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 '  ב ת "פ תחומי-רב ס"בביה ג"פהתש לשנת הלימוד  ספרי רשימת 

 'י  כיתות  שכבת'( ב עמל)

שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי כולל  

 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 מלא ך"תנ ספר תנ"ך י' 

  ללא - פרושים ללא
 תרגום

לרכוש  לא כלול בפרויקט. יש    קורן
 באופן עצמאי.

 ישמש גם בכיתה י"א 81 159-1873 רכס שיאי לשון  לשון י' 

 י' 

כיתת 
מב"ר  
 בלבד 

אדם -גיאוגרפיה
 וסביבה 

  אוניברסיטאי אטלס
,  מדיני, פיסי – חדש

  /הסטורי, כלכלי
 ברוור   משה' פרופ

לא כלול בפרויקט. יש  180.8 119-823 בונוס /יבנה
 .  לרכוש באופן עצמאי

 י"ב-י"א ות בכיתישמש גם 

 - בזמן מסעות הסטוריה ' י
: במבחן לאומיות

 בישראל הלאומיות
 ראשית-ובעמים

 1920 עד הדרך 

  49.6 78-2038001 ח "מט

הקריטריונים  .  בחטיבה  שנתנו   וציונים  הקבצות  פי  על   תיעשה  לימוד  ליחידות  החלוקה:  הערה מתמטיקה  י' 
 מפורסמים בדף המידע באתר ביה"ס 

  מתמטיקה י' 

 ל"יח 3

 ר"מב כיתת כולל

 801 שאלון

 /ל"יח 3

 טל ריקי, גבע יואל

  74.5 728-35 גבע יואל

  מתמטיקה י' 

 ל"יח 3

   ר"מב כיתת כולל

  שאלות מאגר
  שאלון במתמטיקה
801 

  8.5 182-1307 ל "ת

 מתמטיקה  י' 

 –יח"ל  3

 כולל כיתת מב"ר

 שאלון מתמטיקה
 יואל(/ ל"יח 3) 802
  אריק, טל ריקי, גבע

 לדטי 'דז

  74.5 728-28 גבע יואל

 מתמטיקה  י' 

ללא כיתת יח"ל ) 4-5

 ( מופ"ת

 ,גבע יואל

  /לדטי'דז אריק
 שאלונים מתמטיקה

'(  י כיתה) 806-ו 804
 ' א כרך 

  66 728-25 גבע יואל



    

 470591 מוסד סמל 03-9213844' פקס 03-9222332: טל 49453 תקווה פתח, 16 אמסטרדם

 

שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי כולל  

 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 מתמטיקה  י' 

ללא כיתת יח"ל ) 4-5

 ( מופ"ת

 ,גבע יואל

  /לדטי'דז אריק
 שאלונים מתמטיקה

'(  י כיתה) 806-ו 804
 ' ב כרך 

  60.9 728-26 גבע יואל

כיתת  מתמטיקה  י' 

 מופ"ת בלבד

 ל"יח 5 מתמטיקה
 806 לשאלון

 1-'ב חלק

  99.3 346-26 גורן  בני

כיתת  מתמטיקה  י' 

 מופ"ת בלבד

 ל"יח 5 מתמטיקה
 806 לשאלון

 2-'ב חלק

  104.3 346-27 גורן  בני

 : פיסיקה י' 

 פיסיקה שלומד מי רק

 

  אופטיקה
 / גיאומטרית 

  קרינה)" רוזן עדי
 '( א חלק" וחומר

לא לרכוש עד לקבלת   75.9 279-2100 ל "ת
הודעה, שתינתן  

 בתחילת שנה

 אנגלית  י' 
 יח"ל 5+4+3

 , יש לרכוש באופן עצמאי. לא נכלל בפרויקט–באנגלית  מילונית/מילון

 אנגלית  י' 
 ללא כיתת מב"ר

 

TAKE A STAND/ 

DEBI PARTOCH & 

ALLISON 

SARNOW - BOOK 

ECB 153-888 67.6  

 אנגלית  י' 

 בלבד  ר"מב כיתת
FOCUS/ ANITA 

HASSON 

 (BOOK) 

ERIC 

COHEN 

BOOK 

153-891 66.1  

  הנדסת מגמת י' 
 אלקטרוניקה 

יש לבצע את ההזמנה בתחילת החופשה. תלמיד ללא ציוד לא יורשה להשתתף בשיעורי  

 המעבדה. 

כמובן ניתן לקנות בכל מקום בתנאי שיכילו את אותם רכיבים האתרים הם מומלצים. 

 ותכונות.

 (   Arduino uno r3ערכת ארדואינו  ) .1

https://he.aliexpress.com/item/4001252676363.html?spm=a2g0o.productlist.0.

0.31597af4mv9whc&ad_pvid=20220604212700324250032251565000572140

5_4&s=p 

 DIP UNO R3לבחור 

https://he.aliexpress.com/item/4001252676363.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31597af4mv9whc&ad_pvid=202206042127003242500322515650005721405_4&s=p
https://he.aliexpress.com/item/4001252676363.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31597af4mv9whc&ad_pvid=202206042127003242500322515650005721405_4&s=p
https://he.aliexpress.com/item/4001252676363.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31597af4mv9whc&ad_pvid=202206042127003242500322515650005721405_4&s=p
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי כולל  

 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 מטר.  USB   1.5כבל מאריך  .2

 ( באתר בית הספר צורף קובץ נפרדיכלי עבודה לאלקטרוניקה. ) .3

 השנים התלמיד יידרש לרכישה של רכיבים  בהתאם לפרויקטים שיבנה. במהלך  .4

ספרי לימוד: אין צורך לקנות. כל ספרי הלימוד עומדים לרשות התלמידים   .5

 )בחינם(באתר המגמה. 

: מחשבון מדעי )מתאים ללימודי המכללה( לרכוש מומלץ  

 Casio FX- 991ES PLUS 
  מי+  ביוטכנולוגיה י' 

 ביולוגיה  שלומד

 ל"יח 5

  המרכז ביולוגיה של האדם 
 להוראת
  – המדעים

 ירושלים 

 א"י הבכית גם ישמש 27.6 186-3012046

לקט ניסויים  ביוטכנולוגיה  מגמת י' 

 בביוכימיה מכשירית 

 ב"י-א"י בכיתות גם ישמש 43.7 212-1021404 (2002) אורט

הנדסה גנטית  ביוטכנולוגיה  מגמת י' 

ושיטות מעקרונות 

למחקר ויישומים  

 דן מיכאל וענת ירדן /

 א"י הבכית גם ישמש 49.3 279-43414 וייצמן  מכון

)ניתן לרכוש בחנות "לב"   ארוכים  שרוולים  עם לבן חלוק ביוטכנולוגיה  מגמת י' 

 ברח' הברון הירש פ"ת( 

תוכנה: י'  הנדסת   מגמת 
 )מדעי מחשב א'( 

 

יסודות מדעי  

 המחשב

חלק א'/עצמים 

 Cתחילה/שפת #

  79 530-17998 חלונות

תוכנה: י'  הנדסת   מגמת 
 )מדעי מחשב א'( 

 

יסודות מדעי  

 המחשב

חלק ב'/עצמים  

 Cתחילה/שפת #

  87.8 530-18253 חלונות

 בתחילת מרוכזת רכישה 50 800-703101 נהיגה אילון רתיו החינוך התעב חינוך תעבורתי י' 
 שמשתתף מי) שנה

  במסגרת יקבל בפרויקט
 ( ההשאלה
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי כולל  

 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 -כלכלה הנדסית תעשייה וניהול  י' 
כלכלה, מימון  

 וכדאיות השקעות/ 

 הירש, י. זימון  נ.

 ישמש גם בכיתה י"א 43 212-1047910 אורט

מבוא לסטטיסטיקה   תעשייה וניהול  י' 

 י"ב -לכיתות י'

 212-1047920 אורט

 

 ישמש גם בכיתה י"א 51.4

 "מערכות תפעול בארגון" יינתן בתחילת שנה קישור לספר דיגיטליהספר לגבי  תעשייה וניהול  י' 

 

 

 

 :ס"ביה תלבושת

 : ס"ביה בתלבושת  ללימודים להגיע  יקפידו  התלמידים

   ס"ביה סמל+ התלמיד בחירת  י"עפ אחד בצבע טריקו חולצת :בקיץ

 ס "ביה סמל+ארוכים  שרוולים בעלת חולצה :בחורף

 ס "ביה סמל+חלק ומיזע   

 

 . מיוחדים   ובימים הזיכרון בטקסי התלמיד ילבש אותה סמל עם לבנה חולצה  לרכוש יש  בנוסף
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 '( ב עמל' )ב ת "פ תחומי-רב ס"בביהג "פהתש לשנת הלימוד  ספרי רשימת 

 א" י כיתות שכבת

שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 מלא ך"תנ ספר תנ"ך י"א

   – פרושים ללא

 תרגום ללא

לא כלול בפרויקט. יש לרכוש     קורן
 באופן עצמאי.

 של אסופות ספרות י"א
 מקור יצירות

 ישמש גם בכיתה י"ב   61.3  בוקס ליון

 שעברה  משנה הספר 81 159-1873 רכס לשון  שיאי לשון י"א

- בזמן מסעות הסטוריה י"א
  מדינה בונים
 התיכון  במזרח

  50.5 78-2038019 ח "מט

 מלחמהנאציזם  הסטוריה י"א
יגאל  /ושואה

 משעול

  73 784-8 היי סקול

 - בזמן מסעות הסטוריה "אי
: במבחן לאומיות

  הלאומיות
-ובעמים בישראל
  עד  הדרך ראשית

1920 

 הספר משנה שעברה  49.6 78-2038001 ח "מט

"א י
 כיתות: 

י"א 
8,6,4,2,1 

 בזמן מסעות הסטוריה
 מקדש ממדינת

   הספר לעם

 הספר משנה שעברה  35.9 78-2038011 ח "מט

י"א 
  למעט)

  כיתה
  (6/יא

  אזרחים להיות אזרחות
  במדינה בישראל

  יהודית
 ודמוקרטית

 ב "י בכיתה גם ישמש 50.8 186-5194 כהן  לוני

  אטלס אדם וסביבה-גיאוגרפיה י"א
  חדש אוניברסיטאי

,  מדיני, פיסי –
  /הסטורי, כלכלי

 ברוור   משה' פרופ

לא כלול בפרויקט. יש  180.8 119-823 בונוס /יבנה
. ישמש  לרכוש באופן עצמאי
 גם בכיתה י"ב 

 פיסיקה  י"א

 יח"ל 5

  של  ברמה מכניקה
 /ל"יח 5

 זינגר   דוד

  72.2 199-597 רכגולד 
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 מתמטיקה  י"א

 –יח"ל  3

 כולל כיתת מב"ר 

 שאלון מתמטיקה
 יואל(/ ל"יח 3) 803

,  טל ריקי, גבע
 לדטי 'דז אריק

  78.7 728-37 גבע יואל

 מתמטיקה  י"א

כיתת מב"ר   –יח"ל  3
 בלבד 

 שאלון מתמטיקה
 יואל(/ ל"יח 3) 802

,  טל ריקי, גבע
 לדטי 'דז אריק

 שעברה  משנה יש 74.5 728-28 גבע יואל

 מתמטיקה  י"א

כיתת מב"ר   –יח"ל  3
 בלבד 

  5.6 186-4358 החינוך  משרד 802 שאלות מאגר

 מתמטיקה  י"א

 יח"ל 4

 שאלון מתמטיקה
 ל"יח 4 - 804

,  גבע יואל' /ג כרך 
 לדטי 'דז אריק

  69.2 728-31 גבע יואל

 מתמטיקה  י"א

 יח"ל 4

 שאלון מתמטיקה
 ל"יח 4 - 804

,  גבע יואל' /ד כרך 
 לדטי 'דז אריק

  83.1 728-32 גבע יואל

 מתמטיקה  י"א

 יח"ל  4 

-ו 804שאלון 

נספח   806

בנושא   לכרך א' 

-גיאומטריה

 המעגל

 בספר   צורך אין, בלבד נספח 18.2 728-45 גבע יואל

 מתמטיקה  י"א

יח"ל מלבד כיתת  5
 מופ"ת 

  שאלון  מתמטיקה
 (א" י  כיתה)  806

  יואל'/ ג כרך  ל"יח 5
 לדטי'דז   אריק, גבע

  98.8 728-33 גבע יואל

 מתמטיקה  י"א

יח"ל מלבד כיתת  5
 מופ"ת 

 שאלון מתמטיקה
 (א"י כיתה) 806

'/  ד  כרך ל"יח 5
  אריק, גבע יואל

 לדטי 'דז

  98.8 728-34 גבע יואל
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

כיתת מופ"ת מתמטיקה  "אי

 בלבד 

 ל"יח 5 מתמטיקה
 806 לשאלון

 1-'ב חלק

 לשמור מכיתה י'  99.3 346-26 גורן  בני

כיתת מופ"ת מתמטיקה  "אי

 בלבד 

 ל"יח 5 מתמטיקה
 806 לשאלון

 2-'ב חלק

 לשמור מכיתה י'  104.3 346-27 גורן  בני

כיתת מופ"ת  מתמטיקה  י"א
 בלבד 

 

 ל"יח 5 מתמטיקה

  807 לשאלון

1-'ג חלק  

  101.8 346-29 גורן  בני

כיתת מופ"ת  מתמטיקה  י"א
 בלבד 

 ל"יח 5 מתמטיקה

807 לשאלון  

2-'ג חלק  

  101.9 346-30 גורן  בני

 אנגלית  י"א
 יח"ל 5+4+3

DICTIONARY OXFORD באנגלית. לא נכלל בפרויקט. יש לרכוש באופן   מילונית /מילון
 עצמאי. )יש משנה שעברה( 

 אנגלית  י"א

 יח"ל 5

LINKING 

LINES 

REVISED 

UPP 74-1044 72 ב "י בכיתה גם ישמש 

 אנגלית  י"א

 יח"ל 5

LITERATURE 

FOR 5 

POINTS 

OPTION 2 

ERIC 

COHEN 

BOOKS 

 ב "י בכיתה גם ישמש 30.3 153-848

 אנגלית  י"א

 יח"ל 4

TAKE THE 

LEAD 

UPP 74-9800 72 ב "י בכיתה גם ישמש 

 אנגלית  י"א

 יח"ל 4

LITERATURE 

FOR 4 

POINTS 

OPTION 2 

ERIC 

COHEN 

BOOKS 

 ב "י בכיתה גם ישמש 26.3 153-850

 אנגלית  י"א

 יח"ל 3

FOCUS/ 

ANITA 

HASSON 

(BOOK) 

ERIC 

COHEN 

BOOKS 

 . שעברה משנה יש 66.1 153-891

 ב "י בכיתה גם ישמש
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

מגמת הנדסת   י"א
 אלקטרוניקה 

 בתחילת שנה יינתן קישור לספרים דיגיטליים

 גנטית הנדסה מגמת ביוטכנולוגיה  י"א
 ושיטות מעקרונות

 /ויישומים למחקר

  וענת מיכאל דן
 ירדן 

 . שעברה משנה הספר 49.3 279-43414 ויצמן מכון

לקט ניסויים  ביוטכנולוגיה  מגמת י"א

בביוכימיה  

 מכשירית

 (2002) אורט

 

  ישמש . שעברה משנה הספר 43.7 212-1021404
 ב "בי גם

 כימיה י"א

 ל"יח 5

במחשבה   חומר
קדימה תרגול 

 בכימיה 

 מומלץ רשות ספר 79.6 199-640 רכגולד 
   לתרגול

 )לא חובה לרכוש( 

 ביולוגיה י"א

 ל"יח 5

ביולוגיה של  

 האדם

  המרכז
 להוראת
  – המדעים

 ירושלים 

 שעברה  משנה הספר 27.6 186-3012046

 ביולוגיה י"א

 ל"יח 5

  פרקים
 / באקולוגיה

 אמיר רות

  המרכז
 להוראת
  המדעים
 ירושלים 

 ב "י בכיתה גם ישמש 22.8 186-3012044

  – החברה מדעי מגמת י"א
 סוציולוגיה

  -החברה במעגלי
 תרבות

  31.9 159-629 רכס

  – החברה מדעי מגמת י"א
 סוציולוגיה

  -החברה במעגלי
 קבוצה

  34.6 159-101-502 רכס

  – החברה מדעי מגמת י"א
 סוציולוגיה

  -החברה במעגלי
 משפחה

  34.6 159-101-503 רכס

  – החברה מדעי מגמת י"א
 סוציולוגיה

  -החברה במעגלי
 חברות 

  34.6 159-649 רכס

 -כלכלה הנדסית תעשייה וניהול  י"א
כלכלה, מימון  

 וכדאיות השקעות/ 

 הירש, י. זימון  נ.

 הספר משנה שעברה 43 212-1047910 אורט



    

 470591 מוסד סמל 03-9213844' פקס 03-9222332: טל 49453 תקווה פתח, 16 אמסטרדם

 

שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

מבוא  תעשייה וניהול  "אי

לסטטיסטיקה  

 י"ב -לכיתות י'

 212-1047920 אורט

 

 הספר משנה שעברה 51.4

 שנה קישור לספר דיגיטלי לגבי הספר "תכנון וניתוח תהליכים" יינתן בתחילת  תעשייה וניהול  "אי

מדע וטכנולוגיה   י"א
 )מוט"ל( 

 חוברת פנימית תימסר בתחילת שנה 

 

 :ס"ביה תלבושת

 : ס"ביה בתלבושת  ללימודים להגיע  יקפידו  התלמידים

   ס"ביה סמל+ התלמיד בחירת  י"עפ אחד בצבע טריקו חולצת :בקיץ

 ס "ביה סמל+ארוכים  שרוולים בעלת חולצה :בחורף

 ס "ביה סמל+חלק ומיזע   

 

 . ס"ביה סמל עם לבנה חולצה התלמידים ילבשו הזיכרון בטקס
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 '( ב עמל' )ב ת "פ תחומי-רב ס"בביה ג"פהתש לשנת הלימוד  ספרי רשימת 

 ב " י כיתות שכבת

שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 יצירות של אסופות ספרות י"ב
 מקור

 משנה שעברה יש  61.3  בוקס ליון

י"ב  
  למעט)

  כיתה
 (6/ב"י

 

  אזרחים להיות אזרחות
  במדינה בישראל

 ודמוקרטית יהודית

 הספר משנה שעברה  50.8 186-5194 כהן  לוני

אדם    -גיאוגרפיה י"ב
 וסביבה 

  אוניברסיטאי אטלס
,  מדיני, פיסי – חדש
'  פרופ  /הסטורי, כלכלי

  משנה) ברוור משה
 ( שעברה

לא כלול בפרויקט. יש   180.8 119-823 בונוס /יבנה
 לרכוש באופן עצמאי.

 שעברה  משנה יש

 פיסיקה  י"ב

 יח"ל 5

  ומגנטיות חשמל
/   ל"יח 5 של ברמה

 זינגר   דוד

  80.5 199-485 רכגולד 

 מתמטיקה  י"ב

ללא כיתת )יח"ל  3
 (מב"ר

 802 שאלון מתמטיקה
,  גבע יואל(/ ל"יח 3)

  אריק, טל ריקי
 לדטי 'דז

  74.5 728-28 גבע יואל

 מתמטיקה  י"ב

 יח"ל 4

  שאלון  מתמטיקה
 (  ב"י  כיתה) 805

, גבע יואל/ל"יח 4
 לדטי 'דז אריק

  103.6 728-38 גבע יואל

 מתמטיקה  י"ב

 יח"ל 5

 807 שאלון מתמטיקה
 ( ב"י כיתה)

   ל"יח 5

,  גבע יואל'/א כרך 
 לדטי 'דז אריק

  92.6 728-39 גבע יואל

 מתמטיקה  י"ב

 יח"ל 5

 807 שאלון מתמטיקה
 ( ב"י כיתה)

   ל"יח 5

,  גבע יואל'/ב כרך 
 לדטי 'דז אריק

  119.6 728-40 גבע יואל
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 אנגלית  י"ב
 יח"ל 5+4+3

DICTIONARY OXFORD באנגלית. לא נכלל בפרויקט. יש לרכוש   מילונית /מילון
 באופן עצמאי. )יש משנה שעברה( 

 אנגלית  י"ב

 יח"ל 5

LINKING LINES 

REVISED 

UPP 74-1044 72  הספר משנה שעברה 

 אנגלית  בי"

 יח"ל 5

THE WAVE 

 : מלבד

  של התלמידים

  פרידה

 : כיתה

 בלבד  2 ב" י

ALL MY SONS 

HEINEMANN 

UK 

978-
0435123789 

43.6  

ERIC COHEN 153-845 28.7  

 אנגלית  י"ב

 יח"ל 5

LITERATURE 

FOR 5 POINTS 

OPTION 2 

ERIC COHEN 

BOOKS 

 א"י מכיתה לשמור 30.3 153-848

 אנגלית  י"ב

 יח"ל 4

TAKE THE LEAD UPP 74-9800 72  הספר משנה שעברה 

 אנגלית  י"ב

 יח"ל 4

LITERATURE 

FOR 4 POINTS 

OPTION 2 

ERIC COHEN 

BOOKS 

 א"י מכיתה לשמור 26.3 153-850

 אנגלית  י"ב

 יח"ל 3

FOCUS/ ANITA 

HASSON  ׂ 

(BOOK) 

ERIC COHEN 

BOOKS 

 א"י מכיתה לשמור 66.1 153-891

מגמת הנדסת   י"ב
 אלקטרוניקה 

 בתחילת שנה יינתן קישור לספרים דיגיטליים

  מגמת י"ב
 ביוטכנולוגיה

לקט ניסויים 

 בביוכימיה מכשירית 

 (2002) אורט

 

 (א"י מכיתה הספר) 43.7 212-1021404

 כימיה י"ב

 ל"יח 5

אין לרכוש עד   28 279-3065 וייצמן  מכון בתוכנו  זה...כימיה
 לקבלת הודעה 

 כימיה י"ב

 ל"יח 5

  מחשבה ב חומר
 קדימה תרגול בכימיה 

 מומלץ רשות ספר 79.6 199-640 רכגולד 
 לתרגול 

 ( אין חובה לרכוש)
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שכבת  
 הגיל

המחיר    דנאקוד המוציא לאור שם הספר  תחום הדעת
המרבי  
כולל  
 מע"מ  

 הערות מיוחדות

 ביולוגיה י"ב

 ל"יח 5

 /באקולוגיה פרקים

 אמיר רות

 להוראת המרכז
 ירושלים  המדעים

 מכיתה י"א 22.8 360-402

 ביולוגיה י"ב

 ל"יח 5

  – התא

 החיים  יחידת

 להוראת המרכז
 ירושלים  המדעים

186-3012047 30.5  

  מדעי מגמת י"ב
  – החברה

 פסיכולוגיה

זה כל  -פסיכולוגיה

 1כרך  –הסיפור 

ד"ר עירית יניר,  
דבי זהבי, ד"ר  

 אייל כרמל

42-1002483 96  

  מדעי מגמת י"ב
  – החברה

 פסיכולוגיה

זה כל  -פסיכולוגיה

 2כרך  –הסיפור 

ד"ר עירית יניר,  
דבי זהבי, ד"ר  

 אייל כרמל

42-1002648 96  

מדע וטכנולוגיה   י"ב
 )מוט"ל(

 תימסר בתחילת שנה חוברת פנימית 

 :ס"ביה תלבושת

 : ס"ביה בתלבושת  ללימודים להגיע  יקפידו  התלמידים

   ס"ביה סמל+ התלמיד בחירת  י"עפ אחד בצבע טריקו חולצת :בקיץ

 ס "ביה סמל+ארוכים  שרוולים בעלת חולצה :בחורף

 ס "ביה סמל+חלק ומיזע   

   .ס"ביה סמל  עם  לבנה חולצה התלמידים ילבשו הזיכרון בטקס


