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

 
  המקצוע  שם הספר המחבר וההוצאה

  :ספרי לימוד
 אנגלית

  (למעט מחוננים ונחשון)לכל הכיתות 
 

     Take A stand – Student's Book, ECB  

     Take A Stand -  Practice Book , ECB  
 

  לכיתות המחוננים ונחשון בלבד
 

        High Five -   ,Student's Book ECB   

          - High Five   ,Practice Book ECB 
 

  :מילונים רגילים המאושרים לשימוש

 

 

      Lonnie KahnKernerman,   (2003). Oxford English-English- Hebrew 

Student's Dictionary. 

 

 

    Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English- Hebrew, 

       Hebrew - English Dictionary. 

 

 

 

 

 

 

 :מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF   - 7דגם   – אוקספורד

-   יהודה ברמן 9222Texton Babylon  

Texton Babylon plus – יהודה ברמן  

 

  .א בלבדיומני קריאהמילון אלקטרוני מאושר במבחנים בספרות ו/השימוש במילון
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  שם הספר המחבר וההוצאה
 

  המקצוע

 רכישה מרוכזת בתחילת השנה –מנדלבוים -אוהד שקד – אזרחות בקלות 
 

 אזרחות 

 – ירדן ענת ,מיכאל דן - ויישומים למחקר ושיטות מעקרונות : גנטית הנדסה -
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  –ן ויצמ מכון

 

 ביוטכנולוגיה 

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי - הוצאת תל, עדי מרקוזה הס – ביולוגיה של האדם  -
קישור לקורס ימסר לתלמידים  – האדם בדגש הומאוסטזיסגוף  :קורס אונליין במטח -

 בתחילת השנה

לא כולל ) ביולוגיה 
 (כיתת מחוננים

 
נכלל בסל  -הוצאת רכס  – רונית נחמיה – חוברת עבודה בגיאוגרפיה: המפה והאטלס  -

 הספרים הדיגיטלי
 

 גרפיהגיאו

 – הוצאת כנרת ,יובל קוברסקי,  1920 ראשית הדרך עד -הלאומיות בישראל ובעמים  -

 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה

 

 היסטוריה

 כימיה נכלל בסל הספרים הדיגיטלי - רכס, יעקבי דבורה - בסביבת הכימיה

 –הוצאת מטח  - 30%צורות : לשון לתיכון : ממשיכים עם הקורס הדיגיטלי מכיתה ט -

  אין צורך לרכוש. יפתח אוטומטית לתלמידים בתחילת השנה
 
  מכיתה טמודפסת החוברת עם ה ממשיכים    -

 
 

 לשון

מן  שמרת, נוע רגוניס – ב חלק -C#שפת  משולב עצמיםמדעי המחשב    יסודות  

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי - הוצאת מבט לחלונות

 5י+  4י - מדעי המחשב 

 מקבץ רגיל

, נוע רגוניס – א חלק -C#שפת  משולב עצמיםמדעי המחשב    יסודות

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי -שמרת מן הוצאת מבט לחלונות 

מקבץ ' י -מדעי המחשב 

 בית ג

נוע רגוניס,  – חלק א+ב – C#יסודות מדעי המחשב משולב עצמים שפת 

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  - שמרת מן, הוצאת מבט לחלונות

מקבץ ' י -מדעי המחשב 

 בית א

   - חלק ב - C#שפת  -משולב עצמים  -מדעי המחשב  יסודות -
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  - מבט לחלונות צאתהו מן שמרת, נוע רגוניס

נכלל  -  תלחלונו מבט אתהוצ ,שמרת מן, נוע רגוניס - C#נתונים בשפת  מבני -

 בסל הספרים הדיגיטלי

 מואץ 'י -המחשב מדעי
 

 השנה רכישה מרוכזת בתחילת – לתלמידי תיכון אנתולוגיה

 רכישה מרוכזת בתחילת השנה –רוני הולן  –קצב לכולם 

 מוזיקה

 יםספרנכלל בסל ה - מכון שלום הרטמןאת הוצ, זהות יהודית בעולם משתנה: מעגלי שייכות 
 דיגיטליה

 

 מחשבת ישראל

 יםספרנכלל בסל ה - בני גורן -אשכול מדעים וחברה  –' חלק א –' לכיתה י מתמטיקה 
 דיגיטליה

 
 יםספרנכלל בסל ה -בני גורן  – אשכול כלכלי פיננסי –' חלק ב –' לכיתה י מתמטיקה 

 דיגיטליה
נכלל בסל  -בני גורן  - אשכול התמצאות במישור ובמרחב  –' חלק ג –' לכיתה י מתמטיקה 

 דיגיטליה יםספרה
 

 

 ל"יח 3מתמטיקה 

mailto:ohelshem@ohel-shem.com
http://www.ohel-shem.com/


 גן-עיריית רמת
 אגף החינוך

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

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 קולר. ר א"מיסודו של ד" שם-אהל"התיכון  ס"ביה

 6239222-03, פקס: 6239212-03 רח' סמדר פינת רוקח )רוקח 118( ת"ד 10173 מיקוד 5259228,   

shem.com-ohelshem@ohelmail: -E :דוא"ל  shem.com-http://www.ohel :אתר  

 

 

גיאומטריה , טריגונומטריה, גיאומטריה של המישור –' חלק א -'לכיתה י מתמטיקה
 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה -בני גורן  – אנליטית

 
נכלל בסל  -חשבון דיפרנציאלי , פונקציות, אלגברה –' חלק ב -'לכיתה י מתמטיקה

 דיגיטליה יםספרה
 - הסתברות, סטטיסטיקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי –' חלק ג -'לכיתה י מתמטיקה

 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה
 

 ל"יח 4מתמטיקה 

 (כחול) יואל גבע – 806 -ו 804 ניםשאלוכרך ב ' + כרך א –(ל"יח 5 -ו 4)  מתמטיקה
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי -

 [: לפי החלטת המורה]או 
 בני גורן – 806 -ו 804 ניםשאלו' חלק א –(ל"יח 5 -ו 4)  מתמטיקה

 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה  - (כתום אדום)מהדורה מעודכנת 
 

 ל"יח 5מתמטיקה 

 – מהדורה מעודכנת( כריכה ירוקה) כרך ד+ כרך ג  –יואל גבע  - 806שאלון  -מתמטיקה 

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי
 קבוצת – מתמטיקה

  האצה

חומר הלימוד יימסר לתלמידים ע"י המורה    ספרדית 

ממשיכים עם  –הוצאת ליון בוקס  – ספרות לחטיבה העליונה  -
 המקראה משנה שעברה

הודעה תימסר בתחילת . לצלם מחזה מהספרייהיתבקשו  התלמידים -
 לספרותי המורה "השנה ע

 ספרות

 סינית חומר הלימוד יימסר בתחילת השנה
יש   -  (כריכה ירוקה)אלי מזרחי   -'  עבודה בערבית לכיתה י  ברתחו -

 לרכוש את החוברת
 לא כולל כיתת – ערבית

 נחשון

 פיזיקה בתחילת השנהיפורסם 

נכלל בסל  -הוצאת מטח –, גדי הרמן, שאול זרצקי מוטי מאיר – ניסויים : מבוא לרובוטיקה  -

יהספרים הדיגיטל     

 ימוד נוסף ימסר ע"י המורה בתחילת השנהלחומר     -

 רובוטיקה

 
 יפורסם בתחילת השנה

 
 רוסית

 המעלותמהדורת . ללא פירוש. רצוי בהוצאת קורן – ך מלא"תנ
 

 ך"תנ

 חומר הלימוד יימסר לאורך השנה כקובץ דיגיטלי
 

 תיאטרון
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