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 הבגרות בבחינות חומר עזר מותר בשימוש
  (2023) גפ"תשחורף  מועד

 אקסטרניםלנבחנים 
 

 סמל 
 שאלון

 חומר עזר מותר בשימוש שם השאלון

35182 

35381 

35382 

35481 

35482 

35581 

35582 

 
 
 
 

 מתמטיקה
 

 מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות .1
 לתכנות. שיש בו אפשרותבמחשבון       
         שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון       
 לפסילת  הבחינה.עלול לגרום        

 דפי נוסחאות )מצורפים(. .2

1261 

 
 
 

 (כללי) תנ"ך
 
 

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

1262 
 

 י שלם בלי פירושים ובלי תוספות.תנ"ך עבר (כללי) תנ"ך
 מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

 1252 
1264 
 

 (כללי)תנ"ך 
 לעולים חדשים

 

 תנ"ך עברי שלם בלי פירושים ובלי תוספות.
 מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.

 מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
 לועזי. -עברי / עברי  -מותר להשתמש במילון לועזי 

2374 

2384 

 (דתי) "ךתנ
 לעולים חדשים

 

 תנ"ך שלם בלי פרושים. .1

 תנ"ך מתורגם. .2

 לועזי / לועזי עברי.-מילון עברי .3
2371 
2381 

 (דתי) תנ"ך
 

 תנ"ך שלם בלי פירושים.

2382 
 

 (דתי) תנ"ך
 ידע ובקיאות

 

 תנ"ך שלם בלי פירושים.

5374 

 

 תורה שבעל פה
 לעולים חדשים

 ומשפחה בית, חינוך
 

 עברי. –לועזי / לועזי -מילון עברי

 תורה שבעל פה דינים ויסודות 5384
 לעולים חדשים

 
 

 עברי. –לועזי / לועזי -מילון עברי

 תורה שבעל פה 5391
 גמרא מסכת סנהדרין

 חוברת דפים ממסכת סנהדרין ובה מספר השאלון.
 (.במרכז בחינה תסופק)

8281 
8282 

 ית וכלליתספרות עבר
 

 .(כז בחינהתסופק במר) רשימת יצירות

 ספרות עברית וכללית 8284
 לעולים חדשים

 

 עברי. –לועזי / לועזי -מילון עברי .1
 .(ינהתסופק במרכז בח) רשימה יצירות .2
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 סמל 
 שאלון

 חומר עזר מותר בשימוש שם השאלון

 ספרות עברית וכללית 8272
 לעולים חדשים

 

 .(תסופק במרכז בחינה) רשימת יצירות .1

 עברי. –לועזי / לועזי -מילון עברי .2

9182 
 

 ספרות עברית וכללית
 ()דתי

 

 .(חינהתסופק במרכז ב)רשימה מודפסת של היצירות 

 הבנה, הבעה ולשוןעברית:  11241
 שאלון מותאם

 (.2דף עזר )נספח 

 (.2דף עזר )נספח  עברית: הבנה, הבעה ולשון 11281

 עברית: הבנה, הבעה ולשון 11284
 ב(-לעולים חדשים )ברמות א ו

 בלבד(:רמה ב )לעולים חדשים ב
 עברי או מילונית.-עברי, עברי-לועזי, לועזי-מילון עברי

 אזרחות 34284
 לעולים חדשים

 

 עברי.-לועזי / לועזי -מילון עברי

22261 

 

 
 (כללי) היסטוריה

 בחלק א':
        מת העולם השנייה, מלחספר הלימוד שאושר בנושא . 1

 .טוטליטריות ושואה
הספר יכול להיות מסומן במדגש )מרקר( או בעיפרון,       

 הערות בכתב. בלי  אך 
אפשר לציין תקופות או נושאים באמצעות מדבקות       

 )סימניות( הבולטות מן הספר.
 .  עותק מודפס של כותרות יחידות ההוראה "איך יכול אדם".2

22252 

 

 )כללי(היסטוריה 
 לעולים חדשים

 

 ., או מילוניתעברי -לועזי / לועזי -מילון עברי

 היסטוריה )כללי( 22264
 לעולים חדשים

 

 עברי. -לועזי / לועזי -מילון עברי

29272 

29284 

 היסטוריה )דתי(
 לעולים חדשים

 

 עברי. -לועזי / לועזי -מילון עברי

 הברית החדשה מורשת דת נוצרית 73182

016381 

016382 

016384 

016481 

016484 

016582 

016584 

 

 

 
 אנגלית

 

אחד המילונים או אחת המילוניות מן הרשימה 
שבאתר הפיקוח על הוראת האנגלית ובאתר של אגף 

 הבחינות במשרד החינוך. 
 

 לשוני:  -במילון דו גםנבחנים "עולים חדשים" רשאים להשתמש 
 גלי.אנ –אימם / שפת אימם  –שפת  –אנגלי 

השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על 
 הוראת האנגלית.


