
 

 

 

 חט"ע –קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט 

 עיריית רחובות

 
 

 

 
1 

 "פלשנה"ל תש – ודרשימת ספרי הלימוד לכיתה י
 :בזאת רשימת ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים הקרובהמצורפת           

 

 היסטוריה:

 רכס , ממדינת מקדש לעם הספרד. שחר   .1

 , מט"חמסעות בזמן לאומיות במבחןק. טביביאן  .2

 :לשון עברית

 קורן נשר שרעבי, נגה גנאל ; 'שרי' הוצאה לאור "בשבילי הטקסט"

 שקלים תירכש במרוכז בתחילת השנה. 5-חוברת תרגול בעלות של כבנוסף, 

 

 מתמטיקה:

 י"ל  + מב"ר 3רמת 

 יחידות לימוד 3,  801מתמטיקה שאלון . יואל גבע/ ריקי טל , 1

 יא'( -)ישמש גם ל .יחידות לימוד 3,  803מתמטיקה שאלון יואל גבע/ אריק דז'לדטי / ריקי טל, . 2
 

 י"ל 5 - 4רמת 

יחידות לימוד,  כרך  5 –ו   4)כיתה י'(   806 –ו  804מתמטיקה שאלונים . יואל גבע / אריק דז'לדטי 1

 א' וכרך ב'  כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה.

 יחידות לימוד  4-5בהקבצות   תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה לתלמידי כיתה י'ארכימדס ,  .2

 481-581שאלונים     

 

 כיתת מופת מואצת

 .יחידות לימוד 5 –ו   4כיתה י'(  ) 806 –ו  804מתמטיקה שאלונים  בני גורן. 1

  035806, שאלון 1 –יחידות לימוד, חלק ב'  5מתמטיקה  . בני גורן,2

  035806, שאלון   2 -יחידות לימוד, חלק ב'  5מתמטיקה . בני גורן, 3

 . יידרש ספר בחינות בגרות4

 

בחלק מהמקצועות עליכם לקנות ספרים שונים. ישנם מקצועות בהם  !שימו לב מב"רכיתות תלמידי 

 את הספר המצויין לכלל השכבה.אינכם נדרשים לקנות ספר. במקום שאין הערה מיוחדת, יש לרכוש 
 

 ערבית :

 .. יירכש במרוכז  ספר תרגול  לתלמידי יוד1

 לא ירכשו ספר זה. מב"רתלמידי * 

 

 צרפתית:

 )'נרכש בכיתה ט) Hachette, 2007Le Kiosque 2 ,. ספר:1

 ))נרכש בכיתה ט' HachetteLe Kiosque 2 ,.חוברת : 2

 לא ירכשו ספר זה. מב"רתלמידי * 
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 של"ח:

 חוברת עבודה תירכש בצורה מרוכזת.

 

 תנ"ך:

 , הוצאת קורן, ירושלים. )ללא פירושים(. תנ"ך מלא

 

 אנגלית:

YOD 5 points  

1. Take a Stand - textbook only, by Debi Partouch and Allison Sarnow (ECB) 

2. Grammar Issues 2, by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) 

3. Mastering Module E by Miriam Shtaierman (ECB) 

   מילונית.החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או      .4

 מילון:                                                                                                                    

/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 
  או

   / Zilberman, S.English Dictionary-HebrewHebrew, -New Comprehensive English 
 מילונית:

  יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
 או

Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 
 

YOD 4 points: 

1. Turning Points by Rena Shemesh, Book and Workbook (ECB) 

2. Grammar Issues 2 by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) 

3. Revised Mastering Module C by Lynn Saferstein (ECB) 

   החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.     .4

  מילון:

/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-EnglishOxford  

  או

   / Zilberman, S.English Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 מילונית:

  יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

 או

Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS – WIZCOMTECH 
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YOD 3 points: 

1. That’s Right by Maggie Ben Zion, Book and Workbook (ECB) 

2. Revised Mastering Modules A C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstein (ECB) 

   מילון או מילונית.החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין      .3

  מילון:

/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 

  או

   / Zilberman, S.English Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 מילונית:

  יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

 או

Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 

YOD MOETZET 

1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB)  

2. Mastering Module E by Miriam Shtaierman (ECB) 

3.  Log into Literature 5 Points, by Orley Kathleen Marron (UPP) 

   החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.     .4

  מילון:

/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 

  או

   / Zilberman, S.English Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 מילונית:

  יהודה ברמן – Texton Babylon 9222או   לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

 או

Babylon plus Texton– קוויקשנרי או  יהודה ברמןTS - WIZCOMTECH 

 

 המוגברים ביוד ספרי הלימוד למקצועות
 

 :י"ל 5תלמידי  - ביולוגיה

רכישה מרוכזת  - הילקוט הדיגיטלי חט"ע - אונליין לחטיבה עליונה -גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס . 1

 .בתחילת השנה

 

 מבוא לביולוגיה:

  פרטים לגבי ספר דיגיטלי פתוח לשימוש יימסרו בתחילת השנה.

 

 הנדסת תכנה:

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 
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 כימיה:  

 .2009, הוצאת רכס, בסביבת הכימיה ד"ר דבורה יעקבי,

 

 

 :גופניוך נימגמת ח

רכשו באופן מרוכז בתחילת השנה במימון תשלומי יספר הלימוד וחוברות הלימוד במגמת חנ"ג י
 .הורים

 

 מדעי המחשב:

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 

 

 מוסיקה:  

 ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה. 

 

  פסיכולוגיה:-סוציולוגיה

 , הוצאת רכס." חברות" –סוציולוגיה במעגלי חברה  אלעד, אורית רן,ניסן נוה, רונית . 1

 ., הוצאת רכססוציולוגיה במעגלי חברה : "תרבות"ניסן נוה רונית אלעד ,. 2
 

 פיסיקה:  

 .עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן -מכניקה ניוטונית כרך א' .1

 .מהלך שנת הלימודים הבאהבפרטים לגבי ספרי הערכה חלופית יימסרו . 2
 

 : תיאטרון

 עם.-", תרגום: תרצה אתר, הוצאת: אור"ביבר הזכוכיתטנסי ויליאמס, .  1

 

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פוריה 

 

 

 

 

 

                                                   צפוראפרת  :רכזת פדגוגית                                    רונית בן זאב :ע"חטמנהלת 


