
חשבון והנדסה   מוטוריקה גסה ועדינה   משחקי חשיבה 
     ובנייה   מדעים   משחקי שפה   ספרים   כלי נגינה
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ן לדי הג ס ד לי ג י קטלו



       stem wall – קיר הייטק לגן – מרכז פעילות רב שימושי ליצירה ובניה
עשרות פעילויות על גבי לוח קיר מודולרי, בנייה קבוצתית בשיתוף מספר ילדים. מסדרים 

צורות הנדסיות, פטריות, גלגלי שיניים, ברגים, נעצים על פי דגם, בצורה חופשית, 
הבנייה נעשית בצורה ידנית או באמצעות כלי עבודה.    

519271  לוח קיר הייטק בגודל 40/40              290 ₪ 
519270  לוח קיר הייטק בגודל 80/80                     1090 ₪ 
519286  לוח קיר הייטק בגודל 120/80                  1500 ₪ 

519286  לוח קיר הייטק לחצר בגודל 120/80
519285  לוח נייד דו צדדי בגודל 160/100             4500 ₪ 

עזרים לקיר הייטק:
519272 מארז 64 פטריות בשמונה צבעים          149 ₪ 
519277 מארז 25  נעצים ו 5 שרוכים                          89 ₪ 
519274 מארז צורות גיאומטריות, שלב א' 32 יח'      99 ₪ 
519275 מארז צורות גיאומטריות, שלב ב' 32 יח'      99 ₪ 
519273 מארז 64 ברגים בשמונה צבעים                 119 ₪ 
519276 19 גלגלי שיניים ושרשרת                           189 ₪ 
519284 מברג ומפתח ברגים                                       89 ₪ 
ערכת עזרים כוללת לקיר הייטק במחיר מוזל           690 ₪ 
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 519282

מארז קינטי לקיר הייטק      1090 ₪    
120 יחידות של כדורים וצינורות   

519258  מדף עץ לקיר הייטק      119 ₪    
519261   מדף פרספקס שקוף 

               לקיר הייטק                     149 ₪                       

 305172

חשבוניה גדולה לקיר      690 ₪
בגודל 46*46 ס"מ

519296

מארז כלי עבודה כולל מדף אחסון  279 ₪    

ערכות עזרים אופציונליות להוספה: 
880172AAA     מברגה עם 3 סוללות                    89 ₪

519285    לוח נייד לקיר הייטק דו צדדי   4500 ₪    

בגודל 160/100  ס"מ

519286    לוח לחצר לקיר הייטק   3690 ₪    

בגודל 120/80 ס"מ  + עזרים



ניתן לרכוש כלי מוסיקה בנפרד:
519412   גביע הקשה גווירו ומקוש     29 ₪   

519413   מקלות מקצב מעץ היקורי    29 ₪
519414   טמבורין 5 צלצלים כפולים    58 ₪   

519415   טמבורין פתוח                       29 ₪
519407   זוג מרקס עם ידית                39 ₪  

519403   מצילות אצבע                      29 ₪
519401   פעמוני אוקטבה מכוונים      189 ₪
519405   פעמוני רוח במעמד             299 ₪

519410   פעמוני צמיד                        18 ₪   
519410   פעמונית - ידית עם 5 פעמונים     29 ₪

519408   פעמונית - ידית עם 13 פעמונים   29 ₪   
519404  קסטנייטה מעץ טבעי                    18 ₪

519402   משולש מתכת עם  ידית אחיזה מיוחדת     29 ₪
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519267

יום יום שיר - ערכת מוסיקה 
מאת ד"ר עידית סולקין         1190 ₪  

20 שירי משחק ודקלומי משחק בהפקה מוזיקלית שמביאה אל 
הילדים סגנונות תרבותיים מגוונים. השירים והדקלומים רלוונטיים 

לנושאי הלימוד בגן על פי תכנית העבודה השנתית בגיל הרך

 הערכה כוללת:
  ערכת כלי נגינה חינוכיים: 3 תופי מרים, 3 קסטנייטות ,3 מצילות, 

  3 זוגות מקלות הקשה, 3 מוטות שפשוף, 3 מוטות פעמונים, 
  10 מקלות תיפוף.

  60 סרטוני הדרכה לגננת:
   20סרטונים עם תנועות ידיים והשיר .

   20 סרטונים עם כלי הקשה והשיר.
   20 סרטוני הדרכה לגננת,

  קבצי שמע של השירים לשימוש יום-יומי בגן. 

כל הסרטונים ניתנים גם להקרנה לילדים כחלק 
מלימוד פדגוגי איכותי. הסרטונים יכולים לשמש 

את הגננת לעבודה מוסיקלית-תנועתית 
מקצועית ואיכותית עם הילדים כחלק מההעשרה

 בגן – כהשלמה או כחלופה לחוגי המוסיקה. 
ספר מהודר המשמש גם להקראה בגן ומכיל 

מערכי שיעור סביב השירים.
 

ערכת מוסיקה לגן 
מאת ד"ר עידית סולקין
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חדש ביסוד לפינות הגן

519294

מטבח עץ לחצר גן הילדים    3450 ₪
גודל היחידה לאחר הרכבה 112*47*92 ס”מ.

ביחידה: תנור מרכזי, כיריים בעלי 4 יחידות חמום ,
 2 כיורים וברזים, כפתורי עץ, מתקן תליה 

למחבתות וסירים.
* הכלים בתמונה להמחשה בלבד.

 519262

תנור בישול מעץ לגן הילדים    649 ₪
עשוי מעץ אורן ניוזילנדי, מיועד לכיתת הגן

גודל היחידה לאחר הרכבה: גובה 52 ס”מ, רוחב 40 ס”מ, 
עומק 32 ס”מ.

  519263

כיור וברז לגן הילדים    590 ₪
עשוי מעץ אורן ניוזילנדי, מיועד לכיתת הגן

גודל היחידה לאחר הרכבה: גובה 61 ס”מ, רוחב 40 ס”מ, 
עומק 30 ס”מ.

 519264

מקרר מעץ  לגן הילדים      590 ₪
עשוי מעץ אורן ניוזילנדי, מיועד לכיתת הגן

גודל היחידה לאחר הרכבה: גובה 52 ס”מ, רוחב 40 ס”מ, 
עומק 34 ס”מ.

 519294

תנור וכיריים כולל כלים מעץ    529 ₪
כולל 7 כלי מטבח, ברוחב 36 ס"מ, 

גודל: גובה 54 ס"מ ועומק 21 ס"מ. 



יסוד - ספרים ומשחקים, רחוב החופר 34 א.ת חולון 58858 6

519280

ארבע בשורה ענק חדש    990 ₪  
בערכה 42 טבעות השחלה בשני צבעים, קוטר כל טבעת 10 ס"מ.

גודל המתקן : רוחב 120 ס"מ, גובה 100 ס"מ, עומק 60 ס"מ. 
מתאים לכיתת הגן ולחצר. עשוי מפלסטיק איכותי ועמיד עם מתקן 

נוח לשחרור הטבעות בסוף המשחק. 

519213

מעמד  יצירה שקוף לשולחן        649 ₪  
עשוי מעץ איכותי בגובה 65 ס"מ וברוחב 53 ס"מ. 

רוחב הרגליים 30 ס"מ. ניתן להניח על שולחן או על 
ספסל על פי גובה הילדים.

519212

מעמד שקוף ליצירה בגן        990 ₪  
מעמד יצירה מעץ בגובה 110 ס"מ, רוחב 69 ס"מ, 

רוחב הרגליים 40 ס"מ. חלון צביעה  איכותי דו 
צדדי, בתוספת ידיות פלדה לניוד הלוח.

 305053

לוחות ציור לחצר – פרחים   649 ₪  
5 לוחות גיר מפוליגל בקוטר 60 ס"מ כל לוח , 

בצורת פרח.     

ניתן לקנות פרח בודד במחיר 150 ₪ 
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305040

שולחן מים וחול      980 ₪  
לפיתוח יכולות מוטוריות, למידה חברתית, שיח מתמטי 

ומדעים. עיצוב יחודי של קרקעית השולחן, מאפשר 
חקר ומשחק בעומקים שונים. קוטר השולחן 75 ס"מ, 

גובה 58 ס"מ. מעמד מפלדה איכותית  ומכסה גדול 
לסגירת השולחן כשמסיימים לשחק.  

519200

שולחן מים וחול ענק     1290 ₪  
שקוף, בגודל 120 על 60 ס"מ כולל מכסה. ניצב על מעמד 

איכותי עם גלגלים ומנגנון נעילת גלגלים. 

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

משחקים גדולים לחצר הגן 

881159

צורות פלא מגנטיות ענקיות    279 ₪  
בערכה 120 צורות פלא מסול עבה , שבצידן האחד מגנט ובצד העליון 
משטח מחוספס המונע לכלוך. הצורות בששה צבעים שונים, ובצורות 
הנדסיות שונות . לבנייה ויצירה חופשית, בנייה על פי דגם, עבודה על 

שלם וחלקים, סדרות ועוד.    לגיל +3 

ניתן לרכוש מארז מוקטן של 60 יחידות     169 ש"ח
881094     כרטיסי צורות פלא                 29 ₪ 
20 כרטיסים בגודל 24*34 דו-צדדיים בשתי רמות קושי

881071  לוח נייד 80*120                     890 ₪ 
880478  לוח מגנטי מחיק 80*120            195 ₪

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

*בהזמנת לוחות יש לתאם אתנו את עלות המשלוח.
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519234

מסגרות עץ צבעוניות  לבניה     1390 ₪  
51 מסגרות עץ בעובי 6 ס"מ, במגוון צורות וגדלים , עם 

פרספקס צבעוני לבנייה חופשית. גודל הקוביות: 6/24 ס"מ,
 18/12 ס"מ. 

בניה בגן ובחצר 

519260

מסגרות עץ לחצר      1190 ₪  
27 מסגרות מעץ טבעי בעובי 12 ס"מ. גודל המסגרת הגדולה 

ביותר 24/12 ס"מ. גודל הקטנה ביותר 12/12/6 ס"מ. 
במארז מלבנים, ריבועים, משולשים, חצאי עיגולים. 

305622

גיאומטריקס הנדסי ענק       390 ₪
ערכה מודולרית ענקית המאפשרת בניית צורות 

הנדסיות ובניית גופים תלת מימדיים. 
בערכה 77 חלקים:

28 כדורים עם חורים בקוטר 7 ס"מ.
49 מקלות קשיחים באורך של 40 ס"מ.

2 יחידות

695 ₪ בלבד

519259

מסגרות עץ לבניה 58 יחידות     1690 ₪  
58 מסגרות מעץ ארופאי, בעובי 4 ס"מ. המסגרת הגדולה 
ביותר 32/8 ס"מ והקטנה ביות 8/8 ס"מ. בערכה מלבנים, 

רבועים, משולשים, עיגולים וחצאי עיגולים ומראות.  



57529

ערכת גלגלים לפולידרון ענק    290 ₪
מארז של 4 גלגלים ומחברים ליצירת כלי רכב בשיתוף

 הפולידרון הענק
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57525

פולידרון מחומשים ענק   ₪299  
12 מחומשים בגודל 31*26 ס"מ. מתאים 

לפולידרון הענק ולפולידרון סופר ענק. 

לגיל +2  

פולידרון  המקורי מאנגליה
  

57524

פולידרון סופר ענק לחצר     ₪1499  
ערכה של 36 יח'. 12 ריבועים מלאים, 12 ריבועים 

עם חלונות, 12 משולשים. מידות כל ריבוע 41*41 ס"מ. 
פי ארבע מהפולידרון הענק.      לגיל +2

57526 פולידרון סופר ענק בסיסי 12 חלקים  550 ₪

881042

פולידרון ענק        ₪779  
40 ריבועים ו 40 משולשים גדולים מפלסטיק בעל מרקם 
מחוספס ומיוחד המשלב משקל קל, רכות נעימה וחיבור 
קל ונוח של החלקים. לבנייה חופשית ועל פי דף הדגמים.

לגיל +2 

פולידרון ענק)80יח(

+ פולידרון גלגלים

990 ₪ בלבד
במקום 1069

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 
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לוחות קיר לגן

 305025

לוח קיר מגנטי למיון ומנייה    449 ₪
בערכה: לוח עץ בגודל 40*40 ס"מ עם הכנה לתלייה , מסגרת 

עץ לתלייה בצד הלוח,  10 כרטיסי דגם . שני שרביטים 
מגנטיים משמשים להזזת הלוחיות במבוך ולמיונן בעמודות 

לפי צבע או  לפי מספר. בזמן המשחק מתרגלים הילדים: 
מוטוריקה עדינה, תחילת חשבון , מיון על פי צבע תוך חיזוק 

חגורת כתפיים.

305064

יוצרים מבוך – ערכה מגנטית     ₪199  
בערכה 14 חלקים מגנטיים )גובה 5 ס"מ, הארוך ביותר 

באורך 25 ס"מ(, 4 גולות, 15 כרטיסי פעילות דו-צדדיים.
על גבי כל משטח ברזל )דלת או לוח מגנטי(, יוצרים מבוך 

בבנייה חופשית או על פי כרטיס הדגם.
המטרה: להעביר את הגולה מתחילת המסלול ועד לסופו.

305217

לוח קיר מבוך יהלומים    ₪379  
המבוך מיועד לתלייה על הקיר ועשוי עץ. מיועד 

לשחקן אחד לעבודה עצמית. המבוך מכיל בתוכו
 16 יהלומים וכן מגיע עם 10 כרטיסיות דגם. הילדים 
יזיזו את הקריסטלים בתוך המבוך על מנת ליצור את 

הדגם שמופיע בכרטיסייה. 

519221

מבוך פרפר מעץ לקיר     329 ₪  
מבוך  בגודל 46*46 ס"מ.   עשוי מעץ איכותי 

בעובי 6 ס"מ. כולל סידור תליה לקיר. 

519219

מבוך מעץ לקיר      329 ₪  
מבוך  קווים וגלים בגודל 46*46 ס"מ. עשוי מעץ 

איכותי בעובי 6 ס"מ. כולל סידור תליה לקיר. 

519293

לוח שריכה לתרגול מוטוריקה 
עדינה לקיר             449 ₪
תאום עין יד, תרגול מוטוריקה עדינה

 בגודל 46*46 ס"מ.
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519228

התאמת צורות מגנטיות לקיר    449 ₪  
16 צורות שונות במגוון צבעים להתאמת צורות 

וצבעים. בגודל 46*46 ס"מ מעץ איכותי בעובי 3 ס"מ. 

519230

לוח גלגלי צבע לקיר       449 ₪  
5 גלגלי צבע לגרוי הראיה. לוח אהוב על כל הילדים 

ביחוד על ילדים בספקטרום האוטיסטי.
 בגודל 46*46 ס"מ בעובי 6 ס"מ. 

519229

לוח אופטי תחושתי לקיר        449 ₪  
מכיל אלמנטים שונים של ראיה כמו גלגל צבעים 

מסתובב, מראה קמורה וקעורה, מראה צבעונית . גלגל 
הצבעים תורם גם לשיפור יכולת הריכוז. גודל הלוח 

46*46 ס"מ בעובי 3.5 ס"מ מעץ מלא. 

519320

לוחות קיר פעילים מעץ     
6 לוחות לתלייה בגודל 33*35 ס"מ לפעילות מוטורית בצבעים, 

צורות, מספרים ומוזיקה ולחיזוק חגורת הכתפיים. 

לוח אחד           299 ₪
ששה לוחות    1190 ₪

519218

לוח רגשות לקיר     369 ₪  
הלוח מאפשר לילדים לזהות ולשיים רגשות שונים, 

לרבים מהילדים חסר אוצר המילים להסבר התחושה 
שלהם וכן יכולת להבין הבעות פנים וגוף ולתרגמן לרגש. 

תורם להבנה של מצבים חברתיים, להרגעה ולפתרון 
בעיות חברתיות. הלוח מאפשר לילד ליצור את הבעת 
הפנים תוך הזזת העיניים , הגבות, האף והפה. ניתן גם 

להוסיף דמעות או סומק על הלחיים. על גבי הלוח 
שלושה צירים המתארים כעס, שמחה ועצב. 
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פינות יחודיות בגן

 305462

 שולחן אור שטוח בעל 
שלושה מצבי תאורה             890 ₪  

שטוח וקל בגובה 8 מ"מ. במידות 46*64 ס"מ. בעל תו תקן 
ואחריות לשנה. מלווה במדריך לגננת  ובו פעילויות במדעים, 

חשבון ושפה וערכת דסקיות. 

לשולחן ניתן לצרף עזרים שונים :
305207 לוח מסמר שקוף               25 ₪
305363 שש לוחיות צבע               25 ₪
305458 שרביטים ממגנטים           79 ₪

305135 ערכת דמויות שקופות      109 ₪
305047 מספרים שקופים              99 ₪

40 מספרים שקופים מ 0-9 , גודל מספר 
ממוצע 5*4 ס"מ. 

305458 צורות פלא שקופות )98 יח( 89 ₪

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

  519298

נול גדול מעץ         589 ₪  
בגובה 125 ס"מ וברוחב 64 ס"מ.

  519281

נגריה מודולרית לנגר הצעיר          990 ₪  
ארבע פעולות במכשיר אחד: ניסור, קדיחה, חריטה ושיוף. המסורית עובדת על 

ויברציות של המכשיר ולכן אינה חותכת את העור גם אם נוגעים במסורית בזמן 
פעולה. בטיחותי לילדים מגיל הגן. גוף המכשיר מפלסטיק ויש להתאימו לפי 

אופי הפעולה שרוצים לבצע. החריטה נעשית על גבי גלילי עץ, רצוי לעבוד עם 
לוחות דיקט רכים בעבודות הניסור.  



תיבה מעץ 
בגודל: 15*10.5*10.3 ס”מ ובתוכה 10 ירקות/פירות 

מעץ צבוע

305328   תיבת לימונים    ₪59  
305341  תיבת תפוחים    ₪59
305395  תיבת גזרים        ₪59
305323  תיבת בננות       ₪59
305321  תיבת פלפלים    ₪59

WWW.YESOD.CO.IL :להזמנה ולפרטים נוספים: 03-5587990 או באתר

305131
מד גובה תיבת נח מעץ   99 ₪

 305150
מד גובה גמדים מעץ      99 ₪

פינת נגרות בגן     
פינת נגרות הכוללת: שולחן + 2 משקפי 

מגן, 3 חגורות, סרט למדידה, פטיש,
2 מברגים  ו 2 כליבות 

305320

דוכן מכירה מעץ איכותי          949 ₪   
דוכן איכותי מעץ  עם סוכך בגודל:103*105*150 ס"מ. 

מיוצר באירופה. לגיל +5
*תוספת עבור הובלה והרכבה 250 ₪ 

ד
ב

ל
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ה 
ש
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מ

ה
ל

ם 
רי

יז
ב

א
ה

 *

פינת נגרות

ב- 790 ₪ בלבד

  

305464  מארז כלי עבודה לערוגה  49 ₪
גודל ממוצע 20 ס"מ: את קטנה, מעדר קלשון ומגרפה קטנה  

כלי עבודה לפינת נגרות:
305441 כליבה                 29 ₪
305445 משקפי מגן        18 ₪
305446 מברג                  16 ₪
305442 פטיש                  29 ₪
305443 חגורת כלים        29 ₪
305444 סרט למדידה      29 ₪

 305440

שולחן נגרות         590 ₪  
עשוי מעץ איכותי , בעל מדף מחורר לאכסון כלי 

העבודה, ומשטח משורטט עם קנה מידה. 
רוחב השולחן והמדף 60 ס"מ, גובה 66 ס"מ, 

עומק 34 ס"מ. רוחב המדף 11 ס"מ.
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זהירות בדרכים לגן 

305493

רמזור חשמלי ללימוד 
חוקי התנועה           ₪179  

מופעל בצורה ידנית או בצורה אוטומטית. 
מתאים לתרגול מעבר בצומת רחובות. 

במצב האוטומטי הרמזור משנה את המצב 
מדי 30 שניות. גובה כולל המעמד 74 ס"מ.

  519254

שטיח מעבר חציה   199 ₪
יריעת פלסטיק עמידה ורחיצה  

באורך 2 מ' וברוחב 1:20 מ'. 
כולל רעיונות לפעילות. 

3055050

אפוד זוהר ללימוד 
בטיחות בדרכים 29 ₪  

519251

זוג תמרורי  עצור   79 ₪  
זוג תמרורים לתרגול בשילוב 

מעבר חציה. 

519254

שטיח זהירות בדרכים         359 ₪  
במארז שטיח בגודל 160*160 ס"מ,קובית כיסים, 

כרטיסי תמרורים, 4 צועדים, דסקיות להנחה ומדריך 
מפורט לגננת.

ערכת זהירות בדרכים לגן: 

2 תמרורי עצור,  מעבר חציה, 

2 אפודים,  ערכת תמרורים, 

רמזור חשמלי , שטיח 

זהירות בדרכים

999 ₪ בלבד
במקום 1153

פעילויות להורדה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 



WWW.YESOD.CO.IL :להזמנה ולפרטים נוספים: 03-5587990 או באתר

 519589

ערכת תמרורים      279 ₪ 
בערכה שלושה בסיסים, שלושה מוטות +

 12 תמרורים. גובה כל  תמרור 1 מטר.  

305424

הרמזור השקט – מד רעש בגן      490 ₪  
רמזור אמיתי בגובה 44 ס"מ וברוחב 11 ס"מ .

מאפשר בחירה ברמות רעש שונות בחדר הכיתה תוך 
שימוש במערכת האורות. ככל שרמת הרעש עולה, 

האור משתנה מירוק לאדום, בליווי צליל אזהרה אותו ניתן להשתיק.
בנוסף, ניתן להשתמש ברמזור ללימוד חוקי התנועה ולהכנת הילדים 
לפעילויות שונות בגן, לדוגמה נפעיל את  האור הצהוב המורה על כך 

שאנו מתכוננים לפעילות והירוק כאשר אנו מתחילים בה. 

519209

מחסום רכבת    ₪149  
גובה המחסום 65 ס"מ, 

אורך הזרוע 75 ס"מ. 

305508

6 חיצי סימון    69 ₪  
לרצפה מגומי מיוחד מונע החלקה

305221

כפות רגליים לסימון   39 ₪  
8 יחידות

 305509

כפות ידיים לסימון   39 ₪  
8 יחידות



סרטון הדגמה באתר יסוד
WWW.YESOD.CO.IL 

יסוד - ספרים ומשחקים, רחוב החופר 34 א.ת חולון 58858 16

519238

מבוך 1-5 – התאמת כמות, 
מספר וצבע          169 ₪

במבוך לוחיות צבע, לוחיות מספרים וכמויות , 
מוט מגנטי וכדוריות.ניתן להזיז את המספרים 

ואת הצבעים וליצור משימות שונות לילדים. 
עשוי מעץ מלא בגודל 28*28 ס"מ ובעובי 32 ממ. 

 519244

טנגרם גדול מעץ           129 ₪
ניתן לבנות ריבוע מחלקי הטנגרם בתוך המסגרת, או 

לבנות דגמי טנגרם שונים על פי האיורים שבשני 
צידי הלוח. גודל הלוח 28*28 ס"מ. 

519243

תמונות וצלליות          169 ₪
על גבי לוח בן 9 צלליות בונים הילדים את התמונות. כל 
תמונה בנויה משני חלקים כך שמתקבל פאזל תמונות 

בנוסף להתאמה. הקלפים והכפיסים הם דו צדדיים. ניתן 
להתאים צללית לתמונה, תמונה לתמונה או צללית 

לצללית. גודל הלוח 28*28 מעץ מלא. 

519245

מטריצת מיון צורה וגודל     139 ₪
על גבי טבלה בלוח מעץ ממקמים הילדים 

את העצמים על פי תמונה וגודל. 
גודל הלוח 28*28 ס"מ.

519246

בונים מגדלים             229 ₪
במשחק 18 גלילי עץ בגדלים שונים , 18 כרטיסי 

דגם כפולים , למיון ולבניה על פי דגם.

519257

מטריצת מיון צורה וכמות  139 ₪
על גבי טבלה בלוח מעץ ממקמים 
הילדים את העצמים על פי תמונה 

וכמות. 

 519239

עיר המספרים         449 ₪
על גבי לוח עץ בגודל 38*38 ס"מ, בונים עיר שלמה 

.דרך חווית המשחק והבניה לומדים התאמת מספרים 
וכמויות ויחסים במרחב. מצורפת חוברת פעילות ובה 

29 כרטיסי דגם.

משחקי עץ לשולחן

519231    לוח מראות מעץ    119 ₪  

4 מראות על גבי לוח אחד: מראה קמורה, 
מראה קעורה, מראה מגדילה ומראה רגילה. 

בגודל 28*28 מעץ מלא בעובי 15 ממ. 
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305096

משחק קלאס חשבוני       ₪169  
פאזל שטיח צבעוני בצרוף קוביית נקודות ענקית 

ומדריך מפורט לגננת. במדריך משחקי חשבון 
המשולבים בפעילות מוטורית מהנה. 

לגיל +4

305169

דומינו גדול       ₪99  
28 יחידות דומינו בגודל 7*14 ס"מ.  מפוליטלן 

דחוס צבעוני ונעים למגע.

880180

סטנד קליעה למטרה           ₪379  
סטנד רחיץ, בעל כיסים, המתקפל לארבעה מצבי משחק: 
צד המספרים, צד הצבעים, צד הצורות וצד פתוח למשחקי

שפה שונים. לסטנד מצורפות 12 שקיות זריקה בצבעים שונים
ועליהן מספרים מ 1-12 ומדריך מפורט לגננת ובו עשרות

פעילויות בהתאם לנושאי התוכן הנלמדים בגן    

305216

מגדל מספרים        ₪170  
במשחק 10 גלילי בד רכים ועליהם מספרים 

1-10. גובה כל גליל 14.5 ס"מ, קוטר 4.5 ס"מ  
וכדור.  לגיל +4    

881015

דומינו ענק דו שימושי      169 ₪  
שני משחקים באחד, משחק דומינו ומשחק 

אסטרטגיה - מפולת לבנים.
גודל כל לבנה 7/22 ס"מ. מכיל 30 לבנים + 

קוביית משחק גדולה. 

משחקי רצפה

פעילויות להורדה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 
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305198

שטיח אותיות    ₪329  
המשחק משלב פעילות לימודית בתחום הכרת האותיות, 

הצבעים, צליל פותח וסוגר, מילים ועוד. 
מכיל: שטיח רחיץ ועמיד מבד שמשונית בגודל 

160*160 ס"מ, כדור אותיות , מדריך לגננת 
המכיל פעילויות בצמוד לתכנית הלימודים בגן . 

לגיל +4

305083

שטיח סולמות ומגלשות    ₪330  
נטפס על הסולמות ונרד במגלשות בהתאם לקובייה .מכיל: שטיח בגודל 180*160 ס"מ, קוביית משחק 

גדולה, ארבעה צועדים, מדריך לגננת.  לגיל +5 

305450

שטיח חשבון עד 12        259 ₪   
משחק המשלב מוטוריקה עם הכרות עם 

מספרים, השוואה, פעולות חשבון בקבוצה 
וביחידים.מכיל: שטיח מבד שמשונית רחיץ 

בגודל 120*150 ס"מ,  3 קוביות ענקיות, 
28 דסקיות ומדריך מפורט. 

פעילויות להורדה 
באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

פעילויות להורדה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

שטיחים מלמדים
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305211

שטיח חשבון עד 30       329 ₪   
שטיח בגודל 140*160 ס"מ עליו מודפסים 30 מספרים 

צבעוניים מ – 0 – 30. לתרגול בצעידה של : מנייה, זוגי 
ואי זוגי, חיבור וחיסור עד 30 ועוד. 

לשטיח מצורפים שני פאוני 10, 28 דסקיות בארבעה 
צבעים ורעיונות להפעלה. 

מומלץ לגן חובה ולחטיבה הצעירה. 

305095

שטיח חובק עולם           ₪335  
משטח פעילות ליחיד ולקבוצה המאפשר פעילויות 

בנושאים: שפה, חשבון והנדסה, מדעים, עונות 
השנה ועוד. מכיל: שטיח בגודל 160*160, כדור 
צורות וכמויות, 32 מסגרות ועיגולים מסול עבה

)להנחה על השטיח(, מדריך לגננת. 

מותאם לתכנית הלימודים בגן מגיל 3-7 
ולחינוך המיוחד

פעילויות להורדה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

פעילויות להורדה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

305353

שטיח חינוך לתזונה נכונה      ₪330  
על גבי השטיח משחקים הילדים ולומדים את הנושאים 

הבאים: שיום סוגי מזון שונים, קבוצות מזון, פירמידת המזון, 
מקורות המזון, צבעים ומזונות, תזונה נבונה ועוד. 

מכיל: שטיח מברזנט רחיץ בגודל 180*180, קוביית נקודות 
ענקית מספוג, 32 מסגרות ועיגולים מסול עבה לסימון והנחה 

על השטיח, מדריך מפורט

350192
שטיח הליכה עד 30      ₪170  
ברזנט רחיץ באורך 6 מטר וברוחב 30 ס"מ 

לתרגול הכרות עם מספרים, מנייה, מנייה בהמשך, 
חיבור ועוד. בצירוף מדריך מפורט.

לגיל +5 
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880369
דרך הצורות ההנדסיות  ₪399  
שש צורות הנדסיות בשישה צבעים שונים, 

עשויים מפלסטיק איכותי בגודל: 70*70 ס"מ.  
מצורפות הוראות לפעילות מוטורית בקבוצה 

וביחידים ללמוד צורות וצבעים.

לגיל +3

305412

מסלול שיווי משקל מעוגל  ₪449  
במסלול :חלקי מסלול בארבעה צבעים, 12 חלקים 

המרכיבים מעגל, 12 חלקים ישרים וארבעה צלבים.  
החלקים מאפשרים הליכה במעגל, יציאה מהמרכז 

והליכה לכיוונים מנוגדים, יצירת שני מסלולים 

מקבילים. 

לגיל +3

*הצורות מגיעות עם מעמד אחד לכל צורה. 

519036
מסלול הליכה - שיווי משקל    ₪699  

מסלול הליכה מגוון המורכב מ 28 חלקים צבעוניים )ב 6 צבעים(. 
החלקים מפלסטיק קשיח במיוחד, בעלי חלק עליון מחוספס,

בטיחותיים ונוחים להליכה.אורך כל חלק כ 20 ס"מ, גובה 10 ס"מ. 
4 מחברים מאפשרים בניית מסלול רבועי, ניתן לבנות מסלול 

ישר, פתלתל או עגול. מצורפות הוראות המשלבות זיהוי
צבעים ומנייה עם תרגול מוטורי. לגיל +4

מסלול שיווי משקל 

ב- 389 ₪ בלבד

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

ספורט בגן
מוטוריקה גסה, מסלולים ומשטחי פעילות

מסלול הליכה ב- 

559 ₪ בלבד
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305378

מסלול תחושתי מעץ       1990 ₪   
בערכה 10 קורות דו צדדיות באורך 92 ס"מ 

וברוחב 12 ס"מ כל אחת., 11 מחברים. 

519003    מסלול תחושתי ביער               ₪1200  

305550   חלוקי נחל - מסלול תחושתי    ₪699  

מסלול מוארך - 8 חלים עם משוחים בטקסטורות שונות
מסלול כיפות - 6 כיפות , בקוטר 40 ס"מ , 35 ס" ו 27 ס"מ. 

305238

כיפות דריכה תחושתיות )16 ס”מ(      ₪169  
ארבע כיפות  בקוטר  16 ס"מ מגומי.הכיפות  מאפשרות: 

הליכה או דילוג מכיפה לכיפה, עמידה על שתי רגליים, 
עמידה על רגל אחת ,"עמידת כלב",  לשיפור יציבה ושיווי 
המשקל בשילוב של פעילות של מילוי הוראות.  לגיל +3 

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

881098

כדור פיזיו  
בקוטר 55 ס"מ   79 ₪  

305209

צלחת וסטיבולרית קטנה - בילבו  ₪159  
מפתח מיומנויות מוטוריות, איזון, התמצאות במרחב, 

וקשר עין –יד. ילדים יזיזו אותו, ינדנדו אותו, ימלאו בו חול, 
ישבו עליו, יתחבאו בתוכו, יציצו ויתנדנדו. גודל: 

39X39X22 ס"מ, משקל 750 גר'.  לגיל 7-2

שני המסלולים 

כולל מחברים

1799 ₪ בלבד
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880787

מסלול הליכה 
משופע   ₪290    259 ₪

המסלול בנוי משישה חלקים  - 4 בגובה 
אחיד ו2  משופעים, החלקים מחוברים 

בחבל איכותי המאפשר סידור שונה של
המסלול בכל פעם. מידות כל חלק : 

אורך 50 ס"מ, גובה 10 ס"מ, רוחב 13 ס"מ.
פלסטיק איכותי, נוח לאחסון-ניתן לערום 

את החלקים זה על גבי זה

 519155

 ₪ 199 שקי קפיצה עם מספרים 
שישה שקי קפיצה , בשישה צבעים שונים,  

ועליהם מספרים מ 1 - 6. השקים מבד ניילון , 
עם ידיות חזקות, בגודל 30*60 ס"מ. 

305086

מסלול הליכה - כיפות    ₪290    259 ₪
המסלול בנוי משש כיפות, מחוברות בחבל איכותי בשישה צבעים שונים. 

קוטר בסיס הכיפה 30 ס"מ, קוטר משטח הדריכה 24 ס"מ. גובה כל כיפה 13 
ס"מ. פלסטיק איכותי, נוח לאחסון-ניתן לערום את החלקים זה על גבי זה.

סולם זריזות מתכוונן לשני גבהים – 
519192   10 שלבים          159 ₪  
519191    6  שלבים           109 ₪

את שלבי הסולם ניתן לפרוש על הקרקע או 
להרים אותם ובכך ליצור מסלול מכשולים.

גובה השלב המורם 10 ס"מ. המרווח 
בין שלבי הסולם 44 ס"מ. 

2 מסלולים

ב- 450 ₪ בלבד

בתמונה מודגמים שני 
מצבי הסולם

  305373

מנהרה מתקפלת גבוהה     190 ₪  
באורך 180 ס"מ ובגובה 60 ס"מ. 
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305526

 חישוק מפלסטיק איכותי    20 ₪
 בקוטר 60 ס"מ. ארבעה חישוקים בצבעים : 

אדום, ירוק, כחול וצהוב 

מחברים
מחברים יחודיים ליצירת מסלולים ומבנים 

מיוחדים. המחבר ננעל סביב החישוק ומאפשר 
העמדה של החישוק. מתאימים לכל חישוק 

שטוח.  
519056   מחבר לשני חישוקים             15 ₪ 
519057   מחבר לשלושה חישוקים       18 ₪ 
519058   מחבר לארבעה חישוקים        22 ₪ 

519197

מחבר ליצירת משוכות ומעברים   12 ₪  
מחבר מסתובב למוט, לחישוקים עגולים ושטוחים. 

מאפשר יצירת מבנים שונים בגן ובחצר. 

519196

מוט באורך 1 מ' ובקוטר 25 מ"מ   12 ₪  

 519195

מעמד רב תכליתי למוטות 
וחישוקים   35 ₪  

במעמד ניתן להניח מוט במאונך או במאוזן, 
חישוק שטוח וחישוק עגול.

מוטות, חישוקים 
ומחברים:

305166

קונוס 30 ס"מ עם חורים    18 ₪
מגיע בצבעים אדום וצהוב

4 חישוקים

ב- 66 ₪ בלבד

מחבר

מוט

מעמד רב תכליתי

305756

דורכים על אבנים     ₪299  
במארז 3 זוגות קביים. הקביים בעלות שני מצבים לתרגול שיווי 

משקל.  מימדי "אבני הדריכה" – 16*10*8 ס"מ. הקביים 
מסוגלות לשאת עד למשקל של 60 ק"ג.    לגיל +3 

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 
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519189

משוכה מתכווננת 
בשלושה גבהים   39 ₪  

רוחב המשוכה 46 ס"מ, גבהים:
 15 ס"מ, 24 ס"מ , 32 ס"מ.

 305525
חישוק בחמישה צבעים  29 ₪ 

חישוק עבה ואיכותי בקוטר 60 ס"מ 
ובעובי 2.5 ס"מ. ניתן להרכבה על פי 

צבע. חמשת הצבעים מאפשרים
משחק ואחיזה על פי צבע. 

ב- 19 ₪ בלבד!

צועדים בזוגות      
305409  מארז לשני ילדים            279 ₪

305410  מארז לארבעה ילדים      489 ₪

מארז של שני זוגות משטחי דריכה  להליכה בזוג  או 
של ארבעה זוגות משטחי דריכה  להליכה בקבוצה. 

בכל משטח רצועות להתאמה לגודל הרגל ומחברים 
בטיחותיים לחיבור בין הזוגות. מידות כל משטח דריכה 

39.5*12.5*2.5 ס"מ. לתרגול מוטוריקה גסה, ועבודת 
צוות.  לגיל +3 

305214

גלילי הליכה עם רפידות  ₪39  
זוג קביים מפלסטיק איכותי בעלות רפידות גומי 

למניעת החלקה. קוטר בסיס הקביים 12 ס"מ, 
גובה 13 ס"מ, אורך כולל 145 ס"מ. 

לגיל +3 

 519116

מחיר 69 ₪  קביים רגלי חיות   
כל מדרך בקוטר של כ 24 ס"מ, עשוי מסול 

בעובי 4 ס"מ, ועליו מצויירת טביעת  רגל של 
חיה. חבל איכותי באורך 1 מטר מאפשר 

פעילות בתנועה 

305324

עומדים ולא נופלים        ₪129  
מתרגלים שיווי משקל בעזרת מעמד איכותי. 

מידות: 58*12.5*10 ס"מ. למשקל של עד 90 . לגיל +4 

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 29 ₪ בלבד!

           
3 משוכות

ב- 100 ₪ בלבד!

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 45 ₪ בלבד!
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519204   מבוך שיווי משקל       ₪199  

צלחת פלסטיק בגודל 54*40*2.5ס"מ. )א.ר.ע(. ניתן לשחק בעמידה 
על גבי הצלחת או בישיבה. משקל מרבי 60 ק"ג. לגיל +3 

  305531

פיתה ליציבה ותחושה    79 ₪  
מומלץ לילדים עם בעיות קשב/תחושה להניח 

את הפיתה על מושב  או על משענת הכסא.

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

מבחר מכשירי כושר לגן 
להזמנות : שי גליס 050-4546021

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

519312

תופסים ברשת לשישה ילדים   179 ₪  
6 רשתות לתפיסה ושלושה כדורים למשחק מהנה 

בזוגות או במעגל

519315
תופסים ברשת לזוג ילדים   69 ₪

305309

צלחת וסטיבולרית לשיווי משקל     ₪390  
הצלחת בקוטר 85 ס"מ ובעומק 15 ס"מ. נושאת משקל 

מקסימלי של 60 ק"ג. בעלת קווים ומבנה המונע החלקה 
ומאפשר ישיבה נוחה של הילד.   לגיל חצי שנה+ 

881160

השחלה למטרה צבעוני מעץ    ₪159  
משטח נייד לקליעה למטרה במידות 56*56 ס"מ. 

כולל 5 לולאות חבל לזריקה משלב פעילות מוטורית עם 
חשבון. מצורפות דבקיות צבעוניות והוראות. משחק לגיל הגן.

 690 ₪ בלבד!

למכשיר
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   305467

המיקרוסקופ הראשון שלי      159 ₪  
מיקרוסקופ אמיתי אשר תוכנן במיוחד לידיים קטנות! אין צורך לעצום עין 
אחת, בתוך המיקרוסקופ מערכת מתקנת כך שהחפצים שומרים על כיוון 

ימין ושמאל. מצוייד בתאורת לד המאפשרת אבחנה בפרטים הקטנים. 
מידות: גובה 21 ס"מ, רוחב 18 ס"מ.  מגדיל פי 8.

AAA נדרשות 3 סוללות

     519041

פריסקופ כולל משקפת      129 ₪  
פריסקופ בגודל 12.2*16.5*32 ס"מ הבנוי 

מצינור נשלף , שתי מראות ומשקפת המגדילה 
פי 3. צינור הפריסקופ מאפשר הארכה ב 16 

ס"מ נוספים לאורך מקסימלי של 48 ס"מ.

519043

טלסקופ חד עיני עם חצובה     89 ₪  
טלסקופ הבנוי משלושה גלילים נשלפים , מגדיל פי 15, 

לצפייה בעצמים רחוקים. במארז עם החצובה עדשה נוספת 
להגדלה פי 25 וכן חצובה בגובה 25 ס"מ.

אורך הטלסקופ במצב סגור 21 ס"מ. רוחב העדשה 35 מ"מ.

   519042

טלסקופ חד עיני )ללא חצובה(   59 ₪  

WWW.YESOD.CO.IL סרטון הדגמה באתר יסוד

מדעים בגן

    881139

מראותיים   39 ₪ 
מידות מראותיים פתוחות 29*10 ס"מ. 

     519041

טלסקופ דו עיני לילדי הגן   259 ₪  
בעיצוב מיוחד עבור עיני ילדים קטנים, מגדיל 

פי 10. בעל חצובה בגובה 25 ס"מ.
גוף הטלסקופ באורך 33 ס"מ.
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    305498

קופסת חרקים       69 ₪  
קופסת חרקים בעלת מכסה מעוגל 

בעלת ידית נשיאה באורך 19 ס"מ.

519047

מגדלת עין העכביש  49 ₪   
מגדילה עד פי 10. לצפייה בעצמים בגן ובשדה. 

בעלת שרוך תליה. מידות 12*5.5 ס"מ. 

  305468

מגדלת מקצועית למדען הצעיר  159 ₪  
כמעט מיקרוסקופ!  כפתור נוח מאפשר לילדי הגן למקד את 

המגדלת, מגדיל פי 20! ניתן לנתק את החלק העליון ולבחון 
עצמים בחצר ובבית. מידות: גובה 21 ס"מ, רוחב 10 ס"מ. 

בקנייה מעל 20 יח'
ב- 30 ₪ בלבד!

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

305032

מגדלת דו כיוונית  ₪69  
מגדלת בגודל 19*13 ס"מ המאפשרת מבט על עצם ממספר 

כיוונים ומגדילה פי חמש. מניחים את העצם על גבי משטח 
המגדלת. מבט מן הצד מראה את החלק התחתון של העצם. 

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 45 ₪ בלבד!
 305494

מארז 2 קופסות חרקים - טרריום ₪89  
במארז - 2 קופסאות, בשני גדלים, לאיסוף ולגידול 

חרקים, מפלסטיק איכותי, בעלות ידית נשיאה, פתחי 
אויר ומכסה קטן נוסף המאפשר פתיחה מהירה בעת 

הכנסת החרקים. 
מידות:  הקופסה הגדולה 20-*13*13 ס"מ , 

הקופסה הקטנה 16*12*10 ס"מ.



יסוד - ספרים ומשחקים, רחוב החופר 34 א.ת חולון 58858 28

880349

זכוכית מגדלת ענקית          32 ₪  
למגדלת מסגרת פלסטיק עבה המונעת שבירה וכן נשלף המאפשר 

העמדה  של המגדלת וצפייה בנוחות. בקוטר 10 ס"מ ומגדילה פי 4 וחצי. 

    305168

מגדלת קטנה מגדילה פי 6    10 ₪  
קוטר העדשה 5.5 ס"מ, אורך כולל 12.5 ס"מ.    305041

מגדלת כוס קטנה       18 ₪  
מגדלת כוס בגודל 7 ס"מ ואפשרות הגדלה 

פי 4. בתחתית הכוס משורטט קנה מידה. 

 305379 

ערכת חקר לילד – 
 ₪ 35 מגדלת, מלקחיים ומיכל איסוף 

ערכת חקר לאיסוף ולתצפית בזוחלים,  בחרקים ובצמחים. 
בערכה: מיכל איסוף אובלי באורך 15 ס"מ ובגובה 10 ס"מ, 

זכוכית מגדלת במכסה המיכל, מלקחיים לאיסוף ושרוך תליה. 

880376

מגדלת שולחנית )הגדלה פי 5(   ₪69  
קוטר העדשה 8 ס"מ. קוטר בסיס המגדלת 14 ס"מ. 

           
בקנייה מעל 20 יח'
ב- 27 ₪ בלבד!

בקנייה מעל 20 יח'
ב- 26 ₪ בלבד!

 519309 

 ₪ 390 מראה ענקית קמורה 
גודל 40*40 ס"מ  
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519045   משקפת מגדילה פי 10    129 ₪  

     305290

מגנט פרסה ענק בגודל 20 ס"מ       59 ₪  

 519012
מגנט פרסה קטן בגודל 10 ס"מ      25 ₪

שרביטים מגנטים  )ראה עמוד 4( 
ערכת מגנטים קטנים

  305431

משקפת קטנה ללא צורך בכוונון    35 ₪  
משקפת קטנה ואיכותית במידות 110*80*40 מ"מ, 

מגדילה פי 3. רוחב העינית 28 מ"מ. 

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 28 ₪ בלבד!

  880355

תחנה למדידת מזג אויר    219 ₪  
עמדה מלאה למדידת נתוני מזג האויר . על גבי 

עמוד מרכזי מותקנים: מד מהירות וכיוון הרוח, 
מד טמפרטורה, ומד גשם. בגובה 65 ס"מ.

  305453

מד גשם     49 ₪   
יחידה למדידת גשם לנעיצה בקרקע.

305058

שרביטים ממגנטים      79 ₪  
במארז 2 שרביטים מגנטיים איכותיים ו 100 דסקיות 

. אורך כל שרביט 20 ס"מ, קוטר כל דסקית 2 ס"מ.

 305430

מצפן    25 ₪  
בקוטר 48 מ"מ עם סרט תליה.  



880368

דגם שיניים גדול  ₪159  
דגם בגודל 16*16 ס"מ בצירוף מברשת שיניים. הדגם 

מאפשר הכרת השיניים, לימוד היגיינת הפה ולימוד 
צחצוח נכון. 

305607

מראות גמישות            159 ₪  
4 מראות בצורת ריבוע, מלבן, עיגול ומשולש. גודל כל לוח 

מראה 20*35 ס"מ, בעלות מסגרת בטיחותית וגמישה. 
המסגרת מאפשרת כיפוף המראה לכיוונים שונים 

משחקי "פרצופים מצחיקים". 

880354

גוף אדם תלת מימדי )טורסו(   560 ₪  
המודל מדגים את מיקומם הנכון והמדויק של האיברים 
הפנימיים בגוף האדם. עשוי מפאולירטאן נוח להרכבה 

ופירוק ומלווה מפתח תמונות מפורט לכל חלק. 
מכיל 11 חלקים בפרופורציות מדויקות.

    880503

משקפיים מחליפות צבעים  ₪69  
זוג משקפיים בעלות שני חריצים במסגרת להחלפת 

6 העדשות המצורפות ליצירת קשת צבעים. 
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  834503

מראה קמורה/קעורה  18 ₪ 
כל מראה היא דו צדדית )גם קעורה וגם קמורה( 

בקוטר 12 ס"מ .

  519173

נבטוטית   
ערכה אקולוגית מלאה להנבטת זרעי אלפלפא בגן 

ובבית. מוכן לאכילה אחרי חמישה ימים. מתנה נהדרת 
לטו בשבט, סוף שנה או ימי הולדת.

ערכה קטנה 12 ש"ח 
ערכה גדולה 19 ש"ח
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880348

שעון חול צבעוני גדול   ₪90 
מיכל צבעוני בגובה 15 ס"מ המכיל חול 

ומאפשר מדידת זמן בהתאם לזרימת החול. 
לבחירתכם מגוון שעונים: 1 דקה, 2 דק' 5 

דק',  10 דק ו 15 דק'. 

305500

שעון גדול ומחיק להדגמה    59 ₪  
שעון בעל מחוגים מפלסטיק עם משטח מחיק לכתיבה. 

מידות : גובה 40 ס"מ רוחב 30 ס"מ

305020   שעון אנלוגי דיגיטלי מחיק קטן    19 ₪

מידות: גובה 16 ס"מ רוחב 13 ס"מ 

  305122

שעון בועות 1 דקה    29 ₪

 305377

טיימר המחשתי מגנטי 
בקוטר 7 ס"מ    129 ₪

מאפשר מדידה של זמן מדקה ועד שעה, פס הצבע 

הולך וקטן ככל שהזמן עובר, עד לצלצול השעון. 
השינוי בצבע מאפשר לילדים, שאינם "קוראים שעון", 

להעריך כמה זמן נותר להם. 

ש           
חד

במבצע!!

ב- 99 ₪ בלבד

880586

מד טמפרטורה גדול לגן   ₪59  
מד טמפרטורה באורך 40 ס"מ בעל שנתות גדולות וברורות. 

מאפשר מדידת חום בתוך החדר במקום מוצל. 

305052    מד טמפרטורה אישי קטן      ₪19  
באורך 17 ס"מ.

  519199

מד טמפרטורה רב שימושי     49 ₪  
באורך 40 ס"מ עם סידור תליה ונעיצה בקרקע , 

כולל 6 סמנים הניתנים להזזה לתיעוד טמפטורות 
שונות בזמנים שונים. 

           
בקניית 3 שעונים

ב- 225 ₪ בלבד

306660

שעון בועות 5 דקות   69 ₪
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305268

מאזני שקילה כוסות    ₪129 

305268A
מאזני שקילה כוסות

 + 24 דובוני משקל   ₪149  
מאזניים בעלי מיכלים בנפח חצי ליטר. מאפשרים 

מילוי בנוזל, שקילה עם דובונים במשקלים מוגדרים 
ועצמים שונים. 

881052

מאזני שקילה כפות    ₪149  

881052A
מאזני שקילה כפות + 

24 דובוני משקל     ₪169  
להשוואת גופים ועצמים, משקל ונפח. 

305343    דובוני משקל )ערכה בסיסית(   ₪39  

מארז של 24 דובונים במשקל 8 גרם  )6 יח'(, 12גרם )6 יח'( 
ו- 4 גרם )12 יח'(. 

305344   דובוני משקל )ערכה מורחבת(   ₪109 

מארז של 96 דובונים במשקל 12 גרם, 8 ג’ ו 4 גרם. עשויים 
מפלסטיק קשיח בארבעה צבעים, למנייה, השוואה וחיבור. 

305437

משורות למדידה )7 יחידות(          ₪149  

881046

מערכת כלי ליטר        ₪59  
מערכת של 6 כלי מידה מכויילים מפלסטיק קשיח ושקוף 

בגדלים: 10 מ"ל, 50 מ"ל, 100 מ"ל, 250 מ"ל, 500 מ"ל, 1 ל'.  

305128       מד מרחק   ₪159  

מדידת מרחק תוך כדי הליכה כאשר הגלגלת צמודה 
לרצפה. כל מטר או 10 ס"מ ישמע קליק. כולל תצוגה 

מספרית של המרחק שעברנו.

מדעים - מדידות
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305149

לדוג חשבון   290 ₪    
במשחק: 2 חכות ו 30 דגים ועליהם מספרים מ 1 

עד 30. ניתן לתרגל וללמד: הכרות עם מספרים, 
רצף 

מספרים, השוואת מספרים, חיבור וחיסור עד 30. 
מצורף מדריך לגננת.

ניתן לרכוש חכה נוספת במחיר 29 ₪ 

  305439

כוסות הפלא - 
ליצירת מספרים, חיבור וחיסור   79 ₪

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

305183

קלפי משחק ענקים           69 ₪  
56 קלפי משחק יחודיים למשחק ולימוד חשבון בבית 
הספר. 4 סדרות של מספרים מאפס ועד 13 בארבעה 

צבעים, בכל קלף מספר וכמות . גודל כל קלף 17/12 ס"מ. 

519215

פרחי קסם          119 ₪  
מודל עשורי כמותי המייצג אחדות ועשרות. עשרה עלי כותרת צבעוניים מתחברים ויוצרים פרח המייצג 
עשרת מושלמת וסגורה. ניתן להדגים את הרכבי המספר 10 על ידי שימוש בשני צבעים. בתמונה ייצוג 

המספר 16 ובניית תרגיל חשבון בתחום העשר. המארז מכיל עשרה פרחים על גבי מוט, לעבודה עד 100.

מתמטיקה בגן 
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811117

קופה רושמת גדולה        ₪299  
קופה רושמת צבעונית וגדולה בגודל 24*26 ס"מ, 
בעלת צג דיגיטלי. ניתנת לרכישה בצרוף שטרות 

ומטבעות של מדינת ישראל. 

305425  שטרות )100( 25 מכל סוג   20 ₪ 
519159  מטבעות מעורבים )125 יח' – 5 סוגים( 49 ₪ 

קופה+שטרות
+מטבעות

ב- 339 ₪ בלבד!

WWW.YESOD.CO.IL סרטון הדגמה באתר יסוד

305250

ערכת מתמטיקה 
לגן הילדים          ₪1490

מאת ד"ר ג'וני אוברמן
ערכה ייחודית , מלווה במדריך לגננת, 

המבוססת על תכנית הלימודים במתמטיקה
בערכה: שטיח עד 30, לוחות פעילים, רצועות  

לבנייה, גופים גדולים, צורות פלא, מאזנים 
מתמטיים, שעונים, פאוני ענק, קוביות ועוד. 

  519111

מאזניים מתמטיים קטנים     ₪59  
רוחב המאזניים 37 ס"מ, גובה 15 ס"מ. כולל 20 כפיסים.

519094

כרטיסים למאזני מספרים  20 ₪
מארז של 10 כרטיסים דו צדדיים העוסקים ב: 
השוואת מספרים וכמויות, מנייה, תרגילי חיבור 

תרגילי מנייה בהמשך. 

           

בקניה מעל 20 יח'

ב- 35 ₪ בלבד

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

881047 מאזניים מתמטיים גדולים   115 ₪  
רוחב המאזניים 64 ס"מ, גובה 30 ס"מ. השוואת מספרים, 

התאמת כמות למספר, חיבור וחיסור. כשהמאזנים מאוזנים 
– התוצאה נכונה. מצורפים דפי פעילות. לגיל +4 
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 305426

חיות למיון ולמנייה    159 ₪ 
במארז 120 חיות מפלסטיק. 10 סוגי חיות בשישה צבעים שונים 

ביניהם: דב, גמל, ג'ירף, פיל, קרנף, גורילה, היפופוטם, אריה, 
קנגרו ונמר. גודל כל חיה בין חמישה לשישה ס"מ.  לגיל 3 + 

 305428

 ₪ 159 פירות למיון ולמנייה    
במארז 108 פירות שונים עשויים מפלסטיק. שישה סוגי 

פירות בשישה צבעים שונים והם: תפוח, בננה, תפוז, 
אוכמניות, ענבים ותות.    לגיל +3

 305427

 ₪ 129 כלי תחבורה למיון ומנייה 
במארז 72 כלי תחבורה מפלסטיק. גודל כל כלי בין 4 ל 5 ס"מ. 

ששה כלי תחבורה בששה צבעים, והם: מכונית, קטר רכבת, 
אוטובוס, מטוס, אניה. המארזים משמשים ל: משחקי דמיון, 

מנייה, מיון על פי צבע וסוג, יצירת סדרות. לגיל +3

880393

מספרים מגנטים מעץ   ₪79  
60 מספרים מגנטיים וסימני פעולות. גובה מספר 

ממוצע 5.5 ס"מ.  

           
2 מגשים

ב- 59 ₪ בלבד!

305406    מגש מיון לגן     ₪39  

מגש מפלסטיק איכותי בעל 7 תאים, בקוטר 33 ס"מ. 

 305047

מספרים שקופים      99 ₪
40 מספרים שקופים מ 0-9 , גודל מספר ממוצע 5*4 ס"מ. 
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305126

קופסת חיבור מפוצלת  29  ₪  
קופסה בגודל 12*8 ס"מ בעלת שלושה תאים 

ובתוכה 20 חרוזים, לתרגול חיבור וחיסור עד 20. 
משקשקים את הקופסה. הכדורים עוברים בין 

התאים. מרימים את אחד המכסים ומונים 
את הכדורים.  

519306

קוביית נקודות בתוך קובייה  ₪12  
קובייה קטנה בתוך קובייה שקופה וגדולה יותר. גודל 

הקובייה החיצונית 3 ס"מ. כאשר מטילים את הקובייה 
מקבלים 2 תוצאות )של הפנימית ושל החיצונית( וניתן 

לעסוק בהשוואת המספרים שיצאו, לחבר ולחסר.   

305505

מספרי קסם   190 ₪   
מארז בן 34 מספרים, של מספרים מ 1 ועד 10 בגדלים 

פרופוציונלים לערך המספר, עשויים מעץ ממוחזר.
מניחים את המספרים זה על גבי זה ויוצרים תרגילי 

חשבון )בתמונה 5+5=4+6=3+7=10(

305609

בונים ספרות
ערכה ליצירת ספרות ענקיות   ₪189  

בערכה 30 רצועות פלסטיק איכותיות )באורך של 
עד 25 ס"מ(, 20 ברגים, 5 כרטיסים דו צדדיים ליצירת

 ספרות מ 0 ועד 9. הערכה מאפשרת עבודה של
4 ילדים במקביל ביצירת אותה ספרה.  

           לגיל +5

305501

מלחמת צפרדעים בחשבון     30  ₪
במשחק תחרותי מקפצים את הצפרדעים אל הקערה 
ולומדים מספרים ופעולות חשבון בסיסיות. מכיל: 12 

צפרדעים ועליהן מספרים מ1-6, קוביית משחק והוראות 
לשישה משחקים שונים.

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 24 ₪ בלבד!
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881064   דסקיות מניה מפלסטיק     39  ₪  

200 דסקיות. קוטר כל דסקית 2.5 ס"מ 

519019   לוחיות מניה מפלסטיק      39  ₪  

200 לוחיות. אורך כל דסקית 2.5 ס"מ 

 305225

עץ החרוזים חיבור וחיסור עד 10             20 ₪  
משקשקים את העץ, מונים את החרוזים, כמה חסר לעשר? 

מסובבים את העץ - התוצאה בצד השני.

305023

חרוזי חשבון להשחלה    ₪159  
116 חרוזים צבעוניים מודפסים בארבעה צבעים, כולל 
פעולות חשבון. בכל חרוז צד חלק המאפשר פעילויות 

כמו: התאמת כמות למספר, רצף מספרים ותרגילי 
חשבון. מצורפים 12 שרוכים להשחלת החרוזים. 

כדורים חכמים - מחיר לכדור     20  ₪
תופסים את הכדור. מה יצא מתחת לאגודלים? משחקי חשבון, שפה וחברה בסדרת הכדורים 

החכמים. הוראות משחק לזוג ולקבוצה מצורפות לכל כדור. 

881095   כדור המספרים – לזיהוי מספרים וארבע פעולות חשבון

881161   כדור צורות  וכמויות – להשוואת כמויות, זיהוי צורות, משחקי צורה וצבע

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 17 ₪ בלבד!

WWW.YESOD.CO.IL סרטון הדגמה באתר יסוד



519009

חשבוניית עמודות עם חרוזים    ₪59  
בחשבוניה 3 עמודות , שניתנות לפירוק.  בסיס החשבוניה 

באורך 15 ס"מ. גובה 12 ס"מ. מצורפים 27 חרוזים ו-30 כפיסי 
מספר מפלסטיק ועליהם המספרים מ 0-9. מיועד ל: מנייה, 

השוואה, המחשת מושג המספר ועוד. 

881108  חשבוניה מעץ      ₪49  
חשבוניית חרוזים איכותית מעץ. גובה: 30 ס"מ, 

רוחב: 30 ס"מ  

305179 חמשבון 20 חרוזים  29 ₪ 
חמשבון להבנת חיבור וחיסור עד 20. 

מתאים במיוחד לחינוך המיוחד.

880041

פיגווינים מתחשבנים:
משחק עד 20          ₪59  

 ערכה מודולרית המכילה 10 בסיסים מתחברים ומאה 
 פינגווינים בעשרה צבעים שונים. ניתן לרכוש גם שני 

בסיסים + 20 פינווינים. להמחשת הרכב המספר, לתפיסת 
כמות, לספירה ומנייה ולתרגילי חשבון. 

880746

פינגווינים מתחשבנים: משחק עד 100 219 ₪ 

881048

תבניות ליי       ₪69  
כל לוחית, העשויה מסול נעים למגע, מתארת 

מספר בין 1 ל 10. העיגולים נשלפים ומאפשרים 
מנייה . במארז 10 תבניות
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305130

מד גובה       ₪49  
בגובה 180 ס"מ. להצמדה לקיר או להנחה על הרצפה. 
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  305495

תפוזים וטנאים    59 ₪  
משחק קלפים העוסק במנייה, התאמה בין כמות 

למספר, חיבור והשלמה לעשר. מניחים במרכז 
השולחן טנא ועליו מצוין מספר. כל משתתף 

בתורו צריך להניח קלף אחד או שניים של תפוזים 
שסכומם זהה למספר שעל גבי הטנא.  

ל 2-6 משתתפים 

 305282

דומינו מגנטי צורות וצבעים    99 ₪
במשחק 56 יחידות דומינו . ניתן לשחק רק על פי 

צבע, רק על פי צורה או ליצור במהלך המשחק 
עירוב של צורות וצבעים. 

305281

למי יש יותר      99 ₪
משחק למנייה והבחנה כמותית. מסובבים את המחוג, כל 
השחקנים הופכים קלף אחד כלפי מעלה. מנצח השחקן 

אשר בקלף שלו יש את הכמות הגבוהה ביותר מהקבוצה 
שעליה הורה המחוג. 

  305394

דומינו משולשים    109 ₪ 
משחק אסטרטגיה המשלב חשיבה והכרות עם מספרים. במשחק 
76 משולשי עץ.על כל משתתף להניח משולש כך שכל המספרים 

בכל הקודקודים המשיקים יתאימו זה לזה.

  519310

תבנית ביצי פלסטיק 
ובתוכה מספרים מ 1-10    129 ₪
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305414

שקיות זריקה צבעוניות   ₪69 
שש שקיות זריקה לשילוב בין משחק מוטורי 

להכרות עם צבעים , גודל כל שקית 12*12 ס"מ. 305199

שקיות מספרים       ₪109  
10 שקיות זריקה רכות מבד צבעוני ועליהן ספרות 

וכמויות. מצורף דף הוראות למשחק לשילוב משחק 
מוטורי עם לימוד חשבון וצבעים.

  305208

פאון 10 פאות ענק מספוג )14 ס”מ(    35 ₪ 
  305537

פאון 12 פאות ענק מגומי )11 ס”מ(    35 ₪

  305111

קוביית פעולות חשבון ענקית    ₪18  
קוביות איכותיות מספוג בגודל 13 ס"מ למשחק ולימוד

305204  2 קוביות ספרות ענקיות      ₪35 

305201  2 קוביות נקודות ענקיות      ₪35  

 ₪ 39 519004   זוג קוביות נקודות  

 ₪ 39 519010   זוג קוביות מספרים 

 ₪ 39 519016   זוג קוביות פעולות  

גודל כל קוביה 8 ס"מ. עשויות מפוליטלן דחוס ואיכותי. 

519242

ספרות מגנטיות ענקיות    ₪89 
10 ספרות בגובה 15 ס"מ. בצד אחד ספוג רך 

ובצד השני מגנט. 
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305070

קוביות מתחברות             ₪79  
מארז של 100 קוביות בגודל 2 ס"מ בעשרה צבעים,, 

לבניית דגמים, מנייה, המחשת העשרת הראשונה ובנייה 
חופשית על גבי משטח העבודה.   גיל +5  

305611    משטח עבודה מחורר בן 100  חורים
                 לבניה עם הקוביות        25 ₪

519073    כרטיסי דגם לקוביות מתחברות  20 ₪

   305345

גופים צבעוניים מסול 
דחוס ואיכותי      129 ₪  

במארז 13 גופים בצבעים שונים , 

גודל הבסיס 4 ס"מ. סה"כ 36 יחידות.

           
ב- 69 ₪ בלבד!

 519198

כובע הקסמים - תשובה 
לכל השואלים    149 ₪

משלשלים את קלף השאלה דרך החריץ 
העליון בכובע, הקלף מתהפך ונפלט 

בתחתית עם התשובה. ניתן לרכוש את 
מארזי הקלפים הבאים:

מארזי קלפים )בכל מארז 25 יח'( : 
519466   צבעים וצורות            29 ₪
519464   מספרים ומנייה          29 ₪
519462   זיהוי אות פותחת       29 ₪
519461   זיהוי אות סוגרת        29 ₪

519460   קלפים ריקים ליצירת משימות      29 ₪
519467   מי יוצא דופן-קבוצות סמנטיות     29 ₪ 
519468   מי יוצא דופן - צליל פותח             29 ₪
519469   מי יוצא דופן - צליל סוגר              29 ₪

סרטון הדגמה באתר יסוד
WWW.YESOD.CO.IL 

פינת קסם 
ללימוד
חשבון 
ועברית

לומדים בגן

           
כובע הקסמים +

4 מארזי קלפים

ב- 219 ₪ בלבד
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305019

לוח מסמר 25 + גומיות    ₪19  
לוח בגודל  15*15 ס"מ ועליו 25 פינים לבנייה חופשית 

ועל פי דגם, כולל מארז גומיות צבעוניות. 

519108   לוח מסמרים גדול + גומיות      29 ₪  

לוח בגודל 23*23 סמ” ועליו 122 פינים.

519304  כרטיסי דגם ללוח מסמר        ₪39 

305205

מודל דינמי של
צורות גיאומטריות  29 ₪  

מודל בעל צלעות הניתנות לפירוק, להארכה ולקיצור 
מאפשר הדגמת צורות גיאומטריות בסיסיות: 

משולשים, מרובעים, קווים וזויות.   לגיל +4

305400

רצועות גדולות לבניית מצולעים  ₪69  
24 רצועות מפלסטיק ב6 צבעים ו6 אורכים שונים החל 
מ 10 ס"מ ועד 30 ס"מ. חיבור קל בקליק של הרצועות 
מאפשר הדגמה של צורות גיאומטריות שונות בגדלים 

ערכת לוחות מסמרים שונים. 

לקבוצה בקניית

 4 לוחות מסמרים גדול + 

כרטיסי דגם ב- 

129 ₪ בלבד!

 305510

קוביות בניה גמישות   369 ₪  
350 קוביות גמישות ורכות בשלל צבעים. 

  305279

לוטו צורות וצבעים     99 ₪
במשחק 2 לוחות מחוג, 6 לוחות אישיים ו 36 כרטיסיות.

בשתי רמות למשחק לפי צבע, צורה או שילוב של שניהם 
מומלץ לגיל 3-7.  מיועד ל 2-6 משתתפים.
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  305252

גומיגנט    199 ₪  
משחק גומיות מגנטי, ליצירת דגם לבד 

ובקבוצה, במשחק: לוח מגנט גדול, 4 לוחות 
עץ קטנים עם מגנט, 14 כרטיסי דגמים , 68 

גומיות צבעוניות.   לגיל +4

 519126

פטריות לבנייה  - 
מארז קבוצתי         179 ₪

במארז 600 פטריות בשישה צבעים עליזים. 4 משטחי 
בנייה שקופים בגודל 16*16 ס"מ , 15 כרטיסיות דו 

צדדיות. מניחים את הכרטיסיה מתחת למשטח 
העבודה ובונים על פי הדגם. מתאים ל: בנייה חופשית, 

העתקת דגם, מנייה ומיון . גיל +4

 305171

גיאוכיף – 
₪ 99 חשבוניית צורות 

בערכה: 36 צורות גיאומטריות שונות, 
בשישה צבעים שונים.  2 מעמדים , 

6 עמודות להשחלת הצורות, 10 כרטיסיות 
דו צדדיות ליצירת 20 דגמים שונים. 

 גיל +2

 305603

מארז קוביות מתחברות לכיתה   590 ₪
במארז 470 קוביות מתחברות בצבעים ובאורכים 

שונים, )בנוסף לקוביות, מלבנים וחצאי קוביות(, 80 
מוטות חיבור בשני צבעים,28 כרטיסי דגם דו-צדדיים 

)54 דגמים(, מיכל אחסון מהודר בגודל 40*25 ס"מ.  
גיל +5 

ב- 69 ₪ בלבד

משחקי בניה והרכבה
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305623

גיאוסטיקס מורחב- 
רצועות לבניה+כרטיסי דגם    ₪159  

ערכה חדשה ומורחבת הכוללת 200 רצועות ישרות ומעוגלות בשמונה אורכים 
שונים )מ 2.5 עד 15 ס"מ( בליווי 30 כרטיסי דגם דו צדדיים )60 דגמים שונים(, 

לבנייה על פי דגם ולבניית צורות גיאומטריות. 

 305601

משחק חלוקי נחל    169 ₪  
במארז 36  חלוקי נחל העשויים מפלסטיק רך ונעים למגע. 

החלוקים בשישה גדלים ובשישה צבעים. 20 כרטיסיות 
דו-צדדיות. גודל חלוקי הנחל מ 3 ס"מ ועד 9 ס"מ. 

מתאים לקבוצה של 4 ילדים. לגיל +3

 305602

חלוקי נחל לגיל הרך           169 ₪ 
במארז 48 חלוקי נחל בארבעה גדלים ובשישה צבעים. 

12 כרטיסי דגם דו צדדיים בגודל A4 .  לגיל +3

129 ₪ בלבד

  305604

מארז חלוקי נחל לכיתה   590 ₪
מיכל איכותי ובו:  252 חלוקי נחל בשישה גדלים ובשישה 
צבעים, 47 כרטיסי דגם, 3 חוגות ליצירת משחקים שונים. 
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881040
פולידרון מארז בסיסי        ₪119  
במארז 40 משולשים, 20 ריבועים ו 10 מחומשים, 

לבנייה חופשית וליצירת גופים שונים. 

305534

₪ 379 פולידרון מארז מורחב       
מכיל 160 משולשים, 80 ריבועים 

ו 40 מחומשים.  
סה”כ 280 חלקים

שיווק בלעדי של מוצרי 
פולידרון  המקורי מאנגליה 

881039

פולידרון מגנטי -     ₪799       
מאפשר בנייה של גופים תלת מימדיים. דלי גדול  ובו 96 

 חלקים: 60 משולשים ו 36 ריבועים. בליווי כרטיסי דגם.
מוצר מגנטי  יחודי המאפשר גם בניה לגובה. 

גיל +3

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

ב- 590 ₪ בלבד

57518
פולידרון למהנדס הצעיר       ₪390  

פיתוח מקורי תוצרת אנגליה המאפשר בניה וחקר ,
גלגלי השיניים בנויים מיחסים של 8,16 ו 24 ובכך 

מאפשר בנייה של מודלים שונים רבים. מכיל כרטיסי 
דגם לבנייה וחלקים שונים ורבים: מסגרות, גלגלי שיניים, 

שרוכים ומיסבים.
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519028

קוביות מגנטיות צבעוניות 
להרכבה בתלת מימד         249 ₪ 

120 חלקים - 100 קוביות מגנטיות  בגודל 2 ס"מ ב- 8 
צבעים יפיפיים + 20 עיגולי מתכת בשני גדלים + סט 

כרטיסיות דגם צבעוניות. 

519276

ערכת גלגלי שיניים ופרחים       279 ₪ 
מכילה 116 חלקים. 

519232

ערכת גלגלי שיניים        329 ₪ 
מכילה 150 חלקים במיכל 

ב- 129 ₪ בלבד

3050762

גיאומטריקס      159 ₪   
ערכה מודולרית בת 330 חלקים המאפשרת בניית צורות 
גיאומטריות שונות ובנייה חופשית בתלת מימד. בערכה 
250 מקלות בששה אורכים וצבעים שונים ו 80 כדורים. 
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880168

מרכז יצירה - מברגת קסם  ₪299  
בערכה: מברגה בטיחותית המופעלת באמצעות סוללות, 
מברג ידני, מפתח ברגים, ברגים צבעוניים,  10 כרטיסיות 

צבעוניות  דו-צדדיות, ומשטח עבודה.       לגיל +5

ניתן לרכוש מברגה נוספת במחיר   99 ₪

880174

מברגת קסם - ערכה לגן  1200 ₪ 
בערכה: 4 מברגות, 4 משטחי עבודה, 4 סטים 
של ברגים צבעוניים, סט אחד של כרטיסיות.   

519610

קוביות מניה מעץ   ₪79 
102 קוביות צבעוניות בגודל 2 ס"מ ב-6 צבעים

)17 קוביות מכל צבע(. לבנייה ומנייה. ניתן לצרף למארז 
כרטיסי דגם לבנייה ברמות שונות. 

519073   מארז כרטיסי דגם לקוביות מניה ולקוביות 
מתחברות     ₪20

519084

קוביית סומה         ₪49  
משחק אתגרי לבניית קוביה גדולה משבעה חלקים  מעץ 
ממוחזר. גודל הקוביה 7*7 ס"מ. לקוביה מצורף מארז של 

25 כרטיסי דגם לבניית דגמים נוספים. המשחק ארוז 
בקופסא שקופה מפלסטיק כולל מכסה.    לגיל +5  

           
ערכה לגן

ב- 990 ₪ בלבד

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 35 ₪ בלבד!

סרטון הדגמה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 

 305223

מסגרות וקשתות לבניה מעץ 
בצבעי הקשת              300 ₪ 

37 יחידות מעץ צבעוני איכותי, גודל הקוביה הקטנה 
ביותר 3 ס"מ, , אורך הקשת הגדולה ביותר 15 ס"מ



יסוד - ספרים ומשחקים, רחוב החופר 34 א.ת חולון 58858 48

סימטריה בארץ 

הגיאומטריה +

עזרים+3 מראותיים

ב- 299 ₪ בלבד

  519316

קוביות וגופי עץ מגנטיים 
לבנייה על פי דגם   199 ₪  

36 קוביות וגופים שונים בגודל 3*3 ס"מ 
+ 12 כרטיסים.

305606

מגדל גופים בניה על פי דגם    ₪189  
בערכה: 4 גופים שונים , כל גוף בשלושה דגמים שונים, 

בגודל 5 סמ"ר, 40 כרטיסי דגם, חלקם עם ציורים וחלקם 
עם הוראות לביצוע. המשחק מפתח חשיבה אסטרטגית 

ומוטוריקה עדינה.  לגיל +5 

  305513

גופים מגנטים וגלגלים  199 ₪  
במארז 36 חלקים , לבניה חופשית 

ועל פי דגם. 

 305071  סימטריה בארץ הגיאומטריה + עזרים   199 ₪  

משחק המאפשר בנייה חופשית של מאות דגמים בצורה חופשית ובעזרת כרטיסי דגם. ניתן למקם את 
המראות בזויות שונות וכך לבנות חצי דגם, שליש דגם, רבע דגם ויצירת דגם שלם מתוך ההשתקפות. 

במארז נכללות 30 צורות פלא , 50 גיאוסטיקס, 4 מראות, בסיס ו 64 כרטיסיות.   לגיל +5 

880500   סימטריה בארץ הגיאומטריה   149 ₪ 
משטח, 2 מראות, 48 דפי עבודה ב 12 דגמים. 

           

2 ערכות לגן

ב- 359 ₪ בלבד
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350201

צורות פלא        ₪99  
250 צורות פלא מפלסטיק מלא בעובי של 0.5 ס"מ 

 לבנייה חופשית ולבנייה על פי כרטיסי דגם.

881094

כרטיסי צורות פלא    ₪29  
24 כרטיסים בגודל 24*34 ס”מ דו צדדיים בשתי רמות קושי  

  305295

צורות פלא מגנטיות במיכל     ₪120  
200 יחידות

305533A לוח מגנטי אישי לתלמיד    ₪29
לוח מגנטי מחיק בגודל 24*23 ס”מ

305275  חוגת צורות פלא                  ₪6 
₪ 29 519071  מדבקות צורות פלא        

10 דפי מדבקות בגודל A4  ליצירת כרטיסי דגם צבעוניים 
נוספים לצורות הפלא וליצירה.

519150

צורות פלא מעץ ממוחזר     79 ₪  
250 צורות בעובי 0.5 ס"מ.

305456

צורות פלא בלתי שגרתיות מעץ    119 ₪  
שש צורות הנדסיות לריצופי צורות ביחד עם צורות 

הפלא הקלאסיות ובנפרד. במארז 52 יחידות גדולות , 
כאשר בכל יחידה נכנסות מספר צורות פלא. בעובי 1 ס"מ 

519053

צורות פלא מעץ מלא   119 ₪  
250 צורות בעובי 1 ס"מ.

צורות פלא מגנטיות

4+ לוחות מגנטיים

מחיקים אישיים

ב- 200 ₪ בלבד!

519210

צורות פלא בלתי שגרתיות מגנטיות  119 ₪  
52 יחידות גדולות לחקר, ריצופים בשילוב עם צורות הפלא. 
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880179

מלקחיים גדולים  ₪10  
אלסטיות מוגבלת של המלקחיים 

דורשת מן הילדים דיוק בהרמת פריטים 
קטנים ומחזקת את שרירי כף היד.  

אורך: 15 ס"מ.   לגיל +4 

80050

מלקחי לחיצה      ₪15  
מלקחיים אלו תוכננו במיוחד לחיזוק אצבעות וכפות ידי 

ילדים קטנים. השימוש דומה לשימוש באטב כביסה. 
לחיצה על גוף המלקחיים פותחת את החלק דמוי הכפית 

במלקחיים. 12 ס"מ .  לגיל +3 

305405

מלקחיים גדולים דקים   ₪10  
מלקחיים צבעוניים באורך 12 ס"מ, 

לחיזוק האצבעות, לתרגול מוטוריקה 
עדינה, לפעילויות של מיון ומנייה.    

לגיל +2 

880183

מלקחיים בינוניים רכים  ₪10  
מלקחיים בעלי אלסטיות גבוהה, נוחים לשימוש, מתאימים 

לגיל הצעיר יותר, לתרגול מוטוריקה  עדינה.    לגיל +2 

305757

טבעת גומי רכה    19 ₪    
קוטר 15 ס"מ. 

 305408

מלקחיים בעלי שלושה 
זרועות   18 ₪ 

305422

כרית אחיזה לעפרון ולעט    ₪10  
גודל הכרית 3 ס"מ. מאפשרת אחיזה 

נוחה של העפרון.

מוטוריקה עדינה
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משחקי שפה, תקשורת ורגשות

305411

שקיות זריקה - אותיות                ₪259  
27 שקיות זריקה, ועליהן אותיות הדפוס כולל הסופיות. 
מתחת לכל אות -  ציור )תומך זיכרון( המאפשר קישור 

בין אות לצליל. השקיות בארבעה צבעים , דבר 
המאפשר גם משחקים לפי צבע . מצורף דף פעילות 

לילדי הגן.   
לגיל +3 

305404   כיסויי עיניים                ₪49  

שישה כיסויי עיניים  בצבעים שונים , למשחקי 
ניחוש ומישוש. )מומלץ כאביזר משלים לערכת 

הלו מי על הקו ול ולקוביית הכיסים(. לגיל +3 

 519023 חרוזי אותיות להשחלה     159 ₪

116 חרוזים מרובעים בגודל 2.5 ס"מ. על גבי החרוזים: 
4 סדרות של אותיות האלף בית, 2 סדרות של האותיות 

הסופיות ותוספת של אותיות אהו"י. מצורפים 12 
שרוכים להשחלה. 305397

חושבים אותיות    89 ₪  
מאת ד"ר יפית מורדוף וטלי בר ששת

משחק יחודי וחדשני לזכירת שמות האותיות וצורתן 
בקלות ובמהירות , כל אות מיוצגת באיור תומך. 

המשחק כולל רעיונות למשחקים שונים עם הקלפים. 
מומלץ לגיל 3-7. 

           
קוביה + כרטיסים + 

הוראות
ב- 69 ₪ בלבד!

WWW.YESOD.CO.IL סרטון הדגמה באתר יסוד

305413

קוביה צבעונית עם כיסים          ₪49  
בגובה 15 ס"מ , מאפשרת עבודה גם על פי צבעים. 

תוספת עבור כרטיסים לקוביה        25 ₪

פעילויות להורדה באתר יסוד

WWW.YESOD.CO.IL 
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הלו מי על הקו       
ערכת שפופרות, צנורות אלסטיים ומחברים מאפשרת פעילויות משחק, דיבור 

והקשבה בין זוגות ובקבוצה. מצורפות הוראות משחק . לגיל +2  

880075   ערכה לזוג                     159 ₪ 
880444   ערכה לחמישה ילדים    349 ₪  

56683

משחק זיכרון שמיעתי מעץ    ₪159  
במשחק 6 זוגות של מנסרות מעץ , לכל זוג צליל זהה. 

בבסיס כל מנסרה סימני תווים בצבע שונה -לבדיקה 
גודל כל חלק 6.7*6.7*5.8 . סה"כ 12 חלקים.   גיל +3

880005

ציור בשלבים מאת יעל לב - אור      ₪119
ערכה בת 14 כרטיסיות דו צדדיות. בצד אחד של הכרטיס 

מופיע הציור השלם, בצד השני מופיע אותו ציור מחולק 
לשלבים. בעזרת "מסגרת הפלא" מתקדם הילד ומעתיק את 
פרטי הציור עד הגיעו לציור המוגמר. מומלץ לילדים מעוכבי 

התפתחות כהכנה לכתיבה. 

305356

מה אני מרגיש?   ₪69 
משחק רביעיות , בכל רביעיה מודגם רגש 

אחר. המשחק נותן הזדמנות להפתח 
ולשוחח על רגשות . לגיל +4

305355

לתת ולקבל!     ₪69          
משחק זיכרון שכולו מעשים טובים. בנוי מזוגות של שאלות ותוכן, 

במציאת זוג מקריאים את השאלה ועונים עם הילדים , במלל או 
בפנטומימה. לגיל +3

 305482

פעמון לחיצה שולחני  ₪19  
קוטר הפעמון 7 ס"מ, גובה 5 ס"מ. 
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880616

אותיות מגנטיות מעץ  ₪79  
58 אותיות מגנטיות בעברית, 2 אותיות מכל אות 

ו- 4 אותיות מאותיות אהוי. גובה אות 5.5 ס"מ.  

305084 אותיות מגנטיות באנגלית  79  ₪

880290

מי יוצא דופן מאת הילרי הרצברגר     ₪139 
במשחק 150 כרטיסים, על כל כרטיס ארבע תמונות.בכל

כרטיס תמונה אחת יוצאת דופן. הכרטיסים מחולקים לקבוצות 
של מילים בעלות צליל פותח זהה, צליל סוגר זהה וקבוצות 

סמנטיות. 

305273

קוביות אותיות וסימני ניקוד   ₪89   
מארז של 30 קוביות סול ועליהן כל האותיות 
וסימני הניקוד. כל אות מופיעה 5 פעמים וכל 

סימן ניקוד 4 פעמים. 

305337

סכנה - הזהר    ₪49              
ליצירת רצף סיפור ולהגברת המודעות לסכנות שונות 

בבית ובחצר. במשחק 48 כרטיסי ציורים המשמשים 
ליצירת 12 סיפורים ברצף.   לגיל 4-8

305340

סיפור קלף        ₪49  
במשחק 48 כרטיסי ציורים המשמשים ליצירת 

12 סיפורים ברצף.   לגיל  4-8 

  305491

רצף של סיפור      100 ₪
מאת ד"ר יפית מורדוף וטלי ברששת 36 כרטיסות 

המרכיבות 8 סיפורים באורכים שונים , כרטיסיות 
עזר ליצירת הסיפור, חוברת עבודה. 
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519166

בונים בניינים     80 ₪          
משחק רביעיות בתמונות להעשרת השפה, המלמד 
את הילד את ההטיות של הפועל בבניינים השונים. 

ניתן לשחק בשתי צורות: משחק זכרון ומשחק 
רביעיות. לדוגמא: אוכל, מאכיל, אכול, נאכל... 

מומלץ מגיל 4 ומעלה ל 2-4 משתתפים. 

חדש!
סדרת משחקי תמונות 

מאת שגית כהן – קלינאית תקשורת

305129    מי ומי      80 ₪          

15 קלפי תמונות ובהם דמויות של ילדים- בגב כל קלף 
תאורים והגדרות של הדמויות. 15 קלפים ובהם הדמויות, 
המרכיבים תמונה שלמה של הכיתה. באמצעות הקלפים 

ניתן לשחק במגוון משחקים שמקנים מיומנויות תיאור 
)מראה, מיקום, פעולה, וכן שיפור זכרון שמיעתי ומציאת 

דמיון ושוני. מומלץ מגיל 4 ומעלה. 

 519167

נחש חמש      80 ₪          
משחק חמישיות מהנה לשיפור מיומנויות שליפת מילים, תיאור והגדרה. באמצעות 
המשחק הילדים לומדים להגדיר ולתאר מילים על פי מאפיינים שונים, מה שמשפר 

את איכות אחסון המילים בזיכרון ובעקבות כך את המהירות והדיוק בשליפתן. 
לדוגמא: חולצה שייכת למשפחת הבגדים - לובשים אותה – עשויה מבד – יש לה 

שרוולים ולפעמים גם כפתורים – היא מתחילה בצליל חו 

519165

משפחה שכזאת     80 ₪          
רהיטים לסלון ורהיטים למטבח, רהיטי גינה ורהיטי 
חדר שינה. משפחה שכזאת הוא משחק ברביעיות, 

המאפשר לילד להתנסות בהכללה ובמיון. 

519170

דו מילי      80 ₪          
עמוד בספר או עמוד חשמל? דו מילי הוא משחק זיכרון, המלמד את 
דו המשמעות בשפה. המשחק מורכב משמונה עשר זוגות של שמות 

עצם זהים עם משמעות שונה.

519168    נחש חמש ג'וניור      40 ₪   

519171   דו מילי פעלים     80 ₪          

מודד חולצה או מודד חום? המשחק מורכב משישה עשר
 זוגות של פעלים זהים עם משמעות שונה.



519163

אם ... אז..     80 ₪          
משחק זכרון בתמונות למשפטי תנאי. מסדרים את הקלפים בשתי קבוצות על 

השולחן. חלק משפט ראשון וחלק משפט שני. מרימים שני קלפים ומנסים ליצור 
משפט הגיוני."אם הילדה תנשוף על הנרות אז הם יכבו". 

מומלץ מגיל 3 ומעלה. ל 2-4 משתתפים. 
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305098

גם...וגם...     80 ₪          
קלפי תמונות  להקניית משפטים מחוברים. 28 קלפים המחולקים 

לקבוצות של ארבעה קלפים. כל קבוצה מתארת תרחיש. כל משתתף 
מרים שני קלפים על פי צבע המסגרת, ויוצר משפט כגון: "אבא קורא 

בספר והילדה משחקת בקוביות". מומלץ מגיל 3 ומעלה ל 2-4 משתתפים. 

519164

כדי...     80 ₪          
משחק זכרון בתמונות להקניית משפטי תכלית. מכיל 30 
קלפים. לדוגמה:"אבא מטפס על הסולם כדי לצבוע את 

הגדר". מומלץ מגיל 3 ומעלה ל 2-4 משתתפים. 

519162

ש...ש...    80 ₪          
משחק זכרון בתמונות המכיל 30 קלפים ליצירת משפטי 
זיקה, לדוגמה:"הילדה לובשת את הצעיף שסבתא סרגה 

לה". מומלץ מגיל 4 ומעלה. ל 2-4 משתתפים. 

519172    כי...     80 ₪          

משחק זכרון בתמונות להקניית משפטי סיבה. 
מכיל 30 קלפים. לדוגמה:  "הילד לובש מעיל 

כי קר בחוץ".

519165

עניין של זמן     80 ₪          
 משחק דומינו המאפשר לילד להתנסות בהטיות של 

הפועל בזמנים שונים. למשל: אני קופץ, אני קפצתי, אני 
אקפוץ. מומלץ מגיל 3 ואילך. 

 519180

פעלולים     80 ₪          
במשחק: 36 קלפי פעלים,  36 קלפי רביעיות-כל רביעיה 

מכילה ארבע תמונות המתארות פועל מסויים בארבע 
סיטואציות שונות. לדוגמה: למרוח דבק, למרוח לק, למרוח

 שוקולד, למרוח קרם הגנה. ארבע וריאציות למשחק: זכרון, 
מי יוצא דופן, רביעיות ותחרות איסוף קלפים. 

מומלץ מגיל 3 ומעלה. 
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305701

בובת רגשות   ₪129 
מארז "בובת חיבוק" 9 חלקי פנים ליצירת 

5 כרטיסי מצבים. בנוסף לכרר  הבעות שונות,
טיסים ניתן לשוחח ולבנות הבעות פנים על פי 

תחושות הילד.    מומלץ מגיל 3 +

305112

תמונות רגשות    ₪119 
22 תמונות ילדים המביעים רגשות כמו 

שמחה, פחד, אכזבה, תדהמה ועוד.מלווה 
בדף הסבר ופעילויות לכל תמונה. גודל 

כל תמונה 21*14 ס"מ. 

כדורים חכמים - מחיר לכדור           20  ₪
881162   כדור אותיות – לזיהוי אותיות, פיתוח מודעות 

פונולוגית, משחקי מילים

881163   כדור abc – לזיהוי אותיות, פיתוח אוצר מילים 
באנגלית

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 17 ₪ בלבד!

WWW.YESOD.CO.IL סרטון הדגמה באתר יסוד

509201  אותיות ומספרים                 49  ₪ 
86 כרטיסים איכותיים המחולקים לכרטיסי אותיות וכרטיסי 

מספרים. להרכבת מספרםי ומילים. בכרטיסי האותיות מחברים 
שלושה חלקים בהם מופיעה: תמונה, מילה באותיות דפוס ומילה 

באותיות כתב. 

   519318

 ₪ 119  יוצרים סיפור  
48 קלפים גדולים יוצרים 12 סיפורים 
ברצף ליצירת סיפור ומשחק רביעיות. 

 519089

5 קוביות רגשות  18 ₪ 
ליצירת שיח ובניית משפטים. 
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משחקי אסטרטגיה

305108
שרלוק       ₪59  

משחק זיכרון דינמי, המשלב תמונות, חיצי 
כיוון ומספרים. על המשתתפים לגלות 

מספר קלפים בכל תור.    2-5 משתתפים

800008   שלוף   ₪59  

משחק המשלב זריזות ידיים ועיניים חדות, בעת 
ביצוע משעשע של הוראות. 2-8 משתתפים

לגיל +5

    305006

קיוביז פרצופים    84  ₪  
במשחק 50 קלפי אתגר ו 12 קוביות עץ ועליהן 
חלקי פנים. למשחק תחרותי ולמשחק ביחידים. 

    880056

מקורי או לא מקורי     75  ₪  
מצא את התמונה המקורית – משחק מהירות 
למציאת ההבדלים , לפיתוח הבחנה חזותית. 

     880070

פשוט לצחוק     59  ₪  
משחק פנטומימה משעשע. כל משתתף מנסה 
להשלים שלישיית פרצופים באמצעות תנועות 

ידיים ופנים ללא דיבור.

משחקי
גאוני

משחקי
גאוני

משחקי
גאוני
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519216     כובעים משוגעים  ₪99

משחק זריזות תחרותי ומתאגר המפתח קשר עין- יד ותפיסה 
חזותית. על פי סדר התמונות בכרטיס, אוספים במהירות את 

הכובעים, ומנצחים!    ל 2-4 משתתפים. גיל +5

519081

מסיבת חיות   ₪220  
משחק לוטו מעץ איכותי להתאמת צללית חיה וצבע. 

כל משתתף זורק בתורו את קוביית הצלליות והצבעים, 
מוצא את החיה ובודק אם היא מתאימה לתבנית שבידיו.

ל 1-4 משתתפים. לגיל +3

  305138

על קיר הטיפוס      ₪149  
מטרת כל שחקן לכבוש את ההר. המשחק מציב 

מכשולים בפני המטפס, המרוץ לפסגה דורש 
קבלת החלטות ותכנון . 2-3 משתתפים

מידות 26.5*16*35 ס"מ.

  305304

צובעים את העולם         ₪129  
משחק חברתי המשלב התאמת צבעים עם זריקת 
קוביה. במשחק: קוביית  צבעים, ארבעה לוחות עץ 

מצוירים , גלילי עץ בצבעים שונים. מידת כל לוח 
21*14.5 ס"מ .  2-4 משתתפים.   לגיל +3 

305237    דוקים גדולים     ₪39   
41 דוקים מעץ באורך 28 ס"מ בקופסת עץ. 

305236    דוקים ענקים     ₪129   
31 דוקים מעץ באורך 46 ס"מ. 

519417

טבעות מגנטיות – משחק ל 4 ילדים   ₪259   
במשחק: 40 טבעות מגנטיות ב 10 צבעים, 4 מעמדים, 
12 כרטיסי דגם ו 8 כרטיסים לבנים. הטבעות נצמדות 

אחת לשניה, אך כשהופכים אותן הן מרחפות באויר. 
להשחלה על פי דגם ולתחרות בין המשתתפים. 
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  305864

צורה או צבע          74  ₪  
משחק זיהוי מהיר חברתי, על המשתתפים למצוא 
בזריזות את הצורות והצבעים המסתתרים באיור. 

הראשון שמצליח לגלות את האלמנט הנכון- זוכה 
בקלף.

305318

מירוץ הצבעים – קידס         59  ₪   
היפטרו מכל הקלפים שלכם על ידי הנחת 

קלף באותו צבע או אותה צורה.מירוץ הצבעים 
קידס מותאם לכל גיל ואינו דורש קריאה. 

   305258

פליפולו         79  ₪  
משחק לחדי הבחנה ומהירי מחשבה. כולל 4 
סטים של 12 אריחי חיות ולוח משחק. באיזה 
צד עליכם להשתמש כדי להשלים את הלוח? 

הפכת, התאמת, ניצחת!

 305272

תפוס ת'קלף          59  ₪  
משחק מהנה של מהירות, ריכוז ויכולת הבחנה. 

על המשתתפים לחשוף קלפים מתוך הקופה 
ולזהות לפחות שני קלפים בעלי מאפיין זהה 

)צבע, מספר או חיה(. 
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    305999

דאבל         85  ₪  
משחק 1 המכיל 5 משחקים שונים. מהירות, ריכוז וכושר הבחנה. 

דאבל! מכיל 55 קלפים, 8 סמלים על כל קלף, ותמיד יהיה רק סמל 
אחד משותף בין כל זוג קלפים שתבחרו! מהרו למצוא את הסמל 

המשותף לפני היריבים

  305151

חלומות          59  ₪  
משחק קלפים, המשתתפים אוספים מלכות, מטילים שיקוים , 
משתמשים בדרקונים ובשרביטי קסם, אוספים קלפי נקודות 

ויוצרים תרגילי חיבור במטרה להגיע ל 50 נקודות או לחמש מלכות. 

   305050

חתחתול          59  ₪  
משחק קלפים, המשתתפים מנסים להגיע לחמישה 

קלפים בעלי ערך מספרי נמוך, במהלך המשחק 
מתכננים כיצד להפטר מקלפים ולזכות בקלפים 

אחרים. 

 305407

קווירקלה         179  ₪   
משחק חשיבה מבריק של צבעים וצורות, זוכים 

בנקודות על ידי יצירת שורה של 6 אריחים 
זהים בצבע או בצורה.

60
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ספרים, חוברות 
ותקליטורים

דפי קרטון:

גלגלים

מחבואיםזרע של צנוניתהלו הלו אבא

בבית שלי ארץ החלומות מרים והים עמוס בקבוק וכוס

ילדה אחת אמרה שלושה סנאים

₪ 35  מבחר ספרי יסוד ב- 

שום דבר

ספר האמקקות הגדוללשונות קטניםהיכן ישנים כולם

דילי ההלצה על הביצה יש ים בירושלים ביום הולדתך

אופק הוא קטרמעשה בשקית

איך עושים ילדים?חנות של סבלנות

שרוקמעשה במסמריםחתול קטן ומתוק

מצליח לי

מפלצולה

המערות בחורשה ממה גמדים פוחדים? מפלצת משובצת אוף איזה אח

למה כל לילה אני 
עייפה?

עוד מעט יהיהבר המאושרמה קרה כלום

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 25 ₪ בלבד!
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305411

צליל מילה סיפור    ₪90  
)סדרה של 3 חוברות(   מאת הילרי הרצברגר
שיטה להקניית הקריאה והכתיבה לילדי הגן. 

באשור מ.החינוך לחינוך המיוחד. 

305411
תופסים בהגה - אותיות                ₪45  

מאת ד"ר לוסי ליפקינד, באישור מ.החינוך
לימוד כל האותיות, דפי פעילות ומשחקים, הבנת הוראות ומודעות פונולוגית. 

החוברת מכינה באופן מקיף את הילד לכתה א . 208 עמ צבעוניים. 
עוד בסדרה: סימני ניקוד, צירופים , שירים וסיפורים

  ₪ 38 שעת ריכוז לפעוטות )גיל 3-5(  
מאת חווה תובל ואורה אייל

לימוד מושגים בחשיבה, בשפה ובחשבון תוך פעילויות 
מגוונות של גזירה, הדבקה , ציור והבעה.

תיווך נושא השואה לילדים צעירים 
חיבוק של אהבה

ספר וערכה לתיווך נושא השואה לילדים צעירים
מאת גילה מצליח - ליברמן. 

בסיפור מאוייר מסופרים אירועי השואה בהאנשה מפיו של סוס עץ אשר 
שרד את תלאות השואה ועלה לישראל. בערכה מדריך למספר הכולל 

הצעות לפעילות ו 16 איורים להצגה בגן. 

מחיר הערכה 129 ₪ 
מחיר הספר 69 ₪

סיפור ועוד חיבור- 4 חוברות    50 ₪ 
לימוד מתמטיקה בגן דרך שירים וסיפורים. אוריינות מתמטית 

ולשונית. בסדרה:
חלק א- הכרת מספרים עד 10, מנייה, ספירה לאחר, התאמת 

מספר לכמות, חיבור וחיסור.
חלק ב- מיון קווים, חיבור עד 10, לפני ואחרי, הכרת צורות הנדסיות.

חלק ג- זוגי ואי זוגי, גופים הנדסיים, חיבור וחיסור.
חלק ד- שיקוף, חיסור, חיבור ומדידות אורך.

עולם המספרים שלנו    24 ₪ 
בסדרה 2 חוברות העוסקות במושגי יסוד 

בחשבון , במספרים ובכמויות עד 6.

           
בקנייה מעל 20 יח'

ב- 8 ₪ לחוברת
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882110

מבחן מודעות פונולוגית/ גילה טובול        229 ₪
מודעות פונולוגית, היכולת לחשוב במודע על צלילי השפה, ידועה כאחד התחומים אותם יש 

להרחיב בגן הילדים על מנת לאפשר לילד קריאה וכתיבה יעילים. 
הידע על צלילי השפה יאפשר לילד למפות את האות המתאימה לצליל )כתיבה( או את האות 

לצליל המתאים )קריאה(. ילדים המתקשים במטלות 
המודעות הפונולוגית עלולים להתקשות ביכולות אלה 

בבית הספר.
מבחן "מודעות פונולוגית ככלי ניבויי לרכישת הקריאה" 
מאפשר מדידה של שש מטלות שונות מתוך מיומנויות 

המודעות הפונולוגית אצל ילדי הגן, תוך השוואה לממוצע 
הצלחה בגיל זה וקריטריון לכשלון במבחן.

הערכה מורכבת משתי חוברות: חוברת ובה כל פריטי המבחן 
בצבע, וחוברת מלווה הכוללת רקע מחקרי ומקורות רבים 

בנושא, תאור המחקר שליווה את התוצר, פרוט שאלות 
המבחן, 

דרך העברתו, ציינונו  וגרפים להשוואה לממוצע ילדי גן חובה 
וכתה א בכל מטלה ומטלה ולמבחן כולו.

בקרו אותנו 
במרכז התצוגה שלנו בחולון

המרכז פתוח בימים א- ה בין השעות 8:00-16:00

 לתאום פגישה ויעוץ :
שי גליס 0504546021

או הכנסו לאתר שלנו : 

WWW.YESOD.CO.IL 



8:00-16:00 מרכז תצוגה ומכירה פתוח בימים א-ה בשעות 
יסוד הוצאה לאור, רחוב החופר 34 א.ת חולון 58858 )ליד חצי חינם(
yesod@yesod.co.il טלפון: 03-5587990 פקס: 03-5587991 דוא”ל

WWW.YESOD.CO.IL

להזמנה ולפרטים נוספים:
שי גליס

050-4546021
shay@yesod.co.il

בקנייה מעל            
20 יח'


