
  
 

 המשך בעמוד הבא
 

 כיתה י' – בפ"ימוד לשנה"ל תשלרשימת ספרי 

  
   מקצועות חובה

 יוחלט בתחילת השנה היסטוריה

  קורס דיגיטלי (רכישה מרוכזת) -הוצאת מט"ח  -תחום העמקה תחביר  -לשון לתיכון   לשון

  העמקה תחביר (רכישה מרוכזת)חוברת מודפסת בתחום   

  יש לרכוש חוברת בהוצאה פנימית של ביה"ס בתחילת שנה  מדע וטכנולוגיה

 מקראה תירכש במרוכז בתחילת השנה  ספרות

    מאת סופוקלס בתרגום שמעון בוזגלו  אנטיגונה /  

  
 פ"בבאיזה הקבץ אתם רשומים בשנה"ל תשבטרם רכישת הספרים אנא וודאו  -מתמטיקה 

  של יואל גבע.  802ספח לספר שאלון נ יואל גבע + 802שאלון   יחל 3

 כרך א' וכרך ב' של יואל גבע 806-ו 804שאלונים   יחל  4

  MY.GEVAמנוי לאתר המלווה את הספר   

 - 581 -481ארכימדס, תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה לתלמידי כיתה י שאלונים  
  2021מהדורה מעודכנת 

  יחל. 4"  ירכשו את ספרי הלימוד של 4"תלמידים ששובצו ל "לקראת   

 כרך א' וכרך ב' של יואל גבע 806-ו 804שאלונים   יחל 5

   MY.GEVAמנוי לאתר המלווה את הספר   

 - 581 -481ארכימדס, תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה לתלמידי כיתה י שאלונים  
  2021מהדורה מעודכנת 

  יחל. 5"  ירכשו את ספרי הלימוד של 5"תלמידים ששובצו ל "לקראת   

  .ויות של יואל גבע לכל הרמותרגב תרבוחוכז תירכש במר, במהלך השנה כמו כן
  

   .פ"בבאיזה הקבץ אתם רשומים בשנה"ל תשבטרם רכישת הספרים אנא וודאו  - אנגלית

  :במילון או במילונית אלקטרונית מהדגמים הבאים להשתמש ניתןבשני ההקבצים 

  דגם -אוקספורד XF-7 – לוני כהן 

  Texton Babylon 9222יהודה ברמן 

  Babylon plus Textonיהודה ברמן 

 קוויקשנרי  TS - WIZCOMTECH 

  



  
 

 המשך בעמוד הבא
 

יחל 5  HIGH 5 – BOOK - ECB 

 HIGH 5 – PRACTICE BOOK -  ECB 

 LITERATURE for 5 points Option 1 – ECB 

 The Wave (לקריאה בחופש לפני התיכון) 

יחל 4  MAKING SENSE – BOOK -  ECB 

 MAKING SENSE – PRACTICE BOOK -  ECB 

 LITERATURE 4 points Option 1 - ECB 

 The Phantom of the Opera - ECB  (לקריאה בחופש לפני התיכון) 

  
 הבחירהש לרכוש בהתאם למגמות י  - מקצועות בחירה

  אין ספרים  אומנות

 דיגיטלי / דן מיכאל וענת ירדן -מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים  -הנדסה גנטית   ביוטכנולוגיה

 ספר דיגיטלי: מסע חקר לעולמם המופלא של המיקרואורגניזמים  

 תירכש סביבה מתוקשבת לקורס "ביולוגיה של התא" של מטח 

  בתחילת השנה תירכש בבי"ס -חוברת מעבדה  

ה תירכש סביבה מתוקשבת מטח לקורס גוף האדם והומאוסטאזיס (עד סוף י"ב). במיד  ביולוגיה
 רכש ספר בתחילת השנהיוהסביבה לא תאושר י

  אטלס אוניברסיטאי חדש, ממ' וממ"ד / ברור הוצאת יבנה  גיאוגרפיה

  הוצאת מבט לחלונות. javaמשולב עצמים  יסודות מדעי המחשב חלק א' וחלק ב'  הנדסת תוכנה
  (ניתן לרכוש מתלמידים שעולים לכיתה יא', לשים לב שזה לא עצמים תחילה אלא    סייבר

  לבקש את המהדורה החדשה. 09-75635512משולב עצמים).    

  הוצאת מבט לחלונות. javaמשולב עצמים  יסודות מדעי המחשב חלק א' וחלק ב'  הנדסת תוכנה
  (ניתן לרכוש מתלמידים שעולים לכיתה יא', לשים לב שזה לא עצמים תחילה אלא    שרותי רשת

  לבקש את המהדורה החדשה. 09-75635512משולב עצמים).    

  נייס, וענבר. "פיזיולוגיה של המאמץ" הוצאת פוקוס  חנ"ג מגמה

  חוברת תרגול תירכש בתחילת השנה   כימיה

  הוצאת מבט לחלונות. javaמשולב עצמים  יסודות מדעי המחשב חלק א' וחלק ב'  מדעי המחשב
  (ניתן לרכוש מתלמידים שעולים לכיתה יא', לשים לב שזה לא עצמים תחילה אלא 

  לבקש את המהדורה החדשה. 09-75635512משולב עצמים). 

אין ספרים.  מדעי הסביבה



  
 

 

  השנה תבוצע רכישה מרוכזת של ספרי לימוד.בתחילת   מוזיקה

 סוציולוגיה במעגלי החברה/רונית אלעד, הוצאת רכס -"תרבות"  סוציולוגיה

  סוציולוגיה במעגלי החברה. הוצאת רכס -"קבוצה"  

  ספרים ירכשו בתחילת השנה  ערבית מגמה

 וייצמן למדעאופטיקה גאומטרית / עדי רוזן. הוצאת מכון  -כרך א'  קרינה וחומר, פיסיקה

  מכניקה ניוטונית, חלק א'/ עדי רוזן הוצאת תרבות לעם  

  אין ספרים  קולנוע

 א הוצאת בית צבי"בחצר האחורית / עדנה מזי משחקים  תיאטרון

  טרטיף/ מולייר הוצאת אור עם  

 


