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 ח"תשע  סיוון  
 2018        יוני

 

 'בי שכבה - טתשע"רשימת ספרים לשנה"ל 
 
 לכלל התלמידים רשימת ספריםא.  

 
 הערות קודאדאנ שם הספר נושא

 "  2016"להיות אזרחים בישראל  אזרחות
 חינמיתמהדורה דיגיטלית 

 לא לרכישה 

 בעל זבוב, ויליאם גולדינג ספרות
 חדש תרגום, עובד-עם הוצאת

32-21418  

אנתולוגיה של ספרות עברית ומתורגמת, 
 הוצאת ליון בוקס

המקראה . לא לרכישה 
 נמצאת ברשות 

 התלמידים 
 הקודמתמשנה"ל 

 ספרות
לתלמידי 

 ואתגר מב"ר
 

 אנטיגונה / סופוקלס, 
 הוצאת דביר בתרגום ט.כרמי,

1-1353 
 

 

 הוצאת  ,בעל זבוב, ויליאם גולדינג 
 עובד, תרגום חדש-עם

32-21418  

אנתולוגיה של ספרות עברית ומתורגמת,  
 ליון בוקס

 רכישה מרוכזת 

 רכישה עצמית  , קורןתנ"ך מלא ללא פירושים תנ"ך

   

 מתמטיקה  ב.
 

 הערות קודאדאנ שם הספר 
  801-802שאלון  יח"ל 3

  אתי עוזרי
  

 ,חלק ג', 805שאלון  יח"ל 4
 בני גורן

בתחילת השנה  346-28
דרש קניית ספר תי

 נוסף
 ,בני גורן, 807שאלון  יח"ל 5

 1כרך ג'
 2כרך ג'

346-29 
346-30 

בתחילת השנה 
דרש קניית ספר ית

 נוסף

 
 
 
 

 המשך בעמוד הבא
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 אנגלית. ג
  

 הערות קודאדאנ שם הספר  
-Exam Practice for Module C (E.C.B)  153 1 יח"ל 3

916 
 - חוברת עבודה

 רכישה עצמית
 2 Oxford Student's English-

Hebrew/Hebrew-English Dictionary, 

Kernerman – Lonnie Kahn 

 - מילון 
 רכישה עצמית

 

 

 הערות קודאדאנ שם הספר  
 points Literature Program Option 2 4 1 יח"ל 4

(U.P.P) 

74-862  

 2 HOTS and LOTS More for 4 Points 

Option 2 (U.P.P) 

 חוברת עבודה 74-919
 רכישה עצמית

 3 Working On Module E (U.P.P) 74-875 חוברת עבודה 
 רכישה עצמית

 4 Oxford Student's English-

Hebrew/Hebrew-English Dictionary 

 - מילון 
 רכישה עצמית

 

 

 הערות קודאדאנ שם הספר  
 points Literature Program Option 2 5 1 יח"ל 5

(U.P.P) 

74-860  

 2 Advance to Module G  

by Crmel & Goren (U.P.P) 

 חוברת עבודה 74-880
 צמיתערכישה 

 3 HOTS and LOTS More for 5 Points 

Option 2  

 חוברת עבודה 74-916
 עצמית  רכישה

 4 Oxford Student's English-

Hebrew/Hebrew-English Dictionary 

 -מילון  
 רכישה עצמית

 

  .כל תלמיד יקנה את הספרים על פי רמת יחידות הלימוד אליה שובץ 

  מתבקשים , תחילת שנה"ללמבחן המעבר שיתקיים ב שנרשמותלמידים
 עם רכישת הספרים עד לקבלת שיבוץ סופי.  להמתין
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 מקצועות בחירהספרים לפי . ד

 הערות קודאדאנ שם הספר נושא
 אטלס אוניברסיטאי חדש  גיאוגרפיה

 , ברוור(2010)החל משנת 
119-823   

 אטלס ישראל החדש,  
 האטלס הלאומי, הוצאת מפ"י

175-52   

   הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים  פיזיקה

 מט"ח. ספר דיגיטלי-התא יחידת החיים  ביולוגיה
 

 
 
 
 

 שאינם תלמידים
בהשאלת ספרים 

ירכשו את הספר 
הדיגיטלי ברכישה 

מרוכזת בתחילת 
 שנה"ל.

 מט"ח. ספר דיגיטלי -גוף האדם 
 

 

פרקים באקולוגיה, רות אמיר, מהדורה מורחבת, 
הוצאת הוראת המדעים, האוניברסיטה העברית 

 ירושלים.
 

 לא לרכישה 48910316
 
 

גנטיקה, יהודית עתידיה, האוניברסיטה העברית, 
 ירושלים. 

 לא לרכישה 360-158

    Le Bac, Valerie Laskow צרפתית

   עברית-צרפתית / צרפתית-מילון עברית

 רכישה עצמית  עברי-מילון ערבי ערבית

 אתגרים בשפה הערבית לכיתה יב' 
 מאת אולה פרי ותמי גלבוע

 רכישה מרוכזת 

 
 ספרים לפי מקצועות המסלולרשימת  ה.

 

 הערות קודאדאנ שם הספר נושא
המדריך הרפואי המרוכז למחלות עיקריות  רפואה

ישר ולעניין הוצאת ידע. חנה שצמן , דבי  –
 בר.  –גדל 

 

. אין צורך לרכוש 
נמצא ברשות  הספר

התלמידים משנה"ל 
 הקודמת.

  –מפגשים עם הפסיכולוגיה  פסיכולוגיה
ת חלק א / ראשון: פסיכולוגיה כללימפגש 

 אל וד"ר מרים נוימאיר. -ד"ר ציפי בר 
 הוצאת רכס פרויקטים

. אין צורך לרכוש  159-1568
הספר נמצא ברשות 
התלמידים משנה"ל 

 הקודמת.
 תקשורת,

 ,וסיקהמ
, קרימינולוגיה

 יספורט ימ

    חוברות בהוצאה בית ספרית.

 


