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 ב " פ תש– ספרי הלימוד לכיתה י' 
 

 2016, שרי הוצאה לאור וגנאל ספרים  בשבילי הטקסטקורן נשר שרעבי,נוגה גנאל ,   – לשון

  תנ"ך מלא בהוצאת קורן  - ךתנ"

בתחילת שנת הלימודים תימכר מקראה בהוצאת בית הספר. המקראה מלווה את לימודי    -  ספרות

 לתלמיד[.   85₪הספרות עד יב' ]עלות של 

 הודעה על שני ספרי קריאה תינתן בראשית השנה. 

 .מסעות בזמן ממדינת מקדש לעם הספר, על יסודי הוצאת מט"ח   -היסטוריה

 .ת מט"חמסעות בזמן לאומיות במבחן, על יסודי הוצא

 801יואל גבע "מתמטיקה " שאלון (  8-) לא כולל תלמידי י    - יח"ל 3מתמטיקה 

   "  חלקים א,ב 801גלבוע  "מתמטיקה לשאלון -פנינה הוד -(  8-) תלמידי י

  806 -ו 804בני גורן "מתמטיקה " חלק א' שאלונים      -יח"ל   4מתמטיקה 

   804שאלון  1- בני גורן " מתמטיקה " חלק ב'               

  806 -ו 804בני גורן "מתמטיקה " חלק א' שאלונים      -יח"ל  5מתמטיקה 

 806שאלון  1- בני גורן " מתמטיקה " חלק ב'               

 אנגלית 

 

 כל הקבוצות:

אנגלי-אנגלי עברי/ עברימילון   

 :ניתן להשתמש במילונית אלקטרונית. המילוניות המאושרות על ידי משרד החינוך גם למבחני הבגרות הם 

 לוני כהן – XF – 7דגם  –אוקספורד  (1

2) Texton Babylon Plus  -  יהודה ברמן 

  Wizcomtech – TS קוויקשנרי (3

 

 

  יח"ל 3/4

Literature Program 4 UPP Option 1  

Steps to Reading for Module A - ECB 

Surviving in English - Rena Keynan –UPP - 

  הודעה על ספר נוסף תבוא במהלך השנה

 

 יח"ל 4

Points to C - UPP  

Literature Program 4 UPP Option 1 -  לשנתיים 

Steps to Writing for Module C – ECB-  לשנתיים 

 

 

 י"ל  5

Points to E - UPP - מהדורה חדשה 

Literature Program 5 UPP Option 1  
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 דוברים 

Literature Program 5 UPP Option 1 

Points to E - UPP - מהדורה חדשה 

 הודעה על ספר נוסף תינתן במהלך השנה 

 

 הערות כלליות לאנגלית 

 !המילון מיועד לכל שנות החט'ע. נא לשמור .1

 !מיועד לכל שנות החט'ע. נא לשמורספר הדקדוק  .2

 .כל החומרים החדשים הם חוברות עבודה לשימוש חד פעמי ומותאמים לתוכנית החדשה .3

 

 מקצועות בחירה

 ₪. 120ירכשו בתחילת השנה בעלות   –מקראה וספר סיכומים   – ספרות

 .ש"ח 80בעלות  השנהבתחילת ב ירכש . "משאלות" של ד"ר אלון פרגמן וגב' ריקי אברמן    – ערבית

 עברי. שרוני -מילון ערבי

 של ד"ר גיא אשכנזי.  "לשלוט בחומר"הספר הדיגיטלי   : כימיה

 

 כרך א', אופטיקה גאומטרית. עדי רוזן. הוצאת מכון ויצמן -קרינה וחומר  : פיזיקה

 "מודלים של אור" כרך ב עדי רוזן הוצאת מכון ויצמן.  

 

ם, המרכז להוראת  -באקולוגיה/רות אמיר בהוצאת האוניברסיטה העברית יפרקים  :  מגמת ביולוגיה

  המדעים )קיימת גרסה דיגיטלית חופשית, אין חובת רכישה(

המרכז   האוניברסיטה העברית, יחידת החיים/ חיה גרוס ויהודית עתידיה בהוצאת -התא 

 להוראת המדעים )קיימת גרסה דיגיטלית. אין חובת רכישה(

 

 

 אטלס אוניברסיטאי או אטלס כרטא  –אטלס כללי    - גיאוגרפיה

 

 אין צורך בספר    – אומנות

 אין צורך בספר   –   תיאטרון

מעגלי שייכות זהות יהודית בעולם משתנה. מכון שלום הרטמן, ירושלים ,    - מחשבת ישראל

 תשע"ג )ספר ירוק(

 חלק א, מבט לחלונות Javaיסודות מדעי המחשב "עצמים תחילה" בשפת    - מדעי המחשב

 חלק ב, מבט לחלונות  Javaיסודות מדעי המחשב "עצמים תחילה" בשפת   

 ספר לימוד מקוון –דיפלומטיה 

 ספר ירכש בקניה מרוכזת בתחילת השנה – צרפתית

 

 ! חופשה נעימה                                                                                              


