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רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א  /שכבה י' – תיכון הראל
 מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il
תנ"ך  :תנ"ך שלם ללא פירושים.
ספרות  :מקראה לספרות בהוצאה פנימית .לרכישה בביה"ס בסך .₪ 70
הודעה על מועד המכירה תימסר בתחילת שנה.
עברית  :כל הכיתות
בשבילי הטקסט /נגה גנאל וקורן נשר שרעבי /שרי הוצאה לאור
יש לשמור את הספר גם לכיתה יא.
היסטוריה :כל הכיתות –
 .1הלאומיות בישראל ובעמים יובל קוברסקי ,הוצאת כנרת זמורה
 .2טוטליטריות ושואה אייל נווה נעמי ארד ודוד שחר ,הוצאת רכס .יש
להקפיד על ספר חדש בהוצאה מעודכנת.
 .3הלאומיות בישראל ובעמים-בונים מדינה במזרח התיכון ,הוצ' רכס.
יש לשמור את הספרים גם לכיתה יא'
ביולוגיה:

הודעה תינתן בתחילת השנה.

גיאוגרפיה  :לתלמידי כיתות י'+5י' 9ולתלמידי המגמה
אטלס כרטא פיסי-מדיני-כלכלי-חברתי מותאם לבחינות בגרות
הפיתוח והתכנון המרחבי מט"ח /תכניות לימודים משרד החינוך

מחשבת ישראל :חוברות יירכשו במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
חינוך גופני  :לשיעורי החינוך הגופני יש להגיע בתלבושת ספורט:
חולצה בצבע אפור  /כחול כהה עם סמל בית הספר.
מכנסי טייץ /מכנס ספורט בצבע שחור.

מקצועות בחירה:

מיועד רק לתלמידים הבוחרים להרחיב מקצועות אלו

לימודי א"י  :זאת ירושלים חלק ב'
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מהתקופה הצלבנית עד ימינו .הוצאת יד בן צבי.
יש לשמור לשנה הבאה -ליא
סוציולוגיה  :הודעה על ספרי לימוד תימסר בתחילת בתחילת שנה.
כימיה  :בסביבות הכימיה ד"ר דבורה יעקובי  ,הוצאת רכס
פיזיקה  :פיזיקה – כיתה י  -בהוצאת תיכון הראל
ערבית  :ערבית ספרותית בכיף דן שובל –חלק ראשון
מילון ערבי-עברי יירכש בקנייה מרוכזת במהלך השנה.
אומנות:

הודעה תבוא בתחילת השנה.

תיאטרון :שני מחזות בשנה .מקראה תימכר בתחילת השנה.

מוסיקה:
 .1המחר לעולם אינו יודע ארי קטורזה
 .2שתיי חוברות תאוריה של המוסיקה  /חן עמר  /הוצאת תיכון הראל
לקניה בתחילת שנת הלימודים
כלכלה  :אין ספר לימוד.
מדעי המחשב :אין ספר לימוד.
פילוסופיה :הודעה תינתן בתחילת השנה.
החינוך הגופני :פיזיולוגיה של המאמץ  /שחר נייס ועומרי ענבר
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Literature:
בתחילת השנה תינתן הודעה
לגבי רכישת מקראה בספרות

Literature:
בתחילת השנה תחולק חוברת
של יצירות ספרותיות

ניתן לרכוש גרסאות אחרות

לא משומש
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מתמטיקה :
 3יח"ל
שאלון / 802יואל גבע
המאגר החדש של משרד החינוך – שאלון 802
 3יח"ל מבר
שאלון  / 801יואל גבע
המאגר החדש של משרד החינוך –שאלון 801
 4יח"ל
שאלונים  804ו  ,806כרך א' וכרך ב' /יואל גבע -המהדורה החדשה
 5יח"ל
שאלונים  804ו  ,806חלק א'  /בני גורן
שאלון  806חלק ב' / 1-בני גורן
שאלון  806חלק ב' / 2-בני גורן

תלמידים יקרים,
הודעה על פתיחת שנת הלימודים תשפ"א תישלח במהלך חופשת הקיץ.
במהלך השבוע האחרון של חופשת הקיץ תוזמנו למפגש אישי
עם מחנך/ת הכיתה.
חופשה נעימה!

