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 חלשנה"ל תשע" –שימת ספרי הלימוד לכיתה י"א ר
 

 אזרחות:
 חוברת פנימית תרכש בתחילת השנה.

 
  :היסטוריה

 .2009. הוצאת רכס טוטליטריות ושואה אייל נווה, נעמי ורד,דוד שחר, 1
 .2009הוצאת רכס  הלאומיות בישראל ובעמים, בונים מדינה במזרח התיכון,. אייל נווה,נעמי ורד,דוד שחר, 2
 
 .חוברת תרכש בתחילת השנה מתבקשים שלא לרכוש ספרים 4וי"א  3יאשימו לב: תלמידי כיתות * 
 

  :לשון עברית
 הספר שנרכש בכיתה י', משמש גם לכיתה י"א.

. 
  מתמטיקה

 (מב"רי"ל )כולל  3רמה 
 .יחידות לימוד 3,  803ריקי טל, מתמטיקה , שאלון יואל גבע/ אריק דז'לדטי /  .1

 (.2012.+ נספח לספר )על פי המאגר החדש יחידות לימוד 3, 802מתמטיקה שאלון יואל גבע/ ריקי טל ,  .2

 על פי תכנית , 803יח"ל שאלון  3הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי מריאן רוזנפלד ואדית כהן ,  .3

 )נרכש בכיתה יוד( ההבחנות החדשה

 ב(."*אין למכור את הספרים במתמטיקה. )יעשה בהם שימוש עד כתה י

 י"ל  4רמה 
יחידות לימוד,  כרך א' וכרך ב'   5 –ו   4)כיתה י'(   806 –ו  804מתמטיקה שאלונים יואל גבע / אריק דז'לדטי . 1

 )נרכש בכיתה י'( כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה.

 יחידות לימוד, כרך ג' וכרך ד'. 4א( ")כיתה י 804מתמטיקה שאלון . יואל גבע / אריק דז'לדטי , 2
 . ספר מבחני מתכונת יירכש במהלך השנה.3

 ב(."*אין למכור את הספרים במתמטיקה. )יעשה בהם שימוש עד כתה י
 

 י"ל  5רמה 
יחידות לימוד,  כרך א' וכרך ב'   5 –ו   4)כיתה י'(   806 –ו  804מתמטיקה שאלונים יואל גבע / אריק דז'לדטי . 1

 (ודנרכש בכיתה י) כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה.

  035806, שאלון 1 –, חלק ב' יחידות לימוד 5מתמטיקה . בני גורן, 2
  035806ו' , שאלון  2 -, חלק ב' יחידות לימוד 5 מתמטיקה. בני גורן, 3
 . ספר מבחני מתכונת יירכש במהלך השנה.4

 ב(."*אין למכור את הספרים במתמטיקה. )יעשה בהם שימוש עד כתה י
 

  מואצת: כיתת מופת
 . 035807שאלון  1 –, חלק ג'  יחידות לימוד 5מתמטיקה בני גורן,  .1
 .035807שאלון  2 –, חלק ג' יחידות לימוד 5מתמטיקה בני גורן,  .2
 ספר בחינות מתכונת יירכש במהלך השנה. .3

 ב(."*אין למכור את הספרים במתמטיקה. )יעשה בהם שימוש עד כתה י
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 ספרות: 
 עובד,ספריה לעם, הוצאת עם כל החיים לפניואז'אר אמיל, .1
 (₪ 65:ירכש ברכישה משותפת בתחילת השנה )עלות - . לקט שירים וסיפורים2
 

   תנ"ך:
 , הוצאת קורן, ירושלים. )ללא פירושים(. ך מלא"תנ 1

  ספר נוסף יירכש במהלך השנה .2
 

 אנגלית:
 

YOD ALEF 5 POINTS: 

1. High Points Student's Book  and Practice Book  by Evelyn Ezra (ECB)  

2. Exam Practice for Module E (ECB) 

3. Literature Program 5 points Option 2 (UPP) From last year. 

4. The Wave :The Classroom is out of control by Morton Rhue ( Puffin, Penguin Books Ltd) 

5.New Practical Grammar For Proficiency (ECB). From last year. 

6. 

 החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.    

 מילון:

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn או 

New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.   From last  

year. 

 מילונית:

 או יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 

 

 

YOD ALEF 4 POINTS: 

1. It Makes Sense by Rita Carmel and Janet Goren Student's book + Practice Book (ECB) 

From last year. 

2. Exam Practice for Module C (ECB) 

3. Literature Program Option 2 (UPP) From last year. 

4. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year. 

5. 

 החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.    

  מילון:                                                             

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn או 

New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S. From last 

year. 

 מילונית:

 או יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 
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YOD ALEF 3 POINTS: 

1. Contrasts Book + Workbook (ECB), by Rita Carmel, Janet Goren and Harriet Coddington. 

From last year 

2. Exam Practice for Module A (ECB) 

3. Mastering Modules A B C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstain (ECB) From last year 

4. New Develop Your Grammar Ellen Zelenko (ECB) From last year. 

5. Point To 3 Unit Log B/ UPP, by Tali Gonen and Haya Kleen 

  6                                                      החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.  

 מילון:

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn או 

New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.   From last 

year. 

 מילונית:

 או יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 

 

YOD ALEF MOETZET: 

1. High Points Student's Book and Practice Book - by Evelyn Ezra. (ECB). From last year. 

2. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year. 

3. Log into Literature 5 points/ UPP, by Orley Kathleen Marron From last year. 

4. Exam Practice for Module E (ECB)  

5. Exam Practice for Module G (ECB) 

 6                                                    החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.    

 מילון:

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn או 

New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.   From last 

year. 

 מילונית:

 או יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 

 

 

 "א:ספרי הלימוד למקצועות המוגברים בי
 

 אמנות 
 .יירכש במרוכז בתחילת השנה  היסטוריה עד האימפרסיוניזם" -"תולדות האמנות מהפרה
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 י"ל  5ביולוגיה 
לפי הנושאים של תוכנית הלימודים החדשה(, מבחר שאלות מתוך בחינות בגרות בביולוגיה ) ד"ר אורי יואל,. 1

2004 

 ()ניתן להוריד ממט"ח בחינם( 2008-החדש. )מ- פרקים באקולוגיה  ות אמיר,ר. 2

,המרכז להוראת המדעים, האונ' העברית/מהדורת  יחידת החיים -התא   עתידיה,חיה גרוס, יהודית . 3
 (ניתן להוריד ממט"ח בחינם) תשס"א.

 

 י"ל 5גיאוגרפיה 

 )נרכש בכיתה יוד( ואילך(. 1996. יבנה. )מ פיסי, מדיני, כלכלי –חדשאטלס אוניברסיטאי  ברוור, . 1

 .האוניברסיטה העברית ירושלים. האטלס הלאומי - אטלס ישראל החדש. 2

 .במשך השנהנוסף תתכן רכישה של ספר . 3

 
 י"ל 5 -הנדסת תוכנה
 קבוצת סייבר:

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 

 
 וידרקבוצת אנד

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 

 

 מגמת חינוך גופני
 .יירכש במרוכז בתחילת השנה – הפיזיולוגיה של המאמץ".שחר נייס, עמרי ענבר, "1
 

 י"ל  5כימיה 
, המחלקה להוראת המדעים, כימיה .... זה בתוכנו. דבורה קצביץ, נעמי ארנסט, רונית ברד, דינה רפפורט, 1

  .מכון ויצמן
 , הוצאת יסוד.טעם של כימיהד"ר אורית הרשקוביץ, צביה קברמן,  .2
 .חדש -חומר למחשבה י"א -כימיה וידידה גוטליב, אורית מולוידזון . 3
 , הוצאת יסוד.אנרגיה בקצב הכימיהמרים כרמי, אדית וייסלברג,  .4
 

 ספרי הלימוד ירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה.  מוסיקה
 

 י"ל 5 –מדעי המחשב 
 "מבט לחלונות" הוצאה לאור, חלק ב'וא'   חלק Cבסביבת # מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט.1
 . יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנהנוסף ספרי הלימוד . 2

 
 פסיכולוגיה - סוציולוגיה

 יוד( בכיתה )נרכש, הוצאת רכס. סוציולוגיה במעגלי חברה : "תרבות"ניסן נוה רונית אלעד ,. 1
 (יודבכיתה נרכש , הוצאת רכס. )סוציולוגיה במעגלי חברה : "קבוצה"ניסן נוה רונית אלעד ,. 2
 ", הוצאת רכס.סוציולוגיה במעגלי חברה : "משפחהניסן נוה רונית אלעד, . 3
 ", הוצאת רכס.סוציולוגיה במעגלי חברה : "חיברותניסן נוה רונית אלעד, . 4
 . מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית. הוצאת רכס.מפגשים עם הפסיכולוגיהאל צ. ונוימאיר מ. -בר. 5

ירכשו רק את הספרים בסוציולוגיה  א"יכיתה התלמידים שמתחילים את המגמה ב שימו לב!
 רשימה.ב 1-4המופיעים בסעיפים 
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 י"ל 5פיסיקה 
 יוד( בכיתה )נרכש עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן - מכניקה ניוטונית כרך א' .1
 .עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן - מכניקה ניוטונית כרך ב'. 2
 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן -עדי רוזן  - מודלים של האור -קרינה וחומר כרך ב'. 3
 יוד( בכיתה )נרכש המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן. -עדי רוזן  - אופטיקה גיאומטרית -קרינה וחומר כרך א' . 4
 לכל הכיתה( 30% -ימסרו בהמשך השנה )בהתאם לתכנית הספרים נוספים . 5
  

  י"ל 5ערבית   
 .)הוצאת משרד הביטחון( עברי מילון ערבי  , שרוני. 1
 )יירכש במרוכז בתחילת השנה(",חוברת עבודה והכנה לבגרותספר תרגול ". 2
  ומחברת(.יש לשמור את חומרי הלימוד מכיתה יוד )ספר . 3
 ב(."כתה ייש לשמור את הספרים עד לסוף )
 

 צרפתית:

 ) ודכיתה ימ) Hachette, 2007Le Kiosque 2 ,. ספר וחוברת:1

 TLG -Valerie Laskow – En francais 2.ספר:2

 .חוברת נוספת תרכש במהלך השנה.3

 Marc M. Cohen – /עברי. מילון צרפתי4

 
  תיאטרון

 ", תרגום: אהרן שבתאי, הוצאת: שוקן.אדיפוס המלךסופוקלס, " .1
 עם.-", תרגום: תרצה אתר, הוצאת: אור"ביבר הזכוכיתטנסי ויליאמס,  .2

 
  י"ל 3מוגבר   -תנ"ך 

 , הוצאת קורן, ירושלים. )ללא פירושים(. ך מלא"תנ

 
 :תקשורת

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה, בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה. 

 

 
 

 בברכת שנת לימודים פוריה          
 צוות התיכון ע"ש עמוס דה שליט


