
 
 
 
 

 בס"ד
 
 

 ט"תשע –רשימת ספרי לימוד לכיתה יב' 
 

 תנ"ך:
 ראות גדולותמק -דברים 
  גדולותמקראות –ירמיהו  
 תנ"ך שלם ללא פירושים וללא כותרות 

 
 תושב"ע:

  מרכז הלכה והוראה -דינים ומבוא  -במעגלי ההלכה 
  'מכון הוראה והלכה –במעגלי המשנה א 
  לא יצאה המהדורה החדשהעוד –בית חינוך ומשפחה 

 
 :ספרות

  ניתן לרכוש באולפנה איבסן -בית בובות / 
 באולפנה רכישת חוברת במרוכז 

 
 אזרחות:

 ת"ל )משנה שעברה( - להיות אזרחים בישראל 
 

 פיסיקה:
 מטח-חשמל ומגנטיות  
  יח"ל לתלמידי י"ב, דני עובדיה 5מבחני מתכונת, פיזיקה 

 
 מחשבים:
 בשפת  מבני נתוניםjava - הוצאת מבט לחלונות 
  הוצאת מבט  לחלונות –מודלים חישוביים 

 
 

 :יח"ל  3מתמטיקה 
  יואל גבע – 803מתמטיקה לשאלון 
 מחשבון מדעי 

 
 יח"ל: 4מתמטיקה 
  יואל גבע – 805מתמטיקה לשאלון 
 מחשבון מדעי 

 
 יח"ל: 5מתמטיקה 
  יואל גבע  –א' + ב'  807מתמטיקה לשאלון 
 מחשבון מדעי 

 
 

 אנגלית:
  5p. –Miriam Finerman - א

High  Points (ECB) Book +workbook – המשך משנה שעברה 

5 Point Literature Program – Option 2 - (UPP) – עברההמשך משנה ש  

Tests for Module G – (ECB)     

Practice Papers for Module G (ECB) 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

 

 תיכון תורני לבנות, קרית מוצקין אולפנת "סגולה",

"SEGULA"   Bnei Akiva High School  



OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 

 p.  – Erella,Ilana 4 - , א3, א2 

Making Sense - Book & Workbook (ECB)-  המשך משנה
 שעברה

Bagrut for Module E (ECB) 

Tests for Module E (ECB) 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– רמןיהודה ב 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

 

3 points  - Miri Ochayon 

New points To Success – Book & Workbook (ECB) – המשך משנה שעברה 

Exam Practice C - ECB 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –קיף  החדש המילון המ / Zilberman 

OR 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

 

3 points- Margarita 

Point To 3 A, C – המשך משנה שעברה 

Exam Practice C - ECB 

 

Oxford Students Dictionary For Hebrew Speakers, Kernerman - English-English-Hebrew (new 

edition )  

OR 

שמעון זילברמן  –המילון המקיף  החדש  / Zilberman 

OR 

 
 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 


