
 
 צבי קריית אונו-בןביה"ס התיכון ע"ש י. 

 רשימת ספרים לשנה"ל תש"פ כיתה י"א

 
  

 
 2מתוך  1עמוד  

 

 קצועמ
 לימוד

 שם הספר ושם המחבר
 

 הוצאה
 

 מיועדלמי 

 אילת ברגר –בציר הלשון  • עברית

אילת ברגר טל  –שפה משותפת  •
 אהרון

 מודן
 מסלוליםהלתלמידי כל 

הספרים נמצאים 
 ברשותם מכיתה יו"ד

רכישה  -ספרות לחטיבה עליונה  • ספרות
 הוצאה בית ספרית מרוכזת  בביה"ס בתחילת השנה

 מסלוליםהלתלמידי כל 
הספרים נמצאים 

 ברשותם מכיתה יו"ד

 מסלוליםהלתלמידי כל  משעוליגאל  בונים מדינה • היסטוריה

 לתלמידי כל המסלולים  תנ"ך מלא ללא פירושים • תנ"ך

 מתמטיקה 
 יח"ל 3

 803יחל שאלון  3מתמטיקה  •
 יואל גבע

-ריאלייח"ל  3לתלמידי 
 חברתי

 מתמטיקה 
 יח"ל 3

 802יחל שאלון  3מתמטיקה  •
 יואל גבע

 יח חברתי 3לתלמידי 
 ומב"ר

 מתמטיקה
 יח"ל 4

יח"ל שאלון  4 1-מתמטיקה חלק ב •
0358451 

שאלון יח"ל  4 2-מתמטיקה חלק ב •
0358451 

 יח"ל 4לתלמידי  בני גורן

 מתמטיקה 
 יח"ל 5

יח"ל שאלון  5 1-מתמטיקה חלק ב •
0358551 

יח"ל שאלון  5 2-מתמטיקה חלק ב •
0358551 

 בני גורן

 

 בני גורן

 יח"ל 5לתלמידי 

 אנגלית 
 יח"ל 5

•  High Pointsספר + חוברת 

• Literature for 5 points option 1 

• All my sons 

Eric Cohen 

Eric Cohen 

Eric Cohen 

 

 מחוננים ומדעית בלבד
הספרים נמצאים 
פרט ברשותם מכיתה יו"ד, 

 אותו יש לרכוש all my sonsל 

 אנגלית 
 יח"ל 5

• Linking Lines ספר + חוברת 

• Literature for 5 points option 1 

• All my sons 

UPP 

Eric Cohen 

Eric Cohen 

הספרים נמצאים 
 , ברשותם מכיתה יו"ד

אותו יש  all my sonsפרט ל 
 לרכוש

 אנגלית 
 יח"ל 4

• Results for 4 points ספר+ חוברת 

• Literature for 4 points option 1 
Eric Cohen 

Eric Cohen 

 כל המסלוליםב
הספרים נמצאים 

 ברשותם מכיתה יו"ד

 אנגלית 
 יח"ל 3

• Results for 3 points ספר+ חוברת 
 Eric Cohen 

 כל המסלוליםב
הספרים נמצאים 

 ברשותם מכיתה יו"ד



 
 צבי קריית אונו-בןביה"ס התיכון ע"ש י. 

 רשימת ספרים לשנה"ל תש"פ כיתה י"א

 
  

 
 2מתוך  2עמוד  

 

 קצועמ
 לימוד

 שם הספר ושם המחבר
 

 הוצאה
 

 מיועדלמי 

ידידה גוטליב,  –חומר למחשבה יא  • כימיה
 אורית מולווידזון

ידידה גוטליב,  –חומר למחשבה יב  •
 אורית מולווידזון

חסים וקשרים בעולם החומרים י •
 תמי לוי נחום 

 רכגולד

 

  רכגולד

 

 מכון וייצמן

ם המרחיבים דילתלמי
 כימיה

 JAVAיסודות מדעי המחשב בשפת  • מחשבים
שמרת  –חלק א' מהדורה מחודשת 

 מן, פדות גלעדי ורונית אברמס

 JAVAיסודות מדעי המחשב בשפת  •
שמרת מן, פדות גלעדי  – ב'חלק 

 ורונית אברמס

 מבוא למערכות מידע  •

 מבט לחלונות

לתלמידים המרחיבים 
  מחשבים

ברשותם  חלק א' נמצא
 מכיתה יו"ד

 

 עדי רוזן –מכניקה ניוטונית כרך א'  • פיזיקה

 עדי רוזן – ב'מכניקה ניוטונית כרך  •

 מכון וייצמן למדע

 מכון וייצמן למדע
לתלמידים המרחיבים 

 פיזיקה

מרקוזה  - ביולוגיה של גוף האדם • ביולוגיה
 בשן , פרנקל, הס

חיה גרוס,  –התא יחידת חיים  •
 יהודית עתידיה

 רות אמיר –פרקים באקולוגיה  •

המרכז להוראת 
 2002המדעים 

האוניברסיטה 
 העברית

האוניברסיטה 
 העברית

לתלמידים המרחיבים 
 ביולוגיה

ביולוגיה של גוף האדם 
מכיתה נמצא ברשותם 

 יו"ד

 אטלס אוניברסיטאי החדש • גאוגרפיה

 ירוק 21ישראל במאה ה  •
 מט"ח

לתלמידים המרחיבים 
 גאוגרפיה

 

 אדיפוס המלך בתרגום שמעון בוזגלו • תיאטרון

 ברטהולד ברכט –שלושה מחזות  •

 הוצאת ידיעות

 עם עובד
לתלמידי מגמת התיאטרון 

 בלבד

הבנייה תהליכים וחומרים תורת  • אדריכלות
 טריואקס ציפרשירה 

 2010מעודכן משנת 
לתלמידי מגמת 
 האדריכלות בלבד

 נמצא ברשותם מכיתה יו"ד

 ביוטכנולוגיה
 לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית •

הנדסה גנטית מעקרונות ושיטות  •
 למחקר ויישומים

 אורט

 מכון וייצמן למדע

לקט ניסויים בביוכימיה 
נמצא ברשותם מכשירית 

 מכיתה יו"ד

 מרכז זלמן שז"ר יונינה פלורסהיים לחטיבה העליונה תולדות ארה"ב • היסטוריה

 –סוציולוגיה במעגלי החברה  • סוציולוגיה
 חברות, תרבות, משפחה, קבוצה

 רכס
לתלמידי פסיכולוגיה 

 סוציולוגיה

 


