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 כיתה י"ב -ג"פרשימת ספרים לשנה"ל תש
 

  לרכוש במהלך חופשת הקיץ: להלן רשימת הספרים שיש
 

 תנ"ך 
 ספר תנ"ך מלא ללא פירושים.

 
 (5,6,7)לכיתות  היסטוריה

 סדרת מסעות בזמן -הוצאת מט"חמשלום למלחמה ולשואה  .1
 סדרת מסעות בזמן. -הוצאת מט"חבונים מדינה במזה"ת  .2

 
 רותפס

 – מחזה מודרני יירכש לפי הנחיית המורה המקצועי ₪. 30עלות של ב השנהחוברת פנימית תירכש במהלך 
 .רומאן יירכש לפי הנחיית המורה המקצועי₪.  30-עלותו כ

 
 ספרות מוגבר

 ₪. 30-חוברת פנימית תירכש באופן מרוכז בעלות של כ 
 

 אזרחות
ח או רכישת מיקודית לבגרות באופן מרוכז ש" 25-ות של כמהלך השנה בעלוברת פנימית בחתיתכן רכישת 

  פי הנחיית המורה המקצועי במהלך השנה.-על

 מטיקהתמ

, כולל ספר הכנה במהלך שנת הלימודים יירכשומלבד הספרים המופיעים מטה, ספרי לימוד נוספים  •
 דיגיטלי. שאינולקראת הבגרות, 

 
 יח"ל   3

 .(ירוק)חוברת בצבע לבן ו (802) 381לשאלון  מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות
 
 יח"ל 4

  805חלק ג' שאלון  -בני גורן 
 

 "לחי 5
 1ג'  807שאלון יח"ל   5 – בני גורן .1
 2ג'  807יח"ל  שאלון  5 –בני גורן  .2

 
 מידים הלומדים בהקבצת ביולוגיה מוגברלתל -ביולוגיה

 )ספר משנה שעברה(. וראת המדעיםהוצאת המרכז לה -ביולוגיה של האדם   -עדי מרקוזה  הס  .1
 . )ספר משנה שעברה( מהדורה חדשה –המרכז להוראת המדעים  –פרקים באקולוגיה  –רות אמיר  .2
להוראת המדעים )ספר משנה צאת המרכז הו -יהודית עתידיה חיה גרוס, –יחידת החיים  –התא  .3

 שעברה(
 

 ולתלמידי ההקבצה הביוכימית לתלמידי נחשון –כימיה 
 .)ספר משנה שעברה( טעם של כימיה -ליאורה סערקוביץ וד"ר הרש .1
 .)ספר משנה שעברה( ד"ר כרמי וד"ר וייסלברג -אנרגיה בקצב הכימיה .2

 
 לתלמידי פיזיקה מוגבר -פיזיקה

 , מט"חחשמל ומגנטיות .1
 ספר בגרויות )משנה שעברה( -עדי רוזן .2
 ספר נוסף יירכש במהלך השנה. .3
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 הנדסת תוכנה
ימוד באינטרנט תירכש בתחילת השנה באופן מרוכז בעלות של )אנדרואיד( ערכת ל ללימוד הנדסת תוכנה .1

 ₪. 75כ 
 ירכש בתחילת השנה 30%ספר לימוד למדעי המחשב  .2

 
 פסיכולוגיה 

תכנית ציפי בראל ומרים נוימאיר )מעודכן ל -פסיכולוגיה כלליתמפגשים עם הפסיכולוגיה מפגש ראשון 
 הוצאת רכס. (הלימודים החדשה

 
 וסביבהם אד – פיהוגרגיא

 ואילך, יבנה. 2000אטלס אוניברסיטאי חדש, פרופ' משה ברור משנת  .1
ירושלים : המרכז למיפוי ישראל, האוניברסיטה , הוצאת לס הלאומיהאט-אטלס ישראל החדש .2

 העברית
 מיקודיות לכל תלמיד.  2בתחילת מחצית ב' תתבצע רכישה מרוכזת של  .3

 
 

 "לחי 5הקבצת  -ערבית לתלמידי 
 )המילון משנים קודמות( הוצאת משרד הבטחון. -מילון ערבי עברי  שימושי  -שרוני  .1
 ₪. 75-תירכש באופן מרוכז בתחילת שנה"ל בעלות של כ ר בע"מחוברת ערבית בהוצאת חי סח .2

   ללא רישומים בלבד!  -ספרים משומשים הערה: 
 

 תקשורת
 חומרי הלימוד במקצוע זה הינם מתוקשבים.

 
 אנגלית 

ית אלקטרונית ב: חוברות עבודה חייבות להיות חדשות. לידיעתכם, משרד החינוך אישר להשתמש במילונחשו

 . רשימת דגמים של מילוניות שקיבלו אישור:Eספר מלבד התלמידים נגשים למודול -לכלל תלמידי בית

 XF-7לוני כהן אוקספורד דגם  -

 Texton Babylon 9222יהודה ברמן  -

 Texton Babylon Plusיהודה ברמן  -

  WIZCOMTECH – TSקוויקשנרי  -

 5 יחידות

 ספרי לימוד

1. High Five Roberta Revesz – book (ECB) הספר ברשות התלמידים מכיתה י 

2. Literature for 5 points Option 1 (ECB)הספר ברשות התלמידים מכיתה י  

 חוברות לימוד

3. High Five Roberta Revesz – practice book (ECB) רשות הספר ב

 התלמידים מכיתה י

4. Twelve Angry Men – a play by Reginald Rose –  לתלמידי  אתי אולגה

 ואדוארדו

5. All My Sons - a play by Arthur Miller (ECB) –  לתלמידי רחל 

6. Point to G Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen (UPP) 

7. Perfecting you writing step by step (UPP) Haya Arbeitman, Asenath 

Keinan 

 

 4-5 יחידות

 ספרי לימוד
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1. Take a Stand Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) - book ( הספר

 (ברשות התלמידים מכיתה י

2. Literature for 5 points Option 1 (ECB)הספר ברשות התלמידים מכיתה י  

 חוברות לימוד

3. Take a Stand Allison Sarnow and Debi Partouche (ECB) – practice book 

 (הספר ברשות התלמידים מכיתה י)

4. Point to E Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen (UPP) 

5. Perfecting you writing step by step (UPP) Haya Arbeitman, Asenath 

Keinan 

6. Exam practice for Module G (ECB) 

 

 

 3 יחידות

 ספרי לימוד

1. Focus Anita Hasson (ECB) – book (הספר ברשות התלמידים מכיתה י) 

 חוברות לימוד

2. Focus Anita Hasson (ECB) – practice book ( הספר ברשות התלמידים מכיתה

 (י

3. Gateway to Module C (ECB) 

 חוברת עבודה של בית ספר .4

 

 חנ"מ

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

 

 
 


