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רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"ג שכבה י' – תיכון הראל
ביולוגיה :הלימודים ילוו עם ספרים מקוונים.
גיאוגרפיה  -לתלמידי כיתת מב"ר (י' )9והמגמה:
אטלס כרטא פיסי-מדיני-כלכלי-חברתי מותאם לבחינות בגרות
"הפיתוח והתכנון המרחבי" מט"ח /תכניות לימודים משרד החינוך
היסטוריה  -כל הכיתות
" .1הלאומיות בישראל ובעמים" יובל קוברסקי ,הוצאת כנרת זמורה
" .2טוטליטריות ושואה" אייל נווה נעמי ארד ודוד שחר ,הוצאת רכס.
* יש לשמור את הספרים לכיתה י"א – הספר "טוטליטריות ושואה" חייב
להיות ללא כל הערות ושירבוטים – אחרת לא ניתן להשתמש בו בבחינת
הבגרות בשכבה י"א.
חינוך גופני :יש להגיע בתלבושת ספורט הכוללת :חולצה בצבע אפור  /כחול כהה עם סמל בית
הספר .מכנסי טייץ/ספורט בצבע שחור.

מחשבת ישראל :חוברות יירכשו במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
ספרות" :מקראה לספרות" בהוצאה פנימית .לרכישה בביה"ס בתחילת השנה.
הודעה על מועד המכירה תימסר לתלמידים.
תימסר הודעה על יצירה נוספת במהלך השנה.
*

עברית  -כל הכיתות
" .1בשבילי הטקסט" ,נגה גנאל וקורן נשר שרעבי ,שרי הוצאה לאור
* יש לשמור את הספר גם לכיתה י"א.

 .2בתחילת שנת הלימודים ירכשו התלמידים את סביבת הלימוד המקוונת
"לשון לתיכון" של מט"ח .החיוב ייעשה באמצעות הוראת קבע.

תנ"ך :ספר תנ"ך מלא.
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אנגלית
 5יחידות לימוד

High Five
Book & Practice Book
ספר חדש

For the Love of
Literature
בהוצאה של AEL

Grammar Issues 2
לא משומש
)לשמור גם לשנה הבאה(

)לשמור גם לשנה הבאה(

בהוצאה של UPP

בהוצאה של ECB

 4יחידות לימוד

Turning Points
Practice Book
( ספר לא משומש)
בהוצאה של ECB

Turning Points
בהוצאה של ECB

Literature Program 4
Option 2
(לשמור גם לשנה הבאה)
בהוצאה של UPP
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 3יחידות לימוד

Go Ahead

Point to 3
Module B Log
לא משומש
(לשמור גם לשנה הבאה)
בהוצאה של UPP

בהוצאה של UPP

דוברי אנגלית

The Wave
By Todd Strasser
ניתן לרכוש גרסאות אחרות.

Literature for 5 Points - Option 1
בהוצאה של ECB

Grammar Issues 2
לא משומש
בהוצאה של ECB
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מתמטיקה
 3יח"ל:
תצא הודעה מעודכנת לקראת תחילת שנה"ל
 4יח"ל:
תצא הודעה מעודכנת לקראת תחילת שנה"ל
 5יח"ל:
תצא הודעה מעודכנת לקראת תחילת שנה"ל

מקצועות מגמה
* מיועד לתלמידים הבוחרים להרחיב מקצועות אלו.
אומנות :הודעה תבוא בתחילת השנה.
ביולוגיה :הלימודים ילוו עם ספרים מקוונים וחוברת פנימית שתירכש בתחילת השנה.

ביוטכנולוגיה :הלימוד יתבצע בעזרת ספרים דיגיטליים אותם ניתן להוריד ללא
עלות באתר המגמה.

חינוך גופני:

פיזיולוגיה של המאמץ  /שחר נייס ועומרי ענבר

כימיה :מנוי לאתר כימיה בקלות( ,כולל סיכומים ותרגילים).
קניה מרוכזת דרך בית הספר.

כלכלה :אין ספר לימוד במקצוע זה.

לימודי א"י" :זאת ירושלים חלק ב'  -מהתקופה הצלבנית עד ימינו".
הוצאת יד בן צבי .יש לשמור לשנה הבאה -ל-יא'.

סוציולוגיה :הודעה על ספרי לימוד תימסר בתחילת שנה"ל.
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ערבית" :ערבית ספרותית בכיף"  -דן שובל – חלק ראשון
"מילון ערבי-עברי"  -יירכש במהלך השנה בקנייה מרוכזת.

פיזיקה" :פיזיקה" – חוברת בהוצאת תיכון הראל – ירכש בתחילת השנה במסגרת בית הספר.

פילוסופיה:

"הזמנה לפילוסופיה" ,יובל שטייניץ.

מדעי המחשב :אין ספר לימוד במקצוע זה.

מוזיקה:
" .1המחר לעולם אינו יודע"  -ארי קטורזה.
 .2שתי חוברות תאוריה של המוסיקה  -חן עמר ,הוצאת תיכון הראל.
* רכישה בתיכון בתחילת שנת הלימודים.

קולנוע:
"מסך קסם" :כרונולוגיה של קולנוע ותחביר ,ענר פרמינגר ,האוניברסיטה הפתוחה.

תיאטרון :שני מחזות בשנה .מקראה תימכר בתחילת השנה.
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תלמידים יקרים,
הודעה על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג תישלח במהלך חופשת הקיץ.
במהלך השבוע האחרון של חופשת הקיץ תזומנו למפגש אישי עם
מחנך/ת הכיתה.
חופשה נעימה ובהצלחה!

מוזמנים
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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
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