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 גן-עיריית רמת
 אגף החינוך

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

 ג"תשפ -א "שכבה י -וקורסים רשימת ספרי לימוד 
  המקצוע  שם הספר המחבר וההוצאה

 אנגלית  ל"יח 5ספרי לימוד 

   לכל הכיתות

    Literature for 5 Points Option 2, ECB  - (ממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה )

    All My Sons, ECB     

  (למעט כיתת מחוננים) לכל הכיתות 

 Perfecting the New Module E, UPP  

 Mastering Module E,  ECB  

   לכיתת המחוננים בלבד

 , ECBastering Modules E&GM  

 .התלמידים יתבקשו לרכוש ספר נוסף במהלך שנת הלימודים 

 

  .לרכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימודמומלץ תלמידים הזכאים להקראת שאלון ל  

 
 

  ל"יח 4ספרי לימוד 
 

    for 5 Points Option 2, ECBLiterature  - (ממשיכים עם ספר הלימוד משנה שעברה) 

 Steps to Writing for Module C, ECB  

 Mastering Module C, ECB  

  .רכוש דיסק הקראה הנלווה לספרי הלימודלומלץ מלתלמידים הזכאים להקראת שאלון  

 
 

 : מילונים רגילים המאושרים לשימוש
 

    Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-  

.Hebrew Student's Dictionary   

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

English Dictionary -Hebrew .  

  : מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש

 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF   - 7דגם   – אוקספורד

-   יהודה ברמן 9222Texton Babylon  

plus Texton Babylon  - יהודה ברמן   
 

.בלבד יומני קריאהמילון אלקטרוני מאושר במבחנים בספרות ו/השימוש במילון   
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 גן-עיריית רמת
 אגף החינוך

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

 

 

  המקצוע  שם הספר המחבר וההוצאה

 ,המרכז להוראת המדעים,  מהדורה שנייה מורחבת, רות אמיר  – באקולוגיה   פרקים -
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  - העברית האוניברסיטה

 את הספרים משנים קודמות לשמור -
 קישור לקורס ימסר לתלמידים בתחילת השנה – מבנה ופעילות התא:  קורס אונליין במטח -
 קישור לקורס ימסר לתלמידים בתחילת השנה -אקולוגיה : קורס אונליין במטח  -
 

 מגמה  - ביולוגיה

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

 ביוטכנולוגיה

 לגביי האטלס ימסרו פרטים בתחילת השנה: אטלס  -
 - הוצאת רכס -לינדה גטניו , ניבה דגן – למרחב זרקור -

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי

רונית  –חוברת עבודה בגיאוגרפיה : המפה והאטלס  -

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי -הוצאת רכס  –נחמיה 

, איריס שילוני, מאירה שגב –הפיתוח והתכנון המרחבי  -

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי -מטח   –צביה פיין 

 גיאוגרפיה

 מטח  הוצאת –טביביאן  –קציעה אביאלי  – משלום למלחמה ולשואה: מסעות בזמן  -
נכלל  –מטח  הוצאת –טביביאן –קציעה אביאלי  -  בונים מדינה במזרח התיכון: מסעות בזמן   -

 בסל הספרים הדיגיטלי

 היסטוריה

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

 ספר נוסף יפורסם בתחילת השנה -

 כימיה

אין . יפתח אוטומטית לתלמידים -  הוצאת מטח - 70%צורות  -  לתיכון   לשון: קורס דיגיטלי -
 צורך לרכוש

 מרוכזת בתחילת שנה ברכישה  :חוברות מודפסות  2 -
 

 לשון

 –מדעי החברה  יפורסם בתחילת השנה
 /פסיכולוגיה
 כלכלה /סוציולוגיה

, שמרת מן, נוע רגוניס – 'חלק ב – C#יסודות מדעי המחשב משולב עצמים שפת  -

 עם ספר זה משנה שעברה מי שלא סיים, ממשיך – הוצאת מבט לחלונות
נכלל  - (2022מהדורת ) הוצאת מבט לחלונות -שמרת מן  ,רגוניסנוע   - C#מבני נתונים בשפת  -

 בסל הספרים הדיגיטלי

 – מדעי המחשב
 בית א' מקבץ יא

, שמרת מן, נוע רגוניס - 'חלק ב - C#יסודות מדעי המחשב משולב עצמים שפת 

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי - הוצאת מבט לחלונות

 

 –מדעי המחשב 
 'בית ב' מקבץ יא

 מוזיקה רכישה מרוכזת בתחילת השנה –רוני הולן  –קצב לכולם 

  -הוצאת מכון שלום הרטמן  -  ם לפירושו למסכת אבות"הקדמת הרמב:  ם"שמונה פרקים לרמב -
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  -הוצאת מעלות  - ערך חיי אדם בתרבות ישראל: ובחרת בחיים  -

 מחשבת ישראל

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי - יואל גבע -  802שאלון  -מתמטיקה  -
נכלל בסל  -( בחינות בגרות 2רק לתלמידים שנבחנים )יואל גבע   - 803שאלון  - מתמטיקה  -

 הספרים הדיגיטלי

 3 – מתמטיקה
 ל"יח

 -מעודכנת  מהדורה( טורקיז-ירוקכריכה ) יואל גבע - 'כרך ד ' +כרך ג – 804שאלון  - מתמטיקה
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי

 

 4 – מתמטיקה
 ל"יח

נכלל  - מהדורה מעודכנת  (כריכה ירוקה)  יואל גבע   -  'כרך ד+ ' כרך ג – 806שאלון  -מתמטיקה 
 בסל הספרים הדיגיטלי

 5 – מתמטיקה
 ל"יח
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נכלל  - מעודכנתמהדורה ( כריכה אדומה)יואל גבע  – 'כרך ב' + כרך א – 807שאלון  –מתמטיקה 
 בסל הספרים הדיגיטלי

 –מתמטיקה 

 קבוצת האצה

 סינית קנייה מרוכזת בתחילת השנה

מרוכזת בתחילת השנה  קנייה  - Espacio Joven 360 ספרדית 

 שרוני אברהם – מילון ערבי עברי -
 שם החוברת שיש לרכוש ימסר בתחילת השנה -

 ערבית

 
 
 

.....המשך בדף הבא
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  המקצוע  שם הספר המחבר וההוצאה

 פיזיקה יפורסם בתחילת שנה 

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

יהדיגיטל  

  - נוסף ימסר ע"י המורה בתחילת השנה ימודלחומר 

 רובוטיקה

 תוכנה הנדסת לגבי הספרים יהיה בתחילת השנה עדכון , שימוש בספרים דיגיטליים
 אנדרואיד/סייבר

 רוסית יפורסם בתחילת השנה

 מהדורת מעלות. ללא פירוש. רצוי בהוצאת קורן – ך מלא"תנ -

הוצאת , , פלורה ויניצקי - בחירהנושאי  3 -נושאי חובה ו: זמן לבגרות  – ך"תנ -
 רכס

 ך"תנ

מוגבר  – ך"תנ בתחילת השנה תמרוכזרכישה 
 א"י מקבץ

 
 תיאטרון חומר הלימוד יימסר לאורך השנה כקובץ דיגיטלי
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