המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר – באר שבע
חיל
המכללה הטכנולוגית
טלפון

האוויר
באר  -שבע
80-9987089

רשימות ספרים וציוד נדרש
לשנת הלימודים תשפ"א
שכבה י"ב
תלמידים והורים יקרים,
בית הספר הטכני של חיל האוויר מברך את תלמידיו החדשים והוותיקים בשנת לימודים פורייה ומוצלחת.
ספרי הלימוד והציוד הנדרש הינם מרכיב חשוב בתהליך הלמידה של התלמידים בבית הספר ,ולכן חשוב שכל תלמיד יצטייד בהם עוד
לפני תחילת השנה.
בחלק מן המקצועות יפורסמו שמות הספרים לרכישה בתחילת השנה הבאה .בית הספר ייערך בהתאם לתחילת שנת לימודים תקינה
וסדירה גם במקצועות אלה.
אנו מאחלים לכל התלמידים חופשה מהנה ובטוחה,
ולהתראות בשנה הבאה עלינו לטובה.
להלן רשימת הספרים והציוד הנדרש:
[ ציוד נדרש בכל המקצועות :מחברות וכלי כתיבה ,צוין ליד מקצועות בהם נדרש ציוד נוסף].
 לא חלה חובת קניה של הספרים המוגדרים כרשות ,אלו הם ספרי עזר שיוכלו לעזור לתלמידים בלמידה עצמאית בבית.
 חוברות לימוד בית ספריות -התשלום עבורן ייגבה בתחילת השנה.
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מקצוע
פיזיקה
 5י" ל

שם הספר

אזרחות

"חשמל ומגנטיות "–
הספר במהדורה מקוונת:
www.school.kotar.co.il
חוברת פנימית של ביה"ס

ספרות

חוברת פנימית
לכיתה יב
חוברת פנימית לכיתה יא

אנגלית 5
יח"ל

( 1. High Five Student's Book

without Workbook) ( Eric Cohen
)Books

שם
המחבר
הוצאה
של כותר

שם ההוצאה

עלות

ציוד נדרש

רכישת ספר דיגיטלי
באתר
www/classoos.so.il

הערות
מומלץ לרכוש
את הספר.

כ₪ 02 -
רכישה דרך
אתר ביה"ס
לא למכור

יקבע
בהמשך

אחד המילונים או אחת
המילוניות מן הרשימה
שבאתר הפיקוח על הוראת
האנגלית

אנגלית  5יח"ל

2. Literature for 5 Points)ספר מכיתה י״א( Option 1
3.Exam Practice For Module G
)(Eric Cohen Books
4. Total Bagrut for Module G
)(AEL
" "Technical English
חוברת לימוד בית ספרית לפי מגמה

עמוד  2מתוך 5

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר – באר שבע
שם
המחבר

שם ההוצאה

עלות

ציוד נדרש

מקצוע

שם הספר

אנגלית  4י"ל

 1.Literature for 4 points)Option 2 (Eric Cohen
(ספר מכיתה י״א)
2.Mastering Module E (Eric
)Cohen
3. Total Bagrut for Module E
)(AEL
4.High Points ( without
)Workbook) (Eric Cohen Books
יש לרכוש ספר לימוד בלבד ללא חוברת
עבודה
" "Technical English
חוברת לימוד בית ספרית לפי מגמה

אחד המילונים או אחת
המילוניות מן הרשימה
שבאתר הפיקוח על הוראת
האנגלית

אנגלית 344
י"ל

 1. Literature for 4 points)Option 2 (Eric Cohen
)ספר מכיתה י״א(
2.Focus ( without Workbook
ללא חוברת עבודה)
ספר מכיתה ( )(Eric Cohen Books
)י״א
3.Mastering Module E (Eric
)Cohen Books
4.Total Bagrut for Module E
)(AEL
" "Technical English
חוברת לימוד בית ספרית לפי מגמה

אחד המילונים או אחת
המילוניות מן הרשימה
שבאתר הפיקוח על הוראת
האנגלית

הערות
יש לשמור את
ספר הספרות
של כיתה י''א
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מקצוע

מתמטיקה
 3י" ל

שם הספר

שם
המחבר

שם ההוצאה

עלות

ציוד נדרש

יואל גבע הוצאת ספרים

₪ 55

כלי כתיבה :עפרון ,עט,
מחק,
סרגל ,מחשבון ,מחברת
משבצות/קלסר
כלי כתיבה :עפרון ,עט,
מחק,
סרגל ,מחשבון ,מחברת
משבצות/קלסר
כלי כתיבה :עפרון ,עט,
מחק,
סרגל ,מחשבון ,מחברת
משבצות/קלסר

מתמטיקה לתלמידי  3י"ל שאלון ,083
מהדורה מעודכנת תשע"ב

מתמטיקה
 4י" ל

מתמטיקה לתלמידי  0יחידות לימוד -
כיתה י"ב שאלון ,085מהדורה מעודכנת
תשע"ב,

יואל גבע הוצאת ספרים

₪ 55

מתמטיקה
 5י" ל

 .1מתמטיקה לתלמידי  5יחידות לימוד
 כיתה י"ב שאלון  -087כרך א'.מהדורה מעודכנת תשע"ב,
 .0מתמטיקה לתלמידי  5יחידות
לימוד  -כיתה י"ב שאלון  -087כרך ב'.
מהדורה מעודכנת תשע"ב
"מערכות אלקטרוניות  -תקשורת
תקבילית ותקשורת ספרתית"

 .1יואל גבע הוצאת ספרים
 .2יואל גבע הוצאת ספרים

₪ 67 .1
88.8 .0
₪

הוצאת מט"ח

₪ 75

אלקטרוניקה

חוברת לימוד בית ספרית מקוונת
חשמל
מכטרוניקה

"מערכות הספק"

אוני'
פתוחה +
מט"ח
אריאל
סגל

הערות

ספר רשות

ספר רשות

הוצאת משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
רכש ציוד עבור
פרויקטים עפ"י אפיון
הפרויקט ,יקבע
במהלך  3החודשים
הראשונים של השנה.
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בהצלחה
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