20/6/2018

רשימת ספרים לשנה"ל תשע"ט  -כיתה י"א
הרשימה כוללת את מרבית הספרים ,שעליך לרכוש בחופשת הקיץ .פרטים על שאר הספרים תקבל בראשית שנה"ל.
תנ"ך
ספר תנ"ך מלא ללא פירושים.
חוברת פנימית תירכש בשנה"ל הבאה לפי הצורך.
ספרות
רשימת הספרים תינתן בתחילת שנת הלימודים.
חוברת פנימית של בית-הספר תירכש במרוכז בראשית השנה.
עברית  -הבנת הנקרא ,הבעה ולשון
 .1ספר "שיאי לשון – עברית ,הבנה ,הבעה ולשון" של ד"ר דולי לוי ומאיה דלל( .הספר נמצא ברשותכם משנה
שעברה).
 .2שתי חוברות תירכשנה במהלך השנה :חוברת טקסטים בהבנת הנקרא וחוברת תרגול.
הסטוריה:
כיתה י"א  :2סדרת מסעות בזמן
 .1בונים מדינה במזה"ת – מט"ח
 .2משלום למלחמה ולשואה -מט"ח
כיתות י"א +3י"א +5י"א  :6סדרת לדעת היסטוריה
 .1ממדינת המקדש לעם הספר ,הוצאת רכס.
 .2הלאומיות בישראל ובעמים ,ראשית הדרך עד  ,1920הוצאת רכס.
מתמטיקה:
 3יח"ל
יואל גבע -מתמטיקה  3יח"ל שאלון .803
ייתכן ותירכש חוברת נוספת באופן מרוכז בתחילת שנת הלימודים.
 4יח"ל
 .1יואל גבע -שאלון  4 -804יח"ל כרך ג' (טורקיז)
 .2יואל גבע -שאלון  4 -804יח"ל כרך ד' (טורקיז)
 .3ספר וירטואלי שנודיע בהמשך.
 .4ייתכן וספרי לימוד נוספים יירכשו במהלך שנת הלימודים ,כולל ספר הכנה לקראת הבגרות ,שאינו דיגיטלי.
 .5יש לשמור את הספרים משנה שעברה :יואל גבע ,שאלונים  804-806כרך א'  +כרך ב' (ספרים כחולים,
המהדורה החדשה הכוללת את המעגל ובעיות תנועה).
 5יח"ל
 .1יואל גבע שאלון  5 -806יח"ל כרך ג' (צבע ירוק)
 .2יואל גבע שאלון  5 -806יח"ל כרך ד' (צבע ירוק)
 .3ספר וירטואלי שנודיע בהמשך.
 .4ייתכן וספרי לימוד נוספים יירכשו במהלך שנת הלימודים ,כולל ספר הכנה לקראת הבגרות ,שאינו דיגיטלי.
 .5יש לשמור על הספרים משנה שעברה :יואל גבע שאלונים  806-804כרך א+ב (ספרים כחולים ,המהדורה
החדשה כוללת את המעגל ובעיות תנועה).
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כימיה  -לתלמידים הלומדים בהקבצת כימיה מוגבר
 .1דבורה קצביץ -הכימיה שבתוכנו.
 .2יעל שוורץ – יחסים נקשרים בעולם החומרים.
 .3אורית מולווידזון וידידה גוטליב -חומר למחשבה ל 3-יחידות.
 .4ד"ר אורית הרשקוביץ וליאורה סער – טעם של כימיה
 .5ד"ר מרים כרמי ,ד"ר אדית וייסלברג-אנרגיה בקצב הכימיה.
פיזיקה  -לתלמידים הלומדים פיזיקה מוגבר
 .1עדי רוזן  -מכניקה ניוטונית ,חלק א'  +חלק ב' (חלק א' משנה שעברה חלק ב' חדש).
 .2עדי רוזן – ספר בגרויות עדכני.
ביולוגיה -לתלמידים הלומדים בהקבצת ביולוגיה מוגבר
 .1עדי מרקוזה הס  -ביולוגיה של האדם  -הוצאת המרכז להוראת המדעים (ספר משנה שעברה)
 .2רות אמיר – פרקים באקולוגיה – המרכז להוראת המדעים – מהדורה חדשה.
 .3התא – יחידת החיים – חיה גרוס,יהודית עתידיה -הוצאת המרכז להוראת המדעים.
 .4חוברת תירכש בתחילת שנה"ל בעלות של . ₪ 20
מדעי המחשב :הנדסת תוכנה
 .1תכנות מונחה עצמים  -C#ויליאם פרג'ון ,ד'ר יבגני קנל.
 .2מבנה נתונים בשפת  -C#מבט לחלונות.
 .3ספר להנדסת תוכנה יפורסם בתחילת השנה  +ערכת לימוד באינטרנט תירכש באופן מרוכז בתחילת שנה.
ניהול עיסקי לכיתה יא' 4
בתחילת השנה יונפקו ע"י הצוות חוברות לימוד בעלות של כ ₪ 25-במקצועות :ארגון  ,כלכלה וניהול
סוציולוגיה  -לתלמידים הלומדים מדעי החברה
 .1ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003הספר "תרבות".
 .2ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003הספר "קבוצה".
 .3ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003הספר "המשפחה".
 .4ניסן נווה ,רונית אלעד ,אורית רן  -סוציולוגיה :במעגלי חברה ,הוצ' רכס  ,2003הספר "חיברות".
תקשורת  -לתלמידי מסלול תקשורת
חוברת פנימית תירכש באופן מרוכז בתחילת שנה"ל.
ערבית  -לתלמידים הלומדים בהקבצת ערבית מוגבר
 .1שרוני  -מילון ערבי עברי שימושי  -הוצאת משרד הבטחון.
 .2חוברת ערבית בהוצאת חי סחר בע"מ ,תירכש במרוכז בתחילת שנה"ל.
הערה :ספרים משומשים -ללא רישומים בלבד!
אנגלית
למילונים החדשים המורשים לבחינות הבגרות! מילון אוקספורד הלבן אסור לשימוש!
חשוב מאוד -לידיעתכם ,משרד החינוך אישר להשתמש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים לכלל תלמידי
בית-הספר .רשימת ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור:
 .1אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 -Texton Babylon 9222 .2יהודה ברמן
-Texton Babylon Plus .3יהודה ברמן
 .4קוויקשנרי TS - WIZCOMTECH

:רשימת מילונים (לא אלקטרוניים) המורשים לבחינות הבגרות
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5 pts.
1. High Five– Text Book only – Roberta Revesz (ECB)
2. Grammar Issues 2 (UPP) )(החוברת ברשות התלמידים מכיתה י
3. Mastering Modules E and G (ECB)
4. Literature for 5 points – Option 1 (ECB) – 'החוברת ברשות התלמידים מכיתה י
5. English-Hebrew Dictionary – מילון

4 pts.
1.Ten–Book and Workbook –Cindy Komet and Debi Partouche (ECB) 'הספר והחוברת ברשות התלמידים מכיתה י
2. Grammar Issues 1– Batya Elazar and Ronit Broder (UPP) - 'החוברת ברשות התלמידים מכיתה י
3. Revised Mastering Module C E/Maggie Ben Zion Lyn Saferstein (ECB))(חוברת
4.Total Bagrut for module C – (AEL)
5. Literature for 4 points – Option 2 (ECB) – 'החוברת ברשות התלמידים מכיתה י
6. English-Hebrew Dictionary – מילון
3-4 pts.
1.Contrasts–Book and Practice Book –Rita Carmel,Janet Goren and Harriet
הספר והחוברת ברשות התלמידים מכיתה י
2. Total bagrut for module A – Michelle Brody (A.E.L)החוברת ברשות התלמידים מכיתה י
3. Total bagrut for module C – Michelle Brody (A.E.L))(חוברת
4. Literature for 4 points – Option 2 (ECB) – 'החוברת ברשות בתלמידים מכיתה י
5. English-Hebrew Dictionary – מילון
3 pts.
1. Focus –Book and Workbook - Anita Hasson (E.C.B)
2. Total bagrut for module A – Michelle Brody (A.E.L) )(חוברת
3. Exam Practice For Module A-(ECB)
4.  ערכים לפחות80,000 אנגלית של זילברמן- עברית/ עברית-חובה לרכוש מילון אנגלית
3 pts--4 יא-תלמידי אתי.
1. That's Right-Only TextBook-Maggie Ben Zion (E.C.B)
2.Bagrut for module A – ECB )(חוברת
3. Tests For Module A-(ECB)החוברת ברשות התלמידים מכיתה י
4.  ערכים לפחות80,000 אנגלית של זילברמן- עברית/ עברית-חובה לרכוש מילון אנגלית

ברכותינו לפגרת קיץ נעימה

