
 "גתשפתלמוד  ,3,4,51י"ב כיתה  -רשימת ספרי לימוד 

 

  

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה 

 גמרא
 רכישה מרוכזת   גמרא רגילה –סנהדרין

 רכישה מרוכזת   אסופת סוגיות למסכת סנהדרין

 תנ"ך
  מקראות גדולות.  - חומש דברים - תורה

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

  ממשיכים את אמונה וגאולה משנה שעברה  מחשבת ישראל 

 להיות אזרחים בישראל מהדורה חדשה הוצאת ת"ל  אזרחות 

 מתמטיקה 

 יח"ל 3הקבצה 

  –- התוכנית החדשה 801-802ספר לשאלון 
 מכיתה י' הספר  - אתי עוזרי ויצחק שלו צבע כתום

 משה"ח   –  802מאגר חדש שאלון 

 יח"ל 4הקבצה 

 בני גורן   - 482–  805ספר לשאלון 

   - 482הכנה למבחני הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ארכימדס  –( 2021-2022)מהדורה מעודכנת 

   –  482יח"ל שאלון  4בחינות מתכונת במתמטיקה לתלמידי  10
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד   

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן   –  2וכרך ג' 1כרך ג' 582 - 807ספר לשאלון 

          - 582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות למתמטיקה לתלמידי 
 אדית כהן ומריאן רוזנפלד צבע כתום

    - 582 שאלון ל" יח 5 לתלמידי במתמטיקה מתכונת בחינות 10
   לבן צבע  רוזנפלד ומריאן כהן אדית

 בהמשך יירכש נוסף שספר יתכן

 אנגלית

 יח"ל 5הקבצה א'  
Exam Practice for Module G - ECB 

Perfecting Module G - UPP 

 יח"ל  4הקבצה ב' 
Gateway to Module E - ECB 

 Expand II ממשיכים עם

יח"ל  4הקבצה 
 המורה דבי אהרון  

Exam Practice for Module E – ECB 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת -להצטייד במילון עברי/אנגלי



 "ג תשפתושב"ע   2י"ב כיתה  -רשימת ספרי לימוד 

 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  לבושת אחידה 

 גמרא
 רכישה מרוכזת הוצאת שטיינזלץ וילנא   –סנהדרין

 רכישה מרוכזת בית חינוך ומשפחה 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"(  תנ"ך

  ממשיכים את אמונה וגאולה משנה שעברה  מחשבת ישראל 

 להיות אזרחים בישראל מהדורה חדשה הוצאת ת"ל  אזרחות 

 מתמטיקה 

 יח"ל 3הקבצה 

  –- התוכנית החדשה 801-802ספר לשאלון 
 הספר מכיתה י'   - אתי עוזרי ויצחק שלו צבע כתום

 משה"ח   –  802שאלון מאגר חדש 

 יח"ל 4הקבצה 

 בני גורן   - 482–  805ספר לשאלון 

   - 482הכנה למבחני הבגרות במתמטיקה שאלון 
 ארכימדס  –( 2021-2022)מהדורה מעודכנת 

   –  482יח"ל שאלון  4בחינות מתכונת במתמטיקה לתלמידי  10
 אדית כהן ומריאן  רוזנפלד   

 יח"ל 5הקבצה 

 בני גורן   –  2וכרך ג' 1כרך ג' 582 - 807ספר לשאלון 

אדית           - 582יח"ל שאלון  5הכנה לבחינות למתמטיקה לתלמידי 
 כהן ומריאן רוזנפלד צבע כתום

  אדית   - 582 שאלון ל" יח 5 לתלמידי במתמטיקה מתכונת בחינות 10
    לבן צבע רוזנפלד ומריאן כהן

 בהמשך יירכש נוסף שספר יתכן

 אנגלית

 יח"ל 5הקבצה א'  
Exam Practice for Module G - ECB 

Perfecting Module G - UPP 

 יח"ל  4הקבצה ב' 
Gateway to Module E - ECB 

 Expand II ממשיכים עם

יח"ל  4הקבצה 
 המורה דבי אהרון  

Exam Practice for Module E – ECB 

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת -במילון עברי/אנגלילהצטייד 


