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 חומר עזר מותר בשימוש

  בנתיב הטכנולוגיבחינות בגרות 

 (2220) בפ"קיץ תשמועד 
 

 חומר עזר מותר בשימוש שם השאלון סמל שאלון 
 .מחשבון מבוא למדע וטכנולוגיה לכל 704182

 מחשבון. כנולוגיה לכלמבוא למדע וט 704282

 כל חומר עזר מודפס. מתוקשב - ניתוח ואיתור מדע דיגיטלי 784367

 מחשבון פשוט שאינו ניתן לתכנות. מערכות תקשוב 791367
 יד או מודפס על נייר.-כל חומר עזר כתוב בכתב

 מחשבון פשוט שאינו ניתן לתכנות. מערכות תקשוב 791381
 מודפס על נייר. יד או-כל חומר עזר כתוב בכתב

  .כל חומר עזרמחשבון ו ניהול התפעול  803381

807282 
807381 

כל חומר עזר, כתוב על נייר, ובלבד שאינו מועבר בין הנבחנים  מדעי ההנדסה 
 ו/או כל אדם אחר.

 מוגבר  -אלקטרוניקה ומחשבים 815282

 

למעט מחשבון שניתן   כולל מחשבון מדעי.  כל חומר מותר
 .ותולתכנת א

 אלקטרוניקה ומחשבים 815381

 

 .הניתן לתכנות מחשבוןלמעט כל חומר עזר, 

 עברי.-לועזי / לועזי-מילון עברי מוגבר - אומנות שימושית )דתי( 816272

 עברי.-לועזי / לועזי-מילון עברי מוגבר –אמנות שימושית  816282

 –אמנות שימושית למגזר הממלכתי  816371
 דתי 

 עברי.-לועזי / לועזי-מילון עברי

 עברי.-לועזי / לועזי-מילון עברי  אמנות שימושית 816381

 מוגבר  –בקרה במכונות  819282
 

 בכל חומר עזר, מחשבון, מילונית

 בקרה במכונות 819381
 

 בכל חומר עזר, מחשבון, מילונית

 מחשבון חשבונאות 824381

אין להשתמש במחשב כף יד או מחשבון עם מחשבון,  .1 טכנולוגיות הבנייה 827381
 .חיצונית תקשורת

 מידה וכלי כתיבה.-סרגל קנה .2

 בכל חומר עזר, מחשבון, מילונית מוגבר  –מכניקה הנדסית  838282

 בכל חומר עזר, מחשבון, מילונית מכניקה הנדסית  838381

 מחשבון. מינהל וכלכלה 839381

 , וכן כל חומר עזר כתוב בכתב יד או מודפס על נייר.מחשבון מוגבר  –מערכות חשמל  845282

 מחשבון, וכן כל חומר עזר כתוב בכתב יד או מודפס על נייר. מערכות חשמל  845381

 .מותר כל חומר עזר בכתב יד או מודפס מערכות פיקוד ובקרה א' 848101

 .מותר כל חומר עזר בכתב יד או מודפס מערכות פיקוד ובקרה ג' 848201

, בהוצאת 1:250,000מידה -"מפת תיור וטיול", בקנה .1 מתוקשב - תיירות 880387
 המרכז למיפוי ישראל.

בקנה  (,  pilgrims Map Holy Landישראל ) -מפה של ארץ .2
 צאת משרד התיירות.הוב, 1:400,000מידה 

 
 


