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אייר תש"ף
מאי 2020

רשימת ספרים לשנה"ל תשפ"א  -שכבה י"ב
א .רשימת ספרים לכלל התלמידים
שם המקצוע

שם הספר

אזרחות

"להיות אזרחים בישראל "2016

ספרות

בעל זבוב ,ויליאם גולדינג
הוצאת עם-עובד ,תרגום חדש
אנתולוגיה של ספרות עברית ומתורגמת,
הוצאת ליון בוקס

ספרות
לתלמידי
מב"ר ואתגר

אנטיגונה  /סופוקלס,
בתרגום ט.כרמי ,הוצאת דביר

תנ"ך

מהדורה דיגיטלית חינמית

בעל זבוב ,ויליאם גולדינג ,הוצאת
עם-עובד ,בתרגומו של אמיר צוקרמן
אנתולוגיה של ספרות עברית ומתורגמת,
ליון בוקס
תנ"ך מלא ללא פירושים ,קורן

הערות
לא לרכישה

לא לרכישה .המקראה נמצאת
ברשות
התלמידים
משנה"ל הקודמת

רכישה מרוכזת
רכישה עצמית

ב .מתמטיקה
שם הספר
 3יח"ל
 3יח"ל
לתלמידי
אתגר בלבד
 4יח"ל
 5יח"ל

הערות

שאלון  802יואל גבע
שאלון  , 803יואל גבע

שאלון  ,805חלק ג',
בני גורן
שאלון  ,807בני גורן,
כרך ג'1
כרך ג'2

בתחילת השנה תידרש קניית
ספר נוסף
בתחילת השנה תידרש קניית
ספר נוסף

המשך בעמוד הבא
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 אנגלית.ג
הערות
- חוברת עבודה
רכישה עצמית
- מילון
רכישה עצמית

הערות
חוברת עבודה
רכישה עצמית
- מילון
רכישה עצמית

הערות

חוברת עבודה
רכישה עצמית
- מילון
רכישה עצמית

שם הספר
Beam by Tali Mesika and Michal
Mayost (UPP)
Points to C (UPP) Tali Gonen
Treistman & Haya Kleen
Oxford Student's EnglishHebrew/Hebrew-English Dictionary,
Kernerman – Lonnie Kahn

 יח"ל3

שם הספר
4 points Literature Program Option 2
(U.P.P)
Points to E (UPP) Tali Gonen
Treistman & Haya Kleen
Oxford Student's EnglishHebrew/Hebrew-English Dictionary

 יח"ל4

שם הספר
5 points Literature Program Option 2
(U.P.P)
High Five / Roberta Revesz (E.C.B)
Points to G (UPP) Tali Gonen
Treistman & Haya Kleen
Oxford Student's EnglishHebrew/Hebrew-English Dictionary

 יח"ל5

.❖ כל תלמיד יקנה את הספרים על פי רמת יחידות הלימוד אליה שובץ
,❖ תלמידים שנרשמו למבחן המעבר שיתקיים בסמוך לתחילת שנה"ל
.מתבקשים להמתין עם רכישת הספרים עד לקבלת שיבוץ סופי
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ד .ספרים במקצועות מגמה ובחירה
שם המקצוע
פיזיקה

הערות

שם הספר
חשמל ומגנטיות – כרכים א ,ב – ד"ר עיסאם
זועבי הוצאת ראמוס 2017/2018
הודעה תפורסם בראשית שנה"ל תשפ"א
התא יחידת החיים -מט"ח .ספר דיגיטלי

כימיה
ביולוגיה

ירכשו את הספר
הדיגיטלי ברכישה
מרוכזת בתחילת
שנה"ל.

גוף האדם  -מט"ח .ספר דיגיטלי
אקולוגיה  -מט"ח .ספר דיגיטלי

צרפתית

תלמידים שאינם
בהשאלת ספרים

Le Bac, nouvelle version, Valerie
Laskow, TLG

מילון עברית-צרפתית  /צרפתית-עברית
מילון ערבי-עברי

ערבית

גיאוגרפיה

פסיכולוגיה

תקשורת,
מוזיקה,
קרימינולוגיה,
חנ"ג בהתמחות מדריכי כושר,
תיירות ,
מדעי הבריאות (-רפואה)

اللغة العربية
كراسة عمل للصف الثاني عشر
חוברת עבודה לתלמידי י״ב  .חיברו וערכו :
אלי מזרחי  ,דליה טונדובסקי  ,עמליה
השכל
אטלס אוניברסיטאי חדש
(החל משנת  ,)2010ברוור
אטלס ישראל החדש,
האטלס הלאומי ,הוצאת מפ"י
מפגשים עם הפסיכולוגיה ()2013
מפגש ראשון :פסיכולוגיה כללית
חלק א  /ד"ר ציפי בר -אל וד"ר מרים
נוימאיר .הוצאת רכס פרויקטים
חוברות בהוצאה בית ספרית.
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רכישה עצמית
רכישה מרוכזת

אין צורך לרכוש.
הספר נמצא ברשות
התלמידים משנה"ל
הקודמת.
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