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רשימת ספרי לימוד – שכבה י"א – תשע"ט
*רשימת הספרים לכיתות התקשוב תפורסם בנפרד
המקצוע
אנגלית

שם הספר המחבר וההוצאה
ספרי לימוד אנגלית  5יח"ל
(ממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה) – Literature for 5 Points Option 2, ECB
All My Sons, ECB
High Five - Student's Book, ECB
תלמידי כיתות המחוננים ונחשון בלבד– High Five - Practice Book, ECB
לתלמידים הזכאים להקראת שאלון מומלץ לרכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימוד.

ספרי לימוד אנגלית  4יח"ל
(ממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה) – Literature for 5 Points Option 2, ECB
Making Sense – Student's Book, ECB
Making Sense – Practice Book, ECB
לתלמידים הזכאים להקראת שאלון מומלץ לרכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימוד.

מילונים רגילים המאושרים לשימוש:
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-EnglishHebrew Student's Dictionary.
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew - English Dictionary.
מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש:
שם הדגם והמפתח
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
השימוש במילון מאושר במבחנים בספרות והבנת הנקרא בלבד.
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רשימת ספרי לימוד – שכבה י"א – תשע"ט
*רשימת הספרים לכיתות התקשוב תפורסם בנפרד
שם הספר המחבר וההוצאה

המקצוע
אזרחות

חוברת תירכש בתחילת השנה

ביולוגיה

פרקים באקולוגיה – אמיר רות ,המרכז להוראת המדעים ,האוניברסיטה העברית

ביוטכנולוגיה

לשמור את הספרים משנים קודמות
תהליכים ביוטכנולוגיים – עמיחי פרימן וסימונה אברמוב  -מפט עמל – מומלץ .ממשיכים ללמוד עם
הספר גם בכיתה י"ב

 הנדסה גנטית  :מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים  -דן מיכאל ,ענת ירדן – מכון ויצמן  ,חובהגיאוגרפיה

אטלס אוניברסיטאי חדש פיזי ,מדיני ,כלכלי  -ברוור  ,הוצאת יבנה משנת  2000ואילך-זרקור למרחב – ניבה דגן ,לינדה גטניו ,רכס

היסטוריה

מסעות בזמן :בונים מדינה במזרח התיכון קציעה אביאלי-טביביאן ,מטח

כימיה

הכימיה אתגר  -ספר נתונים – כהן איטה – מכון ויצמן (חוברת ירוקה) משנה שעברה

לשון

-ממשיכים עם הספר של כיתה י  :בשבילי הטקסט ,שרעבי וגנאל

מדעי החברה -
כלכלה
מדעי החברה –
פסיכולוגיה

קניה מרוכזת של חוברת תעשה בתחילת שנה
מפגשים עם הפסיכולוגיה – פסיכולוגיה כללית – מרים נוימאיר וציפי בראל –רכס( 2009 ,כריכה
כחולה) או ( 2013כריכה סגולה בהירה)
מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש שני  :פסיכולוגיה התפתחותית – מרים נוימאיר וציפי בראל  ,רכס,
( 2010כריכה ירוקה כהה) או ( 2013כריכה חומה בהירה)
מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש שלישי  :פסיכולוגיה חברתית – מרים נוימאיר וציפי בראל ,רכס,
 2009או ( 2013כריכה ירוקה בהירה)

קניה מרוכזת של הספרים הנ"ל לפי הצורך – התשלום יעשה בתחילת שנה.

מדעי המחשב –
כיתות מחוננים
+נחשון
המחשב
מדעי
מבני נתונים בשפת  - C#נוע רגוניס ושמרת מן  -הוצאת מבט לחלונות
מתמטיקה –  3יח"ל -מתמטיקה  -שאלון  – 802יואל גבע
מאגר  – 802משרד החינוךמתמטיקה  -שאלון  -803יואל גבעמתמטיקה –  4יח"ל מתמטיקה  -שאלון  – 804כרך ג'  +כרך ד'  -יואל גבע
מבני נתונים בשפת  - C#נוע רגוניס ושמרת מן -הוצאת מבט לחלונות

מתמטיקה –  5יח"ל מתמטיקה  -שאלון  – 806כרך ג'  +כרך ד' – יואל גבע
מתמטיקה – נחשון
 +מחוננים
סינית

מתמטיקה  -שאלון  - 806כרך ג'  +כרך ד' – יואל גבע

סינית בקלי קלות  - 2אנה משולם וענת רמות ,הוצאה עצמית  -קניה מרוכזת בתחילת השנה
לשמור על הספר משנה שעברה

ספרדית

קניה מרוכזת בתחילת השנה ,התשלום יעשה בעת הרכישה
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רשימת ספרי לימוד – שכבה י"א – תשע"ט
*רשימת הספרים לכיתות התקשוב תפורסם בנפרד
המקצוע
ערבית

שם הספר המחבר וההוצאה
מילון ערבי עברי – שרוני אברהם ,משרד הביטחון – יש לתלמידים משנה שעברהקניה מרוכזת של חוברת עבודה לתלמידי כיתות יא' – מזרחי אלי – מהדורת תשע"ט– התשלום יעשהבעת הרכישה
 מכניקה ניוטונית  -עדי רוזן  -כרכים א  +ב לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד – רוזן עדי ,מכון ויצמן – מהדורה אחרונה מכניקה  :תרגילים – עידו מרבך – בונוס ספר נוסף יימסר בתחילת השנהרכישה מרוכזת של הספרים הבאים:

פיזיקה

רובוטיקה

 ארדואינו הלכה למעשה – חלק א' ,כרים אסעד ,הוצאה פרטית בקרה במכונות לוגיקה – חלק א' ,עודד רייכספלד ,דני קלוס ,הוצאת אורטרוסית

באותו כוכב לכת – רמה מוגברת  – 1רכישה מרוכזת בתחילת השנה

תנ"ך

תנ"ך בדרך לבגרות – תואם לתוכנית ה , 70 % -פלורה ויניצקי – רכס
תנ"ך מלא – רצוי בהוצאת קורן .ללא פירוש .מהדורת מעלות
מיקוד תנ"ך מורחב לבגרות ,קיץ  :2018ליחידה השלישית ,ליחידה הרביעית וליחידה החמישית –
פלורה וינצקי בהוצאת רכס

תנ"ך – מקבץ י"א
תיאטרון

חומר הלימוד כולו ניתן יהיה להורדה במודל
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