
 

 0110 -   1-מ                    
 ספרי  לימוד לשנה"ל התשפ"א–  לכיתות יא'

 ח"לי 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 
1. 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.  

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

 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 החומרים" 
 מכון ויצמן למדע.

 רשימת  ספרים נוספת תימסר בתחילת השנה.
 

 ולשמור את חלק א'.)חלק ב'(.  עדי רוזן  –מכניקה ניוטונית   .1    : פיסיקה
 ואילך (  2007-)ניתן משומש מעדי רוזן  –בחינות בגרות    .2      

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

 תימסר הודעה בתחילת השנה. : כלכלה 
  

 נית אלעד, אורית רן.ניסן נוה, רו –" סוציולוגיה במעגלי חברה": סוציולוגיה
 )ספרים משנה שעברה(. –תרבות, קבוצה, חברות, משפחה.  –ספרים  4                  

 
 תימסר הודעה בתחילת השנה.  פסיכולוגיה:

 
 מתקשרים, בהוצאת זמורה ביתן המונים:תקשורת 

 
 "משלום למלחמה ולשואה" בהוצאת מט"ח .: היסטוריה

 
    ", בהוצאת משרד יהודית ודמוקרטית מדינה ב –בישראל  רחים "להיות אז       :אזרחות

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

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

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

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

 
הבא / וד המשך בעמ /  



 
         הוצאת כרמי -ונה אנטיג         :ספרות

                   
 .אין צורך בספרי לימוד               חנ"ג:

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

   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 –תנ"ך מלא       תנ"ך:

 
  .B1 Valerie LaskowEn Francais 2 A2:  צרפתית


