
 בס"ד סיון התשפ"א 

 

 הורים יקרים שלום וברכה, 

 מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה 

 

 עמודים!   2שימו לב יש  

 פ"ב א לשנה"ל תש"כיתה י –רשימת ספרי לימוד 
 רצוי עם תהילים.  –סידור 

 , עדיף תנ"ך סימניםשלם -תנ"ך 
 

 מקראות גדולות   -בראשית  – תורה
 

 בהוצאה החדשה. התש"פ  – כז הלכה והוראה אלון שבות. במעגלי המשנה / מר1  -תושב"ע
 בתשלום סימלי.. חוברת עבודה בהוצאה פנימית 2                

 
  -הסטוריה .

 שימו לב! בינתייים לא לקנות! הוראה לקניית הספרים תינתן ע"י המורה בתחילת השנה! 

 / בהוצאת הר ברכה "חורבן וגבורה."  –כרך שני  –. משברים ותקומה 1                  

  / בהוצאת הר ברכה "השיבה לציון".  –. משברים ותקומה כרך שלישי 2                  

 / שרי הוצאה לאור בשבילי הטקסט / קורן נשר שרעבי ונגה גנאל.  -לשון

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

)ספר  אדום עם פס אפור ללא מקום כתיבה, הכתוב בו "מעודכן לפי   + יצחק שלו  אתי עוזרי

 ספר משנה שעברה.  -   המאגר החדש"(

      (381)   802.  המאגר החדש במתמטיקה  עבור שאלון 2  

    1מתמטיקה  חלק ב'   יח"ל 4             

                                  כרכים( 2) / בני גורן 035804שאלון  2וחלק ב'                                        

    1מתמטיקה חלק ב'     -יח"ל 5              

 כרכים( 2)/ בני גורן 035806שאלון 2וחלק ב'                                          

 –דרמה )מגמה( 

הוא הלך בשדות / משה . 3תרגום בוזגלו.  אדיפוס / סופקולוס.  .1

 שמיר

 . מעגל הקיר הקווקזי / ברכט 4                          טרטיף / מולייר    .2
 

                                                                    משולב עצמים                                                                                                                     JAVA. יסודות מדעי המחשב בשפת ה-  )מגמה( מדעי המחשב 
 חלק א' + חלק ב'             מבט לחלונות. בהוצאת

 בית בובות / הנריק איבסן   רק למי שבתוכנית גלישת רוח: –ספרות 

 



 

 סיון התשפ"א  בס"ד

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

       : חוברת לחופש  – אנגלית

 II BAND -. רשימת המילים מ Tests for Module C (Eric Cohen)               2. 1:  יח"ל 4, 3     

 III BAND -. רשימת המילים מ Exam Practice for Module E (Eric Cohen        2(.  1  :יח"ל    5

 ספרי לימוד: 

 :יח"ל   4-3        

                      1  )Option 1 (Eric Cohen) Literature for 4 Points  

                      2   )Revised Mateering  Module C   (Eric Cohen) 

 יח"ל:   5 
       5 Points literature program option 1 upp .1 

       2  .Mastering Module E G – Eric Cohen 

  

 . מבחן הקבצות  יערך בשיעור הראשון בתחילת השנה
 ן יכלול: אנסין, כתיבה ואוצר מילים. המבח

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

Hebrew             -Engllish -Oxford English       .או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן       

 . המילוניות הבאות מאושרות: לכל התלמידיםילונית :מילונים: הותר שימוש במחשוב

 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 

 ש"ח  420-. מחיר    TS- WIZCOMTECH. קוויקשנרי 4

 . פרקים באקולוגיה / רות אמיר 1-)מגמה(   ביולוגיה
   המרכז להוראת המדעים תשס"איחידת החיים / חיה גרוס ויהודית עתידיה /  –התא .2                     

 

 ב / עדי רוזן -. מכניקה ניוטונית כרכים א1מגמה(      (פיסיקה

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

 
 ת שנה!לא לקנות לפני תחיל    –סוציולוגיה 

 וצ' רכסה   .מחברים: ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן   .קבוצה -ציולוגיה: במעגלי חברה.סו1

 (2003). 

מוסד המשפחה. מחברים: ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן.   -סוציולוגיה: במעגלי חברה.2

 .(2003)  הוצ' רכס

ונית אלעד ואורית רן. הוצ'  חיברות. מחברים: ניסן נוה, ר -סוציולוגיה: במעגלי חברה. 3

     2004))רכס

 )הציוד לא כלול בהשאלת ספרים(   מגמת אומנות:ציוד ל
, מחק, מחדד,  A4(, צבעי מים, בלוק ציור  2B  ,6B.  ניילוניות. עפרונות לרישום )A4קלסר 
 מתכת פשוט וספר רישום = סקצ'בוק סרגל

 


