
 בס"ד סיון התשפ"א 

 
 הורים יקרים שלום וברכה, 

 מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה: 

 עמודים!   2שימו לב יש  

 

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

 רצוי עם תהילים.  –סידור 

 עדיף תנ"ך סימנים שלם, בלי מפרשים.  – תנ"ך

 מקראות גדולות.  - " במדבר"  – תורה

 . תיערך רכישה מרוכזת של חוברות עבודה בתנךיתכן ובהמשך השנה 

   שמואל ב' מקראות גדולות.  –נ"ך 

 מלכים א' מקראות גדולות          

 )סגול(  דינים ומבוא -חוברת: במעגלי ההלכה - תושב"ע 

 אמונה וגאולה / הוצאת ת"ל  -מחשבת ישראל

 מט"ח  בהוצאת –מסורת ומודרנה בעת החדשה"  –"ואלה תולדות .   -הסטוריה

 

בנות שאמורות לגשת למבחן הקבצות   חוזר בתחילת השנה.    –מתמטיקה 
 .ימתינו עם קניית הספרים 

             

אתי  /  802+  חלק ב' שאלון 801לון  יח"ל : חלק א' שא 3. מתמטיקה 1  יח"ל:  3            

כן לפי המאגר )ספר  אדום עם פס אפור ללא מקום כתיבה, הכתוב בו "מעוד יצחק שלוו וזריע

             801המאגר החדש במתמטיקה עבור שאלון . 2החדש"(              

 יח"ל  בני גורן )ספר אדום כתום( 5-4 806-804שאלונים מתמטיקה    : יח"ל 5ו   4  

 הוצאה לאור –/ שרי  בשבילי הטקסט / קורן נשר שרעבי ונגה גנאל   - לשון
 . ניילוניות מחוברות  20ובה  קשיחה  וש תיקייהלצורך כתיבת תלקיט בלשון יש לרכ

 
      בסביבות הכימיה /דר' דבורה יעקובי / הוצ' רכס -לקנות!! לא בינתיים  לכלל הכיתה –כימיה

 
 בית בובות / הנריק איבסן )מחזה(   –ספרות 

 ייתכן ויצטרכו את הספר "תהילה" במשך השנה.  הערה לבנות שבתוכנית גלישת רוח:
               

 רנטימארז ספר +לוח תמרורים +קוד אינט –  .מחליטים לנהוג בטוח - "חינוך תעבורתי"



 
 

 בס"ד  
 

 התשפ"ב – ספרי לימוד לכיתה י'רשימת המשך 
 

  המותאמת להקבצה שלך. הקיץעליך להכין את חוברת    חוברת לחופש : :  - אנגלית

                                                                                            . תחולק חוברת ע"י המורה.                 1  1א'הקבצה 

  IIIband-. יש לתרגל היטב את כל המילים מ 2                         

 . חוברת תירגול שתחלק המורה. 1:+ב3א' +2א' 

 band II -תרגול המילים מ .2                           

 

 את אוצר המילים מומלץ מאוד לתרגול בקישור הבא:
practice-3-2-well/bands1-https://nataliaps0.wixsite.com/english 

 
 ספרי לימוד: 

 High Five+חוברת  ספר       יח"ל(  5) – 1הקבצה א'            
  

  ספר + חוברת  Turning Points (Eric Cohen)     –יח"ל(   4) –'' 2הקבצה  א            
            
 Contrastsספר+ חוברת    ( 1  יח"ל( 3)–הקבצה ב'            

                        2 ) Exam Practice For Module C ( Eric Cohen) 
 

   ך בשיעור הראשון בתחילת השנה.מבחן הקבצות  יער

 המבחן יכלול: אנסין, כתיבה ואוצר מילים. 

 *בהמשך תינתן הוראה לקניית חוברת נוספת לתוכנית חדשה בשיעורי אנגלית.

 

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

Hebrew             -gllishEn -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 -יהודה ברמן. מחיר 

3 .Texton Babylon plus - ש"ח  296-יהודה ברמן. מחיר 

 ₪ 420-. מחיר    TS- WIZCOMTECH. קוויקשנרי 4

  פורמן -גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס / אסתר גוגנהיימר  -ביולוגיה )מגמה( 
 

 אין צורך לקנות ספר. -פיסיקה )מגמה( 
 

 אין צורך לקנות ספר   -מדעי המחשב  )מגמה( 
  

 ן ותינתן הוראה לרכוש ספר חדש שיוצא . ייתכ מדעי החברה: )מגמה(:
 

 )הציוד לא כלול בהשאלת ספרים(    :ציוד למגמה – אומנות
, מחק, מחדד,  A4(, צבעי מים, בלוק ציור  2B  ,6B.  ניילוניות. עפרונות לרישום )A4קלסר 

 סרגל מתכת פשוט וספר רישום = סקצ'בוק.

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

