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 אייר תש"ף 
 2020מאי 

 

 "א י שכבה - פ"אתשרשימת ספרים לשנה"ל 
  

 לכלל התלמידים  רשימת ספריםא. 
 

 הערות שם הספר  שם המקצוע 
חוברת תרגילים בלשון , אפשרות א'/ אורנה  והבעה  לשון

  ענתבי
 רכישה מרוכזת 

נאציזם, מלחמה ושואה/ יגאל משעול,  היסטוריה 
 . , מט"חתרות כהוצא

 
ודמוקרטית במזרח יהודית  –בונים מדינה 

 , מט"ח.תרוהתיכון / יגאל משעול, הוצאת כ

 

 ספרות
)לא לכיתות  

 מב"ר ואתגר( 

 אנטיגונה / סופוקלס, 
 בתרגום ט.כרמי, הוצאת דביר

 

 אנתולוגיה של ספרות עברית ומתורגמת 
 הוצאת ליון בוקס.

 רכישה מרוכזת
 בתחילת שנה"ל

 אזרחות 
 
 

אזרחות  
לעולים  
 חדשים 

 "  2016"להיות אזרחים בישראל  
  מהדורה דיגיטלית חינמית

 
ניסן נווה / הוצאת האתגר" /  –אזרחות "

 מט"ח
 מהדורה דיגיטלית חינמית

 לא לרכישה 

 רכישה עצמית , הוצאת קורן תנ"ך מלא ללא פירושים תנ"ך

   

 מתמטיקה  ב. 
 

 הערות שם הספר  
   יח"ל 3  - 803מתמטיקה שאלון  –יואל גבע  יח"ל  3

- יח"ל  3
תלמידי  ל

 אתגר בלבד 

  יח"ל 3  - 802מתמטיקה שאלון  –יואל גבע 

 יואל גבע  , 804שאלון  יח"ל  4
 כרך ג'
 כרך ד'

בתחילת השנה 
דרש קניית ית

 ספר נוסף
 בני גורן, 806שאלון  יח"ל  5

 1כרך ב'
 2כרך ב'

בתחילת השנה 
דרש קניית ית

 ספר נוסף
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 אנגלית  . ג
 הערות שם הספר  

-Point to 3 A+C by Tali Gonen יח"ל  3

Tresistman and Haya Kleen (UPP) 

 חוברת עבודה
 רכישה עצמית

 Beam by Tali Mesika and Michal 

Mayost (UPP) 

 

 Oxford Student's English-Hebrew/Hebrew-

English Dictionary, Kernerman – Lonnie 

Kahn 

 מילון 
 רכישה עצמית

 

 הערות שם הספר  
 points Literature Program Option 2 4 יח"ל  4

(U.P.P) 

 

Take the Lead (Ziva Maor) (U.P.P ) 

(course book) 

 לא לרכישה. 
הספר נמצא 

 ברשות התלמידים 
 Points to C (UPP) Tali Gonen 

Treistman & Haya Kleen  

 חוברת עבודה
 רכישה עצמית

 Oxford Student's English-

Hebrew/Hebrew-English Dictionary, 

Kernerman – Lonnie Kahn 

 מילון 
 רכישה עצמית

 

 הערות שם הספר  
 points Literature Program Option 2 5 יח"ל  5

(U.P.P) 

 

 התלמידים ידרשו לרכוש ספר נוסף. 
 "ל. הודעה תימסר בתחילת שנה

 

 Points to E (UPP) Tali Gonen 

Treistman & Haya Kleen  

 חוברת עבודה
 רכישה עצמית

 High Five / Roberta Revesz (E.C.B)  

 Oxford Student's English-

Hebrew/Hebrew-English Dictionary, 

Kernerman – Lonnie Kahn 

 מילון 
 רכישה עצמית

 

 הערות שם הספר  
 יח"ל  5

 מואץ
5 points Literature Program Option 2 

(UPP) 

 

 All My Sons (orange book) (E.C.B)  

 Points to G (UPP) Tali Gonen 

Treistman & Haya Kleen  

 חוברת עבודה
 רכישה עצמית

 Oxford Student's English-

Hebrew/Hebrew-English Dictionary, 

Kernerman – Lonnie Kahn 

 מילון 
 רכישה עצמית

 כל תלמיד יקנה את הספרים על פי רמת יחידות הלימוד אליה שובץ.   ❖

מתבקשים  , תחילת שנה"למבחן המעבר שיתקיים בשייבחנו בתלמידים  ❖
 עם רכישת הספרים עד לקבלת שיבוץ סופי.  להמתין
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 בחירה מגמה ומקצועות בספרים . ד

 הערות שם הספר שם המקצוע
  חלקים א, ב  –מכניקה ניוטונית   פיזיקה

  שאינם תלמידים ימט"ח. ספר דיגיטל-התא יחידת החיים  ביולוגיה
בהשאלת ספרים  

ירכשו את הספר 
הדיגיטלי ברכישה 

מרוכזת בתחילת 
 שנה"ל.

 מט"ח. ספר דיגיטלי -גוף האדם 

 מט"ח. ספר דיגיטלי -אקולוגיה 

   הודעה תפורסם בתחילת שנה"ל  כימיה

   צרפתית-עברית / עברית-מילון צרפתית צרפתית

  פרטי ספרי הלימוד יפורסמו בתחילת שנה"ל 

 רכישה עצמית עברי-מילון ערבי ערבית

  العربية اللغة 

 عشر الحادي للصف عمل كراسة
חיברו וערכו : י"א. חוברת עבודה לתלמידי כיתה 

 אלי מזרחי , דליה טונדובסקי, עמליה השכל

 רכישה מרוכזת

 אטלס אוניברסיטאי חדש  גיאוגרפיה
 ברוור, (2010)החל משנת 

  

 רכישה מרוכזת מודלים חישוביים מדעי המחשב

 רכישה מרוכזת Java מבנה נתונים בשפת

 -חנ"ג   
 אנטומיה 

 הפיזיולוגיה של המאמץ,
 וד"ר עמרי ענבר, פוקוס שחר נייס 

  . אין צורך לרכוש 
הספר נמצא ברשות 
התלמידים משנה"ל 

 הקודמת.
  (2013)מפגשים עם הפסיכולוגיה  פסיכולוגיה

ת חלק א / ד"ר מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללי
 אל וד"ר מרים נוימאיר. -ציפי בר 

 הוצאת רכס פרויקטים

ישמש לשנתיים 
 י"ב. –בכיתות י"א 

תקשורת, 
מוזיקה, 

משפטים, 
 קרימינולוגיה, 

מדעי 
 –הבריאות 

 רפואה,
 תיירות

  יתספרבהוצאה בית חוברות 

  
 
 
 
 
 
 
 


