בית הספר הישראלי צרפתי

ע"ש רימונד לאוואן במקוה-ישראל
טל'  03-5020647פאקס 03-5020648
לכל התלמידים וההורים שלום וברכה
להלן רשימת הספרים שיש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ 2020 -2019

רשימת ספרים לכתה-ז'

מקצוע

שמות הספרים

אנגלית

UPP - 10 Zarhin Sky High plus (Textbook and
Street Raanana Workbook) + Looking into
Tel : 09-745-9955 literature/UPP
משבצת ז
ארכימדס מפמרון ט
תיק אינקס  60תאים A4
מחברת ספירלית
שורשים וכנפיים לכיתה ז' כנרת בית הוצאה
לאור
תנ"ך מלא ללא פרושים – הוצאת קורן
עדיפות לספר גדול יותר

מתמטיקה

ספרות
תנ"ך

הערות

עולים חדשים תנך מלא מתורגם בעברית
ובצרפתית
מורשת
היסטוריה
מדעים/ביולוגיה/פיסיקה
לשון והבעה
גיאוגרפיה
צרפתית
ערבית

שבילי תרבו -הוצאת מט''ח – דנאקוד -
78-2032022
כיתה ז' – מסע אל העבר  :עולמות נפגשים
 מאות  16 - 5הוצאת מט"ח' ספרי לימוד במדעים של מט"ח לכיתה ז
 1מדעי החומר2מדעי החייםהפרוט ימסר בתחילת שנה"ל
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי  -מטח
ספר Ca va bien! 1
חוברת Ca va bien! 1
הוצאה לאור TLG
אלערביה חלק א''




בית הספר הישראלי צרפתי
במקוה-ישראל

טל'  03-5020647פאקס 03-5020648

לכל התלמידים וההורים שלום וברכה

להלן רשימת הספרים שיש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ 2020 -2019

רשימת ספרים לכתה-ח'

מקצוע
אנגלית

הערות

שמות הספרים

Keep Thinking (Textbook and
Workbook) + Celebrating
Literature/UPP

מתמטיקה

משבצת ח
ארכימדס מייצבון ח
תיק אינקס  60תאים A4
מחברת ספירלה
מחשבון CASIO FX991 es plus

ספרות

שורשים וכנפיים לכתה ח כנרת בית
הוצאה לאור

תנ"ך

תנ"ך מלא ללא פרושים – הוצאת קורן
עדיפות לספר גדול יותר

UPP - 10 Zarhin Street
Raanana
Tel : 09-745-9955

עולים חדשים תנך מלא מתורגם בעברית
ובצרפתית
מורשת

שבילי תרבו -הוצאת מט''ח – דנאקוד
78-2032022

היסטוריה

כיתה ח'  -מסע אל העבר  :קדמה
ומהפכות  -מאות  19 – 16הוצאת מט"ח
' ספרי לימוד במדעים של מט"ח לכיתה ח
 1מדעי החומר 2-מדעי החיים

לשון והבעה
גיאוגרפיה
צרפתית

הפרוט ימסר בתחילת שנה"ל

מדעים

ספרדית

ערבית

אטלס פיזי-מדיני-כלכלי
ספר Ca va bien! 1
חוברת Ca va bien! 1
הוצאה לאור TLG
Librairie du Foyer Animate Nuevo Espagnol
 1er année LV2כיכר מסריק  - 14תל
 9782218988653 ISBN Hatier édition 2015אביב 035243835
אלערביה חלק א''



בית הספר הישראלי צרפתי
במקוה-ישראל
טל'  03-5020647פאקס 03-5020648
לכל התלמידים וההורים שלום וברכה
להלן רשימת הספרים שיש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ

2020 -2019

רשימת ספרים לכתה-ט'

מקצוע
אנגלית
מתמטיקה

ספרות
תנ"ך

היסטוריה
מדעים/ביולוגיה
לשון והבעה
אזרחות
צרפתית

שמות הספרים

הערות

Imagine/ecb (Textbook and
Workbook)/ECB

ECB Eric Cohen books
27 Hata'asia Street Raanana
Tel : 09-747-8000

משבצת ט
ארכימדס מפמרון ט
תיק אינקס  60תאים A4
מחברת ספירלה
מחשבון CASIO FX991 es plus
שורשים וכנפיים לכיתה ט' כנרת בית
הוצאה לאור
 +פיגמליון /ברנרד שו בהוצאת אור-עם
.
תנ"ך מלא ללא פרושים – הוצאת קורן
עדיפות לספר גדול יותר
עולים חדשים תנך מלא מתורגם בעברית
ובצרפתית
 .כיתה ט'  -מסע אל העבר  :העולם
המודרני במשבר  1939 – 1870הוצאת
מט"ח
'ספרי לימוד במדעים של מט"ח לכיתה ט
 1כימיה ומדעי החיים 2פיזיקה וטכנולוגיההפרוט ימסר בתחילת שנה"ל
אן ספרי לימוד
Comment ça va 2
הוצאה לאור TLG

גיאוגרפיה
ספרדית

כדור הארע-סביבה  .אדם  -מטח
Libraire du Foyer Animate espagnol 2eme année
 Livre+CD audiorom Hatier 2012כיכר מסריק  - 14תל
 ISBN 4935466אביב 035243835

ערבית

אלערביה חלק א''

בית הספר הישראלי צרפתי
במקוה-ישראל
טל'  03-5020647פאקס 03-5020648
לכל התלמידים וההורים שלום וברכה

להלן רשימת הספרים שיש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ 2020 -2019

רשימת ספרים לכתה-י'
מקצוע

שמות הספרים

אנגלית

Linking Lines book and workbook
Log into Literature UPP+

מתמטיקה

*יואל גבע  4-5 - 804-806יחידות לימודים
כרך א וכרך ב
*יואל גבע 3 - 801 :יחידות לימודים

____________
מדעי המחשב

ספרות

היסטוריה

ביולוגיה
לשון והבעה
כימיה

פיסיקה
אזרחות

ספרדית
צרפתית
תנ"ך

תיק אינקס  60תאים  , A4מחברת ספירלה
מחשבון CASIO FX991 es plus
_________________________________________
אן ספרי לימוד
י' עולים :
 התפסן בשדה השיפון /ג' .ד .סלינג'ר  -מומלץ  -לקנותאת הספר בצרפתית
 אדיפוס המלך  -תרגום של שמעון בוזגלו הוצאת ידיעותספרים
י' :
 אדיפוס המלך  -תרגום של שמעון בוזגלו הוצאת ידיעותספרים
 התפסן בשדה השיפון /ג'.ד.סלינג'ר  -עם עובדטוטליטריות ושואה ,י .גוטמן ,הוצאת מרכז שז"ר
יובל קוברסקי ,הלאומיות בישראל ובעמים ,ראשית הדרך עד
 ,1920הוצאת כנרת ,זמורה דביר 2014
אן ספרי לימוד
הפרוט ימסר בתחילת שנה"ל
ד''ר דבורה יעקבי...ועכשיו כימיה
כימיה לכיתה י''א
המוציא לאור  :רכס ISBN 978-965-558-073-0 -
מכניקה ניוטונית כרכים א,ב  .עדי רוזן  -מכון ויצמן
.-אן ספרי לימוד

לא צריכות לקנות ספר .יקבלו פרטים בתחילת השנה
  En Français 1הוצאה לאור TLG
תנ"ך מלא ללא פרושים – הוצאת קורן עדיפות לספר גדול
יותר
עולים חדשים תנך מלא מתורגם בעברית ובצרפתית

הערות

בית הספר הישראלי צרפתי
במקוה-ישראל
טל'  03-5020647פאקס 03-5020648
לכל התלמידים וההורים שלום וברכה

להלן רשימת הספרים שיש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ 2020 -2019

רשימת ספרים לכתה-יא'
מקצוע
אנגלית

שמות הספרים
Linking Lines book and workbook
+ Log into Literature UPP
+ The Wave

הערות

מתמטיקה

*יואל גבע  4 - 804יחל ( כרך א ו -ב (
*יואל גבע  5 - 806יחל ( כרך א-ב)
*יואל גבע 3 - 802יחל

.

_________
מדעי המחשב

מחשבון CASIO FX991 es plus
_______________________________________
אן ספרי לימוד

ספרות

יא' עולים  :אדיפוס המלך  -תרגום של שמעון בוזגלו הוצאת
ידיעות ספרים
יא'  :הדבר /אלבר קאמי  -הוצאת עם עובד

תנ"ך

תנ"ך מלא ללא פרושים – הוצאת קורן עדיפות לספר גדול יותר
עולים חדשים תנך מלא מתורגם בעברית ובצרפתית

היסטוריה
ביולוגיה
לשון והבעה
כימיה
פיסיקה
אזרחות
ספרדית
צרפתית

תנך זמן לבגרות תוכנית חדשה  70%מאת פלורה וניצקי הוצאת
רכס.מהדורה חדשה.
מסלול עולים יא.יב אין צורך לרכוש ספר זה
שגיא כהן ,ממדינת מקדש לעם הספר ,היסטוריה של בית שני,
הוצאת כנרת 2014
מסעות בזמן  :בונים מדינה במזרח התיכון הוצאת מט"ח
אן ספרי לימוד
הפרוט ימסר בתחילת שנה"ל
ד''ר דבורה יעקבי...ועכשיו כימיה
כימיה לכיתה י''א  -המוציא לאור  :רכס ISBN 978-965-558-073-0
מכניקה ניוטונית כרכים א,ב  .עדי רוזן  -מכון ויצמן
אן ספרי לימוד

לא צריכות לקנות ספר .יקבלו פרטים בתחילת השנה
 En Français 2ספר  +חוברת

-

הוצאה לאור TLG

בית הספר הישראלי צרפתי
במקוה-ישראל
טל'  03-5020647פאקס 03-5020648
לכל התלמידים וההורים שלום וברכה
להלן רשימת הספרים שיש לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ 2020 -2019

רשימת ספרים לכתה-יב'
הערות

מקצוע

שמות הספרים

אנגלית
מתמטיקה

High Five- (the same book from last
)year
+Mastering Modules E and G
*יואל גבע 4 - 805יחל
*יואל גבע 5 - 807יחל
*יואל גבע 3 - 803יחל

מדעי המחשב
תנ"ך

מחשבון CASIO FX991 es plus
אן ספרי לימוד
תנ"ך מלא ללא פרושים – הוצאת קורן
עדיפות לספר גדול יותר
עולים חדשים תנך מלא מתורגם בעברית
ובצרפתית
תנך זמן לבגרות תוכנית חדשה  70%מאת
פלורה וניצקי הוצאת רכס.מהדורה חדשה.
מסלול עולים יא.יב אין צורך לרכוש ספר זה

ביולוגיה

אן ספרי לימוד

לשון והבעה

הפרוט ימסר בתחילת שנה"ל

כימיה

הפרוט ימסר בתחילת שנה"ל

פיסיקה

חשמל ומגנטיות כרכים א,ב
משה פרידמן

אזרחות
צרפתית

אן ספרי לימוד
En Français 3
Le Bac
הוצאה לאור TLG




