
 תשפ"ג תלמוד  1,2,3,4י' כיתה  -שימת ספרי לימוד ר

 

  

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

 גמרא
 רכישה מרוכזת הוצאת שטיינזלץ וילנא –מסכת קידושין 

 רכישה מרוכזת זלמן - הוצאה פנימית – חוברת עבודה למסכת קידושין

 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 ש"ח  50בעלות של  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

 המהדורה החדשה איתמר לויןהחינוך התעבורתי  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 כחול יח"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 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



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

 

תלבושת 
 אחידה 

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

 רכישה מרוכזת  )רונן כהן(  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       פנימיתהוצאה  - 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 תעבורתי חינוך 

 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 -במתמטיקה בכיתה י' תרגול והכנה למבחנים 
 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


