בס"ד סיון התשע"ח

הורים יקרים שלום וברכה,
מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה

רשימת ספרי לימוד – כיתה ז' לשנה"ל תשע"ט
סידור – רצוי עם תהילים.

תנ"ך  -שלם בלי מפרשים ( .עדיף תנ"ך סימנים)
חומש בראשית – מקראות גדולות
תורה -
נ"ך -

יהושע -מקראות גדולות (,אסתר  -יילמד מתוך התנ"ך)

משנה – מסע אל המשנה (לכיתה ז) הוצאת מכון הוראה והלכה של הרב רימון
הלכה –

חוברת תפילת נשים – של פניני הלכה

הסטוריה – "מדור לדור" – חלק ב' הוצאת ת"ל.
מתמטיקה – מתמטיקה לכיתה ז' חלק א' ב' ג' /אתי עוזרי ויצחק שלו (סדרת צמרת )
המלצה לחוברת קיץ :קל וקולע  /אתי עוזרי.

לשון-

מילה טובה מאוד ז'  -מט"ח

אנגלית  -המלצות לחוברת לקיץ :מומלץ להכין אחת מחוברות הקיץ .בתחילת השנה.
היא תיבדק ,ותינתן תוספת של עד  5נקודות לציון מחצית א'.
Summer English grade 6
מבחן הקבצות יערך בשיעור הראשון בתחילת השנה.

.
הקבצה א Sky High Plus- 1 1ספר +חוברת
 .2חוברת אנסינים Even more unseens 2 -
 - Way to go - .1ספר +חוברת
הקבצה א2
 .2חוברת אנסינים Even more unseens 2 -
 - Way to go - .1ספר +חוברת
הקבצה א 3א2
 .2חוברת אנסינים Even more unseens 1 -
הקבצה בSound Reading 2 .1 1
-Better Vision - UPP .2
מדעים  -מדעי החומר לכיתה ז' בהוצאת מט"ח
מדעי החיים לכיתה ז' בהוצאת מט"ח

ספרות – מקראה פנימית -התשלום יגבה בתחילת השנה (בנות בהשאלה מקבלות את
החוברת ללא תוספת תשלום)
גאוגרפיה -אנשים וישובים /הוצאת מט"ח לומדים מתוך ספר דיגיטלי .בינתיים לא לקנות
את הספר.

בס"ד

סיון התשע"ח

הורים יקרים שלום וברכה,
מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה:

רשימת ספרי לימוד – כיתה ח' לשנה"ל תשע"ט
סידור – רצוי עם תהילים.
תנ"ך – שלם בלי מפרשים( .עדיף תנ"ך סימנים)
תורה  -שמות מקראות גדולות
נ"ך – שופטים מקראות גדולות ( ,רות יילמד מתוך התנ"ך)
משנה – מסע אל המשנה (לכיתה ז) הוצאת מכון הוראה והלכה של הרב רימון
הלכה -חוברת פניני הלכה שבת
הסטוריה – מדור לדור חלק ג'  /הוצאת ת"ל
לשון –  .1מילה טובה מאוד ח' -מט"ח
 .2מה המ(י)צב?  -חוברת תרגול בהבעה והבנה בהוצאת רכס(לשעת תירגול)
חל איסור לכתוב בחוברות של השאלת ספרי לימוד .בת שתרצה לכתוב בחוברת "מה המ(י)צב? " לצורך נוחות בלמידה
תרכוש את החוברת מפרוייקט השאלת ספרים במחיר מוזל.

מתמטיקה – מתמטיקה לכיתה ח' חלק א' וחלק ב' /אתי עוזרי ויצחק שלו סדרת צמרת
כחול)

(צבע

 -חוברת תרגול מיצ"ב הכלולה בהשאלת ספרים ומי שלא נמצאת בהשאלת ספרים (או בת שבהשאלה

ומעוניינת לכתוב בתוכה) בתוך החוברת תרכוש מהאולפנה בעלות של  26ש"ח

המלצה לחוברת קיץ :הכנה במתמטיקה לכיתה ח' ( בוגרות ז') בהוצאת משבצת.
ספרות  -תירכש מקראה פנימית

(בנות בהשאלה מקבלות את החוברת ללא תוספת תשלום)

אנגלית  -חוברת לקיץ :מומלץ להכין אחת מחוברות הקיץ .יש להביא אותה בתחילת
השנה .היא תיבדק ,ותינתן תוספת של עד  5נקודות לציון מחצית א'.
חוברת קיץ – הקבצה ב' Twenty Unseens-1,Eric Cohen
להקבצה א'  1א' summer English Grade 7 (E C) 2
ספרי לימוד -

מבחן הקבצות יערך בשיעור הראשון בתחילת השנה.

הקבצה א'

 Keep Thinking .1ספר +חוברת
practice for the 8th meitzav – upp.2

הקבצה א-2

 - just thinking - ECB .1ספר חדש לפי התוכנית החדשה
practice for the 8th meitzav – upp .2

הקבצה א–3

JOIN US .1
practice for the 8th meitzav - upp .2

 Take Off .1ספר+חוברת
הקבצה ב'-
Easy going .2
מדעים  -מדעי החומר לכיתה ח' בהוצאת מט"ח
מדעי החיים לכיתה ח'' בהוצאת מט"ח
בנוסף :במדעים תירכש חוברת מיצב בעלות של .₪ 25

הורים יקרים שלום וברכה,

בס"ד סיון התשע"ח

מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה:

שימו לב יש  2עמודים!

רשימת ספרי לימוד – כיתה ט' לשנה"ל תשע"ט
סידור – רצוי עם תהילים.
תנ"ך – שלם ,בלי מפרשים( .עדיף תנ"ך סימנים)
תורה  -ויקרא  -מקראות גדולות .
נ"ך – שמואל א' מקראות גדולות
הלכה – חוברת :חמדת ימים  /חלק ב' (ל"ט אבות מלאכה) – תינתן אפשרות בתחילת שנה
לקניה מרוכזת
תושב"ע  -חוברת :במעגלי ההלכה -דינים ומבוא
מתמטיקה – בנות שצריכות להיבחן בתחילת שנה על מנת להישאר בהקבצה או לעלות
הקבצה ימתינו לתחילת שנה לקניית הספר
הקבצות מצויינות,א, 1א :2
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א  +ב -צבע ירוק עם פס צהוב  /כתום.
מתמטיקה לכיתה ט' סדרת מעוף -בהוצאה חדשה -
הקבצות א , 3ב :
(ספר בצבע בורדו עם פס צהוב/ירוק)
המלצה לחוברת קיץ :הכנה במתמטיקה לכיתה ט' ( בוגרות ח') בהוצאת משבצת
לשון  -מילה טובה מאוד ט'  /בהוצאת מטח.
הסטוריה" -ואלה תולדות -ימי הבית השני בתקופת המשנה והתלמוד – הנהגה חברה ודת"
מאת :אורלי אילני הוצאת מט"ח
אזרחות -אזרחות במדינת ישראל /דוד שחר בהוצאת רכס
ביולוגיה –  .1כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' /מט"ח
.2פיזיקה וטכנולוגיה  /מט"ח לכיתה ט'
ספרות – "תהילה" -שי עגנון

בס"ד

המשך רשימת ספרי לימוד לכיתה ט'  -התשע"ט:
אנגלית
חוברת לחופש :מומלץ להכין אחת מחוברות הקיץ .יש להביא אותה בתחילת השנה.
היא תיבדק ,ותינתן תוספת של עד  5נקודות לציון מחצית א'.
הקבצה א  1והקבצה א summer English grade 8 (E c) - 2
הקבצה ב'

)Summer English grade 7 (Eric Cohen
מבחן הקבצות יערך בשיעור הראשון בתחילת השנה.

הקבצה אlmagine .1 .1

ספרי לימוד :

-ספר חדש לפי התוכנית החדשה

Test For Module D .2

הקבצה א.1 2

That’s Right

ספר+חוברת

Exam Practice For Module C (Eric Cohen) .2
הקבצה אHeads Up .1 3
Exam Practice For Module C (Eric Cohen) .2

הקבצה ב.

 English For Todayספר+חוברת

לכל ההקבצות:
מילון -זילברמן -המילון המקיף החדש אנגלי עברי אנגלי (זול יותר) קרנרמן או לוני כהן
Oxford English- Engllish- Hebrew

או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן.

חשוב:מילונים :הותר שימוש במילונית לכל התלמידים .המילוניות הבאות מאושרות:
 .1אוקספורד-דגם- XF - 7לוני כהן .מחיר 298-ש"ח
 -Texton Babylon 9222 .2יהודה ברמן .מחיר 296 -ש"ח
 - Texton Babylon plus .3יהודה ברמן .מחיר 296-ש"ח
 .4קוויקשנרי  . WIZCOMTECH -TSמחיר 420-ש"ח

בס"ד סיון התשע"ח
הורים יקרים שלום וברכה,
מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה:

שימו לב יש  2עמודים!

רשימת ספרי לימוד – כיתה י' לשנה"ל תשע"ט
סידור – רצוי עם תהילים.
תנ"ך – שלם ,בלי מפרשים .עדיף תנ"ך סימנים
תורה – "במדבר"  -מקראות גדולות.
ייתכן ובמהלך השנה תצא הוראה לרכישת חוברת עבודה לספר במדבר.
נ"ך – שמואל ב' מקראות גדולות .תנ"ך.
תושב"ע  -חוברת :במעגלי ההלכה -דינים ומבוא
מחשבת ישראל -אמונה וגאולה  /הוצאת ת"ל
הסטוריה" . -ואלה תולדות – מסורת ומודרנה בעת החדשה" – בהוצאת מט"ח
מתמטיקה – בנות שאמורות לגשת למבחן הקבצות חוזר בתחילת השנה .ימתינו עם
קניית הספרים.
 3יח"ל .1 :מתמטיקה  3יח"ל  :חלק א' שאלון  +801חלק ב' שאלון  / 802אתי
עוזרי ויצחק שלו (ספר אדום עם פס אפור ללא מקום כתיבה ,הכתוב בו "מעודכן לפי המאגר
החדש")

 .2המאגר החדש במתמטיקה עבור שאלון 801
 4ו  5יח"ל  :מתמטיקה שאלונים  4-5 804-806יח"ל בני גורן (ספר אדום כתום)

בס"ד

המשך רשימת ספרי לימוד לכיתה י'  -התשע"ט:
אנגלית  -חוברת לחופש  : :מומלץ להכין אחת מחוברות הקיץ .יש להביא אותה
בתחילת השנה .היא תיבדק ,ותינתן תוספת של עד  5נקודות לציון מחצית א'.
א'Eric Cohen - Bagrut for Module D 1
א' + 1א'Summer English Grade 9 2
ספרי לימוד:
הקבצה א'  5( – 1יח"ל)
הקבצה א  4( – ''2יח"ל) –

ספר +חוברת High Five

) Turning Points (Eric Cohenספר  +חוברת

הקבצה ב' –( 3יח"ל)  )1ספר +חוברת Contrasts
Exam Practice For Module C ( Eric Cohen))2

מבחן הקבצות יערך בשיעור הראשון בתחילת השנה.

מילון -זילברמן -המילון המקיף החדש אנגלי עברי אנגלי (זול יותר)

לכל ההקבצות:
קרנרמן או לוני כהן
Oxford English- Engllish- Hebrew

או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן.

חשוב:מילונים :הותר שימוש במילונית לכל התלמידים .המילוניות הבאות מאושרות:
 .1אוקספורד-דגם- XF - 7לוני כהן .מחיר 298-ש"ח
 -Texton Babylon 9222 .2יהודה ברמן .מחיר 296 -ש"ח
 - Texton Babylon plus .3יהודה ברמן .מחיר 296-ש"ח
 .4קוויקשנרי  . WIZCOMTECH -TSמחיר 420-ש"ח

ספרות – בית בובות  /הנריק איבסן (מחזה)
לשון  -בשבילי הטקסט  /קורן נשר שרעבי ונגה גנאל  /שרי – הוצאה לאור
כימיה– לכלל הכיתה – בסביבות הכימיה /דר' דבורה יעקובי  /הוצ' רכס
ביוטכנולוגיה (מגמה) לקט ניסויים בבביוכימיה מכשירית
התא יחידת החיים

מדעי החברה( :מגמה) :סוציולוגיה :במעגלי חברה -תרבות .מחברים :ניסן נוה ,רונית אלעד
ואורית רן .הוצ' רכס)(2003

בס"ד סיון התשע"ח
הורים יקרים שלום וברכה,
מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה

שימו לב יש  2עמודים!

רשימת ספרי לימוד – כיתה י"א לשנה"ל תשע"ט
סידור – רצוי עם תהילים.
תנ"ך -שלם ,עדיף תנ"ך סימנים
תורה – בראשית  -מקראות גדולות
נ"ך  -ייתכן ותינתן הוראה לרכוש "ישעיהו" מקראות גדולות .וחוברת עבודה בהוצאה
פנימית תרכש בתחילת שנה.
תושב"ע .1 -במעגלי המשנה  /מרכז הלכה והוראה אלון שבות
 . 2מבוא לתושב"ע הוצאת מרכז ההלכה והוראה תשע"ז או חוברת :במעגלי ההלכה -דינים
ומבוא (נלמדה בכיתה י)
 .3חוברת עבודה בהוצאה פנימית תרכש בתחילת שנה.
.
הסטוריה-
שימו לב! בינתייים לא לקנות! הוראה לקניית הספרים תינתן ע"י המורה בתחילת השנה!
 .1משברים ותקומה – כרך שני – "חורבן וגבורה / ".בהוצאת הר ברכה
 .2משברים ותקומה כרך שלישי – "השיבה לציון" / .בהוצאת הר ברכה
לשון -בשבילי הטקסט  /קורן נשר שרעבי ונגה גנאל / .שרי הוצאה לאור
מתמטיקה –

 3יח"ל  .1.מתמטיקה  3יח"ל :חלק א' שאלון  +801חלק ב' שאלון / 802

אתי עוזרי  +יצחק שלו (ספר אדום עם פס אפור ללא מקום כתיבה ,הכתוב בו "מעודכן לפי
המאגר החדש") -ספר משנה שעברה.
 .2המאגר החדש במתמטיקה עבור שאלון 802
 4יח"ל מתמטיקה חלק ב'  1וחלק ב'  2שאלון  / 035804בני גורן
 5יח"ל-

מתמטיקה חלק ב'  1וחלק ב' 2שאלון  /035806בני גורן

 4המחזות הנ"ל ישמשו את בנות המגמה גם בכיתה י"ב:.
דרמה (מגמה) –
 .3הוא הלך בשדות  /משה שמיר
 .1אדיפוס  /סופקולוס.
 .4אמא קוראז'  /ברכט
 .2טרטיף  /מולייר
ספרות (מגמה) – ליצני החצר  /אביגדור דגן

בס"ד סיון התשע"ז

המשך רשימת ספרי לימוד – כיתה י"א לשנה"ל תשע"ט
אנגלית –חוברת לחופש :
 4 ,3יח"ל Tests for Module C (Eric Cohen):
 5יח"ל Exam Practice for Module E (Eric Cohen) :
 5יח"ל )Bagrut for .module E (Eric Cohen

 3-4יח"ל:

אנגלית  -ספרי לימוד:
Literature for 4 Points Option 1 (Eric Cohen) )1
Revised Mateering Module C (Eric Cohen) )2
 5יח"ל:
5 Points literature program option 1 upp .1
Mastering Module E G – Eric Cohen .2
מבחן הקבצות יערך בשיעור הראשון בתחילת השנה

מילון -זילברמן -המילון המקיף החדש אנגלי עברי אנגלי (זול יותר)

לכל ההקבצות:
קרנרמן או לוני כהן
Oxford English- Engllish- Hebrew

או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן.

חשוב:מילונים :הותר שימוש במילונית לכל התלמידים .המילוניות הבאות מאושרות:
 .1אוקספורד-דגם- XF - 7לוני כהן .מחיר 298-ש"ח
 -Texton Babylon 9222 .2יהודה ברמן .מחיר 296 -ש"ח
 - Texton Babylon plus .3יהודה ברמן .מחיר 296-ש"ח
 .4קוויקשנרי  . WIZCOMTECH -TSמחיר 420-ש"ח

ביוטכנולוגיה(-מגמה) תהליכים ביוטכנולוגים
הנדסה גנטית -מעקרונות ושיטות למחקר ויישום
לקט ניסויים בבביוכימיה מכשירית
פיסיקה ) מגמה)  .1מכניקה ניוטונית כרכים א-ב  /עדי רוזן
 .2מבחני בגרות בפיסיקה  5יח"ל /יורם אשל
מדעי המחשב (מגמה)  .-יסודות מדעי המחשב עצמים תחילה בשפת הJAVA

בהוצאת מבט לחלונות.
סוציולוגיה –

חלק א'  +חלק ב'

לא לקנות לפני תחילת שנה!

.1סוציולוגיה :במעגלי חברה -קבוצה .מחברים :ניסן נוה ,רונית אלעד ואורית רן .הוצ' רכס
(2003).
.2סוציולוגיה :במעגלי חברה -מוסד המשפחה .מחברים :ניסן נוה ,רונית אלעד ואורית רן.
הוצ' רכס(2003).
 .3סוציולוגיה :במעגלי חברה -חיברות .מחברים :ניסן נוה ,רונית אלעד ואורית רן .הוצ'
רכס((2004

בס"ד סיון התשע"ח

הורים יקרים שלום וברכה,
מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה

שימו לב יש  2עמודים!

רשימת ספרי לימוד – כיתה י"ב לשנה"ל תשע"ט
סידור – רצוי עם תהילים.
תורה – תנ"ך שלם ,עדיף תנ"ך סמנים
"דברים"  -מקראות גדולות
נ"ך – ייתכן ותינתן הוראה לרכוש "ירמיהו" מקראות גדולות.
חוברת עבודה בהוצאה פנימית תרכש בתחילת שנה.
תושב"ע –  .1בית ,חינוך ומשפחה בהוצאה החדשה
 .2לקט מצוות מספר החינוך -חוברת של ערן בנימיני
 .3תפילה כמפגש
מחשבת – אמונה וגאולה  /ת"ל
אזרחות – 'להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית דמוקרטית' הוצאת ת"ל2016 .
מתמטיקה –  3יח"ל -מתמטיקה  3יח"ל לשאלון – 803
יואל גבע&אריק דז'לדטי & ריקי טל ספר בצבע סגול
 4יח"ל -מתמטיקה  4יח"ל חלק ג' לשאלון  / 805בני גורן (ספר אדום אפור)
 5יח"ל-מתמטיקה  5יח"ל חלק ג' 1וחלק ג' 2לשאלון / 807בני גורן
אנגלית -חוברות לחופש -חובה
 4יח"ל Exam Practice for Module E (Eric Cohen) :
 5יח"ל )Exam Practice for Module G (Eric Cohen

אנגלית  -ספרי לימוד:
3יח"ל Mastering Module E . -
 4יח"ל Tests For Module E.-

 5יח"ל – .1ממשיכים עם הספר משנה שעברה
לכל
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ההקבצות :מילון -זילברמן -המילון המקיף החדש אנגלי עברי אנגלי (זול יותר) קרנרמן או לוני כהן
או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן.
Oxford English- Engllish- Hebrew

חשוב:מילונים :הותר שימוש במילונית לכל התלמידים .המילוניות הבאות מאושרות:
 .1אוקספורד-דגם- XF - 7לוני כהן .מחיר 298-ש"ח
 -Texton Babylon 9222 .2יהודה ברמן .מחיר 296 -ש"ח
 - Texton Babylon plus .3יהודה ברמן .מחיר 296-ש"ח
 .4קוויקשנרי  . WIZCOMTECH -TSמחיר 420-ש"ח

בס"ד סיון התשע"ח

המשך ספרי הלימוד לכיתה י"ב התשע"ט:
ביוטכנולוגיה (מגמה) -תהליכים ביוטכנולוגים
הנדסה גנטית -מעקרונות ושיטות למחקר ויישום
לקט ניסויים בבביוכימיה מכשירית

פיסיקה(מגמה) .1 -חשמל ומגנטיות /משה פרידמן –כרכים א,ב.
 .2פרקים בפיסיקה מודרנית /יגאל גלילי – ספר זה לא לקנות בינתיים!!

פסיכולוגיה(מגמה)-

לא לקנות לפני תחילת שנה!

"מפגשים עם הפסיכולוגיה" -ד"ר בראל וד"ר נוימאיר .הוצאת רכס ( ,2013או הוצאות
קודמות):
 3חלקים:
 .1מפגש ראשון – פסיכולוגיה כללית.
 .2מפגש שני –פסיכולוגיה התפתחותית.
 .3מפגש שלישי – פסיכולוגיה חברתית.
מחשבים (מגמה)  .1 -מבנה נתונים בשפת  / JAVAנוע רגוניס&שימרית מן
בהוצ' מבט לחלונות (ספר סגול)
 .2מודלים חישוביים  /שמרת מן בהוצאת מבט לחלונות

דרמה (מגמה) –

ספרות (מגמה) –

יש לקנות  4מחזות
 .1אדיפוס  /סופקולוס.
 .2טרטיף  /מולייר

 .3הוא הלך בשדות  /משה שמיר
 .4אמא קוראז'  /ברכט

 .1מען לא ידוע  /קריסמן טיילור

