רשימת ספרי לימוד  -כיתות ד'  -תשפ"ג
מקצוע
תנ"ך
לשון
ספרות
גיאוגרפיה
אתגר
אזרחות
היסטוריה
(חובה)
היסטוריה
( 5יח"ל אתגר)
מתמטיקה
 3יח"ל
מתמטיקה
 4יח"ל
מתמטיקה
 5יח"ל
מתמטיקה
אתגר
ביולוגיה 5
יח"ל+אתגר

מדעי המחשב
אתגר  5 +יח'ל +
הנדסת תוכנה
פיסיקה
 5יח"ל ואתגר
כימיה
ערבית
צרפתית

שם המחבר

שם הספר
ספר תנ"ך ללא פירושים
בשבילי הטקסט

קורן נשר שרעבי
נגה גנאל
מקראה בית ספרית – תתקיים מכירה מרוכזת בפתיחת שנת הלימודים.
אטלס אוניברסיטאי חדש

פרופ' משה ברוור

ההוצאה
הוצאת שרי

הוצאת יבנה

הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים
מט"ח

ואלה תולדות -מסורת ומודרנה בתולדות העמים
ובתולדות ישראל
תולדות ארצות הברית  -חזון משברים וצמיחה

יונינה פלורסהיים

מרכז זלמן שזר

מתמטיקה שאלון  3 35802יח"ל או  3 35381יח"ל

יואל גבע ,ריקי טל

יואל גבע

מתמטיקה שאלון  3 35803יח"ל או  3 35382יח"ל

יואל גבע ,ריקי טל

יואל גבע

מתמטיקה ( 4ו 5 -יח"ל) שאלונים  35804ו 35806 -או  35481ו35581 -

בני גורן

מתמטיקה  4יח"ל חלק ב ,1-שאלון  35804או 35481

בני גורן

מתמטיקה ( 4ו 5 -יח"ל) שאלונים  35804ו 35806 -או  35481ו35581 -

בני גורן

מתמטיקה  5יח"ל חלק ב ,1-שאלון  35806או 35581

בני גורן

מתמטיקה ( 4ו 5 -יח"ל) שאלונים  35804ו 35806 -או  35481ו35581 -

בני גורן

מתמטיקה  5יח"ל חלקים ב ,1-ב 2-שאלון  35806או 35581

בני גורן

הכנה לבחינות במתמטיקה – שאלון  35806או 35581
ניתן להשתמש במהדורה הדיגיטלית החינמית או
בספרים מודפסים:
ביולוגיה של האדם
התא יחידת החיים
פרקים באקולוגיה
הלימודים יתבססו על ספר וירטואלי ,בבחינה מותר
להשתמש בחומר עזר מודפס אך לא במחשב ולכן
רשות :יסודות מדעי המחשב א+ב
יסודות מדעי המחשב "עצמים תחילה" בשפת java
חלק א'  +חלק ב'
מכניקה ניוטונית כרך א
לקט מבחני בגרות
בפיסיקה  5יח"ל  2019או משנה קודמת
הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים

א .כהן ,מ .רוזנפלד
עדי מרקוזה-הס,
דידה פרנקל ,נורית
בשן; חיה גרוס,
יהודית עתידיה; רות
אמיר
הילה קדמן

חושבים קדימה

שמרת מן ,פדות
גלעדי ,ד"ר נועה
רגונים
עדי רוזן

מכון וייצמן

עדי רוזן

מכון וייצמן

הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים
(כתום( Grammaire progressive du francais

א .מ.
המרכז להוראת
המדעים

Cles Internationales

אומנות

הודעה על ספר לימוד ורשימת חומרים תימסר בתחילת
שנת הלימודים

אנגלית

המקצוע ילמד באמצעות טקסטים שיחולקו על ידי צוות המקצוע

מבט לחלונות

