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

 

  

תלבושת 
 אחידה 

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

 גמרא
 מרוכזתרכישה    מסכת סוכה

 רכישה מרוכזת  סוכהאסופת סוגיות למסכת 

 תנ"ך
  חומש בראשית מקראות גדולות –תורה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך סימנים"( 

מחשבת 
 ישראל 

 רכישה מרוכזת       אמונה וגאולה הוצאת משרד החינוך

 מרוכזתרכישה  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

 ספרות 
 בואי הרוח של חיים סבתו

 ממשיכים את "אנטיגונה" משנה שעברה 

 היסטוריה 
 אין ספרי לימוד –תוכנית "באר" 

 יש להצטייד בעכבר ואוזניות למחשב

 מתמטיקה 

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

 צבע  סגוליואל גבע   – 803ספר 

 יח"ל 4הקבצה 

 בני גורן  - 2+ב'1חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

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

 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 

 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 -להצטייד במילון עברי/אנגלי



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

 

  

תלבושת 
 אחידה 

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

 גמרא
 רכישה מרוכזת   גמרא סדורההוצאת  – מסכת סוכה

 רכישה מרוכזת תפילה כמפגש

 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 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 

 היסטוריה 
 אין ספרי לימוד –תוכנית "באר" 

 יש להצטייד בעכבר ואוזניות למחשב

 מתמטיקה 

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

 צבע  סגוליואל גבע   – 803ספר 

 יח"ל 4הקבצה 

 בני גורן  - 2+ב'1חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

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

 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 

 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 -להצטייד במילון עברי/אנגלי



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

 

תלבושת 
 אחידה 

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

 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"( 

מחשבת 
 ישראל 

 רכישה מרוכזת אמונה וגאולה הוצאת משרד החינוך 

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

  הוצאה פנימית  – חוברת עבודה בלשון

 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 

 בני גורן  - 2+ב'1חלקים ב' 481-804ספר לשאלון 

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

 הוצאת ארכימדס  –  2020-2021מהדורה מעודכנת 

 אדית ומריאן – 481בחינות מתכונת במתמטיקה שאלון  10

 יח"ל 5הקבצה 

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

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

 ארכימדסהוצאת  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 

בהשאלהלא    Gateway for Module C – ECB  

 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


