
 

 "בפלשנה"ל תש ב"ירשימת ספרי לימוד לכיתה 

 הודעה על חומרי הלמידה תמסר בתחילת השנה. אזרחות

 יח"ל    2ספרות 

 היצירה הנבחרת תקבע בראשית השנה ע"י המורה המלמד בכיתה. - . רומן1

 היצירה הנבחרת תקבע בראשית השנה ע"י המורה המלמד בכיתה. -. מחזה מודרני 2

 . נא לשמור את הספר "ספרות לחטיבה העליונה" / הוצאת ליון בוקס.3

 . עגנון / עפ"י בחירת המורה המלמד בכיתה. 4

 מתמטיקה 

 (.1)כרך  805יואל גבע / שאלון  – יח"ל 4

 / א. כהן , מ. רוזנפלד 35482 יח"ל שאלון  4הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה לתלמידי 

 כרכים(. 2) 807יואל גבע / שאלון  –יח"ל  5

 / א. כהן , מ. רוזנפלד 35582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה לתלמידי 

 

 אנגלית כיתות יב

 או אלקטרוני.  יש לרכוש מילון קשיח

 

5 POINT ENGLISH  

1 מילון אוקספורד .   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers  

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d  

  לשימוש עד סוף כיתה יב'           

 או  מילון זילברמן אנגלי – עברי / עברי – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'

2. “High Points”, Eric Cohen books  המשך משנה שעברה 

3. “High Points practice book”, E.C.B  המשך משנה שעברה 

4. Literature for 5 points- option 1 – E.C.B 

 המשך משנה שעברה. 

5. Exam Practice for Module G – E.C.B 

6. Mastering Module G – E.C.B 

7. New Practical Grammar for Proficiency – ECB 

 

4 POINT ENGLISH  

1. ”Making sense" E.C.B המשך משנה שעברה  

2. ”Making sense" – Practice Book , E.C.B  המשך משנה שעברה  

3.   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers מילון אוקספורד 

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

    Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d  'לשימוש עד סוף כיתה יב  



 
 

 

 

 

 או  מילון זילברמן אנגלי – עברי / עברי – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'

4.  Exam Practice for Module E – E.C.B. 

5.. Mastering Module E – ECB 

6. Literature for 4 points – option 1 – Eric Cohen Books  

7. Grammar Issues – 1 UPP המשך משנה שעברה 

 

 יח"ל 5 -ערבית 

 . כל הספרים שנלמדו בכתה י"א. 1

   ך, האגף לתכניות לימודים, התש"ס. יירכש במרוכז.. פסוקי קוראן בעין הפרשן /משרד החינו2

 . לקראת הבגרות ירכשו התלמידים חוברת תרגול פנימית הנבנית ע"י מורי המגמה. 3

 . בתחילת שנה"ל תינתן הודעה לגבי ספר הלימוד בדקדוק.4

 מחשבת ישראל

 "משבר האמונה בעת החדשה" / הוצאת מעלות.

להשאיר את הספר משנה  אהבה וזוגיות במחשבת ישראל" / הוצאת מעלות. –"את שאהבה נפשי 

 שעברה

 ביולוגיה

 ויכלל בגבייה של תשלומי ביה"ס. המחיר ייקבע בתחילת השנה –מט"ח סביבה מתוקשבת של 

 חמד"עכימיה 

 / דר' מרים כרמי ואדית וייסלברג / מכון וייצמן למדע. ". ספר דיגיטלי חינם: "אנרגיה בקצב הכימיה1

 )הספר משנים עברו( הוצאת: רכס / ועכשיו כימיה, כימיה לכיתה י"א /  ד"ר דבורה יעקבי. 2

 /https:/classoos.com/il-he/book/8341מומלצת מהדורה דיגיטלית: 

 )הספר משנים עברו( דבורה יעקבי / הוצאת רכס.  -"בסביבת הכימיה" . 3

 /https:/classoos.com/il/book/239מומלצת מהדורה דיגיטלית: 

 פיזיקה חמד"ע

 ימסר בתחילת שנה.. 1

 יא'(י' או כיתה אם לא נרכש ב) 7201מהדורה יח"ל  5יקה זמבחני בגרות פי. לקט 2

  עדי רוזן/ מכון ויצמן למדע.    

 פילוסופיה    

 יש לשמור את ספרי הלימוד מכיתה יא'.

 יח"ל 5 -צרפתית 

 .  נא לשמור את הספרים משנה שעברה.1



 

2 .Le bac 1 / Vale'rie Laskow    הוצאה לאורTLG )ספר אדום( 

3 .En Francais 3  

 

 

 

 המשך בעמוד הבא

 

 מדעי החברה:

 שלומדים מדעי החברה:   ייםאמנותם עיוניים ותלמידים תלמידי –סוציולוגיה 

 תרבות, הוצאת רכס. -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 1

 קבוצה, הוצאת רכס. -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 2

 הוצאת רכס.מוסד המשפחה,  -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 3

 חיברות, הוצאת רכס. -במעגלי חברה -. סוציולוגיה 4

 

 :שלומדים מדעי החברה 7 ב"י כיתה יתלמיד -פסיכולוגיה 

 יפורסם בהמשך

 

 תאטרון 

 הודעה תימסר בתחילת השנה. 

 

 ועכשווי מוסיקה קלאסית

 / מט"ח םתולדות המוזיקה : מימי הביניים עד המאה העשרי

 העשרים / ארי קטורזה מאהברוק  –המחר לעולם אינו ידוע 

 ספר הקוראלים של באך יירכש בקניה מרוכזת.

 

 מוסיקה ג'אז

 . "קצב לכולם" / רוני הולן.1

. "יסודות בהרמוניה של הג'אז ושל המוסיקה הקלה" / אלי בנקאוט ועמיקם קימלמן. את הספרים ניתן 2

 )רח' צייטלין ת"א(. שכטר)דיזינגוף סנטר ת"א(  כלי זמר)דימול ר"ג(,  מרוםלרכוש ב: 

 . ספר הקוראלים של באך יירכש בקניה מרוכזת.3

 

 חובת רכישהאין  . לתלמידי אמנות פלסטית -תולדות האמנות 

 / נורית הדס, בהוצאת אורט ישראל ומשרד החינוך והתרבות. 20-. עיונים באמנות במאה ה1

  . חוברת אמנות ישראלית תירכש במהלך השנה.  2

 


