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רשימת ספרי לימוד לכיתה י' – לשנה"ל תשפ"ג
מקצועות חובה לכל המסלולים
שם הספר
ספרות

מקראה בספרות

היסטוריה
לשון

סביבה דיגיטלית

המחבר

הוצאה

המקראה תירכש על ידי
התלמיד/ה בתחילת שנת
הלימודים באופן מרוכז

חינוך
תעבורתי

חינוך תעבורתי שלך
ובשבילך

טל אבן חן

לילך
תיאוריה

מתמטיקה
 4-5יח'"ל

כרך א' וכרך ב' שאלונים
 804ו806 -

יואל גבע

מהדורה
מעודכנת

מתמטיקה
 3יח"ל
אנגלית5-
יח
 4-5יח"ל

מהדורה
יואל גבע
שאלון 801
מעודכנת
 3יח"ל
UPP
Haya Arbeitman
1.Revised Linking
Asenath Keinan
Lines
2 .Electronic dictionary
UPP
3. Literature Program
for 5 points
Option 1
4. perfecting Your
Vocabulary for 4-5 point
students

אנגלית 4
יח'

1. Making Headways

Haya Arbeitman
and Asenath
keinan

Haya Arbeitman
Asenath Keina

UPP

UPP

2.Electronic dictionary

3. Literature Program
for 4 points Option 1

אנגלית 3-
 4יח"ל

UPP

Haya Arbeitman 4. Perfecting Your
Asenath Keinan Vocabulary for 4-5 point
students

UPP

Anita Hasson
Gloria Spielman

ECB

1.Focus
)(text book+workbook

הערות

אין צורך לרכוש ספר
סביבה דיגיטלית לשון לתיכון+
חוברת  -נלוות לאתר הקורס
הספר יירכש על ידי התלמיד/ה
באופן עצמאי או בתחילת שנת
הלימודים באופן מרוכז
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AEL

2. Loving Literature
3. Electronic dictionary
– 1. Go Ahead

אנגלית 3
יח"ל

Sharon Peleg

2. Loving Literature

UPP
AEL

3. Electronic dictionary
שמות הדגמים של המילונים האלקטרונים באנגלית שקיבלו אישור לשימוש בבגרות:
 .1אוקספורד – דגם  – XF -7לוני כהן מספר אישור 4388
 - TEXTON BABYLON 9222 .2יהודה ברמן מספר אישור 4462
 - TEXTON BABYLON PLUS .3יהודה ברמן מספר אישור 4475

רשימת ספרי לימוד לכיתה י' – לשנה"ל תשפ"ב
מגמת אדריכלות
מקצוע

שם הספר

המחבר

אדריכלות

 .1תורת הבנייה

שירה ציפר

הוצאה

ציוד לאדריכלות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

משולש  30/60/90עם פאזה מומלץ מאקריל.
משולש  90/45/45עם פאזה מומלץ מאקריל.
סרגל קנה מידה משולש.
מחק לבן מומלץ "שטדלר".
מברשת שולחן.
תדמית למחיקה.
תדמית לעגולים (מומלץ מהסוג הדק ביותר)
תדמית לכלים סניטריים (מומלץ מהסוג הדק ביותר)1:50.
נייר דבק מסקינטייפ.
קלסר בגודל פוליו  20 +נילוניות (שומר דפים).
נייר שרטוט –  10גיליונות שרטוט לבנים בגודל A4
בלוק ניר סקיצה בגודל A3

הערות
אורט ישראל מהדורה
חדשה ומעודכנת
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בכיתה י' אין צורך בשולחן שרטוט ניתן להשתמש בכל שולחן ביתי ששוליו ישרים.

ציוד לבניית מודלים:
.1
.2
.3
.4

 15קרטוני ביצוע A4
סרגל מתכת עם הגבהה  40ס"מ אורך.
סכין חיתוך יפני  +סכינים להחלפה.
דבק  VHUנוזלי

רשימת ספרים למסלולי לימוד כיתה י' – לשנה"ל תשפ"ב
שם הספר

מקצוע

מסלול

ערבית

מגמת
ערבית

הודעה תשלח
לתלמידי המגמה

המחבר

הוצאה

מדעי
המחשב

מדעי

יסודות מדעי המחשב
משולב עצמים שפת
 C#חלק א

נוע רגוניס ,
שמרת מן
פדות גלעדי

מבט לחלונות

פיסיקה

מדעי
והנדסת
תכנה
מדעי
והנדסת
תכנה

מכניקה ספר
התרגילים

עידו מרבך

בונוס יבנה

.1הכל ענין של כימיה

אילנה ניר,
מירה תמיר,
אורית סיון ישראלי

רכס

ביולוגיה

מדעי

סביבות למידה של מט"ח
בנושא גוף האדם

מדעי
המחשב

הנדסת
תוכנה

 .1יסודות מדעי
המחשב משולב
עצמים שפת C#
חלק א  +חלק ב
 .2מבוא למערכות
מידע

כימיה

.2חוברת תרגילים

 .1נוע רגוניס,
שמרת מן

 .1מבט
לחלונות

 .2פדות גלעדי ,
רונית אברמס ,
תמיר מואב

 .2מבט
לחלונות

הערות
הספר יירכש על ידי
התלמיד/ה בתחילת
שנת הלימודים באופן
מרוכז
הספר יירכש על ידי
התלמיד/ה באופן עצמאי
בתחילת שנת הלימודים

 .1יש לרכוש חלוק
מעבדה
 .2החוברת תירכש על
ידי התלמיד/ה בתחילת
שנת הלימודים באופן
מרוכז
 .1יש לרכוש חלוק
מעבדה
 .2יירכש מנוי אישי
בתחילת השנה באופן
מרוכז
הספרים יירכשו על ידי
התלמיד/ה באופן עצמאי
או בתחילת שנת
הלימודים באופן מרוכז.
לשיקול דעתו של ההורה

