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הסדרה האהובה על כל הילדים

גפרור מסוכן

חומרי ניקוי

כביש

זהירות בדרכים

חפץ חשוד זהירות בהסעה

כלי עבודה

באור אדום
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הסדרה האהובה על כל הילדים

מאוכל מזיק 
להשמר

סכין

קליפה

בספינה מים רותחים

תרופה

לפיד ללכת ללא רשות

סולם

צחצוח שיניים עצים

25 24 23
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מדורה

לומר את האמת



הסדרה האהובה על כל הילדים

לבקש סליחה

לתת לאחרים 
ולוותר

לא להעיר
את אבא ואמא

להודות על האמת

להמתין בסבלנות

32 31
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29

27

30

לבקש עזרה
להמתין בין
בשר לחלב



הסדרה האהובה על כל הילדים

קמחסת"ם

ייןחלב

מיםצמר

36
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39
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66

38
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75

מצות

דבש

שמן זית



הסדרה האהובה על כל הילדים

לא לדבר בתפילה

לענות אמן

צער בעלי חיים

לשמור את השבת לכבד הורים

התורה היא חיינו

השבת אבידה גמילות חסדים

ללמוד תורה

נטילת ידיים לתת צדקה

64 51 50
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לכבד את השבת

ביקור חולים



הסדרה האהובה על כל הילדים

געגועאכזבה

פחדכעס

בושהעלבון

55

52

63

61

53

67

62

54

68

קנאה

התלבטות

כישלון



הסדרה האהובה על כל הילדים

לצייר רק על הדף

להשאר נקילהתרחץ כדאי

להמתין בסבלנות

60 59

565758

לקבל אורחים

לדון לכף זכות לקבל את השונה

6970



הסדרה האהובה על כל הילדים

פורים

חנוכהפסח

סוכות

76 74

717273

שבועות



הסדרה האהובה על כל הילדים

ילקוט מסודר - 
כמה נהדר

כמה נבון
לדעת חשבון

להקפיד על 
כתיב נכון

לשמור על הסדרלישון בזמן

1

1

2

2

34

3

לומר תודה

אוהבת לשנן 
ולקרוא



הסדרה האהובה על כל הילדים

5
משתפים
את כולם

4
לא מביישים

חברות היום הראשון

3

אמא של שבת

2 1
אוהבים אותך

גם כך

מה אברך?בעלי חיים

אלף בית

65

תיבת נח

החלאקה שלי
החלאקה של 

מוישלה

ספרונים נוספים מבית גולד:



הסדרה האהובה על כל הילדים

אריהברווזתרנגול

123

כל מה שלא ידעתם
על בעלי החיים

סדרה
ומרהיבה!חדשה

פינגוויןדולפין פילפרה

4567



הסדרה האהובה על כל הילדים

ספרונים נוספים
מבית גולד

סיפור תיבת נח, מלווה 
בציורים מרהיבים 

ובמדרשים
שלא הכרתם

סיפור יציאת מצרים 
מתחילתו ועד סופו

בצורה שלא הכרתם

קורותיו של שמשון 
הגיבור, מלווה 

בציורים מרהיבים

סיפורים על ניסי 
חנוכה בתקופת 

היוונים וגזרותיהם

שני סיפורים 
עוצמתיים על חכמתו 
של ר' יהונתן אייבשיץ

סיפורים מלאי השראה 
על מסירות נפש ושכר 

שמירת שבת

חמישה סיפורים 
מרתקים על 'יוסלה'-

הגולם מפראג

סיפורים מותחים 
ומרגשים בתקופתו 
של הסבא משפולי

סיפורים מרתקים
על גדולתו של רש"י 

הקדוש

פרחונים - סיפורים  
חינוכיים להרגלים 
נכונים. לגיל הרך 

צמחונים - סיפורים 
חינוכיים ומשעשעים 

לרגשות חיוביים.
לגיל הרך

₪ 14.90



הסדרה האהובה על כל הילדים

תאומים לנצח
קומיקס סוחף שיביא 

אתכם למחוזות אחרים 
ומסירות נפש אמיתית

חוט אחד פחות
קומיקס מלא באמונה 
ובהתמודדות היהודים 
מול גזירות הגויים לפני 

350 שנה

יוסלה
קומיקס מותח ומרתק 
על עוצמת כח הרצון 

והיכולת להשתנות

צליל מכוון
קומיקס מיוחד מלווה 
בציורים מדהימים על 
ניגון העם היהודי שלא 

יחדל לעולם

ילד בין המסילות
קומיקס מסעיר על
מסע רווי מכשולים

של נער יהודי ברוסיה

סערה בלב ים
קומיקס חוצה יבשות 
על עוצמת התורה 
והאמת הטמונה בה

רצועות
קומיקס על גבורה 
יהודית בתקופת 

הקומוניסטים הארורים

סודו של נסיך
קומיקס מותח ומרגש
על ילד יהודי בבית

הדוכס. כולל עוד שני
סיפורים נוספים

המתחזים שנחשפו
קומיקס על גבורה 

יהודית בתקופת
קום המדינה

מכתבים מאנקונה
קומיקס מרתק המספר 
על התמודדות היהודים 

בגטו

₪ 14.90

ספרוני קומיקס
מבית גולד



הסדרה האהובה על כל הילדים

אלי לומד
זהירות בדרכים
לימוד כללי זה"ב 
בצורה חוויתית 

ומוחשית

אלי לומד
מושגים

להכיר עוד מושגים 
בצורה חוויתית - מים, 

חלב, שמן זית ויין

ספר החלאקה שלי
תאור תהליך החלאקה 

על כל שלביו - כדי 
שילדך יגיע מוכן ורגוע 
לטקס החלאקה שלו

אלי לומד לקיים 
מצוות-עזרה לזולת

סיפורי חז"ל המחדירים 
לילדים את חשיבות 

קיום המצוות

אלי לומד לקיים 
מצוות-תורה ותפילה
סיפורי חז"ל המחדירים 

לילדים את חשיבות 
התפילה ולימוד התורה  

תבת נח
 מדרשי חז"ל מיוחדים 
ולא מוכרים על תיבת 

נח ודור המבול

אלי לומד להתמודד 
עם רגשות

סיפורי התמודדות 
עם רגשות כעס, פחד, 

קנאה והתלבטות

אלי לומד להתמודד 
עם רגשות

סיפורי התמודדות עם 
רגשות געגוע, אכזבה, 

עלבון ובושה

אלי לומד
להתנהג כמו גדול

מקרים מחיי היומיום של 
הקטנטנים דרכם ילמדו 

התנהגות ומשמעת

אלי לומד
להזהר בבית

זהירות מסכנות בבית - 
חומרי ניקוי, חשמל, מים 

רותחים וסכין.

למינציה:
₪ 85
ניילון:
₪ 120 ניילון 

בלבד

ניילון 
בלבד

ניילון 
בלבד

ניילון 
בלבד

ניילון 
בלבד

למינציה:
₪ 99
ניילון:
₪ 132

₪ 49

 ספרי גולד 



הסדרה האהובה על כל הילדים

רביעיות אלי - 
זהירות 1

רביעיות אלי - 
לקיים מצוות

רביעיות
לילדות

רביעיות אלי - 
זהירות 2

משחק זה מעודד פיתוח:
שפה, תקשורת, זכרון, התמודדות עם תחרות, 
זיהוי מהלך, מיומנות חברתית והפנמת מסרים 

 חינוכיים - בצורה חווייתית ומהנה!

₪ 34.90

חוברת צביעה 
באור אדום

חוברת צביעה 
זהירות - כביש

חוברת צביעה
לא לטפס על עצים

חוברת צביעה
ספרון החלאקה שלי



הסדרה האהובה על כל הילדים

פאזל החלאקה
שלי - 4 בקופסה

4 פאזלים ברמות מדורגות 
המתנה המושלמת
לילדי החלאקה 

פאזל פסח של אלי
4 פאזלים ברמות מדורגות.
להכנס לאוירה של פסח!

פאזל עשר המכות
פאזל רצפה ענק

72 חלקים

פאזל שלמה המלך 
והנשר

פאזל רצפה ענק
מרהיב - 72 חלקים

פאזל המנורה
בבית המקדש
פאזל רצפה ענק

72 חלקים

פאזלים

₪ 45

 39.90
₪

כולל ספרון על פסח מתנה!
כולל ספרון על חלאקה מתנה!

₪ 45

  39.90
₪

  39.90
₪
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גם לילד שלך מגיע להנות ממוצרי האיכות של גולד  

 המתנות המיוחדות 
 שתקנו לילדי 

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
החלאקה

חדש!

חדש!

תאור תהליך 
החלאקה על כל 

שלביו - כדי שילדך 
 יגיע מוכן ורגוע 
 לטקס החלאקה

 שלו

 פאזל 
א-ב מגנטי 
מרהיב עין

 עוזר בלימוד 
רצף האותיות 

4 פאזלים 
ברמות מדורגות 

המתנה המושלמת 
לילדי החלאקה 

 95 
עמודי 
 

צבע 

הסדרה האהובה על כל הילדים



הסדרה האהובה על כל הילדים

מארז הספרונים
של אלי

מארז 72 ספרונים הכולל
את כל הסדרה האהובה של אלי

מחיר מארז 72 ספרונים:
710 ₪ בלבד,

כולל דמי משלוח!

מחיר מארז 72 ספרונים:
1010 ₪ בלבד,

כולל דמי משלוח!

מארז בציפוי למינציה

מארז בציפוי ניילון איכותי



למינציהניילוןשם המוצרמס'

ספרוני אלי לומד להזהר

באור אדום עוצרים 1

בעלי חיים2

גפרור מסוכן3

זהירות בדרכים4

זהירות בהסעה5

זרים6

חומרי ניקוי7

חפץ חשוד8

חשמל9

ים10

כביש11

כלי עבודה12

לומר את האמת13

ללכת ללא רשות14

לפיד15

מאוכל מזיק להישמר16

מדורה17

מים רותחים 18

סולם19

סכין מסוכן20

ספינה21

עצים22

צחצוח שיניים23

קליפה24

תרופה25

ספרוני אלי לומד להתגבר

לא להעיר את אבא ואמא26

לבקש סליחה זו לא בושה27

לבקש עזרה זו לא בושה28

להודות על האמת29

להמתין בין בשר לחלב30

להמתין בסבלנות31

לתת לאחרים ולוותר32

ספרוני אלי לומד מושגים

דבש33

חלב34

יין35

מצות36

סת"ם37

קמח38

טופס הזמנה
לפניכם רשימת כל מוצרי גולד. סמנו את המוצרים שברצונכם לרכוש ושלחו אלינו למייל:

goldbsd@gmail.com או לפקס 077-2341487 )לנוחותכם - מצורף גם קובץ word למילוי ממוחשב(

למינציהניילוןשם המוצרמס'

שמן זית39

צמר66

מים75

ספרוני אלי לומד לקיים מצוות

ביקור חולים40

גמילות חסדים41

השבת אבידה 42

לדבר בתפילה43

לכבד את השבת44

לכבד הורים45

ללמוד תורה46

לענות אמן47

לשמור את השבת48

לתת צדקה49

נטילת ידיים50

צער בעלי חיים51

התורה היא חיינו64

ספרוני אלי לומד להתמודד עם רגשות

התלבטות52

כעס53

פחד54

קנאה55

אכזבה61

געגוע62

כשלון63

עלבון67

בושה68

ספרוני אלי לומד להתנהג כמו גדול

לקבל אורחים56

להתרחץ כדאי57

להישאר נקי58

לצייר רק על הדף59

להניח במקום60

ספרוני אלי לומד מידות ומעשים טובים

לקבל את השונה69

לדון לכף זכות70

ספרוני אלי לומד על החגים

שבועות71

פסח72

חנוכה73



למינציהניילוןשם המוצרמס'

פורים74

סוכות76

ספרוני בגן של ציפי

אוהבים אותך גם כך1

אמא של שבת2

היום הראשון3

לא מביישים חברות4

משתפים את כולם5

ספרוני שרי לומדת להצליח

אוהבת לשנן ולקרוא1

ילקוט מסודר כמה נהדר2

כמה נבון לדעת חשבון3

להקפיד על כתיב נכון4

ספרוני מחוויותיה של רותי

לומדת לומר תודה1

לומדת לישון בזמן2

לומדת לשמור על סדר3

ספרונים נוספים

ספרון החלאקה שלי65

החלקה של מוישלה

ספרון א"ב

מה אברך?

בעלי חיים

תיבת נח

סיפורים מרתקים על רש"י

הגולם מפראג

שמשון הגיבור

רבי יהונתן אייבשיץ

הסבא משפולי

סיפורים לשבת

יציאת מצרים

סיפורי חנוכה

סיפור תיבת נח

פרחונים

צמחונים
כל מה שלא ידעתם על בעלי החיים

תרנגול1

ברווז2

אריה3

פרה4

פיל5

דולפין6

למינציהניילוןשם המוצרמס'

פינגווין7

ספרים

אלי לומד זהירות בדרכים

אלי לומד לקיים מצוות עזרה לזולת 

רגשות כעס, פחד, קנאה, התלבטות

אלי לומד להתנהג כמו גדול

אלי לומד מושגים

אלי לומד לקיים מצוות תורה ותפילה

רגשות געגוע, אכזבה, עלבון ובושה

אלי לומד להזהר בבית

ספר החלאקה שלי

תבת נח

ספרוני קומיקס

תאומים לנצח

יוסלה

סערה בלב ים

המתחזים שנחשפו

חוט אחד פחות

צליל מכוון

רצועות

מכתבים מאנקונה

ילד בין המסילות

סודו של נסיך

משחק רביעיות

רביעיות אלי זהירות 1

רביעיות אלי זהירות 2

רביעיות אלי לקיים מצוות 

רביעיות לילדות

פאזלים

פאזל פסח של אלי

פאזל החלאקה שלי - 4 בקופסה

פאזל שלמה המלך והנשר

פאזל עשר המכות

פאזל המנורה בבית המקדש

חוברות צביעה

חוברת צביעה באור אדום

חוברת צביעה זהירות - כביש

חוברת צביעה לא לטפס על עצים

חוברת צביעה ספרון החלאקה שלי

ניתן לרכוש את הספרונים גם באידיש או באנגלית.
לקבלת רשימת ספרונים באידיש או באנגלית -

נא לשלוח מייל או בנייד 054-8489747

פרטי המזמין: 
שם ומשפחה:______________________  כתובת:__________________________________________
נייד:_______________________________  אמצעי תשלום:__________________________________


