רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג  -כתות ז'

תנ"ך לכל הכתות
תנ"ך מלא ללא פירוש בהוצאת קורן (לא ניתן בהשאלת ספרים).
רצוי שכל תלמיד יהיה מצויד בביתו באחד הפירושים למקרא:
הרטום" ,עולם התנ"ך" בהוצאת דוידזון עתי או "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק.
מומלץ להיעזר גם ב"אטלס כרטא לתקופת המקרא".
תרבות ישראל לכל הכתות
"חיים בתוך סיפור"  /בהוצאת הרטמן ובארי
עברית לכל הכתות
"מילה טובה מאוד" לכיתות ז'  /הוצאת מט"ח
ספרות לכל הכתות
אסופת יצירות בהוצאת ביה"ס.
היסטוריה לכל הכתות
מסע אל העבר לכתות ז'" :עולמות נפגשים"  /הוצאת מט"ח.
מתמטיקה לכתות הרגילות
מתמטיקה ""אפשר גם אחרת" כרך א' ,ב' ,ג'  /הוצאת האוניברסיטה העברית.
מתמטיקה לכתה המקדמת
מתמטיקה "אפשר גם אחרת" כרך א' /הוצאת האוניברסיטה העברית.
"קפ"ל" הוצאת חינוך מתמטי – כרך ב'+ג'.
מדעים לכתות הרגילות
מדעי החיים לכיתה ז'  /הוצאת מט"ח.
חוקרים חומר ואנרגיה א' כיתה ז'  /הוצאת מטמו"ן.
אנגלית לכתות הרגילות
( "Sky High"Alternativeספר  +חוברת) 10 sets
"Sky High” – Ruth Shemesh, Ellen Zelenko ECB
אנגלית לכתה המקדמת
 Thumbs upצרפתית לכתות הרגילות
ספר לימודLe Kiosque 1 Methode de Francais \ HACHETTE :
חוברת לימודLe Kiosque 1 Cahier d`exerci \ HACHETTE :
ערבית
כתאב אל ערבייה  -ספר ללימוד השפה הערבית לשנת הלימודים הראשונה (כריכה כחולה).
חינוך גופני לכל הכתות
חולצה לשיעורי חינוך גופני ניתן לרכוש בבזאר שטראוס פסגת זאב.

רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג  -כתות ח'
תנ"ך לכל הכתות
תנ"ך מלא ללא פירוש בהוצאת קורן (לא ניתן בהשאלת ספרים).
רצוי שכל תלמיד יהיה מצויד בביתו באחד הפירושים למקרא:
הרטום",עולם התנ"ך" בהוצאת דוידזון עתי או "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק.
מומלץ להיעזר גם ב"אטלס כרטא לתקופת המקרא".
תרבות ישראל לכל הכתות
"שונים ומשנים את העולם"  /הוצאת הרטמן ובארי
עברית לכל הכתות
"מילה טובה מאוד" לכיתות ח'  /מט"ח.
ספרות לכל הכתות
אסופת יצירות בהוצאת ביה"ס.
היסטוריה לכל הכתות
מסע אל העבר לכתות ח" :קדמה ומהפכות"  /הוצאת מט"ח.
מדעים לכתות הרגילות
מדעי החיים לכיתה ח'  /הוצאת מט"ח.
חוקרים חומר ואנרגיה ב'  /הוצאת מטמו"ן
מתמטיקה ולקבוצה א'+1א' – 2שיבוץ הקבוצות יימסר במהלך חופשת הקיץ.
"אפשר גם אחרת" כרך א'+ב  /הוצאת האוניברסיטה העברית.
מתמטיקה לכתה לקבוצה ב' -שיבוץ הקבוצה יימסר במהלך חופשת הקיץ.
"קפ"ל" כרך א' ו-ב'  /הוצאת חינוך מתמטי.
אנגלית לכתות הרגילות
ספר +חוברת Here and Now/ECB
ספר +חוברת "Just Thinking"( / ECB
"Focus on Reading" No.2 \ UPP
אנגלית לכתה המקדמת
(ספר +חוברת) Take Off \ ECB
ערבית
כתאב אל ערבייה  -ספר ללימוד השפה הערבית לשנת הלימודים הראשונה (כריכה כחולה).
גיאוגרפיה לכתות הרגילות
אדם וסביבה בעידן הגלובלי  /הוצאת מט"ח
חוברת "על המפה" תרכש בביה"ס בתחילת שנה"ל.
גיאוגרפיה לכתה המקדמת
ארוכה הדרך למים  /לינדה סו פארק  /הוצאת ספר לכל
צרפתית לכתות הרגילות
ספר לימודLe Kiosque 1 Methode de Francais \ HACHETTE :
חוברת לימודLe Kiosque 1 Cahier d`exercices \ HACHETTE :

רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג כתות ט'
תנ"ך לכל הכתות
תנ"ך מלא ללא פירוש בהוצאת קורן (לא ניתן בהשאלת ספרים).
רצוי שכל תלמיד יהיה מצויד בביתו באחד הפירושים למקרא:
הרטום",עולם התנ"ך" בהוצאת דוידזון עתי או "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק.
מומלץ להעזר גם ב"אטלס כרטא לתקופת המקרא".
היסטוריה לכל הכתות
"מסע אל העבר" לכיתה ט' "העולם המודרני במשבר"/מט"ח.
לשון  -לכל הכיתות
"מילה טובה מאוד" לכיתה ט'/הוצאת מט"ח.
ספרות
ההודעה תימסר בראשית שנה"ל.
אזרחות
חוברת תירכש בראשית שנה"ל.
מתמטיקה לכתות הרגילות
הקבצה גבוהה" :אפשר גם אחרת" כרך א+ב (צבע אפור) – הוצאת האוני' העברית - .שיבוץ
הקבוצות יימסר במהלך חופשת הקיץ.
הקבצה בינונית" :אפשר גם אחרת" כרך א+ב (צבע כתום) – הוצאת האוני' העברית - .שיבוץ
הקבוצות יימסר במהלך חופשת הקיץ.

מתמטיקה לכתה המקדמת
קפ"ל כרך א' ו-ב'  /הוצאת חינוך מתמטי.
ביולוגיה לכתות הרגילות
חוקרים חומרי חיים חלקים א' ו-ב'  /הוצאת מטמון
כימיה ופיסיקה לכתות הרגילות
חוקרים אנרגיה תהליכים ומערכות  /הוצאת מטמון
גיאוגרפיה ל-ט4
אדם וסביבה בעידן הגלובלי  /הוצאת מט"ח

אנגלית לכתות הרגילות
Just Imagine/ECB )(ספר וחוברת
Focus on Reading No.3 \ UPP
Easy Going – Sharon Peleg - upp
Oxford Students Dictionary:
English - English - Hebrew  אוEnglish – Hebrew – Hebrew – English
אנגלית לכתה המקדמת
English for Today \ ECB חוברת+ספר
Suvviving in English – Rene Keynan - UPP
צרפתית לכתות הרגילות
Le Kiosque 2 Methode de Francais \ HACHETTE :ספר לימוד
Le Kiosque 2 Cahier d`exercices \ HACHETTE :חוברת לימוד
חינוך גופני
. ובהאנגר בתלפיות, חולצה לשיעורי חינוך גופני – ניתן לרכוש בבזאר שטראוס פסגת זאב

רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג כתות י'
תנ"ך  -לכל הכיתות
תנ"ך מלא ללא פירוש בהוצאת קורן ,רצוי מהדורת "מעלות".
רצוי שכל תלמיד יהיה מצויד בביתו באחד הפירושים למקרא
("עולם התנ"ך" בהוצאת דוידזון עתי או "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק).
הצעות לספרי עזר ימסרו ע"י המורים בראשית שנה"ל.
ספרות  -לכל הכיתות
אדיפוס  /בתרגום שמעון בוזגלו  /עליית גג
לשון  -לכל הכיתות
אין צורך בספר
היסטוריה  -לכל הכיתות
הלאומיות בישראל ובעמים  /יובל קוברסקי  /הוצאת כנרת
טוטאליטריות ושואה/ישראל גוטמן – מרכז זלמן שזר.
אנגלית  5יח"ל
רק ספר Linking Lines Revised – UPP -
Focus On Writing 2 – Osnat Asher - UPP
Oxford Students Dictionary:
 English – Hebrew – Hebrew – Englishאו English - English - Hebrew
אנגלית  4יח"ל כולל כיתת ל"ב
Gateway to Module C / ECB
Oxford Students Dictionary:
 English – Hebrew – Hebrew – Englishאו English - English - Hebrew
אנגלית לכתה המקדמת

 English - English - Hebrewאו

Point the Way – Judy Dobkin ECB
Oxford Students Dictionary:
English – Hebrew – Hebrew – English

מתמטיקה
 3יח"ל כולל ל"ב והמקדמת
יואל גבע  /שאלון 801
 4-5יח"ל
בני גורן  804-806חלק א'
ביולוגיה לכל – לתלמידים שאינם לומדים במגמת ביולוגיה או פיסיקה ולתלמידי כיתת ל"ב
"גוף האדם בדגש על הומיאוסטזיס"  /אסתר גוגנהיימר -פורמן
ביולוגיה  -לתלמידי המגמה
הביולוגיה של גופנו /עדי מרקוזה הס – הוצאת רכס
פיסיקה  -לתלמידי המגמה
אין צורך בספר.
תיאטרון  -לתלמידי המגמה
הודעה תימסר בתחילת השנה
צרפתית – לתלמידי המגמה
 .1מילון עברי-צרפתי ( חובה ):
Lexique Hebreu-Francais-Hebreu \ Marcus Cohn \ Edition Achiasaf.
או
Le nouveau dictionnaire Francais–Hebreu , Hebreu-Francais \ Danielle Agi–Vainunska Elie
Nahmias \ Editions S. Zack Jerusalem
גיאוגרפיה – לתלמידי המגמה – כתה מקדמת
אטלס ברוור אוניברסיטאי הוצאת יבנה.
כמו כן במהלך השנה תערך רכישה משותפת של ספר הלימוד.

רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג -כתות י"א
היסטוריה לכל הכיתות
לשמור משנה"ל שעברה:
הלאומיות בישראל ובעמים  /יובל קוברסקי  /הוצאת כינרת
בונים מדינה במזרח התיכון  /דומקה ,אורבך ,גולדברג  /הוצאת שז"ר
ובנוסף לקנות :
טוטאליטריות ושואה/ישראל גוטמן – מרכז זלמן שזר
אזרחות
"זוכים באזרחות" – הספר ירכש במרוכז בתחילת שנה"ל.
לשון לכל הכיתות
תרכש מקראה פנימית דרך ביה"ס בתחילת שנה"ל.
אנגלית  5יח"ל
All My Sons \ ECB
Point to E – Tali Gonen Haya Kleen – Treitsman UPP
Point to G – Tali Gonen Haya Kleen – Treitsman UPP
לשמור משנה שעברה Focus On Writing 2 – Osnat Asher – UPP

1.
2.
3.
4.

אנגלית  4יח"ל
1. Gateway To Module E / ECB
אנגלית לכתת ל"ב
1. Point to C – Tali Gonen Haya Kleen – Treitsman UPP
2. Gateway To Module E / ECB
אנגלית לכתה המקדמת
Gateway To Module A / Module C - ECB
מתמטיקה
 3יח"ל כולל תלמידי ל"ב ומקדמת
יואל גבע – שאלון 803
יש לשמור את הספרים של כיתה י'.
 4יח"ל
בני גורן  804ב+1ב2
הכנה לבחינות במתמטיקה  4יח'  804מאת רוזנפלד אידית ,כהן מריאן (כחול)
 5יח"ל
בני גורן  806ב+1ב2

גיאוגרפיה לכתה המקדמת
אטלס ברוור אוניברסיטאי הוצאת יבנה.
משאבי אנוש לתלמידי כתת ל"ב
הודעה תימסר בתחילת שנה"ל הבאה
תנ"ך לתלמידי המגמה
תנ"ך מלא ללא פירוש בהוצאת קורן ,רצוי מהדורת "מעלות".
רצוי שכל תלמיד יהיה מצויד בביתו באחד הפירושים למקרא
("עולם התנ"ך" בהוצאת דוידזון עתי או "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק).
הצעות לספרי עזר ימסרו ע"י המורים בראשית שנה"ל.

ביולוגיה לתלמידי המגמה
לשמור את ספר הלימוד של כיתה י'.
פיסיקה לתלמידי המגמה
אין צורך בספר.
סוציולוגיה לתלמידי מגמת מדעי החברה
במעגלי החברה – תרבות  /הוצאת רכס גרסה לתלמיד
במעגלי החברה – קבוצה  /הוצאת רכס גרסה לתלמיד
במעגלי החברה – משפחה  /הוצאת רכס גרסה לתלמיד
במעגלי החברה – חיברות  /הוצאת רכס גרסה לתלמיד
פסיכולוגיה לתלמידי מדעי החברה
אין ספרי לימוד.
תיאטרון לתלמידי המגמה
הודעה תימסר בתחילת השנה
צרפתית לתלמידי המגמה
מילון עברי-צרפתי ( חובה ):
Lexique Hebreu-Francais-Hebreu \ Marcus Cohn \ Edition Achiasaf.
או
\ Le nouveau dictionnaire Francais–Hebreu , Hebreu-Francais
Danielle Agi–Vainunska Elie Nahmias \ Editions S. Zack Jerusalem

רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג  -כתות י"ב
תנ"ך לכל הכיתות
תנ"ך מלא ללא פירוש בהוצאת קורן ,רצוי מהדורת "מעלות".
רצוי שכל תלמיד יהיה מצויד בביתו באחד הפירושים למקרא
("עולם התנ"ך" בהוצאת דוידזון עתי או "דעת מקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק).
הצעות לספרי עזר ימסרו ע"י המורים בראשית שנה"ל.
אזרחות לכל הכתות
"זוכים באזרחות"  -לשמור משנה"ל שעברה.
ספרות
"בית הבובות"/איבסן
אסופה תרכש במרוכז בתחילת שנה"ל.
מתמטיקה
 3יח"ל כולל כתת ל"ב ומקדמת
בתחילת תתבצע רכישה מרוכזת של ספר הלימוד.
 4יח"ל
בני גורן  – 805חלק ג'
הכנה לבחינות במתמטיקה  4יח'  805מאת רוזנפלד אידית ,כהן מריאן (סגול)
 5יח"ל
בני גורן  807ג+1ג2
הכנה לבחינות במתמטיקה  5יח'  807מאת רוזנפלד אידית ,כהן מריאן (כתום)
אנגלית לכיתת ל"ב
Gateway To Module E
גיאוגרפיה לתלמידי המקדמת
"הפיתוח והתכנון המרחבי" בהוצאת מט"ח – .לשמור משנה"ל קודמת.
פסיכולוגיה
ביולוגיה לתלמידי המגמה
לשמור על הספרים משנה"ל שעברה
כלכלה ומנהל לתלמידי יב1/
לא לרכוש ספרים.
מחשבים לתלמידי המגמה
תימסר הודעה בתחילת שנה"ל.
צרפתית  5יח"ל
מילון עברי-צרפתי ( חובה ):
Lexique Hebreu-Francais-Hebreu \ Marcus Cohn \ Edition Achiasaf.
או
Le nouveau dictionnaire Francais–Hebreu , Hebreu-Francais \ Danielle Agi–Vainunska Elie
Nahmias \ Editions S. Zack Jerusalem
קטעי ספרות יחולקו על ידי המורים.

