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 זלשנת הלימודים תשע" והנחיות כלליות רשימת ספרי לימוד

 

 'יכיתה 
 

 

. אנו ממליצים להשתמש בו לצורך באתר האינטרנט של בית הספר ייפתח"שוק ספרים וירטואלי" 

ספרי ניתן למכור ולרכוש את וירטואלי" הספרים ה"שוק מכירת וקניית ספרי הלימוד. באמצעות 

 .של ספרים חדשים המחירוןממחיר  50% -כהלימוד,ב

 .חדש-הנלמדים השנה לראשונה ב "דרור" מצוינים במילה וחוברות ספרים 

 שהספרים וחוברות הלימוד יהיו נקיים ולא פתורים. ,ברכישת ספרים משומשים יש לדאוג

 המחירים המופיעים ברשימה מתייחסים לספרים חדשים.

 .ידי משרד החינוך-רשימת ספרי הלימוד המאושרת עלהמחיר המומלץ, הינו עפ"י 

 

 

 

 

 חינוך גופני

 אחר(.יש להגיע לשיעור עם תלבושת בית ספרית ונעלי ספורט )חל איסור להשתמש בנעליים מסוג

 הקיץ יש להצטייד בכובע ובבקבוק מים.בימי 

 

  13ה יתלתלמידים שילמדו בכי

 מהלך חופשת הקיץ.תימסר ב הודעה על רשימת הספרים

 

 ., לצורך שמירת עבודות DiskOnKey ,ֶהְחֵסן ַניָּדיש להצטייד ב - מידעת

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/reshimot.htm
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 מקצועות החובה
 מקצוע: אנגלית

 
 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪  -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

כלל 
 התלמידים

 
ניתן 

לבחור 
אחד משני 
 המילונים

המילון המקיף 
 החדש 

עברי אנגלי/אנגלי 
 עברי

שמעון 
  Zilberman 59.00 זילברמן

 

Oxford English- 

English-Hebrew 

Student's 

Dictionary 

Ruse, 

Reif& Levy 

לוני  -קרנרמן 
 כהן

127.70  

 

דוברי 
 אנגלית

High Points 
Ezra 

Evelyn 
 ספר בלבד 77.80 אריק כהן

 

Literature for 5 

points, Option 1 
  29.90 אריק כהן 

 

יחידות  5
 לימוד

Master Class Assia Edna ספר בלבד 65.10 אריק כהן 

 

Literature for 5 

points, Option 1 
  29.90 אריק כהן 

 

 
יחידות  4

 לימוד
 

Making Sense 

Carmel 

Rita 

Goren Janet 

 66.60 אריק כהן
 ספר בלבד

 

 

Literature for 4 

points: Option 1 
  29.90 אריק כהן 

 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://images0.kotar.co.il/GetPageImg.ashx?Type=thumbnail&nBookID=95476532&imgrefurl=http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95476532&h=96&w=78&sz=4&tbnid=_ANfdp03lA2rTM:&tbnh=85&tbnw=69&zoom=1&usg=__9hFgi9G5EazMMpJlHV9V27RPYtc=&docid=75Z4eAvcNpurqM&sa=X&ei=Fnh3UZOgLoeGtAas7IHYBA&ved=0CIUBEPUBMA0&dur=984
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יחידות  3
 לימוד

That's Right 
Ben Zion 

Maggie 
 אריק כהן

88.00 
 

 ספר 
 

 

That's Right 
Ben Zion 

Maggie 
 46.00 אריק כהן

 חוברת
 

 
 

 היסטוריהקצוע: מ
 במהלך השנה.חוברת פנימית תירכש 

 
 לשוןמקצוע: 
 

 שם הספר מיועד ל
שם 

 הוצאה לאור המחבר

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 

סריקת 
עטיפת 
 הספר

 בשבילי הטקסט 
קורן נשר 

שרעבי 
 ונוגה גנאל

שרי הוצאה 
   לאור

 
 
 
 

 תרבות ישראל -מבוא להשכלה כללית מקצוע: 
 במהלך השנה.חוברת פנימית תירכש 

 
 מבוא למדעיםמקצוע: 

 אין צורך בספר לימוד
 

 מקצוע: מתמטיקה
 לפי תכנית ההיבחנות החדשה רק מהדורה חדשה ומעודכנת,יש לקנות 

 

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 
יחידות  3

 לימוד
 

 יח"ל 3מתמטיקה 
  801שאלון  -חלק א' 
 802שאלון  -חלק ב' 

 )ספר אחד(

 עוזרי אתי,
 שלו יצחק

 עוזרי אתי,
 שלו יצחק

 כתום עם פס אפור 101.80

 



 

______________________________________________________ 
  09- 7613789פקס  09- 7613703, טל' 40600מונד מיקוד -צומת דרור, דואר תל

E-mail: dror@kdror.co.il                           "אתר "דרורwww.kdror.co.il 
 844076סמל בית הספר 

עוזרי אתי,  802נספח לשאלון 
 שלו יצחק

עוזרי אתי, 
 לבן עם פס שחור 10.3 שלו יצחק

 חדש

 

 -יח"ל 3מתמטיקה 
 803שאלון  –חלק ג' 

 עוזרי אתי,
 יצחקשלו 

 עוזרי אתי,
 שלו יצחק

 תכלת עם פס אפור 98.70

 

יחידות  4
 לימוד

מתמטיקה שאלונים 
 )כיתה י'( 806 804

 כרך א' -יח"ל    5ו  4
 76.20 יואל גבע יואל גבע

 מהדורה חדשה
 

 

 יח"ל 4מתמטיקה 
  2 –חלק ב 
 804שאלון 

 מהדורה חדשה  בני גורן בני גורן 
 חדש

 

מתמטיקה שאלונים 
 )כיתה י'( 806 804

 'בכרך  -יח"ל    5ו  4
 71.10 יואל גבע יואל גבע

 מהדורה חדשה
 

 

יחידות  5
 לימוד

מתמטיקה שאלונים 
 )כיתה י'( 806 804

 כרך א' -יח"ל    5ו  4
 76.20 יואל גבע יואל גבע

 מהדורה חדשה
 

 

 יח"ל 5מתמטיקה 
  2 –חלק ב 
 806שאלון 

 חדשהמהדורה   בני גורן בני גורן 
 חדש

 

מתמטיקה שאלונים 
 )כיתה י'( 806 804

 'בכרך  -יח"ל    5ו  4
 71.10 יואל גבע יואל גבע

 מהדורה חדשה
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 קצועות הבחירהמ
 

 מקצוע:  אמנות
 למקצוע זה, לא נדרש ספר לימוד

 
 

 ביולוגיהמקצוע: 
 

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 

  70.50 מל"מ ירושלים מרקוזה עדי ביולוגיה של האדם

 

 76.80 מל"מ ירושלים אמיר רות פרקים באקולוגיה 
מהדורה שנייה 

 מורחבת

 

 יחידת חיים –התא 
עתידיה 
 יהודית,

 גרוס חיה 
  72.90 מל"מ ירושלים

 
 

 גיאוגרפיהמקצוע: 
 

 לאורהוצאה  שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 
אטלס כרטא 

 אוניברסלי
 189.00 כרטא שחר אריה

 מהדורה חדשה
באישור משרד 

 החינוך

 
 

 
 כימיהמקצוע: 
 

 חוברת תחולק בתחילת שנת הלימודים. החוברת מהווה חלק מתשלומי המגמה.
 

 .על ספרים נוספים במחצית ב': לאחר בחירת המגמה תימסר הודעה לתלמידים
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 כלכלהמקצוע: 
 למקצוע זה, לא נדרש ספר לימוד

 
 

 ישראל-לימודי ארץמקצוע: 
 .תירכש במרוכז בתחילת השנה חוברת פנימית

 
 

 
 כנהוהנדסת ת -מדעי המחשב מקצוע: 

 

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 כיתת
הנדסת 
 תוכנה

(10 
יחידות 
 לימוד(

מבוא לתכנות 
בסביבת אינטרנט, 

 חלק א'

 קלינגר אורית,
 גלעדי פדות

 מהדורה חדשה  מבט לחלונות

 

מבוא לתכנות 
בסביבת אינטרנט, 

 חלק ב'

 קלינגר אורית,
 גלעדי פדות

 מהדורה חדשה  מבט לחלונות

 

יסודות מדעי 
 # Cהמחשב בסביבת 

 –חלק א' 
 עצמים תחילה 

רגוניס,  נוע
פדות גלעדי, 

 שמרת מן
  77.30 מבט לחלונות

 

יסודות מדעי 
 # Cהמחשב בסביבת 

 –חלק ב' 
 עצמים תחילה 

נוע רגוניס, 
 שמרת מן

  74.20 מבט לחלונות
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 מקצוע: מדעי המחשב

 
 
 

 מקצוע:  מדעי הסביבה

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 

 חיים וסביבה,
פרקי מבוא בלימודי 

 הסביבה לחט"ע

מל"מ 
 ירושלים

  26.00 מעלות

 

 משאבים וסביבה
 שטסל זאב,

 לילית,זריהן 
 ויצמן איילת

  66.80 מעלות

 

 אדם וסביבה
מל"מ 

 ירושלים
 21.00 מעלות

 מהדורה חדשה
 בלבד

 
 
 

  

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 כיתת
 מדעי

 5המחשב )
יחידות 
 לימוד(

מבוא לתכנות 
בסביבת אינטרנט, 

 חלק א'

 קלינגר אורית,
 גלעדי פדות

 מהדורה חדשה  מבט לחלונות

 

מבוא לתכנות 
בסביבת אינטרנט, 

 חלק ב'

 קלינגר אורית,
 גלעדי פדות

 מהדורה חדשה  מבט לחלונות

 

יסודות מדעי 
 # Cהמחשב בסביבת 

 –חלק א' 
 עצמים תחילה 

רגוניס,  נוע
פדות גלעדי, 

 שמרת מן
   מבט לחלונות
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 מקצוע: מוסיקה
 

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 
יקה זתולדות המו

מימי הביניים עד 
 המאה העשרים

 93.80 מט"ח 

 
 לרכוש באתרניתן 

 האינטרנט של
 תו מוסיקה-אור

 
  

 Rhythm for All  80.00  רוני הולן 

 חדש
 ניתן לרכוש באתר

 האינטרנט של
 תו מוסיקה-אור

 
 
 
 

 קצוע:  סוציולוגיהמ

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 

סוציולוגיה במעגלי 
 תרבות -החברה 

 עורכים:
 ניסן נווה 
 ורן אורית

  46.20 רכס

 

סוציולוגיה במעגלי 
 קבוצה -החברה 

 עורכים:
 ניסן נווה 
 ורן אורית

  44.20 רכס

 

סוציולוגיה במעגלי 
 משפחה -החברה 

 עורכים:
 ניסן נווה 
 ורן אורית

  44.20 רכס

 

סוציולוגיה במעגלי 
 חיברות -החברה 

 עורכים:
 ניסן נווה 
 ורן אורית

  44.20 רכס

 
 
 
 
 

http://www.ortav.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94/p-1036.htm
http://www.ortav.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94/p-1036.htm
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 ספרדיתמקצוע:  

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 

-ספרדי-מילון עברי
 עברי-ספרדי 

 קומיי אריה, 
 ירדן דב 

 מחודש ומעודכן 110.00 אחיאסף

 

    חוברת פנימית
תחילת תירכש ב

  ת הלימודיםשנ

 
 
 ספרותמקצוע:  

 שנת הלימודים תירכש במרוכז בתחילת חוברת יצירות פנימית
 

 מקצוע: עיצוב            
 למקצוע זה, לא נדרש ספר לימוד              

 
 ערביתקצוע:  מ

 לימוד יירכש במרוכז בתחילת השנה.ספר 

 שם הספר מיועד ל
שם 

 המחבר
הוצאה 

 לאור

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת 

 עטיפת הספר

 
 עברי-מילון ערבי

 שימושי
 שרוני

 אברהם
משרד 

  הביטחון
מהדורה 
 מעודכנת

 
 

 

 
 מקצוע:  פיסיקה

 

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

תלמידים 
שבחרו 
במגמת 
פיסיקה 

 בלבד

 -מכניקה ניוטונית 
 חלק א'

 89.90 מכון וייצמן רוזן עדי

 מהדורה חדשה
 

יש לרכוש במחצית 
ב', לאחר בחירת 

 המגמה
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 מקצוע:  פסיכולוגיה

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 

מפגשים עם 
 הפסיכולוגיה
 -מפגש ראשון 

 פסיכולוגיה כללית

 עורכות:
 ציפי, בראל

נוימאייר 
 מרים

  85.30 רכס

 
מפגשים עם 
 הפסיכולוגיה

 -מפגש שני 
פסיכולוגיה 

 התפתחותית 

 עורכות:
 בראל ציפי, 

 נוימאייר
 מרים

  87.80 רכס

 

מפגשים עם 
 הפסיכולוגיה

 -מפגש שלישי 
 פסיכולוגיה חברתית

 עורכות:
 בראל ציפי, 

 נוימאייר
 מרים

 85.60 רכס
 
 

 
 

 
 

 תיאטרוןמקצוע:  

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

 
 
 

הכלה וצייד 
 הפרפרים

    אלוני ניסים

 

   אור עם איבסן  הנריק בית בובות

 

הוא הלך 
: מחזה  בשדות

 בשתי מערכות
   אור עם שמיר משה

 

 חנוך לוין שיץ
הקיבוץ 
  המאוחד 

הספר: חפץ בתוך 
 ואחרים

 
 

 
 תקשורתמקצוע:  

 אין ספר לימוד. הטקסטים הנלמדים יסופקו ע"י המורה.               


