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רשימת ספרים לשנה"ל תשע"ט  -שכבה י'
א .רשימת ספרים לכלל התלמידים
שם הספר

נושא
היסטוריה חומרי לימוד בהוצאה פנימית
לשון והבעה חומרי לימוד בהוצאה פנימית
תנ"ך מלא ללא פירושים ,קורן
תנ"ך

דאנאקוד

הערות
רכישה עצמית

ב .מתמטיקה
שם הספר

דאנאקוד

הערות

 3יח"ל

שאלונים ,801 – 802

776-29

 4יח"ל

מתמטיקה  4-5יח"ל ,יואל גבע
שאלון 804 – 806
כרך א'
כרך ב'
מתמטיקה  4-5יח"ל,
שאלונים 804 – 806
חלק א' ,בני גורן

728-25
728-26

בתחילת שנה"ל
תידרש קניית ספר
נוסף.

346-23

בתחילת שנה"ל
תידרש קניית ספר
נוסף.

 5יח"ל

אתי עוזרי

המשך בעמוד הבא

שד' שבעת הכוכבים  ,2ת.ד ,28 .הרצליה 46505
www.tichonhadash.co.il

טל ,09-9551614 :פקס09-9568413 :
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 אנגלית.ג
הערות
חוברת עבודה
רכישה עצמית

מילון
רכישה עצמית

הערות
ישמש
לשנתיים
יא-'בכיתות י

חוברת עבודה
רכישה עצמית
מילון
רכישה עצמית

הערות

- חוברת עבודה
רכישה עצמית
- חוברת עבודה
רכישה עצמית
- מילון
רכישה עצמית

דאנאקוד

שם הספר

74-963 Point to 3 A+C by Tali Gonen-Tresistman
and Haya Kleen (UPP)
– ספר ספרות באנגלית
הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים
Oxford Student's English-Hebrew/HebrewEnglish Dictionary, Kernerman – Lonnie
Kahn

דאנאקוד

 יח"ל3

שם הספר

74-537 Take the Lead (Ziva Maor) (U.P.P )
(course book)

 יח"ל4

74-830 Grammar Issues (part 1) (UPP)
74-862 4 points Literature Program Option 2
(U.P.P)
153-916 Exam Practice for Module C (E.C.B)
Oxford Student's English-Hebrew/HebrewEnglish Dictionary, Kernerman – Lonnie
Kahn

דאנאקוד

שם הספר

153-761 Master Class (course book)
by Edna Assis (E.C.B)
74-860 5 points Literature Program Option 2
(U.P.P)
153-762 Master Class (work book)
by Edna Assis
153-816 Bagrut For Module E (E.C.B)

 יח"ל5

Oxford Student's English-Hebrew/HebrewEnglish Dictionary
 הודעה.התלמידים יתבקשו לרכוש ספר נוסף
.תימסר בתחילת שנה"ל

. כל תלמיד יקנה את הספרים על פי רמת יחידות הלימוד אליה שובץ
 מתבקשים, תלמידים שנרשמו למבחן המעבר שיתקיים בתחילת שנה"ל
.להמתין עם רכישת הספרים עד לקבלת שיבוץ סופי

09-9568413 : פקס,09-9551614 :טל
thadash@gmail.com
570192 סימול מוסד
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ד .ספרים לפי מקצועות בחירה
נושא
גיאוגרפיה
פיזיקה
ביולוגיה

דאנאקוד

שם הספר
אטלס אוניברסיטאי חדש
(החל משנת  ,)2010ברוור
קרינה וחומר חלקים א ,ב
אופטיקה גיאומטרית ,מכון ויצמן

הערות

119-823
279-2300

4467

גוף האדם – מט"ח-ספר דיגיטלי

ביולוגיה
לתלמידי מב"ר
ואתגר
הכול עניין של כימיה,
כימיה

תלמידים שאינם
בהשאלת ספרים –
לא לרכוש את
הספרים
לתלמידים שאינם
בהשאלת ספרים:
רכישה מרוכזת
בתחילת השנה

גוף האדם בדגש הומיאוסטאזיס  /אסתר
גוגנהיים  -פורמן

צרפתית
ערבית

159-567

אילנה ניר ,אורית סיון-ישראלי ,ומירה
תמיר ,הוצאת רכס
הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים.
מילון ערבי-עברי
אתגרים בשפה הערבית לכיתה י'
מאת אולה פרי ותמי גלבוע

רכישה עצמית
רכישה מרוכזת

ה .רשימת ספרים לפי מקצועות המסלול
נושא
מדעי המחשב

רפואה

דאנאקוד

שם הספר

רכישה
מרוכזת
רכישה
מרוכזת

 C#מבט לחלונות
חלק א'  +ב'
תכנות בסביבת אינטרנט
חלק א'  +ב'
המדריך הרפואי המרוכז למחלות עיקריות –
ישר ולעניין הוצאת ידע .חנה שצמן  ,דבי גדל
– בר.

רכישה
מרוכזת

הספרים יירכשו במרוכז ע"י ביה"ס
בתחילת שנה"ל.

ספורט ימי
ימאות
תקשורת,
מוסיקה,
משפטים

הפיזיולוגיה של המאמץ,
שחר נייס וד"ר עמרי ענבר ,פוקוס
הספרים יירכשו במרוכז ע"י ביה"ס בתחילת
שנה"ל.
חומרי לימוד בהוצאה פנימית.
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הערות

239-395

רכישה
מרוכזת
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