רשימת ספרים מומלצים לשנה"ל תש"פ
לכיתות

יא

אזרחות

.1

אנגלית  5יח"ל

.1

Linking Lines by Haya Arbeitman & Asenath Keinan, UPP
)ספר ללא חוברת עבודה(
5 Points Literature Program Option 1, UPP
Bagrut for Module E by Janet Goren and Rita Carmel , ECB
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(
New Practical Grammar for Proficiency by Marcel Dray
,Tami Ronen and Jean Koren, ECB
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1

Bagrut Plus + for Module G by Miriam Greenbaum, AEL
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(
New Practical Grammar for Proficiency by Marcel Dray
,Tami Ronen and Jean Koren ECB
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:
הנחיות על פי המורה נדב מרטל

.1

Total Bagrut for Module C, AEL
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(
4 Points Literature Program Option 1, UPP
Grammar to Go 3, by Ronit Broder & Batia Elazar, UPP
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:
"פרקים באקולוגיה" ,רות אמיר ,הוצאת המרכז להוראת המדעים
האוניברסיטה העברית ( ,מהדורה שנייה מורחבת)
"התא  -יחידת החיים" ,חיה גרוס ,יהודית עתידיה
חיידקים ונגיפים בגוף האדם ,אורה כהנא ,בהוצאת המרכז הארצי למורי
הביולוגיה ומכון ויצמן
פתרון שאלת הבגרות ,ד"ר אורי יואל ,מהדורה חדשה (מומלץ ,לא חובה)
הודעה על רכישת ספרים נוספים תימסר בתחילת שנה"ל
"ביולוגיה של האדם" ,מאת עדי ממרקוזה-הס ,ידידיה פרנקל ,נורית בשן

.2
.3
.4

.5

אנגלית מואצת

.2

.3

אנגלית מב"ר
אנגלית  4יח"ל

.1

.2
.3
.4

ביולוגיה
למגמה בלבד
ניתן לרכוש
ספרים בזוגות

.1
.2
.3
.4
.5
.6

שם הספר יימסר בתחילת השנה ע"י המורה בכל כיתה

עמוד  1מתוך 5

כ י ת ו ת יא
גאוגרפיה-
אדם סביבה
למגמה בלבד
היסטוריה
הנדסת תוכנה
למגמה בלבד

.1
.2

אטלס אוניברסיטאי חדש ,פרופ' משה ברור ,יבנה (משנת  2000ואילך).
הודעה על ספר הלימוד תימסר בתחילת שנת הלימודים.

.1
.2
.1

בונים מדינה יהודית ודמוקרטית במזרח התיכון ,הוצאת יגאל משעול
"ממדינת מקדש לעם הספר" ,הוצאת מט"ח ,קציעה טביביאן
"מבני נתונים בשפת  , "c#מחברים שמרת מן ,ד"ר נוע רגוניס  ,הוצאת מבט
לחלונות
"מודלים חישוביים" ,הוצאת "מבט לחלונות"
(רק לתלמידים הלומדים שרותי רשת)
תכנות מונחה עצמים  - #cיירכש במהלך השנה.
(רק לתלמידי הנדסת תוכנה במסלול הגנת סייבר או כתיבת אפליקציות
לאנדרואיד)
"דברים שבינו לבינה" ,הוצאת "רכס" – יירכש בתחילת שנה"ל במרוכז
מן המקורות על המשפט ויושר ,בהוצאת ת"ל

.1

ממשיכים עם כל הספרים מכיתה י

.1

הודעה על רכישת ספר תימסר בתחילת השנה

.1

רכישה מרוכזת של חוברת (פרטים יימסרו בהמשך).

.1
.2

"יסודות מדעי המחשב בשפת  – "c#יירכש במהלך השנה
"תכנות בסביבת אינטרנט" – יירכש במהלך השנה

.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1

ממשיכים עם הספר מכיתה י
"התא  -יחידת החיים" ,חיה גרוס ,יהודית עתידיה
פתרון שאלת הבגרות ,ד"ר אורי יואל ,מהדורה חדשה (מומלץ ,לא חובה)
ספר כוראלים מלא ()173
תולדות המוזיקה מימי הביניים עד המאה העשרים –בעריכת יהודית כהן.
ממשיכים עם Solfege Des Solfeges 1A
ממשיכים עם הספר מכיתה י

.2
.3

חוק ומשפט
למגמה בלבד
חינוך גופני
כימיה
לשון
מדעי המחשב
למגמה בלבד
מדעי הרפואה
למגמה בלבד
מוזיקה
למגמה בלבד
מחול
למגמה בלבד

.1
.2
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כיתות
מתמטיקה
 3יח"ל
מתמטיקה
 4יח"ל
מתמטיקה
 5יח"ל
מתמטיקה
מואצת
ניהול עסקי
סוציולוגיה
למגמה בלבד
סינית
ספרדית

יא

.1

מתמטיקה  3יח"ל שאלון  ,803הוצאת יואל גבע (בצבע סגול)

.1

בני גורן/מתמטיקה ( 4יחידות לימוד) חלק ב  - 1שאלון 035804
)(035481
בני גורן/מתמטיקה ( 4יחידות לימוד) חלק ב  - 2שאלון 035804
)(035481
ספר נוסף יירכש במהלך השנה
בני גורן/מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ב  - 1שאלון 035806
)(035581
בני גורן/מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ב  - 2שאלון 035806
)(035581
ספר נוסף יירכש במהלך השנה
בני גורן/מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ג  - 1שאלון 035807
)(035582
בני גורן/מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ג  - 2שאלון 035807
)(035582
ספר נוסף יירכש במהלך השנה
הודעה על חוברת תימסר בתחילת שנה"ל

.1
.2

"סוציולוגיה במעגלי חברה -תרבות" ,הוצאת רכס
"סוציולוגיה במעגלי חברה -קבוצה" ,הוצאת רכס

.1

הודעה תימסר בתחילת השנה

.1

חוברת עבודה – תהיה בפלטפורמה חינוכית " – "EDMODOהודעה
תימסר בתחילת שנת הלימודים

.2
.3
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1
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כיתות
ספרות
פיזיקה

.1

מקראה תירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים בבית הספר בלבד

.1

ממשיכים עם הספר מכיתה ט ("אופטיקה גיאומטרית" ,קרינה וחומר – כרך א ,עדי
רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע).
"מכניקה ניוטונית" חלק א ,ע .רוזן ,ז .קרקובר ,מכון ויצמן
"מכניקה ניוטונית" חלק ב ,ע .רוזן ,ז .קרקובר ,מכון ויצמן
לקט מבחני בגרות ,בעריכת עדי רוזן או כל ספר אחר המכילות בחינות הבגרות
האחרונות
"מפגשים עם הפסיכולוגיה" ,מרים נוימאיר ,מפגש  ,Iהוצאת רכס

.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1

מילון ערבי-עברי ,שרוני
סרגל עזר הפועל השלם ,יירכש בבית הספר (עלות )₪ 5
חוברת עבודה לתלמידי כיתה יא ,אלי מזרחי (אין לרכוש יד שנייה)
En Francais! 2. La nouvelle methode - Valerie Laskow
חוברת ורודה Textes Litteraires. Valerie Laskow -
מילון Le Lexique, Francais – Hebreu ; Hebreu - Francais, Marc Cohen
טרטיף  /מולייר

.1

תנ"ך מלא  -ללא פירושים ,הוצאת קורן בלבד

.1

"עיתונות כתובה ומשודרת" מאת אורית פרץ.
הספר יירכש במרוכז על ידי רכז המקצוע מאחר ולא ניתן למצוא אותו בחנויות.

.2
.3
.4

פסיכולוגיה
למגמה
ערבית

צרפתית
תאטרון
למגמה בלבד
תנ"ך
תקשורת

יא

.1

עמוד  4מתוך 5

הערות בנושא רשימת הספרים:



ספרים שלא מצוין לידם "רכישה מרוכזת" או "הוצאה פנימית של ביה"ס" –
יש לרכוש בחנויות הספרים ,מחברים או מאחים ,בוגרי ביה"ס וכד'.



ספרים שרשום לידם "הוצאה פנימית של ביה"ס" יירכשו בביה"ס
בתאריכים ( ,28/08/19 ,27/08/19ימים שלישי ורביעי),
בשעות  ,09:00-12:00אצל הגב' אביבה אוליאל.
יש להצטייד באמצעי תשלום (בהמחאה לפקודת ביה"ס בליך או במזומן
בהתאם לסכום הרכישה) לפי המחירים הרשומים ליד כל ספר ברשימה.
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