"תיכון חדש" – רשימת ספרי לימוד תשע"ח
:'שכבה י
)מקצועות חובה (כולם חייבים לקנות ספרים אלו
אנגלית
Honors Class – מצטיינים
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Take A Stand - Textbook and Workbook (ECB) from last year!!
High Points (ECB) Textbook and Workbook - Two year book. (NOT to be written in!)
The Wave by Todd Strasser
Help Yourself to English Grammar 2 (UPP) Two year book. (To be written in!)
5 Point Literature Program - Option 1 - UPP - Two year book.
Total Bagrut for Module E - (AEL). (הספר אינו משתתף בפרויקט "השאלת ספרים" כי הוא ספר
)'של כיתה יא
7. Dictionary - Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the
beginning of the year.

.מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש
5 Point Classes –  יח"ל5
1. Take A Stand (ECB) Book and Workbook (3 year book) (Workbook will be written in!)
2. Help Yourself to English Grammar 2 – by Ronit Broder and Batya Yaffe (UPP) (Not to be
Written in)
3. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (Not to be written in)
4. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning
of the year.

.מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש
4 Point Classes –  יח"ל4
1.
2.
3.
4.

Making Sense by Judy Cohen (ECB) – Textbook and Workbook (a three year book)
4 Point Literature Program – Option 1 (UPP)
NEW Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB)
Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should use at the beginning
of the year.

.מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש

מתמטיקה
:יח"ל3
מעודכן לשנת תשע"ב, יואל גבע
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 5 + 4יח"ל:
מתמטיקה ל  4+5יח"ל ,בני גורן .אדום צהוב.

עברית
הספר יירכש בתחילת השנה.

תנ"ך
ספר תנ"ך מלא

היסטוריה
ממדינת מקדש לעם הספר; היסטוריה של בית שני .מאת שגיא כהן (כנרת ,זמורה ,דביר)
הלאומיות בישראל ובעמים; ראשית הדרך עד  1920מאת יובל קוברסקי (כנרת ,זמורה ,דביר)

ספרות
מקראה תירכש בתחילת השנה.

חינוך פיננסי
המורה תספק את חומרי הלימוד במהלך שנת הלימודים.

חינוך תעבורתי
תהיה קנייה מרוכזת של ספר בתחילת השנה

תושב"ע
יחיד וחברה  -בהוצאת מכון שלום הרטמן

מקצועות בחירה (כל תלמיד קונה את הספרים הרלוונטיים למקצועות שהוא
לומד)
כמיה
המורה תספק את חומרי הלימוד.

ביולוגיה
ביולוגיה של גוף האדם .של עדי מרקוזה הס ,דידה פרנקל ,נורית בשן .הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים המרכז להוראת
המדעים.
הילקוט הדיגיטלי מט"ח ( ₪ 45לכל תלמיד) – רכישה מרוכזת

מדעי המחשב
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יסודות מדעי המחשב חלק א' עצמים תחילה בשפת#C
הוצאה :מבט לחלונות
הספר יירכש בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.

פיזיקה בבית הספר
קרינה וחומר כרך א' ,אופטיקה גיאומטרית ,עדי רוזן ,הוצאת מכון ויצמן למדע.
מכניקה ניוטונית א' ,עדי רוזן.

פיזיקה חמד"ע
מכניקה ניוטונית כרך א' מהדורה  2011ואילך
מחבר:

עדי רוזן

הוצאה :מכון ויצמן למדע
לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד מהדורה  , 2014ואילך
מחבר :עדי רוזן
הוצאה :מכון ויצמן למדע
במהלך תשע"ח תימסר הודעה על רכישת ספרים נוספים

ספרות מורחב
בשלב זה ,אין לרכוש ספר .המורה תספק חומרים.

גיאוגרפיה
הפיתוח והתכנון המרחבי  -הוצאת האגף לתוכניות לימודים ,משרד החינוך
אטלס כרטא פיסי ,מדיני ,כלכלי -חברתי

סוציולוגיה
 .1נוה ניסן; אלעד רונית; רן אורית.)2003(.סוציולוגיה :במעגלי חברה-תרבות.
אבן יהודה:רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.
 .2נוה ניסן; אלעד רונית;רן אירית .)2003(.סוציולוגיה :במעגלי חברה-קבוצה.
אבן יהודה:רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.

ערבית
קניית הספרים תעשה בתחילת השנה בקנייה מרוכזת

צרפתית
החומר יינתן על ידי המורה.

צילום
חומרי לימוד יסופקו ע"י המורה.
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תיאטרון
משחקים בחצר האחורית /עדנה מזי"א
רעולים/אילן חצור

תקשורת
חוברות לימוד יחולקו בתחילת השנה.
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