
 

 

 
           

 

 

 בפ"תשרשימת ספרי לימוד וספרי עזר לשנת הלימודים  

 כיתות י"א 

 .  הבאה ספרי  הלימוד שיש לרכוש לקראת שנה"ל רובהרשימה הבאה מפרטת את 
 

 מקצועות חובה 
 

 ספרים מקצוע

-עברית    
 הבעה ולשון 

 
 :  "בציר הלשון" של אילת ברגר. של כיתה י'הלימוד ספר ממשיכים עם  .1
 

          

 תנ"ך
 

 ירושלים ,"קורן "רושים, הוצאת יתנ"ך מלא ללא פ
 . תירכש בתחילת השנה חוברת  •

 אנגלית 
 "ל( י  3+4) 

1. Points to module A+C - UPP 

2. Exam Practice for Module C –   ECB 

3. Literature for 4 Points – Option 2 -  ECB 

       

 

 אנגלית  
 י"ל(  5)

 

1. High Five: work+ workbook   - ECB 

2. Perfecting the new Module E - UPP 

3. All My Sons – ECB (בצבע כתום) 

   שנה"ל מקראה שתירכש באופן מרוכז בתחילת     ותספר
 )המקראה מיועדת לשנתיים(.    

 היסטוריה 

)שימו לב   שחר  , דודטוטליטריות ושואה, הוצאת רכס, אייל נווה, נעמי ורד .1
 יתה י'(. הספר נרכש בכ

   ,  סרכאת הוצ "בונים מדינה במזרח התיכון"   ם, עמיבישראל וב הלאומיות  .2
 יל נווה, נעמי ורד, דוד שחר אי

 
 

 אזרחות 
 
 

 
 . שנה"ליירכשו במרוכז בתחילת הספרים 
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 ספרים מקצוע

 מתמטיקה 
 י"ל(  3)

   ואל גבעי   803שאלון  –מתמטיקה  

יקה  מתמט
 י"ל(  4)

   גבע  יואל  ,, כרך ג'+ד'804שאלון  -מתמטיקה   

     
ה  טיקמתמ

 י"ל(  5)
 יואל גבע  ,  'ד'+ גרך , כ806שאלון  -מתמטיקה   

מתמטיקה  
 מב"ר   

 יואל גבע  , 802שאלון  –תמטיקה  מ

 
 מתמטיקה 

 אומ"ץ

 
 יואל גבע  , 802שאלון  –מתמטיקה  

 
 
 

 ומקצועות מגמה  מקצועות מוגברים
 

 םריפס מקצוע

   זת.ברכישה מרוכ  כשריי יה פסיכולוג ספר מדעי החברה 

 ערבית 

    ת"ל, הוצאת משרד ספר ג', לביה"ס העברי,  , ערביתביהאלער .1
 + החוברת מכיתה י'. התרבות, ירושלים )הספר מכיתה י'(ו   חינוךה

 מבוא לעיתונות ולשידורים בערבית, משרד ראש הממשלה,   .2
 ירושלים דאו, לנ-לאיי  בקיעערבים,   םלשכת היועץ לענייני

 שרוני,  הם אבר י שימושי, ר בע-רבי מילון ע .3
 לאורהוצאה  –ון  הביטח  רדמש   

 רכשו בתחילת השנה. יחוברות בערבית י  .4

עצמים תחילה הוצאה  משולב חלק ב'  #C יסודות מדעי המחשב שפת        מדעי המחשב 
    . לחלונות מבט 

 
 

 פיזיקה  

 

   מכון ויצמן למדע , רוזןעדי  ,'בכרך ניוטונית ,  "מכניקה " .1
 .  ורה אחרונה()מהד     

 קה, ד"ר דוד זינגר, הוצאת רכגולד בחר ניסויים בפיזימ .2

 יש לשמור את הספרים מכיתה י'.  .3

  כרך א' אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן, מכון ויצמן   –קרינה וחומר   .4
 למדע. 

 אזרחות 
 מוגבר 

 ת בישראל  כלכלי  תית,ה במדינה הדמוקרטית מדיניות חבר אתגר הרווח 
 מט"ח   אתהוצ
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 ספרים מקצוע

 כימיה  

 

     , תוכנית לימודים משה זמיר   - "הכימיה שבינינו " בגרות ,  לקט בחינות .1
 2018בגרות  עד   70% -  30% ,דשהח    

 " למדע מכון ויצמןהוצאת "יטה כהן,  א ספר נתונים,  .2
                                             י"ב( לשמור לכיתה)    

 נחום, זיוה בר דב,   מי לוי וקשרים בעולם החומרים, ת יחסים .3
   צבי -שוורץ, ד"ר רות בןיעל  ד"ר     

 כימיה זה בתוכנו, דבורה קצביץ  .4

   טעם של כימיה, ד"ר אורית הרשקוביץ, צביה קברמן .5
 י"ב(  שמור לכיתהל)

   .ניוןמרים כרמי, אדית וייסלברג,הטכ   ד"ר –אנרגיה בקצב  הכימיה   .6
 ב( )לשמור לכיתה י" 

 ביולוגיה 

 

 הישראלי להוראת המדעים,  המרכז  , רות אמיר ",ולוגיהפרקים באק " .1
 הכוללת את  . מהדורה חדשה   1995האוניברסיטה העברית, ירושלים 

 בע ירוק( צ) מגוון ביולוגי  על   הפרק     
 המרכז הישראלי   ,דית עתידהחיה גרוס, יהו  ,"יחידת חיים  –התא  " .2

   2000העברית , ירושלים ניברסיטה מדעים, האואת ה להור 
 5 –"א כיתה י

 מנהל וכלכלה 
  

 . שנה"להספרים יירכשו במרוכז בתחילת 
      

 אוגרפיה י ג      
     
 ואילך  6199משנת   אטלס אוניברסיטאי חדש   

 מחשבת ישראל 

 
 משרד החינוך. הוצאת  – "דיתטוב ורע בהגות היהו" .1

וצ' ספרים לות ה , מע"ת במחשבת ישראלוגיואהבה וז -נפשיהבה  "את שא  .2
 מ בע"

 גיה טכנולוביו

 כוש. צורך לראין  –דיגיטלי ספר  –הנדסה גנטית  .1

 ראה " מקצוע כימיה"   מגמת ביוטכנולוגיה –ספרים בכימיה  .2
 . יתה י'כש בכנר ,את אורטהוצ –קט ניסויים בביוכימיה מכשירית  ל .1

 

 נה הנדסת תוכ
 ות חלונ מבט ל תודלים חישוביים בהוצאמ  .1
 מבט לחלונות  #C-ב  מבנה נתונים   .2
 . ירכש במרוכז בתחילת השנהרנטי יספר אינט   .3

 
 מוסיקה 

        
   2012תולדות המוסיקה, הוצאת מט"ח       

                                                                                                                                                            


