
                         

 התשפ"א סיון  ס"דב 
 

 הורים יקרים שלום וברכה, 

 מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה 

 עמודים!   2שימו לב יש  

 פ"ב ב לשנה"ל תש"כיתה י –רשימת ספרי לימוד 

 רצוי עם תהילים.  – סידור

 , עדיף תנ"ך סמנים תנ"ך שלם   – תורה

 דולות  מקראות ג -"דברים"               

 
   בהוצאה החדשה. בית, חינוך ומשפחה 1 – תושב"ע

 חוברת של ערן בנימיני   -.  לקט מצוות מספר החינוך2            

 . תפילה כמפגש 3                 

 

 אמונה וגאולה / ת"ל  –מחשבת 

 

 2016 להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית דמוקרטית' הוצאת ת"ל.' –אזרחות 

 אתי עוזרי ויצחק שלו  )צבע תכלת( – 803יח"ל לשאלון  3מתמטיקה  -ח"לי 3 –מתמטיקה 

 )ספר אדום אפור(   / בני גורן  805יח"ל חלק ג'  לשאלון  4מתמטיקה   -יח"ל 4             

  1יח"ל  חלק ג' 5מתמטיקה -יח"ל 5      

 כרכים(  2)  /בני גורן  807לשאלון  2וחלק ג'                                                     

   -()מגמה גיהטכנולוביו

 )משנה קודמת( מעקרונות ושיטות למחקר ויישום -הנדסה גנטית

 )משנים קודמות( לקט ניסויים בבביוכימיה מכשירית

 כרכים א,ב.–. חשמל ומגנטיות/ משה פרידמן 1 -פיסיקה)מגמה(

 עדי רוזן   יח"ל /  5מבחני בגרות בפיסיקה . 2                         

נא לרכוש את ההוצאה חדשה של שני הספרים  שתצא בתחילת  – מחשבים )מגמה( 

 שנת הלימודים. 

  / נוע רגוניס&שימרית מן   JAVAבשפת  . מבנה נתונים1 

 מודלים חישוביים / שמרת מן בהוצאת מבט לחלונות  בהוצ' מבט לחלונות )ספר סגול(  .2   

 

 בנות שבהשאלה לא משלמות.  בתשלום.  –צאת פנימית חוברת בהו – )מגמה( פסיכולוגיה

 

 



 סיון התשפ"א  "דבס

 

 

 

 משך ספרי הלימוד לכיתה י"ב התשפ"בה

 

     חובה   -לחופש  חוברות-אנגלית  

 II BAND-רשימת המילים מ   :  ) שירה(  יח"ל  4

SUMMER PREP FOR MODULE C TO E / A.E.L  .                     

     :       Mastering Module Eיח"ל ) חני(   4

 II BAND-רשימת המילים מ                            

 Exam Practice for Module G (Eric Cohen)             :יח"ל  5

               III BAND  -רשימת המילים מ                     

בתחילת שנה ייערך מבחן על אוצר המילים מהלינק: 
practice-3-2-well/bands1-https://nataliaps0.wixsite.com/english 

 

 ספרי לימוד: -אנגלית 

 
 Exam Practice for Module E (Eric Cohen).   -שירה -יח"ל  4

 מהדורה חדשה  –  .Tests For Module E -חני  -  יח"ל 4

                                               - Mastering Module E G – Eric Cohen.ממשיכים עם הספר משנה שעברה   1 –יח"ל  5

All My Sons        2 .               . 

קרנרמן או לוני כהן  המילון המקיף החדש  אנגלי עברי  אנגלי )זול יותר(  -זילברמן -מילון    : לכל ההקבצות 

Hebrew             -Engllish -Oxford English      .או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן      
 . המילוניות הבאות מאושרות: לכל התלמידים :מילונים: הותר שימוש במילונית  חשוב 

 ש"ח  298-לוני כהן. מחיר-  XF - 7דגם-. אוקספורד1
2 .9222 Texton Babylon- ש"ח 296 -הודה ברמן. מחירי 
3 .Texton Babylon plus -   ש"ח  296-יהודה ברמן. מחיר 
 ₪  420-. מחיר    TS- WIZCOMTECH. קוויקשנרי 4
 

 

 )הציוד לא כלול בהשאלת ספרים(   מגמת אומנות:ציוד ל
 

, מחק, מחדד,  A4(, צבעי מים, בלוק ציור  2B  ,6B.  ניילוניות. עפרונות לרישום )A4קלסר 
 גל מתכת פשוט וספר רישום = סקצ'בוק.סר
 
 

 

https://nataliaps0.wixsite.com/english-well/bands1-2-3-practice

