
 גלשנה"ל תשפ" 3+ יא 1יארשימת ספרי לימוד לכיתה  

 
 משתתפי פרוייקט

 השאלת ספרים
 תלמידים שאינם משתתפים
 בפרוייקט השאלת ספרים

 טל מןמומלץ הוצאת  – סוכהמסכת  :גמרא

 מהדורת תורת חיים הוצאת מוסד הרב קוקמומלץ מקראות גדולות.  –בראשית  :תורה

 תנ"ך שלם :נביא

  גמרא
 מסלול תלמוד

 הוצאת סולמות של הרב רימון מרכז הלכה והוראה –מבוא לתושבע"פ )חדש(  יסופק במסגרת הפרוייקט

גמרא מסלול 
 תושב"ע

 הוצאת סולמות של הרב רימון מרכז הלכה והוראה –ספרות השו"ת  יסופק במסגרת הפרוייקט

 יסופק במסגרת הפרוייקט :מתמטיקה
  382שאלון  -יואל גבעיח"ל:  3
 )שני חלקים(יח"ל: בני גורן  4
 )שני חלקים(יח"ל: בני גורן  5
 ****לקראת הבגרות תתקיים רכישה מרוכזת של חוברת תרגול בגרויות )לכולם( 

 הפרוייקטיסופק במסגרת  :הסטוריה
 הוצאת מכון הר ברכה –"מסורת ומהפכות"  .1
 הוצאת מכון הרבה ברכה -"חורבן וגבורה" נאציזם ושואה  .2
 הוצאת מכון הר ברכה –"השיבה לציון עליה והתישבות"  .3

הסטוריה 
 מגמה:

 יונינה פלורסהים הוצאת מרכז זלמן שז"ר -תולדות ארה"ב יסופק במסגרת הפרוייקט

 אורה ענתבי –עולה עולה א'  במסגרת הפרוייקטיסופק  לשון עולים:

 לשון:
"לשון לתיכון" קורס דיגיטלי + ספרי לימוד + מיקודית הוצאת מט"ח. יירכש במרוכז בתחילת השנה. גבייה דרך ה. 

 . מי שאין לו הוראת קבע יעביר את התשלום ביום הראשון ללימודים.₪ 28הקבע 

 ביולוגיה
 מגמה

 ש"ח 60קורס און ליין של מט"ח בעלות " התא יחידת החיים"

 :אנגלית

עברי )צבע -אנגלי-= מילון אוקספורד אנגליOxford Student's Dictionary (Kernman & Kahn)  –לכל ההקבצות  .1
 או מילונית בהתאם להנחיות משרד החינוך.שחור( 

 יש לרכוש ספר אנגלית בהתאם להקבצה שאליה משויך התלמיד. .2

 במהלך הקיץ לקראת מטלת דו"ח קריאה בשבוע הראשון ללימודיםלקרוא ספר יש   .3

 אין לרכוש חוברות משומשות .4

הספרים יסופקו במסגרת 
 הפרוייקט.

יש לרכוש אך ורק את חוברות 
העבודה המודגשות בטבלה 

 משמאל.

)שימו לב לקנות את החוברת  

המתאימה להקבצה של 

 בנכם!!(

 דוברי אנגלית דוברי עברית

Literature for 5 points 
Option 2 (Eric Cohen 
Books) 

Twelve Angry Men - AEL 

Exam Practice Papers 
for Module C (Eric 
Cohen Books) 

Gateway to Module E -
Eric Cohen Books 

Perfecting the New Module E 
UPP 

Gateway to Module G -Eric 

Cohen Books (Not available until 

October) 

 
 נעלי ספורט, מכנסי ספורט קצרים או ארוכים )טרנינג( וחולצת טריקו. :גופני חינוך

 :למשתתפי פרוייקט השאלת ספרים
 ניתן לרכוש בישיבה גמרא וחוברות עבודה באנגלית ביום חלוקת הספרים, בהזמנה מראש בקישור המצורף במייל



  


