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 תש"פ  – ב"ישכבה  –רשימת ספרי לימוד 
 ת התקשוב תפורסם בנפרדרשימת הספרים לכית*

 
 שם הספר המחבר וההוצאה המקצוע

 
 יח"ל 5ספרי לימוד  אנגלית 

 High Five – Student's Book, ECB     - ()ממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה  

 High Five – Practice Book, ECB - ממשיכים עם חוברת הלימוד משנה שעברה()  

 Advance to Module G, UPP 

  ספר נוסף יפורסם בתחילת שנת הלימודים. 

 לרכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימוד. מומלץלתלמידים הזכאים להקראת שאלון  
 

 יח"ל 4ספרי לימוד 
 

 Making Sense – Student's Book, ECB - )ממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה( 

 Making Sense –Practice Book, ECB - )ממשיכים עם חוברת הלימוד משנה שעברה( 

 Perfecting Module E, UPP 

  ספר נוסף יפורסם בתחילת שנת הלימודים. 

 .לרכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימוד מומלץהזכאים להקראת שאלון לתלמידים  

 מילונים רגילים המאושרים לשימוש:

 Kernerman, Lonnie Kahn.  (2003). Oxford English-English-       

      Hebrew Student's Dictionary.  

 Zilberman, S.  (2012).  New Comprehensive English-Hebrew,    

     Hebrew - English Dictionary.  

 מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש:

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 

 .השימוש במילון/מילון אלקטרוני מאושר במבחנים בספרות והבנת הנקרא בלבד 
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 חוברת תירכש בתחילת השנה אזרחות

 ביולוגיה
 

 יש לשמור את הספרים משנים קודמות 

פרימן עמיחי, משרד  –: תהליכים ביוטכנולוגיים ממשיכים עם הספר משנה שעברה - ביוטכנולוגיה
 )קיים גם בגרסה אינטרנטית( החינוך התרבות והספורט + מפט 

, מכון ויצמן –דן מיכאל, ענת ירדן  -הנדסה גנטית : מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים  -
 )קיים גם בגרסה אינטרנטית(  חובה   -

 –היסטוריה 
 מקבץ י"ב

הוצאת מרכז זלמן , יונינה פלורסהיים –תולדות ארצות הברית : חזון, משברים וצמיחה  -
 שז"ר

יירכש בקנייה  –, הוצאת יד ושם קהילת קרקוב בתקופת השואה -פנים רבות לגבורה  -
 מרוכזת בתחילת השנה

 משרד החינוך"כימיה בקלות",  למידה דרך אתר האינטרנט - כימיה 

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

  –מדעי החברה 
 כלכלה

 ימוד ירכשו בקנייה מרוכזת בתחילת שנהחוברות ל
 

  -מדעי החברה 
 סוציולוגיה

 חוברות לימוד ירכשו בקנייה מרוכזת בתחילת שנה
 

 -מדעי החברה 
 פסיכולוגיה

 חוברות לימוד ירכשו בקנייה מרוכזת בתחילת השנה
 

  3מתמטיקה 
 יח"ל

 

 )למי שלא סיים בגרות בתשע"ח(
  יואל גבע - 803שאלון  -מתמטיקה 

 4מתמטיקה 
 יח"ל

  יואל גבע - 805שאלון  -מתמטיקה 
 

 5מתמטיקה  
 יח"ל

 )כריכה אדומה(, מהדורה מעודכנת  יואל גבע  –כרך  א' + כרך ב'  – 807שאלון  -מתמטיקה 

 –מתמטיקה 
 תקשובכיתת 

 שם הספר יימסר בתחילת שנת הלימודים

 ממשיכים עם הספרים משנה שעברה סינית
 משנים קודמותמקראה עם ה ממשיכים ספרות

 הלך השנה  )אין חובה לרכוש(תתאפשר קנייה מרוכזת של מחזה ורומן במ
מקבץ  –ספרות 

 י"ב
 ביה"ס מתוך קלסר המקבץ המצוי בספרייתהתלמידים מתבקשים לצלם את הטקסטים 

 
 יש לתלמידים משנה שעברה  –שרוני אברהם, משרד הביטחון  –עברי מילון ערבי - ערבית

    –מהדורת תש"פ –מזרחי אלי  – ב"חוברת עבודה לתלמידי כיתות י קניה מרוכזת של -
 התשלום יעשה בעת הרכישה   

 מרבך עידו, בונוס – חשמל ומגנטיות : תרגילים - פיזיקה
 משנה שעברה  עדי רוזן -יח"ל  5לקט מבחני בגרות בפיזיקה  -

 השנהשני ספרים נוספים יימסרו בתחילת  -

 יירכש בקניה מרוכזת בלבד בתחילת השנה – IIבאותו כוכב לכת : רמה  רוסית
 חומר הלימוד יימסר לאורך השנה כקובץ דיגיטלי תיאטרון

מקבץ  –תנ"ך 
 י"ב

 עם הספר משנה שעברה:ממשיכים 
 פלורה ויניצקי, הוצאת רכס – תנ"ך מורחב לבגרות ליחידה השלישית וליחידה הרביעית

 


