
  

 כיתות י"א -תשפ"א לימוד ספרי רשימת

לשנה ₪  320בהתאם למידע שנשלח אליכם בסוף שנת הלימודים, בית הספר עובר השנה להשאלה דיגיטלית בעלות של 
יישלח אליכם בהמשך החופשה. להלן רשימת הספרים  ישירות מול קלאסוס הצטרפותהתשלום והלתלמיד. המידע לגבי 

 באם תבחרו לרכוש אותם עצמאית.

והמחבר הספר שם מקצוע  הוצאה 

 קורן תנ"ך שלם ללא פירושים תנ"ך

  לשמור פלורה מכיתה י'

 ליון בוקס מכירה בביה"ס בתחילת השנה -מקראה ספרות

  יימסר בתחילת השנה -רומן

 מחזה איבסאן בית הבובות

 3 יח"ל מתמטיקה

יואל גבע -803שאלון   

 

 יואל גבע

 4 יח"ל

יואל גבע-כרך ג'  804שאלון   

יואל גבע -כרך ד' 804שאלון   

 

 יואל גבע

 יואל גבע

 5 יח"ל

יואל גבע -כרך ג' 806שאלון   

יואל גבע -כרך ד' 806שאלון   

 

 יואל גבע

 יואל גבע

 כיתות ל"ב

802שאלון   

 

 יואל גבע

 מואץ

כרך  807 שאלוןש  
 א'+ב'

 

 יואל גבע

 היסטוריה

 

 רכס אייל נווה -טוטליטריות ושואה

 רכס אייל נווה -בונים מדינה במזרח התיכון

ד"ר דולי לוי ומאיה דלל הוצאת  שיאי  לשון עברית לשון
  רכס

 אהבה וזוגיות -"את שאהבה נפשי" מחשבת ישראל

 הטוב והרע בהגות היהודית

 ת"ל מעלות

החינוךמשרד   

  אין צורך בספרים אזרחות

 
..הבא בדף המשך                                                                                                           

 

 



 כיתות י"א -תשפ"אהמשך רשימת ספרי לימוד 

 הוצאה שם הספר והמחבר מקצוע

 ל"יח 5 אנגלית

Linking Lines – י מכיתה לשמור  

5 point Literature Program – Option 2   
  י מכיתה לשמור

Grammar issues 2– י מכיתה לשמור'  

Point to E – New and Old Format 

 

UPP 

UPP 

UPP 

upp 

 ל"יח 4

4 point Literature Program option 2/UPP     
י מכיתה לשמור  

Log into Literature 4 points – 

י מכיתה לשמור  

Revised Mastering module c/ Eric Cohen 

Making sense  - book+workbook  לשמור
 מכיתה י'                 

 

 

 

 

 

 

ECB 

 ל"יח 3

That's Right / Eric Cohen – book + 
workbook י מכיתה לשמור  

Log into Literature 4 points /UPP 

Revised mastering module A + C 

 

                                                                                                         

 

המשך בדף הבא..                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 י"אכיתות  -תשפ"אהמשך רשימת ספרי לימוד 

 הוצאה שם הספר והמחבר מקצוע

 מואץ יא המשך אנגלית

All My sons- new Edition-Eric 
Cohen או Night  יעודכן על ידי
המורה בתחילת שנת הלימודים פר 
 כיתה

    Linking Lines – י מכיתה לשמור '  

Point to E – י מכיתה לשמור '  

Grammar Issues 2 / UPP - לשמור 
   י מכיתה

Point to G – UPP  

Focus on Writing – UPP  

 

 :החינוך משרד י"ע מאושרים מילונים

אנגלי, ממ' וממ"ד / שמעון זילברמן-עברי/עברי-המילון המקיף החדש אנגלי  

OXFORD ENGLISH-ENGLISH-HEBREW STUDENT'S DICTIONARY \ 
OXFORD 

 מילוניות מאושרות ע"י משרד החינוך 
 
 XF7אוקספורד 
   
Textib Babylon 9222 
  
Babylon Plus Texton 
 
TS- WIZCOMTECH 
 

 

 לוני כהן

 יהודה ברמן

 יהודה ברמן

EUUHEABRH 

מהדורה חדשה  ספר En francais 2 צרפתית Valerie laskow 
  

Textes litteraires Valerie laskow 

 ספר לימוד יירכש במרוכז בתחילת השנה  ערבית

                                                                                           

 

     המשך בדף הבא....                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 כיתות י"א -תשפ"א לימוד ספרי רשימת המשך

והמחבר הספר שם מקצוע  הוצאה 

 ממדעי המחשב

 

 

שמרית מן  javaמבני נתונים בשפת 
 ונוע רגוניס

 מבט לחלונות

הנדסת תוכנה ספר  לימוד מעשי 
אלברט לוי,  -תחת מערכות אנדרויד

 זאב פרימן

 סידי טל

 מחשבים מואץ

שמרית מן  # C       -מבני נתונים
  ונועה רגוניס

 מבט לחלונות

python זוהר זילברמן   https://data.cybet.org.il/python./python.pdf 

עומר רוזנבוים  -רשתות מחשבים
 ושלומי הוד

https://data.cybet.org.il/networds/networds.pdf 

אין צורך  -תוכנית לימוד חדשה פסיכולוגיה
 בספרי לימוד

 רכס

 אין צורך בספרי לימוד  מורחב היסטוריה

מקראה נערכת ומודפסת לשימוש  ספרות מורחב
 פנימי בביה"ס

 

 מקראה תירכש בתחילת השנה  מגדר

 אין צורך בספרי לימוד  אומנות

בתחילת במרוכז  חוברת תירכש גיאוגרפיה
 השנה

 

החדשאטלס אוניברסיטאי   משה ברוור 

י"אועכשיו כימיה, כימיה לכיתה  כימיה  מחברת: ד"ר דבורה יעקבי 

 הוצאת: רכס

לקט ניסויים  -הספר מכיתה י' ביוטכנולוגיה
ב' כהן, מ'  -בביוכימיה מכשירית

  שטרן, ש' אליאס

 אורט

מעקרונות ושיטות  -הנדסה גנטית
ענת ירדן, דן  -למחקר ויישומים

 מיכאל

 תרבות לעם

וקישור לסביבות הלימוד הדיגיטליות התלמידים יקבלו מידע  -סביבות לימוד דיגיטליות 
 בביוטכנולוגיה בתחילת שנת הלימודים.

 
     המשך בדף הבא....                                                                                           

 

 

 

 

 



 

 

 כיתות י"א -תשפ"א לימוד ספרי רשימת המשך

והמחבר הספר שם מקצוע  הוצאה 

 הילקוט הדיגיטלי:-בביולוגיה סביבות דגיטליות ביולוגיה
 סביבת למידה חדשנית וחווייתית, הכוללת אמצעי מולטימדיה מתקדמים, 

מורכביםהדמיות ללמידה מבוססת חקר, והצגה חזותית ודינמית של תהליכים   

 באמצעות אנימציות, פעילויות אינטראקטיביות, מצגות סרטונים ועוד.

משימות אינטראקטיביות מגוונות המאתגרות את התלמיד ללמידה פעילה וללת כהסביבה 
 ומותאמת לסגנונות למידה שונים.

סביבת הקורס מאפשרת למורה שדרוג משמעותי של ההוראה וניהול קל ויעל של תהליך 
 הלמידה

 :שכבת יא מגמה 

שח 60כל ספר מתוקשב/סביבה דיגיטלית   

   גוף האדם 

 אקולוגיה 

 התא 

ין( תעשה בתחילת השנה והכניסה לסביבות הלימוד הדגיטליות הרכישה)אונלי
 נעשית דרך שם משתמש וסיסמא של משרד החינוך 

 

 ספרים דיגיטליים חינם!! פיסיקה

כרך א'  -מכניקה ניוטונית  

 מחבר: עדי רוזן

מכון וייצמן למדעהוצאה:   

 ניתן לרכוש מהדורה מודפסת

כרך ב'  -מכניקה ניוטונית רוזןמחבר: עדי    

 הוצאה: מכון וייצמן למדע

 ניתן לרכוש מהדורה מודפסת

יח"ל  5לקט מבחני בגרות פיסיקה, 
ואילך )אם לא נרכש   2017מהדורה

 בכיתה י'(

 מחבר: עדי רוזן

 הוצאה: מכון וייצמן למדע

לשמור  –פיזיולוגיה של המאמץ  חינוך גופני מורחב
 מכיתה יא

 פוקוס

 


