
 
 תשפ"א  2020-2021רשימת ספרי לימוד לשנה"ל 

  עיוני  –כיתה י"א 
 

 מקצועות חובה 
 )גודל בינוני(   .בלבד המעלות - קורןתנ"ך שלם, ללא פירושים, הוצאת  .1

, בהוצאת רכס )רכישה מרוכזת זמן לבגרות –תנ"ך  –ספר עזר מומלץ  .2
 למעוניינים(        -בתחילת שנה"ל 

 תנ"ך
 

 מאת ישראל גוטמן טוטליטריות ושואה, הוצאת שז"ר,-. ספר1

                    הוצאת שז"ר)מאת  אליעזר דומקה, חנה -בונים מדינה במזרח התיכון -. ספר2

 גולדברג( אורבך, צפריר    

 .משנה שעברה. יש לשמור ספרים 3

 היסטוריה

 אזרחות תירכש בתחילת שנה"ל.פנימית של ביה"ס חוברת 
 

 יח"ל 3
 . 802יואל גבע  .1
 +רכישת חוברת במהלך השנה.802 שאלון . מאגר2
 יח"ל 4
 יואל גבע.  804. ספר כרך ג'+ד' שאלון 1
 ספרים נוספים. 2. במהלך השנה יצטרכו לרכוש 2
 יח"ל 5
 יואל גבע.  806. ספר כרך ג'+ד' שאלון 1
 ספרים נוספים. 2. במהלך השנה יצטרכו לרכוש 2
 

 
 מתמטיקה

 אורנה ענתבי –חוברת תרגילים בלשון אפשרות א'   
 

 עברית
 

 
 

 מקצועות בחירה 
 . מודלים חישוביים של מבט לחלונות1
 . מבנה נתונים של מבט לחלונות.2

הנדסת תוכנה/ 
 מדעי המחשב 

 . השנה מהלךרכש בית-חוברת תרגול בית ספרית .1

  חוברת בגרויות תירכש בסמוך לבגרות .2

 לשמור את המחברת החוברת הפנימית משנה שעברה)כיתה י( .3

 כימיה
 

 )לשמור מכיתה י'( מכניקה ניוטונית כרך א', עדי רוזן .1
 ואילך. 2001ויצמן מכניקה ניוטונית, עדי רוזן, כרך ב', מכון  .2

 עדי רוזן, כרך א )לשמור מכיתה י'( –אופטיקה גיאומטרית  .3

 ספרי לימוד נוספים ירכשו לפי הצורך. .4

 פיסיקה
 

 ממשיכים בספרים שנלמדו בכיתה י'.. 1
 אלקטרוניקה תקבילית וספרתית   .1

https://my.classoos.com/il/book/191/תקבילית -אלקטרוניקה---אלקטרוניקה-להנדסת-מבוא-
 וספרתית

 ניתן להיכנס לקישור ישירות דרך אתר ביה"ס
 
 

 אלקטרוניקה
 

https://my.classoos.com/il/book/191/מבוא-להנדסת-אלקטרוניקה---אלקטרוניקה-תקבילית-וספרתית
https://my.classoos.com/il/book/191/מבוא-להנדסת-אלקטרוניקה---אלקטרוניקה-תקבילית-וספרתית
https://my.classoos.com/il/book/191/מבוא-להנדסת-אלקטרוניקה---אלקטרוניקה-תקבילית-וספרתית


 חומרי הלימוד הם דיגטליים.. 1
 

 תקשורת 

 חוברת פנימית של ביה"ס תירכש בתחילת השנה.. 1
 

 מוזיקה

 מגדר חוברת תירכש בתחילת שנה"ל.
 

 .לימוד בתחילת השנהתתכן רכישה של ספר  •
      

 ביולוגיה

 2000החל משנת -אטלס אוניברסיטאי של משה ברוור .1

      אטלס ישראל החדש, האטלס הלאומי. .2

 גיאוגרפיה

 סוציולוגיה במעגלי החברה / אורית, אלעד ורן .1

 כרך קבוצה -

 כרך משפחה -

 כרך חברות -
 *לשמור ספר של שנה שעברה תרבות. 

 סוציולוגיה

 כלכלה חוברת תירכש במהלך שנה"ל. .1

 קניה מרוכזת בתחילת שנה"ל. .1

 לשמור משנה שעברה – מילון ערבי/עברי של שרוני .2

 ערבית

 יולוגיה של המאמץ, דר' עומרי ענבר ושחר נייס.זיהפ .1

 יאור ר. ושדה ש.היבטים בפסיכולוגיה של הספורט,  .2

ספורטאים יהודים בולטים במכביות ובמשחקים האולימפיים, הוצאת המכללה  .3
 האקדמאית בוינגייט.

ספורט ומגדר בחברה הישראלית, הוצאת בית הספר לתקשורת, המרכז  .4
  הבינתחומי, הרצליה.

 ולוגיה ובפסיכולוגיה של הספורט.זיחוברת לימוד בפי .5

 מדעי 
 הגופני-וךניחה

 
 

 שכבה י"א -רשימת ספרי לימוד 
 אנגלית
 2021-2020לשנה"ל תשפ"א 

                      
 Teacher יח"ל שם הספר  הוצאה

 
 
 

AEL Total Bagrut Module E  
 
 
5 
 

 

UPP Point to E  
New and Old Formats 

  ספר תלקיט ספרות הוצאה בית ספרית
 )משנה שעברה(

מחזה \תימסר הודעה על ספר 
 בתחילת שנה

 ספר תלקיט ספרות  הוצאה בית ספרית
 )משנה שעברה(
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ECB Focus 
 (Book and Workbook) 

 )משנה שעברה(
AEL Total Bagrut Module C 
AEL Total Bagrut Module A 3      

 

 יתפרסם בטבלת תשלומי ההורים בתחילת שנה"ל.    המגמות תשלום עבור  •
  



 חטיבה עליונה -יבנה"גינסבורג"  ע"ש קרית חינוך
 תשפ"א  2020-2021רשימת ספרי לימוד לשנה"ל 

 
   מב"ר  –כיתה י"א 

 
 (. לא לזרוק -שנרכשה בכיתה יוד )לשמור   חוברת יצירות בית ספרית  .1

 .)לפי בקשת המורה המלמד/ת( ספרים נוספים ירכשו במהלך שנה"ל .2

 רומן ודרמה ירכשו בתחילת שנה"ל ע"י החלטת המורה המלמדת. .3

 
ספרים  2: )על התלמיד לקרוא לפחות אין צורך ברכישת הספריםספרי קריאה מומלצים,  

 הקודמות(.נוספים על אלו שנקראו בשנים 
  

 בוקר של שוטים -בן נר יצחק
 ארמון הירח –אוסטר פול 

 1984 -אורוול ג'ורג'
 מאה שנים של בדידות -מארקס ג' גרסיה

, סיפור על אהבה לדעת אשה, מנוחה נכונה, קופסא שחורה, מיכאל שלי –עמוס עוז 
 .וחושך
 נער קריאה –שלינק 

 געגועי לקיסנג'ר, צינורות –א. קרת 
 התפסן בשדה השיפון –סלינג'ר 

 מיי פירסט סוני –בני ברבש 
 שר הטבעות, ההוביט –טלקין 

 הנסיך הקטן –אקסזופרי 
 יש ילדים זיגזג, מישהו לרוץ איתו –דוד גרוסמן 

 האלכימאי. –פ. קואלו 
 הרשימה תתעדכן במהלך שנה"ל.

 
  ימה.לרש יפנה למורה לקבלת אישור לצרפו ,אחרתלמיד המגלה עניין בספר 

 ספרות

 יח"ל  3
 .  802יואל גבע . 1
 +רכישת חוברת במהלך השנה.802 שאלון . מאגר2

 מתמטיקה

 מאת ישראל גוטמן טוטליטריות ושואה, הוצאת שז"ר,-. ספר1

                    הוצאת שז"ר)מאת  אליעזר דומקה, חנה -בונים מדינה במזרח התיכון -. ספר2

 גולדברג( אורבך, צפריר    

 .. יש לשמור ספרים משנה שעברה3

 היסטוריה

 חוברת פנימית של ביה"ס תירכש במהלך שנת הלימודים. .1
 

 אזרחות

 .אורנה ענתבי –חוברת תרגילים בלשון אפשרות א' 
 

 בריתע

 2000אטלס אוניברסיטאי של משה ברוור החל משנת  .1
 . אטלס ישראל החדש, האטלס הלאומי.2
 

 גיאוגרפיה

 

 פרסם בטבלת תשלומי ההורים בתחילת שנה"ל.   וי ההמגמ תשלום עבור  •
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 חטיבה עליונה -יבנה"גינסבורג"  ע"ש קרית חינוך
 תשפ"א  2020-2021רשימת ספרי לימוד לשנה"ל 

 ניהול משאבי אנוש –ץ "אומ  –כיתה י"א 
 
 

   ( לא לזרוק -)לשמור שנרכשה בכיתה יוד  חוברת יצירות בית ספרית   .1

 . )עפ"י בקשת המורה המלמד(יתכן וספרים נוספים ירכשו במהלך שנה"ל. .2

 רומן ודרמה ירכשו בתחילת שנה"ל ע"י החלטת המורה המלמדת. .3

 
ספרים  2: )על התלמיד לקרוא לפחות אין צורך ברכישת הספריםספרי קריאה מומלצים,  

 נוספים על אלו שנקראו בשנים הקודמות(.
 

 בוקר של שוטים -יצחקבן נר 
 ארמון הירח –אוסטר פול 

 1984 -אורוול ג'ורג'
 מאה שנים של בדידות -מארקס ג' גרסיה

 ., סיפור על אהבה וחושךלדעת אשה, מנוחה נכונה, קופסא שחורה, מיכאל שלי –עמוס עוז 
 נער קריאה –שלינק 

 געגועי לקיסנג'ר, צינורות –א. קרת 
 התפסן בשדה השיפון –סלינג'ר 

 מיי פירסט סוני –בני ברבש 
 שר הטבעות, ההוביט –טלקין 

 הנסיך הקטן –אקסזופרי 
 יש ילדים זיגזג, מישהו לרוץ איתו –דוד גרוסמן 

 האלכימאי. –פ. קואלו 
 הרשימה תתעדכן במהלך שנה"ל.

 
 לרשימה. יפנה למורה לקבלת אישור לצרפו ,אחרתלמיד המגלה עניין בספר 

 ספרות

 כלכלה
 שנה"ל. בתחילתחוברת פנימית של ביה"ס תירכש במרוכז . 1

 מינהל
 שנה"ל. תחילתחוברת פנימית של ביה"ס תירכש במרוכז ב .1

 ניהול משאבי אנוש
 . חוברת פנימית של ביה"ס תירכש במרוכז בתחילת שנה"ל.1

  מינהל

 . 802מאגר  .1

 .802יואל גבע  .2

 מתמטיקה

 מאת ישראל גוטמן טוטליטריות ושואה, הוצאת שז"ר,-. ספר1

 .. יש לשמור ספרים משנה שעברה2

 היסטוריה

 עברית אורנה ענתבי. –חוברת תרגילים בלשון אפשרות א' 
 אזרחות חוברת פנימית של ביה"ס תירכש במהלך שנת הלימודים.

 
 ₪ לשנה עבור שכפולים. 250על תלמידים בכיתה זו לשלם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 חטיבה עליונה -"גינסבורג" יבנה ע"ש קרית חינוך
 תשפ"א  2020-2021רשימת ספרי לימוד לשנה"ל 

 
 תיירות –ץ "אומ  –כיתה י"א 

 

 לא לזרוק(  -חוברת יצירות בית ספרית שנרכשה בכיתה יוד )לשמור  .1

 . )עפ"י בקשת המורה המלמד(יתכן וספרים נוספים ירכשו במהלך שנה"ל. .2

 ע"י החלטת המורה המלמדת.רומן ודרמה ירכשו בתחילת שנה"ל  .3

 
ספרים  2: )על התלמיד לקרוא לפחות אין צורך ברכישת הספריםספרי קריאה מומלצים,  

 נוספים על אלו שנקראו בשנים הקודמות(.
 

 בוקר של שוטים -בן נר יצחק
 ארמון הירח –אוסטר פול 

 1984 -אורוול ג'ורג'
 מאה שנים של בדידות -מארקס ג' גרסיה

 ., סיפור על אהבה וחושךלדעת אשה, מנוחה נכונה, קופסא שחורה, מיכאל שלי –עמוס עוז 
 נער קריאה –שלינק 

 געגועי לקיסנג'ר, צינורות –א. קרת 
 התפסן בשדה השיפון –סלינג'ר 

 מיי פירסט סוני –בני ברבש 
 שר הטבעות, ההוביט –טלקין 

 הנסיך הקטן –אקסזופרי 
 יגזג, מישהו לרוץ איתויש ילדים ז –דוד גרוסמן 

 האלכימאי. –פ. קואלו 
 הרשימה תתעדכן במהלך שנה"ל.

 
 לרשימה. יפנה למורה לקבלת אישור לצרפו ,אחרתלמיד המגלה עניין בספר 

 ספרות

 . 802מאגר . 1
 .802יואל גבע . 2

 מתמטיקה

 מאת ישראל גוטמן טוטליטריות ושואה, הוצאת שז"ר,-. ספר1

 .ספרים משנה שעברה. יש לשמור 2

 היסטוריה

 עברית אורנה ענתבי. –חוברת תרגילים בלשון אפשרות א' 
 אזרחות חוברת פנימית של ביה"ס תירכש במהלך שנת הלימודים.

   תיירות  חוברת תחולק בתחילת שנה"ל לעומדים בתשלום דמי שכפול מלאים
 

 שכפולים.₪ לשנה עבור  250על תלמידים בכיתה זו לשלם 
 
 
 


