
רשימת ספרים שנת הלימודים תשפ"ג
שכבה י 

הערות מיוחדות  (ציינו הסתיגויות במקרה של כלל שכבה, או אחר) שם הוצאה שם ספרשכבהתחום דעתשם רכז/ת
במגמה לומדים מאינטרנטאתרי אינטרנטאתרי אינטרנטשכבה י'הנדסת תוכנהבוריס ליברמן

ספר חובהלי לךחינוך תעבורתי בדרך שלךשכבה י'חינוך תעבורתינעימי חנה
ירכש ברכישה מרוכזת בתחילת שנה בעלות של 20 שחהוצאה עצמיתחוברת קליניקה של מערכות בריאות שכבה י'ביו רפואהאלעד פריד

שכבה י'ביולוגיהאופיר סיני
אין צורך לקנות, הספר נמצא בחינם 

-באינטרנט-  ביולוגיה של האדם 
https://ecat.education.gov.il/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%

D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
--אין ספרי לימודשכבה י'תעשיה וניהולרחל סרור

שכבה י'כימיהמזל אמסלם
נשתמש במצגות ברשת של מכון דוידסון 

ומצגות נחשון
מכון דוידסון  

אנחנו מישתמשים במצגות בסוף שנה יתכן ונצטרך ספר שהוא מיקוד לבגרותונחשון

שכבה י'פיסיקהמתן חי הרץ 
אופטיקה גיאומטרית עדי רוזן, מכניקה 

אופטיקה למחצית א מכניקה למחצית במכון ויצמן ניוטונית א' עדי רוזן 

נודיע בתחילת השנהשכבה י'הסטוריהמור נאמן
נודיע בתחילת 

אמורים להתחיל בתוכנית לימודים חדשה במקצועות המח"ר : מורשת, חברה , רוחהשנה

שם הוצאהשם ספר לכיתות חנ"משם הוצאהשם ספר לכיתות שחרשם ההוצאהשם ספר ל 3 יחידות לכיתות רגילותשכבהתחום דעתשם רכז/ת
 שם ספר ל 4

יחידות
 שם הוצאה ל 4

יחידות
 שם ספר ל 5

יחידות
 שם הוצאה ל 5

יחידות
 הערות מיוחדות  (ציינו הסתיגויות במקרה

של כלל שכבה, או אחר)

מילונית אוקספורד או בבילון'שכבה יאנגליתגיא קופל
 ניתן לרכוש בכל

מילונית אוקספורד או בבילוןחנות ספרים
 ניתן לרכוש בכל

חנות ספרים
 מילונית אוקספורד או

בבילון
 ניתן לרכוש בכל

חנות ספרים
 מילונית אוקספורד

או בבילון
 ניתן לרכוש בכל

חנות ספרים
 מילונית אוקספורד

או בבילון

 ניתן לרכוש בכל
 חנמילונית

 אוקספורד או
בבילוןות ספרים

 קניית הספרים תתבצע רק לאחר מבחן המיון
שייערך בתחילת השנה

יואל גבעמתמטיקה שאלון 801יואל גבעמתמטיקה - שאלון 803יואל גבעמתמטיקה - שאלון 803'שכבה ימתמטיקה שירה גרוסמן
 מתמטיקה שאלון

יואל גבע804-806
 מתמטיקה שאלון

.יואל גבע804-806

שכבה יא 
הערות מיוחדות  (ציינו הסתיגויות במקרה של כלל שכבה, או אחר) שם הוצאה שם ספרשכבהתחום דעתשם רכז/ת

שכבה יא'פיסיקהפופלינגר מריאנה

מכניקה ניוטונית כרך א, ב שם המחבר עדי 
רוזן

לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 יחל שם המחבר 
עדי רוזן

המחלקה להוראת 
מדעים מכון ויצמן , 

הספרים מיועדים רק לתלמידי 5 יחל פיזיקה שכבה יאמשרד החינוך
חוברת סיכומים בתנ"ךלא חדובתנ"ך מלאשכבה יא'תנ"ךנעימי חנה

בשבילי הטקסטשכבה יא'לשוןצוות לשון
קורן נשר שרעבי 

הספר ישמש את שכבות י וגם יא עד לבגרות. מי שרכש בכיתה י ממשיך עם אותו הספרונגה גנאל
--אין צורך לקנות שכבה יא'ביולוגיהאופיר סיני
--אין ספרי לימודשכבה יא'תעשיה וניהולסרור רחל

שכבה יא'כימיהמזל אמסלם
נשתמש במצגות של   מכון דוידסון ושל 

בסוך יב לקראת הבגרות יתכן ונצטרך לרכוש ספר מיקוד לבגרותמכון דוידסון  נחשון/מטח

שכבה יא'הסטוריהמור נאמן
מסעות בזמן משלום למלחמה ולשואה , ד"ר 

הוצאת מט"חקציעה אביאלי- טביביאן
חובה ספר לכל תלמיד ! הבחינה עם ספר פתוח . חובה ספר נקי מהערות. ממשיכים עם ספר הלאומיות 

מכיתה י'

שם הוצאהשם ספר לכיתות חנ"משם הוצאהשם ספר לכיתות שחרשם ההוצאהשם ספר ל 3 יחידות לכיתות רגילותשכבהתחום דעתשם רכז/ת
 שם ספר ל 4

יחידות
 שם הוצאה ל 4

יחידות
 שם ספר ל 5

יחידות
 שם הוצאה ל 5

יחידות
 הערות מיוחדות  (ציינו הסתיגויות במקרה

של כלל שכבה, או אחר)

 יואל גבעמתמטיקה שאלון 802יואל גבעמתמטיקה שאלון 803 יואל גבעמתמטיקה שאלון 803'שכבה יאמתמטיקה שירה גרוסמן
 מתמטיקה שאלון

 יואל גבע804
 מתמטיקה שאלון

 יואל גבע806

שכבה יב 
הערות מיוחדות  (ציינו הסתיגויות במקרה של כלל שכבה, או אחר) שם הוצאה שם ספרשכבהתחום דעתשם רכז/ת
לרכישה בתחילת השנהבית הספרחוברת למידהשכבה יב'ספרותנעימי חנה

שכבה יב'ביולוגיהאופיר סיני
אין צורך לקנות, חינמי באינטרנט- פרקים 

-באקולוגיה

https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%
D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%
D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%

D7%94
--כרגע אין ספרי לימודשכבה יב'תעשיה וניהולסרור רחל
אולי נקנה בהמשך השנה ספר מיקוד לבגרות ראמוסחשמל ומגנטיות זועבי א' וב' בצבע שחורשכבה יב'פיסיקהמתן הרץ 

בסוף השנה נצטרך כנראה לרכוש ספר/חוברת מיקוד לבגרות.מכון דוידסוןימצגות ברשת של מכון דוידסון ומצגות מטחשכבה יב'כימיהמזל אמסלם

שם הוצאהשם ספר לכיתות חנ"משם הוצאהשם ספר לכיתות שחרשם ההוצאהשם ספר ל 3 יחידות לכיתות רגילותשכבהתחום דעתשם רכז/ת
 שם ספר ל 4

יחידות
 שם הוצאה ל 4

יחידות
 שם ספר ל 5

יחידות
 שם הוצאה ל 5

יחידות
 הערות מיוחדות  (ציינו הסתיגויות במקרה

של כלל שכבה, או אחר)

 יואל גבעמתמטיקה שאלון 803 יואל גבעמתמטיקה שאלון 802 יואל גבעמתמטיקה שאלון 802'שכבה יבמתמטיקה שירה גרוסמן
 מתמטיקה שאלון

 יואל גבע805
 מתמטיקה שאלון

. יואל גבע807

https://ecat.education.gov.il/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94

