
 
 

 המשך בעמוד הבא

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

  

   מקצועות חובה

  .הודעה תימסר בתחילת השנה  אזרחות

  .תנ"ך מלא ללא פרושים הוצאת קורן  תנ"ך

  

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

  יואל גבע 803שאלון   יחל, קב' "חדשה" 3

 של יואל גבע. 802יואל גבע + נספח לספר שאלון  802שאלון   יחל  3

 של יואל גבע (לקבוצה של גלית נבון) 803שאלון   

  של בני גורן 805שאלון   יחל  4

-יחל  4 ב"י לתלמידי – 482הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון , ארכימדס  
  . 2019-2020מהדורה מעודכנת 

  של בני גורן 2,כרך ג 1כרך ג 807שאלון   יחל 5

-יחל  5 ב"י לתלמידי – 582הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון , ארכימדס  
  . 2019-2020מהדורה מעודכנת 

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

  

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

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

 Total Bagrut for Module G – AEL 

 

יחל 4     Total Bagrut for Module E – AEL 

LITERATURE for 4 points Option 1 (משנה שעברה) 

  :במילון או במילונית אלקטרונית מהדגמים הבאים להשתמש ניתןבשני ההקבצים 

  דגם -אוקספורד XF-7 – לוני כהן 

 Texton Babylon 9222 יהודה ברמן 

 Babylon plus Texton יהודה ברמן 

 קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH  



 
 

 

 מקצועות בחירה 

  אין ספרים  אומנות

  מכיתה י' -חוברת מעבדה  ביוטכנולוגיה

  רכש סביבה מתוקשבת לקורס "חיידקים ונגיפים בגוף האדם" (מטח)ית  ביולוגיה

  לשמור את האטלס משנה שעברה  גיאוגרפיה

 חזון, משברים וצמיחה"-יונינה פלורסהיים "תולדות ארה"ב  היסטוריה מגמה

  פליציה קראי, הוצאת יד ושם. -קרקוב בתקופת השואהתולדות קהילת  -פנים רבות לגבורה  

  חומרי לימוד דיגיטליים. –מערכות הפעלה   הנדסת תוכנה
   סייבר

  חומרי לימוד דיגיטליים. –שרותי רשת   הנדסת תוכנה 
   שרותי רשת 

  נייס וענבר "פיזיולוגיה של המאמץ" (אותו ספר של שנה שעברה)  חנ"ג מגמה

  תחילת השנהחוברת תרגול תירכש ב  כימיה

  ספרי הלימוד משנה שעברה (למעט ספר בגרויות).יש לשמור את   

  יקבע בתחילת שנה  כלכלה

  אין ספרים  מדעי הסביבה

  בתחילת השנה תבוצע רכיזה מרוכזת של ספרי לימוד.  מוזיקה

  אין ספרים  ערבית מגמה

  "איש לשמור את הספר" מבחני בגרות בפיסיקה עם פתרונות מלאים" מכיתה י' פיסיקה

 חשמל ומגנטיות של ד"ר עיסאם זועבי הוצאת ראמוס, כרך א+ב  

  אין ספרים  פסיכולוגיה

  אין ספרים  קולנוע

 הוצאת אור עם הוא הלך בשדות/משה שמיר  תיאטרון

 הוצאת אור עם קידוש/שמואל הספרי  

  הוצאת סימן קריאה חפץ/ חנוך לוין  

 אין ספרים  תנ"ך


