רשימת ספרים כיתה י"ב לשנת הלימודים תשע"ט
שם הספר

מקצוע

המחבר/הוצאה

מסכת קידושין

גמרא

מסלול תושב"ע

הערות
תהיה אפשרות לרכישה בישיבה

במעגלי ההלכה

מרכז הלכה והוראה

בית חינוך ומשפחה

הוצאת מעלות

ניתן לרכוש במשרדי מכון
"הלכה והוראה" שבאלון שבות

תהיה רכישה מרוכזת של חוברת הסוגיות
מסלול תלמוד

תנ"ך

מחשבת ישראל
מתמטיקה

בעיון
תנ"ך שלם

מומלץ מהדורת תורת חיים,

דברים -מקראות גדולות

הוצאת מוסד הרב קוק

אמונה וגאולה

הוצאת מעלות

מתמטיקה ,שאלון  3 ,803יח"ל ספר סגול

יואל גבע ,ריקי טל

 3יח"ל
מתמטיקה

מתמטיקה  4יחידות שאלון 035805

גבי יקואל

 4יח"ל
מתמטיקה 5
יח"ל

אזרחות

 .1שאלון  807חלק ג + 1 -שאלון 807
חלק ג–  2או
שאלון  582חלק ב  + 1 -שאלון
 582חלק ב – 2
 .2הכנה לבחינה לשאלון  35807או
35582
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

 .1בני גורן
 .2אדית כהן ,מריאן רוזנפלד

ד"ר דוד שחר
הוצאת כינרת
אין צורך ברכישת ספר לימוד,

מגמת א"י

ספר מקוון ,יגבו  ₪ 45בתחילת
השנה.

מגמת ביולוגיה

תתכן רכישה של ספר נוסף במהלך
השנה.

מגמת הנדסת

דיסק און קי +קלסר טבעות

תוכנה
מגמת מחשבת

בחירה ,השגחה ,שכר ועונש

מדרשית נעם -קרית יעקב

ישראל

סוגיה 6

הרצוג כפר סבא

פנים רבות לגבורה

פליציה קראי הוצאת יד ושם

אל מול עולם חדש :לבטים ומגמות בעידן

עורך :עמנואל אטקס

האמנציפציה

הוצאת ת"ל

מגמת היסטוריה

" כיתה יב12th Grade - 5 POINTS
JACKY BEN HAIEM
Book
Author/ Editor
Publisher
****PLEASE NOTE THAT NO BOOK THAT HAS BEEN WRITTEN IN, WILL BE ACCEPTABLE


Miriam Greenbaum

BAGRUT PLUS + G

 HIGH FIVE (BOOK & PRACTICE BOOK)


DICTIONARY



LITERATURE FOR 5 POINTS (OPTION 2) ( from last

ROBERTA REVESZ

Eric
Cohen
Books
ERIC
COHEN
BOOKS
Eric
Cohen
Books

year)

1. LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES
2. מחברת פשוטה

SUMMER READING and ASSIGNMENT - To be handed in the first week of school
Read a book of 250 pages or more and be prepared to write a book report the first week of
school.

Approved Dictionaries for the English Bagrut Exams
 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.
 Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew, HebrewEnglish Dictionary
Listed below are the approved electronic dictionaries for the Bagrut
(Optional).
:להלן מחיריהם

17%  כולל₪-מחיר ליחידה (ב
) מע"מ

מספר אישור

298

4388

 – לוני כהןXF-7  דגם- אוקספורד

296

4462

 – יהודה ברמןTexton Babylon 9222

296

4475

– יהודה ברמןTexton Babylon plus

420

4480

WIZCOMTECH - TS קוויקשנרי

שם הדגם והמפתח

