
 

 

 

 "פשל תרשימת ספרי לימוד לשנה"

 כיתה יא'
 אנגלית

 
11 GRADE – 5 POINTS  
1) Perfecting Module E- UPP  
2). All My Sons - ECB 
3). Grammar Issues 1 – לא למכור – UPP 
4). Perfecting Module E- UPP 
5). High Five - (Book and Workbook)-  הספר משנה שעברה* 

 *לפי הספק החומר ייתכן ויצטרכו לרכוש חוברת נוספת להכנה לבגרות
 

English Dictionary: 
English-English-Hebrew OXFORD STUDENT’S DICTIONARY (שחור) 

הוצאה לאור "זילברמן"או: –עברי / שמעון זילברמן -אנגלי/אנגלי-מילון עברי  
 או מילונית 

 לא ניתן להשתמש במילון אוקספורד לבן
 
11 GRADE – 4 POINTS  
1). Perfecting Module C – UPP 
2). Literature for 4 Points – OPTION 1 – ECB לא למכור 
3). Exam Practice for Module C- ECB 
4). Turning Points (Book and Workbook) *הספר משנה שעברה    

English Dictionary: 
English-English-Hebrew OXFORD STUDENT’S DICTIONARY (שחור) 

הוצאה לאור "זילברמן" –עברי / שמעון זילברמן -אנגלי/אנגלי-או:  מילון עברי  
 או מילונית 

 לא ניתן להשתמש במילון אוקספורד לבן
 

 
11 GRADE – 3 POINTS  
1). Exam Practice for Module A – ECB 
2). Point to 3 Unit Log B – UPP 
3). Point to 3 (for A and C) – UPP 

English Dictionary: 
English-English-Hebrew OXFORD STUDENT’S DICTIONARY (שחור) 

הוצאה לאור "זילברמן" –עברי / שמעון זילברמן -אנגלי/אנגלי-או: מילון עברי    
 או מילונית 

 
 לא ניתן להשתמש במילון אוקספורד לבן

 

 

 היסטוריה

  בהוצאת מט"ח .בונים מדינה במזרח התיכון –מסעות בזמן 

  משלום למלחמה ולשואה. בהוצאת מט"ח –מסעות בזמן 

 

 



 

 

 

 

 מקרא 

 הוצאת קורן.. בתנ"ך מלא ללא פירושים 

 
 .עברית

 . חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים. 
 

 אזרחות

 . תעלה בתחילת שנת הלימודים חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס. 
 

 ספרות )הקבוצות של אורי לס ודוד ראובני(

 חצוצרה בואדי/ סמי מיכאל 

 ביקור הגברת הזקנה / דירנמאט 

 Pbl )ביקור הגברת/דירנמאט , הזקנה וקטרינה/אפלפלד )מיכל וגליה : 

 

 וביולוגיה רפואה

 פרקים באקולוגיה / רות אמיר. מהדורה שניה מורחבת. 

  יחידת החיים מאת: חיה גרוס ויהודית עתידיה –התא 

 

 מתמטיקה 

 יח"ל  3

  יואל גבע ואריק דז'לדטי  מאת: 35381שאלון. 

 יח"ל  4

  יואל גבע ואריק דז'לדטי מאת:  חלקים ג , ד 35481מתמטיקה לשאלון. 

 יח"ל  5

  יואל גבע ואריק דז'לדטימאת:  חלקים ג , ד 35581מתמטיקה לשאלון. 

 

 ערבית

 אברהם שרוניעברי  מאת: -מילון ערבי. 

 .חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים 
 

 

 מדה"ח

 חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים. 
 

 כימיה

 מאת איטה כהן/ מכון ויצמן למדע ספר נתונים 

 "דבורה יעקובי בהוצאת רכס  :מאתעכשיו כימיה" ו 

 

 פיסיקה

 יורם אשל :מכניקה מאת 

 יורם אשל  :ספר בגרויות מאת 



 

 

 

 אמנות 

 חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים. 

 מחשבים

 .)מבנה נתונים בהוצאת מבט לחלונות )צבע כתום 

 

 תקשורת

 .חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים 
 

 גיאוגרפיה

  המרחבי, מט"ח )חינמי באינטרנט(.התכנון והפיתוח 

 


