מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

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

שם השאלון

35801
35802
35803

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

35804
35805
38806
35807
35182
35381
35382
35481

מתמטיקה
(רפורמה)

35482
35581
35582
1281
1282

תנ"ך
(רפורמה)

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

1272
1284

תנ"ך
לעולים חדשים
(רפורמה)

2374

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

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

2384

2371
2381
2112

מתמטיקה

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).

 .1תנ"ך שלם בלי פירושים.
 .2תנ"ך מתורגם.
 .3ציר הזמן שאושר לשימוש.
 .4מילון דו -לשוני.
תנ"ך שלם בלי פירושים.
תנ"ך שלם בלי פירושים.
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מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

סמל שאלון

שם השאלון

5374

תורה שבעל פה
לעולים חדשים
בית חינוך ומשפחה
(רפורמה)

5381

תורה שבעל פה
במעגלי המשנה,
גמרא מסכת בבא בתרא
(רפורמה)
ספרות עברית וכללית
(רפורמה)

904441

ספרות עברית וכללית

רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.

8284

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
(רפורמה)

 .1מילון לפי בחירת הנבחן.
 .2רשימה יצירות.

8272

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
(רפורמה)

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

9172

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
לבתי ספר דתיים
(רפורמה)
ספרות עברית וכללית
(דתי)
(רפורמה)
ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים (דתי)
(רפורמה)
אזרחות
לעולים חדשים

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

8281
8282

9181
9182
9184
34202
34284
34272
22272
22284
29284

אזרחות
לעולים חדשים
(רפורמה)
אזרחות
לעולים חדשים
(רפורמה
היסטוריה (כללי)
לעולים חדשים
(רפורמה)
היסטוריה (דתי)
לעולים חדשים
(רפורמה)

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

חוברת דפים ממסכת בבא בתרא ובה מספר השאלון.
(בית הספר יספק חוברת זו)
רשימת יצירות.

רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
 .1רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
 .2מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי ,לפי בחירת התלמיד.
מילון עברי -לועזי  /לועזי-עברי.
מילון עברי -לועזי  /לועזי-עברי.
מילון עברי -לועזי  /לועזי-עברי.
מילון עברי -לועזי  /לועזי -עברי.
מילון עברי -לועזי  /לועזי -עברי.
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מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

סמל שאלון
016102
016103
016104
016106
016108

שם השאלון

אנגלית

חומר עזר מותר בשימוש
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.

016115
016117
016381
016382
016384
016481
016484
016582

אנגלית
(רפורמה)

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.

016584
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