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 ישיבה תיכונית חספין 
 

  פ"תש –רשימת ספרי לימוד לכיתה י"ב 

  
  הוצאה/מחבר/  שם הספר  מקצוע

  מחיר/הערות
  יחי'/תלם: 3יח' / 5ולי הלימוד:כיתה י"ב  בכל מסל  ת"ך

  
מקראות גדולות הכולל את פירוש  -חומש דברים 

  . רמב"ן
  

*במהלך השה יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות 
  ₪. 20מצולמות מטעם הישיבה בעלות של עד 

  
  ת"ך שלםכולם: 

  
  גם "תלמידי עליית הוער" מתבקשים לרכוש ת"ך. 

  
  "משה חי" סדר חדש

  
  
  
  
  

ך "סימ"ים" ת
  פלדהיים

  גמרא
  
  

  ""בבא קמאגמרא 
  

הרב ש"ח אצל רכז המקצוע,  50יתן לקות גמרות קורן מוקדות בעלות של 
 יאיר פרקש.

. 050-4006731למספר   bitהתשלום יועבר במהלך החופש באפליקצית  
חובה לציין בפרטי ההעברה: "לקיית גמרא", שם התלמיד והכתה. הגמרות 

  הלימודים למי ששילם בלבד.יחולקו בפתיחת שת 
  

  קבוצת התלם: 
  0525597055בבא קמא הוצאת גמרא סדורה 

  בית מדרש+קבוצת גמרא הרב ידידיה  הלכה
  ימכרו בישיבה – צורבא מרבן כשרות

  
  קבוצת גמרא הרב אלי+תלם

  מעגלי הלכה תושב"ע
  
  

  כל התלמידים:
(המהדורה  מהדורה חדשה בית חיוך ומשפחה

  הישה לא מתאימה לבגרות)

  
  
  
  
  

  מרכז ההלכה 'הוצ
 02-5474542/7   

  
   

לוי כהן הוצאה 
  לאור והפצת ספרים

    03-9518418  
    תתבצע רכישה מרוכזת בתחילת השה.   אזרחות

חשמל. מאת ד"ר  -חשמל ומגטיות, כרך א  )1  פיסיקה
 2עיסאם זועבי, 

מגטיות. מאת ד"ר  -חשמל ומגטיות, כרך ב  )2
 עיסאם זועבי

  
למדע, (עדי רוזן; מכון ויצמן  2017לקט בגרויות  מומלץ:

ספר השאלות הגדול בחשמל (ד"ר עיסאם זועבי,  או) 2017
  הוצאת ראמוס)

הוצאת ראמוס (שת 
 ).2017הוצאה 

 

 

 

המלצה עבור למידה 
ותרגול מרוכזים 
לקראת בחיות 
 המתכות והבגרות

  
  
  
  
  
  



  
  
  

 ישיבה תיכונית חספין 
 

  )2(דף  "פתש –רשימת ספרי לימוד לכיתה י"ב 
  
  
  
  
 

  ביולוגיה
  מגמה

  רבייה בטבע: רבייה בצמחים ובבעלי חיים
  
  
  
  

  גטיקה

מאת חיה גרוס ושות', 
המרכז להוראת המדעים., 

האגף לתכון ולפיתוח 
תכיות לימודים, משרד 

מהדורה שיה החיוך, 
2012.  

  
  יהודית עתידיה

   javaמבי תוים בשפת   מחשבים
   899381שאלון  - 2017ספר הכה לבגרות 

  )2016אז  2017(אם אין 

  הוצ' מבט חלוות

  (ציפי)% יח"ל 5  אגלית
Mastering module E+G  

  יח"ל (וגה) 5
Mastering Modules G 

  יח"ל 4
  ירכש בתחילת השה

  יח"ל 3
Total bagrut for module C    

  
   ECB הוצ' אריק כהן

  
  
  
  
  

A.E.L  
  יח"ל  3  מתמטיקה

 פיה הוד גלבוע. - 803/382מתמטיקה 
  מתבקשים לרכוש את הספר באופן עצמאי במהלך החופש. תלמידי יהודית

  ירכשו את הספר באופן מרוכז בתחילת השה. תלמידי שמוליק וחה
  יח"ל 4

  (צבע ורוד).  805/482יואל גבע שאלון 
 יח"ל  5

 (צבע אדום)שי כרכים  807/582יואל גבע שאלון 
  

  : לכל הקבוצות
   )fx-991esמחשבון מדעי (עדיפות לדגם 

הסטוריה 
  מגמה

  תולדות ארה"ב חזון משברים וצמיחה
  
  
  

קהילת יהודי  –קראי פליציה, פים רבות לגבורה 
  קרקוב בתקופת הכיבוש האצי

מאת יויה 
בהוצאת   פלורסהיים

  מרכז שזר
  

הוצאת בית הספר 
המרכזי להוראת 
השואה יד ושם, 

  2002ים, ירושל
  

  
  
  
 


