
 

 :יפים היומייםהט 12ריכזתי ברשימה אחת את כל 

_________________________________________ 

 

 :1טיפ מספר  -שנים עשר ימים לפני מבחן הבגרות 

לא משנה כמה אתם לומדים ועם מי, כדאי להקפיד בכל יום לפתור לפחות מבחן בגרות אחד שלם מתוך מאגר 

המבחנים הקיים, מתחילתו ועד סופו, כשאתם לבד, בסביבה שקטה ונוחה לכם. תוך כדי פתרון כל אחד 

 מהמבחנים כדאי להקפיד על:

 כם את הזמן המקורי למבחן.שעון זמן. תתרגלו בשלב הזה לעבוד עם שעון ולהקציב ל• 

 כבו טלפונים או תנו למישהו בבית שישמור לכם / יענה במקומכם.• 

 קראו היטב כל שאלה לפחות פעמיים ושימו לב לכל מילה. אין מילה שהיא מיותרת.• 

 חייבים לוודא שאתם מבינים על מה השאלה ומה בדיוק מבקשים מכם למצוא.• 

 י שאתם ניגשים לפתרון עצמו.כדאי לתכנן את דרך הפתרון לפנ• 

תוך כדי הפתרון עצמו כדאי לזכור טוב מה הדברים שאתם בדרך כלל נופלים בהם )כולל לקחים מיום אתמול( • 

 ולתת להם דגש כפול.

 אם קיבלתם תוצאה שלא נראית לכם הגיונית, רוב הסיכויים שאתם צודקים. עברו שוב על הפתרון.• 

ן תעברו שוב על התשובות לוודא שהן עדיין נראות הגיוניות ושלא שכחתם לפני שאתם מסיימים את המבח• 

 כלום, ממש כמו במבחן.

 בבקשה לא לדלג על אף שאלה ועל אף סעיף, לפתור הכל גם אם אתם כבר מתים לעוף החוצה מהחדר.• 

מה הטעה לאחר שסיימתם עם המבחן, תשוו אותו עם הפתרון המוצע ברשת ותסמנו לכם בצד: במה טעיתם, • 

 אתכם ואיך למחרת, במבחן הבא, אתם לא חוזרים על אותה הטעות או טעות דומה.

 

 מאגרי מבחני בגרות עם פתרון קיימים ברשת בשפע, למשל בקישור הבא:

http//:www.matematix.co.il/tests/math 

 

 :2טיפ מספר  -אחד עשר יום לפני הבגרות 

מוך עליו בעיניים עצומות כדי שיתרגם את הידע שלכם מחשבונים. המחשבון הוא הכלי שאתם אמורים לס

למספרים הנכונים. מומלץ להשתמש כבר מעכשיו, במהלך כל התרגולים, במחשבון אותו אתם מביאים למבחן. 

אם חשבתם לשדרג למחשבון משוכלל יותר, עשו זאת כמה שיותר מהר כדי שתוכלו לשלוט בכל הפונקציות של 

שו למבחן עם מחשבון שאתם שולטים בו היטב ושלא יתקיל אתכם במשהו לא המחשבון החדש. בכל מקרה ג

 Casio -ברור, זה יכול להיות מאד לא נעים וגם מאד מלחיץ באמצע מבחן. למי שחושב לשדרג, מניסיון יש את ה

fx-991es ש"ח. 130 -ודומיו שהוא מחשבון מצוין ומותר לשימוש בבחינות הבגרות. מחירו בסביבות ה 

 

 :3מספר טיפ  -עשרה ימים לבגרות 

משפטים בגאומטריה. שימו לב שצורות גאומטריות אפשר לדחוף לכם כמעט דרך כל נושא אפשרי. נתחיל 

מבעיות ספציפיות בהנדסת המישור ובהנדסת המרחב, טריגונומטריה, גאומטריה אנליטית ועוד כיד הדמיון 

 ות של הצורות הבסיסיות:הטובה. לפיכך אתם חייבים להגיע לרמה של שליטה מוחלטת בכל הכללים והתכונ

 סוגי זוויות וכן תכונות של זוויות בין ישרים מקבילים וזוויות חיצוניות.• 

 תכונות כל סוגי המרובעים, חישובי היקפים ושטחים.• 

 תכונות כל סוגי המשולשים כולל משפטים בסיסיים.• 

 תכונות וכללים בסיסיים של מעגל.• 

 

אחרי שמיפיתם, הפנמתם ולמדתם את כל אלו, חשוב שתדעו שיש משפטים שבהם אפשר להשתמש בבחינות 

 הבגרות בלי צורך להוכיח אותם:

הרשימה מסתובבת ברשת, מומלץ לקחת אותה ישירות מאתר משרד החינוך / מפמ"ר מתמטיקה בכתובת • 

 הבאה:

 

http//:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3A5E-BA96-4F7E-EF8D-B5F6DE82DCB5DB2A/147565/reshima.doc 

 

 ממליץ לכם להשקיע זמן, לעבור על הרשימה ולמיין את מה שאתם צריכים לרמת המבחן שלכם.

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matematix.co.il%2Ftests%2Fmath&h=lAQFMpztF&enc=AZP6FtoC3XhwsKKMVT34WY-285Nf9vT83P5C5MdPDL7s4awo01dfz8QEszXG6bxZT4ZAqzYYCzOGae6Ab3MFeKO4yoT27gxXDJMe-KO19msWCWfhUD4pUf7_rr_11x4_dfyueTcp2ni3zCsgQi1T8qx1&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F3B5F6DE8-EF8D-4F7E-BA96-A5E2DCB5DB2A%2F147565%2Freshima.doc&h=aAQHmxs1Q&enc=AZP66NU6lGPaXI0aSXNpIBfXxeLKzgR-bcV8vml5vtri3fKooB779MJQDzSi5mGrD3CMvGKhrfL8XV213B4L-8kCRsYctVn6pLyRMu24WLDowMccD7XYH4yXXINadc47CJoeaYuQSVfrX_zBC7oN43B2&s=1


 :4טיפ מספר  -תשעה ימים לבגרות 

רים מסוימים תוספת זמן למבחן או כל הקלה אחרת שקיימת יכולות לעשות האם אתם זכאים להקלות? במק

הבדל משמעותי בניקוד שתשיגו במבחן ולא כדאי לזלזל בהן. לעתים בבית הספר אתם לא ממש עומדים על 

זכותכם או לא מציינים אותה מסיבות אלו ואחרות. אז אם יש לכם אבחונים ואם אתם זכאים להקלות תשלפו את 

ים המתאימים ותדאגו לקבל את המגיע לכם. מי שיש להם בעיה עם התהליך יכולים לקבל הסברים אצל האישור

 יועצות בית הספר, ויפה שעה אחת קודם.

 

 :5טיפ מספר  -שמונה ימים לבגרות 

איך אתם עם סדר וניקיון? במבחני מתמטיקה הסדר והניקיון יכולים לעזור לכם מאד לקבל את הציון שבאמת 

ם שגוררים בהם עשרות פיתוחים של משוואות ומעתיקים שורות שלמות מדף משקף את הידע שלכם. בתרגילי

אחד בין כל  xאחד לדף הבא מאד קל ללכת לאיבוד. מאד קל לאבד סימן מינוס בדרך, מאד קל לשכוח סימן 

הביטויים, מאד קל לשכוח להעביר את מעריך החזקה ביחד עם הבסיס שלה וגם מאד פשוט לשכוח לבצע כפל 

 דח שנחבא בין סוגריים אבודים.איברים ני

לכן, בין אם אתם עובדים מסודר מטבעכם ובין אם לא, מומלץ לפתור כל תרגיל בצורה מסודרת מתחילתו ועד 

סופו בדפי הטיוטה ורק אחרי שעברתם את שלב המחיקות והשינויים ואתם בטוחים בפתרון שלכם כדאי להעתיק 

 את הפתרון בצורה מסודרת לדף נקי.

 

 :6פר טיפ מס -שבעה ימים לבגרות 

? אחרי שאתם מגישים את מבחן הבגרות אתם ממתינים מספר שבועות ומקבלים  777מה אתם יודעים על קוד 

את התוצאות. גיליון הציונים מגיע לבתי הספר כשהוא מכיל שמות, תעודות זהות ואת הציון. בדרך כלל הציון 

שמשמעותו אחת: המבחן  777המספר שיופיע הוא בין אפס למאה. במקרים מסוימים רואים במשבצת הציון את 

 הספציפי הזה נפסל בגלל חשד להעתקה.

אז זהו, שהיום אף בוחן או בודק לא יעירו לכם לפני שפוסלים לכם את המבחן. מאז שהיה מקרה של אלימות 

כלפי אחד הבוחנים השתנה הנוהל, ואתם אפילו לא תדעו שפסלו לכם את המבחן. סיבות שמובילות לחשד 

לות להיות מגוונות, החל מזה שדיברתם, העברתם חפצים, היה לכם על השולחן משהו שלא שייך העתקה יכו

למבחן וכלה בתרגיל מסוים שלא נימקתם די הצורך או לא נתתם דרך מלאה והבודקים של המבחן לא הבינו 

 איך הגעתם לזה וחשבו שהעתקתם.

חייב לכם הסבר אחרי. אז העצות הכי טובות שיש לי ונכון, אף אחד לא דיבר אתכם לפני, לא הזהיר לפני וגם לא 

 אליכם הן:

 לא לבנות על העתקות.• 

 לנמק בפירוט כל שלב שנתבקשתם לנמק.• 

 להראות את דרך הפתרון ואת דרך המחשבה שלכם.• 

לא לדלג על שלבי פתרון. גם אם יש לכם מחשבון חכם שיודע לקצר דרכים, אתם מחויבים להציג את כל • 

 הדרך.

 

 כדאי, מומלץ ורצוי לאמץ, חבל שהבחינה שלכם תיפסל.

 

 :7טיפ מספר  -שישה ימים לבגרות 

איזון. בכל דבר בחיים חשוב שיהיה איזון, גם בלימודים. למדתם, השקעתם, חרשתם, קחו לכם שבת מנוחה 

 להתרענן ולהחליף אווירה. עם חברים, משפחה, בים, מה שבא לכם. נתראה במוצ"ש.

 

 :8טיפ מספר  -חמישה ימים לבגרות 

אלון דפי נוסחות מותאמים אליו בהתאם לנושאים. לכל דף נוסחאות קיימת הרחבה דפי נוסחאות. לכל ש

(. טוב עשיתם אם תוך כדי הלימוד למבחן 4שמותרת לשימוש לבעלי זכאות להרחבה בלבד )ראו טיפ מספר 

סיכמתם דף נוסחאות שלכם, ברור וצבעוני אולם במבחן תצטרכו להסתפק ב"נוסחאון" סטנדרטי המחולק עם 

ן. ככל שתיטיבו להכיר את הנוסחאון שלכם ולדעת בדיוק לאן לגשת כדי למצוא כל נוסחה כך יהיה לכם המבח

יותר ביטחון עם הנוסחאות ותחסכו לחץ מיותר וזמן חיפוש במבחן עצמו. לכן התחילו לעבוד כבר היום עם דף 

 הנוסחאות שלכם, חדש ונקי מתוספות. 

  



  ן להוריד מכאן:את דפי הנוסחאות עבור הרמות השונות נית

 

 יח"ל 3

---------- 

  נוסחאון רגיל:

http//:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/-AD04-4C00-2F89-A12ECCF0

E8266B837E8A/146439/3MATHFormula.pdf 

 

 הרחבה:

http//:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E82-AD04-4C00-2F89-A12ECCF066B837E8A/119743/3.pdf 

 

 יח"ל 4

---------- 

 נוסחאון רגיל:

http//:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E82-AD04-4C00-2F89-A12ECCF066B837E8A/119742/4Yachal1.pdf 

 

 הרחבה:

http//:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E82-AD04-4C00-2F89-A12ECCF066B837E8A/119746/4m.pdf 

 

 יח"ל 5

---------- 

 נוסחאון רגיל:

http//:.il/NRcms.education.gov/rdonlyres/-AD04-4C00-2F89-A12ECCF0

E8266B837E8A/146434/5MATHFormula.pdf 

 

 הרחבה:

http//:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E82-AD04-4C00-2F89-A12ECCF066B837E8A/119745/5m.pdf 

 

 

 :9טיפ מספר  -ארבעה ימים לבגרות 

דקות, וזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. גם אם בשבוע האחרון  40דקות, כדורסל משחקים  90כדורגל משחקים 

לפני הבגרות יש לכם נושאים שלא ברורים לכם, זה לא סוף העולם. אין צורך בפאניקה מיותרת ובלחץ מיותר, 

את הנקודות הלא ברורות, לבחור את האנשים שיכולים לעזור לכם וברגיעה להתמקד ולהשלים  צריך רק לאתר

את הידע והתרגול החסרים. ראו דוגמת מכבי ת"א וצ.ס.ק.א... גם במקרה של מכבי וגם במקרה של הבגרות 

 במתמטיקה, מקום שני מובטח בכיתה זה הישג מכובד בהחלט! אז קחו הכל ברגוע ויהיה בסדר.

 

 

 :10יפ מספר ט -שלושה ימים לבגרות 

סוגרים פינות. נשארו לכם יומיים, שלישי ורביעי. בנקודת הזמן הזאת אני הייתי עושה מיפוי של כל הנושאים 

 הרלוונטיים בשאלון שלכם ונותן הערכה מחודשת אחרי כל הלמידה:

 . עד כמה אני בטוח בעצמי בנושא הזה?1

 . האם אני עדיין צריך להתחזק בו?2

או בחירה? אולי יש ביניכם כאלו שוויתרו מראש על נושא מסוים בהנחה שניתן להצליח  . האם זה נושא חובה3

במבחן בכל זאת. תבדקו שוב את ההערכה הזאת ותוודאו שלא יכולים להכניס לכם נושא כזה דרך נושאים 

 אחרים, שאז הרי "אכלתם אותה".

 

, נכון? זכרו בבקשה שביום חמישי יש לכם מזל טוב למכבי תל אביב!!! בטח תרצו לצאת לחגוג -ועניין אחרון 

בגרות שלמדתם אליה משך שנה או כמה שנים, לא רצוי להכניס את הגוף למצב של עייפות וחוסר שעות שינה 

בשבוע כזה, חבל על כל המאמץ שלכם שירד לטמיון. תקשיבו לגוף, תפרגנו לו ותנו לו לנוח. סיבות למסיבות 

 תמיד תהיינה.

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/146439/3MATHFormula.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/146439/3MATHFormula.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2FA12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A%2F119743%2F3.pdf&h=9AQGbxgvA&enc=AZP1KBYKEcExmV4QUwLKuLHTLFucI6nt5VNpmnQSduS4DcV9BIKJYHMBUtZsNkbr1pKhrnTwj_stosXU41qg-Myx-nE5dgAtV0gZaGfybAgN6Sx3O-fLQUF3bTM4SP9L3q767ZKHz0OjKIsuF_FWzx-t&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2FA12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A%2F119742%2F4Yachal1.pdf&h=QAQHz2anr&enc=AZM42s4CznkULWwP9TaFer468dO1PIDpubmUi-h-hCvA8LCd5Q9UTZt2AYe6X8BASdacggWt7kIEYcTykcwfbhLZWx5HyH0-riTIlX_K752saA8-qF-jNRea3lxa-lWUZTVtsLAxDArlBxNWZ_UBJmII&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2FA12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A%2F119746%2F4m.pdf&h=zAQEXkPYm&enc=AZM_2hUopazIAzI1WNPRxEXgTKFh2NOQVKVUDc-VewLmRmKXFrLM2hTJoPXzHhiPwDxrfFQrHAhfDbC2-_vhx-7uRyyZgbdD2b0j_Ew_ruA4MFwzSFOO8H_aK2WaVsskc7512Vp6mfUwiteuryYbBrky&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2FA12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A%2F146434%2F5MATHFormula.pdf&h=8AQFbquTy&enc=AZMS8c1PZaDrg6a-feBS3e8i5nZRaRmbuuHWMccu1rt2oBOgEBQiO4zu1s87Ytg95ictuQPqbIG6pFh5x0D4-r0PVvuUPEx4pydzrwUrw1timovp74YbyVAvTpEUflrLJJNlvD6MbR1kXV-uslx_fmfP&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2FA12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A%2F146434%2F5MATHFormula.pdf&h=8AQFbquTy&enc=AZMS8c1PZaDrg6a-feBS3e8i5nZRaRmbuuHWMccu1rt2oBOgEBQiO4zu1s87Ytg95ictuQPqbIG6pFh5x0D4-r0PVvuUPEx4pydzrwUrw1timovp74YbyVAvTpEUflrLJJNlvD6MbR1kXV-uslx_fmfP&s=1
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/119745/5m.pdf


 :11טיפ מספר  -יומיים לפני הבגרות 

ציפיות ורצון לרצות את כולם. נכון, יומיים לפני הבגרות ואתם מרגישים שכל העולם ואחותו מצפים מכם. 

להצליח, להוציא מאיות, לצאת גדול מהמבחן הכי נחשב. התוצר המידי הוא לחץ ומתח שלא עוזרים לכם, אפילו 

טוב. הכי קשה לוותר זה על הלחץ מיותרים משהו. תוותרו על הלחץ הזה ועל הרצון לרצות, הוא לא עושה לכם 

מהציפיות של ההורים. אבל גם הם, בסופו של דבר, רוצים יותר מהכול שתהיו מאושרים. אפילו יותר משתוציאו 

100.  

 

 במיוחד עבורכם, שיר מרגש שקיבלתי על הבוקר ואני מקדיש אותו לכם. הוא נקרא "ילדים" של אביתר בנאי:

 

  כל בוקר אני קם מוקדם

  לך את הבוקר להכין

  מסדר לך את התיק על הגב

  את הדלת פותח

  הרוח פורצת פנימה

  דרך עיניך הגדולות

  ולרגע נדמית בעיניי הדלת

  ללוע ארי

 

  ולבי מבקש תהיה נשמר

  תהיה אהוב וקרוב

  ותמיד תלך בשדות של אמת

  בשדות של שמחה ויופי

  ולבי כורע ומשתחווה

 חסוך מלבו בושה ועלבון ופחד.

 

http://www.youtube.com/watch?v=WaUlZbw0_Fw 

 

 

 ואחרון: 12טיפ מספר  -יום לפני הבגרות 

 סיימו ללמוד ולתרגל עוד היום.

לפני שתסובבו את  -נכון, קשה להיפרד מחומר שהיה חלק כל כך משמעותי בחיים שלכם, אבל אל דאגה 

 הראש כבר תלמדו מתמטיקה שוב.

תמטיקה. לא פותרים מבחנים, לא תרגילים, מקסימום עוברים על סיכומים ודפי נוסחאות מחר לא נוגעים במ

 לוודא שכל הנוסחאות נשארו במקום ואף אחת לא הצמיחה כנפיים ועפה.

קומו בבוקר בזמן, בנחת. פנקו את עצמכם בארוחת בוקר טובה וזה יהיה הפתיח לחגיגות הניצחון שלכם שיגיעו 

 מאוחר יותר.

 תגיעו לבית הספר כחצי שעה לפני תחילת המבחן, תאתרו את הכיתה שלכם, בלי לחץ.

 הישמרו מהעתקות ומתשובות ללא דרך או הסבר פן המבחן שלכם יפסל.

הקפידו על ריכוז ובדיקה חוזרת של המבחן לפני שאתם מגישים. כדאי לכם גם לעבור מחדש על כל הטיפים 

 לראות שהכול בסדר.שפרסמתי כאן בשבועיים האחרונים ו

 

 אחרי המבחן תחגגו ניצחון. מגיע לכם!

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWaUlZbw0_Fw&h=YAQFDAulI&enc=AZNKQjNk77mPAQK5ocih7U0o_SttE7Kl3g6ukk-7Da2TQnE02mYR22LuoaOx6IbrYh0d3wq73Nsnd6ndp-NnbchANZChjZidvoCPVjtRcwNGH4PAZE8khHcIKylWfWvqVyEgvJJIj9HluTjiiLjgaqsn&s=1

