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 תשפ"א  –ספרי הלימוד לכיתה יא  מב"ר 
 

 

 הוצאת קורן. -תנ"ך מלא   – תנ"ך

 

 2016, שרי הוצאה לאור וגנאל ספרים  בשבילי הטקסטנוגה גנאל , קורן נשר שרעבי,   – לשון עברית

 

מלווה את לימודי  . המקראהמקראה בהוצאת בית הספרבתחילת שנת הלימודים תימכר   -  ספרות

 . [לתלמיד 85₪עלות של ]הספרות עד יב' 

 הודעה על שני ספרי קריאה תינתן בראשית השנה.

                                                                                                                                          

 אייל נווה –. טוטליטריות ושואה 1מארז של הוצאת רכס:  -  היסטוריה 

 נווה–בונים מדינה במזרח התיכון  –ומיות בישראל ובעמים .  הלא2                                               

 . "הכלב היהודי"/ אשר קרביץ, ידיעות אחרונות ספרי חמד3    

 

 רכישת הספרים תתבצע בתחילת השנה - יח"ל  3 –מתמטיקה 

 יב'( -דר' דוד שחר/ הוצאת כינרת)הספר משמש בכיתות י' –ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית   – אזרחות 

 

 

  –אנגלית

 כל הקבוצות:

אנגלי-מילון אנגלי עברי/ עברי  

 :ניתן להשתמש במילונית אלקטרונית. המילוניות המאושרות על ידי משרד החינוך גם למבחני הבגרות הם 

 לוני כהן– XF – 7דגם  –אוקספורד  (1

2) Texton Babylon Plus  - יהודה ברמן 

  Wizcomtech – TS קוויקשנרי (3
 
 
5 points 

ALL MY SONS-ECB- מהדורה חדשה 
Literature Program 5 UPP Option 1 –  לשמור משנה שעברה 

Perfecting Module E - UPP - מהדורה חדשה 
 

4 Points –  
Literature Program 4 UPP Option 1 – לשמור משנה שעברה 

Revised Mastering Module C – ECB  
Steps to Writing for Module C – ECB לשמור משנה שעברה 

 
3/4 Points –  

Surviving in English - Rena Keynan -UPP לשמור משנה שעברה  
Literature Program 4 UPP Option 1 – לשמור משנה שעברה 

Points TO A and C – UPP – לשמור משנה שעברה 
Steps to Writing for Module C – ECB 
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DOVRIM -  
All my sons -  ECB 

Writing Grammar ECB  
 Perfecting Module E - UPP מהדורה חדשה •

Bagrut plus plus for module G - AEL 
 

 

 

 מקצועות בחירה

 

 אטלס אוניברסיטאי או אטלס כרטא –אטלס כללי      גיאוגרפיה

 אטלס לאומי בהוצאת האוניברסיטה העברית  –אטלס ישראל החדש                    

 הוצאת מט"ח –: נושאים נבחרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה 21-ישראל במאה ה                   

 

 שמונה פרקים לרמב"ם, מכון שלום הרטמן – מחשבת ישראל

 

 

 אין צורך לרכוש ספר לימוד   - תיאטרון

 

 

 

 חופשה נעימה !                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


