
  
 

  המשך בעמוד הבא

 "אכיתה י – בפ"ימוד לשנה"ל תשלרשימת ספרי 

  

   מקצועות חובה

  .הודעה תימסר בתחילת השנה  אזרחות

 משלום למלחמה ולשואה, קציעה אביאלי טביביאן,מט"ח -מסעות בזמן היסטוריה

 קורס דיגיטלי שנרכש בשנה שעברה (רכישה מרוכזת) -מט"ח בהוצאת  -לשון לתיכון   לשון

  חוברת מודפסת בתחום העמקה תחביר שנרכשה בשנה שעברה (רכישה מרוכזת)  

  שעברה מקראה משנה  ספרות

 יירכש במהלך השנה    -מחזה   

  תנ"ך מלא ללא פרושים הוצאת קורן  תנ"ך

  

 .פ"באתם רשומים בשנה"ל תש באיזה הקבץבטרם רכישת הספרים אנא וודאו  -מתמטיקה 

  לשמור את הספר משנה שעברה יש  יחל, קב' "חדשה" 3

  לשמור את הספר משנה שעברה יש  יחל  3

   2וכרך ב 1בני גורן כרך ב 804מתמטיקה שאלון   יחל  4

  מהדורת  481הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון  - ספר התרגול של ארכימדס
2021.   

  2וכרך ב 1בני גורן כרך ב 806מתמטיקה שאלון   יחל 5

  מהדורת  - 581הבגרות במתמטיקה שאלון  תהכנה לבחינ -ספר התרגול של ארכימדס   
   2019-2020.  

  .חוברת בגרויות של יואל גבע לכל הרמותוכז תירכש במר, במהלך השנה כמו כן
  

  .פ"באתם רשומים בשנה"ל תש באיזה הקבץבטרם רכישת הספרים אנא וודאו  - אנגלית

  :במילון או במילונית אלקטרונית מהדגמים הבאים להשתמש ניתן בשני ההקבצים

  דגם -אוקספורד XF-7 – לוני כהן 

 Texton Babylon 9222 יהודה ברמן 

 Babylon plus Texton יהודה ברמן 

 קוויקשנרי  TS - WIZCOMTECH 



  
 

  המשך בעמוד הבא

  

יחל 5  HIGH 5 – BOOK – ECB (משנה שעברה) 

HIGH 5 – PRACTICE BOOK -  ECB (משנה שעברה)  

LITERATURE for 5 points Option 1 – ECB (משנה שעברה)  

LITERATURE - ALL MY SONS -  ECB 

Total Bagrut for Module E – AEL 

 

יחל 4  MAKING SENSE – BOOK -  ECB 

MAKING SENSE – PRACTICE BOOK -  ECB  

LITERATURE for 4 points Option 1 – ECB (משנה שעברה)  

Total Bagrut for Module C – AEL 

  

  מקצועות בחירה

  אין ספרים  אומנות

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

  תרביות תאים בשירות הביוטכנולוגיה / ד"ר רותי לנץ  

  ותם פניגר ברישר ד"ר / אימונולגיה בשירות הביוטכנולוגיה  

  מכיתה י' -חוברת מעבדה  

 )תירכש סביבה מתוקשבת לקורס : אקולוגיה". המחיר הינו לשנתיים (עד סוף יב'  ביולוגיה

  . המחיר הינו לשנתיים (עד סוף יב')"התא"תירכש סביבה מתוקשבת לקורס :   

הפיתוח והתכנון המרחבי / מאירה שגב, איריס שילוני צביה פיין. הוצאת ת"ל ומט"ח   גיאוגרפיה
2010 

  לשמור את האטלס משנה שעברה  

  אין ספרים  היסטוריה מגמה

  הוצאת מבט לחלונות. (ניתן לרכוש מתלמידים שעולים javaמבנה נתונים בשפת   הנדסת תוכנה
  09-75635512לכיתה יב').  סייבר

  חומרי לימוד דיגיטליים. –פיתון ורשתות   

  הוצאת מבט לחלונות. (ניתן לרכוש מתלמידים שעולים javaמבנה נתונים בשפת   הנדסת תוכנה
  09-75635512לכיתה יב').  שרותי רשת 

  חומרי לימוד דיגיטליים. –שרותי רשת   

    של המאמץ" (ספר הלימוד של שנה שעברה) הוצאת פוקוס נייס וענבר. "הפיזיולוגיה  חנ"ג מגמה



  
 

  

 .תירכש בתחילת השנהנוספת חוברת תירגול  .יש לשמור את החוברת משנה שעברה  כימיה

  יוחלט בתחילת השנה בכפוף לפרסום מיקוד הלמידה -ספר בגרויות   

  יקבע בתחילת שנה  כלכלה

הוצאת מבט לחלונות. (ניתן לרכוש מתלמידים שעולים  javaמבנה נתונים בשפת   מדעי המחשב
  .09-75635512לכיתה יב'). 

  אין ספרים  מדעי הסביבה

  בתחילת השנה תבוצע רכישה מרוכזת של ספרי לימוד  מוזיקה

 סוציולוגיה במעגלי החברה/רונית אלעד. הוצאת רכס -"משפחה"  סוציולוגיה

 במעגלי החברה הוצאת רכססוציולוגיה  -"חברות  

  ספרים ירכשו בתחילת השנה  ערבית מגמה

 מכניקה ניוטונית, חלק ב'/ עדי רוזן. תרבות לעם פיסיקה

 מבחני בגרות בפיסיקה עם פתרונות מלאים/ עדי רוזן. מכון ויצמן למדע  

  יש לשמור את הספר "מכניקה ניוטונית" מכיתה י'  

  אין ספרים  פסיכולוגיה

  ספריםאין   קולנוע

 בית בובות/ הנריק איבסן בתרגום גד קינר. הוצאת אור עם  תיאטרון

 אמא קוראז' וילדיה/ברטולט ברכט תרגום שמעון זנדבק. הוצאת עם עובד  

 עם רהזמרת הקירחת /אז'ן יונסקו. תרגום עדה בן נחום הוצאת או  

 אדיפוס המלך/סופוקלס תרגום אהרון שבתאי הוצאת שוקן  

  תרגום ט.כרמי הוצאת דביר המלט/שיקספיר  

 אין ספרים  תנ"ך

  

 


