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 שם הספר ושם המחבר מקצוע
 

 הוצאה
 

 מיועד ל..

 אילת ברגר –בציר הלשון  • עברית

אילת ברגר טל  –שפה משותפת  •
 אהרון

 כלל כיתות יוד מודן

 רכישה -ספרות לחטיבה עליונה  • ספרות
 בביה"ס בתחילת השנה מרוכזת 

הוצאה בית 
 ספרית

 כלל כיתות יוד

 כיתות יודכלל   תפורסם הודעה בתחילת השנה • היסטוריה

 של"ח וידיעת הארץ • של"ח

 חולצת של"ח •

הוצאה בית 
 ספרית

 כלל כיתות יוד

החינוך התעבורתי המהדורה  • תעבורה
 -מחליטים לנהוג בטוח –החדשה 

 איתמר לוין איילת לוין

אילון נהיגה 
 מתקדמת בע"מ

 כלל כיתות יוד

 מתמטיקה
 יח"ל 3

 801יחל שאלון  3מתמטיקה  •

 802יחל שאלון  3מתמטיקה  •

 יואל גבע

 יואל גבע

 -מסלול ריאלי 
 חברתי

 מתמטיקה
 יח"ל 3

 ומב"ר מסלול חברתי יואל גבע 801יחל  3מתמטיקה  •

מתמטיקה 
 יח"ל 4-5

יח"ל  4-5מתמטיקה חלק א'  •
 035481-035581שאלון 

 יח"ל 4-5תלמידי  בני גורן
 בכל המסלולים

 מתמטיקה 
 יח"ל 5

יח"ל  5 1-מתמטיקה חלק ב •
 0358551שאלון 

יח"ל  5 2-מתמטיקה חלק ב •
 038551שאלון 

 בני גורן

 

 בני גורן

לתלמידי מסלול 
 מדעית בלבד

 אנגלית 
 יח"ל 5

•  High Points + חוברתספר 

• Literature for 5 points option 

1 

Eric Cohen 

Eric Cohen 
 

לתלמידי מסלול 
מחוננים ומדעית 

 בלבד

 אנגלית 
 יח"ל 5

• Linking Lines  חוברת+ ספר 

• Literature for 5 points option 

1 

UPP 

Eric Cohen 

 יח"ל 5תלמידי 

 –ריאלי מסלול 
 ומב"ר חברתי

 אנגלית 
 יח"ל 4

• Results for 4 points ספר +

 חוברת

• Literature for 4 points option 1 

Eric Cohen 

 

Eric Cohen 

 יח"ל 4תלמידי 

 –ריאלי מסלול 
 חברתי / חברתי

 אנגלית 
 יח"ל 3

בתחילת שנה ומותנה יוחלט  •
 בפתיחת כיתה זו

 יח"ל 3תלמידי  

חברתי / מסלול 
 מב"ר
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 שם הספר ושם המחבר מקצוע
 

 הוצאה
 

 מיועד ל..

 בסביבת הכימיה • כימיה
צעדים ראשונים בלימודי 

 ד"ר דבורה יעקובי -הכימיה 

 ריאלימסלול  רכס

יסודות מדעי המחשב בשפת  • מחשבים
JAVA  חלק א' מהדורה

שמרת מן, פדות  –מחודשת 
 גלעדי ורונית אברמס

 ריאלימסלול  מבט לחלונות

עדי  –מכניקה ניוטונית כרך א'  • פיזיקה
 רוזן

מודלים של האור  –קרינה וחומר  •
 כרך א' 

 מכון וייצמן למדע

 

 מכון וייצמן למדע

 ריאלימסלול 

ריאלי / מסלול   ביולוגיה של גוף האדם  • ביולוגיה
 / חברתי
 אמנויות -חברתי 

 אטלס אוניברסיטאי חדש • גאוגרפיה

 אטלס גאוגרפי •

 כדור הארץ והסביבה כתום •

 

 

 מט"ח

 מסלול חברתי

   תפורסם הודעה בתחילת שנה • מוסיקה

 מולייר –החולה המדומה  • תיאטרון

 דירנמט -ביקור הגברת הזקנה  •

 אור עם

 אור עם
תלמידי מגמת 
 תיאטרון בלבד

הבנייה תהליכים וחומרים. תורת  • אדריכלות
 שירה טריואקס ציפר

מעודכן משנת 
2010 

מגמת תלמידי 
 האדריכלות בלבד

לקט ניסויים בביוכימיה  • ביוטכנולוגיה
 מכשירית

תלמידי מגמת  אורט
 הביוטכנולוגיה בלבד

 

  – לעולים לכיתה יו"ד הצטרפות לפרוייקט השאלת ספרים בשנת תש"פ

 שנים. 3כדאי לבדוק כדאיות למשך ,  אחתלשנת לימודים ₪  320עלות הפרוייקט 

תיכון בן צבי קריית אונו, או במזומן, להביא ביום פתיחת צ'יק, לפקודת התשלום ב

 יום ג'. 25/6יום א' או ב 23/6ב  התעודות

  אנא קראו בעיון את חוזר ההשתתפות שבאתר האינטרנט של התיכון.



 

 קריית אונוצבי -ביה"ס התיכון ע"ש י. בן

 רשימת ספרים לשנה"ל תש"פ כיתה יו"ד

 

 3מתוך  3עמוד 

 

 


