
 

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

 

     ג"פתשרשימת ספרי לימוד לכיתות יב' , שנה"ל  

 הערות  שם הספר מקצוע 
לכל  "להיות אזרחים בישראל"  אזרחות

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

 התלמידים 
  י שרונ/מילון ערבי עברי ערבית

  חוברות מכיתה יא'. יש לשמור 
  אופן מרוכז בתחילת השנהספר לימוד נוסף יירכש ב

  חוברת פנימית תירכש בתחילת השנה   ספרות מוגבר 
 השאלת ספרים  -הוצאה פנימית  –ארץ ישראל   -תלמידי מגמה גיאוגרפיה 

 השאלת ספרים  –הוצאה פנימית  – מזרח תיכון                          
 השאלת ספרים  -הוצאה פנימית   –חוברת נתיב                          

תלמידים שלא בפרוייקט השאלה ירכשו ישירות מהמורה בתחילת 
 ₪(  100שנה )

הערה: יש 
  30להזמין 

עותקים מכל  
 ספר.

   הוצאת מט"ח ," הפיתוח והתכנון המרחבי" –  6יב'תלמידי 
 חולק בתחילת שנה י לא לקנות                           
 

 

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

 

ספר לימוד בהוצאה בית ספרית יירכש בקנייה מרוכזת בתחילת  מדעי החברה 
 שנה"ל 

 

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

)ממשיך משנה   המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית
 (שעברה

 

, הוצ'   2007רות אמיר, מהדורה שנייה מורחבת. / פרקים באקולוגיה 
 האוניברסיטה העבר המרכז להוראת המדעים 

 

ד''ר מרים כרמי, אדית ויסלברג. הטכניון    ''אנרגיה בקצב הכימיה'' כימיה
 )משנה שעברה(  הטכנולוגיה והמדעים.המחלקה להוראת 

 אם קונים חדשים   2020רצוי מהדורה חדשה של 

 

מאת נאוה מילנר  , חומרים סינתטיים פולימרים לפי בקשתך
   בהוצאת מכון וייצמן.

 

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

 משנה שעברה( (.המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים 

 

 אין ספר לימוד  -אקוטופ מדעי הסביבה
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 עדכוני הוצאות הספרים/משרד החינוך.ייתכנו שינויים ע"פ 

מאת עדי רוזן בהוצאת  גיאומטריתאופטיקה  - קרינה וחומר כרך א פיזיקה
 )לשמור מכיתה יא'( מכון ויצמן 

 

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

 )לשמור מכיתה יא'( 

 

מאת עדי רוזן בהוצאת  מודלים של האטום והגרעין – קרינה וחומר
 מכון ויצמן

 

  ון ויצמןכשל דוד זינגר בהוצאת מלקט ניסויים  –פיסיקה 
  פרידמן בהוצאת רכס.של משה כרף א' + ב'  חשמל ומגנטיות

של עדי רוזן בהוצאת מכון  ״1920מבחני בגרות בפיסיקה ״ לקט  
 ויצמן למדע 

 

מדעי המחשב 
לתלמידי  

 3+יב1יב'
 בלבד  מוגבר

  של מבט לחלונות.  #Cבשפת מבנה נתונים 

 מודלים חישוביים, מבט לחלונות. 
 

 מדעי החנ"ג 
 

  אין ספר לימוד


