שכבה ז'
מקצוע
לשון
מדעים

שם הספר
עכשיו עברית
מדעי החומר ז'
מדעי החיים ז'

ערבית

שפה מספרת תרבות
שפה מספרת תרבות חוברת עבודה

אנגלית +A

Keep Thinking
Keep Thinking Workbook

אנגלית A1

Teamwork
Teamwork Workbook

אנגלית B

Thumbs Up
Thumbs Up Workbook

מתמטיקה מצוינות

מתמטיקה לכיתה ז' /יקואל א-ג
אלגברה /בני גורן חלק א'
הנדסה א' /גורן

מתמטיקה כיתת אם

מתמטיקה לכיתה ז'/יקואל א  -ג

1

שכבה ח'
שם הספר

מקצוע
היסטוריה

מסע אל העבר :קדמה ומהפכות

לשון

עכשיו עברית

מדעים

מדעי החיים ח'
מדעי החומר ח'

ערבית ספרותית

שפה מספרת תרבות
שפה מספרת תרבות  -חוברת

ערבית מזה"ת

פני המזרח

אנגלית +A

Imagine
Imagine Workbook

אנגלית A1

New Directions Plus
New Directions Plus W.B.

אנגלית A2

New Directions
New Directions Workbook

אנגלית B

Here and Now
Here and Now Workbook

מתמטיקה מצוינות

מתמטיקה לכיתה ח' /יקואל א-ב
אלגברה ב' /גורן
גיאומטריה של המישור /גורן

מתמטיקה א+ 1א 2

מתמטיקה לכיתה ח' משבצת /יקואל א  -ב
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שכבה ט'
שם הספר

מקצוע
לשון

עכשיו עברית

מדעים

כימיה ומדעי החיים לכתה ט'

ערבית ספרותית

שפה מספרת תרבות
שפה מספרת תרבות  -חוברת

ערבית מזה"ת

פני המזרח

אנגלית +A

Mind Matters
Mind Matters Workbook

אנגלית A1

Imagine
Imagine Workbook

אנגלית A2

Just Imagine
Just Imagine Workbook

אנגלית B

Heads Up
Heads Up Worekbook

אנגלית חינוך
מיוחד

Join Us
Join Us Workbook

מתמטיקה
מצוינות

מתמטיקה לכיתה ט' /יקואל א-ב
גיאומטריה של המישור /גורן
אלגברה ג' /גורן
הנדסה ב' /גורן

מתמטיקה א',1
א'2

מתמטיקה לכתה ט' /יקואל חלק א-ב

מתמטיקה ב' ,ג'

מתמטיקה בראייה אחרת /תלם
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שכבה י'
מקצוע
היסטוריה

שם הספר

הערות

ממדינת מקדש לעם הספר
לאומיות במבחן
משלום למלחמה ולשואה

לשון

בשבילי הטקסט

ספרות

מקראה

אנגלית  + 5יח"ל

ביקור הגברת הזקנה

לא י' 1,3,4

אנטיגונה

רק י'1

Linking Lines
5 Points Literature program option 2

אנגלית  5יח"ל

Linking Lines
5 Points Literature program option 2

אנגלית  4יח"ל

Making Headway
Making Headway Workbook
4 Points Literature program option 2
Perfecting Your Vocabulary

אנגלית חינוך מיוחד

Making Headway
Making Headway Workbook
Literature for 4 Points Option 2
Perfecting Your Vocabulary

מתמטיקה  5יח"ל

שאלון  /804+806גבע

מתמטיקה  4יח"ל

שאלון  /804+806גבע

מתמטיקה  3יח"ל

שאלון  / 801+802שלו ועוזרי

מתמטיקה מב"ר ואי"ל(י' )1,3

שאלון  /801גבע

מתמטיקה חינוך מיוחד
מגמת גיאוגרפיה

הפיתוח והתכנון המרחבי

4

מסע במרחבי האטמוספירה

רק למוט"ב

ישראל במאה ה21-

רק למוט"ב

מגמת היסטוריה

תולדות ארצות-הברית

מגמת כימיה

חוברת בהוצאה עצמית

 22תלמידים

חומר במחשבה קדימה!

מגמת מדעי החברה

מפגשים עם הפסיכולוגיה ,מפגש ראשון

מגמת מדעי המחשב

יסודות מדעי המחשב משולב עצמים שפת
 #Cחלק א
יסודות מדעי המחשב משולב עצמים שפת
 #Cחלק ב'

מגמת מוזיקה

תולדות המוסיקה מימה"ב עד המאה ה20-
אנתולוגיה מקוונת של משרד החינוך
תרגול מיומנויות בהרמוניה מסורתית – יחידת
בסיס /גיל עברון
תרגול מיומנויות בהרמוניה מסורתית – יחידת
התמחות /גיל עברון

מחשבת ישראל

עד"י
חוברת בהוצאה עצמית

מגמת ניהול עסקי  +כתת מב"ר יסודות החשבונאות /חנה מרקוביץ מהדורה
חדשה
ערבית

חוברת עבודה
ערביצ'אט

מגמת פיזיקה

מכניקה ניוטונית א'

מגמת תיאטרון

הקמצן /מולייר
הוא הלך בשדות /משה שמיר
משחקים בחצר האחורית /עדנה מזי"א

חינוך תעבורתי

החינוך התעבורתי
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שכבה י"א
מקצוע
אזרחות

היסטוריה

שם הספר

הערות

ישראל :מדינה יהודית ודמוקרטית /שחר

לא לי"א
1,2,3,5

חוברת מודפסת בהוצאה עצמית

רק לכתות י"א
3+1

משלום למלחמה ולשואה
בונים מדינה במזה"ת

לשון

בשבילי הטקסט

ספרות

התפסן בשדה השיפון

י"א 1,3,4,5לא
מקבלים

מקראה

לא י"א 3

"הזקן והים"

י"א 4 ,1

תנ"ך

תנך -זמן בגרות

אנגלית  + 5יח"ל

Linking Lines
Gateway to Module E
Night

אנגלית  5יח"ל

לכתה של
ליאת

Linking Lines
Gateway to Module E

אנגלית  4יח"ל

Making Sense
Making Sense Workbook.
Gateway to Module C
Gateway to Module A and Module
C

מתמטיקה  5יח"ל

שאלון  /806גבע

מתמטיקה  4יח"ל

שאלון  /804גבע

מתמטיקה  3יח"ל

שאלון  /803גבע

מתמטיקה מב"ר
ואי"ל

שאלון  /802גבע

מגמת גיאוגרפיה

הפיתוח והתכנון המרחבי

לכתה של
ליאור

6

מגמת היסטוריה

בונים מדינה במזה"ת

מגמת כימיה

חוברת בהוצאה עצמית
חומר במחשבה קדימה /גוטליב
ומולווידזון
הכימיה שבינינו

מגמת מדעי החברה

מפגשים עם הפסיכולוגיה :מפגש שני
מפגשים עם הפסיכולוגיה :מפגש שלישי
פסיכולוגיה חברתית
במעגלי החברה :תרבות

מגמת מדעי המחשב

מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בשפת
C#
מבנה נתונים בשפת C

מגמת מוזיקה

תולדות המוסיקה מימה"ב עד המאה
ה20-
אנתולוגיה מקוונת

מגמת מחשבת
ישראל

את שאהבה נפשי
שמונה פרקים לרמב"ם

מגמת ניהול עסקי

מבוא לכלכלה /זימון והירש ,הוצאת
רונאל

מגמת ערבית

חוברת עבודה

מגמת פיזיקה

קרינה וחומר ב'-מודלים של אור /עדי רוזן
מכניקה ניוטונית ב'
לקט מבחני בגרות בפיזיקה
אופטיקה גיאומטרית

מגמת תיאטרון

אדיפוס המלך /סופוקלס
הזמרת הקרחת /יונסקו
המלט /שייקספיר
בית בובות /איבסן
הוא הלך בשדות /שמיר
הקמצן /מולייר
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שכבה י"ב
מקצוע

הערות

שם הספר
ישראל :מדינה יהודית ודמוקרטית

י"ב
2,4,6,7,8

חוברת מודפסת בהוצאה עצמית

י"ב 3 + 1

מקראה

רק י"ב 3

הזקן והים

רק י"ב 3

אנטיגונה

רק י"ב 3

תנ"ך

תנ"ך לבגרות

.

אנגלית  +5יח"ל

Perfecting Module G

אנגלית  5יח"ל

Perfecting Module G

אזרחות

ספרות

Putting It In Writing
אנגלית  4יח"ל

Gateway to Module E

אנגלית חינוך מיוחד

Gateway to Module E
Gateway to Module A-C
Perfecting Your Writing

מתמטיקה  5יח"ל

שאלון  /807גבע

מתמטיקה  4יח"ל

שאלון  /805גבע

מתמטיקה  3יח"ל

שאלון  /801-802עוזרי ושלו

מתמטיקה מב"ר +
אי"ל

שאלון  /803גבע

מגמת ביולוגיה

ספרים במעבדה

מגמת גיאוגרפיה

גיאוגרפיה של המזה"ת :תמורות על סף
המאה ה21-
ישראל במאה ה21-
אטלס ישראל החדש

מגמת היסטוריה

סין

מגמת כימיה
8

מגמת מדעי החברה

במעגלי החברה :קבוצה
במעגלי החברה :משפחה
במעגלי החברה :חיברות

מגמת מדעי המחשב

מבני נתונים בשפת #C
תכנות מונחה עצמים

מגמת מוזיקה

תולדות המוסיקה מימה"ב עד המאה ה-
20
אנתולוגיה מקוונת

מגמת מחשבת ישראל

הטוב והרע בהגות היהודית

מגמת ערבית

חוברת עבודה

מגמת פיזיקה

קרינה וחומר ב' :מודלים של האור
קרינה וחומר ג' :מודלים של האטום
והגרעין
לקט מבחני בגרות בפיזיקה  5יח"ל
מבחר ניסויים בפיזיקה
חשמל ומגנטיות :אלקטרוסטטיקה,
אלקטרודינמיקה ,אלקטרומגנטיות

מגמת תיאטרון

אדיפוס המלך /סופוקלס
הזמרת הקרחת /יונסקו
רעולים

9

