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 "אפלשנה"ל תש – ודרשימת ספרי הלימוד לכיתה י
 

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 
 

 היסטוריה:

 ,  רכסממדינת מקדש לעם הספרד. שחר   .1

 , מט"חמסעות בזמן לאומיות במבחןק. טביביאן  .2

 

 :לשון עברית

 בתחילת השנה תצא הודעה לגבי רכישת ספר לימוד.

 שקלים תירכש במרוכז בתחילת השנה. 20 - נוסף, חוברת תרגול בעלות של כב

 

 

 מתמטיקה:

 "ל  + מב"רחי 3רמת 

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

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

 "לחי 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  5-4בהקבצות   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

 .בגרותל מתכונותספר במהלך השנה רכישת ידרש ת. 4

 

 ערבית :

 בתחילת השנה.ש במרוכז  יירכספר תרגול  . 1

 ירכשו ספר זה.לא  מב"רתלמידי * 
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 צרפתית:

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

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

 לא ירכשו ספר זה. מב"רתלמידי * 

 

 של"ח:

 בתחילת השנה. חוברת עבודה תירכש בצורה מרוכזת

 

 תנ"ך:

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

 

 אנגלית:

 :רמות הלימוד באנגלית לכלמיועדים  - מילונית/מילון
 בין מילון או מילונית: לבחוררשאי החל משנת הלימודים תשע"ח, כל תלמיד 

 
 מילון:

                                                                                                                   

 / Kernerman, Lonnie KahnHebrew 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 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) 

      

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) 
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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) 

3. New Develop Your Grammar, Ellen Zelenko (ECB) 

      

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) 

4. New Practical Grammar For Proficiency (ECB). 

      

 

 המוגברים ביוד למקצועותספרי הלימוד 
 

 אמנות:

 .ספר הלימוד ירכש בתחילת השנה במרוכז

 

 :"לחי 5תלמידי  - ביולוגיה

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

 .מרוכזת בתחילת השנה

 
 מבוא לביולוגיה:

  בתחילת השנה.פרטים לגבי ספר דיגיטלי פתוח לשימוש יימסרו 

 

 גיאוגרפיה:

 , הוצאת בונוס.אטלס אוניברסיטאי חדשמשה ברור,  פרופ' .1

 

 הנדסת תכנה:

 2019אוגוסט -מהדורה ראשונה# חלק א Cבשפת  בשילוב עצמים 1יסודות מדעי המחשב  .1

 )הוצאה לאור מבט לחלונות(

 2019אוגוסט -מהדורה ראשונה# חלק ב Cבשילוב עצמים בשפת   2יסודות מדעי המחשב  .2

 )הוצאה לאור מבט לחלונות(

 

 

 כימיה:  

 .2009, הוצאת רכס, בסביבת הכימיה ד"ר דבורה יעקבי,
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 :וך גופנינימגמת ח

  .רכשו באופן מרוכז בתחילת השנהיספר הלימוד וחוברות הלימוד במגמת חנ"ג י

 

 מדעי המחשב:

 2019אוגוסט -מהדורה ראשונה# חלק א Cבשפת  בשילוב עצמים 1ספר יסודות מדעי המחשב 

 )הוצאה לאור מבט לחלונות(

 

 מוסיקה:  

 יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה.  תולדות המוסיקה וחוברת סולפג' ספרי הלימוד

 

  פסיכולוגיה:-סוציולוגיה

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

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

 פיסיקה:  

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

 .אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן –קרינה וחומר כרך א'  .2

 

 

 דיפלומטיה: 

 ה.וכז בתחילת השנתרכש במר חוברת פנימית

 

 תקשורת:

 ספר הלימוד יירכש במרוכז בשנה הבאה.

 

 

 בברכת שנת לימודים פוריה 

 וות התיכון ע"ש עמוס דה שליטצ                                   


