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תנ"ך:

תנ"ך שלם ללא פרושים.

ספרות. 1 :מקראה לספרות וספורי עגנון שברשותכם!
 .2ביקור הגברת הזקנה /דירנמט
 .3לתלמידי ל"ב (י"ב  5י"ב " )9בית בובות" /הנריק איבסן
ספרות :לתלמידי המגמה:
בדמי ימיה  /שמואל יוסף עגנון  .חוברת בהוצאה בית ספרית.
רכישה מרוכזת בתחילת שנה.
אזרחות :להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית/
הוצ' משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו .נשמר משנה
שעברה.

לתלמידי המגמות:
לימודי א"י .1 :נגב /הוצאת יד בן צבי
 .2זאת ירושלים  ,חלק ב' –מהתקופה
הצלבנית ועד ימינו
גיאוגרפיה :לתלמידי ל"ב ותלמידי המגמה:
 .1אטלס פיסי-מדיני-כלכלי (מהשנה שעברה) מותאם לבחינות בגרות
. 2מנוי לאטלס דיגיטלי .₪ 20 -פרטים ימסרו בתחילת השנה.
 .3ישראל במאה ה /21-ספר הכנה לבגרות /מט"ח שברשתכם!
 .4זרקור למרחב /ניבה דגן לינדה גטניו /הוצ' רכס
מדעי החברה :הודעה על ספרי לימוד תימסר בתחילת השנה.
פילוסופיה :הזמנה לפילוסופיה\ד"ר יובל שטייניץ
אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם\סארטר
הזר\ אלבר קאמי
כימיה :לשמור משנה שעברה
. 1אנרגיה בקצב הכימיה /ד"ר מרים כרמי,אדית ויסלברג /הטכניון
 .2טעם של כימיה /אורית הרשקוביץ  /הוצאת הטכניון
ספר חדש:
 .3פולימרים סינטטיים חומרים כבקשתך /נאוה מילנר ,הוצאת מכון
ויצמן למדע.
ד"ר עירית ששון,רות שטנגר\ הוצאת הטכניון

פיזיקה:

חשמל ומגנטיות ,דוד זינגר ,הוצאת רכגולד ושות ' ( .ספר נמצא ברשות
התלמידים משנה שעברה)
מודלים של האטום והגרעין .כרכים ב' ו-ג' .עדי רוזן ,המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן( .ספר חדש)

ביולוגיה :לשמור הספרים הנמצאים ברשות התלמידים.
בתחילת השנה תתפרסם רשימת הספרים.
ביוטכנולוגיה. :הנדסה גנטית מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים /
ד"ר דן מיכאל וד"ר ענת ירדן\הוצאת מכון ויצמן
מחשבת ישראל :את שאהבה נפשי  /אהבה וזוגיות במחשבת ישראל.
הוצאת האגף לתיכנון ופיתוח תוכניות לימודים
ספרדית :חוברת שהופקה בבית הספר
ערבית :ערבית ספרותית בכיף /חלק / 3דן שובל
מנהל עסקים :הודעה תבוא בתחילת השנה
תיאטרון :המחזה :הוא הלך בשדות /משה שמיר
במהלך השנה יהיו עוד שני מחזות.

קולנוע :לשמור את הספר מי"א" :מסך הקסם "-ענר פרמינגר
אומנות :חוברת פנימית שהופקה בביה"ס.
מוסיקה :תבוא הודעה בתחילת שנה

אנגלית – שכבה יב
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Point to 3
Module B Log

Steps to Writing
For Module C
ECB בהוצאה של

UPP בהוצאה של

Exam Practice for
Module C

Revised
Mastering Module C

ECB בהוצאה של

ECB בהוצאה של
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Grammar
I ssues 1
UPP בהוצאה של

Perfecting
Module E
UPP בהוצאה של

Mastering
Modules
E
ECB בהוצאה של
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Grammar Issues 2
( משנה שעברה
)
UPP בהוצאה של

UPP בהוצאה של

UPP בהוצאה של

Mastering Modules
E&G
( בספר אחד
)
ECB בהוצאה של

מתמטיקה:
כיתות יב + 5/יב+ 9/יב4/
שאלון  / 803יואל גבע
 4יח"ל
שאלון  / 805יואל גבע
 5יח"ל
שאלון  / 807בני גורן

תלמידים יקרים,
שנת הלימודים תשע"ט
תחל ביום חמישי  30.8.18בשעה 08:15
חופשה נעימה!

