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 1י"ב        ספרי לימוד תשע"ט   

 רשימת הספרים מקצוע

 להלן רשימת המילונים המותרים לשימוש בבחינות הבגרות: תאנגלי

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 

Approved Electronic Dictionaries  

Students are allowed to use both an electronic dictionary as well as 

a conventional dictionary. 

 מספר אישור והמפתחשם הדגם  -מילונית 

 4388 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – 4462 יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– 4475 יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH 4480קוויקשנרי 

 

 "א.חברות שהשתמשתם בהם במהלך כיתה ייש לשמור על כל המ

 -יח"ל 5

Option 1 Literature for 5 Points -Eric Cohen Books  

High Five -Eric Cohen Books 

 -יח"ל 4

Option 1 Literature for 4 Points - Eric Cohen Books 

Turning Points Student's book- Eric Cohen Books 

                                                               .הוצ' קורן –ספר תנ"ך מלא  תנ"ך

  . הוצאת מט"ח -מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, קציעה טביביאן היסטוריה

 מסעות בזמן: ערים וקהילות, קציעה טביביאן, הוצאת מט"ח.

                   יחידות לימוד(. 3) 803 מתמטיקה שאלון ריקי טליואל גבע |  מתמטיקה

 בהצלחה!!!!!!!!
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 8-2י"ב   ספרי לימוד תשע"ט 

 רשימת ספרים מקצוע

 להלן רשימת המילונים המותרים לשימוש בבחינות הבגרות: אנגלית

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. 

 

Students are allowed to use both an electronic dictionary as 

well as a conventional dictionary. 

 מספר אישור שם הדגם והמפתח -מילונית 

 4388 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – 4462 יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– 4475 יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH 4480קוויקשנרי 
 

 הודעה חשובה לכל הרמות:

 ."אשהשתמשתם בהן במהלך כיתה י כל המחברותיש לשמור על 

 -יח"ל 5

High Points- Student's book - Eric Cohen Books 

 )לשמור את הספר מכיתה יא(

Option 1 Literature for 5 Points - Eric Cohen Books  

 

 -יח"ל 4

Turning Points Student's book - Eric Cohen Books 

 

 

 תנ"ך
 

 

 .הוצ' קורן –תנ"ך מלא ספר 

 

 יב-יא-מקראה י –ספרות לחטיבה העליונה  ספרות
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  -ת מופתקבוצ מתמטיקה

 כרך א'  יח( 5 יב' ) כיתה 807ואריק דז'לדטי מתמטיקה שאלון  יואל גבע |

 כרך ב' יח( 5 ) כיתה יב' 807ואריק דז'לדטי מתמטיקה שאלון  יואל גבע |

 

 - יח"ל 5

 כרך א' יח( 5 כיתה יב') 807מתמטיקה שאלון  ואריק דז'לדטי יואל גבע |

 רך ב' כ יח( 5 כיתה יב') 807מתמטיקה שאלון  ואריק דז'לדטי יואל גבע |

 

 

 -יח"ל  4

 יחידות לימוד 4כיתה יב'( ) 805מתמטיקה שאלון  ואריק דז'לדטי יואל גבע |

 

 .תמי גלבוע ואולה פרי, , לכיתות י"ב -חלק ב'  -אתגרים "תחדיאת"  ערבית מורחב

 .יש לשמור את חוברת י"א ואת שני המילונים שנרכשו בשנים קודמות

 תרבות, היסטוריה, ב.שילוני, הוצ' שוקן  –יפן המודרנית  היסטוריה מורחב

 י.פלורסהיים, מרכז זלמן שזר –חזון משברים צמיחה  – תולדות ארה"ב

 .אין ספרי לימוד מורחבתאטרון 

, עודד רייכספלד ודני קלוס ,ג' היבטים פיזיקליים ומתמטייםבמכונות בקרה  הנדסת מערכות

 .הוצאת אורט

קיימת  -גוף האדם בדגש הומיאוסטאזיס, מנוי לקורס דיגיטאלי של מט"ח  ביולוגיה מורחב

 חובת רכישה.

קיימת  שלים.מל"מ ירו -פרקים באקולוגיה, מהדורה שנייה מורחבת, ר.אמיר

  חובת רכישה הספר קיים רק בעותק קשיח.

ביולוגיה של האדם, עדי מרקוזה הס, דידה פרנקל, נורית בשן, הוצאת ידין 

 עילם מל"מ ירושלים.

 . ולכן אין חובה לרכוש אותו PDFהספר נגיש ברשת בפורמט  

 ידין עילם. -יחידת החיים, מל"מ ירושלים –התא 

  ולכן אין צורך לרכוש אותו. PDFנגיש ברשת בפורמט הספר  

 ידין עילם.-י"ב, מל"מ ירושלים-גנטיקה, לכיתות י"א

  ולכן אין צורך לרכוש אותו. PDFהספר נגיש ברשת בפורמט 

 פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה.

 . ולכן אין צורך לרכוש אותו PDFהספר נגיש ברשת בפורמט  

 ר.אמיר, ב.גלעד, ר.נוסינוביץ. ,בצמחים ובבעלי חיים רבייה בטבע,

 .ולכן אין צורך לרכוש אותו PDFהספר נגיש ברשת בפורמט 
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 מורחב כימיה 

הוצאת תרבות  -נ.מילנר,חומרים כבקשתך פולימרים סינתטיים,-הכימיה אתגר

 .לעם

 

 מורחב פיסיקה
 .הוצאת ראמוס ספרים -זועבי ע. ,חשמל

 .הוצאת ראמוס ספרים -ע. זועבי ,מגנטיות

הוצאת המחלקה  –עדי רוזן  ,מודלים של אור –כרך ב' קרינה וחומר 
  .2008להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע מהדורה 

הוצאת  –עדי רוזן , האטום והגרעיןמודלים של  –' גכרך  קרינה וחומר
  .2010המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע מהדורה 

 תודפס חוברת לימוד בביה"ס  תלמוד מורחב

 

 , לוני כהן.שגב. מ, שילוני. א - הפיתוח והתכנון המרחבי גאוגרפיה מורחב

 

 . פרי לימודאין ס ביוטכנולוגיה

 

 .מט"ח –תולדות המוזיקה לבית הספר התיכון  מוסיקה

 .רימון ,הרמוניה טונלית א'

 

 .רימון ב',הרמוניה טונלית 

 

 .אין ספרי לימוד מדעי החברה

 מדעי המחשב

 

 .מבט לחלונות -נ. רגוניס, Java מבני נתונים בשפת

 

 .מבט לחלונות -מודלים חישוביים

 

 בהצלחה!!!!!!!!!!

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


