כט' תמוז תשע"ג

לתלמידי כיתות י' היקרים
השלום והברכה.
שנת הלימודים תשע"ד תחל בעזרת ה' בשעטו"מ ביום א' – ה' אלול תשע"ג )(11.8.2013
ההסעות תחבורה ציבורית קו  125ליד בנייני האומה בשעה) 10:00 :כמו במשך כל השנה(
רצ"ב רשימת ספרי הלימוד:
תנ"ך:

תנ"ך שלם
בראשית ,במדבר  -מקראות גדולות
שמואל א' – ב' )המשך משנה שעברה(.
מלכים א' – ב'.

הסטוריה:

א .מהפכה וגאולה בישראל ובעמים  -שולה עינבר הוצאת לילך
ב .בית שני  -אברהם חדד )המשך משנה שעברה(

מתמטיקה:

 3יח"ל :מתמטיקה  3יח"ל שאלונים  – 801+802יצחק שלו ואתי עוזרי )ספר כתום עם פס
אפור(.
 4יח"ל :מתמטיקה חלק א'  -בני גורן )שאלונים  035804ו(035806 -
מתמטיקה  4יח"ל בני גורן שאלון  035804חלקים ב' 1-וב') 2-נזדקק לחלקים אלו במהלך
השנה .הם ישמשו אותנו גם בכיתה יא'(.
 5יח"ל  :מתמטיקה חלק א'  -בני גורן )שאלונים  035804ו(035806 -
מתמטיקה  5יח"ל בני גורן שאלון  035806חלקים ב' 1-וב') 2-נזדקק לחלקים אלו במהלך
השנה .הם ישמשו אותנו גם בכיתה יא'(.

הערה:

תלמידים המעוניינים להיבחן שוב בתחילת השנה במטרה לעלות הקבצה  -שיימנעו מלקנות ספרי מתמטיקה עד
לתוצאות הבחינה.

לשון:

הספר שנילמד בשנה שעברה.

אנגלית:

מילון  OXFORDאנגלי-אנגלי-עברי
רכישת כל הספרים באנגלית תהיה דרך הישיבה.

מחשבים:

{

לימוד בקיאות לבגרות.

יסודות מדעי המחשב בשפת  C #חלקים א'  +ב' בהוצאת מבט לחלונות.
מבוא למערכות מידע בהוצאת מבט לחלונות.

בברכת חופש פורה
הנהלת הישיבה

כט' תמוז תשע"ג

לתלמידי כיתות יא' היקרים
השלום והברכה.
שנת הלימודים תשע"ד תחל בעזרת ה' בשעטו"מ ביום א' – ה' אלול תשע"ג )(11.8.2013
ההסעות תחבורה ציבורית קו  125ליד בנייני האומה בשעה) 10:00 :כמו במשך כל השנה(
רצ"ב רשימת ספרי הלימוד:
תנ"ך :

תנ"ך שלם
בראשית ,מלכים ב' ,ישעיהו ,ספר יונה ,תהילים  -מקראות גדולות

מחשב"י:

אמונה וגאולה – הרב ד"ר יוחאי רודיק והרב זאב קרוב.

מתמטיקה:

 3יח"ל :מתמטיקה  3יח"ל שאלונים  – 801+802יצחק שלו ואתי עוזרי )ספר כתום עם פס
אפור(.

 4יח"ל :מתמטיקה  4יח"ל בני גורן שאלון  035804חלקים ב' 1-וב'. 2-
מבחני בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים  - 804אלי מיטב )(0522671210
 5יח"ל :מתמטיקה  5יח"ל בני גורן שאלון  035806חלקים ב' 1-וב'.2-
הכנה לבגרות במתמטיקה  – 35806א.מ מתמטיקה מריאן רוזנפלד ואדית כהן.
הערה  :את ספריה של מריאן רוזנפלד ניתן להזמין באתר www.em-math.com :
.

הסטוריה:

מהפכה וגאולה בישראל ובעמים ) (1920-1939חלקים ב' ,ג' מאת שולה ענבר הוצאת לילך

אנגלית:

 5יח"ל –  BAGRUT Plus + Module Eבהוצאת ) A.E.Lטלפון של ההוצאה לאור – .(026221640
 All my sonsבהוצאת ERIC COHEN
 4יח"ל  BAGRUT Plus + Module C -בהוצאת ) A.E.Lטלפון של ההוצאה לאור – .(026221640
לכל הרמות – מילון  OXFORDאנגלי אנגלי עברי

מחשבים:

עיצוב תוכנה בשפת  C #בהוצאת מבט לחלונות.
מודלים חישוביים – שמרת מן בהוצאת מבט לחלונות.

פיזיקה:

מכניקה  /יורם אשל .

בברכת חופש פורה
הנהלת הישיבה

בס"ד

כט' תמוז תשע"ג

לתלמידי כיתות יב' היקרים
השלום והברכה.
שנת הלימודים תשע"ד תחל בעזרת ה' בשעטו"מ ביום א' – ה' אלול תשע"ג )(11.8.2013
ההסעות תחבורה ציבורית קו  125ליד בנייני האומה בשעה) 10:00 :כמו במשך כל השנה(
רצ"ב רשימת ספרי הלימוד:
תנ"ך:

תנ"ך שלם
דברים ,מלכים ב' ,ירמיהו ,עזרא ונחמיה ,חגי ואיוב  -מקראות גדולות.

תושב"ע:

במעגלי ההלכה דינים ומבוא בהוצאת מכון הלכה והוראה אלון שבות

אנגלית:
תלמידים של  5יח"ל :אפשר להשתמש בספר של השנה שעברה ) BAGRUT Plus + Module E,F,Gבהוצאת .(ׂ A.E.L
אם אין ספר משנה שעברה  BAGRUT Plus + Module G :בהוצאת A.E.L
תלמידם של  4יח"ל:

אפשר להשתמש בספר של השנה שעברה ) BAGRUT Plus + Module C,D,Eבהוצאת A.E.L

אם אין ספר משנה שעברה  BAGRUT Plus + Module E :בהוצאת A.E.L

הטלפון של הוצאת הספרים  A.E.Lהוא 026221640
* על כל תלמידים להצטייד במילון  OXFORDאנגלי אנגלי עיברי
* ספרים נוספיםׁ ,ספרי מיקודית בשאלונים  Dו –  ,Fירכשו במשך השנה.
אזרחות:

ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית )חטיבה עליונה( מאת ד"ר דוד שחר בהוצאת כינרת.

לשון:

טקסט בשבילי הלשון שאלון ב' הוצאת רכס מאת טובה זבידה ושרית גורמס )הספר החום(.

הסטוריה )מגמה(:
מתמטיקה:

פנים רבות לגבורה )תולדות גטו קרקוב( מאת ד"ר קראי בהוצאת יד ושם.
תולדות ארה"ב מאת יונינה פלורסהיים בהוצאת מרכז זלמן שזר.

 3יח"ל :מתמטיקה  3יח"ל חלק ג' שאלון  – 803יצחק שלו ואתי עוזרי )ספר תכלת עם פס אפור(.
 4יח"ל :מתמטיקה  4יח"ל חלק ג' שאלון  – 035805בני גורן )צבעים אדום – אפור(

הכנה לבגרות במתמטיקה  – 35805א.מ מתמטיקה מריאן רוזנפלד ואדית כהן.
 5יח"ל :מתמטיקה  5יח"ל חלק ג' 1-שאלון  – 035807בני גורן )צבעים כחול – צהוב(
הכנה לבגרות במתמטיקה  – 35807א.מ מתמטיקה מריאן רוזנפלד ואדית כהן.
הערה  :את ספריה של מריאן רוזנפלד ניתן להזמין באתר www.em-math.com :

ׂ(.

ספרות:
יחידה ) 1יחידת חובה(  :תהילה  /עגנון
בית הבובות )מחזה( /איבסון

יחידה ) 4-5מגמה(:

סיפור פשוט  /עגנון
כעפעפי שחר  /הרב חיים סבתו
תיאום כוונות  /הרב חיים סבתו
פרשת גבריאל תירוש  /יצחק שלו בהוצאת עם עובד
הקמצן  /מולייר

• היות והספרים הללו יקרים ,כדאי לבדוק אם הספרים נמצאים בבית ,או לרכוש בחנויות לספרים
משומשים.
• היצירות הקצרות יצולמו בתשלום עלות.
פיזיקה:

מגנטיות וחשמל  /יורם אשל
ספר בנושא קרינה וחומר ירכש במהלך השנה .

בברכת חופש פורה
הנהלת הישיבה

