'é úåúéë
תנ"ך :

א .תנ"ך מלא ללא פירושים  -הוצאת קורן
ב .ספר הלימוד לתלמידים חדשים יירכש במרוכז בתחילת השנה.

עברית :

א .ספרות  :אנתולוגיה לספרות – בהוצאת ביה"ס /אנקורי )הספר מכיתה ט'(
התלמידים החדשים יוכלו לרכוש את האנתולוגיה בביה"ס.
ב .ספרי קריאה  -במהלך השנה יתבקשו התלמידים לקרוא ספרי קריאה) .ניתן להשאלה
בספריות(.
ג .לשון והבעה " :בין המילה לטסקט" שאלון א' ,נוגה גנאל ויפעת אבירם )הספר מכיתה ט'(

מתמטיקה :
 3יח"ל  :מתמטיקה שאלון  3 801יח"ל  /יואל גבע
 4-5יח"ל  :מתמטיקה שאלון  ,806 – 804כרך א'+ב'  /יואל גבע ,אריק דז'לדטי
פיסיקה :
 1יח"ל  :חוברת פיזיקה טכנולוגית ) 1יח"ל( בהוצאת מורן.
אנגלית :

Insights Course Book + Workbook / Naomi Loney
An English-English Hebrew Dictionary / Oxford

או מילון אנגלי עברי – עברי אנגלי
בתחילת השנה יינתן שם ספר נוסף עפ"י התוכנית החדשה בספרות אנגלית
היסטוריה  :מסעות בזמן – ערים וקהילות ,בהוצאת מט"ח
עולם לאומי חלק א' – הוצאת לילך )הספרים מכיתה ט'(

מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים י' 5י': 7
''מערכות ספרתיות '' /מס' מק"ט - 1043020 :מט"ח ) ספר חדש -רשות(
ספר "מבוא להנדסת אלקטרוניקה" – תורת החשמל הוצ' מט"ח /מס' מק"ט1043410 :

מגמת הנדסת חשמל המרה ובקרה )כיתה י' (6
מקצוע
תורת החשמל
מעבדה בתורת החשמל

מערכות ספרתיות

שם הספר
מערכות חשמל  ,תורת החשמל ,כרך א'
למגמת מערכות בקרה ואנרגיה )מס'
מק"ט (1043701
מערכות חשמל  -ניסויי מעבדה בתורת
החשמל  -כרך א'
למגמת מערכות בקרה ואנרגיה .מס'
מק"ט1043702 :
מומלץ ,לא חובה לרכוש:
מיתוג ומערכות ספרתיות –חלק א'
למגמת מערכות בקרה ואנרגיה

מגמת מכונות תעופה :
ספרים ממומלצים
 .1מבוא לבקרה במכונות  /רפאל גל ,ניסים בית אור  /הוצאת 'אורט'
 .2מערכות מיכון – עקרונות מדעיים  /עודד ריכספלד ,דני קלוס  /הוצ' 'אורט'.
 .3מבוא לחומרים הנדסיים  /אריה קפלן בהוצאת אורט.
*( כל הספרים שבהוצאת אורט מופצים ע"י לוני כהן טל' 03 - 9522326 :

סרטוט  :חוברת עבודה יירכשו במרוכז בתחילת השנה.

הוצאה
מט''ח
מט''ח

מט''ח

