
 
 כיתות י"א -תשפ"ג לימוד ספרי רשימת

עלות רשיון ₪  30+  לשנה לתלמיד₪  320*השאלה דיגיטלית בעלות של ממשיך גם השנה בפרוייקט בית הספר 
ההתחברות . המידע לגבי התשלום וההצטרפות ישירות מול קלאסוס יישלח אליכם בהמשך החופשה. שנתי

להלן רשימת הספרים באם תבחרו לרכוש אותם . נשלח הודעהלקלאסוס תעשה לקראת סוף אוגוסט ועל כך 
אם בחרתם להצטרף לקלאסוס קיימים מספר ספרים שיהיה עליכם לרכוש מודפסים לשימת לבכם, גם  עצמאית.

 יש לרכוש בהתאם למגמות הלימוד. בנפרד.
 יש לקבל הנחיות מהמחנכים. –תלמידי כיתות ל"ב 

 אלה ספרים ועשוי להשתנות בהתאם.* המחיר כפוף לחוזר מנכ"ל בנושא הש

והמחבר הספר שם מקצוע  הוצאה 

יש להגיע לשעורים  – תנ"ך שלם ללא פירושים תנ"ך
 עם תנך מלא.

 קורן

  לשמור פלורה מכיתה י'

מכירה תיערך  –למי שלא בהשאלה  -מקראה ספרות
  בביה"ס בתחילת השנה

 ליון בוקס

  לא בהשאלה – יימסר בתחילת השנה -רומן

 איבסאן מחזה לא בהשאלה -  בית הבובות

 3 יח"ל מתמטיקה

יואל גבע -803שאלון   

 
 יואל גבע

 4 יח"ל

יואל גבע-כרך ג'  804שאלון   

יואל גבע -כרך ד' 804שאלון   

שאלון -הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה
2021-2020מהדורת  –יח"ל  4-481  

 
 יואל גבע
 יואל גבע

 
 ארכימדס

 5 יח"ל

יואל גבע -כרך ג' 806שאלון   

יואל גבע -כרך ד' 806שאלון   

שאלון -הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה
2021-2020מהדורת  –יח"ל  4-581  

 
 יואל גבע
 יואל גבע

 כיתות ל"ב

802שאלון   

 
 יואל גבע

 מואץ
 שאלון 807 כרך א'+ב

 
 יואל גבע

 היסטוריה

 

 רכס אייל נווה -טוטליטריות ושואה

בונים מדינה -בישראל ובעמיםהלאומיות 
 אייל נווה -במזרח התיכון

 רכס

ד"ר דולי לוי ומאיה דלל הוצאת  לשמור מכיתה י' – שיאי  לשון עברית לשון
  רכס

  אין צורך בספרים אזרחות

 
..הבא בדף המשך                                                                                                           

 



 

 כיתות י"א -תשפ"גהמשך 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
Point to E – New and Old Format  
 

Focus on Writing 2   
ספר זה ינתן מודפס למי שהיה מנוי לקלאסוס  -

רוכשים גם אם מנויים  –בכיתה י'. השאר 
 השנה. 

 
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'    

 

 

 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..                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 כיתות י"א -גתשפ"המשך 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 

רכישה עצמאית של  -כיתה
 התלמידים

Linking Lines – י מכיתה לשמור '  

Point to E – י מכיתה לשמור '  

Point to G – UPP  

Focus on Writing 2   
ספר זה ינתן מודפס למי שהיה מנוי  -

רוכשים  –לקלאסוס בכיתה י'. השאר 
 גם אם מנויים השנה. 

 

 רכישה עצמאית של התלמידים :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 -גתשפ" לימוד ספרי רשימת המשך

והמחבר הספר שם מקצוע  הוצאה 

 –מגמה- מדעי המחשב
היבחנות בגלל שיטת 

עם ספרים פתוחים, כל 
הספרים ירכשו על ידי 

. יש לשמור התלמידים
את הספרים שנלמדו 

  בכיתה י'.

שמרית מן  javaמבני נתונים בשפת 
 ונוע רגוניס

 מבט לחלונות

 שלומדיםרק עבור תלמידי מדמ"ח 
הנדסת תוכנה ספר   - הנדסת תוכנה

 -לימוד מעשי תחת מערכות אנדרויד
 זאב פרימןאלברט לוי, 

 סידי טל

מפגש  " " מפגשים עם הפסיכולוגיה מגמה - פסיכולוגיה
   גש שלישי+מפ מפגש שני +  ראשון

  ! תוכנית לימודים חדשה
 

  (2020מרים ובר אל ציפי )  וימאיר רכס

-היסטוריה מורחב
 מגמה

 אין צורך בספרי לימוד 

מקראה נערכת ומודפסת לשימוש  מגמה-ספרות מורחב
תתאפשר רכישה  – פנימי בביה"ס

 בתחילת השנה.

 

 מקראה תירכש בתחילת השנה  מגמה-מגדר

 אין צורך בספרי לימוד  מגמה-אומנות

בתחילת במרוכז  חוברת תירכש מגמה-גיאוגרפיה
בתשלום נפרד השנה  

 

לא  –האטלס האוניברסיטאי החדש 
)להשאיר  קיים בהשאלה דיגיטלית

 משנה שעברה(

 משה ברוור

לכיתה י"אועכשיו כימיה, כימיה  מגמה-כימיה  

ייתכן ויידרש מתלמידים לרכוש מנוי שנתי 
  למערכת ניסויים וירטואלית

 

 הוצאת: רכס מחברת: ד"ר דבורה יעקבי

מגמה-ביוטכנולוגיה לקט  -הספר מכיתה י'לשמור  
ב'  -ניסויים בביוכימיה מכשירית

  כהן, מ' שטרן, ש' אליאס

 אורט

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

 מיכאל

 תרבות לעם

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

 
     המשך בדף הבא....                                                                                           

 

 

 



 

 

 

 

 כיתות י"א -גתשפ" לימוד ספרי רשימת המשך

והמחבר הספר שם מקצוע  הוצאה 

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

מורכביםהדמיות ללמידה מבוססת חקר, והצגה חזותית ודינמית של תהליכים   

 באמצעות אנימציות, פעילויות אינטראקטיביות, מצגות סרטונים ועוד.

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

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

  מגמה:שכבת יא 

שח 60כל ספר מתוקשב/סביבה דיגיטלית   

 אקולוגיה 

 התא 

הכניסה . ה בתחילת השנההרכישה)אונליין( תעש -מי שלא בהשאלה דרך קלאסוס   

גיטליות נעשית דרך שם משתמש וסיסמא של משרד החינוך ילסביבות הלימוד הד  

 

מגמה-פיסיקה  ספרים דיגיטליים חינם!! 

כרך א'  -מכניקה ניוטונית  

עדי רוזןמחבר:   

מכון וייצמן למדעהוצאה:   

 ניתן לרכוש מהדורה מודפסת

כרך ב'  -מכניקה ניוטונית  מחבר: עדי רוזן 

 הוצאה: מכון וייצמן למדע

 ניתן לרכוש מהדורה מודפסת

יח"ל  5מבחני בגרות בפיזיקה 
, לשמור 2021- מכניקה וחשמל 

 משנה קודמת

 מחבר: עדי רוזן

 הוצאה: מכון וייצמן למדע

-חינוך גופני מורחב
 מגמה

לשמור  –פיזיולוגיה של המאמץ 
 משנה קודמת

 פוקוס

 


