
  65-10                                                                                                          בס"ד
  ישיבה תיכונית חספין

א"פתש –ספרי לימוד לכיתה י' 

  מחיר/הערות הוצאה/מחבר/  שם הספר  מקצוע
  מקראות גדולות –" במדבר"  ת"ך

  מקראות גדולות -"שמואל" 
  מקראות גדולות –מלכים" "
  

  א לשים לב!
  ספרי מקראות גדולות צריכים לכלול בתוכם, 

  , רמב"ןאת פירוש  בתורה
  .רד"קאת פירוש בביא ו
  

  ת"ך שלם 
  

  כיתה י' תל"ם
  

  ת"ך שלם 
  

גם תלמידי "עליית הוער" מתבקשים לרכוש ת"ך. 
  "עליית הוער" לא מחלקת ספר זה.

  

  "משה חי" סדר חדש
ים לב שאותיות המפרשים יהיו קריאות א לש

  וברורות.
  
  
  
  
  
  

  ת"ך "סימים" פלדהיים
  
  
  

  ת"ך "סימים" פלדהיים

 מסכת "בבא מציעא"  גמרא 

  
  ש"ח אצל רכז המקצוע, הרב יאיר פרקש. 50יתן לקות גמרות קורן מוקדות בעלות של 

. חובה לציין בפרטי ההעברה: 050-4006731למספר   bitהתשלום יועבר במהלך החופש באפליקצית  
 "לקיית גמרא", שם התלמיד והכתה. הגמרות יחולקו בפתיחת שת הלימודים למי ששילם בלבד.

  
  קבוצת התלם: 

  0525597055בבא מציעא הוצאת גמרא סדורה 
  ימכרו בישיבה – צורבא מרבן הלכות שבת - 2, י'1י'  הלכה

 יחולקו בישיבה –חמדת ימים  – 3י'
 

מחשבת 
  ישראל

  הוצאת ת"ל  אמוה וגאולה

  גאל ספרים קורן שר שרעבי וגה גאל בהוצאת  בשבילי הטקסט  לשון והבעה
מסורת ומודרה בעת החדשה בתולדות העמים   הסטוריה

   ובתולדות ישראל
  אין צורך לקות ספר לימוד –תלמידי תל"ם 

  הוצאת מטח

  מוט"ב
(מדע וטכולוגיה 

  בחברה)

    ם תתן בתחילת השהרשימת הספרי
  

 יח"ל  3  מתמטיקה
המשך עבודה עם אותו ספר שקה  -יצחק שלו ואתי עוזרי (צבע צהוב)  - 801מתמטיקה שאלון 

  .בשה שעברה
  801מאגר השאלות החדש 

 יח"ל  4
  (כיתה י) כרך א וכרך ב (עטיפה כחולה) 806-ו 804יואל גבע שאלוים 

  יח"ל  5
  (כיתה י) כרך א וכרך ב (עטיפה כחולה) 806-ו 804יואל גבע שאלוים 

  

  לכל הקבוצות:
   )fx-991esמחשבון מדעי (עדיפות לדגם 

  אגלית
  

 יח"ל א 5
 Take A Stan  ספר + חוברת עבודה   

  יח"ל ב 5
 ירכש בתחילת השה

  יח"ל ביוי 4

 Just Imagine  ספר + חוברת עבודה    
 4 יח"ל חלש + 3 יח"ל

הספר + חוברת עבוד      Heads Up  

  
  

   ECBכל הספרים: 
  
  
  

  (ממשיכים בספרים מכתה ט')
  

 -. חלק א Java- 1 בשפת 1יסודות מדעי המחשב  .1  מחשבים
  עצמים תחילה

 -חלק ב  -Java בשפת 2יסודות מדעי המחשב  .2
  עצמים תחילה

  מבט לחלוות

 


