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 ב ספרים כיתה י" רשימת 

 classoosלא דרך     חוברת בית ספרית להורדה מהאתר  אומנות  אומנות 

 EXAM PRACTICE FOR MODULE C Eric Cohen Books classoos אנגלית  יח"ל 3

 Point to 3 - Modules A+C UPP classoos אנגלית  יח"ל 3

 Revised mastering a+c Eric Cohen Books classoos אנגלית  יח"ל 3

 Exam Practice for Module E Eric Cohen Books classoos אנגלית  יח"ל 4

 Literature for 4pts Option 1 Eric Cohen Books classoos אנגלית  יח"ל 4

   mastring e+g Eric Cohen Books אנגלית  יחל  4

 mastring e+g Eric Cohen Books classoos אנגלית  יח"ל 5

 Literature for 5 Points- Option 1 Eric Cohen Books classoos אנגלית  יח"ל 5

 Grammar Issues 1 UPP classoos אנגלית  יח"ל 5

 Total Bagrut for Module E AEL classoos אנגלית  יח"ל 5

 classoos מכון ויצמן למדע אתגר ספר נתונים  -הכימיה  כימיה  כימיה 

 classoos סכר  ועכשיו כימיה  כימיה  כימיה 

 classoos כנרת בית הוצאה לאור  2016מעודכן  -הכימיה שבינינו  כימיה  כימיה 

 classoosלא דרך     חוברת בית ספרית להורדה מהאתר  מדעי החיים  מדעי החיים 

   אורה כהנא  חיידקים ונגיפים בגוף האדם    ביולוגיה 

 classoos בע יואל ג יחידות לימוד )תשע"ו(  3 -803שאלון  מתמטיקה  יח"ל 3

 classoos יואל גבע  יחידות לימוד )תשע"ו(  4 - 805מתמטיקה שאלון  מתמטיקה  יח"ל 4

 classoos בני גורן  035582סמל חדש שאלון:  - 807שאלון  - 2חלק ג -יח"ל  5מתמטיקה  מתמטיקה  יח"ל 5

 classoos בני גורן  035582: סמל חדש שאלון - 807שאלון  - 1חלק ג -יח"ל  5מתמטיקה  מתמטיקה  יח"ל 5

   ארכימדס  35582הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון  מתמטיקה  יחל  5

 classoosלא דרך     חוברתלימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה  ערבית  ערבית 
 classoos   אלקטרוסטטיסטיקה אלקרודינמיקה אלקטרומגנטיות מאת צוות מדעים מט"ח.  פיזיקה  

 classoos   והפתרונות הגדול בחשמל ומגנטיות מאת ד"ר עיסאם זועבי ר השאלות ספ פיזיקה  

 classoos   תורה נביאים כתובים+ זמן לבגרות מאת פלורה וניצני  -תנ"ך מלא  תנ"ך   

 classoos   זמן  לבגרות  תנ״ך   

 classoosלא דרך     חוברת בית ספרית להורדה מהאתר  תקשורת  תקשורת 
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 classoos  דוד ילין ומור חסיד  מאת״מתקשרים״  תקשורת  קשורת ת

  


