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 רשימת ספרי לימוד תשפ"א

   תעיוני –כיתות י"א  

 תנ"ך

 תנ"ך שלם ללא פרושים, ללא תוספות וללא תרגום. ) הוצאת "קורן"( .1
 

 עברית

 יש לשמור את החוברת משנה שעברה.  –לשון לתיכון )מט"ח( 
 

 
 המתמטיק

 יחידות לימוד  3
 יש לשמור את ספרי הלימוד  משנה שעברה  .1
 מחשבון מדעי .2

 יחידות לימוד 4

 . 1יחידות לימוד, חלק ב' 4, מתמטיקה 804. בני גורן /  שאלון 1
 . 2יחידות לימוד, חלק ב' 4, מתמטיקה 804. בני גורן /  שאלון 2
 .מחשבון מדעי.3
 מרוכז.. במהלך שנת הלימודים תירכש חוברת תרגול באופן 4
 

 יחידות לימוד  5

 .1יחידות לימוד, חלק ב' 5, מתמטיקה 806. בני גורן /  שאלון 1 
 . 2יחידות לימוד, חלק ב' 5, מתמטיקה 806. בני גורן /  שאלון 2 
 מדעי..מחשבון 3 
 . במהלך שנת הלימודים תירכש חוברת תרגול באופן מרוכז.4
 

  -אזרחות

 תפורסם בתחילת השנה.חוברת לימוד פנימית  לרכישה 
 

 היסטוריה 

לשמור משנה  - . מאת :יובל קוברסקי, הוצאת כנרת1920הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד  .1
 שעברה. 

 .הוצאת מט"ח -בונים מדינה במזרח התיכוןת מסעות בזמן .2

 , משלום למלחמה ולשואה, הוצאת מט"ח )לשמור משנה שעברה(מסעות בזמן .3
 

 ספרות
 
 הודעה לגבי רכישת חוברת לימוד תימסר בתחילת שנה"ל. 
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 המשך    –ת עיוני –כיתות י"א  

 

   אנגלית:
 5 יח"ל

 
1. Take a Stand Debi Partouch and Allison Sarnow/ ECB (ONLY BOOK) נרכש בשנה שעברה 
2. Point to E, Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen/ UPP –  שעברהנרכש בשנה  
3. School booklet – literature for 5 points – נרכש בשנה שעברה 

 .החוברת תשמש לשנתיים –התלמידים ירכשו חוברת עבודה בתחילת שנה"ל  .4

 
  

 4 יח"ל

a. Turning Points, Rena Shemesh/ ECB –  נרכש בשנה שעברה 

b. Revised Mastering Module C, Lynn Saferstein/ ECB –  נרכש בשנה שעברה 

c. Steps to Writing for Module C / ECB נרכש בשנה שעברה 

d. School booklet – literature for 4 points – נרכש בשנה שעברה 

e.  החוברת תשמש לשנתיים.  –התלמידים ירכשו חוברת עבודה בתחילת שנה"ל  
 

 

 :  רחבה,מגמותי"א מקצועות ה

את הספרים הרלבנטיים למקצוע/ות ההרחבה  רק  התלמידים ירכשו מתוך הרשימה הבאה 

 שאליהם התקבלו.

 גיאוגרפיה 

שימו לב! למי שיש אטלס ששנת  –, פרופ' משה ברוור, הוצאת ספרים יבנה. אטלס אוניברסיטאי חדש. 1

 אין צורך לקנות אטלס חדש!  -ואילך  2000-ההוצאה שלו מ

 אין צורך לקנות אטלס אחר ניתן  –* לתלמידים שברשותם אטלס כרטא אוניברסלי, פרופ' אריה שחר 

 להשתמש באטלס הנ"ל.   

 ספר לימוד בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה לתלמידי החטיבה העליונה,       – הפיתוח והתכנון המרחבי. 2

 ותל. ( הוצאת מטח2010מאירה שגב, איריס שילוני , צביה פיין )    

 אומנות 

 .בהוצאה בית ספרית יירכשו בכתה בתחילת שנת הלימודיםחוברת  

 פיזיקה 

 (.2008, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע הוצאה משנת  כרך א' –מכניקה ניוטונית עדי רוזן,  .1
 (.2010, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע הוצאה משנת  כרך ב' –מכניקה ניוטונית עדי רוזן,  .2
 , המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע  )תכלת(.   חוברת לעבודה במעבדה -,לקט ניסויים דוד זינגר  .3
                               לשמור את הספר משנה שעברה(  -2)תלמידי י"א קרינה וחומר גלים ואופטיקה פיזיקלית.  ,דוד זינגר .4
      המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע. יח"ל, 5בחינות בגרות בפיזיקה, .  עדי רוזן ,5
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 לימוד יפורסמו בתחילת שנה"ל  הספרי שינויים ו/או תוספות לרשימת 

 

 המשך   –עיונית –כיתות י"א 

 ערבית 

 (חובה) מילון ערבי/עברישרוני,   .1
 במרוכז בתחילת שנת הלימודים.  נהרכשית תות בית ספריוחובר .2
 משנה שעברה.הלימודי יש לשמור את כל החומר  .3

 

 , פסיכולוגיהרפואה, תקשורת, ניהול עסקי מוסיקה, תיאטרון, מדעי המחשב,הנדסת תוכנה, 

 .תימסר בתחילת השנה -ו/ או מנוי דיגיטלי ספרי לימוד ו/ או חוברות לימוד הודעה לגבי רכישת 

 ביולוגיה 

 ספרים מתוקשבים / דיגיטאלים ירכשו בתחילת שנה"ל. 

 כימיה 

 . , איטה כהן ,   הוצאת   מכון ויצמן  למדע ספר נתונים

 ספרים מתוקשבים / דיגיטאלים ירכשו בתחילת שנה"ל.

   הודעה לגבי רכישת ספר לימוד  או חוברת בית ספרית תימסר בתחילת השנה.

 ביוטכנולוגיה

 תתבצע בתחילת שנת הלימודים. –בהוצ' מטח   מבנה ופעילות –התא רכישה של ספר דיגיטלי 

תירכש במרוכז בתחילת השנה.  –" בביוכימיה מכשירית  "לקט מעבדות -חוברת של לקט מעבדות   
   

 

 

                                                                                                      

 שנת לימודים פוריה ומהנה                                                                                                                    

 פזית היבש                                                                                                                                     

 מנהלת בית הספר                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


