מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

בחינות בגרות  -מועד חורף תשע"ח ()2018
טבלת חומר עזר מותר בשימוש לנבחנים אקסטרנים
סמל שאלון

שם השאלון

05
8281
8282
8272

ספרות עברית וכללית
ספרות עברית וכללית
(רפורמה)
ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
(רפורמה)
ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
(רפורמה)
תנ"ך
( רפורמה)

2371

תנ"ך
לבתי ספר דתיים
(רפורמה)
תנ"ך
לעולים חדשים
(רפורמה)

2384

תנ"ך
לעולים חדשים
לבתי ספר דתיים
(רפורמה)
תנ"ך
לעולים חדשים
(רפורמה)

219
2381

תנ"ך
לבתי ספר דתיים
(רפורמה)

34284
176

אזרחות לעולים חדשים
(רפורמה)

8284
1281
1282

1284

1272

חומר עזר מותר בשימוש
תכנית הלימודים המצורפת.
רשימת יצירות.
 .1רשימת יצירות.
 .2מילון לפי בחירת הנבחן.
 .1מילון לפי בחירת הנבחן.
 .2רשימה יצירות.
תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
תנ"ך שלם בלי פרושים.
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.
 .1תנ"ך שלם בלי פירושים.
 2.תנ"ך מתורגם.
 .3ציר הזמן שאושר לשימוש.
 .4מילון דו -לשוני.
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.
תנ"ך שלם בלי פירושים.

מילון עברי -לועזי  /לועזי -עברי.
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סמל שאלון

שם השאלון

34272

אזרחות
לעולים חדשים
(רפורמה)

311,312
313 ,314 ,315
316 ,317

מתמטיקה

35182
35381
35382
35481
35482
35581
35582

חומר עזר מותר בשימוש
מילון עברי -לועזי  /לועזי-עברי.

.1

.2
.1

מתמטיקה
(רפורמה)

401,402, 403
405 ,407,414
416

אנגלית

016381
016382
016384
016481
016484

אנגלית
(רפורמה)

.2

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

אחד המילונים או אחת המילוניות מן הרשימה שבאתר הפיקוח על הוראת
האנגלית ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך.
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו -לשוני :אנגלי-שפת-אמו /
שפת אמו – אנגלי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.
אחד המילונים או אחת המילוניות מן הרשימה שבאתר הפיקוח על הוראת
האנגלית ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך.
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו -לשוני :אנגלי-שפת-אמו /
שפת אמו – אנגלי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.

016582
016584
573

גאוגרפיה – אדם וסביבה
ארץ ישראל והמזרח
התיכון

574

גאוגרפיה  -אדם וסביבה
נתי"ב -ניתוח תופעות
יסוד במרחב

.1
.2
.3
.4
.5
.6

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

 .1אטלס משנת  1993ואילך – אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה
(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה).
 .2אטלס כרטא  -פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי.
 .3אטלס כרטא אוניברסלי.
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