רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"ג שכבה י"א  -תיכון הראל
אזרחות" :להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית" ,הוצאת משרד
החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו.
* כיתות מב"ר יעודכנו בתחילת השנה בספרי הלימוד
היסטוריה :לכל כיתות י"א:
" .1הלאומיות בישראל ובעמים"  -יובל קוברסקי ,כינרת זמורה-דביר
(נמצא כבר בידי התלמידים)
" .2בונים מדינה במזרח התיכון" אייל נווה נעמי ורד ודוד שחר ,הוצ' רכס.
"* .3טוטליטריות 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 :יש להגיע בתלבושת ספורט הכוללת :חולצה בצבע אפור  /כחול כהה עם סמל בית הספר.
מכנסי טייץ/ספורט בצבע שחור.

עברית :כל הכיתות:
" .1בשבילי הטקסט" ,נגה גנאל וקורן נשר שרעבי ,שרי הוצאה לאור
(נרכש בשנה שעברה).
 .2סביבת לימוד "לשון לתיכון" של מט"ח – (נרכש בשנה שעברה).

ספרות .1 :מקראה לספרות וסיפורי עגנון – נמצא בידי התלמידים מכיתה י'.
 .2מחזה :יא" – 1,2,3,6,8,10,11,12ביקור הגברת הזקנה " – פרידריך דירנמט
יא " - 4,5,7,9,11בית בובות" – הנריק איבסן

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:

" .1נגב" בהוצאת יד יצחק בן צבי.
 .2ירושלים ב' – מהתקופה הצלבנית עד ימינו בהוצאת יד יצחק בן צבי.

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:
" .1התפסן בשדה השיפון" – סלינג'ר
" .2הנסיך הקטן"  -אכזופרי
 .3חוברת בהוצאה פנימית תימכר בתחילת השנה במרוכז
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
 יחידות לימוד5

High Five
Practice Book
)(משנה שעברה
ECB בהוצאה של

High Five
)(משנה שעברה
ECB בהוצאה של

Grammar Issues 2
)(משנה שעברה

All My Sons

UPP בהוצאה של

ECB בהוצאה של

 יחידות לימוד4

Literature Program
for 4 points, Option 2
)(משנה שעברה
UPP בהוצאה של

Gateway to
Module C
לא משומש
ECB בהוצאה של

Turning Points
()משנה שעברה

Turning Points
Practice Book
)(משנה שעברה

ECB בהוצאה של

ECB בהוצאה של

 יחידות לימוד3

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

Gateway to Module A and Module C
לא משומש
ECB בהוצאה של

דוברי אנגלית

Grammar Issues 2
)(משנה שעברה
ECB בהוצאה של

All My Sons

Perfecting the New E
לא משומש

Perfecting Module G
לא משומש

ECB בהוצאה של

UPP בהוצאה של

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
שאלון  804כרך ג'  /יואל גבע (נמצא כבר בידי התלמידים)
שאלון  804כרך ד'  /יואל גבע
* יש לשמור את הספרים של יואל גבע משנה שעברה.
 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"ג תישלח במהלך חופשת הקיץ.
חופשה נעימה!

להורי שכבות ט'  -י"ב שלום,

הנדון :יריד מכירת ספרים משומשים
ועד הורי התיכון חבר לשבט הצופים יונתן ואנו מארגנים ביחד יריד ספרים משומשים בו
הילדים יוכלו למכור ולרכוש ספרי לימוד ובכך לחסוך עלויות של רכישת ספרי לימוד
חדשים.
היריד יתקיים ברחבת הכניסה לתיכון הראל ביום חמישי  23/6בשעות 16:00-20:00
ומוזמנים אליו בני הנוער העולים לכיתה י' וכמובן תלמידי התיכון .המכירה במזומן בלבד.
כללי היריד הם מכירת ספרי לימוד משומשים במצב טוב בלבד ללא קשקושים במחיר של
 50%מעלות ספר חדש דומה .המכירה תהיה באופן ישיר בין בני הנוער.
השנה נשלב גם יוזמה קהילתית של השכבה הבוגרת בשבט יונתן ,שמטרתה לגייס תרומות
עבור חניכי הצופים הזקוקים לסיוע כספי במימון ההשתתפות במחנה הקיץ של הצופים
שעלותו התייקרה מאוד השנה והיא מהווה הוצאה משמעותית עבור משפחות רבות.
לצורך כך הוחלט כי מכל ספר שיימכר ביריד ינוכו  ₪ 10מהתמורה אשר יופנו לצורך
תרומה .כמובן כי ילד שירצה יוכל לתרום גם סכום גבוה יותר ,ותלמידי השכבה הבוגרת
יתרמו בעצמם את מלוא התמורה מהספרים שברשותם.
תלמידים שמבקשים לתרום את ספרי הלימוד שלהם מבלי להגיע ליריד עצמו ,יוכלו לעשות
זאת ע"י הבאת הספרים למזכירות התיכון עד ליום רביעי .22/6
שבט יונתן בשילוב עם ועד ההורים ידאג להעביר את התרומות למי שזקוק לכך באמצעות
מנגנון הסבסוד של שבט יונתן המפוקח ע"י אב השבט.

בואו להחליף ספרים ולסייע במבצע ההתרמה!
ב ה צ ל ח ה,
אסף שמיר
יו"ר ועד ההורים ,תיכון הראל

