
 

 
 ב"ה

 התשע" ספריםרשימת 
 ניסויי-בית הספר התיכון התורני

 של מכון שלום הרטמן
 ע"ש צוריאל סמית

 
 רשימת ספרים 

 כיתה י"ב
 התשע"

 
 

 וילנאש"ס  – מסכת סנהדרין   תלמוד:
 רכישה בתחילת השנה. – חוברת בהוצאת בי"ס   

 
 ניתן לרכוש מבוגרי י"ב. – "בית, חינוך ומשפחהחוברת "   הלכה:

 

           
 תנ"ך שלם   :תנ"ך

 .ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב - מקראות גדולות "תורת חיים" בהוצאת מוסד הרב קוק  -דברים 
 י"ל בלבד  , -ל   )דעת מקרא(, איוב

     
 שמואל(-ר' יהודה הלוי )תרגום אבן – ספר הכוזרי :(י"ל 2מחשבת ישראל )

 (תרגום שוורץ, סדרת 'עם הספר', הוצאת ידיעות אחרונות) נבוכים לרמב"םמורה    
 )מהדורה                         מבוגרי כיתות י"ב.או  ביה"סניתן לרכוש בביה"ס  בהוצאת-גישות לאמונה   

 תשס"ח(                                                                                                                                                                  
 מבוגרי כיתות י"ב.או  ביה"סניתן לרכוש בבהוצאת ביה"ס     -  ציונות וא"י   

 
 .ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב -  בני גורן – (2, ג'1: ג'חלקים 2) 125מתמטיקה שאלון   :י"ל 4מתמטיקה 

    
 .ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב -  בני גורן –יח"ל  5 (2, ג'1: ג'חלקים 2) 128אלגברה שאלון  :י"ל ,מתמטיקה 

    
 אנגלית:

 Read "Night" by Eli Wiesel+ "The Great Gatsby" by F.S. Fitsgerald   דוברי אנגלית

 Textbook to be announced:Read "Night" by Eli Wiesel in English  א'הקבצה 

 Textbook to be announced:Read "Night" by Eli Wiesel in English הקבצה ב'

 
 

 שולה ענבר כרכים ב'+ג'  -  1122 – 1182מהפכה וגאולה בישראל ובעמים   היסטוריה:
   ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב

 
 /אביגדור דגן   ליצני החצר   ספרות:

 פרידריך דירנמאט  ביקור הגברת הזקנה /                                         
 

 יונינה פלורוסהיים –חזון משברים וצמיחה  -תולדות ארה"ב   היסטוריה )מגמה(:
 האוניברסיטה המשודרת –מאיר פעיל  – מלחמת תש"ח                       

 האוניברסיטה המשודרת –מוטי גולני  – ציון וציונות  
 את כל הספרים ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב  

 
 Giga 1  ( מינימום  DISK-ON-KEYזיכרון נשלף )          :)מגמה(מחשבים 

 מבט לחלונות  –ספרים(  2חלקים א + ב ) C#מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בשפת                                          
 ם.-האונ' העברית י-המרכז להוראת המדעים -צוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת ג'אווהיע                             
  ם.-האונ' העברית י-להוראת המדעיםהמרכז הישראלי  -ות מונחה עצמים בשפת ג'אווה תכנ                              

 
 רכישה מרוכזת בתחילת שנה.              :)מגמה( ערבית

 



 .ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב  -בהוצאה חדשה  -יהודית עתידיה    -   גנטיקה      ביולוגיה )מגמה(:
 

  ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב –)ספר חדש בהוצאת רכגולד( דוד זינגר  – ומגנטיות חשמל    (:)מגמה  פיסיקה
 ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב – מכון ויצמן - קרינה וחומר חלק א' –אופטיקה גיאומטרית 

 ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב – מכון ויצמן - קרינה וחומר חלק ב' –  מודלים של האור
  – מכון ויצמן - קרינה וחומר חלק ג' –  מודלים של האטום והגרעין    

 ניתן לרכוש מבוגרי כיתה י"ב
 

מאת וויליאם שיקספיר. תרגום דורי פרנס. )מופיע במלואו באתר שיקספיר ושות'. יש  מקבת'  תיאטרון )מגמה(:
 להגיע עם עותק מודפס ומאורגן לכיתה(. 

 מאת הנריק איבסן. הוצ' אורעם בית הבובות
 וילדיה מאת ברטולד ברכט.  אמא קוראז'
 ואל בקט. מאת סמ מחכים לגודו

 מאת משה שמיר.  הוא הלך בשדות
 מאת חנוך לוין  שיץ

 מחזה ישראלי נוסף עליו נודיע בהמשך השנה. 
 

 . ספרית פועלים-,שלמה אבינרירשות הרבים  : (כלכלה )מגמה-מדעי המדינה
  , בעריכת בנימין נויברגר, אילנה קופמן  ממשל ופוליטיקה:מקראה במדע המדינה                                                     

 קובי שמשי.                                                                
 

 בגדי ספורט, נעלי ספורט  חינוך גופני:
 

 
 אין אפשרות לקבל ציוד מהמשרד! – עליך להצטייד בכל ציוד הכתיבה הדרוש לך

 
 
 
 

 


