
 

 

 

 חשע"ל תרשימת ספרי לימוד לשנה"

 כיתה יב'
 אנגלית

3 POINTS  

 Exam Practice for Module C – ECB 

 Point to 3 unit Log B- UPP    לא למכור 

 Point to 3 (For A and C)- UPP    לא למכור  

 English Dictionary:       רכישה עצמית 
"      הוצאה לאור "זילברמן –ן זילברמן עברי / שמעו-אנגלי/אנגלי-מילון עברי  

מילון אלקטרוני המאושר ע"י משרד החינוך -או            

  

4 POINTS  

 Grammar Issues I – ECB – לא למכור 

 Exam Practice for Module E - ECB 

 Literature for 4 Points – OPTION 1 – ECB   לא למכור   

 English Dictionary:       רכישה עצמית 
English-English-Hebrew OXFORD STUDENT'S DICTIONARY (שחור) 

"      הוצאה לאור "זילברמן –ן זילברמן עברי / שמעו-אנגלי/אנגלי-מילון עברי  
מילון אלקטרוני המאושר ע"י משרד החינוך -או            

 

5 POINTS 

 Exam Practice For Module G-ECB 

 Literature for 5 Points - OPTION 1 – לא למכור ECB 

 Grammar Issues 1 by Marcelle Dray, Jean Koren, Tami Ronen – UPP לא למכור    

 Total Bagrut Module G  A.E.L. Publicans 

 English Dictionary:       רכישה עצמית 
English-English-Hebrew OXFORD STUDENT'S DICTIONARY ( ורשח ) 

"      הוצאה לאור "זילברמן –ן זילברמן עברי / שמעו-אנגלי/אנגלי-מילון עברי  
מילון אלקטרוני המאושר ע"י משרד החינוך -או            

 

 מקרא

 .רכישה עצמית  תנ"ך מלא ללא פירושים, הוצאת קורן 

 (5ספרות )יב

 רכישה עצמית     בדמי ימיה מאת ש.י. עגנון 

 רכישה עצמית  אהרן אפלפלד -קטרינה 

 

 רפואה וביולוגיה

 אין צורך בספר לימוד 

  



 

 

 

 

 מתמטיקה

 יח"ל 3

  יואל גבע ואריק דז'לדטי  מאת: 802יח"ל שאלון  3מתמטיקה 

 מתבקשים לשמור את ספרי הלימוד הנוכחיים. –בשנה"ל תשע"ז  803** תלמידים שלא נבחנו בשאלון 

 חנ"מ –יח"ל  3
  מאת: עוזרי ושלו.  -803  יח"ל 3מתמטיק 

 

 יח"ל 4

  יואל גבע ואריק דז'לדטי מאת: 35805יח"ל שאלון  4מתמטיקה 

 יח"ל 5

  בני גורן מאת: 35807שאלון  2+ ג 1יח"ל חלק ג 5מתמטיקה 

 

 מדה"ח

  בתחילת השנהתירכש חוברת פנימית 

 ערבית

 רכישה עצמית   שנער -איילון מאת:עברי  -מילון ערבי 

  רכישה עצמית   שרונימאת: אברהם מילון ערבי עברי 

 חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה 

      כימיה

  לא למכור ספר נתונים 

 לא למכור    "ועכשיו כימיה" מאת  דבורה יעקובי בהוצאת רכס 

  הכימיה ביננו" מאת: משה זמיר בהוצאת כינרת" 

 פיסיקה

 חשמל ומגנטיות מאת: ד"ר דוד זינגר   

  תרגילי חזרה מאת עדי רוזן בהוצאת מכון ויצמן למדע –מכניקה ניוטונית 

 יורם אשל  :ספר בגרויות מאת 

  מאת: דוד זינגראטום וגרעין 

 אמנות 

 .ניתן להעלאה לספריה הדיגיטלית -חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה 

 תקשורת

 .לספריה הדיגיטליתניתן להעלאה  -חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה 

 


