
 כיתות י' -תשפ"א לימוד ספרי רשימת

בהתאם למידע שנשלח אליכם בסוף שנת הלימודים, בית הספר עובר השנה להשאלה דיגיטלית 

יישלח  ישירות מול קלאסוס הצטרפותהתשלום והלשנה לתלמיד. המידע לגבי ₪  320בעלות של 

 .אליכם בהמשך החופשה. להלן רשימת הספרים באם תבחרו לרכוש אותם עצמאית

 הוצאה והמחבר הספר שם מקצוע

 רכישה מרוכזת לבגרות 70%תנ"ך  -פלורה ויניצקי תנ"ך

 ד"ר דולי לוי ומאיה דלל הוצאת רכס שיאי לשון לשון

היסטוריה של בית  -ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה

 שגיא כהן -שני

 כינרת

 

הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד 
 יובל קוברסקי -1920

 כינרת

 מתמטיקה

 

 יח"ל 3

 יואל גבע -801שאלון 

 

 יואל גבע

 יח"ל 5-4

 יח"ל 4-5ארכימדס לכיתות י' 

 יואל גבע -כרך א' -804-806שאלון 

 יואל גבע -כרך ב' – 804-806שאלון 

 

 

 יואל גבע

 יואל גבע

 מואץ

 יואל גבע -כרך ג' -806שאלון 

 יואל גבע -כרך ד' -806שאלון 

 

 יואל גבע

 עיואל גב

ספר לימוד פנים בית ספרי יישלח במשו"ב בתחילת  פילוסופיה
 השנה

 ליידי דיוויס

 האטלס האוניברסיטאי החדש גיאוגרפיה

 חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה

 משה ברוור

  אין צורך בספרים אזרחות

 אברהם שרוני מילון ערבי עברי שרוני )המקוצר( ערבית

בתחילת השנה ספר לימוד יירכש במרוכז   

 חינוך תעבורתי שלך ובשבילך חינוך תעבורתי

לוח תמרורים החדש של מדינת  -ספרון תמרורים
 ישראל

 

 
 .הבא בדף המשך                                                                                                        



 

 'י ותכית -תשפ"א לימוד ספרי רשימת המשך

 הוצאה והמחבר הספר שם מקצוע

 Linking Lines - Revised אנגלית

5 Point Literature Program  – 

Option 2   

UPP 

UPP 

 

 ב"ל כיתות

 לאחר השנה בתחילת תימסר הודעה

 הלימוד לרמות התלמידים שיבוץ

 

 מואץ' י

Linking Lines – Revised   

5 point Literature Program– 

Option 2   

Point to E  

Focus on Writing 2  

 

 

UPP 

UPP 

 

 

 
 :החינוך משרד י"ע מאושרים מילונים

  אנגלי, ממ' וממ"ד / שמעון זילברמן-עברי/עברי-המילון המקיף החדש אנגלי

OXFORD ENGLISH-ENGLISH-HEBREW STUDENT'S 

DICTIONARY \ OXFORD 

 מילוניות מאושרות ע"י משרד החינוך 
 

 לוני כהן    -     XF7אוקספורד 
   

Textib Babylon 9222     - יהודה ברמן 
  

Babylon Plus Texton   - יהודה ברמן 
 

TS- WIZCOMTECH   -  
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 'י כיתות -תשפ"א לימוד ספרי רשימת שךהמ

 

 הוצאה והמחבר הספר שם מקצוע

-חינוך גופני

 מגמה

פיזיולוגיה של 

 המאמץ
 פוקוס

 En français 1 צרפתית

 ספר

Valerie laskow 

 

 אין צורך בספרי לימוד  אמנות

 -"בסביבת הכימיה" כימיה
צעדים ראשונים 
 בלימוד הכימיה

 ד"ר דבורה יעקובי

 ן צורך בספרי לימודאי  ביולוגיה

לקט ניסויים  ביוטכנולוגיה

בביוכימיה 

ב' כהן,  -מכשירית

 מ' שטרן, ש' אליאס

 אורט

התלמידים יקבלו מידע וקישור לסביבות  -סביבות לימוד דיגיטליות  

 הלימוד הדיגיטליות בביוטכנולוגיה בתחילת שנת הלימודים.

 בביה"ס מקראה נערכת ומודפסת לשימוש פנימי  ספרות מורחב

 מקראה תירכש בתחילת השנה  מגדר

ספר דיגיטלי  פיסיקה

 חינם!!

  -מכניקה ניוטונית

 כרך א' 

 מחבר: עדי רוזן

 מכון וייצמן למדעהוצאת: 

 ניתן לרכוש מהדורה מודפסת של הספר.

לקט מבחני בגרות 

יח"ל  5פיסיקה, 

 2019מהדורה 

יירכש במהלך 

 השנה

 מחבר: עדי רוזן

 יצמן למדעמכון ויהוצאה: 

 

 המשך בדף הבא....        



 

 

 כיתות י' -תשפ"א לימוד ספרי רשימת המשך

יסודות מדעי המחשב,  מדעי המחשב

עצמים תחילה חלק א' 

JAVA- שמרת מן 

 מבט לחלונות

יסודות מדעי המחשב, 

עצמים תחילה חלק ב' 

JAVA- נוע רגוניס 

 מבט לחלונות

 מחשבים מואץ

יסודות מדעי המחשב, 

מים תחילה חלק א' עצ

 #C- שמרת מן 

 

 מבט לחלונות

יסודות מדעי המחשב, 

עצמים תחילה חלק ב' 

 #C- נוע רגוניס 

 מבט לחלונות

ארגון המחשב ושפת 

 סף ברק גונן

http//:data.cyber.org.il/assembly/gvahim_assembly_book.pdf 

 


