
 

 חע"לשנת הלימודים תש 2'ב"ירשימת ספרים כיתה 

 

 הערות המחבר/הוצאה שם הספר מקצוע

 גמרא
 תתבצע רכישה מרוכזת  בבא בתראמסכת 

 תושב"ע

 מסלול תושב"ע –במעגלי ההלכה 

 

 

 בית חינוך ומשפחה

 מרכז הלכה והוראה

 

 

 הוצאת מעלות

ניתן לרכוש במשרדי מכון 

"הלכה והוראה" באלון 

 שבות

 

 "ךתנ
 תנ"ך שלם

 מקראות גדולות -דברים

מומלץ הוצאת תורת 

 חיים

 

 

מחשבת 

 ישראל

 

 אמונה וגאולה

 

 הוצאת מעלות

 

 3מתמטיקה 

 יח"ל

, יח"ל 3, 803מתמטיקה, שאלון 

 חלק ג'

 

הספר עם מקום כתיבה  יצחק שלו ואתי עוזרי

חובה ספר . )ספר כחול(

 חדש.

 אזרחות

 

 דוד שחר ד"ר ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

 הוצאת כינרת

 

מגמת מדעי 

 הסביבה

 אין צורך בספר  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

    2י"בכיתה 

 

Book Author Publisher 
VE BEEN WRITTEN IN CANNOT BE USEDTHAT HA SPLEASE NOTE THAT BOOK 

 LOVING LITERATURE  Rivka Lichtner AEL   )משנה שעברה(

 REVISED MASTERING MODULE C ECB 

 DICTIONARY- See Misrad HaHinuch guidelines at the end of this list. 

1. LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES 

 מחברת פשוטה .2

- SUMMER READING and ASSIGNMENT 

 Read a book and be prepared to write a book report the first week of  school. 

  חייבים להגיש את הפרויקט שעבדנו עליו שנה שעברה, בשבוע הראשון של הלימודים )חלק מציון
 הבגרות(*
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xamsApproved Dictionaries for the English Bagrut E 

1. Hoffman, Y. (2013).  Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary. 

(for the Haredi Sector only)  

2. Hoffman, Y. (2014).  Universal English-Hebrew, Hebrew-English 

Dictionary. 

3. Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew 

Student's Dictionary.  

4. Zilberman, S. (2012).  New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-

English Dictionary 

 

Listed below are the approved electronic dictionaries for the Bagrut 

(Optional). 

  יסודי-שימוש במילונים אלקטרונים לכלל אוכלוסיית התלמידים בחינוך העלנדון: ה

לכלל התלמידים השימוש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים  אושר ודיעכם כי ברוח הקדמה והחדשנותברצוני לה

בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה בתהליך הלמידה. לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה  במערכת החינוך

 גם בבחינות הבגרות.  

 בלו אישור מופיעים באתר האגף לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ"ר. שמות ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקי

  להלן מחיריהם:
 

 שם הדגם והמפתח
 17%כולל ₪ -במחיר ליחידה ) מספר אישור

 (מע"מ 

 298 4388 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – 296 4462 יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– 296 4475 יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH 4480 420קוויקשנרי 

 

 


