UPP)--הספר משנה שעברה
3. All My Sons (Eric Cohen Books) אריק כהן ספרים
1. Literature for 5 points option 2 (UPP) --הספר משנה שעברה
2. Exam Practice for Module E (Eric Cohen Books)

 יחידות5 -אנגלית
1. Literature for 4 points option 2 (UPP) הספר משנה שעברה
2. Exam Practice for Module C (Eric Cohen Books)
3. Making Sense + workbook (Eric Cohen Books) ספר וחוברת משנה שעברה

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

 יחידות4 -אנגלית

אור תורה סטון

 ירושלים,91219  מיקוד21912 .ד. ת, רמות אלון,1 רח' צונדק
22-2/11221 . פקס22-2/1212172 .טל

בס"ד

מתמטיקה – כולן

מחשבון מדעי לא גרפי

מתמטיקה5 -
יחידות

מתמטיקה ( 2יח"ל) ,חלק ב' ,1שאלון  7 212220בני גורן

מתמטיקה4 -
יחידות

מתמטיקה3 -
יחידות

מגמת פיזיקה
מגמת ביולוגיה

מגמת מדעי
החברה-
סוציולוגיה
מגמת מדעי
החברה-
פסיכולוגיה
מגמת ספרות

ממשיכים ללמוד עם ספר זה משנה שעברה :מתמטיקה ( 2יח"ל) ,חלק ב',2
שאלון  7 212220בני גורן
מתמטיקה ,שאלון ( 224כיתה י"א) 4 ,יחידות לימוד ,כרך ג'  +כרך ד'' ,יואל גבע,
אריק דז'לדטי .הספרים בצבע טורקיז.

 .1מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב 1יח"ל לשאלון  12222החל ממועד
קיץ תשע"ג ,בהוצאת משרד החינוך
 .2ממשיכים ללמוד עם ספר זה משנה שעברה :מתמטיקה  1יח"ל  ,חלקים א' +
ב' ,תוכנית ההיבחנות החדשה ,מעודכן לפי המאגר החדש יצחק שלו ואתי
עוזרי (הספר כתום עם פס אפור)
מכניקה ניוטונית (שני כרכים) .הוצאת המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע.
 .1ביולוגיה של התא-יהודית עתידה .הוצאת המרכז להוראת המדעים.
 .2פרקים באקולוגיה=-רות אמיר.הוצאת המרכז להוראת המדעים.
 .3יש לשמור את ספרי הלימוד של כיתה י' "מערכות גוף האדם ,עדי מרקוזה.
המהדורה החדשה" לכיתה י"ב.
 .1סוציולוגיה במעגלי חברה -משפחה .הוצאת רכס.
 .2סוציולוגיה במעגלי חברה -חיברות .הוצאת רכס

הודעה על ספרי הלימוד בפסיכולוגיה תימסר בתחילת שנה.
רשימת הספרים והמחזות תמסר בתחילת השנה
'הקמצן' מאת מולייר בתרגום נתן אלתרמן ,בהוצאת הקיבוץ המאוחד

מגמת תיאטרון
'הוא הלך בשדות' (המחזה -לא הספר)מאת משה שמיר  ,הוצאת עם עובד

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

חינוך גופני

מכנסי התעמלות ארוכים
נעלי ספורט

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

רשימת ספרי לימוד -שכבת יב' תשפ"א
להורים שלום,
 מצורפת בזה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א.
 שימו לב :הורים שנרשמו לפרויקט השאלת ספרים ,לא צריכים לרכוש את ספרי הלימוד
המופעים ברשימה זו ,למעט תנ"ך ,אטלס ומילון או מילונית כפי שנכתב בחוזר אודות
פרוייקט השאלת ספרים.
 כדאי ורצוי לרכוש ספרים משומשים מתלמידות בוגרות או מחנויות ספרים.
בברכת חופש נעים ובטוח ,צוות המדרשה
מקצוע לימודים
ציוד חובה לכל
תלמידה
הלכה יומית

תנ"ך
גמרא
תושב"ע  5יחידות

שם הספר
סידור – יש להביאו לבית הספר בכל יום לימודים
תנ"ך שלם ללא פירושים
חוברת לימוד בהוצאת בית הספר
תנ"ך שלם
חומש דברים  -מקראות גדולות.
על חוברת נוספת תינתן הודעה נוספת בתחילת השנה בהתאם לתוכנית הלימודים
הייחודית של המדרשה
.1
.2
.1
.2
.3

בית חינוך ומשפחה ,הוצאת מעלות
מסכת בבא קמא (ללא שטיינזלץ)
בית חינוך ומשפחה ,הוצאת מעלות
לקט מצוות מתוך ספר החינוך -חוברת בהוצאה בית ספרית
תפילה כמפגש ,הוצאת מרכז הלכה והוראה

בית חינוך ומשפחה ,הוצאת מעלות
תושב"ע  3יחידות
מחשבת ישראל

אמונה וגאולה ,האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים ,הוצאת מעלות

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

אנגלית – כולן
המילון האוניברסלי עברי-אנגלי ,אנגלי-עברי  7י' הופמן )(2014
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, HebrewEnglish Dictionary
או :מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי  7הוצאת קרנרמן  -לוני כהן
הוצאה לאור )(2003
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew
Student's Dictionary
או :המילון המקיף החדש — אנגלי-עברי ,עברי-אנגלי  7ש' זילברמן
)(2012
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew-English Dictionary

השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.
מילוניות-
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
קוויקשנרי WIZCOMTECH – TS
1. Exam Practice for Module G (Eric Cohen Books).
2. Literature for 5 points option 2 (Eric Cohen Books).
ספר משנה שעברה
אריק כהן ספרים (3. All My Sons (Eric Cohen Books

אנגלית 5 -יחידות

.ספר משנה שעברה 1. Literature for 4 points option 2 (UPP)-
2. Exam Practice for Module E (Eric Cohen Books).

אנגלית 4 -יחידות
מתמטיקה  -כולן
מתמטיקה5 -
יחידות

מחשבון מדעי לא גרפי
 .1מתמטיקה ( 2יח"ל) ,חלק ג' – 1שאלון  7 21222/בני גורן
 .2מתמטיקה ( 2יח"ל) ,חלק ג' – 2שאלון  7 21222/בני גורן

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

בס"ד

מתמטיקה – 4
יחידות

י"ב  4 -יח"ל
מתמטיקה
שאלון ( 222כיתה י"ב)
 4יחידות לימוד ,יואל גבע ,אריק דז'לדטי
הערה  -הספר וורוד

מתמטיקה – 3
יחידות

מתמטיקה שאלון - 221
 1יח"ל יואל גבע – אריק דז'לטי – ריקי טל.

מגמת פיזיקה

חשמל ומגנטיות ,מט"ח
ביולוגיה של התא -יהודית עתידיה  ,הוצאת המרכז להוראת המדעים.
פרקים באקלוגיה-רות אמיר,הוצאת המרכז להוראת המדעים.

מגמת ביולוגיה
מגמת ספרות
מגמת היסטוריה
מגמת מדעי
החברה-
סוציולוגיה
מגמת מדעי
החברה -
פסיכולוגיה

נא לשמור את ספר הלימוד מכיתה י':מערכות גוף האדם,עדי מרקוזה.
המהדורה החדשה
רשימת הספרים והמחזות תמסר בתחילת השנה
"פנים רבות לגבורה-קהילת קרקוב בתקופת הכיבוש הנאצי" ,קראי פליציה,
הוצאת בית הספר המרכזי להוראת שואה ,יד ושם,ירושלים.2222 ,
 .1סוציולוגיה במעגלי חברה -משפחה .הוצאת רכס.
 .4סוציולוגיה במעגלי חברה -חיברות .הוצאת רכס.

הודעה על ספרי הלימוד בפסיכולוגיה תימסר בתחילת שנה
הכסאות ,יוז'ן יונסקו ,הוצאת אור עם.
'אדיפוס' (בתרגום שמעון בוזגלו) בהוצאת ספרי עליית הגג.
מגמת תיאטרון
חינוך גופני

מכנסי התעמלות ארוכים
נעלי ספורט

אור תורה סטון

חטיבה ומדרשה תורנית לבנות ע"ש ג'ני ספירשטיין

רח' צונדק  ,1רמות אלון ,ת.ד 21912 .מיקוד  ,91219ירושלים
טל 22-2/1212172 .פקס22-2/11221 .

