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  "פספרים ועזרי לימוד לשנה"ל תש

  י'כיתה 

  תלבושת בית ספר
  

  Tיש להופיע לביה"ס בתלבושת בית ספרית הנושאת את סמל בית הספר. התלבושת כוללת חולצות

 בנות. אין הגבלה לצבעי התלבושת.ללבנים וחולצות בעלות שרוול ארוך, בדגמים המתאימים ו קצרות

     יש לרכוש חולצה לבנה לטקסים ואירועים, וחולצה כחולה(כהה) לשיעורי חינוך גופני.

  אין להגיע עם כפכפי גומי לבית הספר.

  :מקצועות חובה

  

 הוצאה מחבר/ שם הספר  מקצוע

אוריינות 

  מדעית

 חוברת לימוד פנימית תחולק בתחילת שנה"ל.

 

 

 

 אנגלית

 

 

 

 

 

 

 5  יח"ל

1. Linking Lines - Book +Workbook 

2. Literature for 5 points Option 1 

3. New Practical Grammar for Proficiency 

  ..*ישמש את התלמידים לאורך כל שנות הלימודים בחט"ע

 

UPP 

ECB 

ECB 

  :ח"לי  4

1. Turning  Points – Book  

2. Turning  Points – Work book  

3. Literature for 4 points Option 1  

4. New Practical Grammar for Proficiency – 

ישמש את התלמידים לאורך כל שנות הלימודים 

 בחט"ע.

 

ECB 

ECB 

ECB 

ECB 
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 הוצאה מחבר/ שם הספר  מקצוע

 

 

 

 

 -אנגלית 

 המשך

  ח"לי  3

1. Step To Reading for Module A – Practice 
book. 

2. Point to 3- Unit Log B -  
 כל התיכוןישמש את התלמידים לאורך 

3. EXAM PRACTICE FOR MODULE A 

  
  

ECB  
  

UPP  
  
  

ECB  
  

  ניתנת אפשרות להשתמש במילון אוקספורד שנרכש בשנים קודמות.

  :בלבד מהמילונים האלקטרונים הבאים אחדכמו כן, קיימת אפשרות להשתמש ב

  7 דגם –אוקספורד – XF - לוני כהן  

 Texton Babylon 9222  - יהודה ברמן  

 Texton Babylon plus – יהודה ברמן  

  קוויקשנריTS - WIZCOMTECH  

  מילון זה ישמש את התלמידים במהלך כל שנות הלימוד בביה"ס.
 

  במהלך השנה יתבקשו התלמידים לרכוש ספר נוסף.

 היסטוריה

  כל כתות י'

  הלאומיות המודרנית וראשית  .1
  / יגאל משעול   הציונות

 / דוד שחרממדינת מקדש לעם הספר  .2
  / ישראל גוטמןטוטליטריות ושואה  .3

  (ישמש את התלמידים גם בכיתה י"א)

  

  מט"ח
  
  רכס

 מרכז זלמן שזר

חינוך 

  תעבורתי

  / טל אבן חןחינוך תעבורתי שלך ובשבילך

  לוח התמרורים
  

  לשון
/ ד"ר דולי לוי, עברית" הבנה, הבעה ולשון  –שיאי לשון 

  מאיה דלל
  רכס

  

  

  מתמטיקה

  

  יח"ל: 4יח"ל,  5

 806 -ו 804יח"ל, חלק א', שאלונים  5 - ו 4מתמטיקה 

  (כיתה י') / בני גורן

  ב.גורן
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 הוצאה מחבר/ שם הספר  מקצוע

  

  

  

  

 - מתמטיקה

  המשך

  

 

  יח"ל: 3

 / יואל גבע  801מתמטיקה שאלון  .1

  וריקי טל

יח"ל  3 - מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב .2

   35801לשאלון 

  

  יואל גבע

  

ת"ל, משרד 

  החינוך.

  כיתת מב"ר

 801בראייה אחרת, שאלון מתמטיקה  .1

 3 - מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב .2

  801 יח"ל לשאלון

  

ר' ויונטה, ש' בן 

  בסט, לוני כהן

  ת"ל, משרד החינוך

מחשבת 

 ישראל
  לוני כהן  ערך חיי אדם בתרבות ישראל - ובחרת בחיים 

 תנ"ך

  ללא כיתת מב"ר:לכלל הכיתות,  

   תנ"ך מלא ללא פירושים

  רכישת ספר נוסף במהלך שנה"ל.תיתכן *

  

  מקצועות בחירה שכבה י':

 הוצאה מחבר/ שם הספר  מקצוע

אומנויות 
  העיצוב:

  עיונית –אומנות 
  

  מבוא לכימיה

  
  

  תיתכן רכישת חוברות לימוד פנימיות בתחילת שנה"ל.
  

  ד"ר דבורה יעקבי /  בסביבות הכימיה

  

  רכס

  ביולוגיה

  

אין  –יילמד בפורמט דיגיטלי  הספר "התא יחידת החיים" 

   צורך לרכוש
  ידין עילם

  ורופרופ' משה בר/  אטלס אוניברסיטאי חדש גיאוגרפיה
  .שנה"לבתחילת  במרוכז תירכש פנימית לימוד חוברת*

  יבנה | בונוס
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 הוצאה מחבר/ שם הספר  מקצוע

  הנדסת תוכנה

  מדעי המחשב

/ שמרת  א' + ב' חלק  –יסודות מדעי המחשב עצמים תחילה 

  רגוניסמן, פדות גלעדי, נוע 
  לחלונות  מבט

  מנוי לאתר יירכש בתחילת השנה. - "כימיה בקלות"  כימיה

  מדעי החברה
נ' נווה, א' רן, ר'  /  כרך תרבות - סוציולוגיה במעגלי חברה

  אלעד, ח' רודיטי
  רכס

  חומרי למידה יימסרו בתחילת שנה"ל.  משפטים

 ספרדית
PRISMA LATINOAMERICANO A1 EJERCICIOS 

 שנה"ל תינתן אפשרות לרכוש ספר זה במרוכז)(בתחילת 

 

  ערבית

מילון זה  -  / אברהם שרוני (בכרך אחד) עברי -מילון ערבי  .1

 .ישמש את התלמידים עד סוף י''ב

 / דן שובלערבית ספרותית בכיף א'  .2

  יש לשמור משנה שעברה את הספר:  .3

  .אלה ולסטרה/  שפה מספרת תרבות חלק ג'    

תירכש במרוכז בתחילת  ""Arabic2useהרשאה לאתר 

  שנה"ל.

  

  

  

  משרד הביטחון

  פיסיקה

 (כרך א') / עדי רוזן ניוטוניתמכאניקה  .1

כרך  –/ עדי רוזן  תאופטיקה גיאומטרי –קרינה וחומר  .2

  א'

  תרבות לעם

  תרבות לעם

  תיאטרון

 בית הבובות/ הנריק איבסן .1

 ביבר הזכוכית/ טנסי וויליאמס .2

  קידוש/ שמואל הספרי .3

  

  עם - אור

  

  בברכת חופשה נעימה ובטוחה

  ובהצלחה לקראת שנה"ל הבאה
  

            דודו שרבי                                                            

  ביה"ס מנהל         


