מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

בחינות בגרות בנתיב העיוני – קיץ תשע"ט () 2019
טבלת חומר עזר מותר בשימוש
עולה ותיק ועולה חדש רשאים להשתמש במילון עברית – לועזי  /לועזי – עברית 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.
עמוד  1מתוך 4

סמל שאלון

שם השאלון

35182
35381
35382
35481
35482
35581
35582

מתמטיקה

1381
1382
1281
1282
1287

תנ"ך (כללי)

2371
2381
2571
2581
2582
3281
3372
3381
3382
1272
1284

תנ"ך (דתי)

תנ"ך (עצמאי)

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

תנ"ך שלם בלי פרושים.
 .1תנ"ך שלם ונקי ,בלי פרושים ובלי תוספות.
 .2ספר שמות עם מפרשים" :מקראות גדולות".

תנ"ך (עצמאי)

תנ"ך שלם ונקי ,בלי פירושים ובלי תוספות.

תנ"ך (כללי)
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.

2372

תנ"ך (דתי)
לעולים חדשים

2384

תנ"ך (דתי)
לעולים חדשים

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

תנ"ך שלם בלי פירושים.
תנ"ך מתורגם.
מילון עברי-לועזי/לועזי-עברי.

עמוד  2מתוך 4

סמל שאלון

שם השאלון

2374

תנ"ך (דתי)
לעולים חדשים

2382

תנ"ך (דתי)

5281

תורה שבעל – פה

חוברת דפים ממסכת קידושין ובה מספר השאלון.
(בית הספר יספק חוברת זו לנבחנים בגמרא)

5381

תורה שבעל – פה

חוברת דפים ממסכת בבא בתרא ובה מספר השאלון.
(בית הספר יספק חוברת זו לנבחנים בגמרא)

5372
5374
5384
8281
8282
8381
8382
8272
8284

תורה שבעל – פה
דינים ומבוא – לעולים חדשים

9181
9182
9184
9172
11272
11274
11284
16381
16382
16384
16481
16484
16582
16584

חומר עזר מותר בשימוש
.1
.2
.3
.1

תנ"ך שלם בלי פרושים
תנ"ך מתורגם
מילון עברי-לועזי/לועזי-עברי,
תנ"ך שלם בלי פרושים.

מילון עברי-לועזי /לועזי-עברי.

ספרות עברית וכללית

רשימה יצירות.

ספרות עברית וכללית

רשימת יצירות.

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
ספרות עברית וכללית (דתי)
ספרות עברית וכללית
(דתי) לעולים חדשים
ספרות עברית וכללית (דתי)
לעולים חדשים
עברית :הבנה ,הבעה ולשון
לעולים חדשים
עברית :הבנה ,הבעה ולשון
לעולים חדשים ברמה ג'
עברית :הבנה ,הבעה ולשון
לעולים חדשים ברמות א' ו-ב'

אנגלית

 .1מילון עברי-לועזי /לועזי-עברי.
 .2רשימת יצירות.
רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
 .1רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
 .2מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.
 .1רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
 .2מילון עברי-לועזי/לועזי-עברי,
מילון עברי -לועזי ,לועזי – עברי ,עברי – עברי או מילונית.
לעולים חדשים ברמה ב' וברמה ג'
מילון עברי -לועזי ,לועזי – עברי ,עברי – עברי או מילונית.
(לעולים חדשים ברמה ב' בלבד):
מילון עברי -לועזי ,לועזי – עברי ,עברי – עברי או מילונית,
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.

עמוד  3מתוך 4

סמל שאלון

שם השאלון

18282

ערבית לבתי ספר עבריים

מילוני ערבית-עברית בלבד.

18381

ערבית לבתי ספר עבריים

מילוני ערבית-עברית בלבד.

36282

פיזיקה

36382
36386
36361
36371
37282
37381
37382

פיזיקה

 .1מחשבון .
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה המצורף לשאלון.
מחשבון וסרגל.

פיזיקה

 .1מחשבון .
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה המצורף לשאלון.
מחשבון (כולל מחשבון גרפי).

כימיה

37387

כימיה מתוקשב

57102

גאוגרפיה

57282

גאוגרפיה

57381
57387

גאוגרפיה

חומר עזר מותר בשימוש

מחשבון (כולל מחשבון גרפי).
אטלס משנת  2000ואילך:
 אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה(בלי המילון למונחי הגאוגרפיה)
 אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי אטלס כרטא אוניברסלי.אטלס משנת  2000ואילך:
 אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה)
 אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי אטלס כרטא אוניברסלי.1
.2
.3
.4
.5
.6

אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה ,משנת  2000ואילך
(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה).
אטלס כרטא – פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי ,משנת  1998ואילך.
אטלס כרטא אוניברסאלי.
אטלס ישראל החדש -האטלס הלאומי מהדורת  2008ואילך.
מפה של ארץ-ישראל .1:250,000
מפה גיאולוגית של ארץ– ישראל  1:250,000או .1:500,000

עמוד  4מתוך 4

סמל שאלון

שם השאלון

899222

מדעי המחשב

כל חומר עזר (חוץ ממחשב הניתן לתכנות).

899282

מדעי המחשב

כל חומר עזר (חוץ ממחשב הניתן לתכנות).

899381

מדעי המחשב

כל חומר עזר (מלבד מחשב הניתן לתכנות).

17282

צרפתית

17381

צרפתית

22272
22284

היסטוריה
לעולים חדשים

22271

היסטוריה

29284
29272
34272
34284
48381

היסטוריה (דתי)
לעולים חדשים
אזרחות
לעולים חדשים
מוזיקה

48387

מוזיקה  -מתוקשב

43386

ביולוגיה
מעבדה
מחשבת ישראל (דתי)
לעולים חדשים

38172
38184

חומר עזר מותר בשימוש

 מילון צרפתי – עברי :עברי – צרפתי :צרפתי -ערבי :ערבי – צרפתי:
 מילון אלקטרוני (מילונית).
נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו לשוני :צרפתי שפת -אימו
/שפת-אימו צרפתי.
השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת הצרפתית.
 מילון צרפתי – עברי :עברי – צרפתי :צרפתי -ערבי :ערבי – צרפתי.
 מילון אלקטרוני (מילונית).
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 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.
מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.
מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.
דפי חמשות ריקים ,דפי שורה ריקים ,כלי כתיבה ורשימת רפרטואר לבנה,
הכוללת את שמות היצירות והמלחינים ,לפי סדר א"ב של המלחינים.
דפי חמשות ריקים ,דפי שורה ריקים ,כלי כתיבה ורשימת רפרטואר לבנה,
הכוללת את שמות היצירות והמלחינים ,לפי סדר א"ב של המלחינים.
לבעיות  :3 – 1אין חומר עזר.
לבעיות  :6 – 4מחשבון.
מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.

