
 

  
 

 פרשימת ספרי לימוד לכיתה י"ב לשנת הלימודים תש"  
 

השנה, ונמשיך להשתמש בהם בשנה  הםלידיעתכם, הרשימה כוללת גם את הספרים שהשתמשנו ב
 הבאה.

 
 
 

 הערות  שם המחבר שם הספר מקצוע

1. 
 

  ג.ד סאלינג'ר התפסן בשדה השיפון      ספרות

  סופוקלס, תרגום כרמי אנטיגונה  
 

 משנה קודמת -חוברת   
 

  

 מכניקה ניוטונית חלק ב'      פיזיקה .2
 

  עדי רוזן, מהדורה חדשה

  עדי רוזן ודלים של האור כרך במ קרינה וחומר   

הוצאת ראמוס ספרים  א -כרך  חשמל ומגנטיות  
 ויעוץ

 

הוצאת ראמוס ספרים   ב -חשמל ומגנטיות כרך  
 ויעוץ

  

 רכישה עצמאית* 2016עדי רוזן  יח"ל  5מה של אוסף בחינות בגרות בר  
     ביוטכנולוגיה .3

 

הנדסה גנטית מעקרונות ושיטות 
 ושים ימלמחקר וש

מיועד לתלמידי  מכון ויצמן למדע
 ביוטכנולוגיה

 כהן ב. שטרן מ. אליאס ש, לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית  
 אורט

לתלמידי מגמת 
 ביוטכנולוגיה

פרימן ע.,אברמוב ס., מפט  ולוגייםתהליכים ביוטכנ  
 עמל

מיועד לתלמידי 
 ביוטכנולוגיה

                    
 

   

 New Practical Grammar  אנגלית   .4

Proficiency 4-5 points- 

proficiency level, stage 1-3/ 

Marcelle Dray, Jean Koren, Tami 

Ronen. 

Eric Cohen Books  

  5 Point Literature Program- 
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Project 

 

 

 

  Oxford's English- English- 

Hebrew Dictionary  
Approved by the 

Ministry of Education 

for the English Bagrut 

Exam 
 

 רכישה עצמאית *

  All My Sons Arthur Miller / Eric 

Cohen Books 

 

  Results for 5 Points (Student's 

Book) 

Eric Cohen Books  
 
 
 



 

 5מתמטיקה  .5
 ליח"

                  

חלק  35807יח"ל לשאלון  5מתמטיקה 
 1ג

  בני גורן

   35807יח"ל לשאלון  5מתמטיקה   
 2חלק ג

  בני גורן 

 5הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי   
 35807יח"ל שאלון 

 אדית כהן, מריאן רוזנפלד
 

 

 4 קה מתמטי 
 יח"ל

                

חלק  35805יח"ל לשאלון  4מתמטיקה 
 ג' 

  בני גורן 

 4תלמידי הכנה לבחינות במתמטיקה ל  
 35805יח"ל שאלון 

 אדית כהן, מריאן רוזנפלד
 

 

 תנ"ך מלא בלי פירושים תנ"ך .6
 

 רכישה עצמאית* 

 לקראת בגרות בתנ"ך  
 

 רכישה עצמאית* פלורה ויניצקי, רכס

הודעה לגבי הספרים תימסר   אזרחות .7
 תש"פלתלמידים בתחילת שנה"ל 

 

   

נט חלק מבוא לתכנות בסביבת האינטר מחשבים  8
 א

 מיועד לתלמידי מבט לחלונות
מדעית טכנולוגית 

שלומדים מדעי 
 המחשב 

מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט חלק   
 ב

 מיועד לתלמידי מבט לחלונות
מדעית טכנולוגית 

ם מדעי שלומדי
 המחשב

 
בלו את הספרים לקראת פתיחת שנה"ל,   ימוד" יק*תלמידים המשתתפים בפרויקט "השאלת ספרי ל

 ט ספרים ברכישה עצמאית.למע

 
  

 


