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 כיתה י' - ט"ערשימת ספרים לשנה"ל תש
 

הרשימה כוללת את מרבית הספרים, שעליך לרכוש בחופשת הקיץ. פרטים על שאר הספרים תקבל בראשית 
   שנת הלימודים.

 

 הבנת הנקרא, הבעה ולשוןעברית: 

 .לכל השכבה בתחילת השנהתירכש פנימית  חוברת
 

 תלמידי חנ"מ ותלמידי מב"ר ואתגר(למעט כל השכבה היסטוריה )

 .משלום למלחמה ולשואה, סדרת מסעות בזמן, מט"ח
 

 מתמטיקה

 יח"ל 3

פורמט גדול במבנה צהוב עפ"י תכנית  801חלק א' שאלון , יח"ל 3מתמטיקה -יצחק שלו ואתי עוזרי .1
 הלימודים החדשה של משרד החינוך.

 .)חוברת לבנה ותכלת( (018) 183מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות לשאלון  .2
 "ל חי 4

, המהדורה החדשה הכוללת את המעגל כרך א' + כרך ב' )ספרים כחולים 804-806יואל גבע, שאלונים  .1
 ובעיות תנועה(.  

 ספר וירטואלי שנודיע בהמשך. .2
 ייתכן וספרי לימוד נוספים יירכשו במהלך שנת הלימודים.

 יח"ל 5

המעגל   , המהדורה החדשה הכוללת אתכרך ב' )ספרים כחולים כרך א' + 804-806יואל גבע, שאלונים  .1
 ובעיות תנועה(.  

 בהמשך.עליו ספר וירטואלי שנודיע  .2
 ייתכן וספרי לימוד נוספים יירכשו במהלך שנת הלימודים.

 
 כיתת נחשוןלתלמידי  –כימיה 

 .רכסהוצאת , ד"ר דבורה יעקובי, בסביבת הכימיה
 

 מדעית ותלמידי חנ"מ(  -)מלבד תלמידי הנדסיתביולוגיה 

  הוצאת המרכז להוראת המדעים. -ביולוגיה של האדם  -הס -עדי מרקוזה .1
 .₪ 20רכש בתחילת שנה"ל בעלות של יחוברת ת .2

 

 + כיתת נחשון הנדסית מדעיתהכיתה לתלמידי  –פיזיקה 

 אופטיקה גאומטרית )קרינה וחומר חלק א'( -עדי רוזן .1
 )יעבור גם לכיתה י"א(מכניקה ניוטונית חלק א' -עדי רוזן .2

 
 לתלמידי הנדסת תוכנה )טכ"מ(מדעי המחשב 

 מבט לחלונות.-מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט חלק א' .1
 מבט לחלונות.-מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט חלק ב' .2
 מבט לחלונות. -# חלק א' Cיסודות מדעי המחשב, עצמים תחילה, בשפת .3
 מבט לחלונות. -לק ב'# ח Cיסודות מדעי המחשב, עצמים תחילה, בשפת .4

 
 סייבר גיאוגרפי 

 ואילך, יבנה. 2000פרופ' משה ברור משנת  ,אטלס אוניברסיטאי חדש
 



 )לתלמידי כיתות מב"ר ואתגר( תורת הניהול

ארגון, כלכלה, ניהול : במקצועות ₪ 25-בתחילת השנה יונפקו ע"י הצוות חוברות לימוד בעלות של כ .1
 וחשבונאות.

 

 יתות מב"ר ואתגר()לתלמידי כחשבונאות 

 ידי הצוות. -על תונפק ₪ 30 -ות של כחוברת חשבונאות+ תלקיט, בעל
 

לתלמידי הקבצות ערבית ספרותית, שאינם לומדים במגמות הנדסת תוכנה )טכ"מ(  -ערבית ספרותית 

 תקשורתו

 .הביטחוןעברי שימושי, הוצאת משרד -מילון ערבי -אברהם שרוני  .1
 באופן מרוכז. תירכש בתחילת שנה"ל - בע"מר חי סחחוברת ערבית בהוצאת  .2

 
       ולתלמידי חנ"מ לתלמידי תקשורת בלבד -תקשורת 

  .תירכש באופן מרוכז בתחילת שנה"לפנימית חוברת 
 

 של"ח וידיעת הארץ לכיתה י' תירכש במרוכז בתחילת שנה"ל. חוברת – של"ח

 

 אנגלית
 חייבות להיות חדשות.  –שוב: חוברות עבודה ח

 אוקספורד הלבן אסור לשימוש!מילון שימו לב למילונים החדשים המורשים לבחינות הבגרות! 
-במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים לכלל תלמידי בית , משרד החינוך אישר להשתמשלידיעתכם -חשוב מאוד

 שקיבלו אישור: אלקטרוניםרשימת ארבעת דגמים של מילונים  .הספר

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד  .1
2. Texton Babylon 9222- יהודה ברמן 
3. Texton Babylon Plus-יהודה ברמן 
 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי  .4

 

 רשימת מילונים )לא אלקטרוניים( המורשים לבחינות הבגרות:
Hoffman, Y. (2013).  Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 

(for the Haredi Sector only) 
Hoffman, Y. (2014).  Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary 
Pearson Education. (2011). Longman Dictionary of Modern English, English-English-Arabic 
Zilberman, S. (2012).  New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 
5 pts. 

1. Take a Stand – Book and Practice book –Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) 

2 ECB Unseens 5 – חוברת()  

3. Bagrut for module E (ECB))חוברת( 

4. Literature for 5 points – Option 1 (ECB) – ( החוברת הסגולה ) 

5. English-Hebrew Dictionary – מילון 
4 pts. 

1.Turning Points - Book and Practice book-Rena shemesh(ECB) 

2. Total Bagrut for module C – (A.E.L) )חוברת( 

3. Literature for 4 points – Option 2 (ECB) )חוברת( 

4. English-Hebrew Dictionary – מילון 
3-4 points 

1. Focus– Book and Practice book –Anita Hasson(ECB)    

2 Total Bagrut for module A – Michelle Brody (A.E.L) )חוברת( 

3. Literature for 4 points – Option 2 (ECB ) )חוברת( 

4. English-Hebrew Dictionary – מילון 
3 points  

1. Focus– Book and Practice book –Anita Hasson(ECB)     

2. Tests for Module A (ECB) )חוברת(   

3. English-Hebrew Dictionary – מילון 
3 points –4תלמידי אתי )חנ"מ(-י 

1. Point The way– Book and Practice book – (ECB)     

2. Tests for Module A (ECB) )חוברת(   

3. English-Hebrew Dictionary – מילון 
 

  ברכותינו לפגרת קיץ נעימה 

 


