עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי

רשימת ספרי לימוד וקורסים  -שכבה י"ב  -תשפ"ג
*רשימת הספרים לכיתות התקשוב תפורסם בנפרד

המקצוע
אנגלית

שם הספר המחבר וההוצאה
ספרי לימוד חמש יח"ל
( High Five – Student's Book, ECBממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה) -
( - High Five – Practice Book, ECBממשיכים עם חוברת הלימוד משנה שעברה)
Perfecting the New Module E, UPP
Exam Practice for Module G, ECB
לתלמידים הזכאים להקראת שאלון מומלץ לרכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימוד.
ספרי לימוד ארבע יח"ל
( Making Sense–Student's Book, ECBממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה)
( Making Sense–Practice Book, ECBממשיכים עם החוברת משנה שעברה)
Perfecting the New Module E, UPP
Steps to Writing for Module C ,ECB

מילונים רגילים המאושרים לשימוש:
Kernerman, Lonnie Kahn (2003). Oxford English-English- Hebrew
Student's Dictionary.
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English- Hebrew,
Hebrew - English Dictionary.
מילונים רגילים המאושרים לשימוש:

Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-EnglishHebrew Student's Dictionary.
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew - English Dictionary.
מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש:
שם הדגם והמפתח
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
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עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
שם הספר המחבר וההוצאה

המקצוע

אזרחות בקלות – אוהד שקד-מנדלבוים -
אזרחות
רכישה מרוכזת בתחילת השנה
ביולוגיה  -מגמה  -יש לשמור את הספרים משנים קודמות
 חיידקים ונגיפים בגוף האדם – נכלל בסלהספרים הדיגיטלי
 קורס אונליין במטח :ביולוגיה לתיכון חיידקיםונגיפים בגוף האדם – קישור לקורס ימסר
לתלמידים בתחילת השנה
 קורס אונליין במטח – אקולוגיה/ביולוגיה -קישור לקורס ימסר לתלמידים בתחילת השנה
 קורס אונליין במטח :גוף האדם בדגשהומאוסטזיס – קישור לקורס ימסר לתלמידים
בתחילת השנה
 קורס אונליין במטח :התא  -מבנה ופעילות -קישור לקורס ימסר לתלמידים בתחילת השנה
ביוטכנולוגיה
 הנדסה גנטית  :מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים  -דן מיכאל ,ענת ירדן – מכוןויצמן  -נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
גאוגרפיה

-

אימונולוגיה בשרות הביוטכנולוגיה – רותם פניגר בריש – משרד החינוך  -יועבר
דיגיטלית לתלמידים על ידי המורה
תרביות תאים בשרות הביוטכנולוגיה  -ר' לנץ – הוצאת משרד החינוך  -יועבר
דיגיטלית לתלמידים על ידי המורה
מיקוד גיאוגרפיה  :אדם וסביבה  -קיץ – 2022
הוצאת רכס  -נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
זרקור למרחב – ניבה דגן ,לינדה גטניו  -הוצאת רכס -
נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
אטלס  :לגביי האטלס ימסרו פרטים בתחילת השנה
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עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
המקצוע
כימיה

שם הספר המחבר וההוצאה
-

למידה דרך אתר האינטרנט "כימיה בקלות" ,משרד החינוך

-

הכימיה אתגר – ספר נתונים (חוברת ירוקה))– כהן איטה  -מכון
ויצמן  -נכלל בסל הספרים
הדיגיטלי

מדעי המחשב – מקבץ י"ב מבני נתונים בשפת  – c#נוע רגוניס ,שמרת מן – הוצאת מבט לחלונות (מהדורת
בית ב
 - )2022נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
מדעי החברה – פסיכולוגיה /יפורסם בתחילת השנה
סוציולוגיה /כלכלה
קצב לכולם – רוני הולן – רכישה מרוכזת בתחילת השנה
מוזיקה
מחשבת ישראל

-

מתמטיקה  3יח"ל
(למי שלא סיים בגרות
בתשפ"ב)
מתמטיקה  4יח"ל
מתמטיקה  5יח"ל

-

את שאהבה נפשי – אריאל אביב – הוצאת תל  /מעלות  -נכלל בסל הספרים
הדיגיטלי
משבר האמונה בעת החדשה – ישראל קורן  -הוצאת תל  /מעלות  -נכלל בסל
הספרים הדיגיטלי
מתמטיקה – שאלון  – 803יואל גבע  -נכלל בסל הספרים הדיגיטלי

מתמטיקה  -שאלון  - 805יואל גבע  -נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
מתמטיקה  -שאלון  – 807כרך א'  +כרך ב'  -יואל גבע (כריכה אדומה)
מהדורה מעודכנת)  -נכלל בסל הספרים הדיגיטלי

סינית

חומר הלימוד יימסר בתחילת השנה

ספרדית

ממשיכים עם הספר של שנה שעברה

ספרות

-

ערבית
פיזיקה
רובוטיקה

ממשיכים עם המקראה מכיתה ט'  :ספרות לחטיבה העליונה
מיקוד  : 2022ספרות  -פלורה ויניצקי  -הוצאת רכס  -נכלל בסל הספרים
הדיגיטלי
אנטיגונה – סופוקלס (בתרגום כרמי) ,הוצאת כנרת – נכלל בסל הספרים
הדיגיטלי  /אפשרות נוספת  :לצלם את המחזה בספריית ביה"ס

 מילון ערבי עברי – שרוני אברהם ממשיכים עם החוברת מכיתה יא' חומר נוסף יימסר בתחילת השנהיפורסם בתחילת השנה
 -מבוא לרובוטיקה  :ניסויים – מוטי מאיר ,גדי הרמן ,שאול זרצקי –הוצאת מטח -

נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
חומר לימוד נוסף ימסר ע"י המורה בתחילת השנה

רוסית

יפורסם בתחילת השנה

תיאטרון
תנ"ך – מקבץ י"ב

חומר הלימוד ימסר לאורך השנה כקובץ דיגיטלי
ממשיכים עם הספרים משנה שעברה
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