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 שם הספר המחבר וההוצאה המקצוע

 ספרי לימוד: אנגלית

 

* Literature for 5 Points Option 2, ECB 

* Grammar Issues 2, UPP  ( )אין לרכוש ספר לימוד משומש   

* Take A Stand – course book, ECB  

 ( Take A Stand – workbook  :בנוסףת מחוננים ונחשון ירכשו ותלמידי כית)  

   ספרי של דיסק הקראה  רכושל מומלץלתלמידים הזכאים להקראת שאלון *

 הלימוד.   

 

 מילונים רגילים המאושרים לשימוש:

* Kernerman, Lonnie Kahn.  (2003). Oxford English-English-       

   Hebrew Student's Dictionary.  

* Zilberman, S.  (2012).  New Comprehensive English-Hebrew,    

   Hebrew - English Dictionary.  

 

 מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש:

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

 השימוש במילון מאושר במבחנים בספרות והבנת הנקרא בלבד.*

 

לא כולל כיתת  –ביולוגיה 
 נחשון

 , הוצאת תלעדי מרקוזה הס –ביולוגיה של האדם  - לשמור את הספר משנה שעברה

 גיאוגרפיה
 

 יימסר בתחילת שנה

שגיא היסטוריה של בית שני , היסטוריה לחטיבה עליונה  –ממדינת מקדש לעם הספר  היסטוריה
 בהוצאת כנרת , זמורה, דבירכהן, 

 ,  הוצאת כנרתיובל קוברסקי , 1920ראשית הדרך עד   הלאומיות בישראל ובעמים
 

 כימיה
 

 יעקבי דבורה, רכס -בסביבת הכימיה 
 

 לשון
 

 שרעבי וגנאל -בשבילי הטקסט 
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 שם הספר המחבר וההוצאה המקצוע

  -מדעי המחשב 
 נחשון+מחוננים

 וצאת מבט לחלונותהחלק ב' )אדום(  C, שפת # –עצמים תחילה  -יסודות מדעי המחשב 

מקבץ  –מדעי המחשב 
 טכ"מ וסייבר

 חלק א' )כתום( + חלק C, שפת # -עצמים תחילה  -יסודות מדעי המחשב חלקים א' ו ב'
 מבט לחלונותוצאת ה ב' )אדום(

 
 יח"ל 3מתמטיקה  

 

 יואל גבע – 801שאלון  -מתמטיקה 
 משרד החינוך – 801מאגר 

)כריכה כחולה( מהדורה  כרך א + כרך ב –יואל גבע  - 804+806שאלון  -מתמטיקה  יח"ל 4  מתמטיקה
 מעודכנת.

)כריכה כחולה( מהדורה  כרך א + כרך ב –יואל גבע  804+806שאלון  -מתמטיקה  יח"ל 5  מתמטיקה
 מעודכנת.

+  כיתה נחשון -מתמטיקה 
 כיתת מחוננים

)כריכה כחולה( מהדורה  כרך א + כרך ב –יואל גבע  - 804+806שאלון  -מתמטיקה 
 מעודכנת.

יח"ל  3לתלמידי  - ספרות
 מתמטיקה

בספריית  המצוימתוך קלסר המקבץ  שילמדוהתלמידים מתבקשים לצלם את הטקסטים 
 ביה"ס.

לא כולל כיתת  –ערבית 
 נחשון

 משנה שעברה(יש לתלמידים אברהם שרוני ) –עברי  –מילון ערבי 
 –מזרחי אלי  – חוברת עבודה לתלמידי כיתות י'של  בתחילת השנה  קניה מרוכזת

 התשלום יעשה בעת הרכישה  - חמהדורת תשע"
 4-5לתלמידי  –פיסיקה 

 מתמטיקהיח"ל 
 עדי רוזן -: אופטיקה גיאומטרית  כרך א -קרינה וחומר 

 
כיתת מחוננים           -פיסיקה 

 + כיתת נחשון
 עדי רוזן – כרך אמכניקה ניוטונית 
 בונוס  –עידו מרבך  –מכניקה תרגילים 

לא כולל כיתת  – צרפתית
 נחשון

  רכישה מרוכזת בתחילת השנה 2Comment Ca va  - Valerie Laskovחוברת כחולה  

 2ועכשיו ברוסית                       רוסית
 

 פלורה ויניצקי, רכס 30%תואם לתכנית  –בדרך לבגרות בתנ"ך תנ"ך
 מהדורת המעלות. רצוי בהוצאת קורן. ללא פירוש –תנ"ך מלא 

 תיאטרון   
 

 חומר הלימוד ניתן להורדה באתר מודל

יח"ל  3לתלמידי  -תושב"ע 
 מתמטיקה

 שלום הרטמן מכוןהוצאת  – יחיד וחברה

 

 


