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305094  שטיח קורונה- 269 ₪
שטיח פעילות והכרות עם נושא נגיף 

הקורונה ע”ג השטיח 20 תמונות 
המתארות וממחישות את חיינו 

בתקופה זו. 
התלמידים צועדים או מניחים 

דיסקיות על גבי התמונות 
ומסבירים את התמונה.

השטיח בגודל 140×140 ס”מ.
28 דסקיות צבעוניות

מדריך הפעלה ומושגים, מתאים 
ל 4 תלמידים.

 מאי                     חדש ובמבצע ביסוד-סלעית                        
2020 

                       חזרה ללימודים בימי קורונה                     

305167 שטיח משחקים וחושבים 
גיאומטריה- 330 ₪

שטיח פעילות ולימוד גאומטריה - צורות 
הנדסיות וגופים במרחב )30( השטיח 

בגודל 160×150 ס”מ + קוביה עם כיסים 
ו32 כרטיסיות שאלות חקר ברמה א’ עד 

ו’ השטיח מיועד 
ל 4-8 תלמידים.
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ְלָדִנֵּיאל ָהיּו 19 ְׁשָקִלים.

ָּדִנֵּיאל ָקָנה ַּכּדּור ִּב-12 ְׁשָקִלים 

ּוְמכֹוִנית ְּב-6 ְׁשָקִלים.

ַּכָּמה ֹעֶדף ְיַקֵּבל ָּדִנֵּיאל?   

ָעֶבה ַּכָּמה ֹעֶדף ְיַקֵּבל ָּדִנֵּיאל?   ּוְמכֹוִנית ְּב-6 ְׁשָקִלים.ָּדִנֵּיאל ָקָנה ַּכּדּור ִּב-12 ְׁשָקִלים ְלָדִנֵּיאל ָהיּו 19 ְׁשָקִלים.

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ַמאָיה 8 ֲעֵצי 

ַּתּפּוִזים, 3 ֲעֵצי ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות ַו-5 

ֲעֵצי ְקֵלֶמְנִטינֹות. 

ַּכָּמה ֲעֵצי ְּפִרי ֶּבָחֵצר ֶׁשל 

ַמאָיה?

מצורפים
דפי פעילות

צורות פלא מגנטיות ענקיות 
ללוח או 2 צורות פלא במיכל 

)250 יח'( + כרטיסיות + 
מדריך עם מערכי שיעור 

)2-8 ילדים( 

לדוג חשבון - תרגול ולימוד חשבון באמצעות 
2 חכות ו30 דגים ממוספרים מ1עד30 - מלווה 

במדריך פעילויות וסרטון הדגמה 

2 כדורים מלמדים - כדור 
האותיות, כדור המספרים 

)קבוצת ילדים( 

מאזניים מתמטיות 
גדולות - להשוואת 

מספרים, הבנת 
מבנה המספר, חיבור 

וחיסור. )2 ילדים( 

שטיח אותיות או שטיח 
חשבון עד 30 או שטיח 
סולמות ומגלשות - כל 

שטיח מלווה בעזרים 
ובמדריך למורה 

)2-8 ילדים( 
כובע הקסמים - פינת שאלות 

ותשובות במתמטיקה ובעברית )4 
סטים של כרטיסיות( אשר נותנת 

משוב מיידי לתלמיד )2 ילדים(. 

  ערכה לכיתה א           

999 ₪ במקום 
 ₪ 1194

משלוח חינם

מבצע!
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דוקים ענקיים 46 
)חידות גפרורים( 

ס"מ + חידות חשיבה 
)ל 2-4 ילדים( 

ערכה לכיתה ב  

גיאומטריקס הנדסי ענק -  ערכה מודולרית 
המאפשרת בניית צורות הנדסיות וגופים 

תלת מימדיים. 

שטיח המאה 
או שטיח כפל 
)ל 2-6 ילדים( 

4 משחקי קלפים בלשון - מתוך חבורת 
פאזל ריצפתי חיבור וחיסור עד הלשונאים.  )ל 8-16 ילדים( 

100 או פאזל כפל  )2-4 ילדים( 

דומינו רצפתי ללימוד שעון 
אנלוגי  ודיגטלי  )ל 2-4 ילדים( 

990 ₪ במקום 
 ₪ 1182

משלוח חינם

מבצע!



yesod@yesod.co.il :דוא״ל         www.yesod.co.il      052-3407547         עזרים ומשחקים  -

6 משחקי קלפים )כל משחק ל 2-4 ילדים(: 
מלחמת הגולות - משחק בארבע פעולות חשבון 

גוף משולש -  ללימוד משפחת המשולשים  
משחק המאה – 7 משחקי חשבון שונים ברמות שונות 

משחק לשון – תכונות פעלים - חבורת הלשונאים – 
גברת פעולה 

משחק לשון ללימוד משקלים  - חבורת הלשונאים – 
גברת תבנית משחק לשון ללימוד שייכות 

ואזכורים – חבורת הלשונאים – מר שלו 

  ערכה לכיתה ג           

שטיח הכסף או שטיח 
הכפל או שטיח מקלדת 

רצפתי  
)ל 2-6 ילדים( 

טנגרם מגנטי גדול + כרטיסיות  
או 20 טנגרם אישיים + 

כרטיסיות )2-20 ילדים( 

משחק לתרגול כפל-  
כפל 4 בשורה  
 )ל 2-4 ילדים( 

משחק לתרגול לוח המאה -  
משחק לוח המאה )ל 2 ילדים( 

2 ערכות רצועות 
לבניית מצולעים 

לקבוצה 

980 ₪ במקום 
 ₪ 1134

משלוח חינם

מבצע!
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519224 - חותמות שברי גזרה מעץ-69 ₪

305346 - שברים מלבניים מגנטיים להדגמה- 99 ₪                       
מלבנים מגנטיים באורך 40 ס”מ גובה 5 ס”מ מאפשרים 

לימוד והדגמה של נושא השברים הפשוטיםמ1 שלם עד 1-12
                                                                         

305365 - סט 3 פאונים שברים ואחוזים-29₪

305039 - טנגרם מגנטי )4 יח’( 
+ כרטיסיות- 99 ₪

4 טנגרם גדולים 20 ס”מ כ”א 
ב- 4 צבעים + 24 כרטיסיות

                                                    

                                                                                                 

                                                                                       

 חדש ביסוד סלעית - שברים וטנגרם

4 לוחות שברים 
 ₪ 210

במקום 256

מבצע!

305107 - שברים מגנטיים לתלמיד 35 ₪  
*המחיר ללוח מגנטי 29 ₪
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33333- בסיס 10 מגנטי להדגמה 4 צבעים - 150 ₪ מבצע
בסיס 10 מגנטי מודפס מאפשר למורה                                            

המחשה של המבנה העשרוני ופעולות חשבון
בערכה: 121 יח’- 1 אלף, 10 מאות, 10 עשרות, 100 אחדות.

קליעה למטרה עד 100- 90 ₪
מטרה עגולה בקוטר 62 ס”מ

מודפסת+רבועי סקוץ צבעונים
עם 3 כדורי טניס מתרגלים פעלות חיבור חיסור וקליעה למטרה.
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305774- ארבע בשורה גדול 890 ₪  מבצע
משחק אסטרטגיה למרחב ולחצר.                                                   

מידות: רוחב 120 ס”מ,גובה 100 ס”מ, עומק 60 ס”מ
בערכה 42 עיגולי השחלה ב2 צבעים קוטר 10 ס”מ.

 חדש לרחבה ולחצר בית הספר

11111- דומינו וקפלה ענק - 190 ₪
מידות תיבה מלבנית: אורך 22 ס”מ רוחב 7 ס”מ, עובי 5 ס”מ פלסטיק קשיח

ניתן לשחק דומינו וגם את משחק הקפלה הידוע קורדינציה ורגישות.

305215 - שטיח שח מט 
וחיילים תלת מימדיים 440 ₪
במארז שטיח 160×160 ס”מ 
ו24 חייל שח מט מפלסטיק 

קשיח גובה כל חייל 25 ס”מ, 
ניתן לשחק ברחבת 

ביה”ס ובחצר
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11111 - לדוג אנגלית - 290 ₪
באמצעות 2 חכות דגים 26 אותיות שמאל הדפסה דו 

צדדית מתרגלים הכרת אותיות בניית מילים סדר אותיות 
ועוד....

                             

                      

חדש באנגלית                                                 
           

22222 לוח מגש מגנטי ו 180 אותיות אנגלית- 139 ₪
לוח מגנטי 31 ס”מ×23 ס”מ הנפתח ל2 מאפשר ל2 

תלמידים באמצעות 180 אותיות קפיטל ושמאל לתרגל 
אנגלית.

גודל כל לוחית אות מגנטית 2 ס”מ מצופה בקפסולציה.

305084 - 52 אותיות מגנטיות מעץ - 79 ₪
אותיות מגנטיות אכותיות מעץ צבעוני 26 קפיטל ו 26 

שמאל גובה כל אות 5 ס”מ ארוזים בקופסת עץ 16×15 
ס”מ


