רשימת ספרים כיתה י"א לשנת הלימודים תשפ"א
שם הספר

מקצוע

גמרא מסכת בבא מציעא

המחבר/הוצאה
עדיף הוצאת טל מן
תהיה רכישה מרוכזת.
יש להביא  ₪ 45ביום הראשון
ללימודים

הערות
פרסום חלוקת הקבוצות יהיה
ביום הראשון ללימודים.

למסלול תלמוד:
סוגיות בעיון על מסכת בבא מציעא

הוצאת סולמות של הרב רימון
מרכז הלכה והוראה

גמרא
למסלול תושב"ע:

תורה
נ"ך

לשון

ספרות השו"ת

הוצאת סולמות של הרב רימון
מרכז הלכה והוראה

מבוא לתושבע"פ (חדש)

הוצאת סולמות של הרב רימון
מרכז הלכה והוראה

בראשית – מקראות גדולות

מומלץ מהדורת תורת חיים,
הוצאת מוסד הרב קוק

תנ"ך שלם
"לשון לתיכון" :קורס דיגיטלי  +ספרי

יירכש במרוכז בתחילת השנה.

לימוד  +מיקודית – הוצאת מט"ח.

גבייה דרך ה .הקבע –  .₪ 74מי
שאין לו הוראת קבע יעביר את
התשלום ביום הראשון ללימודים.

לשון עולים

עולה עולה ב'

אורנה ענתבי
מידע לגבי ספרי לימוד
במתמטיקה ישלח בקרוב

מתמטיקה

ספרות

היסטוריה

תתקיים רכישה מרוכזת בתחילת

המחזה "אויב העם"

שנה"ל בעלות של  15ש"ח
יש לשמור את הספרים משנה שעברה

בהמשך תירכש מיקודית

בנוסף הספרים:

למעוניינים באופן מרוכז.

 .1חורבן וגבורה נציזם ושואה
(נרכש בכיתה י')

הוצאת מכון הר ברכה

 .2השיבה לציון עליה והתישבות
התא ,יחידת החיים
מגמת ביולוגיה

חיה גרוס ,יהודית עתידיה

רישום ותשלום לילקוט הדיגיטלי

הוצאת האוניברסיטה העברית

של מט"ח יבוצע בתחילת שנה"ל

בירושלים.
הנדסת תכנה

אין צורך בכלום

11th Grade-English Speakers
 דוברי אנגלית-כיתה י"א
Book
Author/ Editor
Publisher
*****PLEASE NOTE THAT NO BOOK THAT HAS BEEN WRITTEN IN WILL BE ACCEPTABLE
Eric Cohen Books
Exam Practice for Module E
Eric Cohen Books
 LITERATURE FOR 5 POINTS (OPTION2) *(from last year)
Tali GonenTreistman and
UPP
 Point to G
Haya Kleen

 DICTIONARY
1. Binder & LINED PAGES
2. מחברת פשוטה

SUMMER READING and ASSIGNMENT - To be handed in the first week of school
●Read a book (at last 250-350 pages) and be prepared to write a book report the first
week of school.

11th Grade - Hebrew Speakers
 דוברי עברית-כיתה י"א
Book
Author
Publisher
PLEASE NOTE THAT BOOKS THAT HAVE BEEN WRITTEN IN CANNOT BE USED
Tali Gonen-Treistman UPP
 Point to E
and Haya Kleen
 LITERATURE FOR 5 POINTS (OPTION 2) (לשמור משנה
Eric Cohen
)שעברה

 All My Sons

Books
Eric Cohen
Books

ספר נוסף יירכש במהלך השנה


DICTIONARY- See Misrad HaHinuch guidelines at the end of this list.
1. LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES
2. מחברת פשוטה

SUMMER READING and ASSIGNMENT - To be handed in the first week of school 4 & 5 pts
 Read a book of at least 100 pages or more and be prepared to write a book task the first week of
school.

Approved Dictionaries for the English Bagrut Exams
(2014)  י' הופמן/ עברי- אנגלי,אנגלי-המילון האוניברסלי עברי
Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English
Dictionary
לאור
הוצאה
כהן
לוני
קרנרמן
הוצאת
/
עברי
אנגלי
אנגלי
אוקספורד
 מילון:או
(2003)
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's
Dictionary
(2012)  ש' זילברמן/ אנגלי- עברי,עברי- המילון המקיף החדש — אנגלי:או
Zilberman, S. (2012). The New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English
Dictionary
. عربي-  إنجليزي-  إنجليزي-  معجم لونجمان لإلنجليزيّة الحديثة:או
Pearson Education. (2011). The Longman Dictionary of Modern English, EnglishEnglish-Arabic
(2013)  י' הופמן/ עברי- אנגלי,אנגלי- המילון העולמי עברי: למגזר החרדי בלבד:או
For the Haredi Sector only:
Hoffman, Y. (2013). The Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary
.אנגלי- שפת־אמו/ שפת־אמו- אנגלי:נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו־לשוני
.השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית

Approved Electronic Dictionaries
Students are allowed to use both an electronic dictionary as well as a
conventional dictionary.
מספר אישור

 שם הדגם והמפתח- מילונית

4388

 – לוני כהןXF-7  דגם- אוקספורד

4462

 – יהודה ברמןTexton Babylon 9222

4475

– יהודה ברמןTexton Babylon plus

4480
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