
 
 0110 / 1-מ

 י' לכיתות –פ"א התשלימוד לשנה"ל  ספרי 
 :אנגלית

 
1. Grammar Issues 1  Batia Elazar and Ronit Broder, UPP 
2. Take a Stand  Debi Partouche and Allison Sarnow, Eric Cohen Books. 
 

 אנגלית מואץ
1. High Five by Robert Revez- Eric Cohen Books. 
2. Tests for for Module E ,  - Eric Cohen  Books. 
3.  Option 1 Literature for 5 points, Eric Cohen Books 

   
 קורן נשר שרעבי, ,נגה גנאל. -בשבילי הטקסט      :לשון    

 
 ללא פירושים . - ך מלא בהוצאת קורן"תנ       :תנ"ך

     
     הוצאת כנרת. -קי הלאומיות בישראל ובעמים/ יובל קוברס: היסטוריה

 
 ניסן נוה, רונית אלעד, אורית רן. –" סוציולוגיה במעגלי חברה" :סוציולוגיה

 )ספרים משנה שעברה(. –תרבות, קבוצה, חברות, משפחה.  –ספרים  4                     
 

 En Francais 1 A1.A2 Valerie Laskow   :צרפתית
 צרפתית של כהן.-עברית-יתמילון צרפת               
 חוברת פנימית תירכש בתחילת השנה.               

           
 :  חוברת  אלי מזרחי.ערבית

 מילון איילון שנער.             
 

 (רכס) קוזמאפרופ'  -:  תולדות האסלאם ומדינות המזרח התיכון בעת החדשה מזרחנות
          

 שחר נייס וד"ר עמרי ענבר. -פיזיולוגיה של המאמץ    : מגמת חנ"ג
 
 הס, דידה פרנקל, נורית בשן –ביולוגיה של האדם/עדי מרקוזה      : ביולוגיה 

 הוצ' המרכז להוראת המדעים אונ' העברית. 
 רכישה מרוכזת של חוברת מעבדה, תתבצע בתחילת שנה"ל. 

 
 ד"ר דבורה יעקובי הוצ' רכס -"ועכשיו כימיה"        כימיה:

   
 יימסר בתחילת השנה : כימיה אוריינות

               
 עדי רוזן. –כרך א'  מכניקה ניוטונית (  1    פיסיקה:

 עדי רוזן.   -אופטיקה גיאומטרית כרך א' -(   לשמור את הספר מכיתה ט'2                   
 (.2007 -עדי רוזן )אפשר משומש  לא ישן מ –ויות (   ספר בגר3                   

 
 .180 מתמטיקה  יואל גבע      :  יח"ל 3  :מתמטיקה

 .804,806חלק א'  יח"ל(  4,5בני גורן מתמטיקה )  ל: יח" 4,5                    
                     

 מתקשרים, הוצאת זמורה ביתן: תקשורת המונים
 

        הוצאת "השראה"   JAVAבשפת  - 1+2יסודות מדעי המחשב  ( 1: מדעי המחשב
 צורך לקבל או לרכוש. איןאוניברסיטת ת"א.                           
 מדעי המחשב. -הספרים נמצאים גם באתר ביה"ס                           

 החומר יינתן ע"י המורה. -(  תכנות בסביבת אינטרנט 2               
 

החינוך התעבורתי: המהדורה החדשה בהתאמה לתוכנית הלימודים החדשה של   : ורתיחינוך תעב
 איתמר לוין ואיילת לוין. -אגף זה"ב. 


