
 

 

 טתשע" ז'כיתה  - רשימת ספרי לימוד
 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 שורה אחתתיקיות חצי שקופות + "שמרדפים" + דפי דפדפת  5 ציוד בסיסי
 חובה -אוזניות ועכבר למחשב

 עיון גמרא
 הרב חיים אפרתי - קידושין יגעת ומצאת מסכת 

 (עבודהחוברת  + )קובץ דפים 
70 ₪ 

 ושיננתם""מגילה מסכת  גמרא בקיאות
                           הוצאה פנימית –חוברת עבודה למסכת מגילה 

22 ₪ 
28 ₪ 

 ספר "המדע" רמב"ם
  בהוצאה פנימיתחוברת עבודה 

25 ₪ 
15 ₪ 

 ₪ 15                              חוברת חדשה – בהוצאה פנימיתחוברת עבודה  פרשת שבוע

 ₪ 15 חוברת חדשה עם סיורים - בהוצאה פנימיתחוברת עבודה  סיירת תנ"ך

 הלכה

 הרב יוסף צבי רימון   של בנושא תפיליןספר 
 הוצאה פנימית חוברת תפילין

20 ₪ 
15 ₪ 

 )הרב מלמד( ליקוטים א' –פניני הלכה כיס 
 הוצאה פנימית - חוברת פניני הלכה ליקוטים א'

20 ₪ 
15 ₪ 

  מקור חיים קיצור שולחן ערוך

 תנ"ך

 מקראות גדולות - חומש בראשית -תורה 
 רש"י ומצודות - ספר יהושע    -נ"ך 

 )אין צורך בספר נפרד נמצא בתנ"ך השלם( –מגילת אסתר              
 ()מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" - תנ"ך שלם 

 

             הוצאה פנימיתחוברת עבודה לספר יהושע 
                  הוצאה פנימיתחוברת עבודה לחומש בראשית  

15 ₪ 
15 ₪ 

 הוצאת מט"ח לכיתה ז' "מילה טובה מאוד" לשון והבעה

 הוצאת ת"ל  חלק ב' מדור לדור היסטוריה

 מדעים
 )קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי"( מדעי החומר לכיתה ז'
 )קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי"( מדעי החיים לכיתה ז'

 הוצאת מט"ח
 הוצאת מט"ח

 מרינה זיו ראשונים בפיסיקהצעדים  עתודה פיסיקה

)למעט מתמטיקה 
 אתי עוזרי ויצחק שלו 'חלק א'+ב'+ג -מסדרת צמרת  מתמטיקה לכיתות ז' קבוצת האצה(

קבוצת האצה 
  תינתן הודעה נפרדת במתמטיקה

 

 ד"א -אנגלית

More Reading Comprehension Level 1 (EPS publishers):   
Checkpoint Cambridge English Student’s Book Stage 7 
Checkpoint Cambridge English Workbook Stage 7 
Novel - A Single Shard by Linda Sue Park, Houghton Mifflin 
Harcourt publisher. 

מידע לגבי רכישת הספרים 
 נשלח במכתב במייל

 

 א' -אנגלית

   Way To Go - ECB ספר + חוברת עבודה 
Grammar Helper 3- UPP  
ECB Unseens 2 – ECB מילון 

 אנגלי / עברי –עברי / אנגלי 
 זילברמן

או מילונית אלקטרונית 
 מאושרת

 ב' -אנגלית

Sky High +  ספר וחוברת עבודה ECB 
Grammar Worksheets 3 – ECB 
20 Unseens 2 – ECB 

 ספר + חוברת עבודה    Thumbs Up – ECB  ג' -אנגלית



 

 

 טתשע" ח'כיתה  -רשימת ספרי לימוד
 
 

 
 
 

 

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 תיקיות חצי שקופות + "שמרדפים" + דפי דפדפת שורה אחת 5 ציוד בסיסי
 חובה - וזניות ועכבר למחשבא

 הרב חיים אפרתי - קידושין יגעת ומצאת מסכת  גמרא עיון
 ₪ 70 )קובץ דפים  + חוברת עבודה(

 גמרא בקיאות
 ממשיכים משנה שעברה – מסכת מגילה "ושיננתם"

                        הוצאה פנימית    –חוברת עבודה למסכת מגילה 
 

28 ₪ 

 "ספר "שופטים רמב"ם
 חוברת חדשה  - בהוצאה פנימיתחוברת עבודה 

25 ₪ 
15 ₪ 

 ₪ 15 חוברת חדשה - בהוצאה פנימיתחוברת עבודה  פרשת שבוע

  ממשיכים משנה שעברה – בהוצאה פנימיתחוברת עבודה  סיירת תנ"ך

 הלכה

 )הרב מלמד( שבת א' –פניני הלכה כיס 
 הוצאה פנימית - חוברת פניני הלכה שבת א'

20 ₪ 
15 ₪ 

  מקור חיים קיצור שולחן ערוך

 תנ"ך

 

 רש"י ומצודות - ספר שופטים -נ"ך 
 )אין צורך בספר נפרד נמצא בתנ"ך השלם(-מגילת רות           
 מקראות גדולות – שמות חומש  -תורה 

 ()מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" - תנ"ך שלם 

 

             הוצאה פנימיתחוברת עבודה לספר שופטים 
                  הוצאה פנימיתחוברת עבודה לחומש שמות 

15 ₪ 
20 ₪ 

 הוצאת מט"ח לכיתה ח'  "מילה טובה מאוד" הלשון והבע

 הוצאת ת"ל  חלק ג' מדור לדור היסטוריה

 מדעים
 )קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי"( מדעי החומר לכיתה ח'
 )קיימת גרסה מקוונת באתר "הילקוט הדיגיטאלי"( מדעי החיים לכיתה ח'

 הוצאת מט"ח
 הוצאת מט"ח

 עתודה פיסיקה
 פיסיקה  –אוגדן פעילויות לתלמידי עתודה מדעית טכנולוגית 

 ₪  15 חוברת חדשה – הוצאה פנימית-לכיתה ח' 

 -המתמטיק
 עתודה+קבוצות א'

 'חלק א'+ב'  -מסדרת צמרת  מתמטיקה לכיתה ח 

 מחשבון מדעי 
 אתי עוזרי ויצחק שלו

 

  ב'+  חלק א' קפ"ל ח' ב' -המתמטיק

 ד"א -אנגלית

More Reading Comprehension Level 2 (EPS publishers):  
Checkpoint Cambridge English Student’s Book Stage 8 

Checkpoint Cambridge English Workbook Stage 8 

Novel - The Giver by Lois Lowry, gold cover 

מידע לגבי רכישת הספרים 
 במייל נשלח במכתב

 

 א' -אנגלית
 - ECB  Keep Thinking ספר + חוברת עבודה 
Grammar Helper 4 - UPP  
ECB Unseens 3 – ECB 

 מילון
אנגלי /  –עברי / אנגלי 
 עברי

 זילברמן
או מילונית אלקטרונית 

 מאושרת

 ב'  -אנגלית
 

 ECB Join Us ספר + חוברת עבודה 
Grammar Worksheets 4 -ECB   
20 Unseens 3 – ECB   

 ספר + חוברת            Take Off (Book and Workbook) – ECB ג' -אנגלית



 

 

 טתשע" 1ט'כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה – וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא
 בהוצאת מרכז הלכה – תפילה כמפגש
 תושב"עדינים ומבוא למסלול  -במעגלי הלכה 

 35 ₪ 
35 ₪ 

 ₪ 35 חסידות מחשבת ישראל

 )הרב מלמד(תפילה   -פניני הלכה כיס  הלכה
 בהוצאה פנימית *   - תפילה חוברת פניני הלכה

20 ₪ 
15 ₪ 

 נביא
 

 'רש"י ומצודות  ב'–ספר שמואל  א 

  מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" - תנ"ך שלם() 

 
 

 תורה
  מקראות גדולותבמדבר חומש 

 ₪ 20 הוצאה פנימית חוברת עבודה לחומש במדבר

 היסטוריה
 )ניתן לרכוש משומש( -ואלה תולדותמסדרת 

 היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי .1

 הנהגה, חברה ודת.ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד:  .2
 הוצאת מט"ח

 דוד שחר אזרחות אזרחות

 הוצאת מט"ח ישראל האדם והמרחב גאוגרפיה

 הוצאת מט"ח לכתה ט'  כימיה במדעי החיים מדעים

 ₪ 25 )צבע כחול( בלבד  חוברת תרגול - 30%צורות "לשון לתיכון"  לשון

 פיסיקה  –אוגדן פעילויות לתלמידי עתודה מדעית טכנולוגית  עתודה פיסיקה
 ₪ 15 חוברת חדשה – הוצאה פנימית -לכיתה ט' 

 1מתמטיקה ט'
 מיכל אוחיון

 מתמטיקה בראיה אחרת/תלם
 ספר נוסף יירכש במרוכז

 בהוצאת לוני כהן
 

  –מתמטיקה 
 קבוצות ב'

 הטכניוןהוצאת  צבע כתום ב' -"אפשר גם אחרת" חלק א'  ו

 -ד"א  -אנגלית
 רוחמה

More Reading Comprehension Level 3 (EPS publishers):   

Checkpoint Cambridge English Student’s Book Stage 9 

Checkpoint Cambridge English Workbook Stage 9 

Novel -  The Miracle Worker by William Gibson (the play) Scribner 

publisher, black and white picture of Annie and Helen at the pump 

מידע לגבי רכישת 
 הספרים נשלח 

 מכתב במייל
 
 

 א' -אנגלית
 -ECB   Imagine ספר + חוברת עבודה
Grammar Helper 5- UPP   
ECB Unseens 4 – ECB 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

או  זילברמן
מילונית 

אלקטרונית 
 מאושרת

 ב' -אנגלית
וגם ההקבצה של 

רוברטה משנה 
 שעברה

  ECB  -Heads UPספר + חוברת עבודה
Grammar Worksheets  4 - ECB  
20 Unseens 4 – ECB 

 אנגלית ג' )מימי בלבד(
Join Us   )ספר + חוברת עבודה(  ECB 

Bagrut for Module A - ECB 



 

 

 טתשע" 2,3,4,5,6ט'כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה – וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא
 שטיינזלץ וילנא  מסכת ברכות

 ( הוצאה פנימיתכהן רונןהרב )בהוצאת עיון חוברת עבודה 
80 ₪ 
20 ₪  

 ₪ 35 חסידות מחשבת ישראל

 )הרב מלמד(תפילה   -פניני הלכה כיס  הלכה
 בהוצאה פנימית *   - תפילה חוברת פניני הלכה

20 ₪ 
15 ₪ 

 נביא
 

 רש"י ומצודות  ב'–א' שמואל  ספר 

  מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" - תנ"ך שלם() 

 
 

  מקראות גדולות ויקראחומש  תורה

 היסטוריה
 )ניתן לרכוש משומש( -ואלה תולדותמסדרת 

 היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי .1

 ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת. .2
 הוצאת מט"ח

 דוד שחר אזרחות אזרחות

 הוצאת מט"ח ישראל האדם והמרחב גאוגרפיה

 הוצאת מט"ח לכתה ט'  במדעי החיים כימיה מדעים

 ₪ 25 )צבע כחול( בלבד  חוברת תרגול - 30%צורות "לשון לתיכון"  לשון

 פיסיקה  –אוגדן פעילויות לתלמידי עתודה מדעית טכנולוגית  עתודה פיסיקה
 ₪ 15 חוברת חדשה – הוצאה פנימית -לכיתה ט' 

  -מתמטיקה
 קבוצות א'+  עתודה

 צבע אפור לרמות א' ולרמות מוגברות ב' -"אפשר גם אחרת" חלק א'  ו 

 ספר נוסף לתרגול יירכש במרוכז בתחילת שנה 

 הוצאת הטכניון
 

  –מתמטיקה 
 קבוצות ב'

 הוצאת הטכניון צבע כתום ב' -"אפשר גם אחרת" חלק א'  ו

 - ד"א -אנגלית
 רוחמה

More Reading Comprehension Level 3 (EPS publishers):   

Checkpoint Cambridge English Student’s Book Stage 9 

Checkpoint Cambridge English Workbook Stage 9 

Novel -  The Miracle Worker by William Gibson (the play) Scribner 

publisher, black and white picture of Annie and Helen at the pump 

לגבי רכישת מידע 
 הספרים נשלח 

 מכתב במייל
 
 

 א' -אנגלית
 -ECB   Imagine ספר + חוברת עבודה
Grammar Helper 5- UPP   
ECB Unseens 4 – ECB 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

או  זילברמן
מילונית 

אלקטרונית 
 מאושרת

 ב' -אנגלית
וגם ההקבצה של 

רוברטה משנה 
 שעברה

עבודהספר + חוברת  ECB  -Heads UP  
Grammar Worksheets  4 - ECB  
20 Unseens 4 – ECB 

 אנגלית ג' )מימי בלבד(
Join Us   )ספר + חוברת עבודה(  ECB 

Bagrut for Module A - ECB 



 

 

 טתשע" 3י'כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה - וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא

 ₪ 80 הוצאת שטיינזלץ  ב'חלק  – מסכת בבא קמא

  ממשיכים משנה שעברה – תושב"עדינים ומבוא למסלול  -במעגלי הלכה 

 ₪ 35 חסידות ישראל  מחשבת

 תנ"ך

 עם מקראות גדולות חומש במדבר 
 מקראות גדולות ספר שמואל 
 מקראות גדולות ספר מלכים 

  מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" תנ"ך שלם() 

 
 
 

 ₪ 20 הוצאה פנימית –חוברת עבודה בתנ"ך 

 לשון
  ם חוברת לשון לתיכון משנה שעברה ממשיכים ע

 ש"ח 50 י"א(-הצטרפות לקורס מתוקשב לשנתיים )י'

 ספרות
 

 במרוכז בתחילת השנה יירכש ספר לימוד
 

 
 
 

 היסטוריה
 מסורת ומהפכות –כרך ראשון  – משברים ותקומה .1

 נאציזם ושואה –חורבן וגבורה  .2

 הוצאת מכון הר ברכה
 הוצאת מכון הר ברכה

 יח"ל 3 -מתמטיקה
  ספר כתום( 801+802ספר לשאלונים(  
  801 חדש שאלוןמאגר 

 אתי עוזרי ויצחק שלו
 הוצאת משה"ח

 יואל גבע )צבע כחול( א'+ב'יח"ל כרך  5-ו 4כיתה י'  806-ו 804מתמטיקה שאלונים  יח"ל 4 -מתמטיקה

 בני גורן כרך א' )ספר כתום/אדום( 806, 804מתמטיקה לשאלונים  יח"ל 5 -מתמטיקה

 יח"ל 5ד"א  -אנגלית
Literature program 5 Points – Option 2 – UPP  
Bagrut Plus Plus Module E – AEL 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

או מילונית  זילברמן
 אלקטרונית מאושרת

 יח"ל 5א'  -אנגלית

 ECB   - Master Class ספר + חוברת עבודה
Tests for Module E - ECB 
Grammar Helper 5 - UPP                                                        

Literature program 5 Points – Option 2 – UPP 

 יח"ל 4ב'  -אנגלית

 Turning Points – book + workbook - ECB 
Literature program 4 Points – Option 2 – UPP 
Exam Practice for Module C – ECB  

    Point to 3  A&C- UPP יח"ל 3ג'  -אנגלית

 



 

 

 טתשע" 1,2,4,5,6י'כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה - וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא

 ₪ 80 הוצאת שטיינזלץב' חלק  – מסכת בבא קמא

 ₪ 35        תלמודדינים ומבוא למסלול   –במעגלי הלכה 

 ₪ 35 חסידות ישראל  מחשבת

 תנ"ך

 עם מקראות גדולות חומש במדבר 
 מקראות גדולות ספר שמואל 
 מקראות גדולות ספר מלכים 

  מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" תנ"ך שלם() 

 
 
 

 ₪ 20 הוצאה פנימית –חוברת עבודה בתנ"ך 

 לשון
  ם חוברת לשון לתיכון משנה שעברה ממשיכים ע

 ש"ח 50 י"א(-)י'הצטרפות לקורס מתוקשב לשנתיים 

 לימוד מקוון ללא עלות ספרות
 
 
 

 היסטוריה
 מסורת ומהפכות –כרך ראשון  – משברים ותקומה .1

 נאציזם ושואה –חורבן וגבורה  .2

 הוצאת מכון הר ברכה
 הוצאת מכון הר ברכה

 יח"ל 3 -מתמטיקה
  ספר כתום(  801+802ספר לשאלונים( 
  801מאגר חדש שאלון 

 אתי עוזרי ויצחק שלו
 הוצאת משה"ח

 יואל גבע )צבע כחול( א'+ב'יח"ל כרך  5-ו 4כיתה י'  806-ו 804מתמטיקה שאלונים  יח"ל 4 -מתמטיקה

 בני גורן כרך א' )ספר כתום/אדום( 806, 804מתמטיקה לשאלונים  יח"ל 5 -מתמטיקה

 יח"ל 5ד"א  -אנגלית
Literature program 5 Points – Option 2 – UPP  
Bagrut Plus Plus Module E – AEL 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

או מילונית  זילברמן
 אלקטרונית מאושרת

 יח"ל 5א'  -אנגלית

 ECB   - Master Class ספר + חוברת עבודה
Tests for Module E - ECB 
Grammar Helper 5 - UPP                                                        

Literature program 5 Points – Option 2 – UPP 

 יח"ל 4ב'  -אנגלית

 Turning Points – book + workbook - ECB 
Literature program 4 Points – Option 2 – UPP 
Exam Practice for Module C – ECB  

    Point to 3  A&C- UPP יח"ל 3ג'  -אנגלית

  



 

 

 טתשע" 3'יאכיתה  -רשימת ספרי לימוד
 

 

 

 

 

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה – וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא

 ממשיכים משנה שעברה גמרא רגילה – מסכת בבא בתרא
 ממשיכים משנה שעברה חוברת עבודה )בהוצאת הרב זלמן( הוצאה פנימית 

 
 

 ₪ 20 הוצאת מעלות )יש גם לעולים חדשים(  - בית חינוך ומשפחה

 ₪ 25 הוצאת משרד החינוך וגאולהאמונה  ישראל  שבתמח

 תנ"ך

 מקראות גדולות חומש בראשית תורה:
 מקראות גדולות ישעיהו    ך:"נ

 מקראות גדולותיונה             
 ()מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" שלם תנ"ך

 

 ₪ 20 הוצאה פנימית –יח"ל  )הרב רונן( 3חוברת עבודה בתנ"ך  

 _____ ממשיכים את החוברת ואת הקורס המתוקשב משנה שעברה  לשון
 

  תירכש במרוכז בתחילת שנה חוברת בהוצאה פנימית ספרות

 סטוריהיה
 נציזם ושואה –חורבן וגבורה  .1
 עצמאות והתיישבות עלייה, –השיבה לציון  .2

 ממשיכים משנה שעברהמסורת ומהפכות –כרך ראשון–משברים ותקומה .3

 הוצאת מכון הר ברכה
 הוצאת מכון הר ברכה
 הוצאת מכון הר ברכה

 יח"ל 3 –מתמטיקה 
 הוצאת דוד גלבועפנינה הוד   - 802מתמטיקה ויזואלית, שאלון  קבוצה של רון 

 לשמור לכיתה י"ב  הספר משנה שעברה. 1 יח"ל 3 -מתמטיקה
 )תכלת עם פס אפור( 803 ספר. 2

 אתי עוזרי ויצחק שלו
 אתי עוזרי ויצחק שלו

 יח"ל 4 -מתמטיקה
 2+ב'1חלקים ב' 035804ספר לשאלון . 1
  יח"ל 4לתלמידי י"א  481הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון . 2

 2018תוכנית ההיבחנות החדשה מהדורה מעודכנת ע"פ 

 בני גורן
 הוצאת ארכימדס

 

 יח"ל 5 -מתמטיקה
 2+ב'1חלקים ב' 035806ספר לשאלון . 1
ייבחר בתחילת  – 581יח"ל שאלון  5לתלמידי הכנה לבחינות במתמטיקה   . 2

 שנה

 בני גורן
 

 יח"ל 5אנגלית ד"א 
Bagrut Plus Plus Module E – AEL 
G Wizz -UPP 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

או מילונית  זילברמן
 אלקטרונית מאושרת

 יח"ל 5א'  -אנגלית

 MASTER CLASS  -ממשיכים עם 
Literature program 5 points – Option 2 - UPP 
Exam Practice for Module E - ECB 
The Wave – Morton Rhue (Puffin Books) 

 יח"ל  4ב'  -אנגלית
Exam Practice for Module C – ECB 
Turning Points – Book + Workbook - ECB 

 ממשיכים     Point to 3  A&C- UPP יח"ל 3ג'  -אנגלית



 

 

 טתשע" 2,4,5,6'יאכיתה  -רשימת ספרי לימוד
 

 

 

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה – וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 ממשיכים משנה שעברה גמרא רגילה – מסכת בבא בתרא גמרא
 ממשיכים משנה שעברה חוברת עבודה )בהוצאת הרב זלמן( הוצאה פנימית 

 
 

 ₪ 25 הוצאת משרד החינוך וגאולהאמונה  ישראל  שבתמח

 תנ"ך

 מקראות גדולות חומש בראשית תורה:
 מקראות גדולות ישעיהו    ך:"נ

 מקראות גדולותיונה             
 ()מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" שלם תנ"ך

 

 ₪ 10 הוצאה פנימית – יח"ל )הרב דוד( 5חוברת עבודה בתנ"ך 

 לשון

 צבע ירוק  - 70%צורות  חוברת לשון לתיכון 
 להקפיד על חוברת ריקה(  –)ניתן להשיג מתלמידי שנה קודמת 

 
25 ₪ 

 

  הקורס ממשיך משנה שעברה

  תירכש במרוכז בתחילת שנה  חוברת בהוצאה פנימית ספרות

 סטוריהיה

 נציזם ושואה –חורבן וגבורה  .1
 עלייה, עצמאות והתיישבות –השיבה לציון  .2

ממשיכים משנה מסורת ומהפכות –כרך ראשון–משברים ותקומה .3
 שעברה

 הר ברכההוצאת מכון 
 הוצאת מכון הר ברכה
 הוצאת מכון הר ברכה

 לשמור לכיתה י"ב  הספר משנה שעברה. 1 יח"ל 3 -מתמטיקה
 )תכלת עם פס אפור( 803 ספר. 2

 אתי עוזרי ויצחק שלו
 אתי עוזרי ויצחק שלו

 יח"ל 4 -מתמטיקה
 2+ב'1חלקים ב' 035804ספר לשאלון . 1
  יח"ל 4לתלמידי י"א  481הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון . 2

 2018ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה מהדורה מעודכנת 

 בני גורן
 הוצאת ארכימדס

 

 יח"ל 5 -מתמטיקה
 2+ב'1חלקים ב' 035806ספר לשאלון . 1
 ייבחר בתחילת שנה – 581יח"ל שאלון  5לתלמידי הכנה לבחינות במתמטיקה . 2

 גורןבני 
 

 יח"ל 5אנגלית ד"א 
Bagrut Plus Plus Module E – AEL 
G Wizz -UPP 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

או מילונית  זילברמן
 אלקטרונית מאושרת

 יח"ל 5א'  -אנגלית

 MASTER CLASS  -ממשיכים עם 
Literature program 5 points – Option 2 - UPP 
Exam Practice for Module E - ECB 
The Wave – Morton Rhue (Puffin Books) 

 יח"ל  4ב'  -אנגלית
Exam Practice for Module C – ECB 
Turning Points – Book + Workbook - ECB 

 ממשיכים     Point to 3  A&C- UPP יח"ל 3ג'  -אנגלית



 

 

 

 טתשע" 1'ביכיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 

  

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה – וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא

 )נרכשה בשנה שעברה( גמרא רגילה – מסכת בבא בתרא
 )נרכשה בשנה שעברה(חוברת עבודה )בהוצאת הרב זלמן סלמנדר( הוצאה פנימית 

 )נרכש בכיתה י'( תושב"ע דינים ומבוא למסלול  -במעגלי הלכה 
 

 ₪ 20 הוצאת מעלות )יש גם לעולים חדשים( -בית חינוך ומשפחה 

 ישראל  מחשבת

 
 )ממשיכים את הספר משנה שעברה(הוצאת משרד החינוך  וגאולהאמונה 

 
 

 ₪ 30 אליצור עמנואל –בחירה, השגחה, שכר ועונש 

 תנ"ך

 מקראות גדולות. - חומש דברים תורה:
 מקראות גדולות –ירמיהו     נ"ך:

 מקראות גדולות – עזרא ונחמיה            
 ()מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" שלם תנ"ך            

 
 
 
 
 

 ₪ 20 הוצאה פנימית –יח"ל  )הרב רונן( 3חוברת עבודה בתנ"ך 

 הוצאת תל מהדורה חדשה – להיות אזרחים בישראל אזרחות

 יח"ל 3 - מתמטיקה
 

 הספר מכיתה י'התוכנית החדשה )כתום(  801-802ספר לשאלון 
 802שאלון  חדש+מאגר 

 

אתי עוזרי ויצחק 
 שלו

 משה"ח

 יח"ל 4 - מתמטיקה
  805ספר לשאלון . 1
 (2018)מהדורה מעודכנת  482מטיקה שאלון הכנה למבחני הבגרות במת. 2

 

 בני גורן
 ארכימדסהוצאת 

 

 יח"ל 5 - מתמטיקה
 2וכרך ג' 1כרך ג' 807ספר לשאלון . 1
 ייבחר בתחילת שנה  – 582יח"ל שאלון  5לתלמידי הכנה לבחינות במתמטיקה . 2

 בני גורן
 
 
 
 
 
 
 

 

 יח"ל: 5 - אנגלית
Exam Practice for Module G – ECB 
G Whiz! – UPP 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

 זילברמן
מילונית או 

אלקטרונית 
 מאושרת

 יח"ל: 4 - אנגלית
 

Exam Practice for Module E – ECB 
Tests for Module E – ECB 



 

 

 

 טתשע" 2,3,4'ביכיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 

 

 

 

 

 

 הערות שם הספר מקצוע

 עם סמל הישיבה   T shirt, חולצה "פולו" או ציציתמכנס ארוך,  תלבושת אחידה

 חובה – וזניות ועכבר למחשבא ציוד בסיסי

 גמרא
 )נרכשה בשנה שעברה( גמרא רגילה – מסכת בבא בתרא

 )נרכשה בשנה שעברה(חוברת עבודה )בהוצאת הרב זלמן סלמנדר( הוצאה פנימית 
 

 ישראל  מחשבת
  )ממשיכים את הספר משנה שעברה(הוצאת משרד החינוך  וגאולהאמונה 

 ₪ 30 אליצור עמנואל –בחירה, השגחה, שכר ועונש 

 ךתנ"

 מקראות גדולות. - חומש דברים תורה:
 מקראות גדולות –ירמיהו     נ"ך:

 מקראות גדולות – עזרא ונחמיה            
 מקראות גדולות –איוב             

 ()מומלץ תנ"ך "סימנים" או תנ"ך "קורן" שלם תנ"ך

 
 
 

 
 

 

 ₪ 10 הוצאה פנימית – יח"ל )הרב דוד( 5חוברת עבודה בתנ"ך 

 הוצאת תל מהדורה חדשה –להיות אזרחים בישראל  אזרחות

  - מתמטיקה
 יח"ל 3

 

 הספר מכיתה י'התוכנית החדשה )כתום(  801-802ספר לשאלון 
 802שאלון  חדש+מאגר 

 

 אתי עוזרי ויצחק שלו
 משה"ח

 - מתמטיקה
 יח"ל 4

  805ספר לשאלון . 1
 (2018)מהדורה מעודכנת  482במתמטיקה שאלון הכנה למבחני הבגרות . 2

 

 בני גורן
 הוצאת ארכימדס

 

  - מתמטיקה
 יח"ל 5

 2וכרך ג' 1כרך ג' 807ספר לשאלון . 1
 ייבחר בתחילת שנה  - 582יח"ל שאלון  5לתלמידי הכנה לבחינות במתמטיקה  . 2

 בני גורן
 
 
 
 
 
 
 

 יח"ל 5 - אנגלית
Exam Practice for Module G – ECB 
G Whiz! – UPP 

 מילון
  –עברי / אנגלי 
 אנגלי / עברי

 זילברמן
או מילונית 

 אלקטרונית מאושרת

 יח"ל 4 - אנגלית
 

Exam Practice for Module E – ECB 
Tests for Module E – ECB 



 

 

 מגמות
 

 

 הערות שם הספר כיתה מקצוע

 כימיה 

 הוצאת רכס ספרים "הכל ענין של כימיה" י'

  רכישה מרוכזת –חוברת בהוצאה פנימית  י"א

  יירכש במרוכז בתחילת שנה –ספר לימוד  י"ב

 ביולוגיה

 גוף האדם –קורס דיגיטלי  י'
  ₪ 60תשלום מראש 

 ברכישה המרוכזת בישיבה

  ₪ 60תשלום מראש  התא -  דיגיטלי קורס  י"א
 ברכישה המרוכזת בישיבה

  ממשיכים בחומר הקיים י"ב

 פיסיקה

 י'
  אופטיקה גאומטרית 
 א' מכניקה ניוטונית 

 עדי רוזן
 עדי רוזן

 י"א
  ב'-א' –מכניקה ניוטונית 
  יירכש במרוכז בתחילת שנה –מכניקה  2018מיקוד פיסיקה 

 עדי רוזן
 רון הדר הוצאת רכס

 י"ב
 חשמל ומגנטיות 

  יירכש במרוכז בתחילת שנה  - חשמל  - 2018מיקוד פיזיקה 
 ד"ר דוד זינגר

 רון הדר הוצאת רכס

  אוניברסיטאי חדש  אטלס י"ב –י'  גיאוגרפיה

 ערבית

 אלי מזרחי רכישה מרוכזת –חוברת עבודה ותרגול בערבית לכיתה ט'  ט'

 אלי מזרחי רכישה מרוכזת  -חוברת עבודה ותרגול בערבית לכיתה י'  י'

 אלי מזרחי רכישה מרוכזת  -חוברת עבודה ותרגול בערבית לכיתה י"א  י"א

 אלי מזרחי רכישה מרוכזת  -חוברת עבודה ותרגול בערבית לכיתה י"ב  י"ב

 שארפ מבט לחלונות חלק א' גירסה ישנה Cחוברת פנימית +   י' אלקטרוניקה
  ש"ח 400ערכת כלי עבודה תירכש בתחילת שנה בעלות של 

 

  אין צורך בספרי לימוד י"ב –י'  תקשורת

 משפטים
 י"ב-י"א-י'
 

 י"ב-י"א

 "נוער שוחר משפט"ברישום למגמה עבור העמותה   ₪ 200תשלום 
 

 ש"ח 200 במרוכז בעלות של ספרים יירכשו 
 

 מחשבים

  הוצאת שורש  ואב(מתמיר  :)מחבר מבוא למערכות מידע בישום אקסס י'

 י"א-י'-ט'
 

 עצמים תחילה בהוצאת מבט לחלונות JAVA מדעי המחשב בשפת
 

 
 ט' עד י"א-הספר מלווה מ

 

  בהוצאת מבט לחלונות JAVA מבני נתונים בשפת  י"א

 י"ב היסטוריה

קהילת קרקוב בתקופת  –פנים רבות לגבורה  קראי פליציה, .1
 , הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה, הכיבוש הנאצי

 .2002יד ושם, ירושלים, 

תולדות ארצות הברית: חזון, משברים  פלורסהיים יונינה, .2
 י"אהוצאת מרכז זלמן שז"ר. וצמיחה,

 

https://mikudim.co.il/products/293/986/

