
 חרשימת ספרים תשע"

Grade 10 

DICTIONARY – 

עקב שינויים במדיניות של משרד החינוך, נבקש לא לרכוש מילון לפני פתיחת שנת 

הלימודים. בתחילת שנת הלימודים, נציג את האופציות לתלמידות ויצא מכתב עם הנחיות 

 והמלצות להורים. 

 

 

English Speakers** 

to be announced 

 

5 points** 

Master Class (book & workbook) – (ECB) 

5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) – שם לב לקנות מהמו"ל הנכון 

 

4 points ** 

Making Sense (book & workbook) (ECB) (note: do NOT buy “It Makes 

Sense”) 

Literature booklet – to be purchased from teacher 

 

3 points 

That’s Right (Book & Workbook) – (ECB) 

 

 

**All 4 & 5 points students must read one extensive reading book in 

English over the summer. All 4 & 5 point classes will do book reports the 

first week of school.  

נגלית במהלך חופשת הקיץ. יחידות חייבות לקרוא ספר קריאה בא 5&  4כל תלמידי  **

שנת הלימודים  בתחילת" book reportיחידות, התלמידות יעשו " 5&  4בכל כיתות 

 הבאה.



 חרשימת ספרים תשע"

 

Grade 11  

 

DICTIONARY – 

עקב שינויים במדיניות של משרד החינוך, נבקש לא לרכוש מילון לפני פתיחת שנת 

האופציות לתלמידות ויצא מכתב עם הנחיות  הלימודים. בתחילת שנת הלימודים, נציג את

 והמלצות להורים. 

 
English Speakers 

to be announced 

 

5 points** 

Results for 5 points (Book & Workbook) – (ECB) 

Mastering E and G (ECB – by Danny Graber) 

keep 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) – שם לב לקנות מהמו"ל הנכון 

 

 

4 points** 

Bagrut Plus + for Module C (AEL Publications) 

Literature booklet – to be purchased from teacher 

 

3 points 

 

Revised Mastering Modules A & C (ECB) 

 

 

**All 4 & 5 points students must read one extensive reading book in 

English over the summer. All 4 & 5 point classes will do book reports the 

first week of school.  

יחידות חייבות לקרוא ספר קריאה באנגלית במהלך חופשת הקיץ.  5&  4כל תלמידי  **

שנת הלימודים  בתחילת" book reportיחידות, התלמידות יעשו " 5&  4בכל כיתות 

 הבאה.



 Grade 12 חרים תשע"רשימת ספ

 

DICTIONARY – 

עקב שינויים במדיניות של משרד החינוך, נבקש לא לרכוש מילון לפני פתיחת שנת 

צא מכתב עם הנחיות יהלימודים. בתחילת שנת הלימודים, נציג את האופציות לתלמידות ו

 והמלצות להורים. 

 

5 points**   

Keep Results for 5 points Book & Workbook – (ECB) 

Keep Mastering Module E & G 

Keep Literature book  

Buy All My Sons (buy the ECB version) 

 

 

4 points** 

Bagrut Plus + for Module E 

Literature booklet – to be purchased from the teacher 

 

 

**All 4 & 5 points students must read one extensive reading book in 

English over the summer. All 4 & 5 point classes will do book reports the 

first week of school.  

יחידות חייבות לקרוא ספר קריאה באנגלית במהלך חופשת הקיץ.  5&  4כל תלמידי  **

שנת הלימודים  בתחילת" book reportיחידות, התלמידות יעשו " 5&  4בכל כיתות 

 הבאה.


