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 בס"ד

 רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א 

 ב "להו מדעית, ת"מופ–כיתות ז'  

 

 מקצוע
 

 שם הספר
 

 מחבר/ הוצאה 

 מדעית ומופ"ת  – מתמטיקה
שם ספר הלימוד במתמטיקה  

במועד לכיתת לה"ב יפורסם 
 מאוחר יותר.

    בני גורן הנדסה א  

 ב + ג-מתמטיקה  לכיתה ז  א
 

 משבצת   -הוצאה    גבי יקואל

 אנגלית 
 

חוברות העבודה הינן חובה  
פרוייקט ואינן כלולות ב

 שאלת ספרים. ה

Sky High - coursebook  
Sky High - workbook (חוברת( 

  
ECB 

Intermediate Reader 2       – )חוברת(

Help Yourself to English Grammar 1 (חוברת)  UPP 
 

Oxford English-English-Hebrew Dictionary Kernerman 

 עברית
 רכס פרוייקטים חינוכיים  בים לשון  כיתה ז' "חוט 

 ספרות
 כנרת  שורשים וכנפיים  

 תנ"ך 
 תנ"ך מלא ללא פירושים  

 

 היסטוריה
 

עולמות נפגשים נוצרים מוסלמים יהודים מאות  
 חמישית עד השש עשר )ספר חדש(

 מט"ח 

 מכון  שלום  הרטמן  חיים בתוך סיפור  יהודית ישראלית תרבות  

 מט"ח      אדם במרחב הגלובלי גיאוגרפיה 
 

 פיזי מדיני וכלכלי  –אטלס כרטא 
 

 משרד הביטחון

     Ca Va Bien 1 לא בהשאלה( – )חוברת    למופ"ת צרפתית
 

Valerie Laskow 

 ח "מט לומדים ערבית חלק א  ולה"ב(  מדעית)ערבית 
 מופ"ת  –פיסיקה 

 
  קניה מרוכזת -חוברת עבודה

 
 מרינה זיו  צעדים ראשונים בפיזיקה  מדעית ולה"ב  -פיסיקה 

 ביולוגיה  
 ח "מט מדעי החומר  

 

 ח "מט מדעי החיים 
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 בס"ד

 רשימת ספרים לכיתה ז ' רגילה לשנה"ל תשפ"א

 

 מחבר/ הוצאה  שם הספר מקצוע
 מתמטיקה לכיתה ז חלק א +ב +ג  מתמטיקה 

 
גבי יקואל  הוצאת  

 משבצת 
 מחשבון מדעי  

 
 

  אנגלית
חוברות העבודה הינן  

חובה ואינן כלולות  
 בהשאלת ספרים. 

Sky High - coursebook  
Sky High - workbook (חוברת(                       

 ECB 

Oxford English-English Hebrew Dictionary /   
 או:

Zilberman English-Hebrew  Hebrew-English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 
 הקבצה ג    -אנגלית 

 
Goals 1+2 –  חוברות עבודה ECB 

English-Hebrew   Hebrew-English Dictionary Zilberman 

 ECB חוברת - Goals 1 חנ"מ 
 רכס פרוייקטים חינוכיים  בים לשון  כיתה ז' "חוט עברית
 שורשים וכנפיים    ספרות  

 
 כנרת   

  תנ"ך מלא ללא פירושים  תנ"ך 

עולמות נפגשים נוצרים מוסלמים ויהודים מאות   היסטוריה
 חמישית עד השש עשר ) ספר חדש(

 מט"ח 

 מט"ח  אדם במרחב הגלובלי   גיאוגרפיה 

 משרד הביטחון  אטלס כרטא פיסי ,מדיני וכלכלי 

 מט"ח  מדעי  החומר   ביולוגיה
 מט"ח  מדעי החיים 

 מכון  שלום  הרטמן  חיים בתוך סיפור  יהודית ישראלית תרבות  
 *ערבית

 
 לומדים ערבית חלק א 

 
 מט"ח 

 Ca Va Bien 1 Valerie Laskow (לא בהשאלה – חוברת) *צרפתית

התלמידים יחולקו בתחילת השנה לקבוצות. חלק ילמדו צרפתית וחלק ערבית ועל כן, יש להמתין עם רכישת/השאלת ספר   *
 לימוד עד לקביעת מקצוע הלימוד לתלמיד. 
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 בס"ד

 רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א כיתות ח'  –מופ"ת  ומדעית 

 
 

 מקצוע
 

 שם הספר
 

 מחבר/ הוצאה 

 מתמטיקה 
 ח' חלק א ו ב'מתמטיקה כיתה  

 ב  –הנדסה חלק א 
 יקואל גבי הוצאת משבצת 

 גורן -בני 

 אנגלית 
חוברות העבודה הינן חובה  

פרוייקט ואינן כלולות ב
 השאלת ספרים. 

Keep Thinking – coursebook 
Keep Thinking – workbook  )חוברת( 

ECB 
 

Help Yourself to English Grammar 1  
 )המשך מכיתה ז(  

UPP 

 Intermediate Reader 3 ת בלבד "מופ
חוברת חובה שאינה כלולה בהשאלת  

 לבדוק מול המורה  –הספרים 

ECB 

Oxford English-English-Hebrew 
Dictionary 

Kernerman 

חינוכיים רכס פרוייקטים חוט"בים לשון כיתה ח   עברית  

 כנרת  שורשים וכנפיים    ספרות

  תנ"ך מלא ללא פרושים  תנ"ך
 ח "מט 16-19מסע אל העבר קדמה ומהפכות מאות  היסטוריה

 גיאוגרפיה
 משרד הביטחון  לי וכלכפיזי, מדיני   –אטלס כרטא 

 מט"ח  כדור הארץ סביבה אדם 

 ביולוגיה
 

 מט"ח   מדעי החומר    

 מט"ח  מדעי החיים 

 מכון שלום הרטמן  שונים ומשנים את העולם     יהודית ישראליתתרבות  

     Ca Va Bien 1 לא בהשאלה( – )חוברת      צרפתית
 

Valerie Laskow 

 לומדים ערבית חלק ב  )מופ"ת(ערבית 
 מט"ח 

 
 כיתת מופ"ת  – פיסיקה

 
 )קניה מרוכזת( חוברת  עבודה

 

 כיתה מדעית  -פיסיקה 
 

 ראשונים חלק ב' צעדים 
 

 
 מרינה זיו 
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 בס"ד

 רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א כיתות ח'  רגילות 
 

 מחבר / הוצאה  שם הספר מקצוע

 גבי יקואל  א' ו  ב'  ים חלקמתמטיקה לכיתה ח'   מתמטיקה 

   אנגלית
 קבוצה הטרוגנית 

 
חוברות העבודה הינן חובה  

ואינן כלולות בהשאלת 
 ספרים. 

Just Thinking – coursebook  
Just Thinking – workbook  )חוברת( 

ECB 

Oxford English-English Hebrew Dictionary   
 או:

Zilberman English-Hebrew  Hebrew-English 
Dictionary 

Kernerman  
 
 

Zilberman 
 

   אנגלית
 רמה ג 

Thumbs Up! – coursebook 
Thumbs Up! – workbook  )חוברת( 

 

ECB 

Zilberman English-Hebrew  Hebrew-English 
Dictionary 

Zilberman 

  יקבע בתחילת שנה"ל  חנ"מ כיתת   אנגלית

 חוט"בים לשון כיתה ח     עברית
 

 רכס פרוייקטים חינוכיים

 שורשים וכנפיים  ספרות
 

 כנרת 

 תנ"ך מלא ללא פירושים  תנ"ך
 

 

 16-19מסע אל העבר קדמה ומהפכות מאות  היסטוריה
 

 מט"ח 

 מט"ח  כדור הארץ סביבה אדם   גיאוגרפיה
 משרד הביטחון  פיזי , מדיני וכלכלי   –אטלס כרטא 

 מט"ח  מדעי החומר    ביולוגיה
 מדעי  החיים                                 

 מכון שלום הרטמן  שונים ומשנים את העולם  יהודית ישראלית תרבות  
 

 Ca Va Bien 1     Valerie Laskow בהשאלה(לא  – )חוברת  צרפתית
 מט"ח  אלומדים  ערבית חלק    ערבית

  חוברת ברכישה מרוכזת  פיזיקה לכיתת מופ"ת
 מרינה זיו  צעדים ראשונים בפיזיקה חלק ב פיזיקה לכיתה מדעית 
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 בס"ד

 ת "מופ -רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א כיתות ט'

 מחבר / הוצאה  שם הספר מקצוע

 בני גורן  הנדסה חלק ב  מתמטיקה 

 בני גורן  אלגברה  חלק ג 

 משבצת  אתהוצ- יקואל גבי  מתמטיקה  א+ב 
 אנגלית 

 
חוברות העבודה הינן 

חובה ואינן כלולות  
 בהשאלת ספרים. 

Mind Matters - coursebook  
Mind Matters - workbook (חוברת) 

ECB 

Help Yourself to English Grammar 1  
 ח(  המשך מכיתה ז, - חוברת עבודה ) 

UPP 

Celebrating Literature 
 

UPP 

 
Oxford English-English-Hebrew Dictionary 

 
Kernerman 

 בים לשון כיתה ט "חוט עברית
 

 פרוייקטים חינוכיים רכס 

  ית חוברת בית ספר  ספרות 
 

  תנ"ך ללא פירושים  תנ"ך

 מט"ח  )ספר חדש(   1870-1939העולם המודרני במשבר   היסטוריה
 

 מט"ח  ישראל האדם והמרחב   גיאוגרפיה
 משרד הביטחון  אטלס כרטא פיזי , מדיני וכלכלי 

 מט"ח   כימיה  ומדעי החיים   ביולוגיה

יהודית  תרבות  
 ישראלית 

 גיליונות יחסים  
 

 לוני כהן 

 Ca Va Bien 1     Valerie Laskow לא בהשאלה( – )חוברת  צרפתית

 
 פיזיקה 

 

 
 חוברת ברכישה מרוכזת  

 

 
 יימסר בתחילת שנה 
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 בס"ד

 לכיתת ט' הו"ברשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א 
 

 מחבר / הוצאה  שם הספר מקצוע

   
 מתמטיקה  

 

 חלק א ב  806-804מתמטיקה  

  
 יואל גבע 

 אנגלית  
 

 

Just Imagine – coursebook 

Just Imagine – workbook  )חוברת, לא בהשאלה( ECB   

Literature for 5 points option 2 
Oxford English-English Hebrew Dictionary   

 או:
Zilberman English-Hebrew  Hebrew-English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

 רכס פרוייקטים חינוכיים  בים לשון כיתה ט' "חוט עברית  

  חוברת בית ספר   ספרות 

  תנ"ך  מלא ללא פירושים    תנ"ך
 
 

 1870-1939מסע אל העבר   העולם המודרני במשבר   היסטוריה
 

 מט"ח 

 ת"ל  עולם של אנרגיה  פיזיקה 
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 בס"ד

 מדעית, עיונית ותל"ם א כיתות ט'  " רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ

 

 מחבר/ הוצאה  שם הספר מקצוע

 לכיתה עיונית מתמטיקה  
 

 ב-מתמטיקה  כיתה ט'  חלק א 
 

 יקואל גבי הוצאת משבצת  
 

 מתמטיקה 
 לכיתה המדעית 

 גורן  בני ב  חלק  הנדסה
 גורן  בני ג  חלק   אלגברה

 משבצת  הוצאת-  גבי  יקואל  ב +א  מתמטיקה
 ה אחרת  יי מתמטיקה ברא 'הקבצה ג-מתמטיקה 

 
 תלם

 אנגלית  
2+א  1הקבצות א  

 

Just Imagine – coursebook  
Just Imagine – workbook (  )חוברת  

ECB 

Oxford English-English Hebrew Dictionary   
 או:

Zilberman English-Hebrew  
Hebrew-English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

 English for Today – coursebook 'הקבצה ג  –אנגלית 
English for Today – workbook ( )חוברת   

ECB 

Zilberman English-Hebrew  Hebrew-English 
Dictionary 

Zilberman 

 English for Today – coursebook תל"מ –אנגלית 
English for Today – workbook (ברכישה פרטית )  

ECB 

Oxford English-English Hebrew Dictionary  
:או  

English-Hebrew  Hebrew-English 
Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

 ECB יקבע בתחילת שנה"ל  חנ"מ   –אנגלית 

English-Hebrew  Hebrew-English 
Dictionary 

Zilberman 

 רכס פרוייקטים חינוכיים  בים לשון כיתה ט' "חוט עברית

  ית חוברת בית ספר   ספרות 

  תנ"ך  מלא ללא פירושים    תנ"ך

 1939-  1870העולם המודרני במשבר מסע אל העבר     היסטוריה
 

 מט"ח 

 ת"ל  עולם של אנרגיה  פיזיקה לכיתה רגילה  

 מט"ח  וטכנולוגיה לכיתה ט פיזיקה  פיזיקה לכיתה מדעית 
מלבד כיתת  ) גיאוגרפיה

 תל"ם( 
 מט"ח  ישראל האדם והמרחב מהדורה מעודכנת  

 משרד הביטחון  נושאים נבחרים אטלס כרטא פיזי , מדיני וכלכלי 
 מט"ח  כימיה  ומדעי החיים  לכיתה ט   ביולוגיה

 לוני כהן   גיליונות  יחסים    יהודית ישראלית תרבות  
 ת"ל מעלות  לומדים ערבית חלק ב'   ערבית

 Le kiosque 2 Hachette צרפתית
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 בס"ד

 כיתות י' לא " רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ

 

 מחבר/ הוצאה  שם הספר רמה כיתה מקצוע

  5-4  מתמטיקה 
 יחידות 

 גבע יואל  כרך א' וב'  804-806מתמטיקה שאלון 

 עם כתיבה   801שאלון  יחידות  3
   801+802שאלון  
 801מאגר 

 עוזרי –אתי 
 

 עוזרי –אתי 

 אנגלית 

 

 :הערות

. חוברות 1
העבודה המלוות 

את הספרים  
הינן חובה ואינן  

כלולות 
בהשאלת  

 ספרים.

 

ספר הלימוד  .2
באנגלית  

לתלמידי כיתות  
ואומץ  מב"ר

ייקבע בתחילת  
השנה לאחר  
 מבחן מיפוי.

 יחידות  5

 

Take a Stand – book  

Take a Stand - Practice book )חוברת(  

ECB 

Literature for 5 points option 2 ECB 

High School Grammar 

 מלבד כיתת הו"ב  שנים 3ספר חובה  לרכישה  לשימוש 

UPP 

Oxford English-English Hebrew 
Dictionary  

:או  
Zilberman English-Hebrew  Hebrew-
English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

 יח"ל  4
 

Take the Lead - coursebook 
Take the Lead – workbook )חוברת(   

UPP 

Literature for 4 points option 2   ECB 

Oxford English-English Hebrew 
Dictionary  

:או  
Zilberman English-Hebrew  Hebrew-
English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

 יח"ל  3 

 

Point the Way - coursebook 

   Point the Way – workbook)חוברת(       

ECB 

English-Hebrew   Hebrew-English 
Dictionary 

Zilberman 

 Chance - coursebook חנ"מ אנגלית 

Chance – workbook )חוברת(   

UPP 

  הודעה תימסר בתחילת השנה    כל הכיתות  עברית

 שי עגנון/שוקן  בדמי ימיה ועוד סיפורים  כל הכיתות  ספרות 

 דביר תרגום כרמי  –אנטיגונה 

  תנ"ך  ללא  פירושים   כל הכיתות  תנ"ך
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 בס"ד

 מסעות בזמן משלום למלחמה ולשואה  כל הכיתות  היסטוריה

 לחלק לאחר בגרות חורף( –)הערה לספרייה 

 מטח 

 גיאוגרפיה

 

 אטלס גיאוגרפי , פיזי ,מדיני וכלכלי  יח"ל  5 

   הפיתוח והתכנון המרחבי

 

 מטח 

     רכס לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית   יח"ל  5  ביוטכנולוגיה

 עדי מרקוזה  ביולוגיה של האדם  יח"ל  5  ביולוגיה

 יהודית עתידיה  יחידת החיים  -התא

 מופ"ת  מוט"ל

 עיוני ומב"ר

 

 המרכז הישראלי   כאוויר לנשימה   

מסע חקר לעולמם המופלא של 
 םהמיקרואורגניזמי

 ד"ר מחמוד חליל 

 עדי רוזן  קרינה וחומר כרך א' אופטיקה גאומטרית   יח"ל  5 מופ"ת  פיזיקה  

 מכון הרטמן  יחיד וחברה  יח"ל  5  תושב"ע

 דוד ילין   שנים(  3-)ספר ל –מתקשרים  יח"ל  5  תקשורת

 מור לוי  חסיד 

 הוצ' כנרת 

ניתנת במסגרת  הספר )חוברת בהוצאת בית  יח"ל  5  רוסית
השאלת ספרים ולרכישה במחיר סמלי  
 ( לתלמידים שאינם בפרוייקט ההשאלה
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 א "כיתות יל  - א" רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ

 

 מחבר/ הוצאה  שם הספר רמה כיתה מקצוע

 גבע  יואל  ד  -חלק ג   806שאלון   יח"ל  5  מתמטיקה 

 ד  -חלק ג   804שאלון   יח"ל  4

 (  805גם  )לתלמידי הו"ב

 יואל -גבע 

 עם כתיבה       802שאלון   יח"ל  3 

         801+802שאלון  

    802מאגר 

 ( 803)לתלמידי הו"ב גם 

 עוזרי  -אתי

 

 עוזרי –אתי 

 

 יח"ל  5  אנגלית 

 

Literature for 5 points - Option 2 ECB 

All My Sons 

Take a Stand - coursebook 
Take a Stand – workbook  )חוברת( 

 ספר הלימוד הוא המשך מכיתה י! 

ECB 

 High School Grammar   UPP)מלבד כיתת הו"ב(  

Oxford English-English Hebrew 
Dictionary  

:או  
Zilberman English-Hebrew  Hebrew-
English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

 Literature for 4 points - option 2 ECB יח"ל  4  

Take the Lead – coursebook 
 ) Take the Lead – workbookיהמשך מכיתה )  

 

UPP 

Oxford English-English Hebrew 
Dictionary  

:או  
Zilberman English-Hebrew  Hebrew-
English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

מב"ר  אנגלית 
 ואומ"ץ

 יח"ל  3-4
 

That's Right! - coursebook  
That's Right! – workbook  )חוברת( 

 המשך מכיתה י' 

ECB 

     4לקב' 
 יח"ל בלבד

Literature for 4 points Option 2  
 יח בלבד   4לקבוצת 

  Chance - coursebook  חנ"מ אנגלית 
 Chance - workbook)המשך מכיתה י(      

UPP 

Zilberman English-Hebrew  Hebrew-
English Dictionary 

Zilberman 
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 נגה   גנאל   בשבילי   הטקסט   כל הכיתות   עברית

 מסעות בזמן משלום למלחמה ולשואה   כל הכיתות  היסטוריה

לאסוף אחר בגרות חורף ולחלק  –)הערה לספרייה 
 לתלמידי שכבה י(

 ח "מט

  פירושים תנ"ך מלא ללא   כל הכיתות  תנ"ך

 עם –אור  ביבר הזכוכית  כל הכיתות  ספרות

 עגנון / שוקן  ספור פשוט 

 מבט לחלונות   cב שפת  -יסודות מדעי המחשב חלק א ו יח"ל  5 5יא ,  1יא מחשבים 

 מט"ח  ספר הכנה לבגרות -21ישראל במאה ה יח"ל  5  גיאוגרפיה

 פיסי, מדיני,  כלכלי    -אטלס כרטא

 אטלס ישראל החדש 

 משה"ב 

 

   מרות אמיר/מל" מהדורה שנייה מורחבת   –פרקים באקולוגיה  יח"ל  5  ביולוגיה

 מרקוזה   מל"מ  -עדי ביולוגיה של האדם 

 יהודית עתידיה  יחידת החיים  –התא 

 ויצמן עדי רוזן מכון  ב  -מכניקה  ניוטונית חלק א  יח"ל  5  פיזיקה 

 הטכניון   טעם של כימיה  יח"ל   5  כימיה 

 מכון ויצמן   יחסים וקשרים בעולם החומרים   

 מכון ויצמן  כימיה זה בתוכנו                                  

 אורט  תהליכים  ביוטכנולוגיים  יח"ל  5  ביוטכנולוגיה

 אורט  לקט  ניסויים  בביוכימיה מכשירית 

 מכון ויצמן  הנדסה גנטית  

 תושב"ע

 

 משרד החינוך  בינו לבינה   יח"ל  5 

 ת"ל  מעלות  משפט ויושר 

 דוד ילין   שנים(  3-)ספר ל –מתקשרים  יח"ל  5  תקשורת

 מור לוי  חסיד 

 הוצ' כנרת 

  חוברת בהוצאת בית הספר מכיתה י'  יח"ל  5  רוסית
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 ב"כיתות י לרשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א  

 

 מחבר/ הוצאה  שם הספר רמה מקצוע

 גבע יואל  כרך א+ב   807שאלון   יח"ל  5 מתמטיקה 

 גבע יואל    805שאלון   יח"ל  4

 עוזרי  -אתי 803שאלון    יח"ל  3

 Take a stand - coursebook          יח"ל  5 אנגלית 
Take a stand - workbook   

 )המשך מכיתה יא' ( 

ECB 

High school grammar 

Oxford English-English Hebrew 
Dictionary  

:או  
Zilberman English-Hebrew  
Hebrew-English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

  Take the lead - coursebook יח"ל  4

Take the lead - workbook  

 מכיתה יא( )המשך 

           ECB 

Oxford English-English Hebrew 
Dictionary  

:או  
Zilberman English-Hebrew  
Hebrew-English Dictionary 

Kernerman  
 

Zilberman 

  That's Right! - coursebook יח"ל  3

That's Right! - workbook 

 )המשך מכיתה יא(  

 ECB 

Zilberman English-Hebrew  
Hebrew-English Dictionary 

Zilberman 

 מט"ח  21-ישראל במאה ה יח"ל  5 גיאוגרפיה

 ארנון סופר  גאוגרפיה של המזרח התיכון 

פיסי , מדיני , כלכלי    –אטלס כרטא 
 אטלס ישראל החדש -  וחברתי

 משה"ב 
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ביוכימיה הכימיה של חלבונים וחומצות   יח"ל  5 כימיה  
 גרעין 

 מל"מ 

מרכז לחינוך   פרקים בביוכימיה 
 טכנולוגי חולון 

 פרידמן   משה חשמל ומגנטיות כרך א' ו ב'   יח"ל  5 פיזיקה 

  תנ"ך שלם ללא  פירושים כל הכיתות  תנ"ך

 אורט  תהליכים  ביוטכנולוגיים  יח"ל  5 ביוטכנולוגיה

 אורט  לקט  ניסויים  בביוכימיה מכשירית 

 מכון ויצמן  הנדסה גנטית  

 דוד ילין   מתקשרים  יח"ל  5 תקשורת

 מור לוי  חסיד 

 הוצ' כנרת 

  חוברת בהוצאת בית הספר מכיתה י'  יח"ל  5 רוסית
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