
 

 פ"אלשנת הלימודים תש ב"ירשימת ספרים כיתה 

 הערות המחבר/הוצאה שם הספר מקצוע

 גמרא

 עדיף הוצאת טלמן מציעאבבא מסכת 

 תהיה רכישה מרוכזת.

ביום  ₪ 45יש להביא 

 הראשון ללימודים

 

 

 מסלול תלמוד:

 מציעאסוגיות בעיון במסכת בבא 

 

 בח"מ )חדש(

 

 

הוצאת סולמות הרב 
 רימון

 כה והוראהמרכז הל
 

 לוני כהן

 מסלול תושבע"פ:

 בח"מ )חדש(

מבוא לתושבע"פ )חדש( משנה 

 שעברה

 

 לוני כהן

הוצאת סולמות הרב 
 רימון

 מרכז הלכה והוראה

 תנ"ך

 תנ"ך שלם

 מקראות גדולות -דברים

מומלץ מהדורת תורת 

חיים, הוצאת מוסד הרב 

 קוק

 

 מחשבת ישראל
  הוצאת מעלות אמונה וגאולה

 קהמתמטי

 

מידע לגבי ספרי לימוד   
 במתמטיקה ישלח בקרוב

 אזרחות

 

תתקיים רכישה מרוכזת   
 שנה"לבתחילת 

 מגמת ביולוגיה

רישום ותשלום לילקוט   

הדיגיטלי של מט"ח יבוצע 

 בתחילת שנה"ל

מגמת  הנדסת 

 תוכנה

 אין צורך בכלום  

 הסטוריה מגמה

 פנים רבות לגבורה .1

 

 

 אל מול עולם חדש .2

 ומגמות בעידן האמנסיפציה()לבטים 

 פליציה קראי

 

 

 

 ימימה חובב

 

 הוצאת יד ושם

בקישור  ניתן להזמין

 מאתר יד ושם להלן

 

 ד החינוך, תלהוצאת משר

 

https://store.yadvashem.org/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-8
https://store.yadvashem.org/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-8
https://store.yadvashem.org/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-8
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ionaries for the English Bagrut ExamsApproved Dict 

 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, Hebrew-

English Dictionary 

Listed below are the approved electronic dictionaries for the Bagrut 

(Optional). 

  להלן מחיריהם:

 שם הדגם והמפתח

 17%כולל ₪ -בה )מחיר ליחיד 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 

 

Book Author/ Editor Publisher 
PLEASE NOTE THAT NO BOOK THAT HAS BEEN WRITTEN IN, WILL BE ACCEPTABLE**** 

 Point to G 
Tali Gonen-Treistman 

and Haya Kleen 
UPP 

 Exam Practice Papers for Module G  
ERIC 

COHEN 
BOOKS 

 DICTIONARY  
1. LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES 

 מחברת פשוטה .2

To be handed in the first week of school - SUMMER READING and ASSIGNMENT 
of   first weekand be prepared to write a book report the  50 pages or moreRead a book of  1

school. 


