ביה"ס התיכון העירוני ע"ש בליך
רשימת ספרים מומלצים לשנה"ל תשע"ח
לכיתות ט
ערבית
מתמטיקה
ומתמטיקה
מואצת
משפט עברי
ביולוגיה
כימיה
פיזיקה

.1
.1
.2
.1
.1
.2
.1
.1

"שפה מספרת תרבות" – סטודיו אפקט ,חלק ג
"אפשר גם אחרת "מתמטיקה לחטיבת הביניים כתה ט – חלק א ,לרמות א ולרמות
מוגברות-הוצאת הטכניון ,מנהלת מל"מ ,משרד החינוך,האוניברסיטה העברית.
(צבע כריכה אפור) מהדורה אחרונה.
הודעה על רכישת ספרים נוספים ,תימסר באתר ביה"ס בהמשך השנה
"יחיד וחברה"  -מכון הרטמן ,הוצאה מעודכנת  -חוברת כחולה בלבד!
הודעה על רכישת ספר תימסר בתחילת שנה"ל
חוברת מעבדה מעודכנת תשע"ב בהוצאה פנימית של ביה"ס ,רכישה בביה"ס ( 25ש"ח)
תינתן הודעה בתחילת השנה
"אופטיקה גיאומטרית" ,קרינה וחומר – כרך א ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון
ויצמן למדע.
יפורסם במהלך שנת הלימודים

לשון
אנגלית

.1
.1
.2
.3

Grammar Issues One, by Batia Elazar and Ronit Broder, UPP
Celebrating Literature, by Anna Louisa Birger, UPP
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

אנגלית מואצת

.1
.2

Teacher will announce at the beginning of the year
Dictionary : A notice will be posted on the school site

צרפתית

.1
.2
.3
.1
.1
.1
.1

Adosphere 1. Livre de l'eleve. Hachette
צבע צהוב Comment ca va? 1 Valerie Laskow -
Le Lexique, Francais – Hebreu ; Hebreu - Francais, Marc Cohen

מילון
"מסע אל העבר –העולם המודרני במשבר  1939-1870הוצאת מט"ח
"אזרחות במדינת ישראל" ,דוד שחר
תולדות המחול ,בהוצאת ביה"ס ( 25ש"ח)
למוזיקה בלבד :קצב לכולם -רוני הולן (חלק א)

.1

חוברת פעילויות לתלמיד – תירכש במרוכז ( 25ש"ח)

.1

תנ"ך במציאות רבודה – כרך א – יירכש ברכישה מרוכזת ועלותו ₪ 25

.1

להשאלה מהספרייה בתחילת השנה – Kuaile Hanyu

1.

 2ספרי קריאה יירכשו בתחילת שנת הלימודים

.1

תנ"ך מלא – ללא פירושים ,הוצאת קורן בלבד

היסטוריה
אזרחות
מחול
מוזיקה
של"ח
סיפורי התנ"ך
סינית
ספרות
תנ"ך

הערות בנושא רשימת הספרים:


ספרים שלא מצוין לידם "רכישה מרוכזת" או "הוצאה פנימית של ביה"ס" – יש
לרכוש בחנויות הספרים ,מחברים או מאחים ,בוגרי ביה"ס וכד'.



ספרים שרשום לידם "הוצאה פנימית של ביה"ס" יירכשו בביה"ס בתאריכים
( ,24/08/17 ,23/08/17ימים רביעי ,חמישי),
בשעות  ,09:00-12:00אצל הגב' חווה ברנובסקי והגב' אביבה אוליאל.
יש להצטייד באמצעי תשלום (בהמחאה לפקודת ביה"ס בליך או במזומן בהתאם
לסכום הרכישה) לפי המחירים הרשומים ליד כל ספר ברשימה.

ביה"ס התיכון העירוני ע"ש בליך
רשימת ספרים מומלצים לשנה"ל תשע"ח
לכיתות י
תנ"ך
לשון
ערבית
מתמטיקה
 3יח"ל
מתמטיקה
 4+5יח"ל
מתמטיקה
מואצת
ביולוגיה
מדעי הרפואה

.1
.1
.2
.1
.2

תנ"ך מלא – ללא פירושים ,הוצאת קורן בלבד
רכישה מרוכזת של חוברות בתחילת השנה.
יש לשמור לכיתה יא את הספר "בציר הלשון" ,אילת ברגר ,הוצאת מודן
מילון ערבי-עברי אברהם שרוני
חוברת עבודה לתלמידי כיתה י ,אלי מזרחי – תרכש בביה"ס בין התאריכים,23/08/17 :
( ,24/08/17ימים רביעי ,חמישי).
מתמטיקה  3יח"ל ,שאלונים  ,802 + 801אתי עוזרי/יצחק שלו (כתום עם פס אפור ,בלי
מקום כתיבה בספר) .מעודכן לפי המאגר החדש
מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון  ,801הוצאת משרד החינוך

.1

יואל גבע/אריק דזלדטי ,מתמטיקה שאלונים  804ו ( 806 -כיתה י')  5 – 4יחידות לימוד
כרך א ,הוצאה מעודכנת
יואל גבע/אריק דזלדטי ,מתמטיקה שאלונים  804ו ( 806 -כיתה י')  5 – 4יחידות לימוד
כרך ב ,הוצאה מעודכנת
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ב  - 1שאלון (035581) 035806

.2

בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ב  - 2שאלון (035581) 035806

.3

הודעה על רכישת ספר נוסף תימסר באתר ביה"ס בהמשך השנה.

.1
.1

ממשיכים עם הספר מהשנה שעברה.
"מערכות ותהליכים באדם ,בבע"ח ובצמחים" ,הוצאת המרכז להוראת המדעים

.1
.1

תינתן הודעה בתחילת השנה
ממשיכים עם הספר מכיתה ט ("אופטיקה גיאומטרית" ,קרינה וחומר – כרך א ,עדי רוזן,
המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע).
"מכניקה ניוטונית" חלק א ,ע .רוזן ,ז .קרקובר ,מכון ויצמן
"מכניקה ניוטונית" חלק ב ,ע .רוזן ,ז .קרקובר ,מכון ויצמן
תינתן הודעה בתחילת שנת הלימודים

.1

הודעה תימסר בתחילת השנה

.1
.2

.2
.1

למגמה בלבד

כימיה
פיזיקה

(מוסלל 5-יח"ל)

פיזיקה

.2
.3
.1

(חובת מדעים)

סינית

אנגלית

.1
.2

Master Class (Student’s book only), by Edna Assis ,ECB
New Practical Grammar for Proficiency by Marcel Dray ,Tami Ronen
and Jean Koren, ECB
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1

Focus (Intermediate level, Stage Three) by Anita Hasson, ECB
)ספר ללא חוברת עבודה(
Help Yourself to English Grammar 1, by Ronit Broder & Batya Yaffe,
UPP
4 Points Literature Program Option 1, UPP
Log Into Literature 4 points by Orley Kathleen Marron, UPP
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1

Focus (Intermediate level, Stage Three) by Anita Hasson, ECB
)ספר ללא חוברת עבודה(
Help Yourself to English Grammar 1, by Ronit Broder & Batya Yaffe,
UPP
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1
.2

High Points by Evelyn Ezra, ECB
New Practical Grammar for Proficiency by Marcel Dray ,Tami Ronen
and Jean Koren ECB
Log continued from last year
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1
.2
.3
.1
.2
.1

חוברת כחולה Comment ca va ? 2 - Valerie Laskow -
Le Lexique, Francais – Hebreu ; Hebreu - Francais, Marc Cohen
ממשיכים עם הספר מכיתה טAdosphere 1. Livre de l'eleve. Hachette :

"נאציזם ,מלחמה ושואה" ,יגאל משעול ,הוצאת היי סקול
"הלאומיות המודרנית וראשית הציונות"  ,יגאל משעול ,תשע"ב  2011הוצאת היי סקול
"יסודות מדעי המחשב בשפת  ,"c#מהדורה חדשה – יירכש במהלך השנה

.2

"תכנות בסביבת אינטרנט" – יירכש במהלך השנה

.1
.2
.3
.4
.1

תולדות המוזיקה,מימי הביניים עד המאה העשרים –בעריכת יהודית כהן
ממשיכים עם הספר מכיתה ט
"סולמוניה" ,הוצאת "מעלות"
 Solfege Des Solfeges 1Aבהוצאת HENRY LEMOINE
רשימת ספרי לימוד תימסר בתחילת שנת הלימודים

.1

ממשיכים עם הספר מכיתה ט

.1
.2
.1

"פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע מיטיבי" ירכש במרוכז בתחילת שנה
הפיזיולוגיה של המאמץ ,שחר נייס וד"ר עמרי ענבר – ירכש במרוכז בתחילת שנה
ספר "חינך תעבורתי" ,ירכש במרוכז בתחילת שנה"ל ,בעלות ( ₪ 40במקום )₪ 70

.1

"יחיד וחברה"  -מכון הרטמן ,הוצאה מעודכנת  -חוברת כחולה בלבד!
אותה החוברת מכיתה ט.

.3

אנגלית מב"ר

.2
.3
.4
.5

אנגלית  4יח"ל

.2
.3

אנגלית מואצת

.3
.4

צרפתית
היסטוריה
הנדסת תוכנה
למגמה בלבד

מוזיקה

למגמה בלבד

תאטרון

מילון

למגמה בלבד

מחול

למגמה בלבד

חינוך גופני

למגמה בלבד

חינוך תעבורתי
חוק ומשפט

למב"ר

הערות בנושא רשימת הספרים:


ספרים שלא מצוין לידם "רכישה מרוכזת" או "הוצאה פנימית של ביה"ס" – יש
לרכוש בחנויות הספרים ,מחברים או מאחים ,בוגרי ביה"ס וכד'.



ספרים שרשום לידם "הוצאה פנימית של ביה"ס" יירכשו בביה"ס בתאריכים
( ,24/08/17 ,23/08/17ימים רביעי ,חמישי),
בשעות  ,09:00-12:00אצל הגב' חווה ברנובסקי והגב' אביבה אוליאל.
יש להצטייד באמצעי תשלום (בהמחאה לפקודת ביה"ס בליך או במזומן בהתאם
לסכום הרכישה) לפי המחירים הרשומים ליד כל ספר ברשימה.

ביה"ס התיכון העירוני ע"ש בליך
רשימת ספרים מומלצים לשנה"ל תשע"ח
לכיתות
תנ"ך
ערבית

.1
.1
.2
.3

(למתחילים
 5יח"ל)

.1
.2
.3
.4

פיזיקה

.1
.2

פיזיקה

(לממשיכים
המוסלל)
בכיתות
.3

מדעי החברה
כלכלה

.4
.1

יא

תנ"ך מלא  -ללא פירושים ,הוצאת קורן בלבד
מילון ערבי-עברי ,שרוני
סרגל עזר הפועל השלם ,יירכש בבית הספר אצל חווה (עלות )₪ 5
חוברת עבודה לתלמידי כיתה יא ,אלי מזרחי – תרכש בביה"ס בין התאריכים,23/08/17 :
( ,24/08/17ימים רביעי ,חמישי).
"מכניקה ניוטונית" חלק א ,ע .רוזן ,ז .קרקובר ,מכון ויצמן
"מכניקה ניוטונית" חלק ב ,ע .רוזן ,ז .קרקובר ,מכון ויצמן
לקט מבחני בגרות ,בעריכת עדי רוזן או כל ספר אחר המכילות בחינות הבגרות האחרונות
ממשיכים עם הספר מכיתה ט ("אופטיקה גיאומטרית" ,קרינה וחומר – כרך א ,עדי רוזן,
המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע)
ממשיכים עם הספרים משנה שעברה ("מכניקה ניוטונית" חלקים א ,ב).
"מודלים של האור ,קרינה וחומר" ,כרך ב ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן
למדע
לקט מבחני בגרות ,בעריכת עדי רוזן או כל ספר אחר המכילות בחינות הבגרות האחרונות
ספר נוסף יירכש במהלך השנה
"אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית-מדיניות חברתית-כלכלית בישראל" ,הוצאת מט"ח

למגמה בלבד

.1

מקראה תירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים בבית הספר בלבד

למגמה בלבד

.1
.1
.2

הודעה תימסר בתחילת השנה
"סוציולוגיה במעגלי חברה -תרבות" ,הוצאת רכס
"סוציולוגיה במעגלי חברה -קבוצה" ,הוצאת רכס

פסיכולוגיה

.1

"מפגשים עם הפסיכולוגיה" ,מרים נוימאיר ,מפגש  ,Iהוצאת רכס

ספרות
סינית
סוציולוגיה

למגמה בלבד

לשון
כימיה
אזרחות
מוזיקה

למגמה בלבד

תאטרון

למגמה בלבד

.1
.1
.2
.3
.1
.1
.2
.3
.4
.1

ממשיכים עם החוברת "שפה משותפת" מהשנה שעברה
ספר נתונים ,הוצאת מכון ויצמן
"כימיה זה בתוכנו" ,הוצאת מכון ויצמן
"חומר למחשבה" הוצאת רכגולד מהדורה חדשה ( 2013כריכה צהובה)
שם הספר יימסר בתחילת השנה ע"י המורה בכל כיתה
ספר כוראלים מלא ()173
תולדות המוזיקה מימי הביניים עד המאה העשרים –בעריכת יהודית כהן.
"סולמוניה" ,הוצאת "מעלות"
ממשיכים עם Solfege Des Solfeges 1A
רשימת ספרי לימוד תימסר בתחילת שנת הלימודים

היסטוריה
מדעי המחשב
למגמה בלבד

הנדסת תוכנה
למגמה בלבד

מחול

.1
.2
.1
.2
.1
.2
.1

בונים מדינה יהודית ודמוקרטית במזרח התיכון ,הוצאת יגאל משעול
"נאציזם ,מלחמה ושואה" ,יגאל משעול ,הוצאת היי סקול
"יסודות מדעי המחשב בשפת  – "c#יירכש במהלך השנה
"תכנות בסביבת אינטרנט" – יירכש במהלך השנה
"מבני נתונים בשפת  , "c#מחברים שמרת מן ,ד"ר נוע רגוניס  ,הוצאת מבט לחלונות
"מודלים חישוביים" ,הוצאת "מבט לחלונות"
ממשיכים עם הספר מכיתה י

למגמה בלבד
.1

Linking Lines by Haya Arbeitman & Asenath Keinan, UPP
)ספר ללא חוברת עבודה(
5 Points Literature Program Option 1, UPP
Bagrut for Module E, by Janet Goren and Rita Carmel , ECB

.4

הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

אנגלית מואצת

.1

אנגלית מב"ר

.2
.3
.1

Log Into Literature 5 Point by Orley Kathleen Marron UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש( Bagrut for Module G , ECB
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

אנגלית  5יח"ל

.2
.3

)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(

.2

Making Sense by Rita Carmel and Janet Goren Student’s book only, ECB
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
Total Bagrut for Module C by Michelle Brody, AEL

)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(

.3
.4

)יש לשמור ספר זה משנה שעברה( 4 Points Literature Program Option 1, UPP
Log Into Literature 4 Points by Orley Kathleen Marron, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
Help Yourself to English Grammar 1, by Ronit Broder & Batya Yaffe, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1
.2
.3
.4
.5

)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש( Total Bagrut for Module C, AEL
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה( 4 Points Literature Program Option 1, UPP
Log Into Literature 4 Points by Orley Kathleen Marron, UPP
Help Yourself to English Grammar 1, by Ronit Broder & Batya Yaffe, UPP
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.5
.6

אנגלית  4יח"ל

מתמטיקה
 3יח"ל

.1
.2
.3
.1

מתמטיקה  3יח"ל
לתלמידים שלמדו 4
יח"ל בכיתה י
.2
וילמדו  3יח"ל
בכתה יא
.1
 4יח"ל
.2
.3
.4
.1
 5יח"ל
.2
.3
.4
.1
מתמטיקה
.2
מואצת
.3
.1
ביולוגיה

למגמה בלבד

ניתן לרכוש
ספרים בזוגות

מדעי הרפואה

למגמה בלבד

חוק ומשפט

למגמה בלבד

צרפתית

למגמה בלבד
חינוך גופני

גאוגרפיה-
אדם סביבה

למגמה בלבד

.2
.3
.4
.1
.2
.3
.1
.2
.1
.2
.3
.1
.1
.2

ממשיכים עם הספר משנה שעברה :מתמטיקה  3יח"ל ,שאלונים  ,802 + 801אתי עוזרי/יצחק
שלו (כתום עם פס אפור ,בלי מקום כתיבה בספר) .מעודכן לפי המאגר החדש
נספח  802לספר של אתי עוזרי/יצחק שלו
מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון  802הוצאת משרד החינוך.
חוברת מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון  801הוצאת משרד החינוך
חוברת מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון  802הוצאת משרד החינוך
בני גורן  /מתמטיקה ( 4יחידות לימוד) חלק ב  - 1שאלון (035481) 035804
בני גורן  /מתמטיקה ( 4יחידות לימוד) חלק ב  - 2שאלון (035481) 035804

ספר נוסף יירכש במהלך השנה
ממשיכים עם כל הספרים מכיתה י'
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ב  - 1שאלון (035581) 035806
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ב  - 2שאלון (035581) 035806
ספר נוסף יירכש במהלך השנה
ממשיכים עם כל הספרים מכיתה י'
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ג  - 1שאלון (035582) 035807
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ג  - 2שאלון (035582) 035807
ספר נוסף יירכש במהלך השנה
"פרקים באקולוגיה" ,רות אמיר ,הוצאת המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית ,
(מהדורה שנייה מורחבת)
"התא  -יחידת החיים" ,חיה גרוס ,יהודית עתידיה
ביולוגיה של האדם ,עדי מרקוזה-הס ,דידה פרנקל ,נורית בשן.
ממשיכים עם הספרים והחוברות מכיתות ט ו -י
ממשיכים עם הספר מכיתה י
"התא  -יחידת החיים" ,חיה גרוס ,יהודית עתידיה
פתרון שאלת הבגרות ,ד"ר אורי יואל ,מהדורה חדשה (מומלץ ,לא חובה)
"דברים שבינו לבינה" ,הוצאת "רכס"
מן המקורות על המשפט ויושר בהוצאת ת"ל
En Francais! 2. La nouvelle methode - Valerie Laskow
חוברת ורודה Textes Litteraires. Valerie Laskow -
Le Lexique, Francais – Hebreu ; Hebreu - Francais, Marc Cohen

מילון
ממשיכים עם כל הספרים מכיתה י
כדור הארץ והסביבה (ספר לימוד בגיאוגרפיה ובפיתוח הסביבה ,לתלמידי החטיבה העליונה),
הוצאת "תל-מטח"
אטלס אוניברסיטאי חדש ,פרופ' משה ברור ,יבנה (משנת  2000ואילך).

הערות בנושא רשימת הספרים:


ספרים שלא מצוין לידם "רכישה מרוכזת" או "הוצאה פנימית של ביה"ס" – יש
לרכוש בחנויות הספרים ,מחברים או מאחים ,בוגרי ביה"ס וכד'.



ספרים שרשום לידם "הוצאה פנימית של ביה"ס" יירכשו בביה"ס בתאריכים
( ,24/08/17 ,23/08/17ימים רביעי ,חמישי),
בשעות  ,09:00-12:00אצל הגב' חווה ברנובסקי והגב' אביבה אוליאל.
יש להצטייד באמצעי תשלום (בהמחאה לפקודת ביה"ס בליך או במזומן בהתאם
לסכום הרכישה) לפי המחירים הרשומים ליד כל ספר ברשימה.

ביה"ס התיכון העירוני ע"ש בליך
רשימת ספרים מומלצים לשנה"ל תשע"ח
ל כ י ת ו ת יב
ספרות
סינית
ערבית

.1
.2
.1
.1
.2

סוציולוגיה
פסיכולוגיה

.1
.2
.1
.2

פיזיקה

.1
.2
.3

כימיה
מדעי המחשב
למגמה בלבד

הנדסת תוכנה
ביולוגיה
ניתן לרכוש
ספרים בזוגות

.4
.1
.2
.1
.2
.1
.1
.2

מחזה ורומן ,יפורסמו בתחילת השנה
כל הספרים מכיתה י (כולל המקראה "ספרות לחטיבה עליונה")
הודעה תימסר בתחילת השנה
חוברת עבודה לתלמידי כיתה יב ,אלי מזרחי – תרכש בביה"ס בין התאריכים,23/08/17 :
( ,24/08/17ימים רביעי ,חמישי).
תרגילים בתחביר ערבי ,ציפי קימלדורף-תבור ונעמי וייסבלט ,המכון ללימודים ערביים,
גבעת חביבה (יירכש במרוכז)
"סוציולוגיה :במעגלי חברה  -מוסד המשפחה" ,הוצאת רכס
"סוציולוגיה :במעגלי חברה  -חיברות" ,הוצאת רכס
"מפגשים עם הפסיכולוגיה" ,מרים נוימאיר וציפי בר-אל ,מפגש  IIפסיכולוגיה התפתחותית,
הוצאת רכס
"מפגשים עם הפסיכולוגיה" ,מרים נוימאיר וציפי בר-אל ,מפגש  IIIפסיכולוגיה חברתית,
הוצאת רכס
פרקים בחשמל ומגנטיות ,הוצאת רמוס (ניתן לרכוש מבוגרי יב ,תהיה אפשרות לרכישה
מרוכזת בתחילת השנה).
ממשיכים עם הספר מהשנה שעברה ("מודלים של האור ,קרינה וחומר" ,כרך ב ,עדי רוזן,
המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע)
"מודלים של האטום וגרעין ,קרינה וחומר" ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון
ויצמן למדע
לקט מבחני בגרות בעריכת עדי רוזן ,ממשיכים עם ספר מכיתה יא
"ספר נתונים" (מכיתה יא)
ספרים נוספים יירכשו במהלך השנה
"מבני נתונים בשפת  , "c#מחברים שמרת מן ,ד"ר נוע רגוניס  ,הוצאת מבט לחלונות
"מודלים חישוביים" הוצאת "מבט לחלונות"
הספר יירכש במהלך השנה
הספרים והחוברות מכיתות ט  +י  +יא
הודעה על רכישת ספר תימסר בתחילת שנה"ל.

אנגלית  5יח"ל

.1
.2
.3
.4
.5

אנגלית  4יח"ל

.6
.1
.2
.3
.4

)יש לשמור ספר זה משנה שעברה( – Results for 5 points, ECB
5 Points Literature Program Option 1, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש( Bagrut for Module G, ECB
All My Sons by Arthur Miller, ECB
Help Yourself to English Grammar 2, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה( Making Sense
4 Points Literature Program Option 1, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
Log Into Literature 4 points by Orley Kathleen Marron, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(
Total Bagrut for Module E by Michelle Brody, AEL

)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(

אנגלית מב"ר

.5

הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

1.

4 Points Literature Program Option 1, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(

.2

Log Into Literature 4 points by Orley Kathleen Marron, UPP
)יש לשמור ספר זה משנה שעברה(

.3

Total Bagrut for Module E by Michelle Brody, AEL

.4

הודעה תפורסם באתר ביה"ס Dictionary:

.1

מתמטיקה  3יח"ל ,חלק ג' ,שאלון  803אתי עוזרי  /יצחק שלו (תכלת עם פס אפור
ללא מקום כתיבה בספר)

.1

בני גורן /מתמטיקה ( 4יחידות לימוד) חלק ג  -שאלון (035482) 035805

.2
.1
.2
.3

ספר נוסף יירכש במהלך השנה
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ג  - 1שאלון (035582) 035807
בני גורן  /מתמטיקה ( 5יחידות לימוד) חלק ג  - 2שאלון (035582) 035807
ספר נוסף יירכש במהלך השנה

.1

ממשיכים עם הספרים מכיתה יא

.1

רשימת ספרי לימוד תימסר בתחילת שנת הלימודים

)יש לרכוש ספר חדש – לא משומש(

מתמטיקה
 3יח"ל
מתמטיקה
 4יח"ל
מתמטיקה
 5יח"ל
מגמת מדעי
הרפואה
תאטרון

אזרחות
חוק ומשפט

.1
.1

מוזיקה
חינוך גופני-

.1
.1
.2

צרפתית

.1
.2
.1
.2
.3
.1

מגמה בלבד

גאוגרפיה-
אדם סביבה

תקשורת

שם הספר יימסר בתחילת השנה ע"י המורה בכל כיתה
"יחיד וחברה"  -מכון הרטמן ,הוצאה מעודכנת  -חוברת כחולה בלבד!
תלמידי יב  16אינם נדרשים לרכוש את החוברת
ממשיכים עם הספרים מכיתה יא
ממשיכים עם הספרים מכיתה יא
"לחנך לפנאי" – אשר משיח ,קורין ספקטור ,אורלי רונן ,בהוצאת מכון מופת ,יירכש
במרוכז בתחילת השנה
חוברת כתומה Le Bac c'est facile! 3 La nouvelle methode. Valerie Laskow -
Le Lexique, Francais – Hebreu ; Hebreu - Francais, Marc Cohen
מילון -
ישראל במאה ה( 21-לעל יסודי) ,הוצאת מטח
אטלס אוניברסיטאי ,פרופ משה ברור (משנת  2000ואילך)  -להשאיר מכיתה יא
אטלס ישראל החדש (המרכז למיפוי) האטלס הלאומי
"עיתונות כתובה ומשודרת" מאת אורית פרץ.
הספר ירכש במרוכז על ידי רכז המקצוע מאחר ולא ניתן למצוא אותו בחנויות.

הערות בנושא רשימת הספרים:


ספרים שלא מצוין לידם "רכישה מרוכזת" או "הוצאה פנימית של ביה"ס" – יש
לרכוש בחנויות הספרים ,מחברים או מאחים ,בוגרי ביה"ס וכד'.



ספרים שרשום לידם "הוצאה פנימית של ביה"ס" יירכשו בביה"ס בתאריכים
( ,24/08/17 ,23/08/17ימים רביעי ,חמישי),
בשעות  ,09:00-12:00אצל הגב' חווה ברנובסקי והגב' אביבה אוליאל.
יש להצטייד באמצעי תשלום (בהמחאה לפקודת ביה"ס בליך או במזומן בהתאם
לסכום הרכישה) לפי המחירים הרשומים ליד כל ספר ברשימה.

