20/6/2022
רשימת ספרים מעודכנת לשנה"ל תשפ"ג -כיתה י"א
להלן רשימת הספרים שיש לרכוש במהלך חופשת הקיץ:
תנ"ך
ספר תנ"ך מלא ללא פירושים.
ספרות (לכיתות הרלוונטיות)
חוברת פנימית תירכש באופן מרוכז בעלות של כ.₪ 20-
עברית  -הבנת הנקרא ,הבעה ולשון (לכל השכבה):
 .1שתי חוברות תירכשנה במהלך השנה :חוברת טקסטים בהבנת הנקרא וחוברת תרגול ,בעלות של כ₪ 30 -
כל אחת
 .2במהלך מחצית ב' תתבצע רכישה מרוכזת של ספרי מיקוד.
היסטוריה (ספר 1ירכש ע"י כל השכבה ,ספר  -2ירכש ע"י יא 5בלבד .ספר -3ירכש ע"י כיתות  2,3,6,7,8בלבד)
 .1משלום למלחמה ולשואה – הוצאת מט"ח -סדרת מסעות בזמן
 .2בונים מדינה במזה"ת -הוצאת מט"ח
 .3הלאומיות בישראל ובעמים -יובל קוברסקי ,הוצאת כנרת.
אזרחות
תיתכן רכישת חוברת פנימית במהלך השנה בעלות של כ 25-ש"ח או רכישת מיקודית לבגרות באופן מרוכז על-פי
הנחיית המורה המקצועי במהלך השנה.
מתמטיקה
• מלבד הספרים המופיעים מטה ,ספרי לימוד נוספים יירכשו במרוכז במהלך שנת הלימודים ,כולל ספר הכנה
לקראת הבגרות ,שאינו דיגיטלי.
 3יח"ל
יואל גבע -מתמטיקה  3יח"ל שאלון ( 803ספר הלימוד שהיה בשימוש בכיתה י').
 4יח"ל
 .1יואל גבע -שאלון  4 -804יח"ל כרך ג' (טורקיז)
 .2יואל גבע -שאלון  4 -804יח"ל כרך ד' (טורקיז)
 .3יש לשמור את הספרים משנה שעברה :יואל גבע ,שאלונים  804-806כרך א'  +כרך ב' (ספרים כחולים,
המהדורה החדשה הכוללת את המעגל ובעיות תנועה).
 5יח"ל
 .1יואל גבע שאלון  5 -806יח"ל כרך ג' (צבע ירוק)
 .2יואל גבע שאלון  5 -806יח"ל כרך ד' (צבע ירוק)
 .3יש לשמור על הספרים משנה שעברה :יואל גבע שאלונים  806-804כרך א+ב (ספרים כחולים ,המהדורה
החדשה כוללת את המעגל ובעיות תנועה).
כימיה  -לתלמידים הלומדים בהקבצת כימיה מוגבר
 .1דבורה קצביץ -הכימיה שבתוכנו.
 .2ד"ר אורית הרשקוביץ וליאורה סער – טעם של כימיה
 .3ד"ר מרים כרמי ,ד"ר אדית וייסלברג-אנרגיה בקצב הכימיה.
 .4הכימיה שבנינו ,מותאמת לתכנית הלימודים החדשה ,משה זמיר ,כנרת (כולל בגרות עד )2018
פיזיקה  -לתלמידים הלומדים פיזיקה מוגבר
 .1עדי רוזן  -מכניקה ניוטונית ,חלק א'  +חלק ב' (חלק א' משנה שעברה חלק ב' חדש).
 .2עדי רוזן – ספר בגרויות עדכני.
1

ביולוגיה -לתלמידים הלומדים בהקבצת ביולוגיה מוגבר
 .1עדי מרקוזה הס  -ביולוגיה של האדם  -הוצאת המרכז להוראת המדעים (ספר משנה שעברה)
 .2רות אמיר – פרקים באקולוגיה – המרכז להוראת המדעים – מהדורה חדשה.
 .3התא – יחידת החיים – חיה גרוס ,יהודית עתידיה ,הוצאת המרכז להוראת המדעים.
 .4חוברת תירכש בתחילת שנה"ל בעלות של . ₪ 25
ניהול עסקי
חוברת לימוד תירכש בראשית השנה בעלות של כ .30₪
מדעי המחשב :הנדסת תוכנה
 .1מבני נתונים בשפת  -C#מבט לחלונות.
 .2ללימוד הנדסת תוכנה (אנדרואיד) ערכת לימוד באינטרנט תירכש בתחילת השנה באופן מרוכז בעלות של כ 75
.₪
מדעי המחשב לתלמידים שלומדים במקבץ (לא מסלול הנדסת תוכנה)

 .1יסודות מדעי המחשב ,משולב עצמים (לא עצמים תחילה) ,בשפת  C#חלק א' -מבט לחלונות.
 .2יסודות מדעי המחשב ,משולב עצמים (לא עצמים תחילה) ,בשפת  C#חלק ב' -מבט לחלונות.
 .3ספר מבני נתונים ירכש במהלך השנה

תקשורת  -לתלמידי מסלול תקשורת
חומרי הלימוד במקצוע זה הינם מתוקשבים.
ערבית  -לתלמידים הלומדים בהקבצת ערבית מוגבר
 .1שרוני  -מילון ערבי עברי שימושי  -הוצאת משרד הבטחון (משנת הלימודים הקודמת).
 .2חוברת ערבית בהוצאת חי סחר בע"מ ,תירכש במרוכז בתחילת שנה"ל בעלות של כ.₪ 65-
הערה :ספרים משומשים -ללא רישומים בלבד!
סייבר גיאוגרפי
 .1אטלס אוניברסיטאי חדש ,פרופ' משה ברור משנת  2000ואילך ,יבנה.
• שאר חומרי הלימוד מתוקשבים
סוציולוגיה  -לתלמידים הלומדים מדעי החברה (ישמש גם ללימודים בשנה"ל הבאה)
 .1ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003תרבות.
 .2ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003קבוצה.
 .3ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003המשפחה.
 .4ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003חיברות.
אנגלית
חשוב :חו ברות עבודה חייבות להיות חדשות .לידיעתכם ,משרד החינוך אישר להשתמש במילונית אלקטרונית לכלל
תלמידי בית-ספר מלבד התלמידים נגשים למודול  .Eרשימת דגמים של מילוניות שקיבלו אישור:
-

לוני כהן אוקספורד דגם XF-7
יהודה ברמן Texton Babylon 9222
יהודה ברמן Texton Babylon Plus
קוויקשנרי WIZCOMTECH – TS

 5יחידות
ספרי לימוד
הספר ברשות התלמידים מכיתה י)1. High Five Roberta Revesz – book (ECB
הספר ברשות התלמידים מכיתה י)2. Literature for 5 points Option 1 (ECB
חוברות לימוד
הספר ברשות התלמידים )3. High Five Roberta Revesz practice book (ECB
מכיתה י

4. Gateway to Module E (ECB)
5. חוברת עבודה של בית ספר
 יחידות4-5
ספרי לימוד
1. Take a Stand Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) - book ( הספר ברשות
)התלמידים מכיתה י
2. Literature for 5 points Option 1 (ECB)הספר ברשות התלמידים מכיתה י
חוברות לימוד
3. Take a Stand Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) – practice book
()הספר ברשות התלמידים מכיתה י
4. Gateway to Module C (ECB)
5. Gateway to Module E (ECB)
6. חוברת עבודה של בית ספר
 יחידות3-4
ספרי לימוד
1. Focus Anita Hasson (ECB) – book and practice book ( הספר ברשות התלמידים
)מכיתה י
2. Literature for 4 points Option 2 (ECB)הספר ברשות התלמידים מכיתה י
חוברות לימוד
3. Focus Anita Hasson (ECB) – practice book ()הספר ברשות התלמידים מכיתה י
4. Point to 3 A&C Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen (UPP)
5. Steps to Reading for Module A Natalia Pinchevsky (ECB) הספר ברשות
התלמידים מכיתה י
6. חוברת עבודה של בית ספר
חנ"מ
1. Point the way – book (ECB) הספר ברשות התלמידים מכיתה י
חוברות לימוד
2. Point the way – practice book (ECB) הספר ברשות התלמידים מכיתה י
3.Steps to Reading for Module A Natalia Pinchevsky (ECB) הספר ברשות התלמידים
מכיתה י
איחולים לחופשת קיץ נעימה ובטוחה

