רשימת ספרים כיתה י' 2לשנת הלימודים תשע"ט
שם הספר

מקצוע

המחבר/הוצאה

מסכת קידושין

גמרא

במדבר – מקראות גדולות
תורה

הערות

תהיה אפשרות לרכישה
בישיבה
מומלץ מהדורת תורת חיים,
הוצאת מוסד הרב קוק

חמישה חומשי תורה עם רש"י
תנ"ך שלם

נ"ך

לשמור את הספר משנה

הלכה
לשון

פניני הלכה ,בנושא תפילה

הוצאת הרב ברכה

בשבילי הטקסט

קורן נשר שרעבי ונגה גנאל
שרי – הוצאת גנאל ספרים

"מען לא ידוע"
ספרות

היסטוריה

קרסמן טיילור ,הוצאת כנרת,
זמורה ביתן

מתמטיקה 3
יח"ל

שעברה

"תהילה"

ש"י עגנון

תוכנית ההיבחנות החדשה

גבי יקואל

שאלון 035801

הוצאת משבצת

מסורת ומהפכות ,משברים

הוצאת הר ברכה

ותקומה כרך ראשון (הספר

יש לשמור את הספרים עד
לסוף כיתה יא'.

שנלמד גם בכיתה ט')
תבוא הודעה בתחילת

מדעים

השנה
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English
 דוברי עברית2 'י
Book
Author
Publisher
PLEASE NOTE THAT BOOKS THAT HAVE BEEN WRITTEN IN CANNOT BE USED
Rivka Lichtner
 LOVING LITERATURE
AEL


ENGLISH FOR TODAY (text &
Practice book) From last year




DICTIONARY- See Misrad HaHinuch guidelines at the end of this list.
LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES



מחברת פשוטה

ECB

. עבודת קיץ
.לקרוא ספר באנגלית ולהיות מוכן לכתוב 'דוח קריאה' בשבוע הראשון של לימודים

 דוברי אנגלית-'כיתה י

10th Grade- English Speakers
 דוברי אנגלית-' כיתה יJACKY BEN-HAIEM
Book
Author/ Editor
Publisher
PLEASE NOTE THAT NO BOOK THAT HAS BEEN WRITTEN IN, WILL BE ACCEPTABLE
Michelle Brody
AEL
 TOTAL BAGRUT E
*Only the ECB Edition is
Arthur Miller
 ALL MY SONS
acceptable
Eric Cohen Books
 LITERATURE FOR 5 POINTS (OPTION 2)
 DICTIONARY (see attachment)
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 and be prepared to write a book task the first week of school.
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State of Israel
Ministry of Education
Pedagogical Affairs
Inspectorate of English and
Diplomacy and International Communication in English

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

יסודי- שימוש במילונים אלקטרונים לכלל אוכלוסיית התלמידים בחינוך העל:הנדון
ברצוני להודיעכם כי ברוח הקדמה והחדשנות אושר השימוש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים לכלל התלמידים
 לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה.במערכת החינוך בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה בתהליך הלמידה
.גם בבחינות הבגרות
.שמות ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ"ר
:להלן מחיריהם

17%  כולל₪-מחיר ליחידה (ב

מספר אישור

) מע"מ

שם הדגם והמפתח

298

4388

 – לוני כהןXF-7  דגם- אוקספורד

296

4462

 – יהודה ברמןTexton Babylon 9222

296

4475

– יהודה ברמןTexton Babylon plus

420

4480

WIZCOMTECH - TS קוויקשנרי
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