
 
 
 

 בס"ד
 

 ט"תשע –רשימת ספרי לימוד לכיתה יא' 
 :תנ"ך

 מקראות גדולות -בראשית 
 תנ"ך שלם ללא פירושים וללא כותרות 

 
 תושב"ע:

 פרנקלהרב  -חמדת ימים ב 
  ערן בנימיני – החדש מצוותלקט 
 מרכז הוראה והלכה  - שו"תספרות ה 

 
 :כיתת הקבצה – תושב"ע

  מרכז הלכה והוראה -דינים ומבוא  -במעגלי ההלכה 
  ערן בנימיני –לקט מצוות החדש 
 מרכז הוראה והלכה – תפילה כמפגש 

 
 מחשבת ישראל:

 .אמונה וגאולה, מהדורה חדשה 
 

 תולדות עם ישראל:
  הר ברכהמכון  –מסורת ומהפכות 
  מכון הר ברכה –חורבן וגבורה נאציזם ושואה 
  הר ברכהמכון  –השיבה לציון 

 
 לשון:

 נגה גנאל ויפעת שרעבי - בשבילי הטקסט  
 

 פיסיקה:
  עדי רוזן, מכון ויצמן. - 'אמכניקה ניוטונית חלק 
  'עדי רוזן, מכון ויצמן. -מכניקה ניוטונית חלק ב 
 
 ביולוגיה:

 התא 
 מערכות גוף האדם 

 
 מחשבים:
  חלק ב', עצמים תחילה בשפת  2יסודות מדעי המחשבjava    )הוצאת מבט לחלונות –)חדש 
  הוצאת מבט לחלונות –מבוא למערכות מידע 

 
  יח"ל  3מתמטיקה 
 יואל גבע – 035802שאלון  - יח"ל  3ידי מתמטיקה לתלמ 
 802השאלות לשאלון  מאגר חוברת 
 מחשבון מדעי 
 
 יח"ל: 4מתמטיקה 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי –כרך א   -יח"ל  4-5)כיתה י(,  806-ו 804מתמטיקה שאלונים 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי –כרך ב   -יח"ל  4-5)כיתה י(,  806-ו 804מתמטיקה שאלונים 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי -כרך ג'  - 804מתמטיקה לשאלון 
  דז'לדטייואל גבע ואריק  -כרך ד'  - 804מתמטיקה לשאלון 
 מחשבון מדעי 

 
 
 

 

 תיכון תורני לבנות, קרית מוצקין אולפנת "סגולה",

"SEGULA"   Bnei Akiva High School  



 יח"ל: 5מתמטיקה 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי -כרך ג'  - 806מתמטיקה לשאלון 
  יואל גבע ואריק דז'לדטי -כרך ד'  - 806מתמטיקה לשאלון 
 מחשבון מדעי 

 אנגלית:
 

 Eleventh Grade 

 

5p. – Miri Ochayon – Erella 

High  Points (ECB) Book +workbook - לשנתיים 

5 Point Literature Program – Option 2 (Erella-option 1?) - (UPP) – לשנתיים   

All My Sons 

Tests for Module E (ECB) 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

  4 p.-Elina, Ilana   

Making Sense - Book & Workbook (ECB) – משנה שעברה 

4 Point Literature Program – Option 2 - (UPP) – לשנתיים 

Exam Practice – Module C (ECB) 

Tests for Module C-ECB 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

3 points – Miriam F. (Shoshana) 

Point To 3 A,C - לשנתיים 

Point To 3 Module B Log (UPP)- לשנתיים 

 Bagrut for Module A (ECB) 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, 

Kernerman - English-English-Hebrew (new edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

 שם הדגם והמפתח

 וני כהןל – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 


