
 
 צבי קריית אונו-ביה"ס התיכון ע"ש י. בן

 רשימת ספרים לשנה"ל תש"פ כיתה י"ב

 
  

 
 

 2מתוך  1עמוד  

 

 קצועמ
 לימוד

 שם הספר ושם המחבר
 

 הוצאה
 

 מיועדלמי 

 לתלמידי כל המסלולים  תנ"ך מלא ללא פירושים • תנ"ך

 –ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית  • אזרחות
 דר דוד שחר

  כנרת

 מתמטיקה 
 יח"ל 3

 802יחל שאלון  3מתמטיקה ל  •
 יואל גבע

-ריאלייח"ל  3לתלמידי 
 חברתי

 מתמטיקה 
 יח"ל 3

 803יחל שאלון  3ל  מתמטיקה •
 יואל גבע

יחל חברתי  3לתלמידי 
 ומב"ר

 4מתמטיקה 
 יח"ל 

יח"ל שאלון  4 'גמתמטיקה חלק  •
  בני גורן 035482

 מתמטיקה 
 יח"ל 5

יח"ל שאלון  5 1-גמתמטיקה חלק  •
035582 

יח"ל שאלון  5 2-גמתמטיקה חלק  •
035582 

 בני גורן

 

 בני גורן

 

 אנגלית 
 יח"ל 5

• Linking Lines ספר + חוברת 
 

UPP 

 
 נמצא ברשות התלמידים 

 אנגלית 
 יח"ל 4

• Results for 4 points ספר+ חוברת 
 

Eric Cohen 

 
 נמצא ברשות התלמידים 

 אנגלית 
 יח"ל 3

• Results for 3 points ספר+ חוברת 
 

Eric Cohen 

 
 נמצא ברשות התלמידים 

  חשמל -חשמל ומגנטיות כרך א'  • פיזיקה

 מגנטיות -כרך ב' חשמל ומגנטיות  •
 רמוס

לתלמידים המרחיבים 
 פיזיקה

 JAVAיסודות מדעי המחשב בשפת  • מחשבים
שמרת  –חלק א' מהדורה מחודשת 

  מן, פדות גלעדי ורונית אברמס

 JAVAיסודות מדעי המחשב בשפת  •
שמרת מן, פדות גלעדי  – ב'חלק 

 ורונית אברמס

 מודלים חישוביים •

 JAVAמבני נתונים בשפת  •

 לחלונותמבט 

 

 נמצא ברשות התלמידים

 

 נמצא ברשות  התלמידים

 

 

 

 

  



 
 צבי קריית אונו-ביה"ס התיכון ע"ש י. בן

 רשימת ספרים לשנה"ל תש"פ כיתה י"ב

 
  

 
 

 2מתוך  2עמוד  

 

 קצועמ
 לימוד

 שם הספר ושם המחבר
 

 הוצאה
 

 מיועדלמי 

ידידה גוטליב,  –חומר למחשבה יא  • כימיה
 אורית מולווידזון

ידידה גוטליב,  –חומר למחשבה יב  •
 אורית מולווידזון

  כנווכימיה זה בת •

דר' אורית  -טעם של כימיה  •
 הרשקוביץ'

 רכגולד

 

  רכגולד

 

 מכון וייצמן

 

 הטכניון

 נמצא ברשות התלמידים

 

 נמצא ברשות התלמידים

 

 

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

חיה גרוס,  –התא יחידת חיים  •
 יהודית עתידיה

 רות אמיר –פרקים באקולוגיה  •

המרכז להוראת 
 2002המדעים 

האוניברסיטה 
 העברית

האוניברסיטה 
 העברית

כל הספרים נמצאים 
 ברשות התלמידים

 אטלס ישראל החדש • גאוגרפיה

 אטלס אוניברסיטאי •

 21-ישראל לקראת המאה ה •

 

 

 מט"ח

 

 –תולדות ארה"ב לחטיבה העליונה  • היסטוריה
 יונינה פלורסהיים

 בן עמי שילוני –יפן המודרנית  •

 מרכז זלמן שזר

 

 

 נמצא ברשות התלמידים

 

 

תולדות המוסיקה מימי הביניים עד  • מוסיקה
 המאה העשרים

 נמצא ברשות התלמידים  מט"ח

 משה שמיר –הוא הלך בשדות  • תיאטרון

 יונסקו -הזמרת הקרחת  •

 אור עם

 אור עם
 

הבנייה תהליכים וחומרים. תורת  • אדריכלות
 שירה טריואקס ציפר

 2010מעודכן משנת 
 נמצא ברשות  התלמידים 

 

 ביוטכנולוגיה
 לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית •

הנדסה גנטית מעקרונות ושיטות  •
 למחקר ויישומים

 אורט

 

 מכון וייצמן למדע

 נמצא ברשות  התלמידים 

 

 סוציולוגיה
 –סוציולוגיה במעגלי החברה  •

 4 – חברות, תרבות, משפחה, קבוצה
 חוברות

 רכס

 פסיכולוגיה סוציולוגיה

כללית,  –מפגשים עם הפסיכולוגיה  • פסיכולוגיה
 חוברות 3 – התפתחותית וחברתית

 רכס
 פסיכולוגיה כלכלה

 
 


