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 "אפתש –ספרי הלימוד לכיתה יב 

 
 

 תנ"ך מלא בהוצאת קורן.      – תנ"ך

 

המחזה "אנטיגונה" מאת סופוקלס )אפשרות לרכישה מרוכזת בתחילת השנה בעלות   -  ספרות

 מופחתת(. 

 לשמור את המקראה וספר הסיכומים שנרכשו בכיתה יא'. 

 הודעה על ספר קריאה תינתן בראשית השנה.

 

 יב'( -דר' דוד שחר/ הוצאת כינרת)הספר משמש בכיתות י' –ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית   – אזרחות

                 

 

 נא לבדוק שהוא כולל פונקציות  805חלק ג' שאלון   יח"ל 4בני גורן/ מתמטיקה   - יח"ל  4מתמטיקה 

 .  טריגונומטריות                              

 הלך השנה יירכש ספר נוסף להכנה לבגרותמב  

 

 

 .  807שאלון  2+ ג' 1יח"ל  חלק ג' 5בני גורן/ מתמטיקה   - יח"ל  5מתמטיקה 

 הלך השנה יירכש ספר נוסף להכנה לבגרותמב   

 

יצחק שלו ואתי עוזרי " מתמטיקה  -הספר בצבע כתום שהתבקשתם לשמור מכיתה י  – יח"ל 3מתמטיקה 

 יח"ל " חלקים א,ב  3

 

 

 אנגלית

 כל הקבוצות:

אנגלי-מילון אנגלי עברי/ עברי  

 :ניתן להשתמש במילונית אלקטרונית. המילוניות המאושרות על ידי משרד החינוך גם למבחני הבגרות הם 

 לוני כהן– XF – 7דגם  –אוקספורד  (1

2) Texton Babylon Plus  - יהודה ברמן 

  Wizcomtech – TS קוויקשנרי (3

 
5 Points 

G Whiz- UPP 
Mastering Module G –ECB 

 

4 Points 
Points to E - UPP - מהדורה חדשה 

Perfecting Module E- UPP - מהדורה חדשה 
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 תש"פ מקצועות הבחירה יב'
 

 

 אטלס אוניברסיטאי או אטלס כרטא –אטלס כללי      גיאוגרפיה

 אטלס לאומי בהוצאת האוניברסיטה העברית  –אטלס ישראל החדש                    

 הוצאת מט"ח –: נושאים נבחרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה 21-ישראל במאה ה                   

 

 

 משבר האמונה בעת החדשה. משרד החינוך, הוצאת מעלות.  מחשבת ישראל

 אהבה וזוגיות במחשבת ישראל. משרד החינוך, הוצאת מעלות. –את שאהבה נפשי   

 

 

 חלק א +ב.לשמור " דן שובל "     -  ערבית

 דן שובל חלק ג'.               

 מבוא לעיתונות ושידורים בערבית, יעקוב אייל לנדאו.               

 עברי . שרוני –מילון ערבי                

                 

 

 הוצאת מכון ויצמן -כימיה זה בתוכנו : כימיה

 הוצאת הטכניון -טעם של כימיה

 הוצאת מכון ויצמן -אנרגיה בקצב הכימיה

 הוצאת מכון ויצמן -פולימרים סינטטיים

 וכן לשמור את הספר הכימיה שביננו מכיתה יא'.

 

 ב, הוצאת "רכס".-חשמל ומגנטיות, משה פרידמן, כרכים א  : פיזיקה

 פיסיקה מודרנית. הוצאת ישקרינה וחומר. מבוא ל  

 

 פרטי הרכישה בתחילת שנת הלימודים תשפ"א. – של מט"ח בנושא התאמקוון קורס  : ביולוגיה

 

 אין צורך לרכוש ספר   – תיאטרון

                

 אין צורך בספר     – אומנות

               

 , מבט לחלונות. Javaמבני נתונים בשפת   –מדעי המחשב 

 מודלים חישוביים, מבט לחלונות.   

 שנלמדו בכיתה יא ספרי הלימוד במדעי המחשב

 

 אין צורך לרכוש ספר     - תנ"ך

 

 חופשה נעימה!


