
 בס"ד 

                                             שבע-ביה"ס מקיף דתי אמי"ת באר                                             
 

 מדעיות אכיתות י"  -  ח"תשע  -רשימת ספרי לימוד  
 

 u לות ללשכבה י"א מדעיות רגי רשימות ספרים עחתש                                                                                                                   

 הערות ספרי לימוד מקצוע
סדור 

  ותפילה
  רינת ישראל

  תנ"ך שלם תנ"ך

 שרכחוברת עבודה תי + ישעיהו מקראות גדולותבראשית מקראות גדולות
 במרוכז בתחילת שנה.

 תושב"ע
 

ברכישה  -מעגלי המשנה . מעגלי המשנה
 מרוכזת

 6+8+1כיתות י"א  נאציזם ושואה-חורבן וגבורה היסטוריה
 7עליה עצמאות והתישבות י"א -השיבה לציון                              

 

 הוצאת מכון הר ברכה

 הוצאת מודן אילת ברגר-ב"ציר הלשון" לשון

     משנה שעברה תהילה ספר    ביקור הגברת הזקנה,  ספרות

  מדעי. מחשבון יקהמתמט

 ספר כתום עם פס אפור            יצחק שלו אתי עוזרי&        802+  801  מתמטיקה -יח"ל 3

  בני גורן    2'ב+1'ב   804מתמטיקה   -יח"ל 4

 ________________בני גורן    2'+ב1'ב   806  מתמטיקה -יח"ל 5
 בני גורן    2'ג+1'ג    807מתמטיקה   מואץ )גדי( -יח"ל  5

 

 

 
 אנגלית

 אנגלי אנגלי   עברי שחור, OXFORDמילון 
 Zilbermanעברי .-אנגלי,אנגלי-או עברי 
 תמסר הודעה בתחילת שנה. ,     יח"ל  5

 

    בלבד כאן מילונית אלקטרונית מהסוג שמצויןמותר לרכוש במקום מילון, 

 דגם -אוקספורדXF-7 -כהן לוני 

 9222 Texton Babylon  ה ברמןיהוד. 

 plus Texton Babylon   יהודה ברמן. 

  קוויקשנריTS- WIZCOMTECH 

 
 
 

רק סוגי מילונית אלקטרונית 
הללו אושרו ע"י משרד 

 החינוך.
 

רות אמיר )האוניברסיטה   -מהדורה שניה מורחבת  -פרקים באקולוגיה  - ביולוגיה
 העברית(

 

 רכז להוראת מדעים()המחיה גרוס ויהודית עתידיה  -יחידת החיים"-"התא

 א. ספר "מודלים חישוביים" של מבט לחלונות.-קבוצה של יבגני מחשבים
 ספר מבנה נתונים )מחברים ויליאם+קנל(ב.                       

 של מבט לחלונות                     "ספר יסודות מדעי המחשב פרק ב'" -זאב קבוצה של

 
רכישה מרוכזת בתחילת 

 שנה

 משרד החינוך במדינה יהודית ודמוקרטית להיות אזרחים בישראל אזרחות

 משה  פרידמן כרך א' + ב'  –חשמל ומגנטיות  פיסיקה

 ספר נתונים –הכימיה אתגר  כימיה
 2016כולל בגרות  %30-%70הכימיה שבינינו תכנית חדשה 

 יחסים וקשרים בעולם החומר )משנה שעברה(
 מכון ויצמן  –כימיה זה בתוכנו  

 
 משה זמיר, הוצ' כנרת

מדעי 
 החברה

  רכישה מרוכזת באמצעות בית הספר

תעשיה 
 וניהול

 מימון וניתוח כדאיות, 
 חשבונאות ותמחיר-כלכלה הנדסית

 הוצאת  מפ"ט עמל
 הוצאת  מפ"ט עמל

  )כולל מילונים(  הספר מכיתה י'המשך עם  ערבית

  צרפתית

 רכישה מרוכזת באמצעות ביה"ס
 

  רוסית

 שה מרוכזת באמצעות ביה"סרכי
 



 בס"ד 

 
        

 שבע-יה"ס מקיף דתי אמי"ת בארב              
 

 עיוניות כיתות י"א  - חתשע"  -רשימת ספרי לימוד  
 u לות ללשכבה י"א מדעיות רגי רשימות ספרים חתשע                                                                                                                                                                                                                                

 הערות ספרי לימוד מקצוע

  רינת ישראל סדור תפילה 

חוברת עבודה תירכש  תנ"ך שלם תנ"ך
 במרוכז בתחילת שנה

 + ישעיהו מקראות גדולותגדולות בראשית מקראות

 רכישה מרוכזתתתבצע  מעגלי המשנה תושב"ע

 .מקראה מבית הספר-שואה וגבורה  + ציונות היסטוריה
. 

 תתבצע רכישה מרוכזת
 

 אילת ברגר-ב"ציר הלשון" לשון

 

 הוצאת מודן 

 ספרות
 ביקור הגברת הזקנה, תהילה. נרכש בשנים קודמות 

 
    

 מתמטיקה
 

   , 2י"א 
        
  5, י"א 4י"א 

 

  מדעי מחשבון

 

 )משנה שעברה(אתי עוזרי&יצחק שלו   801+802מתמטיקה   יח"ל:  3
_ 

 אתי עוזרי&יצחק שלו  801+802מתמטיקה  .  1יח"ל:   3
 )משנה שעברה(                   

 

 אתי עוזרי  803מתמטיקה  .  2            

 

 ספר כתום עם פס אפור
________________________ 

ספר כתום וספר תכלת עם 
 פס אפור

 

 אנגלי אנגלי  עברי שחור – OXFORDמילון  אנגלית
 Zilbermanעברי .-אנגלי,אנגלי-או עברי

 ד  ב ל בכאן    מותר לרכוש במקום מילון, מילונית אלקטרונית מהסוג שמצוין

 דגם -אוקספורדXF-7 -כהן לוני 

 9222 Texton Babylon  יהודה ברמן. 

 plus Texton Babylon   יהודה ברמן. 

  קוויקשנריTS- WIZCOMTECH 

 
 
 

רק סוגי מילונית אלקטרונית 
הללו אושרו ע"י משרד 

 החינוך.
 
 

 Loving Literature 3 poin+s  -יח"ל   3

 ממשיכים בספר משנה שעברה -יח"ל 4

 אזרחות
 

 משרד החינוך רטית.להיות אזרחים בישראל,  במדינה יהודית ודמוק

 מינהל
 5יא 4יא 2יא

 

 .תבוצע רכישה מרוכזת בתחילת שנה
 

 תירכש חוברת במרוכז תבוצע רכישה מרוכזת בתחילת שנה. חשבונאות

מדעי 
 החברה

 

 בית הספרבאמצעות רכישה מרוכזת 
 

 רכישה מרוכזת

תעשיה 
 וניהול

 מימון וניתוח כדאיות, 
 חשבונאות ותמחיר-כלכלה הנדסית

 מפ"ט עמלת  הוצא
 מפ"ט עמלהוצאת  

 
 

                                                                                                                           



 בס"ד 

                                                                        
 שבע-ביה"ס מקיף דתי אמי"ת באר                                                              

 

  9י"א כיתה  -חתשע"  -  לימוד ספרי רשימת                                  

   
 u לות ללשכבה י"א מדעיות רגי רשימות ספרים                                                                                                                    

 מחבר/הוצאה שם הספר מקצוע

 רינת ישראל סדור תפילה
 

 

  מקראות גדולות בראשית, ישעיהו, תנ"ך. תנ"ך

 רכישה מרוכזת תתבצע מעגלי המשנה תושב"ע

 
 מתמטיקה

 מחשבון מדעי.1
 אתי עוזרי&יצחק שלו   801+802מתמטיקה  .2

 ה()משנה שעבר         

 
 ספר כתום עם פס אפור

  רכישה מרוכזת בתחילת שנה לשון

 Loving literature אנגלית

3 points/Rivka lichtner 
מותר לרכוש במקום מילון, מילונית אלקטרונית מהסוג שמצוין 

 ד  ב ל בכאן  
 

 דגם -אוקספורדXF-7      -כהן לוני 

 9222 Texton Babylon  יהודה ברמן. 

 plus Texton Babylon   יהודה ברמן. 

  קוויקשנריTS- WIZCOMTECH 

AEL 

 
 

רק סוגי מילונית אלקטרונית 
הללו אושרו ע"י משרד 

 החינוך.

 

  רכישה מרוכזת –חוברת פנימית  הסטוריה

ספר משנה ביקור הגברת הזקנה, תהילה  ספרות
 .שעברה

 

  רכישה מרוכזת – חוברת פנימית מנהל וכלכלה

  
 

   : ציוד לימודי

  

 מחברות ספירלה גדולות )עברית(.        מרקרים בצבעים שונים 15
 קלסר גדול ויציב                                         מכשירי כתיבה: עטים, עפרונות                                  

 תיקיות חצי שקופות                              שדכן, מספרים ודבק 10
 חוצצים

 לוניותניי

  


