מדינת ישראל

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
עמוד  1מתוך 4

חומר עזר מותר בשימוש
לבחינות בגרות – מועד קיץ תשע"ז ()2017
לנבחנים אקסטרנים
עולה ותיק ועולה חדש רשאים להשתמש במילון עברי – לועזי  /לועזי – עברי בכל המקצועות ,למעט בבחינות
בעברית (לבי"ס יהודי).
לעולה הוותיק ולעולה החדש הנבחנים בבחינות הבגרות בתנ"ך כללי בלבד ,יהיה מותר להשתמש בתנ"ך
מתורגם.

חומר עזר מותר בשימוש

סמל שאלון

שם השאלון

,311 ,312,313
,314 ,315,316
317

מתמטיקה

 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).

35182 ,35381
35481 ,35382
35581 ,35482
35582
135 ,134,133
136

מתמטיקה
ע"פ הרפורמה

 . 1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).

תנ"ך (כללי)

תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

1282 ,1281,1181
1287,1381,1382

תנ"ך (כללי)
ע"פ הרפורמה

תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

140

תנ"ך
לעולים חדשים

תנ"ך עברי שלם בלי פירושים ובלי תוספות.
מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם .
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
מותר להשתמש במילון לועזי-עברי  /עברי-לועזי.

1284 ,1272

תנ"ך
לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה

תנ"ך עברי שלם בלי פירושים ובלי תוספות.
מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם .
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
מותר להשתמש במילון לועזי-עברי  /עברי-לועזי.

201

תנ"ך דתי
ידע ובקיאות

 .1תנ"ך שלם בלי פירושים.
 .2ציר הזמן שאושר לשימוש.

2382

תנ"ך דתי
ידע ובקיאות
ע"פ הרפורמה

 .1תנ"ך שלם בלי פירושים.
 .2ציר הזמן שאושר לשימוש.

219 ,207

תנ"ך דתי

תנ"ך שלם בלי פירושים.

2571 ,2381 ,2371
2582 ,2581

תנ"ך דתי
ע"פ הרפורמה

תנ"ך שלם בלי פירושים.

2374

תנ"ך דתי
לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה

 .1תנ"ך שלם בלי פרושים.
 .2תנ"ך מתורגם.
 .3מילון דו-לשוני.

2384

תנ"ך דתי
לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה

209 , 208

תנ"ך עצמאי

תנ"ך שלם ונקי ,בלי פירושים ובלי תוספות.

3381 ,3372
3382

תנ"ך עצמאי
ע"פ הרפורמה

תנ"ך שלם ונקי ,בלי פירושים ובלי תוספות.

.1
.2
.3
.4

תנ"ך שלם בלי פרושים.
תנ"ך מתורגם.
ציר הזמן שאושר לשימוש.
מילון דו-לשוני.

מדינת ישראל

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
עמוד  2מתוך 4
חומר עזר מותר בשימוש

סמל שאלון

שם השאלון

214

תנ"ך עצמאי

3281

תנ"ך עצמאי
ע"פ הרפורמה

5384 ,5374

תורה שבעל -פה
לעולים,פחדשים
ע"פ הרפורמה

05

ספרות עברית וכללית

תכנית הלימודים המצורפת.

8381 ,8282 ,8281
8382

ספרות עברית וכללית
ע"פ הרפורמה

רשימת יצירות.

45

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים

 .1מילון לפי בחירת הנבחן.
 .2תכנית הלימודים מצורפת.

8272
8284

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה

 .1רשימת יצורות.
 .2מילון לפי בחירת הנבחן.

107

ספרות עברית וכללית

תכנית הלימודים מצורפת.

9181
9182

ספרות עברית וכללית
ע"פ הרפורמה

רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.

9172 ,9184

ספרות עברית וכללית
דתי לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה

 .1רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
 .2מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי ,לפי בחירת התלמיד.

,401,402,403,405
,416 ,414 ,407

אנגלית

המילון האוניברסלי עברי -אנגלי ,אנגלי -עברי  /י' הופמן (.)2014
או :מילון אוקספורד אנגלי – אנגלי  -עברי  /הוצאת קרנרמן – לוני כהן הוצאה לאור (.)2003
או :המילון המקיף החדש  -אנגלי -עברי ,עברי  -אנגלי  /ש' זילברמן ()2012
או :מילון אנגלי ,אנגלי – אנגלי – ערבי.
או :למגזר החרדי בלבד :המילון העולמי עברי – אנגלי ,אנגלי – עברי  /י' הופמן ()2013
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו-לשוני :אנגלי – שפת  -אמו/שפת -אמו -אנגלי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.

16382 ,16381
16481 ,16384
16584 ,16582
16484

אנגלית
ע"פ הרפורמה

המילון האוניברסלי עברי -אנגלי ,אנגלי -עברי  /י' הופמן (.)2014
או :מילון אוקספורד אנגלי – אנגלי  -עברי  /הוצאת קרנרמן – לוני כהן הוצאה לאור (.)2003
או :המילון המקיף החדש  -אנגלי -עברי ,עברי  -אנגלי  /ש' זילברמן ()2012
או :מילון אנגלי ,אנגלי – אנגלי – ערבי.
או :למגזר החרדי בלבד :המילון העולמי עברי – אנגלי ,אנגלי – עברי  /י' הופמן ()2013
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו-לשוני :אנגלי – שפת  -אמו/שפת -אמו -אנגלי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.

901,902,905

ערבית ליהודים

מילוני ערבית-עברית בלבד.

18381 ,18282

ערבית ליהודים
ע"פ הרפורמה

מילוני ערבית-עברית בלבד.

84,655,656
657

פיזיקה

 .1מחשבון .
 .2נספח נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורף לשאלון.

36381 ,36282

פיזיקה
ע"פ הרפורמה

 .1מחשבון .
 .2נספח נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורף לשאלון.

.1
.2

תנ"ך שלם ונקי ,בלי פירושים ובלי תוספות.
ספר ויקרא עם מפרשים" :מקראות גדולות" .

 .1תנ"ך שלם ונקי ,בלי פירושים ובלי תוספות.
 .2ספר במדבר עם מפרשים" :מקראות גדולות" .
מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.

מדינת ישראל

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
עמוד  3מתוך 4
סמל שאלון

שם השאלון

98

פיזיקה שאלון חקר

מחשבון וסרגל.

36386 ,36382

פיזיקה שאלון חקר

מחשבון וסרגל.

27
162
37381 ,37282
37382
573

כימיה

מחשבון ( כולל מחשבון גרפי ) .

כימיה

מחשבון ( כולל מחשבון גרפי ) .

גאוגרפיה

חומר עזר מותר בשימוש

.1

אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה ,משנת  1993ואילך
(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה).
אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי ,משנת  1993ואילך.
אטלס כרטא אוניברסלי
אטלס ישראל החדש -האטלס הלאומי מהדורת .2008
מפה של ארץ-ישראל .1:250,000
מפה גיאולוגית של ארץ– ישראל  1:250,000או . 1:500,000

.1

אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה ,משנת  1993ואילך
(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה).
אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי ,משנת  1993ואילך.
אטלס כרטא אוניברסלי
אטלס ישראל החדש -האטלס הלאומי מהדורת .2008
מפה של ארץ-ישראל .1:250,000
מפה גיאולוגית של ארץ– ישראל  1:250,000או . 1:500,000

.2
.3
.4
.5
.6
57381

גאוגרפיה
ע"פ הרפורמה

574
575
576
577

גאוגרפיה

אטלס משנת  1993ואילך:
 אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה(בלי המילון למונחי הגאוגרפיה)
 אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי -אטלס כרטא אוניברסלי .

57282

גאוגרפיה

אטלס משנת  1993ואילך:
 אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה(בלי המילון למונחי הגאוגרפיה)
 אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי -אטלס כרטא אוניברסלי .

.2
.3
.4
.5
.6

מדינת ישראל

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות
עמוד  4מתוך 4
סמל שאלון

שם השאלון

601,602,603

מדעי המחשב

כל חומר עזר (חוץ ממחשב הניתן לתכנות).

899282
899381

מדעי המחשב
ע"פ הרפורמה

כל חומר עזר (חוץ ממחשב הניתן לתכנות).

501,502,503

צרפתית

מילון צרפתי – עברי :עברי – צרפתי.
או מילון צרפתי – ערבי :ערבי – צרפתי.
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו לשוני :צרפתי – שפת אמו  /שפת אמו –
צרפתי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת הצרפתית.

17381 ,17282

צרפתית
ע"פ הרפורמה

505

צרפתית

מילון צרפתי – עברי :עברי – צרפתי.
או מילון צרפתי – ערבי :ערבי – צרפתי.
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו לשוני :צרפתי – שפת אמו  /שפת אמו –
צרפתי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת הצרפתית.
מילון צרפתי – עברי :עברי – צרפתי :צרפתי – ערבי :ערבי  -צרפתי.
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו לשוני :צרפתי – שפת אמו  /שפת אמו –
צרפתי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת הצרפתית.

176

אזרחות
לעולים חדשים

מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.

34284 , 34272

אזרחות
לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה
היסטוריה
לעולים חדשים

מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.

22284 ,22272

היסטוריה
לעולים חדשים
ע"פ הרפורמה
היסטוריה
ע"פ הרפורמה

104

מדע המדינה

66281

מדע המדינה
ע"פ הרפורמה

222

22271

חומר עזר מותר בשימוש

מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.
מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.

 .1שני ספרי הלימוד שנעשה בהם שימוש בכיתה (בנושאים בית שני או ערים וקהילות :בונים
מדינה במזרח התיכון)
 .2המחברת האישית של התלמיד.
 .3כל החומרים שנעשה בהם שימוש בתהליך הלמידה.

רשימת מקורות והגות מדינית בנספח בעמוד . 6
רשימת מקורות ורשימת הוגי דעות ,בנספח בעמוד . 6

