"תיכון חדש" – רשימת ספרי לימוד לחטיבה העליונה
תש"פ
:'שכבה י
)מקצועות חובה (כולם חייבים לקנות ספרים אלו
אנגלית
Honors Class – מצטיינים
1. High Five - Textbook and Workbook (ECB) from last year!! Workbook to be written in
2. The Wave by Todd Strasser
3. Help Yourself to English Grammar 2 (UPP) Two year book. (To be written in!)
ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
4. 5 Point Literature Program - Option 1 - UPP - Two year book.
5. Total Bagrut for Module E - (AEL). ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד
6. 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. High Five (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) (3 year
book)

ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
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. Turning Points (ECB) – Textbook and Workbook (a three year book) workbook to be written in
2. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP)
3. NEW Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB)
ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
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
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מתמטיקה
3יח"ל:
יואל גבע ,מעודכן לשנת תשע"ב
 5 + 4יח"ל:
מתמטיקה ל  4+5יח"ל ,בני גורן .אדום צהוב.

עברית
שיאי לשון של ד"ר דולי לוי ומאיה דלל בהוצאת רכס

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 בית ספרית" הנרכשת על ידי התלמידים ברכישה פרטית או במסגרת השאלה

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.
"גוף האדם" – תכנת מט"ח – ספר תרגול – לא במימון פרויקט השאלת ספרים
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מדעי המחשב
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
ספר דיגיטלי חינם " :מכניקה ניוטונית כרך א' "
מחבר :עדי רוזן
הוצאה :מכון ויצמן למדע
ניתן גם לרכוש מהדורה מודפסת של הספר .
הספר  :לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד ירכש בהמשך השנה מהדורת 2019
מחבר :עדי רוזן
הוצאה :מכון ויצמן למדע

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
בתחילת השנה תהיה רכישה מרוכזת של חוברת תרגול – חוברת זו לא במימון הפרויקט להשאלת ספרי לימוד.

צרפתית
)ספר לימוד( Adosphere 2
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תיאטרון
עדנה מזי"א/ משחקים בחצר האחורית
אילן חצור/רעולים
חומרי לימוד נוספים יחולקו על ידי המורה

תקשורת
.חוברות לימוד יחולקו בתחילת השנה

:'שכבה יא
:מקצועות שכל הכיתה לומדת
אנגלית
Honors Class - מצטיינים
1. Take a Stand (ECB) Textbook and Workbook (from last year). Workbook to be
written in.
2. Help Yourself to English Grammar 2 (UPP) by Ronit Broder and Batya Yaffe
(from last year)

ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
3. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
4. Total Bagrut for Module G (AEL) NEW!!
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד
5. 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. High Five – Book and Workbook (ECB) (from last year)WB to be written in
2. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
3. Help Yourself to English Grammar 2 (UPP) (from last year)

ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
4. Total Bagrut for Module E (AEL)
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד
5. The Wave by Todd Strasser – (The novel may be purchased from Yud Bet pupils.)
6. 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. Turning Points (ECB) Textbook and Workbook (from last year) workbook to be
written in
2. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
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)3. Total Bagrut for Module C (AEL
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד
)4. New Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB) (from last year

ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים

5. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should
use at the beginning of the year.

יח"ל 3 Point Group – 3
1. Focus – Book and workbook (ECB) WB may be written in
)2. Total Bagrut for Module A (AEL
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד

הערה כללית לכל התלמידים:
PLEASE NOTE:
IF YOU BUY A USED BOOK OR WORKBOOK, BE SURE IT IS NOT FILLED IN.
YOU WILL NOT BE ALLOWED TO USE BOOKS AND WORKBOOKS WHICH ARE
FILLED IN.

מתמטיקה
 3יח"ל:
יואל גבע ( 802מעודכן לשת תשע"ג  -לא לקנות מהדורת תשע"ב).
 4יח"ל:
בני גורן  804ב' ,1-ב2-
במשך השנה יירכש עוד ספר (הכנה לבחינות במתמטיקה ,שאלון  ,804אדית כהן ומריאן רוזנפלד)
 5יח"ל:
מתמטיקה ל  5יח"ל ,בני גורן חלק ב' + 1חלק ב'2
בתחילת שנת הלימודים תיעשה רכישה מרוכזת של שני ספרים נוספים:
 .1מבחני בגרות במתמטיקה ,שאלון  ,806עם פתרונות מלאים של אלי מיטב.
 .2הכנה לבחינות במתמטיקה לשאלון  806של אדית כהן ומריאן רוזנפלד.

עברית
שיאי לשון של ד"ר דולי לוי ומאיה דלל בהוצאת רכס (הספר שנלמד גם בשנה שעברה)

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)
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בונים מדינה במזרח התיכון; מאת ,אליעזר דומקה( ,מרכז שזר ,ירושלים)
טוטליטריות ושואה; מאת ישראל גוטמן (מרכז שזר ,ירושלים)

ספרות
כתה יא 1/ויא – 3/מקראה בית ספרית

מקצועות בחירה
תושב"ע
דברים שבינו לבינה הוצאת רכס – מהדורה חדשה!
משפט ויושר הוצאת ת"ל

כמיה
"טעם של כימיה" ,הוצ' הטכניון -דר' הרשקוביץ אורית ,קברמן צביה
"הכימיה שביננו" 3 -יחידות לימוד ,משה זמיר

ביולוגיה
פרקים באקולוגיה  ,של רות אמיר,הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים המרכז להוראת המדעים.
התא -יחידת החיים של חיה גרוס  ,יהודית עתידיה ,המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית בירושלים תשס"א 2000
ביולוגיה של האדם  ,עדי מרקוזה ,דידה פרנקל ,נורית בשן .האוניברסיטה העברית תשס"ג

הערה חשובה :יש לשמור את ספרי הלימוד כולל של כיתה י' עד סוף יב'!!!

מדעי המחשב
ספר יירכש בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.

פיזיקה בבית הספר
מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה ,אשל יורם.
במהלך תשע"ח תימסר הודעה על רכישת ספר נוסף (ספר הכנה לבגרות) .

פיזיקה חמד"ע
ספרים דיגיטלים חינם:
"מכניקה ניוטונית כרך א' "
מחבר :עדי רוזן
הוצאה :מכון ויצמן למדע
"מכניקה ניוטונית כרך ב' "
מחבר :עדי רוזן
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הוצאה :מכון ויצמן למדע
ניתן גם לרכוש מהדורות מודפסות של הספרים.
לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד מהדורה  , 2017ואילך (אם לא נרכש בכיתה י')
מחבר :עדי רוזן
הוצאה :מכון ויצמן למדע

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– חובה!!!!

סוציולוגיה
.1
.2
.3
.4

נוה ניסן; אלעד רונית; רן אורית.)2003(.סוציולוגיה :במעגלי חברה-תרבות .אבן יהודה :רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ
נוה ניסן; אלעד רונית;רן אורית .)2003(.סוציולוגיה :במעגלי חברה-קבוצה .אבן יהודה :רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.
נוה,ניסן;אלעד,רונית;רן,אורית.)2004(.סוציולוגיה  :במעגלי חברה-חברות .אבן יהודה  :רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.
נוה,ניסן;אלעד,רונית;רן,אורית.)2003(.סוציולוגיה :במעגלי חברה  -מוסד המשפחה .אבן יהודה  :רכס פרויקטים חינוכיים
בע"מ.

כלכלה
הודעה תימסר בתחילת השנה .

פסיכולוגיה
.1
.2
.3

בר-אל,ציפי;נוימאיר,מרים.)2013(.מפגשים עם הפסיכולוגיה  -מפגש ראשון  :פסיכולוגיה כללית חלק א .אבן יהודה :
רכס.
בר-אל,ציפי;נוימאיר,מרים.)2013(.מפגשים עם הפסיכולוגיה  :מפגש שני-פסיכולוגיה התפתחותית .אבן יהודה  :רכס.
בר-אל,ציפי;נוימאיר,מרים.)2013(.מפגשים עם הפסיכולוגיה  :מפגש שלישי-פסיכולוגיה חברתית .אבן יהודה  :רכס.

ערבית
בתחילת השנה תהיה רכישה מרוכזת של חוברת תרגול – חוברת זו לא במימון הפרויקט להשאלת ספרי לימוד.

צרפתית
)ספר לימוד( Adosphere 3
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תיאטרון
)מולייר(בתרכום סובול/טרטיף
הריק איבסן/ בית הבובות
יוז'ין יונסקו/הזמרת הקרחת
ברטולד ברכט/אופרה בגרוש
.  תרכש חוברת מאמרים,בתשלום נוסף

תקשורת
.חוברות לימוד יחולקו בתחילת השנה

:'שכבה יב
:מקצועות שכל הכיתה לומדת
אנגלית
5 Point Classes –  יח"ל5
1. Take A Stand (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra (from last
year) workbook to be written in
2. Help Yourself to Grammar 2 (UPP) (from last year)
ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
3. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
4. Total Bagrut for Module G (AEL) NEW!!
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד

5. 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

 יח"ל4

Four Point Class –

1. Making Sense (ECB) Book and Workbook by Rita Carmel and Janet
Goren (from last year) workbook to be written in
2. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
3. Total Bagrut for Module E – AEL
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד
4. New Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB) (from last year)

ספר זה יירכש ע"י התלמיד מחנות הספרים
5. 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

 יח"ל3 Point Class –
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)1. Total Bagrut for Module C – (AEL
ספר תרגול לא ממומן בפרויקט השאלת ספרי לימוד
2. Focus (ECB) book and workbook (from last year). Workbook to be written in
3. Literature will be provided by your teacher.
4. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary you should
use at the beginning of the year.

הערה כללית לכל התלמידים:

PLEASE NOTE:

IF YOU BUY A USED BOOK OR WORKBOOK, BE SURE IT IS NOT FILLED IN.
YOU WILL NOT BE ALLOWED TO USE BOOKS AND WORKBOOKS WHICH ARE
FILLED IN.

מתמטיקה
 3יח"ל:
יואל גבע 803
 4יח"ל:

בני גורן . 805
ארכימדס – במשך שנת הלימודים תעשה רכישה מרוכזת.
 5יח"ל:
בני גורן – ג' ,1-ג' 2-שאלון 035807
במשך שנת הלימודים תעשה רכישה משותפת של שני ספרים נוספים:
 .1מבחני בגרות במתמטיקה שאלון  807עם פתרונות מלאים של אלי מיטב.
 .2הכנה לבחינות במתמטיקה לשאלון  807של ארכימדס

ספרות
מקראה שהוכנה על ידי צוות ספרות נירכשת בבית הספר בכתה י'

ועל התלמידים לשמור אותה עד סוף כתה יב'

אזרחות
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית; ספר לימוד באזרחות לחטיבה העליונה מאת ד"ר דוד שחר (כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר)

מקצועות בחירה
תושב"ע
חוברת בהוצאה פנימית תימכר לתלמידים בתחילת שנת הלימודים.

כמיה
לא לקנות ספר
9

ביולוגיה
חיידקים ונגיפים בגוף האדם ,מכון וייצמן )ספר דיגיטלי שמופיע באתר מורי הביולוגיה (.
הערה חשובה :יש לשמור את ספרי הלימוד מכיתה יא'.

מדעי המחשב
ספר יירכש בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.

פיזיקה בבית הספר
חשמל ומגנטיות ,בהוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מט"ח (יצא לאור ב )2017
במהלך תשע"ח תימסר הודעה על רכישת ספר נוסף (ספר הכנה לבגרות) .

פיזיקה חמד"ע
חשמל ומגנטיות כרכים א' ו-ב'
מחבר :משה פרידמן
הוצאה :רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ
לקט מבחני בגרות פיסיקה 5 ,יחידות לימוד מהדורה ( 2017אם לא נרכש בכיתה י' או י"א)
מחבר :עדי רוזן
הוצאה :מכון ויצמן למדע

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

גיאוגרפיה
 .1ישראל במאה ה - 21 -ספר הכנה לבגרות  -הוצאת מט"ח.
 .2גיאוגרפיה של המזרח התיכון תמורות על סף המאה ה 21-מאת ארנון סופר ,הוצאת עם עובד 2008

פסיכולוגיה
.1
.2
.3

בר-אל,ציפי; נוימאיר,מרים.)2009(.מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש ראשון :פסיכולוגיה כללית חלק א' .אבן יהודה :רכס
בר אל ציפי; נוימאיר מרים .)2010( .מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש שני :פסיכולוגיה התפתחותית .אבן יהודה :רכס.
בר-אל,ציפי; נוימאיר,מרים.)1996(.מפגשים עם הפסיכולוגיה – מפגש שלישי :פסיכולוגיה חברתית .אבן יהודה :רכס.

כלכלה
הודעה תימסר בתחילת השנה
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ערבית
בתחילת השנה תהיה רכישה מרוכזת של חוברת תרגול – חוברת זו לא במימון הפרויקט להשאלת ספרי לימוד.

צרפתית
En Francais 3

- TLGהוצאה
Valerie Laskow

תיאטרון
אדיפוס המלך/סופוקלס (בתרגום שבתאי)
מקבת/שייקספיר (בתרגום דורי פרנס ,ניתן להוריד מהאתר שלו "שייקספיר ושות")
הוא הלך בשדות/משה שמיר
שיץ /חנוך לוין
בתשלום נוסף תרכש חוברת מאמרים

תקשורת
חוברות לימוד יחולקו בתחילת השנה.
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