רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"ב  -שכבה י"א  -תיכון הראל
מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il

אזרחות" :להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית" ,הוצאת משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו.
היסטוריה :לכל כיתות יא':
" .1הלאומיות בישראל ובעמים"  -יובל קוברסקי ,כינרת זמורה-דביר
(נמצא כבר בידי התלמידים)
" .2בונים מדינה במזרח התיכון" אייל נווה נעמי ורד ודוד שחר ,הוצ' רכס
" .3ממדינת המקדש לעם הספר -היסטוריה של בית שני" ,שגיא כהן,
הוצ' כינרת זמורה ביתן
" .4טוטליטריות ושואה"  -אייל נווה נעמי ורד ודוד שחר ,הוצ' רכס.
(נמצא כבר בידי התלמידים).
* הספר חייב להיות ללא כל הערות ושירבוטים – אחרת לא ניתן להשתמש
בו בבחינת הבגרות.

חינוך גופני :לשיעורי החינוך הגופני יש להגיע בתלבושת ספורט:
חולצה בצבע אפור  /כחול כהה עם סמל בית הספר.
מכנסי טייץ /מכנס ספורט בצבע שחור.
עברית :כל הכיתות:
" .1בשבילי הטקסט" ,נגה גנאל וקורן נשר שרעבי ,שרי הוצאה לאור.
 .2סביבת לימוד "לשון לתיכון" של מט"ח – נרכשה בשכבה י'.

ספרות .1 :מקראה לספרות וסיפורי עגנון – נמצא בידי התלמידים מכיתה י'.
 .2רומן – ימסר בתחילת השנה.

תנ"ך :ספר תנ"ך מלא.

מקצועות מגמה:
אומנות :חוברת פנימית שהופקה בביה"ס
ביולוגיה :הלימודים ילוו עם ספרים מקוונים.
ביוטכנולוגיה :הלימוד יתבצע בעזרת ספרים מקוונים אותם ניתן
להוריד ללא עלות באתר המגמה.
גיאוגרפיה :אדם וסביבה :לתלמידי ל"ב ותלמידי המגמה:
 .1אטלס פיזי-מדיני-כלכלי – מותאם לבחינות בגרות
 .2הפיתוח והתכנון המרחבי ,מט"ח ,תכניות לימודים משה"ח
 .3ישראל במאה ה ,21-ספר הכנה לבגרות ,מט"ח

חינוך גופני  -מגמה:

" .1פיזיולוגיה של המאמץ" ,שחר נייס ועומרי ענבר  -נרכש בשכבה י'.
" .2פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע מיטבי" ,רעיה יאור ושרגא שדה
" .3תולדות החינוך הגופני"
ספר  :1ספורטאים יהודים בולטים במכביות ובמשחקים האולימפים.
ספר  :2ספורט ומגדר בחברה הישראלית מאפיינים ,ביטויים וזהויות.
 .4חוברת סיכומים לבגרות-יירכש במרוכז בהמשך השנה.
כימיה:

מנוי לאתר האינטרנט "כימיה בקלות" -מאושר ע"י משרד החינוך.
המנוי יירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים.

לימודי א"י:

" .1צפון הארץ" ,יד יצחק בן צבי
" .2ירושלים :מראה מקום" – מראשיתה עד התקופה המוסלמית
הקדומה – כרך ראשון ,תמיר יעקובוביץ.

מדעי החברה  -סוציולוגיה  /פסיכולוגיה:
הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת השנה.

מדעי המחשב:

הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת השנה.

מוזיקה:
ספר "תולדות המוזיקה" מימי הביניים עד המאה העשרים ,הוצאת מט"ח.
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Shop/AddToCart.aspx?nBookID=9684
4987
* עדיפות לרכישת הספר בגרסה המודפסת על פני המקוונת.

מנהל עסקים :אין ספר לימוד

פיזיקה" :מכניקה ניוטונית" ,כרכים א' ו-ב' ,עדי רוזן וזאב קרקובר ,המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן למדע

ספרות :לתלמידי המגמה בלבד:
" .1הנסיך הקטן" ,אנטואן דה סנט אכזופרי
 .2חוברת בהוצאה פנימית  -תימכר בתחילת השנה במרוכז
 .3רומאן נוסף  -תימסר הודעה בתחילת השנה

ערבית" :ערבית ספרותית בכיף" ,דן שובל חלק שני
פילוסופיה:

" .1הזמנה לפילוסופיה" ,ד"ר יובל שטייניץ
 .2חוברות טקסטים בהוצאת תיכון הראל  -לרכישה בתחילת השנה

קולנוע:
"מסך קסם" :כרונולוגיה של קולנוע ותחביר ,ענר פרמינגר ,הפתוחה.
תיאטרון :שני מחזות בשנה.
מקראה תימכר בתחילת השנה.

אנגלית – שכבה יא
5 יחידות

High Five
Practice Book
()משנה שעברה
בהוצאה
ECB של

High Five
()משנה שעברה
בהוצאה
ECB של

Grammar
Issues 2
()משנה שעברה
UPP בהוצאה של

Gateway to E

ECB בהוצאה של

All My Sons
ECB בהוצאה של

 יחידות4

Literature Program
for 4 points, Option 2

()משנה שעברה
UPP בהוצאה של

Gateway to
Module C
לא משומש
ECB בהוצאה של

Take a Stand
()משנה שעברה

Take a Stand
Practice Book
()משנה שעברה

ECB בהוצאה של

ECB בהוצאה של

3 יחידות

Steps to Reading
For Module A
לא משומש
ECB בהוצאה של

Grammar To Go 3

UPP בהוצאה של

Point to 3
Module B Log
()משנה שעברה
UPP בהוצאה של

Point to C
Module C
UPP בהוצאה של

דוברי אנגלית

Grammar Issues 2
()משנה שעברה
ECB בהוצאה של

All My Sons

Perfecting the New E
לא משומש

ECB בהוצאה של

UPP בהוצאה של

Perfecting Module
G
לא משומש
UPP בהוצאה של

מתמטיקה :
 3יח"ל
שאלון  / 803יואל גבע
שאלון  / 802יואל גבע( -נמצא כבר בידי התלמידים)
המאגר החדש של משרד החינוך – שאלון ( 802נמצא כבר בידי התלמידים)
 3יח"ל מבר ואתגר
שאלון  / 802יואל גבע
המאגר החדש של משרד החינוך – שאלון 802
 4יח"ל
יש לשמור את הספרים של יואל גבע משנה שעברה.
שאלון  804כרך ג'  /יואל גבע (נמצא כבר בידי התלמידים)
שאלון  804כרך ד'  /יואל גבע
 5יח"ל
יש לשמור את הספרים של יואל גבע משנה שעברה.
שאלון  806חלק ב' / 1-בני גורן
שאלון  806חלק ב' / 2-בני גורן

תלמידים יקרים,
הודעה על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב תישלח במהלך חופשת הקיץ.
חופשה נעימה!

