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 כיתה י"ב - ט"ערשימת ספרים לשנה"ל תש
 

הרשימה כוללת את מרבית הספרים, שעליך לרכוש בחופשת הקיץ. פרטים על שאר הספרים תקבל בראשית 
  שנה"ל.

 

 תנ"ך 

 ספר תנ"ך מלא ללא פירושים.
 

 ספרות

 רה המקצועי.חוברות פנימית תירכש במהלך השנה. מחזה מודרני יירכש לפי הנחיית המו
 

 מתמטיקה: 

 יח"ל  3

בפורמט גדול בצבע ירוק לפי תכנית  802"ל חלק ב' שאלון יח 3מתמטיקה -יצחק שלו ואתי עוזרי .1
 הלימודים החדשה של משרד החינוך.

 .)חוברת בצבע לבן ותכלת( (802) 381מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות לשאלון  .2
 יח"ל 4

  805חלק ג' שאלון  -בני גורן  .1
 ., שאינו דיגיטלי, כולל ספר הכנה לקראת הבגרותבמהלך שנת הלימודים ויירכש י לימוד נוספיםספרייתכן ו

 "לחי 5

 1ג'  807שאלון יח"ל   5 – בני גורן .1
 2ג'  807יח"ל  שאלון  5 –בני גורן  .2

 .דיגיטלי , שאינו, כולל ספר הכנה לקראת הבגרותייתכן וספרי לימוד נוספים יירכשו במהלך שנת הלימודים
 

 תלמידים הלומדים בהקבצת ביולוגיה מוגברל -ביולוגיה

 )ספר משנה שעברה(. וצאת המרכז להוראת המדעיםה -יולוגיה של האדם  ב -עדי מרקוזה  הס  .1
 . ספר משנה שעברה() מהדורה חדשה –מרכז להוראת המדעים ה –רקים באקולוגיה פ –רות אמיר  .2
 וצאת המרכז להוראת המדעים. ה -דית עתידיהיהו יה גרוס,ח –יחידת החיים  –התא  .3
 . ₪ 20בתחילת שנה"ל בעלות של  תירכשוברת ח .4

 
 לתלמידי נחשון –כימיה 

 התחנות שבדרך. -במסע  מולקולות –רחל צומרוט  .1
 .ספר משנה שעברה() טעם של כימיה -ד"ר הרשקוביץ וליאורה סער .2
 .שעברה( )ספר משנה וד"ר וייסלברג ד"ר כרמי -אנרגיה בקצב הכימיה .3

 
 )כל הספרים מהשנה שעברה( כימיה לתלמידי ההקבצה הביוכימית

 ולם החומרים.יחסים וקשרים בע -יעל שוורץ .1
 הכימיה שבתוכנו. -דבורה קצביץ .2
 יחידות 3 -חומר למחשבה ל -גוטליבמולוידזון ו .3
 טעם של כימיה -הרשקוביץ וסער .4
 אנרגיה בקצב הכימיה -מי וויסלברגכר .5

 

 יזיקה מוגברפיזיקה: לתלמידי פ

 כל הספרים של כיתה י"א .1
 חשמל ומגנטיות -דוד זינגר  .2
 (ספר בגרויות )משנה שעברה -עדי רוזן .3
 עדי רוזן, מודלים של האטום והגרעין, קרינה וחומר, חלק ג'. .4
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 הנדסת תוכנה

 ערכת לימוד באינטרנט תירכש בתחילת שנה באופן מרוכז.
 

 פסיכולוגיה 

 פסיכולוגיה, מפגש ראשון: מבוא לפסיכולוגיה, גשים עם המפ -ציפי בראל, מרים נוימאיר  .1
 מהדורה חדשה ומעודכנת.הוצאת רכס, 

 ספר נוסף ירכש במהלך שנה"ל .2
 

 "ל.חי 5ערבית לתלמידי הקבצת 

 ת משרד הבטחון.הוצא -ילון ערבי עברי  שימושי מ -שרוני  .1
 ר בע"מ תירכש באופן מרוכז בתחילת שנה"ל.חוברת ערבית בהוצאת חי סח .2

   ללא רישומים בלבד!  -ספרים משומשים הערה: 
 

 

 "ל.תירכש באופן מרוכז בתחילת שנהפנימית  חוברת - 4וכיתה יב' תקשורת  מסלוללתלמידי  –תקשורת 

 

 תורת הניהול

יהול ארגון, כלכלה, נ: במקצועות  ₪ 25-בתחילת השנה יונפקו ע"י הצוות חוברות לימוד בעלות של כ
 וחשבונאות.

  
 מב"ר -7סקי לכיתה יב' ניהול ע

 די הצוות.יתונפק על  ₪ 30  -ות+ תלקיט בעלות כחשבונא -חוברות פנימיות
 

 אנגלית 

 למילונים החדשים המורשים לבחינות הבגרות! מילון אוקספורד הלבן אסור לשימוש!
 ידיעתכם, משרד החינוך אישר להשתמש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים לכללל -חשוב מאוד
 שקיבלו אישור: אלקטרוניםדגמים של מילונים  רשימת ארבעת הספר.-תלמידי בית

 לוני כהן – XF-7דגם  -( אוקספורד 1
2)Texton Babylon 9222 - יהודה ברמן 
3 )Texton Babylon Plus-יהודה ברמן 
 TS - WIZCOMTECH( קוויקשנרי 4

 

 מורשים לבחינות הבגרות:רשימת מילונים )לא אלקטרוניים( ה
Hoffman, Y. (2013).  Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 

(for the Haredi Sector only) 
Hoffman, Y. (2014).  Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary 
Pearson Education. (2011). Longman Dictionary of Modern English, English-English-Arabic 
Zilberman, S. (2012).  New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary 

 
5 pts. 

1. High Points – Text Book only – Evelyn Ezra (ECB) - פר ברשות התלמידים מכיתה י"אהס  

2. Grammar issues 2 (ECB)- החוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א 

3. Mastering Module E and G (ECB) – החוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א 

4. Exam practice for Module G (ECB) )חוברת(   

5. Literature for 5 points – Option 1 (ECB) – ת התלמידים מכיתה י'החוברת ברשו   

6. Total Bagrut For Module G-Michelle Brody (AEL) 
7. Twelve Angry Men- A Play By Reginald Rose-Teaching Activities By Rivka Lewenstein - -)AEL 
Publication) 

 
8. English-English-Hebrew Dictionary - מילון 
 



3 
 

4 pts. –תלמידי רחל ווסרלוהוף 

1.Making Sense– Book and workbook – Rita Carmel and Janet Goren(E.C.B)  

 הספר והחוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א
2. Bagrut  for Module E – (ECB) )חוברת(   

3. Revised Mastering For Module C E  - (ECB) )החוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א(    

4.Exam Practice For Module E-(ECB) 
5. Grammar Issues 1 – Batya Elazar and Ronit Broder (UPP) החוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א 

6. Literature for 4 points - option 2 – (ECB) – החוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א 

7. English-English-Hebrew Dictionary – מילון 
 

4 Pts-תלמידי מירי 

1. Bagrut  for Module E – (ECB) )חוברת(   

2. Mastering For Module E –Lyn Saferstein Miriam Shtaierman (ECB) חוברת()   

3. Exam Practice For Module E(ECB) 

5. Literature for 4 points - option 2 – (ECB) – החוברת ברשות התלמידים מכיתה י"א 

6. English-English-Hebrew Dictionary – וןמיל  
 

 

3 pts.-תלמידי אתי ורחל מור 

1. Focus- book and practice book – Anita Hasson –(ECB)החוברת והספר ברשות התלמידים  מכיתה י"א 

2. Total bagrut for Module C – (ECB) )חוברת(   

3. Steps To Writing For Module C//Natalia Pinchevsky (ECB) 
4. Revised Mastering For Module C/Lyn Saferstein (ECB) 
5. English – Hebrew Dictionary – מילון 

 
3 pts.-4תלמידי אתי יב 

1. Total bagrut for Module C – (ECB) )חוברת(   

2. Steps To Writing For Module C//Natalia Pinchevsky (ECB) 
3. Tests For Module C/Lyn Saferstein (ECB) 
4.English – Hebrew Dictionary – מילון 

 

 

 

 

 ברכותינו לפגרת קיץ נעימה 
 

 
 


