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 תשפ"ארשימת ספרי לימוד 

 עיונית –כיתות י"ב 
 מתמטיקה

 יחידות לימוד 3
 אריק דז'לדטי. /, יואל גבע 802שאלון  .1
 , יואל גבע/ אריק דז'לדטי803 –הקב' של קרין ושמוליק  .2
 .מדעימחשבון  .3

 
 יחידות לימוד 4
 יח"ל חלק ג'. 4, בני גורן, 805. שאלון 1
 .מדעי. מחשבון 2

 יחידות לימוד 5
 כרך א' כרך ב' אריק דז'לדטי /, יואל גבע807שאלון  .1

 .מדעימחשבון  .2
 

 אנגלית

  יח"ל 5

1. Take a Stand/ECB –  ספר משנה שעברה 

נרכשו בשנה שעברה –חוברות עבודה פנימיות   .2 2  

3. ALL MY SONS  Arthur Miller  , Eric Cohen Books –ONLY! 

 יח"ל 4

נרכשו בשנה שעברה –חוברות עבודה פנימיות     2  

 אזרחות  

 לשמור את החוברת משנה שעברה. 
 

 ספרות 

 'ג'.ד.סאלינג - התפסן בשדה השיפון

 יש לשמור את הספרים משנה שעברה. 

 :י"ב מקצועות הרחבה, מגמות 

למקצוע/ות ההרחבה  את הספרים הרלבנטיים  רק  התלמידים ירכשו מתוך הרשימה הבאה  
 שאותם הם לומדים.

 
 גיאוגרפיה

 הודעה לגבי רכישת חוברות לימוד תימסר בתחילת שנה"ל. .1
שימו לב! למי שיש אטלס  –אטלס אוניברסיטאי חדש, פרופ' משה ברוור, הוצאת ספרים יבנה.  .2

 אין צורך לקנות אטלס חדש!  -ואילך  2000 -ששנת ההוצאה שלו מ
 

אין צורך לקנות אטלס אחר ניתן להשתמש באטלס  –, פרופ' אריה שחר ידים שברשותם אטלס כרטא * לתלמ
 הנ"ל.
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 לימוד יפורסמו בתחילת שנה"ל  הספרי שינויים ו/או תוספות לרשימת 

 

 

 כימיה 

 ספרים דיגיטליים ירכשו בתחילת שנה"ל.  .1
 יש לשמור את ספר הנתונים משנה שעברה.  .2

 הנדסת תוכנה

 יש לשמור את החוברת משנה שעברה.
 

 ביולוגיה 

 תירכש בתחילת שנה"ל –למעבדות חוברת בית ספרית  .1
 ספרים מתוקשבים / דיגיטאלים ירכשו בתחילת שנה"ל .2

 סוציולוגיה רפואה, מוסיקה, ניהול עסקי,  חשב,אטרון, תקשורת, מדעי המיאומנות, ת 

 ספר ו/ או  חוברת בית ספרית ירכשו בתחילת שנת הלימודים           

 
 ערבית  

 ת במרוכז בתחילת שנת הלימודים.וחובר ירכשו 
 יש לשמור את כל הספרים והחומר משנה שעברה. -
 שרוני, מילון ערבי / עברי )חובה( -

 

 מגמה -פיזיקה 

)חוברת לעבודה במעבדה ת המדעים, מכון ויצמן למדע  המחלקה להורא לקט ניסויים,דוד זינגר,  .1
 משנה שעברה(.

 המחלקה להוראת המדעים,מכון ויצמן למדע.   ,יח"ל 5בחינות בגרות בפיזיקה  ,רוזןעדי  .2
 . אם יש משנה שעברה אין צורך לרכוש ספר נוסף        

 הוצאת רכגולד.האטום והגרעין,  –, קרינה וחומר זינגר דוד.  3
 לשמור משנה שעברה. –הוצאת רכגולד גלים ואופטיקה פיזיקאלית  –, קרינה וחומר זינגר דוד 4
 רכישה מרוכזת  – הוצ' ראמוס –חשמל ומגנטיות כרך א' ד"ר עיסאם זועבי , .3
 רכישה מרוכזת  – הוצ' ראמוס -,חשמל ומגנטיות כרך ב'  ד"ר עיסאם זועבי .4

  
 
 

 שנת לימודים פוריה ומהנה
 פזית היבש

 מנהלת בית הספר

    


