
                                                                 
   

 
 
 

 בפ"תשרשימת ספרי לימוד וספרי עזר לשנת הלימודים  
 

 כיתות י' 
 

 ספרי הלימוד שיש לרכוש לקראת שנה"ל הבאה.  רובהרשימה הבאה מפרטת את 
 

 מקצועות חובה 
 

 ספרים  מקצוע

 הבעה ולשון -עברית 
   10, י'  5, י' 4מלבד י' 

   ברגראילת   –שון"  "בציר הל

 היסטוריה 
 

  מלבד כיתה)  ות / יגאל משעולנית וראשית הציונהלאומיות המודר .1
 .(5'י

  , דוד שחר נעמי ורד, / הוצאת רכס, אייל נווה  ריות ושואהטיטוטל  .2
     .(כולם) –

 י"ל(   3מתמטיקה )
 אומץ ו  כולל כיתות מב"ר

   יואל גבע   –  801 מתמטיקה שאלון

 י"ל(   4יקה )מטמת
             )לכיתה י'( כרך א'+ב'  680+   480אלונים  גבע,  ש  לא ומתמטיקה י

 בתוספת נספח חדש לספר ו מהדורה רגילה א מהדורה מעודכנת
 

 י"ל(   5מתמטיקה )

         כרך א'+ב' )לכיתה י'(       806+  804שאלונים   מתמטיקה יואל גבע .1
 . וספת נספח חדש לספרתב, או מהדורה רגילה מהדורה מעודכנת

 

 .)ירוק( 806י"ל כרך ג' שאלון    5יקה יואל גבע טמתמ .2

 י"ל(  4)  אנגלית
1.  Making headway – UPP  

   2. Literature for 4 points – Option 2 – ECB     

 י"ל(  5)  אנגלית

 

1. Take a Stand – book + Workbook – ECB  

2. Literature for 5 points – Option 2 – ECB 

3. Tests for Module E – ECB 

 
  

 

 אזרחות 
 

   .שנה"לבתחילת  ש רכיחוברת ת  
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 מוגברים מקצועות 
 

 

 ספרות

 
תירכש באופן מרוכז בתחילת שנה"ל )המקראה מיועדת  מקראה   •

 לשנתיים. 
 

 ערבית 
 

 ערביה, ערבית לביה"ס העברי  ספר ג' "תל" הוצאת משרד                               -אל .1
 ם , ירושליהחינוך  והתרבות

 . ולותלאחר שיבוץ לאשכ שנה"ל חילת  ת הספר בת נא לרכוש א  
 . שנה"לחוברות  יירכשו בתחילת  .2

 הביטחון -אברהם שרוני, הוצאת משרד  –עברי  -מילון ערבי  .3

הספרים   ה"ל תימסר רשימתלאשכולות בתחילת שנ   לאחר שיבוץ • כימיה 
 למקצועות האשכול. 

 פיזיקה 

כרך א' אופטיקה גיאומטרית, עדי רוזן, מכון   –קרינה וחומר     .1
 למדע.  ויצמן 

 
 .קה בלבדמיועד  לתלמידים ששובצו באשכול פיזי  

 חינוך תעבורתי 
 בראשית שנת הלימודים תירכש ערכת חינוך תעבורתי באופן מרוכז. 

 תוקשב. מהערכה תכלול חוברת למידה, לוח תמרורים וגישה לאתר 
 

 
  

 
 מגמות 

 

 ים ספר מקצוע

 נולוגיה כביוט
 הכימיה, ד"ר    צעדים ראשונים בלימוד  - סביבת הכימיה .1

    דבורה יעקובי, הוצאת רכס
 נטרנט(. )ניתן לרכוש גם ספר דיגיטלי דרך  האי     

 הנדסת תוכנה 
 

        עצמים משולב חלק א'+ ב'   #Cפתיסודות מדעי המחשב ש     
     לחלונות  טמב ת הוצאתחילה  

   2012המוסיקה, הוצאת מט"ח   ולדותת       מוסיקה 

 

תימסר רשימת הספרים   שנה"ל בתחילת אשכולות ל   שיבוץ לאחר  •

 למקצועות האשכול. 

 


