
 תשפ"ג 5-1 ז'כיתה  -רשימת ספרי לימוד 
 

 

תלבושת 
 אחידה

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 אוזניות ועכבר למחשב  ציוד בסיסי

 רכישה מרוכזת    הוצאה פנימית חוברות  -לקט סוגיות בגמרא  גמרא

 הלכה

 רכישה מרוכזת ספר בנושא תפילין של הרב צבי רימון 

 מרוכזתרכישה    הוצאה פנימית –חוברת תפילין 

 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –ליקוטים א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת פניני הלכה ליקוטים א' 

 תנ"ך

  חומש בראשית  –תורה 

  רש"י מצודות –ספר יהושע  –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה לספר יהושע 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה  סיירת תנ"ך

 רכישה מרוכזת (₪ 60עלות )חוברת תרגול + קורס מתוקשב  – ז'לכיתה עכשיו עברית  לשון

  הוצאת הר ברכה –מימי הביניים ועד לעת החדשה  –גלויות ותגליות  היסטוריה

 מדעים
  הוצאת מט"ח –מדעי החומר לכיתה ז' 

  הוצאת מט"ח –מדעי החיים לכיתה ז' 

  יירכש במרוכז בהמשך – הוצאה פנימית –אוגדן פעילויות לכיתה ז'  עתודה פיסיקה

 מתמטיקה

  אתי עוזרי ויצחק שלו –א'+ב'+ג'  - צמרת ז'מתמטיקה מסדרת 

 קבוצת האצה
  אתי עוזרי ויצחק שלו –א'+ב'+ג'  - צמרת ז'מתמטיקה מסדרת 

  אתי עוזרי ויצחק שלו –א'+ב' - צמרת ח'מתמטיקה מסדרת 

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book B 

Pearson New Keystone Workbook B 

Novel - A Single Shard by Linda Sue Park, Houghton Mifflin 

Harcourt publisher  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א'
Way To Go – Book + Workbook - ECB 

High Jump – Reach Higher  רכישה מרוכזת ע"י המורה  –לא בהשאלה 

 Sky High Alternative –Book + Workbook - ECB הקבצה ב'

  Thumbs Up –– Book + Workbook -  ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 תשפ"ג 6 ז'כיתה  -רשימת ספרי לימוד 
  

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה

 אוזניות ועכבר למחשב  ציוד בסיסי

 רכישה מרוכזת משניות מאירות )חשין( -מסכת ברכות  משנה

 הלכה

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –ספר בנושא תפילין של הרב צבי רימון 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת תפילין 

 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –ליקוטים א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת פניני הלכה ליקוטים א' 

 תנ"ך

  חומש בראשית  –תורה 

  רש"י מצודות –ספר יהושע  –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה לספר יהושע 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

  הוצאה פנימית -חוברת לשון  לשון והבעה

  הוצאת הר ברכה –מימי הביניים ועד לעת החדשה  –גלויות ותגליות  היסטוריה

 מדעים
  הוצאת מט"ח –מדעי החומר לכיתה ז' 

  הוצאת מט"ח –מדעי החיים לכיתה ז' 

 מתמטיקה

  מתמטיקה בהבנה כיתה ז' חלק א'

  קפ"ל כיתה ז' חלק ב'

  בהוצאת יה"ב הוצאת דודחוברת גרפים 

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book B 

Pearson New Keystone Workbook B 

Novel - A Single Shard by Linda Sue Park, Houghton Mifflin 

Harcourt publisher  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א'
Way To Go – Book + Workbook - ECB 

High Jump – Reach Higher  רכישה מרוכזת –לא בהשאלה 

 Sky High Alternative –Book + Workbook - ECB הקבצה ב'

  Thumbs Up –– Book + Workbook -  ECB הקבצה ג'

 אלקטרונית מאושרתאנגלי/עברי או מילונית -להצטייד במילון עברי/אנגלי



 "גתשפ 5-1 ח'כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

  

תלבושת 
 אחידה

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 אוזניות ועכבר למחשב ציוד בסיסי

 גמרא
  –+ קורס דיגיטלי  הוצאה פנימית  -ות לפרק אלו מציא תוחובר

 תח צוות הישיבהדיגיטליים שפיהוראה חדשנית בגמרא עם אמצעי עזר 
 רכישה מרוכזת

 הלכה
 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –שבת א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת פניני הלכה שבת א' 

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש שמות  –תורה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה לחומש שמות 

  רש"י מצודות –ספר שופטים  –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה לספר שופטים 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

  הוצאה פנימית –חוברת עבודה  -שעברה  ממשיכים משנה סיירת תנ"ך

 רכישה מרוכזת (₪ 60עלות )חוברת תרגול + קורס מתוקשב  – ח'לכיתה עכשיו עברית  לשון

  מדור לדור חלק ג' היסטוריה

 מדעים
  הוצאת מט"ח –מדעי החומר לכיתה ח' 

  הוצאת מט"ח –מדעי החיים לכיתה ח' 

  יירכש במרוכז בהמשך – הוצאה פנימית –אוגדן פעילויות לכיתה ח'  עתודה פיסיקה

 מתמטיקה

 קבוצת האצה

 – חלק א'+ב'  לרמות א' ולרמות מוגברות "אפשר גם אחרת"
 צבע אפור -הוצאת הטכניון  

 צבע תכלת כתום -הנדסה חלק ב' בני גורן  

                 -( חלק א' בני גורן  806 -ו 804) 581-ו 481מתמטיקה לשאלונים 
 צבע כתום אדום

לימוד מהדורה מעודכנת: יחידות  5-4 -תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' 

 כחול אדום הוצאת ארכימדס -    2021

קבוצה אהרון 
 פרג'

 חלק א'+ב' - קפ"ל ח'

 אתי עוזרי ויצחק שלו –חלקים א'+ב'   צמרת ח'מתמטיקה מסדרת  שאר שכבת ח'

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book C 

Pearson New Keystone Workbook C 

Novel -  The Giver by Lois Lowry, gold cover  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א'
Keep Thinking – Book + Workbook - ECB   

ECB Unseens 3 – ECB - לא בהשאלת ספרים 

 'הקבצה ב
Join Us – Book + Workbook – ECB 

Band Aid 2 – AEL –     רכישה מרוכזת ע"י המורה  –לא בהשאלה 

 Take Off – Book + Workbook - ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 תשפ"ג 6ח'כיתה  -רשימת ספרי לימוד

  

תלבושת 
 אחידה

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 אוזניות ועכבר למחשב ציוד בסיסי

 הלכה
 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –שבת א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת פניני הלכה שבת א' 

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש שמות  –תורה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה לחומש שמות 

  רש"י מצודות –ספר שופטים  –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה לספר שופטים 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 מרוכזתרכישה  חוברת תרגול + קורס מתוקשב  – ח'לכיתה עכשיו עברית  לשון

  מדור לדור חלק ג' היסטוריה

 מדעים
  הוצאת מט"ח –מדעי החומר לכיתה ח' 

  הוצאת מט"ח –מדעי החיים לכיתה ח' 

  רכישה מרוכזת לפי ההקבצות השונות מתמטיקה

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book C 

Pearson New Keystone Workbook C 

Novel -  The Giver by Lois Lowry, gold cover  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א'
Keep Thinking – Book + Workbook - ECB   

ECB Unseens 3 – ECB - לא בהשאלת ספרים 

 הקבצה ב'
Join Us – Book + Workbook – ECB 

Band Aid 2 – AEL –     רכישה מרוכזת ע"י המורה  –לא בהשאלה 

 Take Off – Book + Workbook - ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 "גתשפ 5-1 'טכיתה  -רשימת ספרי לימוד

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה

 גמרא

 רכישה מרוכזת שטיינזלץ וילנאהוצאת  –מסכת ברכות  5ט'-2ט'

 רכישה מרוכזת )מהדורה מחודשת( הוצאה פנימית –חוברת עבודה למסכת ברכות

  בספר וחוברת אין צורך 1ט'

 הלכה
 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –תפילה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת פניני הלכה תפילה 

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש ויקרא –תורה 

  רש"י מצודות –ב' -ספר שמואל א' –נ"ך 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת      הוצאה פנימית - מחשבת החכמיםחוברת  מחשבת ישראל

 רכישה מרוכזת (₪ 50עלות ) חוברת תרגול + קורס מתוקשב  –לכיתה ט' עכשיו עברית  לשון

 היסטוריה
 הוצאת מט"ח – מסדרת ואלה תולדות היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי

 הוצאת מט"ח - מסדרת ואלה תולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד

  אזרחות / דוד שחר אזרחות

  הוצאת מט"ח –ישראל האדם והמרחב  גאוגרפיה

 מדעים
  הוצאת מט"ח –כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' 

  הוצאת מט"ח –פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' 

  יירכש במרוכז בהמשך – הוצאה פנימית –אוגדן פעילויות לכיתה ט'  עתודה פיסיקה

 מתמטיקה

 צבע כתום –הוצאת הטכניון  –א'+ב'  "אפשר גם אחרת" קבוצה ב'

 הקבצות
 2, א'1א' 

 – חלק א'+ב'  לרמות א' ולרמות מוגברות אחרת""אפשר גם 
 צבע אפור -הוצאת הטכניון  

 צבע תכלת כתום -הנדסה חלק ב' בני גורן  

 א'הקבצה 

  –(  כרך א'  806, 804)  581, 481מתמטיקה לשאלונים 
 צבע כתום/אדוםבני גורן 

 2א'-ו 1א'קבוצות הספרים של  +

 קבוצת האצה

 בני גורן – 2+ב'1חלקים ב' 581-806ספר לשאלון 

 בני גורן – 2וכרך ג' 1כרך ג' 582 - 807ספר לשאלון 

 יח"ל  5לתלמידי י"א  581הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
  – 2020-2021ע"פ תכנית ההיבחנות החדשה מהדורה מעודכנת 

 ירוק - הוצאת ארכימדס

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book D 

Pearson New Keystone Workbook D 

Novel -  A Separate Peace – John Knowles, Pub: Simon & 
Schuster 

Bring an independent reading book to every class 

 Imagine- Book + Workbook – ECB הקבצה א'

 1הקבצה ב'
מצורף שיבוץ לפי מכתב 

 לתעודה

Heads UP – Book + Workbook - ECB 

 2הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף 

 לתעודה
Join Us – Book + Workbook - ECB 

 הקבצה ג'
שיבוץ לפי מכתב מצורף 

 לתעודה
Share – book + Workbook - UPP 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 רשימת ספרי לימוד- כיתה ט' 6 ח"מ תשפ"ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה

 רכישה מרוכזת הוצאת מרכז הלכה והוראה –תפילה כמפגש  גמרא

 רכישה מרוכזת הוצאת מרכז הלכה והוראה –דינים ומבוא למסלול תושב"ע  –במעגלי הלכה  הלכה

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש ויקרא –תורה 

  רש"י מצודות –ב' -ספר שמואל א' –נ"ך 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת  חוברת תרגול + קורס מתוקשב  –לכיתה ט' עכשיו עברית  לשון

 היסטוריה
 הוצאת מט"ח – מסדרת ואלה תולדות בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמיהיהודים בימי הביניים 

 הוצאת מט"ח - מסדרת ואלה תולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד

  אזרחות / דוד שחר אזרחות

  הוצאת מט"ח –ישראל האדם והמרחב  גאוגרפיה

 מדעים
  הוצאת מט"ח –כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' 

  הוצאת מט"ח –פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' 

 מתמטיקה

 הוצאת דוד )משנה קודמת( -מסדרת מתמטיקה ויזואלית  –סטטיסטיקה והסתברות 

 הוצאת דוד  -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -הנדסה אנליטית 

 הוצאת דוד -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -קריאת גרפים 

 הוצאת דוד -מתמטיקה ויזואלית מסדרת   -טריגונומטריה 

 הוצאת דוד -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -סדרות חשבוניות 

 הוצאת דוד -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -אלגברה: בעיות מילוליות, משוואות, פרבולות וישרים 

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book D 

Pearson New Keystone Workbook D 

Novel -  A Separate Peace – John Knowles, Pub: Simon & 
Schuster 

Bring an independent reading book to every class 

 Imagine- Book + Workbook – ECB הקבצה א'

 1הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף 

 לתעודה

Heads UP – Book + Workbook - ECB 

 2הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף 

 לתעודה
Join Us – Book + Workbook - ECB 

 הקבצה ג'
שיבוץ לפי מכתב מצורף 

 לתעודה
Share – book + Workbook - UPP 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 תשפ"גתלמוד  1,2,3,4י' כיתה  -שימת ספרי לימודר

 

 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה

 גמרא
 רכישה מרוכזת הוצאת שטיינזלץ וילנא –מסכת קידושין 

 רכישה מרוכזת  הוצאה פנימית -וחומרים דיגיטליים  ת עבודה למסכת קידושיןוחובר

 רכישה מרוכזת      תלמוד   דינים ומבוא למסלול  –במעגלי הלכה  הלכה

 תנ"ך

  חומש במדבר מקראות גדולות –תורה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה בתנ"ך לכיתה י' 

 רכישה מרוכזת   הוצאה פנימית - מחשבת החכמיםחוברת  מחשבת ישראל

 לשון
  משנה שעברה  עכשיו עבריתממשיכים 

 רכישה מרוכזת (₪ 50עלות ) לשון לתיכון -לשנתיים )גם י"א(  מצטרפים לקורס מתוקשב

 ספרות
 הוצאת דביר, תרגום ט' כרמי )צבע שחור( –מחזה  –אנטיגונה 

 ש"י עגנון –תהילה 

 היסטוריה
  אין ספרי לימוד –תוכנית "באר" 

 יש להצטייד בעכבר ואוזניות למחשב

 התעבורתי המהדורה החדשה איתמר לויןהחינוך  חינוך תעבורתי

 מתמטיקה

 הקבצה
 יח"ל 3 

 אתי עוזרי ויצחק שלו ספר כתום 801+802ספר לשאלונים 

 הקבצה
 יח"ל 4 

  –( כיתה י' 806-ו 804) 481,581מתמטיקה שאלונים 
 צבע כחוליח"ל כרך א'+ב' יואל גבע  5-ו 4

יחידות לימוד מהדורה מעודכנת:  5-4 -תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' 
 כחול אדוםארכימדס  -    2021

 הקבצה
 יח"ל 5 

  –(  כרך א'  806, 804)  581, 481מתמטיקה לשאלונים 
 צבע כתום/אדוםבני גורן 

יחידות לימוד מהדורה מעודכנת:  5-4 -תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' 
 כחול אדוםארכימדס  -    2021

 קבוצת האצה

 ממשיכים את הספרים של שנה שעברה

 -( 807) 582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד 

  – 582יח"ל שלון  5בחינות מתכונת במתמטיקה לתלמידי  10
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד

 בהמשך יירכש נוסף שספר יתכן

 אנגלית

Accelerated 
English 

Speakers 

Literature program 5 Points – Option 2 – UPP  

Novel – "The Miracle Worker" by William Gibson (the play) Scribner 
Publisher , Black and white picture of Annie and Hellen at the Pump 
 .ממשיכים משנה שעברה

 הקבצה
 יח"ל 5 

Master Class – Book + Workbook – ECB 

Leap Forward- Reach Higher    רכישה מרוכזת ע"י המורה  –לא בהשאלה  

Literature program 5 Points – Option 2 – UPP                                                      

 הקבצה
 יח"ל 4 

Leap Forward –  Reach Higher –   רכישה מרוכזת ע"י   –לא בהשאלה
 המורה

Literature program 4 Points – Option 2 – UPP 

Gateway to Module C - ECB לא בהשאלת ספרים 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 ג"תשפ ע"תושב 5'י כיתה -לימוד ספרי רשימת
 

  

תלבושת 
 אחידה

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 רכישה מרוכזת  הוצאה פנימית –חוברת קידושין  גמרא

 רכישה מרוכזת      תושב"ע דינים ומבוא למסלול  –במעגלי הלכה  הלכה

 תנ"ך

  מקראות גדולות חומש במדבר –תורה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך סימנים"( 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –חוברת עבודה בתנ"ך לכיתה י' 

 רכישה מרוכזת      הוצאה פנימית - מחשבת החכמיםחוברת  מחשבת ישראל

 לשון
  משנה שעברה  עכשיו עברית ממשיכים

 רכישה מרוכזת ש"ח 50בעלות של  לשון לתיכון  -לשנתיים )גם י"א(  מצטרפים לקורס מתוקשב

 ש"י עגנון –תהילה  ספרות

 היסטוריה
 אין ספרי לימוד –תוכנית "באר" 

 יש להצטייד בעכבר ואוזניות למחשב

 החינוך התעבורתי המהדורה החדשה איתמר לוין חינוך תעבורתי

 מתמטיקה

 הקבצה 
 יח"ל 3

 אתי עוזרי ויצחק שלו ספר כתום 801+802ספר לשאלונים 

 הקבצה
 יח"ל 4 

יח"ל כרך א'+ב' יואל גבע  5-ו 4 -( כיתה י' 806-ו 804) 481,581מתמטיקה שאלונים 
 צבע כחול

יחידות לימוד מהדורה מעודכנת:  5-4 -תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' 
 כחול אדום ארכימדס -    2021

 הקבצה 
 יח"ל 5

  –(  כרך א'  806, 804)  581, 481מתמטיקה לשאלונים 
 צבע כתום/אדוםבני גורן 

יחידות לימוד מהדורה מעודכנת:  5-4 -תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' 
 כחול אדום ארכימדס -    2021

 קבוצת האצה

 ממשיכים את הספרים של שנה שעברה

 -( 807) 582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד 

  –( 807) 582לון איח"ל ש 5בחינות מתכונת במתמטיקה לתלמידי  10
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד

 בהמשך יירכש נוסף שספר יתכן

 אנגלית

Accelerate
d English 
Speakers 

Literature program 5 Points – Option 2 – UPP  

Novel – "The Miracle Worker" by William Gibson (the play) Scribner 
Publisher , Black and white picture of Annie and Hellen at the Pump 
 .ממשיכים משנה שעברה

 הקבצה
 יח"ל 5 

Master Class – Book + Workbook – ECB 

Leap Forward- Reach Higher    רכישה מרוכזת ע"י המורה  –לא בהשאלה  

Literature program 5 Points – Option 2 – UPP                                                      

 הקבצה
 יח"ל 4 

Leap Forward –  Reach Higher –   רכישה מרוכזת ע"י המורה  –לא בהשאלה  

Literature program 4 Points – Option 2 – UPP 

Gateway to Module C - ECB לא בהשאלת ספרים 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 "גתשפתלמוד  1,2,3,4,6,י"א כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

תלבושת 
 אחידה

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 גמרא
 תוכנית יחודית,  –לקט סוגיות "מהגמרא לפסיקה" 

  לפי תוכנית הלימודים החדשה לבגרות
 רכישה מרוכזת

 תנ"ך
  חומש בראשית מקראות גדולות –תורה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך סימנים"( 

מחשבת 
 ישראל

 רכישה מרוכזת      אמונה וגאולה הוצאת משרד החינוך

 רכישה מרוכזת פנימיתהוצאה  –ניסוי משרד החינוך  –תורה ומצוות יחידת הגבר 

 לשון
  ₪ 35עלות  – לשון לתיכון י"א )ללא ספר( – לכיתה י"א קורס מתוקשב

  הוצאה פנימית – חוברת עבודה בלשון

 ספרות
 בואי הרוח של חיים סבתו

 ממשיכים את "אנטיגונה" משנה שעברה

 היסטוריה
 אין ספרי לימוד –תוכנית "באר" 

 למחשביש להצטייד בעכבר ואוזניות 

 מתמטיקה

 יח"ל 3הקבצה 
 לשמור לכיתה י"ב –הספר משנה שעברה של אתי עוזרי ויצחק שלו 

 צבע  סגוליואל גבע  – 803ספר 

 יח"ל 4הקבצה 

 צהוב כתום בני גורן - 1חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

 צהוב אפור בני גורן - 2חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

  481הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה  יח"ל 4-לתלמידי י"א 

 כתום - הוצאת ארכימדס – 2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אדית ומריאן – 481בחינות מתכונת במתמטיקה שאלון  10

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן – 2+ב'1חלקים ב' 581-806ספר לשאלון 

  581הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה  יח"ל 5לתלמידי י"א 

 ירוק - הוצאת ארכימדס 2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אנגלית

Accelerated 
English 
5 points 

Exam Practice for Module G - ECB לא בהשאלת ספרים 

Perfecting Module G –UPP לא בהשאלת ספרים 

יח"ל  5הקבצה 
 המורה מאיה כהן

Leap Forward –  Reach Higher –   רכישה מרוכזת ע"י המורה –לא בהשאלה  

Perfecting Module G – UPP – לא בהשאלת ספרים 

 יח"ל 5הקבצה 

Master Class – ECB  ממשיכים משנה שעברה 

Expand II ממשיכים משנה שעברה     

The Wave – Morton Rhue  לא בהשאלה 

Gateway to Module E - ECB לא בהשאלה 

 יח"ל 4הקבצה 

Literature Program 4 points – UPP  ממשיכים משנה שעברה  

Expand II ממשיכים משנה שעברה 

Exam Practice for Module C - ECB  לא בהשאלה 

Gateway to Module C – ECB   ממשיכים משנה שעברה    

 יח"ל 3הקבצה 

Gateway to Modules A – ECB   לא בהשאלה 

  Gateway for Module C – ECB  לא בהשאלה

 Steps to Writing for Module C – ECB לא בהשאלה

Literature Program 4 points – UPP  ממשיכים משנה שעברה  

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-עברי/אנגלילהצטייד במילון 



 תשפ"גתושב"ע  5י"א כיתה  -רשימת ספרי לימוד

  

תלבושת 
 אחידה

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 גמרא
 מרוכזתרכישה   גמרא סדורההוצאת  – מסכת סוכה

 רכישה מרוכזת תפילה כמפגש

 תנ"ך

  חומש בראשית מקראות גדולות –תורה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך סימנים"(

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  -יח"ל  3חוברת תרגול בתנ"ך 

מחשבת 
 ישראל

 רכישה מרוכזת אמונה וגאולה הוצאת משרד החינוך

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית –ניסוי משרד החינוך  –תורה ומצוות יחידת הגבר 

 לשון
  ₪ 35עלות  – לשון לתיכון י"א )ללא ספר( – לכיתה י"א קורס מתוקשב

  הוצאה פנימית – חוברת עבודה בלשון

 ש"י עגנון –ממשיכים תהילה  ספרות

 ואוזניות למחשביש להצטייד בעכבר .       אין ספרי לימוד –תוכנית "באר"  היסטוריה

 מתמטיקה

 יח"ל 3הקבצה 
 לשמור לכיתה י"ב –הספר משנה שעברה של אתי עוזרי ויצחק שלו 

 צבע  סגוליואל גבע  – 803ספר 

 יח"ל 4הקבצה 

 צהוב כתום בני גורן - 1חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

 צהוב אפור בני גורן - 2חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

  481הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה  יח"ל 4-לתלמידי י"א 

 כתום - הוצאת ארכימדס – 2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אדית ומריאן – 481בחינות מתכונת במתמטיקה שאלון  10

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן – 2+ב'1חלקים ב' 581-806ספר לשאלון 

  581הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה  יח"ל 5לתלמידי י"א 

 ירוק - הוצאת ארכימדס 2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אנגלית

Accelerated 
English 
5 points 

Exam Practice for Module G - ECB לא בהשאלת ספרים 

Perfecting Module G –UPP לא בהשאלת ספרים 

יח"ל  5הקבצה 
 המורה מאיה כהן

Leap Forward –  Reach Higher –   רכישה מרוכזת ע"י המורה –לא בהשאלה  

Perfecting Module G – UPP – לא בהשאלת ספרים 

 יח"ל 5הקבצה 

Master Class – ECB  ממשיכים משנה שעברה 

Expand II ממשיכים משנה שעברה     

The Wave – Morton Rhue  לא בהשאלה 

Gateway to Module E - ECB לא בהשאלה 

 יח"ל 4הקבצה 

Literature Program 4 points – UPP  ממשיכים משנה שעברה  

Expand II ממשיכים משנה שעברה 

Exam Practice for Module C - ECB  לא בהשאלה 

Gateway to Module C – ECB   ממשיכים משנה שעברה    

 יח"ל 3הקבצה 

Gateway to Modules A – ECB   לא בהשאלה 

  Gateway for Module C – ECB  לא בהשאלה

 Steps to Writing for Module C – ECB לא בהשאלה

Literature Program 4 points – UPP  ממשיכים משנה שעברה  

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-עברי/אנגלילהצטייד במילון 



 תשפ"ג ח"מ 7י"א כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 

  

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה

 גמרא
 רכישה מרוכזת הוצאת גמרא סדורה  –מסכת סוכה 

 רכישה מרוכזת תפילה כמפגש

 תנ"ך

  חומש בראשית מקראות גדולות –תורה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך סימנים"(

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  -יח"ל  3חוברת תרגול בתנ"ך 

 רכישה מרוכזת אמונה וגאולה הוצאת משרד החינוך מחשבת ישראל

 לשון
  ₪ 35עלות  – לשון לתיכון י"א )ללא ספר( – לכיתה י"א קורס מתוקשב

  הוצאה פנימית – בלשון חוברת עבודה

 ש"י עגנון –ממשיכים תהילה  ספרות

 אין צורך בספרי לימוד היסטוריה

 מתמטיקה

 יח"ל 3הקבצה 
 צבע כתום 801-802של אתי עוזרי ויצחק שלו  הספר משנה שעברה

 הוצאה פנימית – 802מאגר שאלון 

 יח"ל 4הקבצה 

 צהוב כתום בני גורן - 1חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

 צהוב אפור בני גורן - 2חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

  481הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה  יח"ל 4-לתלמידי י"א 

 כתום - הוצאת ארכימדס – 2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אדית ומריאן – 481בחינות מתכונת במתמטיקה שאלון  10

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן – 2+ב'1חלקים ב' 581-806ספר לשאלון 

  581הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ע"פ תוכנית ההיבחנות החדשה  יח"ל 5לתלמידי י"א 

 ירוק - הוצאת ארכימדס 2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אנגלית

Accelerated 
English 
5 points 

Exam Practice for Module G - ECB לא בהשאלת ספרים 

Perfecting Module G –UPP לא בהשאלת ספרים 

יח"ל  5הקבצה 
 המורה מאיה כהן

Leap Forward –  Reach Higher –   רכישה מרוכזת ע"י המורה –לא בהשאלה  

Perfecting Module G – UPP – לא בהשאלת ספרים 

 יח"ל 5הקבצה 

Master Class – ECB   שעברהממשיכים משנה  

Expand II ממשיכים משנה שעברה     

The Wave – Morton Rhue  לא בהשאלה 

Gateway to Module E - ECB לא בהשאלה 

 יח"ל 4הקבצה 

Literature Program 4 points – UPP  ממשיכים משנה שעברה  

Expand II ממשיכים משנה שעברה 

Exam Practice for Module C - ECB  לא בהשאלה 

Gateway to Module C – ECB   ממשיכים משנה שעברה    

 יח"ל 3הקבצה 

Gateway to Modules A – ECB   לא בהשאלה 

  Gateway for Module C – ECB  לא בהשאלה

 Steps to Writing for Module C – ECB לא בהשאלה

Literature Program 4 points – UPP  ממשיכים משנה שעברה  

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 "גתשפתושב"ע  2י"ב כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 

 

 

 

 

  

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  לבושת אחידה

 גמרא
 רכישה מרוכזת הוצאת שטיינזלץ וילנא  –סנהדרין

 רכישה מרוכזת בית חינוך ומשפחה

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

  ממשיכים את אמונה וגאולה משנה שעברה מחשבת ישראל

 להיות אזרחים בישראל מהדורה חדשה הוצאת ת"ל אזרחות

 מתמטיקה

 יח"ל 3הקבצה 

  –- התוכנית החדשה 801-802ספר לשאלון 
 הספר מכיתה י'  - אתי עוזרי ויצחק שלו צבע כתום

 משה"ח – 802מאגר חדש שאלון 

 יח"ל 4הקבצה 

 בני גורן - 482– 805ספר לשאלון 

  - 482הכנה למבחני הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ארכימדס –( 2021-2022)מהדורה מעודכנת 

  – 482יח"ל שאלון  4בחינות מתכונת במתמטיקה לתלמידי  10
 אדית כהן ומריאן  רוזנפלד   

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן   – 2וכרך ג' 1כרך ג' 582 - 807ספר לשאלון 

אדית          - 582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות למתמטיקה לתלמידי 
 כהן ומריאן רוזנפלד צבע כתום

 אדית   - 582 שאלון ל"יח 5 לתלמידי במתמטיקה מתכונת בחינות 10
   לבן צבע רוזנפלד ומריאן כהן

 בהמשך יירכש נוסף שספר יתכן

 אנגלית

 יח"ל 5הקבצה א'  
Exam Practice for Module G - ECB 

Perfecting Module G - UPP 

 יח"ל 4הקבצה ב' 
Gateway to Module E - ECB 

 Expand II ממשיכים עם

יח"ל  4הקבצה 
 המורה דבי אהרון 

Exam Practice for Module E – ECB 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-להצטייד במילון עברי/אנגלי



 "גתשפתלמוד  3,4,5,1י"ב כיתה  -רשימת ספרי לימוד

 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה

 גמרא
 רכישה מרוכזת  גמרא רגילה –סנהדרין

 רכישה מרוכזת  אסופת סוגיות למסכת סנהדרין

 תנ"ך
  מקראות גדולות. - חומש דברים - תורה

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

  ממשיכים את אמונה וגאולה משנה שעברה מחשבת ישראל

 להיות אזרחים בישראל מהדורה חדשה הוצאת ת"ל אזרחות

 מתמטיקה

 יח"ל 3הקבצה 

  –- התוכנית החדשה 801-802ספר לשאלון 
 הספר מכיתה י' - אתי עוזרי ויצחק שלו צבע כתום

 משה"ח – 802מאגר חדש שאלון 

 יח"ל 4הקבצה 

 בני גורן - 482– 805ספר לשאלון 

  - 482הכנה למבחני הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ארכימדס –( 2021-2022)מהדורה מעודכנת 

  – 482יח"ל שאלון  4בחינות מתכונת במתמטיקה לתלמידי  10
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד   

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן   – 2וכרך ג' 1כרך ג' 582 - 807ספר לשאלון 

         - 582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות למתמטיקה לתלמידי 
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד צבע כתום

   - 582 שאלון ל"יח 5 לתלמידי במתמטיקה מתכונת בחינות 10
   לבן צבע רוזנפלד ומריאן כהן אדית

 בהמשך יירכש נוסף שספר יתכן

 אנגלית

 יח"ל 5הקבצה א'  
Exam Practice for Module G - ECB 

Perfecting Module G - UPP 

 יח"ל 4הקבצה ב' 
Gateway to Module E - ECB 

 Expand II ממשיכים עם

יח"ל  4הקבצה 
 המורה דבי אהרון 

Exam Practice for Module E – ECB 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת-במילון עברי/אנגלי להצטייד



 מגמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות שם הספר כיתה מקצוע

 כימיה

 הוצאת פנימית חוברת  י'

 י"א
 רכישה מרוכזת מיקוד בכימיה 

 הוצאת פנימית חוברת

 רכישה מרוכזת – הוצאת רכס כימיה פורצת דרך י"ב

 ביולוגיה

  באתר מט"ח במהלך השנהרכישת הקורס  קורס דיגיטלי –גוף האדם  י'

 רכישת הקורס באתר מט"ח במהלך השנה קורס דיגיטלי –התא  י"א

  ממשיכים בחומר הקיים י"ב

 פיזיקה

 י'
 עדי רוזן אופטיקה גאומטרית

 עדי רוזן מכניקה ניוטונית א'

 י"א

 עדי רוזן ניוטונית ב'מכניקה 

  לשמור את חלק א' משנה שעברה

 רכישה מרוכזת ע"י המורה –רון הדר הוצאת רכס  מכניקהמיקוד פיזיקה  

 י"ב
 ד"ר עיסאם זועבי הוצאת ראמוס שני כרכים –פרקים בחשמל ומגנטיות 

 רכישה מרוכזת ע"י המורה –רון הדר הוצאת רכס  חשמלמיקוד פיזיקה  

 ערבית

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

 רכישה מרוכזת ע"י המורה  -אלי מזרחי  י"אחוברת עבודה ותרגול בערבית לכיתה  י"א

 רכישה מרוכזת ע"י המורה  -אלי מזרחי  י"בחוברת עבודה ותרגול בערבית לכיתה  י"ב

 פנימיתהוצאה  חוברת  י"ב-י' אלקטרוניקה

  אין צורך בספרי לימוד י"ב-י' תקשורת

 י"ב-י' משפטים
ברישום למגמה באתר  ₪ 200תשלום 

 העמותה "נוער שוחר משפט עברית"
 יש להירשם בכל שנה מחדש

 י' מחשבים
הגרסה הישנה  JAVAמדעי המחשב בשפת 

 אם אין אז גרסה חדשה 
 הוצאת מבט לחלונות

 מוסיקה
 י'

המוסיקה מימי הביניים עד המאה תולדות 
 ועשרים

 הוצאת מט"ח

תאוריה של המוסיקה של תלמידי  -חוברת 
 התיכון

 הוצאה פנימית

 הוצאת יפים יופה צליל, קצב וזכרון מוסיקלי          

  ממשיכים את הספרים משנה שעברה     י"א


