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 ג "פתשפרי לימוד לכיתות יא' , שנה"ל רשימת ס

 

 הכיתות  כל   –   חובה   מקצועות 

מחיר  שם הספר  מקצוע

 מומלץ 

  ומאיה דלל ד"ר דולי לוי "שיאי לשון"     לשון

  מכיתה י' היצירות  יש לשמור חוברת  ספרות 

  קובץ סיפורים מאת ש"י עגנון מכיתה י'

 ע"פ הודעת המורה בתחילת שנה"ל. רומן ומחזה ירכשו

מסעות בזמן לאומיות במבחן הלאומיות בישראל ובעמים : ראשית  היסטוריה

 הוצאת מט"ח  - טביביאן - אביאליד"ר קציעה   1920הדרך עד 

 

מאת: ," בונים מדינה במזרח התיכון "הלאומיות בישראל ובעמים"

 הוצאת רכס - פרופ' אייל נווה, ד"ר נעמי ורד וד"ר דוד שחר

 

 מסעות בזמן -  ערים וקהילות

 

 

 בנוסף לספרים חוברות עבודה אחת 

 

 

  "להיות אזרחים בישראל"  אזרחות

  בהוצאת קורן בלבד ללא פירושים )רצוי אותיות גדולת( ספר תנ"ך  תנ"ך

 

 

 .שכבת י"א

 חוברת היצירות )מכיתה י'(  .1

 סיפורי עגנון )מכיתה י'(  .2

 .מחזה + רומן לפי הודעת המורה המלמדת .3 

 

 

 

 

 

 



 

  makifchet@gmail.com 03-9419845פקס: 03-9516378, ראשון לציון. טל:1לב -רח' חיים בר

 

 

 

 

 ג תשפ"פרי לימוד לכיתות יא' , שנה"ל רשימת ס

 מוגבר  /   מגמה   לפי   מקצועות 

 הערות שם הספר  מקצוע

  שרוני/מילון ערבי עברי ערבית 

  באופן מרוכז בתחילת השנה ירכש לימוד ספר 

  יש לשמור ספר לימוד של כיתה י' 

יחולק בתחילת   לא לקנות את הספר" פיתוח ותכנון מרחבי "   - מגמה גיאוגרפיה 

 שנה  

 

 

 השאלת ספרים  -  הוצאה פנימית –ארץ ישראל  – 6יא

 השאלת ספרים  – הוצאה פנימית –מזרח תיכון           

 השאלת ספרים  -   הוצאה פנימית – חוברת נתיב           

 ₪(  100תלמידים שלא בפרוייקט השאלה ירכשו ישירות מהמורה )

 

  לכל תלמידי גיאוגרפיה! ( 2000- )לפחות מ  אטלס של ברור

  תירכש בתחילת שנה"ל  חוברת פנימית בהוצאת ביה"ס מדעי החברה 

, דבורה קצביץ, רונית ברד, מכון ויצמן למדע  ''כימיה זה בתוכנו'' כימיה 

 המחלקת להוראת מדעים 

 

 

, ד''ר אורית הרשקוביץ, אביה קברמן , הטכניון  ''טעם של כימיה''

   המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים .

 

  ,  משה זמיר"הכימיה שביננו"

ד''ר מרים כרמי, אדית ויסלברג. הטכניון     ''אנרגיה בקצב הכימיה''

   -המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

 אם קונים חדשים   2020רצוי מהדורה חדשה של 

 

  מאת עדי רוזן בהוצאת מכון ויצמן )מכיתה י'( מכניקה ניוטונית כרך א פיזיקה 

  מאת עדי רוזן בהוצאת מכון ויצמן מכניקה ניטונית כרך ב

אופטיקה גאומטרית מאת עדי רוזן בהוצאת מכון   –קרינה וחומר כרך א' 

 ויצמן

 

מודלים של האור מאת עדי רוזן בהוצאת מכון    –קרינה וחומר כרך ב' 

 ויצמן
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של עדי רוזן בהוצאת מכון  ״2019״ לקט מבחני בגרות בפיסיקה 

 ויצמן למדע 

 

מדעי המחשב  

 מוגבר

של מבט לחלונות, חלק א'   #C, בשפת משולב עצמיםיסודות מדעי המחשב, 
    )לשמור משנה שעברה(

 , חלק ב'של מבט לחלונות #C, בשפת משולב עצמיםיסודות מדעי המחשב, 

 

  מבוא למערכות מידע ביישום אקסס /תמיר מואב 

 הנדסת תכנה 

 

 הגנת הסייבר 

  , חלק ב'של מבט לחלונות #Cבשפת   ,משולב עצמיםיסודות מדעי המחשב, 
    )לשמור משנה שעברה(

 

 של מבט לחלונות. #Cבשפת  מבנה נתונים 

 מודלים חישוביים, מבט לחלונות. 

  תיתכן רכישה מרוכזת/הדפסת חוברת בתחילת השנה 

הוצ' , דידה פרנקל /נורית בשן/ הס - עדי מרקוזה /האדםביולוגיה של  ביולוגיה

)ממשיך משנה  .המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית

 שעברה( 

 

האוניברסיטה ' הוצ חיה גרוס /יהודית עתידיה , / יחידת החיים-התא

 .המרכז להוראת המדעים העברית 

 

  ( הוצאת פוקוס. 2003נייס ש. וענבר ע. ) "הפיסיולוגיה של המאמץ" חנ"ג 

"פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע  (2011יאור ר. ושדה ש. )

 הוצאה עצמית. מיטבי"

 

   מאת זאב שטסל - משאבים וסביבה"  " מדעי הסביבה 

, ירכש בסוף יולי או ספר התקשוב בהוצאה פרטית של מיכאל מרקוביץ תקשוב 

 .                            ג"פשנת תשממהדורה מעודכנת   תחילת שנה.

 540- 2281467טלפון להתקשרות 

 

 

 . ההמחירים הרשומים לספרים נכונים לשנת הלימודים תשע"

 ייתכנו שינויים ע"פ עדכוני הוצאות הספרים/משרד החינוך. 


