
 
 

 

 

                                                                                                                                            לכבוד

  מנהלי בתי ספר

 

 שלום רב,

 

 בשנה"ל תשפ"ב יקה ובמתמטיקה לתלמידי כתות מופתזלימוד של מופת בפי חוברותמחירון : הנדון

 ובמתמטיקה. פיזיקהלהלן רשימת חוברות הלימוד של מופת ב .1

)קרי תלמידים אשר עמדו  תלמידי מופת מן המניין בלבדיודגש כי חוברות הלימוד הנ"ל של מופת מיועדות ל

 בכלל הדרישות של מופת(, ואינן מיועדת להפצה כללית. 

 תיאור תמציתי החוברת
מס' 

 עמודים

מחיר 

 מודפס

מחיר 

 דיגיטלי

 פיזיקהחוברת לימוד ב

 לתלמידי מופת בכתה ז'

 ידי דני עובדיה(-)נכתב על

 ותמציגהן  -החוברות עוסקות בעיקר בתכני מבוא 

 המופיעים בתכנית הלימודים את הנושאיםהרחבה ב

ומעשירות אותם, זאת בשים לב לשיטת מופת, 

 מנוסות תוך שימוש הוראה גישותיישום החותרת ל

  חומרי לימוד ייחודיים.ב

החוברות דנות בהבנת מושגים בסיסיים בפיזיקה 

יישומים וכן בבטבע ם הסדר הקייהמסבירים את 

זה. החוברות נכתבו על בסיס  טכנולוגיים של ידעה

ניסיון רב שנים במחקר והוראת הפיזיקה, תוך 

עשיית שימוש בשפה בהירה ופשוטה לצד הקפדה 

 על דיוק מדעי.

 

269 73 ₪ 20 ₪ 

 פיזיקהחוברת לימוד ב

 לתלמידי מופת בכתה ח'

 ידי דני עובדיה(-)נכתב על

275 73  ₪ 20  ₪ 

 פיזיקהחוברת לימוד ב

 'טלתלמידי מופת בכתה 

 ידי דני עובדיה(-)נכתב על

263 73  ₪ 20  ₪ 

 פיזיקהחוברת העשרה ב

 לתלמידי מופת בכתה ז'

ידי ילנה -)נכתב על

 טשרניחובסקי(

   

חוברת עבודה המיועדת לתרגול בכיתה ובבית, אשר 

 פי תכנית הלימודים של מופת.-נכתבה על

 : החוברת כוללת שני חלקים

( שאלות ותרגילים. 2( פעילויות בטקסט )1)

: א. מאפיינים של גופים פיזיקאליים הנושאים

)מסה, נפח, צפיפות(. ב. תנועה מכנית. ג. מבוא 

 לנושא אנרגיה. ד. כוחות וחוקי ניוטון

אין   92

 במלאי

15  ₪ 



 
 

 

 

 פיזיקהחוברת העשרה ב

 לתלמידי מופת בכתה ח'

ידי ילנה -)נכתב על

 טשרניחובסקי(  

וברת עבודה המיועדת לתרגול בכיתה ובבית, אשר ח

 פי תכנית הלימודים של מופת.-נכתבה על

 : החוברת כוללת שני חלקים

 ( שאלות ותרגילים. 2( פעילויות בטקסט )1)

 : הנושאים

( לחץ בנוזלים 2( לחץ במוצקים )1) - הידרוסטאטיקה

 ( חוק ארכימדס. 3)

( 3אנרגיית חום )( 2נית )א( אנרגיה מכ1) - אנרגיה

 אנרגיה חשמלית.

95 27 ₪ 15  ₪ 

 פיזיקהחוברת העשרה ב

 לתלמידי מופת בכתה ט'

ידי ילנה -)נכתב על

 טשרניחובסקי(  

חוברת עבודה המיועדת לתרגול בכיתה ובבית, אשר 

 פי תכנית הלימודים של מופת.-נכתבה על

 :החוברת כוללת ארבעה חלקים

( 3רגילים )( שאלות ות2( הסברים קצרים )1) 

 ( דפים תומכים.  4פעילויות מעשיות )

 : הנושאים

 ( מעגלי זרם3( אלקטרוסטאטיקה )2( גרוויטציה )1)

 (  מגנטיות. 4)

112 27  ₪ 15  ₪ 

חוברת העשרה והעמקה 

במתמטיקה לתלמידי 

  מופת בכתה ז'

ידי מחלקת -)נכתב על

 המתמטיקה  של מופת(

החוברת מכילה תכני העשרה והעמקה עבור תלמידי 

 כיתה ז'. 

ה בשפה בהירה לצד הקפדה על דיוק מציגהחוברת 

 את הנושאים המופיעים בתכנית הלימודיםמתמטי 

 ומרחיבה אותם. 

 גישותיישום זאת בשים לב לשיטת מופת, החותרת ל

 . חומרי לימוד ייחודייםב מנוסות תוך שימוש הוראה

אין  46

 במלאי

10  ₪ 

 

שרית אסרף בתי ספר שתלמידיהם מעוניינים ברכישת הספרים/חלק מהספרים הנ"ל, מתבקשים לפנות לגב'  .2

( לצורך פתיחת אפשרויות המכירה 1476770-03או בטל':  sarit@reshetmofet.org)בדוא"ל:  לוי

 הרלוונטיות באתר מופת.

 ידי כל תלמיד בנפרד, באתר מופת:-התשלום לחוברות יתבצע על לאחר מכן .3

https://mofetpayment.secure.force.com/# 

mailto:sarit@reshetmofet.org
https://mofetpayment.secure.force.com/


 
 

 

 

 לאחר הסדרת התשלום, החוברות תישלחנה במרוכז לבית הספר ותחולקנה לתלמידים. .4

ללוחות הזמנים שנקבעו עם בית הספר, יאלצו לשאת בעלות  הורים אשר לא יבצעו את התשלום בהתאם

 המשלוח של החוברות.

לחילופין, ככל שבית הספר מבצע רכישה מרוכזת, החוברות תישלחנה כנגד התחייבות כספית לדרישת  .5

 התשלום שתועבר ע"י רכזת הגביה במופת.

 דמי משלוח.תגבה תוספת בהזמנות מרוכזות לא  .6

: בדוא"ל יש לפנות(. לספריו של דני עובדיה בלבד) ניתן לקבל גם עותק דיגיטלי ,לרוכשי המהדורה המודפסת .7

sarit@reshetmofet.org  לקבלת גיליון אקסל למילוי רשימת התלמידים עבורם נרכשו הספרים לטובת

 .קבלת סיסמאות לצפיה

 )בפרטי הקשר המופיעים לעיל(. שרית אסרף לוילגב' ות לשאלות/הבהרות נוספות, ניתן לפנ .8

 

 

 בברכה,            

 שי גיאת            

 סמנכ"ל            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarit@reshetmofet.org

