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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג 
כיתה י' – 1: מגמת ביוטכנולוגיה / מגמות מדעיות

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

קורן נשר שרעבי בשבילי הטקסטעברית
 ונגה גנאל

שרי הוצאה 
לאור

 חוברת ביה"סספרות

 (₪ 60)לאומיות במבחן  .1היסטוריה
ולשואהלחמה ם לממשלו .2

מט"חקציעה טביביאן
מט"ח

הודעה על ספר )לא כלול בהשאלה(תנ"ך מלא ללא פירושיםתנ"ך

 נוסף בהמשך

הודעה תימסר השכלה כללית

בהמשך

מתמטיקה

יח"ל 4-5

(1)לבוגרי ט א'+ב' משנה שעברה 804-806
 ג+ד חדש  806

הודעה תימסר יואל גבע

בתחילת שנה.

.1יח' 5 תאנגלי Take A Stand book + w.b
2. Literature for 5 points,

option 1 

Allison Sarnow 
Debi Partouche 

E. COHEN
ECB

כימיה

רכישה של חוברות בית ספריות 
תעשה באופן מרוכז בתחילת השנה 

הודעה תימסר 

בהמשך.

ביה"סחוברת ביולוגיה 

 יסודות 

בביוטכנולוגיה

ן יינתן מקווספר 

לתלמידים 

 שנהבתחילת ה

קרינה וחומר כרך א': אופטיקה גאומטרית  פיסיקה

קרינה וחומר כרך ב': מודלים של האור 

עדי רוזן 

עדי רוזן

מכון ויצמן

מכון ויצמן
י"ב יש לשמור עד

הודעה תימסר אזרחות

תחילת השנהב

במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.

 .חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום 

  ר לחורף עם סמל בי"סצואחיד )גם לחינוך גופני( סו סיים בצבעסמל, מכנ חולצת בי"ס עם -תלבושת אחידה'

 יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג 
שכבה י' - מדעי המחשב / תעשיה וניהול / כיתות  עיוניות

(י' - 2,3,4,5)

הערותהוצאההמחברשם הספרקצועמ

קורן נשר הטקסט בשביליעברית
שרעבי ונגה 

גנאל

ה לאורהוצאי שר

 חוברת ביה"סספרות

קניה מרוכזת הודעה  )לא כלול בהשאלה(נ"ך מלא ללא פירושים תתנ"ך

על ספר נוסף בהמשך

 לאומיות במבחן  .1ההיסטורי
משלום למלחמה ולשואה .2

קציעה 
טביביאן

מט"ח
מט"ח

אזרחות

בלבד 2י'

הודעה תימסר 

נהת השתחילב

מתמטיקה

יח"ל 3

יח"ל 4-5

(₪ 98) 801-802שאלון 
(₪ 51) 804-806שאלון 

יצחק שלו 
ואתי עוזרי

יואל גבע )חלק 
ב'( + א'

הודעה על ספר נוסף 

 תימסר

  Take A Stand book + wb .1 יח"ל  5אנגלית 
2. Literature for 5 points, option 1

E.Cohen
ECB

 Turning Points / That's Right .1 יח"ל 4אנגלית 

2. Literature for 4 points, option 1

E.Cohen

ECB

יש לחכות להנחיית 

המורה בתחילת השנה

תעשה בקנייה  בית ספריות חוברותקנייה של ביולוגיה

 מרוכזת בתחילת השנה

הברהחמדעי 

יה()פסיכולוג

בית  חוברתקנייה של 

תעשה  ספרית/ספר

בקנייה מרוכזת 

 השנבתחילת ה

גאוגרפיה אדם 

 וסביבה

 הודעה תימסר בתחילת שנה  .1
לא כלול בהשאלהברוור (177₪) יאוניברסיטאאטלס    .2

קרינה וחומר כרך א': אופטיקה גאומטרית פיסיקה 

של האור  יםדלקרינה וחומר כרך ב': מו

עדי רוזן 

עדי רוזן

מכון ויצמן

מכון ויצמן
יש לשמור עד י"ב

הודעה תימסר חוברת פנימית המיכי

בתחילת שנה.

מסר בתחילת שנת הלימודים יהודעה תרוןתיאט

על מועד השאלת ספרים תימסר הודעה בהמשך באתר ביה"ס  
עלות השאלת ספרים דרך ביה"ס 280 ₪ התשלום רק במזומן או בצ'ק 

(עלות ההשאלה נתונה לשינוי ע"פ החלטת הכנסת)
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

הערותהוצאההמחברשם הספרקצועמ

   # Cבשפת  יסודות מדעי המחשב מדעי המחשב 

ת לקנוחובה אין  – 2019חלק א' + חלק ב' 

ספר

קנייה של ספרים אלו  מבט לחלונות 2019

תעשה בקנייה מרוכזת 

בתחילת השנה

 צרפתית

)במידה שתפתח 

המגמה(

 CIVILISATION   
צרפתי    -עברי, עברי  -. מילון צרפתי 1
2.Adosphere2  משנה שעברה
3 .v/laskow 

 חוברת עבודה

המילון לשלוש שנים

קנייה מרוכזת של 

שנה  לתחיחוברת בת

רוסית )במידה 

שתפתח המגמה(

  2חלק  -ועכשיו ברוסית 
(₪ 25) חוברת בית ספרית

 משרד החינוך 
2008ירושלים 

ת לשיפור קריאה ברחו

תירכש במרוכז 

 בהמשך

דה ערבית )במי

 שתפתח המגמה(

עברי –. מילון ערבי 1
 . חוברת עבודה2

שרוני
רכישה מרוכזת אלי מזרחי

רכישה מרוכזת לאחר תאומנו

 תשלום למגמה. 

הודעה תימסר בהמשךהשכלה כללית

1. הסמויים מן העין - על מיקרואורגניזמים 
וביוטכנולוגיה (מחצית א')

2. אוויר סביבנו ושינוי האקלים - חוברת בית 
ספרית (מחצית ב')

לוני כהןאתי לסלו 

הודעה על רכישה 
תימסר במהלך השנה

ה תימסר בהמשךהודעקולנוע

במקרה של ספק ברכישת ספר, יש להמתין לתחילת שנה.

  יד תמורת תשלום.למהתחוברות של ביה"ס ירכשו ע"י 

  חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס -תלבושת אחידה

 יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.

לתלמידים שאינם 
לומדים 2 מגמות 

מדעיות 

סטטיסטיקה - 
לתלמידי מגמת 

תעשיה וניהול בלבד

הודעה תימסר 
   בתחילת השנה

לתלמידי מגמת 
 מדמ"ח בלבד

יש לרכוש על פי המגמות אליהן שובצ.ה התלמיד.ה

מוט"ל
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
כיתה י'- 7:  כיתת מב"ר (מסלול בגרות רגיל)

רותעההוצאההמחברשם הספרמקצוע

קורן נשר שרעבי בשבילי הטקסטעברית
 ה גנאלונג

שרי הוצאה 
לאור

 חוברת ביה"סספרות

1. לאומיות במבחן  טוריהסיה
2. משלום למלחמה ולשואה

מט"חקציעה טביביאן
מט"ח

מלא ללא פירושים ) לא ספר תנ"ך תנ"ך 
  כלול בהשאלה(

 שהיעספר לימוד 

קניה ה מרוכזת בקניי

 מרוכזת 

.1אנגלית That's Right

2. Literature for 4 points,
option 1 

E .Cohen 

ECB 

החוברת + חוברת)ספר 

 ברכישה עצמית(

 להמתין להנחיותיש 

 מורה בתחילת השנהה

מתמטיקה

יח"ל 3

צחק שלו י801-802שאלון 
ואתי עוזרי

על ספר נוסף תימסר 

 הודעה

עי דמ

הטכנולוגיה

שה מרוכזתחוברת בית ספרית ברכי

מסר בתחילת שנת יהודעה תתיאטרון

 הלימודים 

השכלה 

כללית

תבוא הודעה

גאוגרפיה 

דם א

וסביבה

 בתחילת שנה ר ודעה תימסה
לא כלול בהשאלהברוור (177₪) יאוניברסיטאאטלס   

במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.
 .חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום 

 ד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ססמל, מכנסיים בצבע אחי עםחולצת בי"ס  -אחידה  תלבושת

 יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
 י' - 8 כיתת אומ"ץ 

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

 קורן נשר שרעביבשבילי הטקסטעברית
 ונגה גנאל

שרי הוצאה 
ורלא

חוברת ביה"ס ספרות 

לאומיות במבחן סטוריהיה
המשלום למלחמה ולשוא

מט"חקציעה טביביאן
מט"ח

ר תנ"ך מלא ללא פירושים ) לא פסתנ"ך
 כלול בהשאלה(

ספר לימוד נוסף יתבצע 

ברכישה מרוכזת 

 בתחילת השנה

יתאנגל

יח"ל 3-5

1. That's right
2. Literature for 4 points,

option 1/ 

E.Cohen
ECB

ספר + חוברת)החוברת 

 ברכישה עצמית(

להמתין להנחיות יש 

 בתחילת השנהמורה ה

מתמטיקה

יח"ל 3

צחק שלו ואתי י801-802שאלון 
 עוזרי

פר נוסף על ס הודעה

 תימסר בהמשך

מדעי 

הטכנולוגיה

רכישה מרוכזת. חוברת בית ספרית

בתחילת שנת הלימודים 

השכלה 

כללית

לת מסר בתחיתיהודעה 

 שנה

במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.

 ה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום.של בי חוברות 

  ורף עם סמל בי"סלחחולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר  -תלבושת אחידה

 יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
 יא' 1:  מגמת ביוטכנולוגיה/ מגמות מדעיות 

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

ד"ר דולי ומאיה  )כתום(  70%יודעים לשון ועוד/ אפשרות א' עברית
דלל 

רכס

 חוברות משנה קודמתרכסנורית ציןאנטיגונהספרות

משך.ה הודעה תבואומן ר על

 משלום למלחמה ולשואה   .1היסטוריה
בונים מדינה במזרח התיכון  .2

מט"ח
 "חמט

הודעה על ספר נוסף ברכישה תנ"ך מלא ללא פירושים  תנ"ך

 מרוכזת  תימסר בהמשך

הודעה על ספר תימסר בהמשךאזרחות

1. מכניקה ניוטונית (מהדורה חדשה)פיסיקה
 ב' כרך  +א' ך כר    
יח"ל 5. לקט מבחני בגרות בפיסיקה  2
. לקט ניסויים בפיסיקה 3

זןרו עדי

עדי רוזן
דוד זינגר

מ.ויצמן

מ.ויצמן
מ. ויצמן 

יש לשמור עד י"ב

 נשמר מכיתה י' 

אנגלית

יחידות 5

1. Literature for 5 points (option 1)
 2.
3.

E. COHEN
ECB
ECB *

ספר וחוברת מהשנה שעברה 
    בנוגע לרכישת רומן/ מחזה 

וחוברת תרגול, תבוא הודעה.

מתמטיקה

יח"ל 4

מתמטיקה

יח"ל 5

 804שאלון 

 806שאלון 

בעל גאוי

יואל גבע

 חלק ג' +ד'

ר ר נוסף תימסהודעה על ספ

 בהמשך

 חלק ג' +ד'

הודעה על ספר נוסף תימסר 

 בהמשך

תעשה בקנייה  בית ספריות חוברותקנייה של ביולוגיה

 מרוכזת בתחילת השנה

אורית חומר למחשבה קדימהכימיה
מולווידזון,

ידידה גוטלין

דוד רכגולד 
ושות' חברה 

'מ'בע

בית  ברותחו תהודעה על רכיש

 ת השנה.בתחילינתן ת יותרספ

בתחילת השנה סרספר מקוון יימביוטכנולוגיה

במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.

הערה: חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום.



    תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד (גם לחינוך גופני) סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס.

יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.

Take A Stand
Getway E
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
תעשיה וניהול/ מדעי המחשב / עיונית

 י"א – 2,3,4,5

הערותהוצאההמחברשם הספרעצומק

ד"ר דולי ומאיה  )כתום(  70%/ אפשרות א' שון ועודל יודעיםעברית

דלל 

רכס 

חוברות משנה קודמתרכסנורית ציןאנטיגונהספרות

על רומן תבוא הודעה 

 המשך.

  משלום למלחמה ולשואה  .3היסטוריה

בונים מדינה במזרח התיכון  .4

מט"ח קציעה טביביאן 

מט"ח

בית  חוברתקנייה של אזרחות

תעשה בקנייה  ית/ספרפרס

 וכזת בתחילת השנהמר

הודעה על ספר נוסף תנ"ך מלא ללא פירושים תנ"ך

תימסר הרכישה המרוכזת 

 בהמשך

אנגלית

יח"ל 5

1. Literature for 5 points (option 1)

Take A Stand 
 3.

E.COHEN

ECB
ECB

ספר וחוברת מהשנה שעברה

בנוגע לרכישת רומן/ מחזה  
וחוברת תרגול תבוא הודעה

אנגלית

יח"ל 4

Turning Points/ That’s Right 
2. Literature for 4 points ( option1)

Getway C 
מהדורה עדכנית

ECB
E. COHEN

ECB

ספר וחוברת משנה שעברה
ספר

 3מתמטיקה 

יח"ל

מתמטיקה

יח"ל 4

ה יקמתמט

יח"ל 5

 801-802שאלון 

  803שאלון 

 804שאלון 

 806שאלון 

צחק שלו ואתי י

 עוזרי

יואל גבע

בעג יואל

 ספר משנה שעברה

 וסףתימסר הודעה על ספר נ

 בהמשך

 חלק ג' +ד'

הודעה על ספר נוסף תימסר 

 בהמשך

ה(נית )מהדורה חדשטו. מכניקה ניו1פיסיקה

 כרך ב'  +כרך א'     

יח"ל 5. לקט מבחני בגרות בפיסיקה  2

. לקט ניסויים בפיסיקה 3

עדי רוזן

עדי רוזן

דוד זינגר

ויצמן.מ

מ.ויצמן
יש לשמור עד י"ב

 י'  מכיתהנשמר 

בית  חוברותקנייה של ביולוגיה

תעשה בקנייה  ספריות

ת השנהילמרוכזת בתח

אורית חומר למחשבה קדימהכימיה

מולווידזון,

ידידה גוטלין

דוד רכגולד 

 ושות'
 ברותחו תהודעה על רכיש

ינתן בתחילת ת יותרבית ספ

 השנה.

2.
Getway E

1.

בנוגע לרכישת רומן/ מחזה  .3
וחוברת  תרגול תבוא הודעה
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

הערותהוצאההמחברשם הספרעצומק

נדסית ה לכלהכ

 ניהול מע' 

 ייצור 

רכישה מרוכזת בתחילת שנה  לתלמידי מגמת תעשיה וניהול 

 של ספר הכלכלה הנדסית 

שומרת מן # Cמבני נתונים בשפת מחשב י העדמ

2015

מבט 

לחלונות
קנייה של ספרים אלו 

תעשה בקנייה מרוכזת 

 בתחילת השנה

בית  חוברתקנייה של פסיכולוגיה 

תעשה בקנייה  ת/ספרספרי

 השנה מרוכזת בתחילת

גאוגרפיה אדם 

 וסביבה

(177₪. אטלס אוניברסיטאי )1

  21-. ישראל במאה ה2

ברוור

מט"ח

 –עברי צרפתי -מילון צרפתי עברי 1.צרפתית

 לקסיקון

2.V.laskow "en francais"

M.COHEN לא לרכוש עד להודעת

המורה. רכישה מרוכזת

( 2007לק א' )ח -כוכב לכת באותו רוסית

 חוברות עבודה בית ספרית 

 על הרוסיי

יורי זלטקובסקי

משרד 

ם-החינוך י
שיפור קריאה וברת לח

 תירכש במרוכז

מסר בתחילת שנת יהודעה תתיאטרון

 הלימודים 

עברי –. מילון ערבי 1ערבית

 . חוברת עבודה2

שרוני

אלי מזרחי
 רהמשנה שעב

שה מרוכזתרכי

זת של חוברת רכישה מרוכאומנות

ביה"ס לאחר תשלום 

 למגמה.

הודעה תימסר בהמשךקולנוע

לכלה מנהל וכ

'ב

2014מהדורה מעודכנת  ליתג מר וינרמןת ארגון וניהול  –מבנים ותהליכים בארגון 

ל ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.במקרה ש

  ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלוםשל ביהחוברות".

 תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד (גם לחינוך גופני) סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס 
  יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
י"א 7 מב"ר

במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.

 רות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום.חוב 

  אחיד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע -תלבושת אחידה

.יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית

תהערוההוצאהמחברשם הספרמקצוע

 70%ת א' יודעים לשון ועוד/ אפשרועברית
(כתום) 

ד"ר דולי 
ומאיה דלל 

רכס

רות משנה קודמתחובכסרנורית צין אנטיגונה ספרות

 משלום למלחמה ולשואה   .1היסטוריה
בונים מדינה במזרח התיכון  .2

"חמט קציעה טביביאן

ף ברכישה פר נוסהודעה על סתנ"ך מלא ללא פרושים תנ"ך

 מרוכזת תימסר בהמשך

בית  חוברתקנייה של ותאזרח

תעשה בקנייה  ספרית/ספר

 מרוכזת בתחילת השנה

אנגלית

ח"לי 4

Getway C
2. Literature for 4 points (option 1)
  Turning Points/ That’s Right

ECB

ECB
מהדורה עדכנית 

רתחוב

ספר
ספר וחוברת משנה שעברה

אנגלית

יח"ל 5

E.COHEN
ECB
ECB

ספר
ספר וחוברת משנה שעברה 

בנוגע לרכישת רומן/ מחזה  
וחוברת  תרגול תבוא הודעה

 801-802שאלון  מתמטיקה

 803שאלון 

עוזרי תיא
יצחק שלו

אתי עוזרי
יצחק שלו

ספר משנה שעברה

ה על ספר נוסף תימסר ודעה

 בהמשך

רכישה מרוכזת של חוברת אומנות

 .₪ 30ביה"ס בעלות 

גאוגרפיה 

 אדם

וסביבה

1. אטלס אוניברסיטאי (177₪) 
2. ישראל במאה ה-21  

ברוור
מט"ח

 ימודיםמסר בתחילת שנת הליהודעה ת תיאטרון

3.

1.

*בנוגע לרכישת רומן/ מחזה 
וחוברת תרגול, תבוא הודעה.

E. Cohen

1. Literature for 5 points (option 1)

Take A Stand 
3.
2.

Getway E
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
 י"א 8 כיתת אומ"ץ - מגמת ניהול עסקי

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

 שואה  ולמשלום למלחמה  .1היסטוריה
בונים מדינה במזרח התיכון  .2

קציעה 
טביביאן

מט"ח

ספר וחוברת משנה שעברהECBאנגלית 3 יח"ל

ECBיח'  4אנגלית 

ECB
E. Cohen

   801-802שאלון  מתמטיקה
  803שאלון 

זרי תי עוא
ויצחק שלו

 ספר משנה שעברה

 ספר חדש

ספר נוסף  הודעה על

 ךתימסר בהמש

ספר בקנייה מרוכזת תנ"ך מלאנ"ך ת

אפשרות א'  70%יודעים לשון ועוד/  עברית
(כתום)

ד"ר דולי 
ל ומאיה דל

בית  חוברתקנייה של זרחותא

תעשה  ספרית/ספר

בקנייה מרוכזת 

 בתחילת השנה

רכישה בתחילת שנה חוברת בית ספרית –ל עסקי ניהו

ר יש להמתין לתחילת שנה.שת ספבמקרה של ספק ברכי

 .חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום 

  מכנסיים בצבע אחיד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס, חולצת בי"ס עם סמל -תלבושת אחידה

.יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית

Getway C
2. Literature for 4 points (option 1)
3 . Turning Points/ That’s Right

1.
מהדורה עדכנית 

ספר
ספר וחוברת משנה שעברה 

בנוגע לרכישת רומן/ מחזה  
וחוברת  תרגול תבוא הודעה

Getway A
Turning Points/ That’s Right  ECB

1.
2.
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
מגמת ביוטכנולוגיה/ מגמות מדעיות – כיתה י"ב 1

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

תנ"ך מלא ללא פירושיםתנ"ך

קודמת  נהלשמור ספר לימוד מש

הודעה על ספר נוסף 

ברכישה מרוכזת  תימסר 

 בהמשך

 בפיסיקה. לקט ניסויים 1פיסיקה
 יח"ל 5. לקט מבחני בגרות בפיסיקה 2
שמל שא "חר מילקוט דיגיטלי בנו. ספ3

  ומגנטיות" 

הודעה על ספר נוסף מכון וייצמן דוד זינגר

בהמשך

מתמטיקה

יח"ל 4 

תימסר על ספר נוסף הודעה ל גבעואי 805שאלון 

 בהמשך

מתמטיקה 

יח"ל 5

על ספר נוסף  הודעהואל גבעי א' + ב' 807שאלון 

 תימסר בהמשך

תעשה בקנייה  בית ספריות תחוברוקנייה של כימיה

 מרוכזת בתחילת השנה

תעשה בקנייה  בית ספריות חוברותקנייה של ביולוגיה

 מרוכזת בתחילת השנה

ותעשה  ספרים מקווניםבתחילת שנה יימסרו ביוטכנולוגיה

 רכישת חוברות פנימיות על פי הצורך.

אנגלית

לח"י 5

Literature for 5 pts (option 1) 

Mastering Modules E-G 
Exam Practice for Module G 

ERIC COHEN

ECB
ECB

ספר משנה שעברה

 ספר משנה שעברה

 חוברת

בנוגע לרכישת רומן/ מחזה 

בתחילת  תבוא הודעה

 השנה

במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה.

 הערה: חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום. 




תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס 
יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.

יש לרכוש על פי המגמות אליהן משובצ.ה התלמיד.ה

 COBE הודעה על רכישת חוברת
תבוא בתחילת השנה
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
מדעי המחשב/ תעשיה וניהול/ כיתות עיונית  י"ב - 2,3,4,5

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

 תנ"ך מלא ללא פירושים תנ"ך
ספר לימוד משנה קודמת  לשמור

הודעה על ספר נוסף ברכישה 

 מרוכזת תימסר בהמשך

על רומן תימסר הודעה ספרות

בהמשך לשמור חוברות משנים 

 קודמות.

בית  חוברתקנייה של אזרחות

בקנייה  העשת ספרית/ספר

 מרוכזת בתחילת השנה

מתמטיקה

יח"ל 5 

תימסר על ספר נוסף הודעה ואל גבעי א' + ב' 807שאלון 

 בהמשך

מתמטיקה

יח"ל 4 

תימסר  על ספר נוסף הודעהואל גבעי805שאלון 

 בהמשך

אנגלית

יח"ל 5

1. Literature for 5 pts
(option 1) 

2. Mastering Modules E-G
3. Exam for module G

ERIC COHEN 

ECB 
ECB 

ספר משנה שעברה

ספר משנה שעברה חוברת 

תבוא נוגע לרכישת רומן/ מחזה ב

  בתחילת השנה הודעה

 4אנגלית 

יח"ל
 Literature for 4 pts (option 1

 Revised Mastering Modules C-E
Exam for module E מהדורה עדכנית

הודעה נוספת תינתן 
בתחילת השנה 

 ERIC COHEN
 ECB
ECB 

ספר משנה שעברה 
ספר משנה שעברה

מדעי 

המחשב

מבט לחלונות י קרן הרד"C# Java"תכנות מונחה עצמים 
2019

חוברת נוספת תרכש בתחילת 

 שנה

.1צרפתית DICTIONNAIRE
2. HEBREU FRANCAIS
3. FRANCAIS HEBREU
4. Le kiosque 2

עד לא לרכוש  – 
הודעת המורה.ל  

מ.כהן
v.laskow'" le

francais + 
cwest facile

 ילון משנה שעברה מ

הודעה על ספר נוסף תימסר 

 .בהמשך

 (2007חלק א' ) – באותו כוכב לכתוסיתר
 חוברת בית ספרית 

 יעל הרוסי
יורי זלטקובסקי

משרד החינוך 
ם-י

חוברת ביה"ס תירכש בהמשך

עברי –לון ערבי . מי1ערבית
. חוברת עבודה2

שרוני
אלי מזרחי

 שנה שעברהמ

כישה מרוכזתר

 COBE הודעה על רכישת חוברת
תבוא בתחילת השנה

 COBE הודעה על רכישת חוברת
תבוא בתחילת השנה
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

גאוגרפיה

אדם וסביבה 

 פרויקטן המרחבי )הפיתוח והתכנו
 סייבר באוני'( 

מט"ח

פיסיקה

 . לקט ניסויים בפיסיקה1
 5. לקט מבחני בגרות בפיסיקה 2

 יח"ל
. ספר מילקוט דיגיטלי בנושא 3

טיות" ומגנ"חשמל 

בהמשךסף הודעה על ספר נו מכון וייצמן דוד זינגר

הודעה על ספר נוסף תינתן ציולוגיהסו

 הבתחילת השנ

חוברת בית ספרית תירכש כימיה

 במרוכז

 בית ספריות חוברותקנייה של ביולוגיה

תעשה בקנייה מרוכזת בתחילת 

 השנה

מסר בתחילת שנת יהודעה ת תיאטרון
דים לימוה

רכישה מרוכזת של חוברת אומנות

למגמה.לאחר תשלום ס ביה"

לת שנה.במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחי

 .הערה: חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום 





תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד )גם לחינוך גופני( סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס 
יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג

 י"ב 7 - מב"ר

של ספק ברכישת ספר יש להמתין לתחילת שנה. במקרה

 התלמיד תמורת תשלום. חוברות של ביה"ס ירכשו ע"יערה: ה
 תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד (גם לחינוך גופני) סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס

יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע
חוברות משנים  לשמורספרות

 .קודמות
על רומן תמסר הודעה 

 בהמשך 

תנ"ך מלא ללא פירושיםתנ"ך
משנה קודמת מוד לשמור ספר לי

ברכישה  הודעה על ספר נוסף
 .תימסר בהמשך וכזת מר

אנגלית
יח"ל 5

4. Literature for 5 pts (option 1)
5. Mastering Modules E-G
6. Exam for module G

ERIC COHEN 

ECB 
ECB 

ספר משנה שעברה

ספר משנה שעברה
 רתחוב

נוגע לרכישת רומן/ מחזה ב
 ת השנהבתחיל תבוא הודעה

אנגלית
יח"ל 4

1. Revised Mastering Modules
C-E

2. Literature for 4 pts (option 1)
3. Exam for module E

מהדורה 
עדכנית

E..COHEN 

ECB 
ECB 

ספר משנה שעברה

עברהספר משנה ש

תאזרחו
בית  חוברתקנייה של 

יה תעשה בקני ספרית/ספר
 וכזת בתחילת השנהמר

ם מסר בתחילת שנת הלימודייהודעה ת תיאטרון

רכישה מרוכזת של חוברת אומנות
ביה"ס לאחר תשלום למגמה.

גאוגרפיה
אדם 

וסביבה 

הפיתוח והתכנון המרחבי (פרוייקט סייבר 
באוני')  

מט"ח

 COBE הודעה על רכישת חוברת
תבוא בתחילת השנה

 COBE הודעה על רכישת חוברת
תבוא בתחילת השנה
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מינהל החינוך  משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג
י"ב 8 אומ"ץ –מגמת ניהול משאבי אנוש 

ן לתחילת שנה.במקרה של ספק ברכישת ספר יש להמתי

 .הערה: חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום 
 תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד (גם לחינוך גופני) סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס

יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית. 

הערותצאההוהמחברשם הספרמקצוע
הודעה על  ספר  תימסר אזרחות

 בהמשך.
תנ"ך מלא ללא פירושיםתנ"ך

לשמור ספר לימוד משנה קודמת 
 הודעה על ספר נוסף

תימסר  ברכישה מרוכזת 
 בהמשך

אנגלית
3 יח"ל
(אילנה)

1. Revised Mastering Modules A-C
2. Exam practice for Module C

ECB 

ECB 

ה שעברהחוברת משנ

חוברת

ת אנגלי
יח"ל  4

(אירית)

1. Literature for 4 points (option 1)
2. Revised Mastering Modules C

Exam for module E 

E.COHEN
E.COHEN
ECB 

ספר משנה שעברה 
ספר משנה שעברה 

אנגלית
יח"ל 5

1. Literature for 5 pts (option 1)
2. Mastering Modules E-G
3. Exam for module G

ERIC COHEN 

ECB 
ECB 

ספר משנה שעברה

ספר משנה שעברה 
חוברת – להמתין להנחיות המורה 

ניהול 
משאבי 

וש אנ

רכישה מרוכזת של 
רכישה  .חוברת ביה"ס

 בתחילת השנה 
יה"ס.רכישת חוברות ב רכסנורית צין גונהאנטיספרות

 מן תימסר הודעהעל רו

 בנוגע לרכישת רומן/ מחזה *
וחוברת תרגול, תבוא הודעה.

3.

הודעה על רכישת חוברת
COBE            תבוא בתחילת השנה

(אירית)

הודעה על רכישת חוברת
       COBE     תבוא בתחילת השנה




