
הערהסוגהוצאה לאורשם חומר הלימודקוד ספרתחום דעתהקבצה/מגמהשכבה
לא לרכוש עדיין classoosמטחמסע אל העבר- עולמות נפגשים - מאות 10715-16היסטוריהבסיסיז

classoosclassoosתנ"ך מלא - תורה נביאים כתובים95תנ"ךבסיסיז

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ז' חלק ב' סדרת צמרת364מתמטיקהבסיסיז

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ז' חלק ג' סדרת צמרת365מתמטיקהבסיסיז

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ז' חלק א' סדרת צמרת363מתמטיקהבסיסיז

classoosרכסחוט"בים לשון לכיתה ז1600הבעה/לשוןבסיסיז

classoosמכון שלום הרטמןחיים בתוך סיפור8235תרבות ישראלבסיסיז

classoosמטחמדעי החומר לכיתה ז'615מדעיםבסיסיז

לא לרכוש עדיין classoosמטחמדעי החיים - לכיתה ז'86מדעיםבסיסיז

לא לרכוש עדיין 1454Grammar Worksheets 3Eric Cohen Booksclassoosאנגליתז
Team work SBclassoosאנגליתז

classoos - מודפסTeam work WBאנגליתז

classoosמשרד החינוךאלערביה חלק א - מהדורה מעודכנת תשע"ח11381ערביתבסיסיז

לא דרך classoosחוברת תרגול פנימיתערביתבסיסיז

לא דרך 8487Ca Va Bien 1TLG Publishing Houseclassoosצרפתיתבסיסיז



הערהסוגהוצאה לאורשם חומר הלימודקוד ספרתחום דעתהקבצה/מגמהשכבה
לא לרכוש עדיין classoosמטחמסע אל העבר : קדמה ומהפכות - מאות 16 - 28219היסטוריהבסיסיח

classoosclassoosתנ"ך מלא - תורה נביאים כתובים95תנ"ךבסיסיח

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ח' - חלק א' - סדרת צמרת1396מתמטיקהבסיסיח

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ח חלק ב- סדרת צמרת1811מתמטיקהבסיסיח

classoosרכסחוט"בים לשון לכיתה ח330הבעה/לשוןבסיסיח

classoosמכון שלום הרטמןשונים ומשנים את העולם10583תרבות/מחשבת ישראלבסיסיח

classoosמטחמדעי החומר לכיתה ח'283מדעיםבסיסיח

New directions plus- SBclassoosאנגליתהקבצה א'ח

classoos - מודפסNew directions plus- WBאנגליתהקבצה א'ח

לא לרכוש עדיין 1455Grammar Worksheets 4Eric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה א'ח

4317Join Us - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה ב'ח

classoos - מודפס6047Join Us - WorkbookEric Cohen Booksאנגליתהקבצה ב'ח

לא לרכוש עדיין 333Grammar Helper 3UPPclassoosאנגליתהקבצה ב'ח

871TAKE OFF! - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה ג'ח

classoos - מודפס1477Take OFF - PracticeBookEric Cohen Booksאנגליתהקבצה ג'ח

לא לרכוש עדיין 1451Grammar Worksheets 2Eric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה ג'ח

classoosמשרד החינוךאלערביה חלק א - מהדורה מעודכנת תשע"ח11381ערביתבסיסיח

classoosהקיבוץ המאוחד- ספרית פועליםהקמצן מאת מולייר בתרגום אהוד מנור4716תאטרוןתאטרוןח

לא דרך 8487Ca Va Bien 1TLG Publishing Houseclassoosצרפתיתצרפתיתח



הערהסוגהוצאה לאורשם חומר הלימודקוד ספרתחום דעתהקבצה/מגמהשכבה

1385היסטוריהבסיסיט
מסע אל העבר : העולם המודרני במשבר 1870 - 

classoosמטח1939

classoosclassoosתנ"ך מלא - תורה נביאים כתובים95תנ"ךבסיסיט

classoosמשבצתמתמטיקה לכיתה ט - חלק א'3944מתמטיקההקבצה אט

classoosמשבצתמתמטיקה לכיתה ט' חלק ב5039מתמטיקההקבצה אט

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ט' חלק ב' (סדרת מעוף)7305מתמטיקההקבצה בט

classoosשלו ועוזרימתמטיקה לכיתה ט' חלק א' (סדרת מעוף)6288מתמטיקההקבצה בט

classoosמטחקורס עכשיו עברית - הבנה, הבעה ולשון15980הבעה/לשוןבסיסיט

classoosמעלותובחרת בחיים ערך חיי אדם בתרבות ישראל1444תרבות/מחשבת ישראלבסיסיט

classoosמטחכימיה ומדעי החיים לכיתה ט1618מדעיםבסיסיט

1460Imagine - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה אט

classoos - מודפס1463Imagine WorkbookEric Cohen Booksאנגליתהקבצה אט

לא לרכוש עדיין 1457Grammar Worksheets 5 Eric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה אט

6291Heads Up - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה ב'ט

classoos - מודפס6393Heads up! workbookEric Cohen Booksאנגליתהקבצה ב'ט

לא לרכוש עדיין 1390Grammar Helper 4UPPclassoosאנגליתהקבצה ב'ט

1424English for Today- Student BookEric Cohen Booksclassoosאנגליתהקבצה גט

classoos - מודפס1419English For Today,- Practice BookEric Cohen Booksאנגליתהקבצה גט

לא לרכוש עדיין 333Grammar Helper 3UPPclassoosאנגליתהקבצה גט

classoosבונוסשפה מספרת תרבות חלק ג'1461ערביתבסיסיט

classoosמכון ויצמן למדעחוקרים אנרגיה-תהליכים ומערכות - לכיתה ט'3769פיזיקהבסיסיט

יש לרכוש באופן עצמאילא דרך classoosביקור הגברת הזקנהתאטרוןתאטרוןט

לא דרך 8487Ca Va Bien 1TLG Publishing Houseclassoosצרפתיתצרפתיתט



הערהסוגהוצאה לאורשם חומר הלימודקוד ספרתחום דעתהקבצה/מגמהשכבה
classoosמטחמסעות בזמן - לאומיות במבחן293היסטוריהבסיסיי

classoosמטחמסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר292היסטוריהבסיסיי

classoosclassoosתנ"ך מלא - תורה נביאים כתובים95תנ"ךבסיסיי

272מתמטיקה3 יח"לי

מתמטיקה 3 יחידות - חלק א שאלון 801, חלק ב 
classoosשלו ועוזרישאלון 802 (מעודכן מאגר 2011)

1501מתמטיקה4+5י

מתמטיקה שאלונים 804 ו-806 (כיתה י') כרך א - 
classoosיואל גבע4 ו-5 יח"ל - 2014

2860מתמטיקה4+5י

מתמטיקה שאלונים 804 ו-806 (כיתה י') כרך ב - 
classoosיואל גבע4 ו-5 יח"ל - 2014

classoosשריבשבילי הטקסט6235הבעה/לשוןבסיסיי

לא דרך classoosתולדות האומנות-אנציקלופדיה לאומנותאומנותמגמת אומנותי

אומנותמגמת אומנותי
היבטים בהבנת האמנות הפלסטית- ספר מלא- 

לא דרך classoosכרך ראשון ושני

classoosמכון שלום הרטמןמעגלי שייכות - זהות יהודית בעולם משתנה1421תרבות/מחשבת ישראלבסיסיי

1522Literature for 5 Points- Option 1Eric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"לי

351Master Class - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"לי

352Master Class - PracticeBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"לי

6414HELP YOURSELF TO ENGLISH GRAMMAR 2UPPclassoosאנגלית5 יח"לי

לא דרך classoosחוברת תרגול פנימיתערביתערביתי

classoosתמר גלבוע ואולה פריתחדיאת - אתגרים - כיתה י'8244ערביתערביתי

classoosמכון ויצמן למדעמכניקה ניוטונית - כרך א505פיזיקהמגמת פיזיקהי

8233פיזיקהמגמת פיזיקהי
מבחני בגרות בפיזיקה 5 יח"ל - מכניקה וחשמל 

classoosמכון ויצמן למדע(2017)

classoosליון בוקסספרות לחטיבה העליונה -מהדורה 156772020ספרותבסיסיי

לא דרך classoosאנטיגונה/יעקב שבתאי שוקןספרותבסיסיי

לא דרך classoosאדיפוס המלך מאת סופוקלסספרותבסיסיי

classoosרכסבסביבת הכימיה צעדים ראשונים בלימוד הכימיה239כימיהמגמת כימיהי

לא דרך classoosקצב לכולםמוסיקהמגמת ג'אזי

לא דרך classoosיסודות בהרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלהמוסיקהמגמת ג'אזי

לא דרך classoosספר הקוראלים של באךמוסיקהמגמת ג'אזי

323מוסיקהמוסיקה קלאסית ועכשוויתי
תולדות המוזיקה : מימי הביניים עד המאה 

classoosמטחהעשרים

לא דרך classoosחלום ליל קיץתאטרוןמגמת תאטרוןי

לא דרך classoosהזמרת הקרחתתאטרוןמגמת תאטרוןי

לא דרך classoosבית בובותתאטרוןמגמת תאטרוןי

לא דרך classoosהוא הלך בשדותתאטרוןמגמת תאטרוןי

לא דרך classoosמשחקים בחצר האחוריתתאטרוןמגמת תאטרוןי

15751En Français 1TLG Publishing Houseclassoosצרפתיתמגמת צרפתיתי



הערהסוגהוצאה לאורשם חומר הלימודקוד ספרתחום דעתהקבצה/מגמהשכבה
יש להחזיר את הספר בתום הבגרות למזכירות ביה"סclassoos - מודפסמטחמסעות בזמן : משלום למלחמה ולשואה322היסטוריהבסיסייא

classoosמטחמסעות בזמן - בונים מדינה במזרח התיכון295היסטוריהבסיסייא

classoosזלמן שזרתולדות ארצות הברית6558היסטוריההיסטוריה מסלוליא

classoosכנרת בית הוצאה לאורממלחמת האופיום עד יורשי מאו6506היסטוריההיסטוריה מסלוליא

classoosclassoosתנ"ך מלא - תורה נביאים כתובים95תנ"ךבסיסייא

classoosיואל גבעמתמטיקה: שאלון 804 - 4 יח"ל - כרך ד - 15032014מתמטיקה4 יח"ליא

classoosיואל גבעמתמטיקה: שאלון 804 - 4 יח"ל - כרך ג - 15022014מתמטיקה4 יח"ליא

15321מתמטיקה4 יח"ליא

הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 4 יחידות 
ניתן לרכוש  מעבר להשאלהclassoosא.מ ספרי מתמטיקהלימוד שאלון 35481 (804)

classoosיואל גבעמתמטיקה: שאלון 806 - 5 יח"ל - כרך ד - 15042014מתמטיקה5 יח"ליא

classoosיואל גבעמתמטיקה: שאלון 806 - 5 יח"ל - כרך ג - 14982014מתמטיקה5 יח"ליא

15203מתמטיקה5 יח"ליא

הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה לתלמידי 5 
ניתן לרכוש  מעבר להשאלהאחרא.מ ספרי מתמטיקהיח"ל שאלון 35581 – מהדורה חדשה

272מתמטיקה3 יח"ליא

מתמטיקה 3 יחידות - חלק א שאלון 801, חלק ב 
classoosשלו ועוזרישאלון 802 (מעודכן מאגר 2011)

classoosיואל גבעשאלון 803- 3 יחידות לימוד (תשע"ו)4535מתמטיקה3 יח"ליא

classoosשריבשבילי הטקסט6235הבעה/לשוןבסיסייא

לא דרך classoosאמנות המאה ה 19אומנותמגמת אומנותיא

אומנותמגמת אומנותיא
מבוא לאמנות מודרנית מהניאו קלאסיקה ועד 

לא דרך classoosלאימפרסיוניזם

1439תרבות/מחשבת ישראלתרבות מחשבת ישראליא
את שאהבה נפשי - אהבה וזוגיות במחשבת 

classoosמעלותישראל

3807תרבות/מחשבת ישראלתרבות מחשבת ישראליא

שמונה פרקים לרמב"ם - הקדמת הרמב"ם 
classoosמכון שלום הרטמןלפירושו למסכת אבות

6327אזרחותבסיסייא

להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית 
classoosמשרד החינוךודמוקרטית - מהדורת תשע"ו

382Mastering Module EEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליא

לא דרך 12971All My SonsBloomsburyclassoosאנגלית5 יח"ליא

3720New Practical Grammar for ProficiencyEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליא

539High Points - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליא

חוברת עד סוף יב לתלמידים שיירשמו לclassoosclassoos - מודפס633High Points - PracticeBookEric Cohen Booksאנגלית5 יח"ליא

1522Literature for 5 Points- Option 1Eric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליא

6272Exam Practice for Module EEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליא

classoos - מודפס8218REVISED Mastering Module CEric Cohen Booksאנגלית4 יח"ליא

383Grammar Issues 1UPPclassoosאנגלית4 יח"ליא

1412Literature for 4 Points - Option 1Eric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליא

1506Making Sense - PracticeBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליא

1467Making Sense - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליא



3722EXAM PRACTICE FOR MODULE CEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליא

classoosתמר גלבוע ואולה פריתחדיאת - אתגרים - כיתה י"א1515ערביתמגמת ערביתיא

לא דרך classoosהתלמידים ירכשו חוברת תרגול פנימיתערביתמגמת ערביתיא

classoosמכון ויצמן למדעמכניקה ניוטונית - כרך ב506פיזיקהמגמת פיזיקהיא

classoosמכון ויצמן למדעמכניקה ניוטונית - כרך א505פיזיקהמגמת פיזיקהיא

8233פיזיקהמגמת פיזיקהיא
מבחני בגרות בפיזיקה 5 יח"ל - מכניקה וחשמל 

classoosמכון ויצמן למדע(2017)

ספרותמסלול מוגבריא
מסלול מוגבר רשימת יצירות תימסר בתחילת 

לא דרך classoosהשנה

classoosרכסבסביבת הכימיה צעדים ראשונים בלימוד הכימיה239כימיהמגמת כימיהיא

classoosרכסועכשיו כימיה8341כימיהמגמת כימיהיא

לא דרך classoosספר הקוראלים של באךמוסיקהמוסיקה ג'אזיא

לא דרך classoosקצב לכולםמוסיקהמוסיקה ג'אזיא

לא דרך classoosיסודות בהרמוניה של הג'אז והמוסיקה הקלהמוסיקהמוסיקה ג'אזיא

323מוסיקהקלאסית עכשוויתיא
תולדות המוזיקה : מימי הביניים עד המאה 

classoosמטחהעשרים

classoosרימוןהמחר לעולם אינו יודע- רוק במאה ה-157020מוסיקהקלאסית עכשוויתיא

8542ביולוגיהמגמת ביולוגיהיא
גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס - קורס לכיתה י - 

יירכשו במרוכז דרך ביה"סלא דרך classoosמטחיב

לא דרך classoosאין ספרי לימודפילוסופיהבסיסייא

לא דרך classoosהמלט (תרגום: ט. כרמי)תאטרוןמגמת תאטרוןיא

לא דרך classoosשלושה מחזותתאטרוןמגמת תאטרוןיא

לא דרך classoosהוא הלך בשדותתאטרוןמגמת תאטרוןיא

לא דרך classoosאדיפוס המלך/שבתאי שוקןתאטרוןמגמת תאטרוןיא

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה - חברות13093סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיא

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה תרבות13083סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיא

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה מוסד המשפחה13090סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיא

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה קבוצה13089סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיא

6765EN FRANÇAIS - 2TLG Publishing Houseclassoosצרפתיתמגמת צרפתיתיא

6808TEXTES LITTÉRAIRESTLG Publishing Houseclassoosצרפתיתמגמת צרפתיתיא

יפורסם בתחילת שנהclassoosלא ידוע עדיין1456פסיכולוגיהמגמת פסיכולוגיהיא



הערהסוגהוצאה לאורשם חומר הלימודקוד ספרתחום דעתהקבצה/מגמהשכבה

15325מתמטיקה4 יח"ליב

הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 4 יחידות 
classoosא.מ ספרי מתמטיקהלימוד שאלון 35482 (805)

classoosיואל גבעמתמטיקה שאלון 805 - 4 יחידות לימוד (תשע"ו)4495מתמטיקה4 יח"ליב

15336מתמטיקה5 יח"ליב

הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 5 יחידות 
classoosא.מ ספרי מתמטיקהלימוד שאלון 35582 (807)

classoosיואל גבעמתמטיקה 5 יחידות - שאלון 807 - חלק ב521מתמטיקה5 יח"ליב

classoosיואל גבעמתמטיקה 5 יחידות - שאלון 807 - חלק א513מתמטיקה5 יח"ליב

1439תרבות ישראלתרבות ישראליב
את שאהבה נפשי - אהבה וזוגיות במחשבת 

classoosמעלותישראל

classoosמעלותמשבר האמונה בעת החדשה6757תרבות ישראלתרבות ישראליב

6327אזרחותבסיסייב

להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית 
classoosמשרד החינוךודמוקרטית - מהדורת תשע"ו

633High Points - PracticeBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליב

539High Points - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליב

1522Literature for 5 Points- Option 1Eric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליב

6265Exam Practice for Module GEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליב

540Mastering Module GEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליב

3720New Practical Grammar for ProficiencyEric Cohen Booksclassoosאנגלית5 יח"ליב

1467Making Sense - StudentBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליב

1506Making Sense - PracticeBookEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליב

6272Exam Practice for Module EEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליב

382Mastering Module EEric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליב

1412Literature for 4 Points - Option 1Eric Cohen Booksclassoosאנגלית4 יח"ליב

383Grammar Issues 1UPPclassoosאנגלית4 יח"ליב

לא מוגדריימסר בתחילת שנהפיזיקהמגמת פיזיקהיב

8233פיזיקהבסיסייב
מבחני בגרות בפיזיקה 5 יח"ל - מכניקה וחשמל 

classoosמכון ויצמן למדע(2017)

classoosליון בוקסספרות לחטיבה העליונה -מהדורה 156772020ספרות2 יח"ליב

classoosרכסועכשיו כימיה8341כימיהמגמת כימיהיב

classoosרכסבסביבת הכימיה צעדים ראשונים בלימוד הכימיה239כימיהמגמת כימיהיב

classoosמשרד החינוךאנרגיה בקצב הכימיה1432כימיהמגמת כימיהיב

classoosרימוןהמחר לעולם אינו יודע- רוק במאה ה-157020מוסיקהקלאסית עכשוויתיב

15930מוסיקהקלאסית עכשוויתיב
תולדות המוזיקה - מימי הביניים עד המאה 

classoosמטחהעשרים

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה - חברות13093סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיב

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה תרבות13083סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיב

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה מוסד המשפחה13090סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיב

classoosרכססוציולוגיה: במעגלי חברה קבוצה13089סוציולוגיהמגמת סוציולוגיהיב


