
 

 א"י לכיתה ט"תשע ל"לשנה לימוד ספרי רשימת

 ך"תנ

 גדולות מקראות בראשית

 מקרא דעת או גדולות מקראות תהילים

 מקרא דעת או גדולות מקראות ישעיה

 פירושים ללא שלם ך"תנ

 גמרא

תתאפשר רכישה  (.ברורה הלכה או טלמן בהוצאת רצוי) .ראשונים עם קידושין מסכת- בגמרא עיון

 .שוטנשטיין או שטיינזלץ פירושי עם גמרות בכיתה לשימוש להביא אין   .השל הגמרא בישיב

 .₪ 40במחיר  השנה בתחילת במרוכז תירכשסוגיות לבגרות  חוברת

המבקשים  (. 14:00תתקיים ביום הראשון של הלימודים )החל מהשעה  רכישה של הגמרא בישיבה  -למעוניינים 

 .₪ 50קידושין ( בציון שם וכיתה.  עלות הגמרא 30.7.2017אב  לרכוש גמרא ישלחו מייל לישיבה עד  ז' ב

 הלכה

 במעגלי הלכה דינים ומבוא מסלול תלמוד )יישאר עם התלמידים לכיתה י"ב(.

 אזרחות

המזכירות הפדגוגית  –בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית.   בהוצאה משרד החינוך  להיות אזרחים

 ו"תשע

 -היסטוריה

 ]הספר נרכש בכיתה י'[ וצאת מכון הר ברכה.בה -חורבן וגבורה  

 ות מכיתה י'(.כלציון בהוצאת מכון  הר ברכה. )יש לשמור את הספר מסורת ומהפ השיבה 

 ולשון הבעה

 שיאי לשון  בהוצאת רכס.

 ספרות

 תיאום כוונות מאת הרב חיים סבתו

 .עגנון י"ש מאת תהילה

 אנטיגונה  )בהוצאת שוקן( בתרגום אהרון שבתאי.

 גליתאנ

 Oxford English-English-Hebrew Dictionary -לכולם

 )לא כלול בספרית עליית הנוער(   Literature for 4 Points -יחידות 4

Making Sense   Eric Cohen Books     ספר וחוברת עבודה 

Option 2    - literature for 4 points   - 'הספרים אלו נרכשו בכיתה י 

Revised Mastering Modules C and E   - Eric Cohen Books 

 .2017יש להקפיד לרכוש את המהדורה החדשה משנת 

 

 -יחידות 5

High Points    - Eric Cohen Books   ספר וחוברת עבודה 

Option 2    Eric Cohen Books       Literature for 5 points   )ספר זה נרכש בכיתה י( 

All My Sons    - Eric  Cohen Books 

 .משומשות עבודה חוברות לקנות אין

 התלמיד אצל נשארת שזו כיוון, באנגלית עבודה חוברת הנוער עליית לתלמידי אינה מספקת הישיבה

 .השנה בסוף



 

 מתמטיקה

 'י מכיתה הספר  -יחידות 3

 ( 035481)שאלון  גורן בני/1-'ב חלק,   שאלון ל"יח 4 מתמטיקה  -יחידות 4

    גורן בני/2-'ב חלק,    אלוןש ל"יח 4 מתמטיקה

 (035581)שאלון    גורן בני/1-'ב חלק,     שאלון ל"יח 5 מתמטיקה -יחידות 5

 גורן בני/2-'ב חלק,     שאלון ל"יח 5 מתמטיקה

 

 פיזיקה מגמת

 '(י מכיתה  הספרים) רוזן עדי , אופטיקה האור של מודלים. )כרכים א' ב'(  וחומר קרינה

 .וייצמן מכון המדעים להוראת המחלקה. רוזן עדי'. ב-'א כרכים. ניוטונית מכניקה

 ביולוגיהמגמת 

 .העברית האוניברסיטה המדעים להוראת המרכז( שנייה מהדורה) אמיר רות. באקולוגיה פרקים

 האוניברסיטה המדעים להוראת המרכז הוצאת. עתידיה ויהודית גרוס חיה. החיים יחידת -התא

 העברית

 (לבגרות האולפן בהוצאת חדשה מהדורה. )יואל אורי ר"ד -תבגרו בחינות קובץ

 ביולוגיה של האדם מאת עדי מרקוזה הס. )נרכש בכיתה י(.

 י"אלימודי  מגמת

 צפון הארץ בהוצאת יד בן צבי

 זאת ירושלים חלק ב' בהוצאת יד בן צבי


