
 דבס"

 
 
 

 ישיבה תיכונית חספין 
 

 
 בפ"תש –רשימת ספרי לימוד לכיתה י"א 

 
 הוצאה/מחבר/ שם הספר מקצוע

 מחיר/הערות
 יח"ל: 3/5  כיתה י"א תנ"ך

 
חומש בראשית "מקראות גדולות" הכולל פירוש 

 רמב"ן
 

 תנ"ך שלם 
 

 כיתה י"א תל"ם
 

 תנ"ך שלם 
 

גם תלמידי "עליית הנוער" מתבקשים לרכוש 
 תנ"ך. "עליית הנוער" לא מחלקת ספר זה.

 
 "משה חי" סדר חדש

 
 
 

 תנ"ך "סימנים" פלדהיים
 
 
 

 תנ"ך "סימנים" פלדהיים

 גמרא
 

 ריןסנהדמסכת 
 

 ש"ח אצל רכז המקצוע, הרב יאיר פרקש. 50ניתן לקנות גמרות קורן מנוקדות בעלות של 

. חובה לציין בפרטי 050-4006731למספר   bitהתשלום יועבר במהלך החופש באפליקצית  
ההעברה: "לקניית גמרא", שם התלמיד והכתה. הגמרות יחולקו בפתיחת שנת הלימודים 

 למי ששילם בלבד.
 

 התלם: קבוצת 
 גמרא סדורה סנהדרין מסלול תושב"ע
 052-6071122ניתן לרכוש באתר גמרא סדורה ובטל'

 
 :בנוניתבית מדרש וקבוצה  הלכה

ניתן לקנות בביט -צורבא מרבנן כשרות •
נא  050-4006731אצל הרב יאיר פרקש 

 לציין שם וכיתה.

מרכז ההלכה הוצאת -מבוא לתושב"ע •
 בונוס  ניתן לקנות בהוצאת יבנה-סולמות

 08-9321602טל' 
 קבוצה אמצעית:

ניתן לקנות -הוצאת סולמות -במעגלי הלכה
 בהוצאת יבנה בונוס 

 08-9321602טל' 
 

 
 

 אין צורך בקניית חוברת -תלם יא

מחשבת 
 ישראל

 הוצאת ת"ל ״אמונה וגאולה״

קורן נשר שרעבי ונגה גנאל  בשבילי הטקסט לשון והבעה
 גנאל ספרים בהוצאת

 2011מהדורה מתוקנת  –מכניקה ניוטונית א'  פיסיקה
 2012מהדורה מתוקנת  –מכניקה ניוטונית ב' 

 
)עדי רוזן; מכון ויצמן  2019לקט בגרויות  מומלץ:
 ((2019למדע, 

 עדי רוזן, מכון ויצמן
 
 

המלצה עבור למידה ותרגול מרוכזים 
 לקראת בחינות המתכונת והבגרות

   
   

 
 המשך בדף הבא//

 
 



 
 

 בה תיכונית חספין ישי
 

 
 (2)דף  בפ"תש –רשימת ספרי לימוד לכיתה י"א 

 
 
 

 מחשבים
 אין צורך ברכישת ספרים

 

כלכלה 
 וניהול

  אין צורך בספרי לימוד

 יח"ל  3 תמטיקהמ
 (381) 802מאגר השאלות החדש 

 יח"ל  4
 )כיתה יא( כרך ג וכרך ד )צבע טורקיז( 804/481יואל גבע שאלון 

 יח"ל  5
 )כיתה יא( כרך ג וכרך ד )צבע ירוק( 806/581בע שאלון יואל ג

 
 לכל הקבוצות:

 (fx-991esמחשבון מדעי )עדיפות לדגם 

 Mastering Modules E+G יחידות 5 אנגלית
4/5 Mastering Modules E 

 Gateway for Module C בינוני 4
 Gateway for Module C חלש 4
 Gateway for Module A יחידות 3
 

ץ לרכוש מילונית מאושרת לבגרות לכל מומל 
 ההקבצות ) לא מקבלים מעליית הנוער(

ECB 

ECB 

ECB 

ECB 

ECB 
 
 

ממשיכים ללמוד בספרים -אין צורך לרכוש ספרים לימודי א"י
 של שנה שעברה

 

ספרים/ מינויים דיגיטלים ייקנו לפי הצורך  מדעים
 הקנייה מרוכזת בתחילת השנה.

 

 

 
 
 


