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 פ"אלשנה"ל תש –רשימת ספרי הלימוד לכיתה י"א 
 

 אזרחות:

 , הוצאת כנרתישראל מדינה יהודית ודמוקרטיתדוד שחר/ 
 

 :היסטוריה
 מט"ח ,ושואה משלום למלחמהק. טביביאן  .1

 , שז"רבונים מדינה במזרח התיכון -לאומיות ב'  אורבך גולדברג, ח. דומקה, צ. א.  .2

 
  :לשון עברית

 גם לכיתה י"א. וד, ישמשובכיתה י ושנרכשוהחוברת הלבנה  ספר הלימוד
 

  מתמטיקה
 (מב"ר"ל )כולל חי 3רמה 

 )נרכש בכיתה י'(.יחידות לימוד 3,  803ריקי טל, מתמטיקה , שאלון יואל גבע/ אריק דז'לדטי /  .1

 על פי תכנית , 803יח"ל שאלון  3הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי מריאן רוזנפלד ואדית כהן ,  .2

 תיתכן רכישה מרוכזת. . ההבחנות החדשה

 .במהלך השנה רכש במרוכזית בגרותמבחני  חוברת. 3

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

 "ל חי 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

 (804) 481035, שאלון 1 –, חלק ב' יחידות לימוד 4מתמטיקה גורן,  בני. 2

 (804) 481035, שאלון  2 -, חלק ב' יחידות לימוד 4 מתמטיקה. בני גורן, 3
 .תכן רכישה מרוכזתית - . ספר מבחני מתכונת יירכש במהלך השנה4

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

 
 "ל חי 5רמה 

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

 (נרכש בכיתה יוד) כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה.

 (806) 581035, שאלון 1 –, חלק ב' יחידות לימוד 5מתמטיקה . בני גורן, 2
 (806) 581035, שאלון  2 -, חלק ב' יחידות לימוד 5 מתמטיקה. בני גורן, 3
 .תכן רכישה מרוכזתית -השנה. ספר מבחני מתכונת יירכש במהלך 4

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

  מואצת: כיתת מופת

 . (807) 582035שאלון  1 –, חלק ג' יחידות לימוד 5מתמטיקה בני גורן,  .1
 ..(807) 582035שאלון  2 –, חלק ג' יחידות לימוד 5מתמטיקה בני גורן,  .2
 .תכן רכישה מרוכזתית -יירכש במהלך השנהספר בחינות מתכונת  .3

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

 2011הוצאת הקיבוץ המאוחד, הספריה החדשה,  "של עכברים ואנשים". סטיינבק ג'ון,  1

 בהנחה משמעותית באתר האינטרנט של ההוצאה. "של עכברים ואנשים"ניתן לרכוש את הנובלה  הערה:

 ₪( 65עלות ירכש ברכישה משותפת בתחילת השנה ) - . לקט שירים וסיפורים2

 

   תנ"ך:

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

 
 אנגלית:

 רמות הלימוד באנגלית: לכלמיועדים  -מילונית /מילון
 בין מילון או מילונית: לבחוררשאי החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד 

 

 מילון:

                                                                                                                   

 / Kernerman, Lonnie KahnHebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 
  או

   ./ Zilberman, SEnglish Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 
 מילונית:

  יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
 או

Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 
 
 

 

YOD ALEF 5 POINTS: 

1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB)  

2. Exam Practice for Module E (ECB)  

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

4. Grammar Issues 2, by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) From last year. 

5. 

 

 

YOD ALEF 4 POINTS: 

1. Turning Points by Rena Shemesh, Book and Workbook (ECB) From last year.  

2. Exam Practice for Module C (ECB) 

3. Grammar Issues 2, by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) From last year. 
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YOD ALEF 3 POINTS: 

1. That’s Right by Maggie Ben Zion, Book and Workbook (ECB) From last year   

2. Revised Mastering Modules A C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstein (ECB) From last 

year   

3. Exam Practice for Module A (ECB) 

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

 

 

YOD ALEF MOETZET: 

1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB) From last year. 

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

3. Exam Practice for Module G (ECB) 

4. New Practical Grammar For Proficiency (ECB). 

5. The Catcher in the Rye, Little Brown and Company. 

 
 
 

 "א:ספרי הלימוד למקצועות המוגברים בי
 

 אמנות 

 .השנה במרוכז שתי חוברות יירכשו בתחילת
 

 "ל חי 5ביולוגיה 
 רכישה מרוכזת בתחילת השנה – הילקוט הדיגיטלי חט"ע - אונליין לחטיבה עליונה -מבנה ופעילות  -התא. 1
 
 

 "לחי 5 -הנדסת תוכנה
 קבוצת סייבר:

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 

 
 וידרקבוצת אנד

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 

 

 מגמת חינוך גופני
 .בתחילת השנה מרוכז ןרכשו באופיספר הלימוד וחוברות הלימוד במגמת חנ"ג י

 
 "לחי 5כימיה 

 .מנוי לאתר לימודי בפיקוח משרד החינוךבמרוכז ירכש יבתחילת השנה, 
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   מוסיקה

 בתחילת השנה.ספר תולדות המוסיקה יירכז במרוכז 

 
 "לחי 5 –מדעי המחשב 

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה.

 
 

 פסיכולוגיה - סוציולוגיה
 יוד( בכיתה )נרכש, הוצאת רכס. סוציולוגיה במעגלי חברה : "תרבות"ניסן נוה רונית אלעד ,. 1
 , הוצאת רכס. סוציולוגיה במעגלי חברה : "קבוצה"ניסן נוה רונית אלעד ,. 2
 ", הוצאת רכס.סוציולוגיה במעגלי חברה : "משפחהניסן נוה רונית אלעד, . 3
 יוד( בכיתה )נרכש ", הוצאת רכס.סוציולוגיה במעגלי חברה : "חיברותניסן נוה רונית אלעד, . 4

ספר בהתאם לתוכנית לימודים חדשה בפסיכולוגיה עדיין לא יצא לאור. התלמידים יעודכנו בתחילת 
 .השנה

 
 ספרות קולנוע:

 .רכש בתחילת השנהית תוחוברת יציר .1

 ., תרגום: אהרון קומם, הוצאת אור עםחלום ליל קיץקספיר ויליאם, ייש .2

 
 "לחי 5פיסיקה 

 )נרכש בכיתה יוד( עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן - מכניקה ניוטונית כרך א' .1

 רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן.עדי  - מכניקה ניוטונית כרך ב' .2
 .מודלים של האור, עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן –קרינה וחומר כרך ב' . 3
 

 דיפלומטיה

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

 :תקשורת

 ספר הלימוד יירכש במרוכז בשנה הבאה.

 

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


