
 

 "אפ' לשנה"ל תשירשימת ספרי לימוד לכיתה 

 אנגלית י' 

 כל תלמידי כיתות ט' קיבלו בסוף השנה הודעה לגבי שיבוצם בשנה הבאה.

 או אלקטרוני  מילון קשיחיש לרכוש 

5 POINT ENGLISH  

 

1. Master Class - Edna Assis @ 2008 E.C.B.   

2. Master Class Practice Book- Edna Assis @ 2008 E.C.B 

3. Help Yourself To English Grammar 2 – Ronit Broder, Batya Yaffe @ 2003 ,UPP  ספר   

4 מילון אוקספורד .   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers  

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d 

  לשימוש עד סוף כיתה יב'           

 או  מילון זילברמן אנגלי – עברי / עברי – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'

5. "Literature for 5 points" – option 1 – E.C.B   

 

4 POINT ENGLISH  

1. "Contrasts" Rita Carmel, Janet Goren and Harriet Coddington   -  E.C.B  

2. " Contrasts –Practice Book" Rita Carmel, Janet Goren and Harriet Coddington   - Eric 

Cohen Books  

3. Grammar Helper 5 – UPP  

4 מילון אוקספורד .   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers  

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d  

  לשימוש עד סוף כיתה יב'           

 או  מילון זילברמן אנגלי – עברי / עברי – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'

5. "Literature for 4 points" – option 1 – E.C.B  

 

 :היסטוריה

 .טביביאן הוצאת מט"חק.  –מסעות בזמן  –. "לאומיות במבחן" 1

 .ק. טביביאן הוצאת מט"ח – מסעות בזמן –.  " ממדינת מקדש לעם הספר" 2

 

 :הבנה והבעה לשון,

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

 



 

 מכון הרטמן. –מעגלי שייכות  :מחשבת ישראל / השכלה כללית

 

 :מתמטיקה

 לכיתה י' כרכים א+ב )שני ספרים( / יואל גבע. 806-ו 804מתמטיקה שאלונים  –יח"ל(  5-4קבוצה מורחבת )

לפי  / יצחק שלו )מעודכן 801+802שאלון  יח"ל חלק א+ב )ספר אחד( 3מתמטיקה  –קבוצה מצומצמת 

 המאגר החדש(.

 

 ספר קשיח או דיגיטלי.  חוברת פנימית "ספרות לחטיבה העליונה". :ספרות

 .8:00-12:00באשכול הפיס בשעות  3.9.2020-בתאריך הרכישה מרוכזת בביה"ס 

 יירכש במרוכז.( שמעון בוזגלו)בתרגום אדיפוס  או)בתרגום אהרון שבתאי(  מחזה קלאסי אנטיגונה

 המורה המלמד יירכש במרוכז.רומן לפי בחירת 

 

 חוברת פנימית בהוצאת ביה"ס תירכש בתחילת שנה"ל. מומלץ בהוצאת קורן.  -תנ"ך מלא :תנ"ך

 

 מסלולי בחירה

 ערבית 

 . התלמידים ירכשו חוברת תרגול פנימית הנבנית ע"י מורי המגמה.1

 .שנה"להודעה תינתן בתחילת  –. ספר דקדוק ותחביר 2

 .עברי ללשון הערבית החדשה / ד. איילון, פ. שנער – מילון ערבי .4

 עברי שימושי / אברהם שרוני, משרד הביטחון.  – . מילון ערבי5

  )ספרים קשיחים בלבד(. ניתן יהיה לרכוש מילונים במרוכז בתחילת השנה    

 

  הוצאת רכס. /דבורה יעקבי  –"בסביבת הכימיה"  :כימיה

 /https:/classoos.com/il/book/239מומלצת מהדורה דיגיטלית: 

 

 :פיזיקה חמד"ע

יתן נ מכון ויצמן למדע. עדי רוזן/ /ואילך 2011מהדורה מכניקה ניוטונית כרך א' ספר דיגיטלי חינם:  .1

  .לרכשו מהדורה מודפסת של הספר

ירכש בהמשך השנה  מהדורת   / עדי רוזן / מכון ויצמן למדע. י"ל  5לקט מבחני בגרות פיסיקה  .2

2019. 

 תימסר הודעה על רכישת ספרים נוספים.פ"א במהלך תש      

 

 נא לשמור את הספר משנה שעברה.  :יח"ל( 5)למי שמרחיב/ה מסלול  צרפתית

En francais 1/ Valerie Laskow   ספר כתום 

 פירוט ספרי הלימוד למגמות בעמוד הבא



 

 )ניתן לבדוק מול ספריית בית הספר(: :תאטרון

 קומדיה 

 . תרגום: ט. כרמי. ויליאם שייקספיר /. "חלום ליל קיץ"' 1

 הוצאת: ספריית הפועלים.      

  .)אפשר גם: חלום ליל קיץ. תרגום: אברהם עוז. הוצאת: הקיבוץ המאוחד(    

 . "הזמרת הקרחת" / אז'ן יונסקו. תרגום: עדה בן נחום. הוצאת אור עם.2

 תיאטרון ריאליסטי / ישראלי

 . "בית בובות" / הנריק איבסן. תרגום: גד קינר. הוצאת אור עם.1

 ולא הרומן!( המחזה"הוא הלך בשדות" / משה שמיר. הוצאת: אור עם ). 2

 תיאטרון בימוי 

 . "משחקים בחצר האחורית" / עדנה מזי"א. הוצאת: אור עם.3

 

 :מוסיקה קלאסית

 .)או בקלאסוס( יירכש בקנייה מרוכזת –בהוצאת מט"ח  20-מימי הביניים עד המאה התולדות המוסיקה 

 

 :מוסיקה ג'אז

 . "קצב לכולם" / רוני הולן.1

 . "יסודות בהרמוניה של הג'אז ושל המוסיקה הקלה" / אלי בנקאוט ועמיקם קימלמן.2

 )רח' צייטלין ת"א( שכטר)דיזינגוף סנטר ת"א(  כלי זמר)דימול ר"ג(,  מרוםאת הספרים ניתן לרכוש ב: 

 . ספר הקוראלים של באך. 3

 

  :לתלמידי אמנות פלסטית -תולדות האמנות 

כרכים בהוצאת "כתר" ובהם  4 -מומלץ לרכוש אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול  להרחבה והעשרה:

 הסברים ותמונות צבע על פי התקופות הנלמדות במקצוע.

"היבטים בהבנת האמנות הפלסטית" כולל תמונות היצירות  -ספר חדש של חיה גדות – ** להעשרה ולא חובה

 והסברים.

 

 

 

 


