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 "פשל תרשימת ספרי לימוד לשנה"

 כיתה י"ב
 אנגלית

12 GRADE – 5 POINTS  
1) G Whiz -UPP 
2). Literature for 5 Points – OPTION 1 ECB 
3). Grammar Issues – 1 by Marcelle Dray, Jean Koren, Tami Ronen – UPP 
4). Total Bagrut for Module E – A.E.L. Publications 
 

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

הוצאה לאור "זילברמן"או: –עברי / שמעון זילברמן -אנגלי/אנגלי-מילון עברי  
 או מילונית 

 לא ניתן להשתמש במילון אוקספורד לבן
12 GRADE – 4 POINTS  
1). Exam Practice for Module E – ECB 
2). Total Bagrut for Module E- AEL Publications 
3). Literature for 4 Points – OPTION 1 – ECB 

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

הוצאה לאור "זילברמן"או: –עברי / שמעון זילברמן -אנגלי/אנגלי-מילון עברי  
 או מילונית 

 להשתמש במילון אוקספורד לבןלא ניתן 
 
12 GRADE – 3 POINTS  
1). Exam Practice for Module C – ECB 
2). Point to 3 Unit Log B – UPP 
3). Point to 3 (For A and C) – UPP 

 
English Dictionary: 

הוצאה לאור "זילברמן" –עברי / שמעון זילברמן -אנגלי/אנגלי-מילון עברי  
 או מילונית 

 
 ניתן להשתמש במילון אוקספורד לבן לא

 

 מקרא

 .תנ"ך מלא ללא פירושים, הוצאת קורן 

 

 מתמטיקה

 יח"ל 3

  יואל גבע ואריק דז'לדטי  מאת: 35802( 381) יח"ל שאלון  3מתמטיקה 

 יח"ל 4

  יואל גבע ואריק דז'לדטי מאת: 35805( 482) יח"ל שאלון  4מתמטיקה 

 יח"ל 5

  בני גורן מאת:( 582) 35807שאלון  1,2יח"ל חלק ג'  5מתמטיקה 
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 רפואה וביולוגיה

 אין צורך בספר לימוד 

 

 מדה"ח

 .חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים 
 

 ערבית

 מילון ערבי עברי מאת: אברהם שרוני 

 חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה 

 

 כימיה

 )מאת איטה כהן מכון ויצמן למדע ספר נתונים )משנה שעברה 

 ועכשיו כימיה" מאת  דבורה יעקובי בהוצאת רכס" 

  הכימיה ביננו" מאת: משה זמיר בהוצאת כינרת" 

 

 פיסיקה

  מאת: דוד זינגראופטיקה וגלים, אטום וגרעין  –קרינה וחומר 

  דוד זינגר –חשמל ומגנטיות 

 

 אמנות 

 שנת הלימודים. חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת 
 

 תקשורת

 .חוברת פנימית להורדה מאתר ביהס תעלה בתחילת שנת הלימודים 
 

 

 

 

 


