
 

 כיתות י' -גתשפ" לימוד ספרי רשימת

עלות ₪  30+  לשנה לתלמיד₪  320*השאלה דיגיטלית בעלות של ממשיך גם השנה בפרוייקט בית הספר 

 המידע לגבי התשלום וההצטרפות ישירות מול קלאסוס יישלח אליכם בהמשך החופשה.. רשיון שנתי

להלן רשימת הספרים באם תבחרו לרכוש  .לאחר פרסום הכיתות 26.8-החל מההתחברות לקלאסוס תעשה 

אם בחרתם להצטרף לקלאסוס קיימים מספר ספרים שיהיה עליכם לרכוש ,  גם לשימת לבכם אותם עצמאית.

 יש לרכוש בהתאם למגמות הלימוד. מודפסים בנפרד.

 יש לקבל הנחיות מהמחנכים. –תלמידי כיתות ל"ב 
 ועשוי להשתנות בהתאם. * המחיר כפוף לחוזר מנכ"ל בנושא השאלה ספרים

 הוצאה והמחבר הספר שם מקצוע

לא בהשאלה  – לבגרות 70%תנ"ך  -פלורה ויניצקי תנ"ך
 יש לרכוש מודפס –

יש להגיע  – -תנ"ך מלא ללא פירושים וכותרות

 לשעורים עם תנך מלא.

 

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

היסטוריה של בית  -ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה

 שגיא כהן -שני

 כינרת
 

הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד 
 יובל קוברסקי -1920

 כינרת

 מתמטיקה

 

 יח"ל 3
 יואל גבע -801שאלון 

 
 יואל גבע

 יח"ל 5-4
 יח"ל 4-5ארכימדס לכיתות י' 

 יואל גבע -ב'כרכים א' +  – 804-806לון אש

 
 
 

 יואל גבע
 מואץ

 יואל גבע -כרך ג' -806שאלון 
 יואל גבע -כרך ד' -806שאלון 

 5 – 581שאלון -הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה
 2020-2021יח"ל מהדורת 

 
 יואל גבע
 יואל גבע

 ארכימדס

 ליידי דיוויס ספר לימוד פנים בית ספרי יישלח במשו"ב  פילוסופיה

לא בהשאלה  – אי החדשהאטלס האוניברסיט גיאוגרפיה
 לשמור מכיתה ט'

 חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה

 משה ברוור

  אין צורך בספרים אזרחות

לא קיים  – מילון ערבי עברי שרוני )המקוצר( ערבית
יש לרכוש גם אם הצטרפת להשאלה  -בהשאלה 
  בקלאסוס

 אברהם שרוני

  ספר לימוד יירכש במרוכז בתחילת השנה

2020חינוך תעבורתי בדרך שלך - וך תעבורתיחינ  
לוח תמרורים החדש של מדינת  -ספרון תמרורים-

 ישראל
בנוסף התלמידים ירכשו עצמאית מנוי לאתר לילך 

פרטים ינתנו בתחילת השנה. –תאוריה   

 

 
 .הבא בדף המשך                                                                                                      



 

 'י כיתות -גתשפ" לימוד ספרי רשימת המשך                 

 הוצאה והמחבר הספר שם מקצוע

יח' 5 אנגלית  

Linking Lines – Revised 

5 Point Literature Program  – 

Option 2 

Focus on Writing 2  

UPP 

UPP 

 

רשימת ספרים תינתן  –כיתות ל"ב 

בתחילת השנה בהתאם לרמת 

 הלימוד

 

 מואץ' י

Linking Lines – Revised   

5 point Literature Program– 

Option 2   

Point to E   

Focus on Writing 2 

 

 
 משרד י"ע מאושרים מילונים

לא קיים -יש לרכוש  – :החינוך

 בהשאלה

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

  זילברמן

OXFORD ENGLISH-

ENGLISH-HEBREW 

STUDENT'S DICTIONARY \ 

OXFORD 

 

UPP 

UPP 

 

 

 לא קיים בהשאלה  –יש לרכוש  – מילוניות מאושרות ע"י משרד החינוך
 

 לוני כהן    -     XF7אוקספורד 
   

Textib Babylon 9222     - יהודה ברמן 
  

Babylon Plus Texton   - יהודה ברמן 
 

TS- WIZCOMTECH   -  

             א..הב בדף המשך                                                                                                         

 



 'י כיתות -גתשפ" לימוד ספרי רשימת המשך

 

 הוצאה והמחבר הספר שם מקצוע

-חינוך גופני

 מהמג

 פיזיולוגיה של 

 המאמץ
 פוקוס

 En français 1 צרפתית

 ספר

Valerie laskow 

 

 אין צורך בספרי לימוד  מגמה - אמנות

 -"בסביבת הכימיה" מגמה - כימיה
צעדים ראשונים 
 בלימוד הכימיה

 ד"ר דבורה יעקובי

 המידע ינתן בתחילת השנה ע"י המורים  ביולוגיה

 - ביוטכנולוגיה

 מגמה

לקט ניסויים 

בביוכימיה 

ב' כהן,  -מכשירית

 מ' שטרן, ש' אליאס

 אורט

 -של משרד החינוך )ללא תשלום( סביבות לימוד דיגיטליות  

התלמידים יקבלו מידע וקישור לסביבות הלימוד הדיגיטליות 

 בביוטכנולוגיה בתחילת שנת הלימודים.

 - ספרות מורחב

 מגמה

ספרות לחטיבה 

 העליונה 

נמצאת  -מקראה נערכת ומודפסת לשימוש פנימי בביה"ס

 בהשאלה הדיגיטלית.

 מקראה תירכש בתחילת השנה  מגמה - מגדר

ספר דיגיטלי  מגמה - פיסיקה

 חינם!!

  -מכניקה ניוטונית

 כרך א' 

 מחבר: עדי רוזן

 מכון וייצמן למדעהוצאת: 

 ניתן לרכוש מהדורה מודפסת של הספר.

לקט מבחני בגרות 

יח"ל  5פיסיקה, 

 2021מהדורה 

 מחבר: עדי רוזן

 ייצמן למדעמכון והוצאה: 

 לשמור עד וכולל כיתה יב'

 

         

 המשך בדף הבא....
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-מדעי המחשב

בגלל  מגמה 

שיטת היבחנות 

עם ספרים 

פתוחים, כל 

הספרים ירכשו 

על ידי 

. יש התלמידים

לשמור אותם גם 

 יא' -ל

יסודות מדעי המחשב 

 – משולב עצמים -

JAVA  -  אחלק  +

 חלק ב'

 -  

 מבט לחלונות

  

 מחשבים מואץ

יסודות מדעי המחשב 

 – משולב עצמים -

JAVA  - חלק  חלק א +

 ב'

 

 מבט לחלונות

ארגון המחשב ושפת 

 סף ברק גונן

http//:data.cyber.org.il/assembly/gvahim_assembly_book.pdf 

 


