
 
 

 
 

 

 

 

 רשימת ספרי לימוד תשפ"א 

 כיתה ז 

 

 פורמט הוצאה שם ספר לימוד .ק מקצוע

 מודפס   בראשית   תורה

 מודפס   יהושוע שופטים   נביא 

 מודפס  רגיל  פרק המניח   כיתת בנים  תלמוד

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מילה טובה מאד ז   עברית

 מודפס  מודן  עלי ספרות ח' מהדורה חדשה  ספרות

 דיגטלי \מודפס צמרת אתי עוזרי כיתה ז' חלקים א ב ג רף גבוה מתמטיקה 

 דיגטלי \מודפס צמרת אתי עוזרי לכיתה ח' חלק א' 

 דיגטלי \מודפס מכון ויצמן  מתמטיקה משולבת כחול ב  הקבצה ב 

 דיגטלי \מודפס מכון ויצמן  מתמטיקה משולבת כחול ג 

 דיגטלי \מודפס מכון ויצמן  מתמטיקה משולבת סגול א 

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מדעי החיים ז   מדעים

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מדעי החומר ז 

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  אדם וסביבה בעידן גלובלי   גאוגרפיה 

 דיגטלי  \מודפס HIGH FIVE  (EBC ) רף גבוה אנגלית 

 דיגטלי  \מודפס (  EBC) חוברת  IMAGINE   JUST רמה ב

IMAGINE JUST  ספר (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 

 דיגטלי  \מודפס (  EBC) חוברת   ON TRACK רמה ג

ON TRACK  ספר (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 

 דיגטלי  \מודפס KEY TO READING (EBC  ) בסיס

 

 ציוד חובה לתלמיד: 

 סידור תפילה 

 לבוחרים ספרים דיגטלים  -מכשיר קצה דיגיטלי

 אנגלית  -מילון עברי

 מחברות עברית, חשבון, אנגלית 

 קלמר וציוד כתיבה 

  



 
 

 
 

 

 

 רשימת ספרי לימוד תשפ"א 

 כיתה ח 

 

 פורמט הוצאה שם ספר לימוד .ק מקצוע
 מודפס   שמות   תורה
 מודפס   יהושוע שופטים   נביא 

 מודפס   כונס פרק ה כיתת בנים  תלמוד
 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מילה טובה מאד ח   עברית

 מודפס  מודן  עלי ספרות ח מהדורה חדשה   ספרות
הקבצה א,   מתמטיקה 

 דיגטלי \מודפס צמרת אתי עוזרי כיתה ח' חלק א   הקבצה ב 

 דיגטלי \מודפס צמרת אתי עוזרי כיתה ח' חלק ב 
 רף גבוה

 דיגטלי \מודפס משבצת כיתה ט חלק א  -משבצת

 דיגטלי \מודפס צמרת אתי עוזרי כיתה ח' חלק ב  
 מדעים

 
 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מדעי החומר ח 
 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מדעי החיים ח 

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  כדור הארץ סביבה ואדם   גאוגרפיה
 דיגטלי  \מודפס HIGH FIVE (EBC ) רף גבוה אנגלית 

 רמה ב

IMAGINE JUST  חוברת (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 

IMAGINE JUST  ספר (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 

 מה גר
ON TRACK   חוברת (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 
ON TRACK  ספר (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 

 דיגטלי  \מודפס KEY TO READING (EBC  ) בסיס
 

 ציוד חובה לתלמיד: 

 סידור תפילה 

 לבוחרים ספרים דיגטלים  -מכשיר קצה דיגיטלי

 אנגלית  -מילון עברי

 אנגלית מחברות עברית, חשבון, 

 קלמר וציוד כתיבה 

 

  



 
 

 
 

 

 

 רשימת ספרי לימוד תשפ"א 

 ט כיתה 

 

 פורמט הוצאה שם ספר לימוד .ק מקצוע

 תורה
 

 מודפס   מקראות גדולות   -ויקרא

 נביא 
 

 מודפס   שמואל 

 מודפס   שוכר פרק ה כיתת בנים  תלמוד

 גאוגרפיה
 

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  ישראל האדם והמרחב 

 היסטוריה
 

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  ימי הבית השני  -תולדותואלה 

 ספרות
 

 מודפס  מודן  עלי ספרות ט מהדורה חדשה 

 עברית
 

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  מילה טובה מאד ט 

 מדעים

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  פיזיקה וטכנולוגיה  

 דיגטלי  \מודפס מט"ח  כימיה ומדעי החיים  

 מודפס  תלם מתמטיקה בראיה אחרת   הקבצה ב  מתמטיקה 

 דיגטלי \מודפס משבצת חלק ב כיתה ט חלק א  -משבצת הקבצה א  

 דיגטלי \מודפס משבצת כיתה ט חלק ב  -משבצת מופת 

 מתמטיקה  לני כהן  חלק א' יואל גבע   806  804שאלון    
     

 דיגטלי  \מודפס HIGH FIVE (EBC ) רף גבוה אנגלית 
 

 דיגטלי  \מודפס (  EBC) חוברת  IMAGINE JUST רמה ב

 IMAGINE JUST  ספר (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 
 דיגטלי  \מודפס (  EBC) חוברת   ON TRACK מה גר 

 ON TRACK  ספר (EBC  ) דיגטלי  \מודפס 
 

 דיגטלי  \מודפס KEY TO READING (EBC  ) בסיס
 

 ציוד חובה לתלמיד: 

 סידור תפילה 

 לבוחרים ספרים דיגטלים  -מכשיר קצה דיגיטלי

 אנגלית  -מילון עברי

 מחברות עברית, חשבון, אנגלית 

  קלמר וציוד כתיבה 



 
 

 
 

 

 

 רשימת ספרי לימוד תשפ"א 

 י כיתה 

 פורמט הוצאה  שם ספר  לימוד  . ק מקצוע 

 תנך
 מודפס  מקראות גדולות -במדבר 
 מודפס  תנך 

 מודפס  שמואל  

 מודפס  גמראכרך  -קידושין כיתת בנים  תלמוד 

 מודפס תורה והוראה .מ דינים ומבוא -במעגלי ההלכה   תושב"ע

 מודפס ת.ל אמונה וגאולה   מחשבת

 עברית
 

 מודפס נגה גנאל  בשבילי הטקסט

 היסטוריה

 מודפס הר ברכה מסורת ומהפכה 
 

 מודפס הר ברכה חורבן וגבורה נאציזם ושואה 
 מתמטיקה  

 
 מודפס כהן לני  יואל גבע  801שאלון  
 מודפס לני כהן  יואל גבע  802שאלון  יחל  3
 

 מודפס לני כהן  חלק ב' יואל גבע 806  804שאלון 
 מודפס לני כהן  חלק א' יואל גבע 806  804שאלון  יחל  4-5

 מודפס ארכימדס  תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בי' 

 אנגלית 

 יחל  3
EXAM PRACTICE FOR MODULE A (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 
LOVING LITERTURE A.E.L 

  \מודפס
 דיגטלי 

 

 TAKE A STAND יחל  4,5
 (E.C.B) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 
LITERATURE FOR 5 POINTS חלק ב (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 מדעי המחשב
לתלמידי  

 המגמה 
+ משולב Cיסודות במדעי המחשב בשפת  

  מבט לחלונות  עצמים 

 מוט"ל

לתלמידי  
 המגמה 

 מכון ויצמן מוח סמים ותרופות 
 

  \מודפס
 דיגטלי 

 קרינה אלקטרומגנטית 
 מכון ויצמן

  \מודפס
 דיגטלי 

 מודפס משרד החינוך אוצרות הים

 ביולוגיה
לתלמידי  

 דיגיטלי  הילקוט הדיגיטלי  גוף האדם בדגש הומואוסטזיס. המגמה 
 

 ציוד חובה לתלמיד: 

 סידור תפילה 

 לבוחרים ספרים דיגטלים  -מכשיר 

 אנגלית  -מילון עברי

 מחברות עברית, חשבון, אנגלית 

 קלמר וציוד כתיבה 

 



 
 

 
 

 

 רשימת ספרי לימוד תשפ"א 

 יא כיתה 

 פורמט הוצאה שם ספר לימוד .ק מקצוע

 תנך
 מודפס   מקראות גדולות  -בראשית 
 מודפס   תנך  

 מודפס   כרך גמרא  -בבא קמא כיתת בנים  תלמוד
 מודפס  תורה והוראה  .מ חדש  -במעגלי המשנה א  תושב"ע

 מודפס  נגה גנאל  בשבילי הטקסט   עברית

 היסטוריה
 מודפס  הר ברכה  מסורת ומהפכה  
 מודפס  הר ברכה  חורבן וגבורה נאציזם ושואה  
 מודפס  הר ברכה  עלייה והתיישבות. -השיבה לציון  

 מודפס  ת.ל אמונה וגאולה   מחשבת 
 מודפס  כנרת  ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית   אזרחות 

 מודפס  לני כהן  יואל גבע   802שאלון   יחל  3   מתמטיקה

 

 מודפס  לני כהן  חלק ד יואל גבע   804שאלון   
 מודפס  לני כהן  חלק ג יואל גבע   804שאלון   יחל  4
 מודפס  ארכימדס  481הכנה לבחינות בגרות במתמטיקה  

 

 מודפס  ארכימדס  581לבחינות בגרות במתמטיקה הכנה   יחל  5
 מודפס  לני כהן  חלק ד יואל גבע   806שאלון   
 מודפס  לני כהן  חלק ג יואל גבע   806שאלון   

 אנגלית  

 REVISED MASERING 
ENGLISH FOR MODULE A 

AND C (EBC ) 
  \מודפס
 דיגטלי 

 יחל  3
CONTRAST ספר (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 CONTRAST  חוברת (EBC ) 
  \מודפס
 דיגטלי 

 REVISED MASTERING FOR יחל  3,4  
MODULE C AND E (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 

 MASTERING ENGLISH יחל  5
MODULE E G (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 
THE WAVE (u.p.p) 

  \מודפס
 דיגטלי 

מדעי 
 המחשב 

לתלמידי  
 המגמה

חלק ב   Cיסודות מדעי המחשב בשפת +
 מודפס  מבט לחלונות  עצמים תחילה  -

 מודפס  מבט לחלונות  + Cמבנה נתונים ב
מדעי 

 החברה 
לתלמידי  

 מודפס  רכס קבוצה  המגמה

לתלמידי   ביולוגיה
 דיגטלי  התא  המגמה

הילקוט  
 הדיגיטלי 

 

 ציוד חובה לתלמיד:
 סידור תפילה

 מכשיר קצה דיגיטלי 
 אנגלית -מילון עברי

 עברית, חשבון, אנגליתמחברות 
 קלמר וציוד כתיבה



 
 

 
 

 

 

 

 רשימת ספרי לימוד תשפ"א 

 יב כיתה 

 פורמט הוצאה שם ספר לימוד .ק מקצוע
 מודפס   מקראות גדולות  -דברים  תנך

 מודפס   כרך גמרא  -סנהדרין כיתת בנים  תלמוד

 תושב"ע
 

 בית חינוך ומשפחה 
תורה   .מ

 מודפס  והוראה 
 מודפס   מען לא ידוע   ספרות
 REVISED MASTERING יחל  3   אנגלית

FOR MODULE C (EBC ) 
  \מודפס
 דיגטלי 

 REVISED MASTERING יחל  4
FOR MODULE E (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 REVISED MASTERING יחל  5
FOR MODULE G   (EBC ) 

  \מודפס
 דיגטלי 

 מודפס  לני כהן  יואל גבע   803שאלון   יחל  3 מתמטיקה  

 

 מודפס  לני כהן  יואל גבע חלק א'   805שאלון   יחל  4
 מודפס  לני כהן  יואל גבע חלק ב'   805שאלון  

הכנה לבחינות בגרות  
 מודפס  ארכימדס  482במתמטיקה בשאלון 

 

 מודפס  לני כהן  יואל גבע חלק א   807שאלון   יחל  5
 מודפס  לני כהן  יואל גבע חלק ב   807שאלון  

הכנה לבחינות בגרות  
 מודפס  ארכימדס  582במתמטיקה בשאלון 

 מדעי החברה 

לתלמידי  
 המגמה

 מודפס  רכס תרבות 
 מודפס  רכס חיברות 

 מודפס  רכס מוסד המשפחה 

 מדעי המחשב 

לתלמידי  
 המגמה

 מודפס  מבט לחלונות  +Cתכנות מונחה עצמים ב
יסודות מדעי המחשב בשפת  

+C  מודפס  מבט לחלונות  עצמים תחילה   -חלק ב 
 מודפס  מבט לחלונות  + Cמבנה נתונים ב

 ביולוגיה
לתלמידי  

 דיגטלי  אקולוגיה  המגמה
הילקוט  

 הדיגיטלי 
 

 ציוד חובה לתלמיד: 

 סידור תפילה 

 מכשיר קצה דיגיטלי 

 אנגלית  -מילון עברי

 מחברות עברית, חשבון, אנגלית 

 קלמר וציוד כתיבה 

 


