רשימת ספרי לימוד לש ת תש"פ /שכבה י"א -תיכון הראל
 מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il

ת "ך:
ספרות:

ת "ך שלם ללא פרושים.
 .1מקראה לספרות שברשותכם.לא למכור אותה!
 .2רומאן -הודעה על הרומאן תימסר בתחילת ש ה.
 .3סיפורי עג ון -יירכשו בתחילת הש ה במרוכז בעלות של ₪ 10

לשון והבעה  :כל הכתות:
בשבילי הטקסט  /גה ג אל וקורן שר שרעבי /שרי הוצאה לאור
לשמור את הספר מש ה שעברה.
ילקוט דיגיטלי של מט"ח  ,₪ 50 ,יירכש במרוכז בתחילת הש ה.
הסטוריה :כל הכתות מלבד יא'  5,4ו:9-
.1הלאומיות בישראל ובעמים  -בו ים מדי ה במזרח התיכון )שימו לב!
הספר ק ה ע"י תלמידי י' הש ה-אל תמכרו אותו(

.2ממדי ת המקדש לעם הספר -הסטוריה של בית ש י /שגיא כהן/
הוצ' כ רת זמורה ביתן
 .3טוטליטריות ושואה /אייל ווה עמי ורד ודוד שחר /הוצ' רכס

הסטוריה ליא'  5,4ו:9-
.1מסעות בזמן-לאומיות במבחן /הוצ' מט"ח
.2מסעות בזמן -בו ים מדי ה במזרח התיכון /הוצ' מט"ח

)שימו לב! הספרים ק ו ע"י תלמידי י' הש ה -אל תמכרו אותם(
.3מסעות בזמן משלום למלחמה ושואה\הוצ' מט"ח

אזרחות :להיות אזרחים בישראל במדי ה יהודית ודמוקרטית /הוצאת משרד החי וך
המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו
לימודי א"י :לתלמידי המגמה בלבד:
צפון הארץ /הוצאת יד בן צבי
זאת ירושלים  ,חלק א' –מראשיתה עד התקופה המוסלמית.
גיאוגרפיה :אדם וסביבה :לתלמידי ל"ב ותלמידי המגמה
 .1אטלס פיזי-מדי י-כלכלי – מותאם לבחי ות בגרות
 .2הפיתוח והתכ ון המרחבי  /מט"ח  /תכ יות לימודים משה"ח
 .3אטלס ישראל החדש -האטלס הלאומי  /המרכז למיפוי ישראל\
האו י' העברית י-ם
 .4ישראל במאה ה / 21-ספר הכ ה לבגרות\מט"ח

כימיה :לתלמידי המגמה בלבד:
מ וי לאתר האי טר ט "כימיה בקלות" -מאושר ע"י משרד החי וך.
המ וי ירכש במרוכז בתחילת ש ת הלימודים.
מ וי זה מהווה תחליף למספר ספרים.
ביולוגיה :לתלמידי המגמה בלבד:
 .1מערכות גוף האדם בדגש על הומיאוסתזיס שברשותכם!
דוחות מעבדה,וחוברת מעבדה ש למדו בי'.
. 2פרקים באקולוגיה -מהדורה חדשה ,כולל הפרק מגוון ביולוגי:רות
אמיר  /הוצאת המרכז להוראת המדעים
 .3התא –המרכז להוראת המדעים ,יתן להורדה דיגיטלית ) (pdfללא
עלות
ביוטכ ולוגיה :לתלמידי המגמה בלבד:
ה דסה ג טית מעקרו ות ושיטות למחקר ויישומים /
ד"ר דן מיכאל וד"ר ע ת ירדן  /הוצאת מכון ויצמן המחלקה להוראת
מדעים.
פיזיקה :מכ יקה יוטו ית  /כרכים א' ו-ב' ,עדי רוזן וזאב קרקובר ,המחלקה להוראת
המדעים .מכון ויצמן למדע
מדעי החברה :לתלמידי המגמה בלבד:
סוציולוגיה  :הודעה תבוא בתחילת הש ה
פסיכולוגיה  :מפגשים עם הפסיכולוגיה  -פסיכולוגיה כללית
ציפי בראל ומרים וי מאיר  /הוצאת רכס

מדעי המחשב :לתלמידי המגמה בלבד:
הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת הש ה
ערבית :לתלמידי המגמה בלבד:
ערבית ספרותית בכיף  /דן שובל–חלק ש י
פילוסופיה :לתלמידי מגמה בלבד:
הזמ ה לפילוסופיה  /ד"ר יובל שטיי יץ
חוברת טקסטים  /הוצאת תיכון הראל  /לרכישה בתחילת הש ה

מ הל עסקים :לתלמידי המגמה בלבד
חוברת פ ימית בהוצאת ביה"ס.

מוסיקה:
www.school.kotar.co.il/KotarApp/Shop/AddToCart.aspx?nBookID=96844987/

עדיפות לרכישת הספר בגרסה המודפסת על פ י המקוו ת.

תיאטרון :לתלמידי המגמה בלבד:

המחזה :מקבת /שייקספיר בהוצאת עם עובד ,תרגום מאיר ויזלטיר.

קול וע :

לתלמידי המגמה בלבד:
מסך הקסם /ע ר פרמי גר

אומ ות :לתלמידי המגמה בלבד
חוברת פ ימית שהופקה בביה"ס
חי וך גופ י  :פזיולוגיה של המאמץ  /שחר ייס ועומרי ע בר
לשיעורי החי וך הגופ י יש להגיע בתלבושת ספורט -חולצה בצבע אפור או
כחול כהה ומכ סי טייץ או מכ סי כדורגל.

מתמטיקה :
 3יח"ל
שאלון  / 803יואל גבע
שאלון  / 802יואל גבע ) -מצא כבר בידי התלמידים(
המאגר החדש של משרד החי וך – שאלון  ) 802מצא כבר בידי התלמידים(
 4יח"ל
יש לשמור את הספרים של יואל גבע מש ה שעברה
שאלון  804כרך ג'  /יואל גבע ) מצא כבר בידי התלמידים(
שאלון  804כרך ד'  /יואל גבע
 5יח"ל
יש לשמור את הספרים של ב י גורן מש ה שעברה
שאלון  806חלק ב' / 1-ב י גורן ) מצא כבר בידי התלמידים(
שאלון  806חלק ב' / 2-ב י גורן ) מצא כבר בידי התלמידים(
 3יח"ל מבר ואתגר
שאלון  / 802יואל גבע
המאגר החדש של משרד החי וך – שאלון 802

תלמידים יקרים,
ש ת הלימודים תש"פ
תחל ביום חמישי  , 29/8/19,בשעה . 8:30
חופשה עימה!

