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 לכבוד 

 בית הספר והוריהם תלמידי

 

 

 בתשפ" –הנדון: רשימת ספרי לימוד 

 שלום רב, 

 לקראת שנת הלימודים הבאה, מפורט במכתב זה רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים 

 גיל. הת ושכבלכל  בתשפ"

, יקבלו את ערכת הספרים באופן מרוכז השאלת ספריםלוקחים חלק בפרויקט תלמידים אשר 

 יהיה על פי החלוקה הבאה:  לקראת פתיחת שנת הלימודים. מועדי החלוקה על פי שכבת גיל

 

 טווח שעות מועד חלוקה שכבות 

 12:30  – 8:30 22.8 ט' + יב'

 12:30  – 8:30 23.8 ח' + יא'

 12:30  – 8:30 24.8 ז' + י'

 12:30  – 8:30 26.8 )השלמות(  כלל השכבות

 

 

 חופשה נעימה ובריאות איתנה,המשך  תבברכ

 הנהלת בית הספר
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 שכבת ז 
 

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 מדעים
 מדעי החומר לכיתה ז' 

חורין, יורם אורעד, ד"ר  -חוה בן 
  מט"ח  בנצי ויליגר 

 מדעי החיים לכיתה ז' 
 ד"ר יעל קשתן, ד"ר נורית קינן  

  מט"ח  שילה טיומני 

 ספרות 
 שורשים וכנפים לכיתה ז' 

- מרים מיינר, בינה גלר
  זמורה ביתן  טליתמן, שולה פרידור 

 הסטוריה
מסע אל העבר: עולמות נפגשים  

  מט"ח  טביביאן-ד"ר קציעה אביאלי ( 5-16)מאות 

  מט"ח  מט"ח  "עכשיו עברית לכיתה ז"  עברית 

 ערבית 
  טיב -סטודיו אפק אלה ולסטרה  ספר א   -שפה מספרת תרבות 

  טיב -סטודיו אפק אלה ולסטרה  חוברת   -שפה מספרת תרבות 
תרבות  
  לוני כהן מכון הרטמן  חיים בתוך סיפור  יהודית 

 מתמטיקה

  לוני כהן יצחק שלו, אתי עוזרי  מתמטיקה לכיתה ז' חלק א'
  לוני כהן יצחק שלו, אתי עוזרי  מתמטיקה לכיתה ז' חלק ב'
  לוני כהן יצחק שלו, אתי עוזרי  מתמטיקה לכיתה ז' חלק ג'

  מתמטיקה משולבת לכיתה ז'  
 תרבות לעם  מכון וייצמן  חלק א )סגול( 

כיתה  
מדעית  

 בלבד 

מתמטיקה משולבת לכיתה ז'  
 תרבות לעם  מכון וייצמן  חלק ב )כחול( 

  מתמטיקה משולבת לכיתה ז'  
 תרבות לעם  מכון וייצמן  חלק ג )כחול( 

 אנגלית 
Way To Go - student’s book 

Judy Dobkins, Ellen 
Zelenko ECB  

Way To Go – workbook 
Judy Dobkins, Ellen 

Zelenko ECB  
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 שכבת ח 
 

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 מדעים

 מדעי החומר לכיתה ח' 
חורין, אוה שוורץ,  - בןרות שטנגר, חוה  

  מט"ח  ד"ר רחל מינץ 

 מדעי החיים לכיתה ח' 

מיניס,  –ד"ר נורית קינן, שילה טיומני
ד"ר יעל קשתן, ד"ר סמדר רייספלד, ד"ר  

  מט"ח  יעל גבריאלי 

 ספרות 
שורשים וכנפיים לכיתה  

 ח'
- שולמית פרידור, מרים מיינר, בינה גלר

 טליתמן 
זמורה  

  ביתן 

 הסטוריה
העבר: קדמה  מסע אל 

  מט"ח  טביביאן-ד"ר קציעה אביאלי ( 16-19ומהפכות )מאות 
  מט"ח   ילקוט דיגיטלי  עברית 

 ערבית 
  -שפה מספרת תרבות 

 אלה ולסטרה  ספר ב 
סטודיו  

  טיב -אפק
תרבות  
  לוני כהן מכון הרטמן  שונים ומשנים את העולם  יהודית 

 מתמטיקה

מתמטיקה משולבת  
לכיתה ח' מסלול כחול  

 מכון וייצמן  א' חלק 
תרבות  

הקבצה   לעם
מתמטיקה משולבת   א

לכיתה ח' מסלול כחול  
 מכון וייצמן  חלק ב'

תרבות  
 לעם

מתמטיקה צמרת לכיתה  
 לוני כהן יצחק שלו, אתי עוזרי  ח' חלק א' 

הקבצה  
 א /  

הקבצה  
 ב

מתמטיקה צמרת לכיתה  
 לוני כהן יצחק שלו, אתי עוזרי  ח' חלק ב' 

לגובה לכיתה ח'  קפיצה 
 טובה אילון  חלק א' 

חינוך  
הקבצה   מתמטי

 ג
  

קפיצה לגובה לכיתה ח'  
 טובה אילון  חלק ב'

חינוך  
 מתמטי
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 אנגלית 

Keep Thinking Stage 2 
- Student’s book Debi Partouche ECB   הקבצה

 Keep Thinking Stage 2 א
- Workbook Debi Partouche ECB 

Join Us! Stage 3 - 
Student’s book Ruth Shemesh  הקבצה   מט"ח

 - Join Us! Stage 3 ב
Workbook Ruth Shemesh  מט"ח 
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 שכבת ט 
 

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 מדעים
כימיה ומדעי החיים לכיתה 

 ט'
- נ. קינן, ח. בן חורין, ש. טיומני

  מט"ח  מרקוביץ -ירוןמיניס, ר. עתידיה, ד. 

פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה   פיסיקה 
 ט'

ד"ר ראפע ספדי, חוה בן חורין,  
מרקוביץ, ד"ר נורית  –ד"ר דנה ירון

  מט"ח  קינן 

 ספרות 
 שורשים וכנפיים לכיתה ט' 

מ. מיינר, ב. גלר טליתמן, ש.  
  זמורה ביתן  פרידור 

  הקמצן/מולייר 

הקיבוץ  
  המאוחד 

 הסטוריה
מסע אל העבר: העולם  

 המודרני במשבר  
  מט"ח  טביביאן-ד"ר קציעה אביאלי ( 1870-1939)

  ליר -מכון ון רוטברג נפתלי  ערכים ואזרחים  אזרחות 
  מט"ח   עברית עכשיו לכיתה ט'  עברית 

 ערבית 
ספר    -שפה מספרת תרבות 

 אלה ולסטרה  ג
סטודיו  

  טיב -אפק

 גאוגרפיה 
מארז ספרי לימוד המרחב  

 מט"ח   הישראלי לכיתות ט 
למעט הכיתה  

 המדעית

 מתמטיקה

מתמטיקה משולבת לכיתה 
 מכון וייצמן  ט' מסלול כחול חלק א' 

תרבות  
 לעם

 הקבצה א 
מתמטיקה משולבת לכיתה 

 מכון וייצמן  ט' מסלול כחול חלק ב' 
תרבות  

 לעם

מתמטיקה לכיתה ט' חלק  
 הקבצה א /   משבצת  גבי יקואל, רחל בלומנקרנץ  א'

מתמטיקה לכיתה ט' חלק   הקבצה ב 
 משבצת  גבי יקואל, רחל בלומנקרנץ  ב'

קפיצה לגובה לכיתה ט'  
 טובה אילון  חלק א' 

חינוך  
 מתמטי

 הקבצה ג 
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קפיצה לגובה לכיתה ט'  
 טובה אילון  חלק ב'

חינוך  
 מתמטי

 אנגלית 

Imagine Stage 3 - 
Student’s book Debi Partouche  מט"ח 

 הקבצה א 
Imagine Stage 3 – 

Workbook Debi Partouche  מט"ח 

Head’s Up! Stage 1 - 
Student’s book M. BEN ZION ECB 

 הקבצה ב 
Head’s Up! Stage 1 - 

Workbook M. BEN ZION ECB 
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 שכבת י 
 

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

  פנימית הוצאה   מקבץ יצירות לבגרות  ספרות 

תורת    30%לשון לתיכון ) עברית 
 חוברת   -הצורות( 

טובי אידל, גלית הרפז, הדס  
יברכיהו, רבקה נחמני, דבורה 

  מט"ח  ספקטור, שרון שני ארבן 

 הסטוריה

הלאומיות בישראל  
  זמורה ביתן  יובל קוברסקי  ובעמים לכיתה י' 

ממדינת מקדש לעם  
  רכס  דוד שחר  הספר 

חינוך  
 תעבורתי 

 איתמר ואיילת לוין  מחליטים לנהוג בטוח 

אילון נהיגה  
מתקדמת  

  בע"מ 

 מתמטיקה

 יח"ל  4-5 יואל גבע  יואל גבע  , כרך א' 804-806שאלון 

 יח"ל  4-5 יואל גבע  יואל גבע  , כרך ב' 804-806שאלון 

 יח"ל  3 יואל גבע  יואל גבע  801שאלון 

 אנגלית 

Linking Lines, Stage 2 
- Student's book A. KEINAN, H. ARBEITMAN UPP 

 יח"ל  5
Literature Option 2 

Program 5 Ellen Zelenko ECB 

Contrasts 
Rita Carmel, Janet Goren and 

Harriet Coddington ECB 

 יח"ל  4
Literature Option 2 

Program 4 Ellen Zelenko ECB 

מדעי 
 הבריאות 

ספר מגמה יירכש  
    במהלך השנה 

מדעי 
 המחשב 

יסודות מדעי המחשב  
  -חלק א   -Cבשפת #

 עצמים תחילה 
שמרת מן, ד``ר נוע רגוניס, פדות  

 מבט לחלונות  גלעדי
אוגוסט  

2014 
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 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

יסודות מדעי המחשב  
  -חלק ב  -Cבשפת #

 מבט לחלונות  ד``ר נוע רגוניס, שמרת מן  עצמים תחילה 
פברואר  

2015 

 פיסיקה 

  מכון וייצמן  עדי רוזן  ניוטונית, חלק א' מכניקה  
  -קרינה וחומר כרך א' 
  מכון וייצמן  עדי רוזן  אופטיקה גאומטרית 

 כימיה
 משה זמיר  הכימיה שבנינו 

כנרת זמורה  
  ביתן 

 ביולוגיה
קורס דיגיטלי: גוף האדם,  

  מט"ח  מט"ח  התא, חיידקים ונגיפים 

מדעי 
 החברה 

סוציולוגיה: במעגלי  
  רכס  ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן  קבוצה  -חברה  

סוציולוגיה: במעגלי  
  רכס  ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן  תרבות   -חברה  

גיאוגרפיה  
 סייבר 

ספר מגמה יירכש  
    במהלך השנה 

 תקשורת 
הלמידה תבסס על סמך  

    חומרי לימוד דיגיטליים 

 אומנות 
הלמידה תבסס על סמך  

    דיגיטליים חומרי לימוד 

 תאטרון 
  - מקראת יצירות לבגרות 

  הוצאה פנימית   חלק א 
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 שכבת יא 
 

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 ספרות 
  מקבץ יצירות לבגרות 

הוצאה  
  פנימית 

 אזרחות 
ישראל מדינה יהודית  

(  2015ודמוקרטית )
  כנרת  דוד שחר  לתלמידי חטיבה עליונה 

 הסטוריה

  סקול -היי יגאל משעול ושואהנאציזם מלחמה 
בונים מדינה יהודית  

  סקול -היי יגאל משעול ודמוקרטית במזרח התיכון  

תורת    70%לשון לתיכון ) עברית 
 חוברת   -הצורות( 

טובי אידל, גלית הרפז, הדס  
יברכיהו, רבקה נחמני, דבורה 

  מט"ח  ספקטור, שרון שני ארבן 

 מתמטיקה

 יח"ל  5 יואל גבע  גבע יואל  , כרך ג' 806שאלון 

 יח"ל  5 יואל גבע  יואל גבע  , כרך ד' 806שאלון 

 יח"ל  4 יואל גבע  יואל גבע  , כרך ג' 804שאלון 

 יח"ל  4 יואל גבע  יואל גבע  , כרך ד' 804שאלון 

 יח"ל  3 יואל גבע  יואל גבע  802שאלון 

 אנגלית 

High Five Student's 
book Roberta Revesz ECB 5  יח"ל 

Literature Option 2 
Program 5 Ellen Zelenko ECB 5  יח"ל 

Perfecting The New  
Module E 

Haya Arbeitman and 
Asenath Keinan UPP 5  יח"ל 

The Wave Morton Rhue  5  יח"ל 

Take A Stand - 
Student’s Book 

Debi Partouche, Allison 
Sarnow ECB 4  יח"ל 

Perfecting Module C 
Haya Arbeitman and 

Asenath Keinan UPP 4  יח"ל 
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 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

Literature Option 2 
Program 4 Ellen Zelenko ECB 4  יח"ל 

מדעי 
 הבריאות 

ספר מגמה יירכש במהלך  
    השנה

מדעי 
 המחשב 

  1יסודות מדעי המחשב 
  -חלק א   -Cבשפת #

 עצמים תחילה 
רגוניס, פדות  שמרת מן, ד``ר נוע 

 גלעדי
מבט  

 2014אוגוסט  לחלונות 

  1יסודות מדעי המחשב 
עצמים   -חלק ב  -Cבשפת #

 ד``ר נוע רגוניס, שמרת מן  תחילה 
מבט  

 2015פברואר  לחלונות 

 ד``ר נוע רגוניס, שמרת מן  Cמבני נתונים בשפת #
מבט  

 2015אוגוסט  לחלונות 

 פיסיקה 

  מכון וייצמן  רוזן עדי  מכניקה ניוטונית, חלק א' 

  מכון וייצמן  עדי רוזן  מכניקה ניוטונית, חלק ב' 
  - קרינה וחומר כרך ב' 

  מכון וייצמן  עדי רוזן  מודלים של אור 

 כימיה
 משה זמיר  הכימיה שבנינו 

כנרת  
זמורה  

  ביתן 

 ביולוגיה
קורס דיגיטלי: גוף האדם,  

  מט"ח  מט"ח  התא, אקולוגיה 

 ערבית 
   לתלמיד חוברת עבודה 

יירכש במרוכז  
בתחילת  

 השנה

מדעי 
 החברה 

  -סוציולוגיה: במעגלי חברה  
 חברות 

 רכס  ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן 

 
  -סוציולוגיה: במעגלי חברה  

  משפחה 
פסיכולוגיה: חומרי לימוד  

    דיגיטליים 



 

 

מצוינות וחדשנותלבית לערכים,   
 קריית חינוך "פארק המדע"

 ציונה נס המדע, פארק שנתית השש החינוך קריית
 6314129-08 פקס: ,6314100-08 טלפון: ציונה. נס ,1 רמון אילן רח׳

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 חנ"ג 

  פוקוס  שחר נייס, עמרי ענבר  פזיולוגיה של המאמץ 
פסיכולוגיה בספורט  

 רעיה יאור, שרגא שדה והקשרה לביצוע מיטבי 
מכון  

  וינגייט 

 תקשורת 
 דוד ילין ומור חסיד  מתקשרים 

כנרת  
זמורה  

  דביר 
    חומרי לימוד דיגיטליים  אומנות 

 תאטרון 

  - מקראת יצירות לבגרות 
  חלק א 

הוצאה  
 פנימית 

 
  - מקראת יצירות לבגרות 

   חלק ב 
 

  



 

 

מצוינות וחדשנותלבית לערכים,   
 קריית חינוך "פארק המדע"

 ציונה נס המדע, פארק שנתית השש החינוך קריית
 6314129-08 פקס: ,6314100-08 טלפון: ציונה. נס ,1 רמון אילן רח׳

 שכבת יב 
 

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 אזרחות 
ישראל מדינה יהודית  

( לתלמידי  2015ודמוקרטית )
  כנרת  דוד שחר  חטיבה עליונה

    תנ"ך מלא ללא פירושים  תנ"ך 

 מתמטיקה

 יח"ל  5 יואל גבע  יואל גבע  , כרך א' 807שאלון 

 יח"ל  5 יואל גבע  יואל גבע  , כרך ב' 807שאלון 

 יח"ל  4 יואל גבע  יואל גבע  805שאלון 

 יח"ל  3 יואל גבע  יואל גבע  803שאלון 

 אנגלית 

Exam Practice for 
Module G 

Anya Benjamin Norman, 
Ellen Zelenko  ECB 5  יח"ל 

Literature Option 2 
Program 5 Ellen Zelenko ECB 5  יח"ל 

The Wave Morton Rhue  5  יח"ל 

G Whiz ! Rita Carmel, Janet Goren UPP 5  יח"ל 

Exam Practice for 
Module E 

Anya Benjamin Norman, 
Chava Shatsky וEllen 

Zelenko ECB 4  יח"ל 

Perfecting The New 
Module E 

Haya Arbeitman, 
Asenath Keinan UPP 4  יח"ל 

Literature Option 2 
Program 4 Ellen Zelenko ECB 4  יח"ל 

מדעי 
 הבריאות 

ספר מגמה יירכש במהלך  
    השנה

 פיסיקה 
  רכס  משה פרידמן  חשמל ומגנטיות, כרך א' 
  רכס  משה פרידמן  חשמל ומגנטיות, כרך ב' 



 

 

מצוינות וחדשנותלבית לערכים,   
 קריית חינוך "פארק המדע"

 ציונה נס המדע, פארק שנתית השש החינוך קריית
 6314129-08 פקס: ,6314100-08 טלפון: ציונה. נס ,1 רמון אילן רח׳

 הערות הוצאה מחבר/ת שם הכותר  מקצוע

 כימיה
 משה זמיר  הכימיה שבנינו 

כנרת  
זמורה  

  ביתן 
  מט"ח   קורס דיגיטלי: חיידקים  ביולוגיה

 ערבית 
   חוברת עבודה לתלמיד 

במרוכז  יירכש 
 בתחילת השנה 

 תקשורת 
 דוד ילין ומור חסיד  מתקשרים 

כנרת  
זמורה  

  דביר 
    חומרי לימוד דיגיטליים  אומנות 

 תאטרון 

חלק   - מקראת יצירות לבגרות 
  א

הוצאה  
 פנימית 

 
חלק   - מקראת יצירות לבגרות 

   ב
 
 

 כיתות אומנות: 
איכותית, מגוונת    , ויחד איתן אנו בונים תכנית עבודהחדשות למגמהנבחרו מורות  לאחרונה
 . לכן רשימת ציוד תשלח בהמשך. בנפרד. וייחודית

 תודה מראש על הבנתכם
 


