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 כיתה י"א - "אפרשימת ספרים לשנה"ל תש
                                       

 לרכוש במהלך חופשת הקיץ: ישלהלן רשימת הספרים ש
 

 תנ"ך

 ספר תנ"ך מלא ללא פירושים.
 

 מוגבר ספרות

 .₪ 40-בעלות של כ תירכש במרוכז בראשית השנהוברת פנימית ח
 

 )לכל השכבה(: , הבעה ולשוןהבנת הנקרא -עברית 

 .₪ 35 -בעלות של כ ,בהבנת הנקרא וחוברת תרגולחוברת טקסטים שתי חוברות תירכשנה במהלך השנה: 
 

  :)לכל השכבה( הסטוריה

 הלאומיות בישראל ובעמים, הוצאת רכס )ספר בצבע כתום(. .1
 .סדרת מסעות בזמן של מט"ח ,משלום למלחמה ולשואה"" .2

 ק את הספר "משלום למלחמה ולשואה", סדרת מסעות בזמן של מט"ח.ירכשו ר – 1תלמידי יא 

 

 אזרחות

פי -ש"ח או רכישת מיקודית לבגרות באופן מרוכז על 25-מהלך השנה בעלות של כוברת פנימית בחתיתכן רכישת 
  הנחיית המורה המקצועי במהלך השנה.

 

  מתמטיקה

 

  ,ם יירכשו במהלך שנת הלימודים, כולל ספר הכנה ייתכן וספרי לימוד נוספימלבד הספרים המופיעים מטה
 לקראת הבגרות, שאינו דיגיטלי.

 

 יח"ל  3

 .803יח"ל שאלון  3מתמטיקה  -יואל גבע
 

 יח"ל 4

 יח"ל כרך ג' )טורקיז( 4 -804שאלון  -יואל גבע .1
 יח"ל כרך ד' )טורקיז( 4 -804שאלון  -יואל גבע .2
כרך א' + כרך ב' )ספרים כחולים,  804-806לונים יש לשמור את הספרים משנה שעברה: יואל גבע, שא .3

 המהדורה החדשה הכוללת את המעגל ובעיות תנועה(.  
 יירכש ספר נוסף מאת אדית כהן ומריאן רוזנפלד במהלך השנה בהנחיית המורה המקצועי. .4

 

 "לחי 5

 יח"ל כרך ג' )צבע ירוק( 5 -806יואל גבע שאלון  .1
 )צבע ירוק(יח"ל כרך ד'  5 -806יואל גבע שאלון  .2
 כרך א+ב )ספרים כחולים, המהדורה 806-804יש לשמור על הספרים משנה שעברה: יואל גבע שאלונים  .3

  החדשה כוללת את המעגל ובעיות תנועה(.
 יירכש ספר נוסף מאת אדית כהן ומריאן רוזנפלד במהלך השנה בהנחיית המורה המקצועי. .4
 

 



  

 רהלומדים בהקבצת כימיה מוגב לתלמידים -כימיה 

 הכימיה שבתוכנו.  -דבורה קצביץ .1
 ל כימיהטעם ש –ד"ר אורית הרשקוביץ וליאורה סער  .2
   קצב הכימיה.באנרגיה -ד"ר אדית וייסלברג ד"ר מרים כרמי, .3
 (2018 עד )כולל בגרות הכימיה שבנינו, מותאמת לתכנית הלימודים החדשה, משה זמיר, כנרת .4

 

 פיזיקה מוגברלתלמידים הלומדים  - פיזיקה

 (.)חלק א' משנה שעברה חלק ב' חדש , חלק א' + חלק ב'ניתניוטומכניקה  -עדי רוזן  .1
 עדכני. תיובגרוספר  –עדי רוזן  .2

 

 תלמידים הלומדים בהקבצת ביולוגיה מוגברל -ביולוגיה

 )ספר משנה שעברה( וצאת המרכז להוראת המדעיםה -יולוגיה של האדם  ב -הס  עדי מרקוזה  .1
 . מהדורה חדשה –מדעים המרכז להוראת ה –ולוגיה פרקים באק –רות אמיר  .2
 הוצאת המרכז להוראת המדעים.  ,יהודית עתידיה יה גרוס,ח –יחידת החיים  –התא  .3
 . ₪ 20בעלות של  רכש בתחילת שנה"ליחוברת ת .4

 

 7א "וי 1י"א כיתות ניהול עסקי וכלכלה: 

 .30₪ לבעלות שתירכש בראשית השנה חוברת לימוד 
 

  הנדסת תוכנהחשב: דעי הממ

 מבט לחלונות. -#Cבשפת  מבנה נתונים .1
  נוסף יירכש על פי הנחיית המורה בראשית השנה.ספר  .2
 .₪ 75ה באופן מרוכז בעלות של כ ערכת לימוד באינטרנט תירכש בתחילת השנ .3

 

 לתלמידי מסלול תקשורת -תקשורת 

 חומרי הלימוד במקצוע זה הינם מתוקשבים.
 

 לתלמידים הלומדים בהקבצת ערבית מוגבר -ערבית 

 מת(.)משנת הלימודים הקוד וצאת משרד הבטחוןה  -רי שימושי  מילון ערבי עב -שרוני  .1
 .₪ 70-בעלות של כ בע"מ, תירכש במרוכז בתחילת שנה"לר חוברת ערבית בהוצאת חי סח .2

 !ללא רישומים בלבד -ספרים משומשים הערה:

 

 הסייבר גיאוגרפי

 ואילך, יבנה. 2000אטלס אוניברסיטאי חדש, פרופ' משה ברור משנת  .1
 ישראל במאה העשרים ואחת )ספר הכנה לבגרות(, מט"ח. .2

 

 אנגלית

 ונים החדשים המורשים לבחינות הבגרות! מילון אוקספורד הלבן אסור לשימוש!למיל
שרד החינוך אישר להשתמש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים לכלל תלמידי לידיעתכם, מ -חשוב מאוד

 שקיבלו אישור: אלקטרוניםם של מילונים הספר. רשימת ארבעת דגמי-בית

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד  .1

2. Texton Babylon 9222- יהודה ברמן 

3. Texton Babylon Plus-יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי  .4

 רשימת מילונים )לא אלקטרוניים( המורשים לבחינות הבגרות:
Hoffman, Y. (2013).  Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 

(for the Haredi Sector only) 
Hoffman, Y. (2014).  Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary 
Pearson Education. (2011). Longman Dictionary of Modern English, English-English-Arabic 
Zilberman, S. (2012).  New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 



  

5 pts.-(,  

1.  Take a Stand –  the Book and practice book–Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) ספר וחוברת

 ברשות התלמידים משנה שעברה
2. Exam Practice For Module E (ECB)-'החוברת ברשות התלמידים מכיתה י 
3. Mastering Modules E and G (ECB) 
4. Literature for 5 points – Option 1 (ECB) – 'החוברת ברשות התלמידים מכיתה י  
5. English-Hebrew Dictionary – מילון 
 

4-5 pts- 
1.Take a Stand –  only the Book– Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) ספר ברשות התלמידים משנה
 שעברה
2. Total Bagrut for module C – (A.E.L) )חוברת ברשות התלמידים משנה שעברה-)חוברת 
3. Revised Mastering Module C E/Maggie Ben Zion Lyn Saferstein (ECB) חוברת ברשות התלמידים 
 משנה שעברה
4. Literature for 5 points – Option 1 (ECB ) )חוברת ברשות התלמידים משנה שעברה( 
5. English-Hebrew Dictionary – מילון 
 

4 pts. 

1. Turning Points - Book and Practice book-Rena shemesh(ECB)ספר 
 וחוברת ברשות התלמידים משנה שעברה
2. Exam Practice For Module C (ECB) 
3. Revised Mastering Module C E/Maggie Ben Zion Lyn Saferstein (ECB) )חוברת(   
4.Total Bagrut for module C – (AEL)חוברת ברשות התלמידים משנה שעברה  
5. Steps To Writing For Module C//Natalia Pinchevsky (ECB)חוברת ברשות התלמידים משנה שעברה  
6. Literature for 4 points – Option 2 (ECB) – 'החוברת ברשות התלמידים מכיתה י 

Revised Mastering Module  A C /Maggie Ben Zion Lyn Saferstein )ECB).7חוברת ברשות התלמידים 
 משנה שעברה
8. English-Hebrew Dictionary – מילון 
 

3-4 pts. 

1. Focus –Book and Workbook  - Anita Hasson (E.C.B)ספר וחוברת ברשות התלמידים משנה שעברה  
2. Steps to reading to module A – ( ECB)  
3. Total bagrut for module C – Michelle Brody (A.E.L) 
4. Revised Mastering Module  A C /Maggie Ben Zion Lyn Saferstein (ECB) חוברת ברשות התלמידים(

 משנה שעברה( 
5. Literature for 4 points – Option 2 (ECB) – 'החוברת ברשות בתלמידים מכיתה י 
6. English-Hebrew Dictionary – מילון 
 

3 pts. 

1. Focus –Book and Workbook  - Anita Hasson (E.C.B) )ספר וחוברת ברשות התלמידים משנה שעברה  
2. Total bagrut for module A – Michelle Brody (A.E.L) )חוברת( 
3.Steps To Reading to Module A (ECB) תלמידים מכיתה יההחוברת ברשות   
ערכים 80,000נגלית של זילברמן א-ברית / עבריתע-חובה לרכוש מילון אנגלית לפחות .4  

 
3 pts--4יא . 
1. Focus –-Only TextBook-Maggie Ben Zion (E.C.B) 
2.Tests for module A –  ECB תלמידים מכיתה י'ההחוברת ברשות    
3. Steps To Reading to Module A (ECB)  ם מכיתה יתלמידיההחוברת ברשות   
ערכים 80,000נגלית של זילברמן א-ברית / עבריתע-חובה לרכוש מילון אנגלית לפחות .4  
 

 לחופשת קיץ נעימה ובטוחה איחולים


