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מעבר לבית הספר לקראת הספרים  
 

  ידיעות אחרונות'  הוצ- 'עולים לכיתה אסמדר שיר 

  כינרת' הוצ', הילקוט של כיתה א –נעמי ראובני 

  הקיבוץ ' הוצ',  אמא הולכת לכיתה א–תרצה אתר
 .המיוחד

 מודן' הוצ ,  אותיות מפטפטות דתיה בן דור 

  - עם עובד' הוצ ,ככה זה בעברית- דתיה בן דור 

  מודן' הוצ,  ספר השטוזים–דתיה בן דור 



 

' ב-ספרים  לכיתות א

 מתוך מצעדי הספרים

 איור1997,  מודן,הימים הצבעוניים שלי, דוקטור סוס  :
 .ר'ונסון ולו פנצ'סטיב ג

 עם עובד , לא תאמינו אבל זה מה שקרה, אבולעפיה יוסי
 .יוסי אבולעפיה: איור , 2010

 אורה : איור. 1977, כתר, משגעת פילים, אורלב אורי
 .איתן

 הקיבוץ המאוחד, מעשה בחיריק קטן, אלתרמן נתן ,
 .דני קרמן:  איור, 2003

 2009, כתר, הילד שאהב לאכול ספרים, פרס אוליבר'ג , 
 .פרס'אוליבר ג: איור

 וכל מה שקרה לדניאל ירושלים: יומטיול, סמיט שהם ,
: איור. 2008, אנונימה, האריה וסבתא יזרעאלה אריה

 .נוי-איה גורדון

 דיויד : איור, 2009, עם עובד,  העורב והלימון, שנהב חיה
. הול

 2009, ספרית פועלים, ריטה המרמיטה, טמיר חדווה .
 .כריסטינה קדמון: איור
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 1970, דביר, סיפורים שענת אוהבת במיוחד, גפן יהונתן. 
 .בצר-נורית גפן: איור

 2008, ביתן-זמורה, שלי בוחרת מתנה, אדמון תלמה .
 .דורון מאיר: איור

 עפרה : איור, 2008, כנרת, הסייחה הנסיכה, שניר מיריק
 .עמית

  2006, עם עובד , לילה בלי ירחשירה גפן ואתגר קרת, 
 .דוד פולונסקי: איור

 ...חוברות עבודה קצת אחרות

 ר הילה "ד' - קובץ לקדום המוכנות לכתה א - מוכנים
 .(חוברת כתומה  )פלור וסמדר גפני

 חוברת )הילה פלור וסמדר גפני " דר - מוכנים לחשבון
 .(צהובה

 המעוררת עבודה  5-7חוברת לגילאי  - למידה בתנועה
טל שריר וסמדר - החושים והשרירים , משולבת של המוח

גם את הילדים שלא אוהבים  חוברת שמאתגרת)גפני 
. (ת לשב

 5,6דפי עבודה לפיתוח יכולות למידה לבני  - תרגילולים - 
 גפני-סמדר סלע

 שעשועי חשיבה בעולם דמיוני  - הרפתקה בחשיבה
  אורי שפירא וסמדר גפני - 6-8לגילאי 



 

הכי לשמור במועדפים - אתרי אינטרנט

 /http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesemמפתח הקסם  
 

-http://www.laהאתר למשחקי למידה במחשב - מ"לע

am.com/ 
 

 דפי עבודה לילדים
http://www.wisechildren.com/index.files/wisechildren_tro

m_bes.htm 
 

-  האתר של דפנה רוזין
http://www.daphnarosin.com/index.html 

 
 קלי קלולי

http://www.kaleykaluli.com/index.php?option=com_conte
nt&view=frontpage&Itemid=1 

 
 שלומדים

http://www.shlomitoltchik.com/ 
 

 דף הבית הראשון שלי
http://www.myfirsthomepage.co.il/vfbvt.htm 

 
 האתר של רונית שדה

http://www.planetnana.co.il/classaleph/gamesaleph2.htm 
 

 saimonמשחק זיכרון 
http://www.zolo.co.il/games/simon/simon.html 

 
 האתר של דתיה בן דור

http://www.datia.co.il/ 
 

http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/
http://www.la-am.com/
http://www.la-am.com/
http://www.la-am.com/
http://www.la-am.com/
http://www.wisechildren.com/index.files/wisechildren_trom_bes.htm
http://www.wisechildren.com/index.files/wisechildren_trom_bes.htm
http://www.daphnarosin.com/index.html
http://www.kaleykaluli.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.kaleykaluli.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.shlomitoltchik.com/
http://www.myfirsthomepage.co.il/vfbvt.htm
http://www.planetnana.co.il/classaleph/gamesaleph2.htm
http://www.zolo.co.il/games/simon/simon.html
http://www.datia.co.il/
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אתרים חינמיים 
 :לבילוי בקיץ לכל המשפחה

 
- !השבוע !פסטיבל החופים הענק לכל המשפחה

פסטיבל בשבעה חופים ברחבי הארץ מחיפה " ישראל בחוף"
 ...לפרטים נוספים.  ביולי2-5עד אשקלון בין התאריכים 

 
 ...לפרטים נוספיםן באזור חדרה תחת הכוח אורות רבי

 
 ...לפרטים נוספים חוות חפצי בה ליד חדרה

 
 ...לפרטים נוספים מרכז מבקרים מקורות אשכול

 
 ...לפרטים נוספים הגנים הבהאים בחיפה

 
 ...לפרטים נוספים- גליתא בית שוקולד בדגניה צפון

 
 ...לפרטים נוספים– גליל עליון- חוות דגי הדן

 
 ...לפרטים נוספים דימונה- חוות צברי אורלי

 
 ...לפרטים נוספים חולון- מרכז מבקרים במבה

 
 ...לפרטים נוספים מושב עין ורד , שרון– מוזיאון הטרקטור

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://israelbahof.israelhayom.co.il/
http://israelbahof.israelhayom.co.il/
http://tickets.wallashops.co.il/ticketNet/jsp/Cinema/movie_details.jsp;jsessionid=765E026CBFEB9B77C5FD4A1A7FED7C9E?eventID=12525&siteID=557&instanceID=14718723&siteTypeId=2&CategoryID=207&customerId=WallaShops&pHandler=371&externalSiteId=TicketNet&affiliat
http://tickets.wallashops.co.il/ticketNet/jsp/Cinema/movie_details.jsp;jsessionid=765E026CBFEB9B77C5FD4A1A7FED7C9E?eventID=12525&siteID=557&instanceID=14718723&siteTypeId=2&CategoryID=207&customerId=WallaShops&pHandler=371&externalSiteId=TicketNet&affiliat
http://www.israel-electric.co.il/bin/en.jsp?enDispWhat=Zone&enZone=Hefziba&enDispWho=Hefziba&enPage=WidePage&enDisplay=view
http://www.israel-electric.co.il/bin/en.jsp?enDispWhat=Zone&enZone=Hefziba&enDispWho=Hefziba&enPage=WidePage&enDisplay=view
http://www.mekorot.co.il/Heb/InfoCenter/visitorscenter/Pages/Eshkol.aspx
http://www.mekorot.co.il/Heb/InfoCenter/visitorscenter/Pages/Eshkol.aspx
http://www.ganbahai.org.il/he/haifa/
http://www.ganbahai.org.il/he/haifa/
http://www.galita.co.il/
http://www.galita.co.il/
http://kinderland.xnet.co.il/aindex/195.php
http://kinderland.xnet.co.il/aindex/195.php
http://all4free.co.il/Article.asp?ID=582
http://all4free.co.il/Article.asp?ID=582
http://www.mapa.co.il/ng/buildrecord_LP3.asp?id=6563
http://www.mapa.co.il/ng/buildrecord_LP3.asp?id=6563
http://www.tractor.org.il/index.asp
http://www.tractor.org.il/index.asp


 

 
טיולים ופארקים חינמיים 

 : מומלצים לכל המשפחה
 
 

 ...לפרטים נוספים י זיכרון יעקב"רמת הנדיב ע
 

 ...לפרטים נוספים –מנזר השתקנים בלטרון 
 

 ...לפרטים נוספיםי ירושלים " ע–יער עמינדב  
 

  (בימים לא חמים במיוחד)בין אשדוד לניצנים – פארק חולות
 ...לפרטים נוספים

 
 ...לפרטים נוספים פארק הגליל בכרמיאל

 
 ...לפרטים נוספים  גליל עליון–עין תינה 

 
 ...לפרטים נוספים י הכנרת"ע- זאכי

 
 ...לפרטים נוספים פארק אשכול דרום

 
 ..לפרטים נוספים י בית שמש"ע– נחל מטע

 
 ...לפרטים נוספים י בית שאן"ע – פארק המעיינות

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.ramat-hanadiv.co.il/lobby.aspx?boneId=262
http://www.ramat-hanadiv.co.il/lobby.aspx?boneId=262
http://my-country-israel.com/%D7%93%D7%AA%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://my-country-israel.com/%D7%93%D7%AA%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://www.tzofit.co.il/tour/details_site.php?ts_id=105778
http://www.tzofit.co.il/tour/details_site.php?ts_id=105778
http://www.tzofit.co.il/tour/details_site.php?ts_id=3869
http://www.mapa.co.il/ng/buildrecord_LP3.asp?id=59647
http://www.mapa.co.il/ng/buildrecord_LP3.asp?id=59647
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=2
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=2
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=122
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=122
http://www.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?ItemID=390008336&SiteName=parks&U=no&ValuePage=Card
http://www.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?ItemID=390008336&SiteName=parks&U=no&ValuePage=Card
http://www.motke.co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=993
http://www.motke.co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=993
http://www.parkhamaianot.co.il/
http://www.parkhamaianot.co.il/

