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...מיועד לשם הספר ושם המחברמקצוע
כלל תלמידי השכבהתנך מלא ללא פירושיםתנ"ך 

כלל תלמידי השכבהישראל מדינה יהודית ודמוקרטית- ד"ר דויד שחראזרחות

לתלמידי 3 יח"ל -מסלול ריאלי חברתימתמטיקה 3 יח"ל שאלון 802, יואל גבעמתמטיקה 3 יח"ל

לתלמידי 3 יח"ל יב 9, 13, 8 מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803, יואל גבעמתמטיקה 3 יח"ל

תלמידי 4 יח"למתמטיקה חלק ג 4 יח"ל שאלון 035482, בני גורןמתמטיקה 4 יח"ל 

מתמטיקה חלק ג1 5 יח"ל שאלון 035582, בני גורן                                                  מתמטיקה 5 יח"ל
תלמידי 5 יח"למתמטיקה חלק ג2 5 יח"ל שאלון 035582, בני גורן

תלמידי 5 יח"ל    ספר+חוברת  Results for 5 pointsאנגלית 5 יח"ל

נמצא ברשות התלמידים                       ספר+חוברת  Results for 4 pointsאנגלית 4 יח"ל 

נמצא ברשות התלמידים       ספר+חוברת  Results for 3 pointsאנגלית 3 יח"ל

פיזיקה
קרינה וחומר חלק ב + חלק ג עדי רוזן, מכון וייצמן                                                                                                                  

חשמל ומגנטיות כרך א- חשמל + כרך ב מגנטיות הוצאת 
רמוס 

לתלמידים המרחיבים פיזיקה 

מודלים חישוביים                                                                       מחשבים
 java לתלמידים המרחיבים מחשביםמבנה נתונים בשפת

חומר במחשבה קדימה- ידידיה גוטליב, אורית מולווידזון                                                                               כימיה
נמצא ברשות התלמידים כימיה זה בתוכנו

ביולוגיה 
ביולוגיה של גוף האדם-מרקוזה הס, פרנקל, בשן                                                                       

התא יחידת חיים- חיה גרוס,יהודית עתידיה                                                                                      
פרקים באקולוגיה- רות אמיר

נמצא ברשות התלמידים 

גאוגרפיה

אטלס ישראל החדש                                                                                                               
אטלס אוניברסיטאי                                                                                                             

ישראל במאה ה-21 הוצאת מטח                                                                                                   
חוברת פנימית (תודפס בביהס) בנושא נתיב                                

גאוגרפיה של המזה"ת- ארנון סופר

אטלס נמצא ברשות התלמידים

תולדות ארה"ב לחטיבה העליונה-יונינה פלורסהיים                                                            היסטוריה
לקנות רק יפן המודרניתיפן  המודרנית- בן עמי שילוני

הוא הלך בשדות- המחזה - משה שמיר  אור עם                                                        תיאטרון 
הזמרת הקרחת-יונסקו אור עם

נמצא ברשות התלמידיםלקט ניסויים בביוכימיה מכשירית - אורטביוטכנולוגיה

ממתינים למהדורה חדשה בהוצאת הספריםסוציולוגיה

מפגשים עם הפסיכולוגיה -                                              פסיכולוגיה
לתלמידים המרחיבים פסיכולגיה מפגש ראשון+ מפגש שני

מילון שרוני ערבי עברי  (חובה)                                                                                         ערבית
מילון איילון שנער (רשות)

לתלמידים המרחיבים ערבית                                
מצא ברשות התלמידים

חוברת פנימית המודפסת בבית הספרכלכלה


