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 כיתה י' -ג"פרשימת ספרים לשנה"ל תש
 

    :בחופשת הקיץלרכוש  ישלהלן רשימת הספרים ש
 

 תנ"ך
 ספר תנ"ך מלא ללא פירושים

 
 היסטוריה 

  הוצאת כנרתיובל קוברסקי,  -הלאומיות בישראל ובעמים .1
 .סדרת מסעות בזמן, מט"ח -חמה ושואהמשלום למל .2

 
 הרלוונטיות( כיתות)ל ספרות

 ₪. 20-חוברת פנימית תירכש באופן מרוכז בעלות של כ
 

 הבנת הנקרא, הבעה ולשוןעברית: 
 ₪. 30-בעלות של כ בתחילת השנהתירכש פנימית  חוברת

 
 חינוך תעבורתי )לכל השכבה(

 .בונוס יבנה -מודן חינוך תעבורתי לחטיבה העליונה, הוצאת

 מתמטיקה

ם שאינ במהלך שנת הלימודים  במרוכז שורכייפים וד נוסמלבד הספרים המופיעים מטה, ספרי לימ •
 .םדיגיטליי בהכרח 

 
 יח"ל 3

 .(ד, )ישמש ללימודים גם לשנה"ל תשפ"803יח"ל שאלון  3מתמטיקה  -יואל גבע .1
 .ש"ח 25בעלות של כ  חוברת פנימית תירכש באופן מרוכז בתחילת השנה .2

 
 "ל חי 4

, המהדורה החדשה הכוללת את המעגל ובעיות ליםים כחו' )ספרא' + כרך ב כרך 804-806יואל גבע, שאלונים 
 (.ד)הספרים ישמשו ללימודים גם לשנה"ל תשפ"תנועה(.  

 
 יח"ל 5

המעגל  ובעיות  , המהדורה החדשה הכוללת אתכרך א' + כרך ב' )ספרים כחולים 804-806יואל גבע, שאלונים 
 (.ד)הספרים ישמשו ללימודים גם לשנה"ל תשפ"תנועה(.  

 
 ה כימי
 .רכסהוצאת , ורה יעקובי, בסביבת הכימיהדב ד"ר

 
  ביולוגיה 

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

 
 (ומדים מקצוע מדעי+ עבור תלמידים שלא למידים שלומדים מקצוע מדעי אחד בלבד עבור תלמבוא למדע )

 תחילת השנה בהתאם למקצוע שילמד.ת ירכשו בוברוח ספר
 

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

 
 

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

 שבים.מתוק –הלימוד  ישאר חומר
 



 
 מדעי המחשב לתלמידי הנדסת תוכנה )טכ"מ(

 מבט לחלונות. -חלק א'  #C)לא עצמים תחילה(, בשפת משולב עצמיםדות מדעי המחשב, יסו .1
 מבט לחלונות. -חלק ב'  #C)לא עצמים תחילה(, בשפת משולב עצמיםיסודות מדעי המחשב,  .2
 ירכש בתחילת השנה 30%ספר לימוד למדעי המחשב  .3

 
 

 קבץ )לא מסלול הנדסת תוכנה(ם שלומדים בממדעי המחשב לתלמידי
 מבט לחלונות. -חלק א'  #Cלה(, בשפת)לא עצמים תחי משולב עצמיםודות מדעי המחשב, סי .1
 מבט לחלונות. -חלק ב'  #C)לא עצמים תחילה(, בשפת משולב עצמיםיסודות מדעי המחשב,  .2

 
 לתלמידים הלומדים מדעי החברה  סוציולוגיה
  .₪ 25ש בעלות של כ ברת פנימית תירכחו

 
 ניהול עסקי

 חקר.עבודת  –מתוקשבים שימוש בחומרים 
 

 לתלמידי הקבצות ערבית -ערבית ספרותית 
 .הביטחוןעברי שימושי, הוצאת משרד -מילון ערבי -אברהם שרוני  .1
 ₪. 65-באופן מרוכז, בעלות של כ תירכש בתחילת שנה"ל - ר בע"מחי סחחוברת ערבית בהוצאת  .2

 
      תלמידי תקשורת

 ומרי הלימוד הינם מתוקשבים.ח
 

 ₪. 20-, בעלות של כתירכש במרוכז בתחילת שנה"לשל"ח וידיעת הארץ  חוברת – )לכל השכבה( של"ח
 

 
 אנגלית

 
חשוב: חוברות עבודה חייבות להיות חדשות. לידיעתכם, משרד החינוך אישר להשתמש במילונית אלקטרונית 

 . רשימת דגמים של מילוניות שקיבלו אישור:Eלמודול ספר מלבד התלמידים נגשים -תלכלל תלמידי בי

 XF-7לוני כהן אוקספורד דגם  -

 Texton Babylon 9222יהודה ברמן  -

 Texton Babylon Plusיהודה ברמן  -

  WIZCOMTECH – TSקוויקשנרי  -

 

 5 יחידות

 ספרי לימוד

1. New High Five Roberta Revesz – book (ECB) 

2. Literature for 5 points Option 1 (ECB) 

 

  חוברות לימוד

3. New High Five Roberta Revesz practice book (ECB) 

4. Perfecting the New Module E Haya Albeitman, Asenath Keinan (UPP) 

 

 4-5 יחידות

 חוברות לימוד

1. Gateway to Module C (ECB) 



2. Point to C Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen (UPP) 

3. Literature for 4 points Option 2 (ECB) 

 

 3-4 יחידות

 חוברות לימוד

1. Gateway to Module A (ECB) 

2. Point to 3 A&C Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen (UPP) 

3. Literature for 4 points Option 2 (ECB) 

 

 חנ"מ

1. Point the way – book (ECB) 

 חוברות לימוד

2. Point the way – practice book (ECB) 

3. Steps to Reading for Module A Natalia Pinchevsky (ECB) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  קיץ נעימה חופשתל איחולים 

 
 


