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 ט' לכיתות –התש"פלימוד לשנה"ל  ספרי 

 

 :אנגלית

  

1. Imagine by Harriet Coddington - stage three  - Eric Cohen Books 
2. Grammar Helper 5  U.P.P. by Batia Elazar and Ronit Broder 
3. Celebrating  Llterature by Anna – Louisa Birgr, U.P.P 
 

 משרד החינוך  –תל  –פרקים בהזנה באדם בבעלי חיים ובצמחים     .1       : ביולוגיה
 הוצאת מעלות. -והאוניברסיטה העברית בירושלים                          

  
         ., יסופקו בהמשךחוברות עבודה בנושא התא ובנושא תורשה                  

 
 .פרקנייה מרוכזת של בית הס         : ספרות

 
 .הוצ' רכס –ד"ר דבורה יעקובי  –בסביבת הכימיה          כימיה:

 
 מאת נגה גנאל ויפעת שרעבי אבירם -לשון וטקסט א'             לשון:

 
 לפי התוכנית  –חלק א' – גבי יקואל הוצאת משבצת –מתמטיקה לכיתה ט'    מתמטיקה:

 החדשה של משרד החינוך.                   
                    

 , הוצאת "רכס"רות נסימי – חלק ג' –הספר "ממתאז"         ערבית: 
 

       אופטיקה גאומטרית, עדי רוזן.  –כרך א'  –קרינה וחומר        פיסיקה:
 

 אין צורך לרכוש ספרי לימוד.     היסטוריה:
 מכון ליר בהוצאת רכס -ערכים ואזרחים אזרחות פעילה        : אזרחות

 
 :תיתצרפ

    Ca va bien !  1   le livre  A1 ( ספר הסגול)     [Valerie Laskow] 

Ca va bien ! 1 le cahier A1 ( ספר צהוב)        [ Valerie Laskow] 

  . 
 תנ"ך שלם, ללא פירושים, הוצאת "קורן" )בלבד(.          : תנ"ך
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 י' ותלכית –התש"פלימוד לשנה"ל  ספרי 

 :אנגלית
 

1. Grammar Issues 1  Batia Elazar and Ronit Broder, UPP 
2. Take a Stand  Debi Partouche and Allison Sarnow, Eric Cohen Books. 
 

 אנגלית מואץ
1. High Five by Robert Revez- Eric Cohen Books. 
2. Tests for for Module E ,  - Eric Cohen  Books. 
3.  Option 1 Literature for 5 points, Eric Cohen Books 

   
     

 קורן נשר שרעבי, ,נגה גנאל. -בשבילי הטקסט      :לשון
 

 ללא פירושים . - תנך מלא בהוצאת קורן       :תנ"ך
     

     הוצאת כנרת. -הלאומיות בישראל ובעמים/ יובל קוברסקי : היסטוריה
 

 :כלכלה + סוציולוגיה
 סר בתחילת שנה"ל. יימ ( 1             
 ניסן נוה, רונית אלעד, אורית רן. –" סוציולוגיה במעגלי חברה: "סוציולוגיה ( 2             

 )ספרים משנה שעברה(. –תרבות, קבוצה, חברות, משפחה.  –ספרים  4                   
 

 :צרפתית
Dictionnaire Francais-hebreu-francais  

 צרפתית של כהן.-עברית-פתיתמילון צר               
 חוברת פנימית תירכש בתחילת השנה.               

           
 :  חוברת  אלי מזרחי.ערבית

 מילון איילון שנער.             
 

 עורכת פרופ' ליאת  -:  תולדות האסלאם ומדינות המזרח התיכון בעת החדשה מזרחנות
 הוצאת רכס -קוזמא                

          
 .אין צורך לרכוש ספרים   : מגמת חנ"ג

 
 הס, דידה פרנקל, נורית בשן –ביולוגיה של האדם/עדי מרקוזה      : ביולוגיה 

 הוצ' המרכז להוראת המדעים אונ' העברית. 
 רכישה מרוכזת של חוברת מעבדה, תתבצע בתחילת שנה"ל. 
 

 רכסד"ר דבורה יעקובי הוצ'  -"ועכשיו כימיה"        כימיה:
   

 יימסר בתחילת השנה : כימיה אוריינות
 
 



 
 

               
 עדי רוזן. –כרך א'  מכניקה ניוטונית (  1        פיסיקה:

 עדי רוזן.   -אופטיקה גיאומטרית כרך א' -(   לשמור את הספר מכיתה ט'2                   
 (.2007 -שומש  לא ישן מעדי רוזן )אפשר מ –(   ספר בגרויות 3                   

 
 .180 מתמטיקה  יואל גבע      :  יח"ל 3     :מתמטיקה

 .804,806חלק א'  יח"ל(  4,5בני גורן מתמטיקה )  ל: יח" 4,5                    
 

                     
 : רכישה מרוכזת בתחילת שנה"ל.תקשורת המונים

 
 

        הוצאת "השראה"   JAVAבשפת  - 1+2יסודות מדעי המחשב  ( 1: מדעי המחשב
 צורך לקבל או לרכוש. איןאוניברסיטת ת"א.                           
 מדעי המחשב. -הספרים נמצאים גם באתר ביה"ס                           

 
 החומר יינתן ע"י המורה. -(  תכנות בסביבת אינטרנט 2  

 

 

 

 : חינוך תעבורתי
: המהדורה החדשה בהתאמה לתוכנית החינוך התעבורתי

 איתמר לוין ואיילת לוין. -הלימודים החדשה של אגף זה"ב. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       מ-1   - 0645

 ספרי  לימוד לשנה"ל התש"פ–  לכיתות יא'

 

 יח"ל 5:אנגלית

1. Keep Linking Lines by Haya Arbeitman & Asenath Keinana –UPP. 
2.   Tests for for Module E ,  - Eric Cohen  Books. 
3.    Option 1 Literature for 5 points, Eric Cohen Books 

 
 אנגלית מואץ

1. Keep High Five by Robert Revez- Eric Cohen Books. 
2. Tests for for Module G ,  - Eric Cohen  Books. 
3. Keep Option 1 Literature for 5 points, Eric Cohen Books 
4. All My Sons – Eric Cohen Books.(חוברת כתומה) 

 
 

 אנגלית 4 יח"ל
 

1. Take The Lead by Ziva Maor- UPP. 
2. Literature for 4 points- Option 1- Eric Cohen Books. 
3. Mastering Modules C, E, Eric Cohen Books.  

 

   : ולוגיהבי
 
 . מכור את ספר הלימוד של כיתה י'ל לא*  

 מהדורה חדשה. -המרכז להוראת המדעים –פרקים באקולוגיה / רות אמיר  .1     
 חיה גרוס, עתידיה. –יחידת החיים  –התא  .2                

 
 :יח"ל 3        כימיה:

 הוצאת מכון ויצמן.  -כימיה זה בתוכנו  .1
 הוצ' הטכניון. –של כימיה  טעם  .2

יש לשמור על הספר משנה שעברה "יחסים וקשרים בעולם 
 מכון ויצמן למדע. -החומרים" 

 רשימת  ספרים נוספת תימסר בתחילת השנה.
 

 ולשמור את חלק א'.)חלק ב'(.  עדי רוזן  –מכניקה ניוטונית   .1    : פיסיקה

 ואילך (  2007-ן משומש מ)ניתעדי רוזן  –בחינות בגרות    .2      

 מודלים של האור, עדי רוזן. –קרינה וחומר: כרך ב'    .3                

                       

 :כלכלה + סוציולוגיה

 יימסר בתחילת שנה"ל.  ( 1             

 ת רן.ניסן נוה, רונית אלעד, אורי –" סוציולוגיה במעגלי חברה: "סוציולוגיה ( 2             

 )ספרים משנה שעברה(. –תרבות, קבוצה, חברות, משפחה.  –ספרים  4                   

 פסיכולוגיה:
מפגש ראשון: פסיכולוגיה כללית.  - מפגשים עם הפסיכולוגיה (.2013אל, צ' ונוימאיר מ' )-בר

 הוצאת רכס, אבן יהודה
 

 רוכזת בתחילת השנה.רכישה מ המונים:תקשורת 

 



 

 

 

 

  : אין צורך לרכוש ספרי לימוד.ההיסטורי

  

  

    ", בהוצאת משרד יהודית ודמוקרטית מדינה ב –בישראל  "להיות אזרחים        :אזרחות
 .2016החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף חברה ורוח תשע"ו,                    

     
       

  יח"ל:   3    :מתמטיקה
 גבע.יואל  – 803שאלון  –* מתמטיקה    
       802 שאלון  –מתמטיקה   –* יואל גבע             

                                          
 יח"ל:  4
      . 2-+ ב'1-חלק ב' 804שאלון   – בני גורן  *  
  יח"ל:  5
 .2-+ב'1-חלק ב' – 806שאלון     –בני גורן  * 

                                     
 ד"ר דולי לוי, מאיה דלל. -שיאי לשון   : לשון

 
         הוצאת כרמי -אנטיגונה          :ספרות
                    

         
 .אין צורך בספרי לימוד               חנ"ג:

 
 "השראה"  הוצאת   Javaבשפת  – 2+ 1יסודות מדעי המחשב .1   :מדעי המחשב

   אוניברסיטת ת"א.
 מדעי המחשב. -באתר ביה"ס  גםהספרים נמצאים                             

    האוניברסיטה העברית  Javaעיצוב תכנה מבוסס עצמים בשפת . 2           

 מל"מ , משווקת גסטליק -ירושלים                   

 מדעי המחשב. -הספרים נמצאים גם באתר ביה"ס        
 . 1998מיכל ארמוני, האוניברסיטה הפתוחה  -מודלים חישוביים .  3            

         
  חוברת אלי מזרחי.    -:ערבית  

 עברי /איילון שנער.-מילון ערבי                 
 

 עורכת פרופ' ליאת -: תולדות האסלאם ומדינות המזרח התיכון בעת בחדשה מזרחנות
 הוצאת רכס. -קוזמא               

       
 ללא פירושים. - הוצ' קורן –מלא  תנ"ך      תנ"ך:
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 לכיתות יב' –התש"פלימוד לשנה"ל  ספרי 
 

 : אנגלית

1. All My Sons – Eric Cohen Books.(חוברת כתומה) 
2. Tests for Module G  -  Eric Cohen Books 
3. Keep Option 1 Literature for 5 points, Eric Cohen Books 
 

 : יח"ל 4 ליתאנג

 
 

Take The Lead by Ziva Maor- UPP. 
Literature for 4 points- Option 1- Eric Cohen Books. 
Mastering Modules C, E, Eric Cohen Books.  

 

 
 

 

   . לא למכור את הספרים מכיתה י' וכיתה יא': ביולוגיה
            

 
   בהוצאת משרד, "ית ודמוקרטיתיהוד מדינה  –בישראל  "להיות אזרחים  :אזרחות

  .2016החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף חברה ורוח, תשע"ו                        
  
  

 

 יח"ל: 5 -ל 3 -השלמה מ          כימיה:

 

 הוצאת הטכניון. –אנרגיה בקצב הכימיה  .1
   הודעה על ספרים נוספים תימסר בתחילת השנה. .2

                    

  רכישה מרוכזת בתחילת שנה"ל.  המונים: תקשורת

 

 ממשיכים ללמוד מהספרים משנה"ל הקודמת )כיתה יא'(.   :סוציולוגיה

 

 פסיכולוגיה:
מפגש שני: פסיכולוגיה  - מפגשים עם הפסיכולוגיה (.2013אל, צ' ונוימאיר מ' )-בר 

 התפתחותית. הוצאת רכס, אבן יהודה.

מפגש שלישי: פסיכולוגיה  - גשים עם הפסיכולוגיהמפ (.2013אל, צ' ונוימאיר מ' )-בר 

 חברתית. הוצאת רכס, אבן יהודה.

  

  



 

 

 

 

 

       : מתמטיקה
 יח"ל: 4      

 חלק ג'. -805שאלון  –מתמטיקה   -בני גורן                              

 

 יח"ל: 5                 

 .2-חלק ג'-ו 1-חלק ג' – 807שאלון  –קה מתמטי  -בני גורן                              

 

 

   חוברת אלי מזרחי.            : ערבית
     מילון איילון שנער.                        

 

 יימסר בתחילת שנה"ל.      מזרחנות:
 

 משה פרידמן. – ',ב'חשמל ומגנטיות א              : פיסיקה

 המעודכן ביותר )משנה שעברה(.–עדי רוזן  –יח"ל  5 -לבחינות בגרות                           

                              
 עדי רוזן. –מודלים של אור  –כרך ב'   .1קרינה וחומר:                 

 עדי רוזן. –מודלים של האטום והגרעין  –כרך ג'   . 2      

    

           

 .החומרים יינתנו עי"י המורה      סייבר:
 

 בעל זבוב מאת גולדינג - 2+ י"ב/ 1י"ב/     ספרות:
 קאטרינה מאת אפלפלד  -  4+ י"ב 3י"ב/               
 ממשיכים עם אנטיגונה משנה שעברה.              
 רכישה מרוכזת -ספר נוסף יירכש בתחילת השנה               

 
 צרפתית:

                                               Dictionnaire francais-hebreu-francais   

לשמור את הספר של שנה שעברה                  

En Francais  2  A2-B1 ( Valerie Laskow] 

                                                                          

 
 אין צורך בספרי לימוד.               חנ"ג:

 

 


