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Approved Dictionaries for the English Bagrut Exams 

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

(for the Haredi Sector only)  
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Dictionary. 
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Listed below are the approved electronic dictionaries for the Bagrut 
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Book Author/ Editor Publisher 
PLEASE NOTE THAT NO BOOK THAT HAS BEEN WRITTEN IN, WILL BE ACCEPTABLE**** 

 BAGRUT PLUS + G Miriam Greenbaum AEL 

 HIGH FIVE (BOOK & PRACTICE BOOK) ROBERTA REVESZ 
ERIC 

COHEN 
BOOKS 

 DICTIONARY  
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year) 
 

Eric 
Cohen 
Books 

1. LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES 

 מחברת פשוטה .2

n the first week of schoolTo be handed i - SUMMER READING and ASSIGNMENT 
of   first weekand be prepared to write a book report the  Read a book of  250 pages or more

school. 


