רשימת ספרים מומלצים לשנה"ל תש"פ
לכיתות

יב

אזרחות

.1

אנגלית  5יח"ל

.1

– Linking Lines by Haya Arbeitman & Asenath Keinan, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
5 Points Literature Program Option 1, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש( Bagrut for Module G, ECB
All My Sons, ECB
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1

4 Points Literature Program Option 1, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
Bagrut for Module E by Janet Goren and Rita Carmel , ECB
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1

4 Points Literature Program Option 1, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
Log Into Literature 4 points by Orley Kathleen Marron,
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה( UPP
Bagrut for Module E by Janet Goren and Rita Carmel , ECB
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.2
.3
.4
.5

אנגלית  4יח"ל

.2
.3

אנגלית מב"ר

.2
.3
.4

ביולוגיה
ניתן לרכוש
ספרים בזוגות

גאוגרפיה -
אדם סביבה
היסטוריה
הנדסת תוכנה

.1
.2
.1
.2
.1
.2
.1

שם הספר יימסר בתחילת השנה ע"י המורה בכל כיתה

הודעה על רכישת ספר או ילקוט דיגיטאלי ,תימסר בתחילת שנה"ל

אטלס אוניברסיטאי ,פרופ' משה ברור (משנת  2000ואילך)  -להשאיר
מכיתה יא
הודעה על ספר הלימוד תימסר בתחילת שנת הלימודים.
יפן המודרנית :תרבות והיסטוריה  ,בן עמי שילוני  ,הוצ'שוקן.
תולדות ארצות הברית  :חזון ,משברים וצמיחה ,יונינה פלורסהיים  ,הוצ'
מרכז זלמן שז"ר ירושלים.
הספר יירכש במהלך השנה
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כיתות

יב

חוק ומשפט

.1

חינוך גופני-
מגמה בלבד

.1
.2

כימיה
מדעי המחשב
למגמה בלבד

.1

"יחיד וחברה"  -מכון הרטמן ,הוצאה מעודכנת -
חוברת כחולה בלבד! (מכיתה ט)
(תלמידי כיתת מב"ר ,אינם נדרשים לרכוש את החוברת)
ממשיכים עם הספרים מכיתה יא
"לחנך לפנאי" – אשר משיח ,קורין ספקטור ,אורלי רונן ,בהוצאת מכון
מופת ,יירכש במרוכז בתחילת השנה
הודעה על רכישת ספר תימסר בתחילת השנה

.1

"מבני נתונים בשפת  , "c#מחברים שמרת מן ,ד"ר נוע רגוניס  ,הוצאת
מבט לחלונות
"מודלים חישוביים" הוצאת "מבט לחלונות"
ממשיכים עם הספרים מכיתה יא

.1

ממשיכים עם הספרים מכיתה יא

.1

*ספר הלימוד מכיתה י שהתבקשתם לשמור (מתמטיקה  3יח"ל,
שאלונים  ,802 + 801אתי עוזרי/יצחק שלו (כתום עם פס אפור ,בלי
מקום כתיבה בספר) .מעודכן לפי המאגר החדש
נספח  802לספר של אתי עוזרי/יצחק שלו

.3

חוברת מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון  ,802הוצאת משרד החינוך

.1

בני גורן /מתמטיקה ( 4יחידות לימוד) חלק ג  -שאלון (035482) 035805

.2
.1

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

.1

הודעה על חוברת תימסר בתחילת שנה"ל

.1
.2
.1

"סוציולוגיה :במעגלי חברה  -מוסד המשפחה" ,הוצאת רכס
"סוציולוגיה :במעגלי חברה  -חיברות" ,הוצאת רכס
הודעה תימסר בתחילת השנה

.1

חוברת עבודה – תהיה בפלטפורמה חינוכית " – "EDMODOממשיכים
עם החוברת מכיתה יא

מדעי הרפואה
למגמה בלבד
מוזיקה
מתמטיקה
 3יח"ל

.2
.1

.2

מתמטיקה
 4יח"ל
מתמטיקה
 5יח"ל

.2
.3

ניהול עסקי
סוציולוגיה
סינית
ספרדית
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כיתות
ספרות
ערבית
פיזיקה

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

פסיכולוגיה

.4
.1
.2

תאטרון

.1
.2
.1

תקשורת

.1

תנ"ך

יב

יש לרכוש את הנובלה ,הר אדוני/ארי דה לוקה
מקראה שנרכשה בשנה"ל הקודמת.
חוברת עבודה לתלמידי כיתה י ,אלי מזרחי (אין לרכוש יד שנייה)
מילון ערבי-עברי ,שרוני
תתקיים בבית הספר רכישה מרוכזת של שני ספרים ,בתחילת השנה.
"מודלים של האור ,קרינה וחומר" ,כרך ב ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן למדע
"מודלים של האטום וגרעין ,קרינה וחומר" ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן למדע
לקט מבחני בגרות בעריכת עדי רוזן ,ממשיכים עם ספר מכיתה יא
"מפגשים עם הפסיכולוגיה" ,מרים נוימאיר וציפי בר-אל ,מפגש  IIפסיכולוגיה
התפתחותית ,הוצאת רכס
"מפגשים עם הפסיכולוגיה" ,מרים נוימאיר וציפי בר-אל ,מפגש III
פסיכולוגיה חברתית ,הוצאת רכס
הזמרת הקרחת /יונסקו
בית הבובות  /איבסן
תנ"ך מלא – ללא פירושים ,הוצאת קורן בלבד
(מיועד לתלמידי תנ"ך מורחב בלבד)
"עיתונות כתובה ומשודרת" מאת אורית פרץ.
הספר יירכש במרוכז על ידי רכז המקצוע מאחר ולא ניתן למצוא אותו
בחנויות.
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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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