
 
 

 
 חדרה 2ן חדד , סמ' רבי ציו1הגושרים  שש שנתי יש"י

H6213838@gmail.com 050.3040012 

 

 

 

 גרשימת ספרי לימוד תשפ"

 כיתה ז

 

 הוצאה   שם הספר הקבצה מקצוע
 נביא

 
 יהושע שופטים

 

 תורה
 

 בראשית
 

  מסכת מגילה בנים גמרא

 אנגלית
 

 (E.C.B) חוברת A IMAGINEהקבצה 

 (E.C.B) ספר A IMAGINEהקבצה 

 (E.C.B) ספר וחוברת  B NEW DIRECTIONSהקבצה 

ספר  B NEW DIRECTIONSהקבצה 
 וחוברת

(E.C.B) 

 TEAM WORK (E.C.B)ספר וחוברת  Cהקבצה 

 TEAM WORK (E.C.B)ספר וחוברת  Cהקבצה 

 D GOAL 1.2 (E.C.B)הקבצה 

 מדעים
 

 מט"ח מדעי החומר ז בלי רף 2ז 1ז
 

 מט"ח מדעי החיים ז

 מתמטיקה 
 

 משבצת משבצת חלק א הקבצה ב

 משבצת ני הדרךסידרת סימ משבצת חלק ב הקבצה ב

 משבצת סידרת סימני הדרך משבצת חלק ג הקבצה ב

 צמרת אתי עוזרי כיתה ז' חלק א  והקבצה ארף גבוה 

 צמרת אתי עוזרי כיתה ז' חלק ב  והקבצה ארף גבוה 

 צמרת אתי עוזרי כיתה ז' חלק ג והקבצה ארף גבוה 

 ארכימדס חטיבון ז רף גבוה  

 עברית
 

 מט"ח זמילה טובה מאד 

 גאוגרפיה
 

 כותר האדם והסביבה בעידן הגלובלי

 היסטוריה
 

 הר ברכה גלויות ותגליות

 

 ציוד חובה:

 טאבלט

 מחשבון מדעי

 מילונית עברי אנגלי
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 ברשימת ספרי לימוד תשפ"

 כיתה ח

 

 הוצאה   שם הספר הקבצה מקצוע

  שופטים, שמואל א  נביא

  שמות   תורה

  מסכת מגילה בנים גמרא

 אנגלית
 

 (E.C.B) חוברת IMAGINE רף גבוה

 (E.C.B) ספר IMAGINE רף גבוה

 (E.C.B) ספר וחוברת  B NEW DIRECTIONSהקבצה 

 (E.C.B) ספר וחוברת B NEW DIRECTIONSהקבצה 

 TEAM WORK (E.C.B)ספר וחוברת  Cהקבצה 

 TEAM WORK (E.C.B)ספר וחוברת  Cהקבצה 

 D GOAL 1.2 (E.C.B)הקבצה 

 מדעים
 

 מט"ח מדעי החומר ח בלי רף 2ח 1ח

 מט"ח מדעי החיים ח 

 הקבצה ב 
 משבצת משבצת חלק א

 הקבצה ב 
 שבצתמ במשבצת חלק 

 מתמטיקה 
 

 צמרת אתי עוזרי כיתה ח' חלק ב  רף גבוה

 צמרת אתי עוזרי כיתה ח' חלק א רף גבוה

 כותר כדור הארץ,סביבה , אדם  גאוגרפיה

 מט"ח מילה טובה מאד ח  עברית

 

 ציוד חובה:

 טאבלט

 מחשבון מדעי

 גלימילונית עברי אנ
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 גרשימת ספרי לימוד תשפ"

 טכיתה 

 

   שם הספר הקבצה מקצוע
 הוצאה

 מקראות גדולות -ויקרא  תורה

 

 שמואל א ב  נביא

 

 מסכת מגילה בנים גמרא

 

 אנגלית
 

 (E.C.B) חוברת IMAGINE רף גבוה

 (E.C.B) ספר IMAGINE רף גבוה

 (E.C.B) ספר וחוברת  B NEW DIRECTIONSהקבצה 

 (E.C.B) ספר וחוברת B NEW DIRECTIONSקבצה ה

 TEAM WORK (E.C.B)ספר וחוברת  Cהקבצה 

 TEAM WORK (E.C.B)ספר וחוברת  Cהקבצה 

 D GOAL 1.2 (E.C.B)הקבצה 

 מתמטיקה 
  

ורף  הקבצה א
 משבצת כיתה ט חלק א -משבצת גבוה

ורף  הקבצה א
 משבצת כיתה ט חלק ב -משבצת גבוה

ורף  הקבצה א
 לני כהן א' יואל גבעחלק  806 804שאלון  גבוה

 תלם מתמטיקה בראיה אחרת 'בהקבצה 

 מט"ח מילה טובה מאד ט  עברית

 כותר ישראל, האדם והמרחב  גאוגרפיה

  היסטוריה

ימי הבית השי ותקופת המשנה -לה תולדות או
 כותר והתלמוד

 

 

 ציוד חובה:

 טאבלט

 מחשבון מדעי

 מילונית עברי אנגלי
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 גד תשפ"רשימת ספרי לימו

 כיתה י'

 

 הוצאה   שם הספר הקבצה מקצוע

  מקראות גדולות -במדבר  תנך

 דינים ומבוא -במעגלי ההלכה  תושב"ע

מכון תורה 
 והוראה

  מגילה  גמרא

 אנגלית 
  

 A  LOVING LITERATURE (A.E.L)אנגלית 

 A  GATEWAY MODULE A  (E.C.B)אנגלית 

 A  GATEWAY MODULE A (E.C.B)אנגלית 

 C  LITERATURE FOR 4 POINTS OPTION 2 (E.C.B)אנגלית 

 C  GATEWAY MODULE C  (E.C.B)אנגלית 

 E  GATEWAY MODULE E (E.C.B)אנגלית 

 (E.C.B) חלק ב E  LITERATURE FOR 5 POINTSאנגלית 

 G  MASTERING ENGLISH MODULE E G (E.C.B)אנגלית 

  בשבילי הטקסט  עברית

 הילקוט הדיגטלי גוף האדם בדגש על הומיאוסטזיס ביולוגיה יולוגיהב

 סייבר סייבר
-רות יסודות מדעי המחשב בBUGהכנה ל

c, #  קמפוסIL 

 מוט"ל

 משרד החינוך אוצרות הים מגמת מוטל

 מכון ויצמן מוח סמים ותרופות מגמת מוטל

  קרינה אלקטרומגנטית מגמת מוטל

 מתמטיקה
 

 לני כהן יואל גבע 801שאלון  יח"ל 3

 לני כהן יואל גבע 802שאלון  יח"ל 3

 לני כהן חלק ב' יואל גבע 806 804שאלון  יח"ל 4-5

 לני כהן חלק א' יואל גבע 806 804שאלון  יח"ל 4-5

 ארכימדס תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' יח"ל 4-5

 

 ציוד חובה:

 טאבלט

 מחשבון מדעי

 מילונית עברי אנגלי

 ברשימת ספרי לימוד תשפ"
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 גרשימת ספרי לימוד תשפ"

 יאכיתה 

 הוצאה   שם הספר הקבצה מקצוע

 תנך
 

 
 מקראות גדולות  -בראשית

 

 מקראות גדולות -דברים  
 

 מסכת מגילה בנים גמרא
 

 ה והוראהמכון תור חדש -במעגלי המשנה א  תושב"ע

 אנגלית

 A  LOVING LITERATURE (A.E.L)אנגלית 

 A  GATEWAY MODULE A  (E.C.B)אנגלית 

 A  GATEWAY MODULE A (E.C.B)אנגלית 

 C  LITERATURE FOR 4 POINTS OPTION 2 (E.C.B)אנגלית 

 C  GATEWAY MODULE C  (E.C.B)אנגלית 

 E  GATEWAY MODULE E (E.C.B)אנגלית 

 (E.C.B) חלק ב E  LITERATURE FOR 5 POINTSאנגלית 

 G  MASTERING ENGLISH MODULE E G (E.C.B)אנגלית 

 הר ברכה עלייה והתיישבות. -השיבה לציון  היסטוריה

 הר ברכה חורבן וגבורה נאציזם ושואה  היסטוריה

 מדעי החברה
 

 רכס משפחה מגמת מדעי החברה

 רכס קבוצה מגמת מדעי החברה

 רכס חברות מגמת מדעי החברה

 רכס תרבות מגמת מדעי החברה

 מוט"ל
 

 מכון ויצמן לבריאות מכל הלב מגמת מוטל

 מכון ויצמן איכות האויר סביבנו מגמת מוטל

 מכון ויצמן מיקרואורגניזמים -הסמויים מן העין מגמת מוטל

 מתמטיקה

 לני כהן יואל גבע 802שאלון  יח'"ל 3

 לני כהן יואל גבע 803שאלון  יח'"ל 3

 לני כהן חלק ד יואל גבע 804שאלון  יח"ל 4

 לני כהן חלק ג יואל גבע 804שאלון  יח"ל 4

 אכימדס 481הכנה לבחינות בגרות במתמטיקה בשאלון  יח"ל 4

 לני כהן חלק ד יואל 806שאלון  יח"ל  5

 לני כהן חלק ג יואל גבע 806שאלון  יח"ל  5

 ארכימדס 581הכנה לבחינות בגרות במתמטיקה בשאלון  ליח" 5

 הילקוט הדיגטלי התא  ביולוגיה מגמת ביולוגיה

  בשבילי הטקסט  עברית

 

 ציוד חובה:

 טאבלט

 מחשבון מדעי

 מילונית עברי אנגלי
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 ברשימת ספרי לימוד תשפ"

 יבכיתה 

 הוצאה   שם הספר הקבצה מקצוע

 מקראות גדולות -דברים   תנך

 

 מסכת מגילה בנים גמרא

 

 בית חינוך ומשפחה  תושב"ע

מכון תורה 
 והוראה

 אנגלית 
  

 A  LOVING LITERATURE (A.E.L)אנגלית 

 A  GATEWAY MODULE A  (E.C.B)אנגלית 

 A  GATEWAY MODULE A (E.C.B)אנגלית 

  Cאנגלית 
LITERATURE FOR 4 POINTS OPTION 

2 (E.C.B) 

 C  GATEWAY MODULE C  (E.C.B)אנגלית 

 E  GATEWAY MODULE E (E.C.B)אנגלית 

 (E.C.B) חלק ב E  LITERATURE FOR 5 POINTSאנגלית 

 G  MASTERING ENGLISH MODULE E G (E.C.B)אנגלית 

מדעי 
 החברה

 

 רכס משפחה מגמת מדעי החברה

 רכס קבוצה מגמת מדעי החברה

 רכס חברות מגמת מדעי החברה

 רכס תרבות גמת מדעי החברהמ

 מתמטיקה 
 

 לני כהן יואל גבע 803שאלון  יח"ל 3

 ארכימדס 482הכנה לבחינות בגרות במתמטיקה בשאלון  יח"ל 4

 לני כהן יואל גבע  805שאלון  יח"ל 4

 לני כהן יואל גבע חלק א 807שאלון  יח"ל 5

 לני כהן יואל גבע חלק ב 807שאלון  יח"ל 5

 ארכימדס 582הכנה לבחינות בגרות במתמטיקה בשאלון  ליח" 5

 ILקמפוס  # c-רות מבני נתוים בBUGהכנה ל  סייבר

 הילקוט הדיגטלי אקולגיה , פיזילוגיה השוואתית  ביולוגיה

 

 ציוד חובה:

 טאבלט

 מחשבון מדעי

 ימילונית עברי אנגל

 

mailto:H6213838@gmail.com

