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 רושים.יתנ"ך שלם ללא פ  :    תנ"ך
 

    :כל הכתות        :ספרות
 שברשותכם.לא למכור אותה! לספרותמקראה . 1                     

 ₪ 10בעלות של  יירכשו בתחילת השנה במרוכז -סיפורי עגנון. 2                     
 :רומאן. 3                     

 אמיל אז'אר –: "כל החיים לפניו"  7, יא5, יא3, יא 1יא                         
 ג'רום דיוויד סלינג'ר –: "התפסן בשדה השיפון"  6, יא2יא                         
 אהרון אפלפלד –: "קטרינה"  11, יא9, יא4יא                         
 דויד גרוסמן –"סוס אחד נכנס לבר" :  10, יא8יא                         

 
   :לתלמידי המגמה בלבד                    
 אנטואן דה סנט אכזופרי. "הנסיך הקטן" 1                    
 . חוברת בהוצאה פנימית תימכר בתחילת השנה במרוכז2                    
 הודעה בתחילת השנהעליו מסר ית -. רומאן נוסף 3                    

   
 

 :תותיכל הכ : עברית
 שרי הוצאה לאור /נגה גנאל וקורן נשר שרעבי / בשבילי הטקסט                           
 לשמור את הספר משנה שעברה.                           
 יירכש במרוכז בתחילת השנה.₪,  50,  ילקוט דיגיטלי של מט"ח                           

 
 :9-ו 5,4יא'  מלבד  תותיכל הכ  :סטוריהיה

  דביר-נרת זמורהייובל קוברסקי / כ/   ובעמיםלאומיות בישראל ה .1                
 )נמצא כבר בידי התלמידים(                       

 הוצ' רכס /אייל נווה נעמי ורד ודוד שחר / בונים מדינה במזרח התיכון .2                  
 )נמצא כבר בידי התלמידים(                       

    שגיא כהן /סטוריה של בית שנייה -לעם הספרממדינת המקדש  .3               
 נרת זמורה ביתןיהוצ' כ                     

                                                      הוצ' רכס /אייל נווה נעמי ורד ודוד שחר / טוטליטריות ושואה. 4                 
 שהספר חדש ולא נכתב בו כלום! לבדוקנא )נמצא כבר בידי התלמידים(                       

 
 
  :9-ו 5,4 סטוריה ליא'יה

 הוצ' מט"ח / לאומיות במבחן-מסעות בזמן .1                
 הוצ' מט"ח / בונים מדינה במזרח התיכון -מסעות בזמן .2                

 התלמידים()נמצא כבר בידי                        
    /שגיא כהן / סטוריה של בית שנייה -ממדינת המקדש לעם הספר. 3                  

 הוצ' כנרת זמורה ביתן                      
        הוצ' מט"ח/  סעות בזמן משלום למלחמה ושואהמ .4                     

 שהספר חדש ולא נכתב בו כלום!         לבדוקנא                      
                                                                           

                                                                           חינוך משרד ה אתהוצ /להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית  :אזרחות
     המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו

http://www.tichon.org.il/


 
 :לתלמידי המגמה בלבד:   לימודי א"י

 הוצאת יד בן צבי /הנגב  .1                     
 מהתקופה הצלבנית ועד ימינו.,  . זאת ירושלים2                    

 הוצאת יד בן צבי /  חלק ב                         
 
 

  ותלמידי המגמהל"ב לתלמידי   :אדם וסביבה  :גיאוגרפיה
  מותאם לבחינות בגרות  – כלכלי-מדיני-אטלס פיזי. 1                       
 תכניות לימודים משה"ח /מט"ח  / הפיתוח והתכנון המרחבי. 2           

 ,המרכז למיפוי ישראל/  האטלס הלאומי -אטלס ישראל החדש .3           
 ם-האוני' העברית י               

 מט"ח, ספר הכנה לבגרות/  21-ישראל במאה ה .4           
 
 

 
   :תלמידי המגמה בלבדל  :כימיה

 מאושר ע"י משרד החינוך.  -מיה בקלות"ימנוי לאתר האינטרנט "כ      
 רכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים. ייהמנוי                 
 מנוי זה מהווה תחליף למספר ספרים.                

 
 

 .הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת השנה   :ביולוגיה
 
 

  :לתלמידי המגמה בלבד :ביוטכנולוגיה
 ,הנדסה גנטית מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים

 המחלקה להוראת מדעים. הוצאת מכון ויצמן / ד"ר דן מיכאל וד"ר ענת ירדן 
 
 

מחלקה להוראת הב', עדי רוזן וזאב קרקובר, -כרכים א' ו ,מכניקה ניוטונית: יקהזפי
 מכון ויצמן למדעמדעים, ה

  

 פסיכולוגיה /סוציולוגיה  :מדעי החברה
   :לתלמידי המגמה בלבד                           

       .הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת השנה                            
 
 

   :תלמידי המגמה בלבדל :מדעי המחשב
      .הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת השנה                             

 
   

 :לתלמידי המגמה בלבד: ערבית
 שניחלק  דן שובל / ערבית ספרותית בכיף               
 
 

        :מגמה בלבד לתלמידי :פילוסופיה
 ד"ר יובל שטייניץ / הזמנה לפילוסופיה            

 לרכישה בתחילת השנה -הוצאת תיכון הראל ב ת טקסטיםוחובר            
      



 
 

 אין ספר לימוד: מנהל עסקים
 
 

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

 .עדיפות לרכישת הספר בגרסה המודפסת על פני המקוונת                      
 שתיי חוברות תאוריה של המוסיקה / חן עמר / הוצאת תיכון הראל.  2

 לקניה בתחילת שנת הלימודים        
 

 
 

 שני מחזות בשנה.: תיאטרון
 מקראה תימכר בתחילת השנה.                   
                                  

 
 אין ספרי לימוד  : קולנוע

 
 

             לתלמידי המגמה בלבד  :אומנות
 חוברת פנימית שהופקה בביה"ס               

 
              :                                                לשיעורי החינוך הגופני יש להגיע בתלבושת ספורט  :חינוך גופני

.                                                     עם סמל בית הספר כחול כהה /אפור  בצבעחולצה 
     בצבע שחור. ספורט מכנס/מכנסי טייץ 

                                        
 לתלמידי מגמת החינוך הגופני: 

 בידי התלמידים()נמצא כבר  / שחר נייס ועומרי ענבר זיולוגיה של המאמץיפ. 1
 ירכשו במרוכז:בתחילת שנה     

 שרגא שדה / רעיה יאור ו פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע מיטבי. 2
 תולדות החינוך הגופני . 3
 לבגרות חוברת סיכומים. 4
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Grammar  

Helper 4  
 

 UPPבהוצאת 
Take a Stand 

 ספר+חוברת
 

 ECBבהוצאת 

:Literature 

 
 חוברת משנה שעברה



 
 
 

 :  מתמטיקה
 

 יח"ל 3 
 יואל גבע/   803שאלון            
 )נמצא כבר בידי התלמידים( -יואל גבע/  802שאלון          

 נמצא כבר בידי התלמידים() 802שאלון  –של משרד החינוך  החדשהמאגר          
       

         
 יח"ל  4

 .יש לשמור את הספרים של יואל גבע משנה שעברה        
 )נמצא כבר בידי התלמידים(יואל גבע  / כרך ג'  804שאלון         
 יואל גבע /  כרך ד' 804שאלון         

 
 

 יח"ל 5 
 .משנה שעברה יואל גבעיש לשמור את הספרים של          
 בני גורן /  1-חלק ב' 806שאלון          
  בני גורן/   2-חלק ב' 806שאלון          

 
 

 יח"ל מבר ואתגר  3         
 יואל גבע /  802שאלון          
 802שאלון  –של משרד החינוך  החדשהמאגר          

 
 
 
 

 תלמידים יקרים,

 
 ץ.יתישלח במהלך חופשת הק א"פשנת הלימודים תשהודעה על פתיחת 

 חופשה נעימה!

 

   

 

  )לא משומש(  לא משומש  לא משומש
Exam practice for 

nodule  G 
  

 לא משומש

 ECBבהוצאת 

 
 


