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 תשפ"א 'ילכיתה רשימת ספרים 

 הקבצה/מגמה
תחום  

 שם חומר הלימוד  דעת
הוצאה  

 סוג  לאור

   האוניברסיטה הפתוחה  -תולדות האמנות  אומנות   
לא דרך  
classoos 

 That's Right - StudentBook אנגלית  יח"ל 3
Eric Cohen 
Books classoos 

 That's Right PracticeBook אנגלית  יח"ל 3
Eric Cohen 
Books classoos 

  focus studentbook אנגלית  יח"ל 4
Eric Cohen 
Books classoos 

 focus practicebook אנגלית  4יח״ל 
Eric Cohen 
Books classoos 

 Literature for 4pts Option 1 אנגלית  יח"ל 4
Eric Cohen 
Books classoos 

 High Five Student Book אנגלית  יח"ל 5
Eric Cohen 
Books classoos 

 High Five Practice Book אנגלית  יח"ל 5
Eric Cohen 
Books classoos 

 Literature for 5 Points- Option 1 אנגלית  יח"ל 5
Eric Cohen 
Books classoos 

 Grammar Issues 1 UPP classoos אנגלית  יח"ל 5

 classoos עדי מרקוזה ביולוגיה של האדם  ביולוגיה  ביולוגיה 

 classoos מטח  הפיתוח והתכנון המרחבי  גיאוגרפיה גיאוגרפיה

 classoos רכס שיאי לשון  הבעה/לשון   

 classoos מטח  משלום למלחמה ושואה -בזמןמסעות  היסטוריה  

 classoos מטח  לאומיות במבחן  -מסעות בזמן  היסטוריה  

 classoos רכס ועכשיו כימיה  כימיה  כימיה 

מדע   5י 
 נולוגיה וטכ

מדע 
 איכות האוויר סביבנו  וטכנולוגיה 

משרד  
 classoos החינוך 

   חוברת פנימית להורדה מאתר בי"ס מדעי החיים   
לא דרך  
classoos 

מדעי  מגמת מחשבים 
 המחשב 

 classoos   לא מאושר  -# חלק ב Cעצמים תחילה 

מדעי  מגמת מחשבים 
 המחשב 

 classoos   לא מאושר  -# חלק א Cעצמים תחילה 

המתמטיקה של אנקורי חלקים א, ב, רן יחיאלי   מתמטיקה  יח"ל 3
 וארז כהן. 

 classoos אנקורי 

 מתמטיקה  יח"ל 3
יח״ל מהדורת ניסוי חלק  3מתמטיקה לכיתה י 

   בני גורן ב
   בני גורן יח״ל מהדורת ניסוי חלק ג  3מתמטיקה לכיתה י  מתמטיקה  יח"ל 3

 מתמטיקה  ל"יח 4-5
)כיתה י'( כרך   806-ו 804לונים מתמטיקה שא

 classoos יואל גבע  2014 -יח"ל  5-ו 4 -א 

 מתמטיקה  ל"יח 4-5
)כיתה י'( כרך   806-ו 804מתמטיקה שאלונים 

 classoos יואל גבע  2014 -יח"ל  5-ו 4 -ב 
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   חוברת פנימית להורדה מאתר בי"ס עברית   
לא דרך  
classoos 

   תר בי"סלהורדה מא חוברת פנימית ערבית   
לא דרך  
classoos 

 classoos   מכניקה לבחינת הבגרות דר דוד זינגר   פיזיקה  פיזיקה 

 פיזיקה  פיזיקה 
קרינה וחומר אופטיקה גאומטרית מאת דוד זינגר  

ֿ   classoos 

 classoos ילך ל חינוך תעבורתי שלך ובשבילך!  תעבורה   

 classoos   מכניקה לבחינת הבגרות דר דוד זינגר   פיזיקה  פיזיקה 

קרינה וחומר אופטיקה גאומטרית מאת דוד  פיזיקה  פיזיקה 
 זינגרֿ  

  
 

 


