
 

 "אפ' לשנה"ל תש אירשימת ספרי לימוד לכיתה 

 :אנגלית )כיתות יא'(

 או אלקטרוני  מילון קשיחיש לרכוש 

 

5 POINT ENGLISH  

1. “High Points”  Evelyn Ezra, E.C.B  

2. “High Points” practice book”  Evelyn Ezra, E.C.B  

3 מילון אוקספורד .    Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers   

עברי,      - אנגלי  - אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת  

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d            'לשימוש עד סוף כיתה יב    

   או  מילון זילברמן  אנגלי –  עברי / עברי –  אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב '

4. "Literature for 5 points" – option 1 – E.C.B    המשך משנה שעברה 

5. All My Sons – Arthur Miller – 2010 E.C.B  יש לרכוש את הספר הקשיח  .  

6. Exam Parctice For Module E - E.C.B   

7. New Practical Grammar For Proficiency- E.C.B   

4 POINT ENGLISH  

1 מילון אוקספורד .    Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers   

עברי,      - אנגלי  - אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת  

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d            'לשימוש עד סוף כיתה יב    

 או  מילון זילברמן  אנגלי –  עברי / עברי –  אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב ' 

2. "Making Sense” , Eric Cohen books. 

3. “ Making Sense practice book” , E.C.B  

4. “Literature for 4 points- option 1 ”  E.C.B   . המשך משנה שעברה 

5. Exam Practice For Module C - E.C.B.   

6. Grammar Issues1-upp 

7. Mastering Module C -ECB    

 

 היסטוריה:

 הוצאת מט"ח, ק. טביביאן. מט"ח.  – . מסעות בזמן "משלום למלחמה ולשואה" 1

 הוצאת מט"ח, ק. טביביאן. מט"ח.  –" . הלאומיות "בונים מדינה במזה"ת2

 

 :לשון

 קורן נשר שרעבי ונגה גנאל / שרי הוצאה לאור.  -: " "בשבילי הטקסט

 

 



 

 :מתמטיקה

 שנלמד בכיתה י'.  נא לשמור את הספר  / יואל גבע  803מתמטיקה שאלון   –יח"ל  3

 כרכים ג+ד )שני ספרים( / יואל גבע  804מתמטיקה שאלון   –יח"ל  4

 כהן , מ. רוזנפלד / א.  35481יח"ל שאלון  4הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה לתלמידי 

 כרכים ג+ד )שני ספרים( / יואל גבע  806מתמטיקה שאלון   –יח"ל  5

 / א. כהן , מ. רוזנפלד  35581יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה לתלמידי 

 

 מומלץ בהוצאת קורן.   - תנ"ך מלא :תנ"ך

 

 מסלולי בחירה:

 

 :ביולוגיה

 ויכלל בגבייה של תשלומי ביה"ס ייקבע בתחילת השנההמחיר   –מט"ח סביבה מתוקשבת של 

 

 היסטוריה מסלול:

 יונינה פלורנסהיים –.תולדות ארה"ב 1

 אהרון שי  –.ממלחמת האופיום עד יורשי מאו 2

 

 :כימיה לתלמידים שהתקבלו ללימודי המקצוע בחמד"ע

   הוצאת: רכס / "...ועכשיו כימיה, כימיה לכיתה י"א /  ד"ר דבורה יעקבי .1

 /https:/classoos.com/il-he/book/8341מומלצת מהדורה דיגיטלית: 

ספר דיגיטלי חינם: "אנרגיה בקצב הכימיה. / דר' מרים כרמי ואדית וייסלברג / מכון   .2

 וייצמן למדע. 

 ייתכן ויידרש מהתלמידים לרכוש מנוי שנתי למערכת ניסויים וירטואלית.  .3

 

 מדעי החברה: סוציולוגיה +פסיכולוגיה:

 וץ הקבוצות יימסר בהמשך בצירוף הודעה על ספרי הלימוד.שיב

 כיתה חד מסלולית  -סוציולוגיה 

 תרבות, הוצאת רכס. -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 1

 קבוצה, הוצאת רכס. -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 2

 מוסד המשפחה, הוצאת רכס.  -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 3

 חיברות, הוצאת רכס. -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 4

 פסיכולוגיה 

 יפורסם בהמשך.

 

 



 

 :מחשבת ישראל

 הוצאת מעלות. -. "את שאהבה נפשי" 1

 הוצאת מכון הרטמן.  -. שמונה פרקים לרמב"ם  2

 

 היצירות תימסר בראשית השנה ע"י המורה המלמד בכיתה.רשימת  :ספרות מסלול מוגבר

 

  :ערבית

 בתחילת שנה"ל תינתן הודעה לגבי ספר הלימוד. . 1

 עברי ללשון הערבית החדשה / ד. איילון, פ. שנער.-. מילון ערבי2

 עברי שימושי / אברהם שרוני, משרד הביטחון.  -. מילון ערבי3

 . התלמידים ירכשו חוברת תרגול פנימית הנבנית ע"י מורי המגמה. 4

 . נא לשמור את הספר משנה שעברה.5

 

 :פיזיקה לתלמידים שהתקבלו ללימודי המקצוע בחמד"ע

מכון ויצמן   /  עדי רוזן  / בכיתה י'(. ספר דיגיטלי חינם: מכניקה ניוטונית כרך א' )אם לא נרכש 1

 למדע.

 . ספר דיגיטלי חינם: מכניקה ניוטונית כרך ב' / עדי רוזן/ מכון ויצמן למדע. 2

 למדע.  /עדי רוזן/ מכון ויצמן  9201מהדורה יחידות לימוד  5לקט מבחני בגרות פיזיקה,  .3

 תימסר הודעה על רכישת ספרים נוספים.  "אבמהלך תשפ

 

 : ספרי הלימוד יתפרסמו בתחילת השנה. פילוסופיה

 

 :יח"ל( 5צרפתית )

1 .En francais 2 / Vale'rie Laskow    הוצאה לאורTLG 

2 .Textes litteraires / Vale'rie Laskow    הוצאה לאורTLG 

 

 

 

 

 

 פירוט ספרי הלימוד למגמות בעמוד הבא

 

 

 

   יירכשו במרוכז בתחילת השנה. 



 

  :תאטרון

 טרגדיה 

 סופוקלס. תרגום: אהרון שבתאי. הוצאת: שוקן  /" אדיפוס המלך. " 1

 קספיר. תרגום: אברהם שלונסקי. הוצאת: ספרית הפועלים ייש /" המלט. " 2

 )אפשר גם: 'המלט', תרגום: ט. כרמי. הוצאת: דביר(     

 

  20-תיאטרון המאה ה

 ברטולד ברכט. תרגום: שמעון זנדבנק הוצאת עם עובד.  / " שלושה מחזות" . 1

   .הקיבוץ המאוחד הוצאת חנוך לוין )המחזה: הילד החולם(" / מלאכת החיים ואחרים. " 2

  

 

 :מוסיקה קלאסית

 ספר הקוראלים של באך יירכש בקניה מרוכזת.

משנה שעברה )או  –בהוצאת מט"ח  20-מימי הביניים עד המאה התולדות המוסיקה 

 .בקלאסוס(

 

 :מוסיקה ג'אז

 . "קצב לכולם" / רוני הולן. 1

 . "יסודות בהרמוניה של הג'אז ושל המוסיקה הקלה" / אלי בנקאוט ועמיקם קימלמן.2

 )דיזינגוף סנטר ת"א(  כלי זמרר"ג(,  )דימול מרום:את הספרים ניתן לרכוש ב

 צייטלין ת"א(. )רח' שכטר

 . ספר הקוראלים של באך.3

 

  :לתלמידי אמנות פלסטית -תולדות האמנות 

 "19-. בתחילת השנה תירכש חוברת בנושא: "אמנות המאה ה1

 . להרחבה ולהעשרה מומלץ לרכוש:2

 שלוה הדר הוכשטטמבוא לאמנות מודרנית מהניאו קלאסיקה ועד לאימפרסיוניזם /     

 

 

 

 

 

 

 


