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המרכז לחדשנות וטכנולוגיה בהוראה מקדם פדגוגיה
דיגיטלית במוסדות חינוך וארגונים .אנו מפתחים
ומעצבים מרחבי למידה בהתאם לצרכי הארגון ,תוך
חיבור למגמות עתיד בתחום טכנולוגיות הלמידה .אנו
מלווים את הפיתוח המקצועי של צוותי החינוך בפן
הפדגוגי והטכנולוגי .ומנגישים מגוון כלים ומוצרים טכנו-
פדגוגיים המותאימים לכל צרכי התלמידים.
בקטלוג מוצרים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם לקדם
לומד פעיל ויוצר .במגוון מוצרים ,משולבים יישומים של
מציאות רבודה ( )ARהמאפשרת למידה אינטראקטיבית
המחברת בין המציאות לעולם הדמיוני של הלומד.
ויישומים של מציאות מדומה ( )VRהמאפשרים ללומד
להרגיש את חווית הלמידה באופן מלא ,תוך היותו אפוף
בה .ועוד הרבה מוצרים הנותנים מענה לאתגרי העתיד.

ליצירת קשר
טלפון 04-8590135
מייל edutech@gordon.ac.il
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₪230 |  צבע אפור360 'משקפי מרג
Merge VR/AR Headset Moon Grey VRG-01MG-EU | 504008

16 עמ׳

₪2,544 |  עמדת עגינה+  חיפושיות קידוד6
6 Blue-Bot's + Rechargeable Docking Stations | IT10080
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₪250 |  גלובוס העולם שלנו- פלאגו
Shifu014 | Shifu Orboot 9 cartonnos 54 x 54 x 36

Top
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₪250 | פלאגו מנגנים
Shifu plugo Tunes 2 cartonnos | Shifu022
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₪130

| קובית מרג' מציאות מדומה
Merge Cube ARC - 504007
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 | נירפודNearpod
פלטפורמה ללמידה אינטראקטיבית
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₪620 | מיקרוסקופ דיגיטלי נייד
Easi-Scope Wireless Microscope | EL00470

10 עמ׳

₪250 |  מילים ועוד,פלאגו אותיות
Shifu Plugo Letters 2 cartonnos | Shifu025

12 עמ׳

₪736 | רכב שטח רובוטי
Rugged Robot Single | IT10000
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מרג׳ מציאות מדומה | MERGE AR

קובית מרג' מציאות מדומה
Merge Cube ARC - 504007
קוביית מציאות רבודה ( )ARהמאפשרת
לתלמידים להחזיק אובייקטים וירטואליים
תלת מימדיים בכף ידם ,לחקור את העולם,
ליצור ולשתף אובייקטים בתלת מימד/
מותאם לגיל 9+

₪130

משקפי מרג'  360צבע אפור
Merge VR/AR Headset Moon Grey
VRG-01MG-EU | 504008
משקפי מציאות רבודה  -בעזרתם ניתן
לצפות באובייקטים תלת מימדיים
שונים המותאמים לכלל תחומי הדעת.
מותאם לגיל 9+

₪230

זוכת פרסים:
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המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח
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 ARבגיאוגרפיה | AR Geography
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פלאגו גלובוס דינו

פלאגו כוכב מאדים

פלאגו גלובוס העולם שלנו

Shifu Orboot Dinos 6 cartonnos | Shifu027

Shifu Orboot Planet Mars 6 cartonnos | Shifu028

Shifu Orboot 9 cartonnos | Shifu014

גלובוס בטכנולוגיית מציאות רבודה ,מזמן מגוון פעילויות עם
בעלי חיים שונים מהתקופה הפרה היסטורית אשר מתעוררים
לחיים באמצעות מציאות רבודה .בעזרת אפליקציה מותאמת,
הילדים חושפים מאובנים של דינוזאורים ,יוצרים מחדש בתי
גידול ,וחוקרים שינויים בתנאי האקלים שהובילו להכחדתם של
הדינוזאורים.

גלובוס בטכנולוגית מציאות רבודה המאפשר סיור על כוכב
המאדים .המאפשר למידה אינטראקטיבית בעולם התלת מימד
של כוכב המאדים .באמצעות תהליך חקר ומשחק ילדים מכירים
את המאפיינים של הכוכב ,מוצאים את קווי הדמיון והשוני מול
כדור הארץ .ועוד .בעזרת אפליקציה מותאמת.

גלובוס בטכנולוגיית מציאות רבודה ,המאפשר למידה אינטראקטיבית
על העולם שלנו בעזרת אפליקציה מותאמת .כולל מידע עצום
ופעילויות במגוון נושאים :תרבויות ,גבולות ,בעלי חיים ועוד .הפעילות
כוללת משחקים וחידונים אינטראקטיביים רבים .מגיע עם פספורט,
מדריך וחותמת.

מותאם לגילאי ( 4-10באנגלית)

מותאם לגילאי ( 6-10באנגלית)

מותאם לגילאי ( 4-10באנגלית)

₪250

₪250

₪250

המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח
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פלאגו Plugo AR | AR

פלאגו אותיות ,מילים ועוד

10

פלאגו מנגנים AR -

פלאגו משחקי חשיבה

פלאגו משחקים מתמטיים

Shifu Plugo Letters 2 cartonnos | Shifu025

Shifu plugo Tunes 2 cartonnos | Shifu022

Shifu Plugo Link 2 cartonnos | Shifu019

Shifu Plugo Count 3 cartonnos | Shifu020

ערכה אינטראקטיבית בשילוב אפליקציה להרכבת מילים
באנגלית ,המשלבת משחקים וצעצועים להעשרת אוצר מילים,
להגהה נכונה ולפיתוח השפה.

לימוד מוזיקה בעזרת מציאות רבודה .הילדים לומדים תווים,
מנגנים על פסנתר ומפתחים אינטליגנציה מוזיקלית ,כישורים
מוטוריים ,קוגניטיביים ,זיכרון ועוד.

ערכה אינטראקטיבית בשילוב אפליקציה ,לבניית דגמים של
פאזלים מגנטיים .משחקים ופעילויות בנושאים שונים כמו
הנדסה ,חשיבה לוגית ,מגוון חידות ואתגרים קונסטרוקטיביים.
המשחקים נועדו לשיפור היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של
הילד.

ערכה אינטראקטיבית בשילוב אפליקציה ללימוד חשבון
באמצעות מציאות רבודה .המשחקים האינטראקטיביים מכילים
מגוון פעילויות לפיתוח חשיבה לוגית ולפתרון בעיות

מותאם לגילאי  4-10באנגלית

מותאם לגילאי 5-12

₪250

מותאם לגילאי 4-12

מותאם לגילאי 4-12

₪250

₪250

המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח

₪250
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פלאגו מקלעת מדעים AR
Shifu Plugo Slingshot 2
cartonnos | Shifu023
כוונו למטרה ונסו לפגוע בה בעזרת
המקלעת ,במשחקים מלאי אקשן הכוללים
מעל  250דרגות קושי המשלבים מציאות
רבודה .שלבו רעיונות פיזיקליים ומדעיים
כמו כיוון ,כוח ,מסה וחישוב מסלול תנועה,
על-מנת לנצח! שפרו את מיומנוית
החשיבה הביקורתית ,פתרון בעיות וראייה
מרחבית.
מותאם לגילאי 4-10

₪250

הקלטה והאזנה | Recordable Objects

פלאגו ערכה גדולה  3ב | 1-מתמטיקה | אותיות ומילים | משחקי חשיבה
Shifu Plugo-Combo 3in1 (Link,Count&Letter 3 cartonnos | Shifu026
ערכה אינטראקטיבית הכוללת את שלושת המשחקים המובילים של חברת - Plugo
מתמטיקה ,משחקי חשיבה ואותיות ומילים .הילדים נדרשים להרכיב מילים ,לפתור בעיות
שונות במתמטיקה ולהתמודד עם שאלות וסוגיות שונות בשילוב אפליקציה להרכבת מילים
באנגלית המשלבת משחקים ופעילויות להעשרת אוצר מילים ,הגהה נכונה ולפיתוח השפה.
מתאים לגילאי .4-10

₪600

אטבי הקלטה

עיגולי הקלטה צבעוניים

שש קופסאות קשת אחסון והקלטה

Recordable Talking Pegs | EY03326
ערכת  6אטבים צבעוניים למשחק
והקלטה נוחים לאחיזה וקלים לתפעול.
מצוינים לילדי גן ובית ספר יסודי לשיעורי
אומנות להצגת ותליית היצירות -או
להפעלות מקוריות וחוויתיות דרך תליית
צילומים וציורים הכוללים הקלטה קולית.

Talking-Point Recordable Buttons
EL00511

Rainbow Recordable Talking Boxes
x6 | EL00147

עיגולי הקלטה צבעוניים בשלל גוונים
המאפשרים הקלטה קצרה ( 10שניות
הקלטה) ,עבור ילדי גן ובתי ספר יסודי
בשלבי ראשית רכישת הקריאה

קופסאות אחסון והקלטה צבעוניות בשלל
גוונים  -מארז שישיית קופסאות ( 10שניות
הקלטה) עבור ילדי גן ובתי ספר יסודי
בשלבי ראשית רכישת מיומנות הקריאה.

מתאים לגילאי .4-9

מתאים לגילאי .4-9

מתאים לגילאי .4-9

₪320
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המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח

₪230

₪245
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רובוטיקה וקידוד | Robotics & Coding
רובוט״דש״
Dash and Dot Robots | IT01246
 Dashהוא רובוט המתאים לתלמידים בבית
הספר היסודי ומעלה Dash .מותאם ללימודי
קידוד ורובוטיקה העוזרים לפיתוח חשיבה
ופתרון בעיות בצורה יצירתית Dash .מקנה
לתלמיד את עקרונות היסוד בלמידת STEAM
ומיומנויות המאה ה .21-התלמידים מקודדים
פקודות לתפעול הרובוטים באמצעות חמש
אפליקציות קידוד ורובוטיקה חינמיות הפועלות
בטאבלטים מסוג  iPadו.Android -
מותאם לגילאי 6-12

₪1,476

מיקרוסקופ דיגיטלי נייד
| Easi-Scope Wireless Microscope
EL00470

Rugged Robot Single | IT10000

מיקרוסקופ דיגיטלי נייד להחזקה בכף היד
ומאפשר פעילות חקר .המיקרוסקופ נוח
לאחיזה ומתאים גם לידיים קטנטנות.
תואם מכשירים תומכי  iOSואנדרואיד
בעל חיבור  USBלחיבור למחשב

רובוט בצורת מכונית בעל גלגלים הניתן
לקידוד ולתפעול בכיתה ומחוצה לה -
בשטח פתוח! זוכה פרס  BETTבשנת
 2020לכלי הדיגיטלי הטוב ביותר .מאפשר
קידוד נוח עם אריחי קידוד ,הניתנים
לרכישה בנפרד ,או באמצעות אפליקציה
חינמית המתאימה למכשירים תומכי iOS
ואנדרואיד.

מותאם לגילאי 6-12

מתאים לגילאי 6-15

₪620
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רכב שטח רובוטי

המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח

₪736
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עזרים לקידוד | Accessories
קופסת סיפורי אגדות לחיפושיות
Fairy Tale Activity Tin | IT10128
סיפורי אגדות  -קופסא המכילה אביזרים
המתאימים להלבשה על גבי חיפושיות
ה Blue Bots-וכרטיסיות פעילות ,הניתנות
לשילוב יחד עם מפות עליהן ניתן לנוע
עם החיפושיות (המפות ניתנות לרכישה
בנפרד).
מותאם לגילאי 4-12

₪189

 6חיפושיות קידוד  +עמדת עגינה
6 Blue-Bot's + Rechargeable Docking
Stations | IT10080
לימוד קידוד באמצעות פעילות מהנה עם
חיפושיות .החיפושיות הינן רובוטים קטנים
הניתנים לתכנות לתזוזה במרחב באמצעות
החיצים שעל גבן .הן מתאימות לשימוש בגני
ילדים ,ובבתי הספר באמצעות שפת תכנות
בלוקים .ניתן לתכנת אותן באמצעות מחשב
אישי ,וכן באמצעות אפליקצייה המותקנת על
גבי טאבלט ,אייפד וטלפונים חכמים.
מותאם לגילאי 4-12

₪2,544
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המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח

ערכת אריחי קידוד

אריחי קידוד

קופסת גן החיות של החיפושיות

TacTile Code Reader | IT01118

Blue-Bot TacTile Reader Standard
Tile Pack | IT01172

Zoo Activity Tin | IT10157

מתקן לקריאת כרטיסיות קידוד הכולל 25
כרטיסיות .דרך ייחודית ומהנה לתכנות
חיפושיות  Blue-Botsאו רכב שטח רובוטי
( .)Rugged Robotמפתח חשיבה לוגית,
הבנה אינטואיטיבית של יסודות הקידוד,
חשיבה אלגוריתמית .מאפשר למידה תוך
התנסות מהנה ,עבודת צוות ,פתרון בעיות,
ניסוי וטעייה ועוד.

סט כרטיסיות קידוד לשימוש עם חיפושיות
 Blue-Botsורכב שטח רובוטי (Rugged
 )Robotהמאפשר התנסות בקידוד
לגילאים הצעירים באמצעות כרטיסיות,
שעל גביהן מוטבעות פקודות פשוטות
שבאמצעותן ניתן לתכנת את חיפושיות
ה Blue-Bots-בצורה קלה וידידותית.

מותאם לגילאי 4-12

מותאם לגילאי 4-12

₪526

₪220

קופסת גן חיות  -הינה קופסה המכילה
אביזרים המתאימים להלבשה על גבי
חיפושיות ה Blue Bots-וכרטיסיות
פעילות ,הניתנות לשילוב יחד עם
מפות עליהן ניתן לנוע עם החיפושיות
(המפות ניתנות לרכישה בנפרד)
מותאם לגילאי 4-12

₪189
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אור חושי | Light sensory

מארז לוחות כתיבה דיגיטליים

Sensory Illuminated Writing Board
EY06939
מארז רביעיית לוחות כתיבה ושרבוט
מחיקים ומוארים ,בגודל  ,A4הכוללים גם
עמדת טעינה

תאים לגילאי  3ומעלה

₪946
18

המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח

כיפה אור-קולית

צינורית בועות ענקית+שלט

טבעות זוהרות

חלוקי נחל מאירים

סט חלוקי נחל מאירים

Sound Light Dome | SD10473

Giant Sensory Colour Bubble Tube
with remote | EY05382

Glow, Stack&Build Texture Tower
and Wooden Pole | EY10435

Colour Changing Flat Pebble Light
SD10430

Illuminated Sensory Glow Pebbles
12pcs | EY07307

צינור הבועה הענק המגיע עם שלט רחוק
ובתוכו דגיגים צפים הנעים מעלה מטה
בין הבועות ויוצרים חוויה מיוחדת במינה.
מושלם לחדר חושים .צינור הבועות הענק
כולל בועות העולות ברציפות ונורות LED
במגוון צבעים משתנים לבחירה .מופעל
על ידי שלט רחוק.

ערכה בת  5טבעות זוהרות נטענות
למשחק הכוללות תחנת עגינה .הטבעות
מאירות תוך כדי ניעור ומאפשרות לילדים
להתנסות בסיבה ותוצאה תוך משחק
מהנה .הטבעת עשויה סיליקון ופלסטיק
ובעלת מרקמים שונים המספקים לילדים
עניין ,אחיזה נוחה ותפעול קל.

חלוקי נחל מאירים ומשני צבעים
מאפשר לילדים ליצור שביל מואר,
נהדרים לעידוד תנועה וחקירה ,האור
הרך משרה רוגע והמשטח חלק ,שטוח ורך
למגע .ניתן לשנות בין מצבי תאורה וצבע
באמצעות שלט רחוק.

ערכת חלוקי נחל מאירים ומשני צבעים
בשלושה גדלים שונים .סט של  12חלוקי
נחל מוארים הניתנים לטעינה שניתן לערום
ולגלגל אותם ללימוד מרתק באמצעות
החושים .משאב נהדר לחדרי חושים ודרך
חדשה לעודד ילדים להתנסות ולחקור.

מתאים לגילאי  3ומעלה

מתאים לגילאי  3ומעלה

מתאים לגילאי  3ומעלה

₪5,618

₪2,891

₪630

מתאים לגילאי  3ומעלה

מתאים לגילאי  3ומעלה

הכיפה האור-קולית מגיבה לתנועות
הילדים .הילדים לומדים מתוך חוויה שכל
תנועה שלהם מובילה לתוצאה מסוימת -
הבנת התהליך כולו יוצר אצל הילדים את
תחושת השליטה והוויסות.

₪420

₪1,041
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צינורית בועות

לבני בנייה מוארות

וילון טבעת סיבים אופטיים

Sensory ICT Glow Construction
Blocks Cubes 12pk EY06793

| Sensory Fibre Optic Curtain Ring
SD10423

Bubble Tube and Padded Surround
| SD10292

לבני בנייה מוארות ,סט לבני בנייה בשני
גדלים המאירים ומשנים את צבעם כשהם
מסובבים .הם נפלאים בשילוב עם לבנים
טבעיות או שקופות כדי ליצור איגלו מואר
או חלון צבעוני.

וילון טבעת עשוי סיבים אופטיים .היוצר
חוויה רב חושית סוחפת ,ומציע אפקט
חזותי מדהים בין אם הילד יושב או עומד
מתחתיו .מתאים גם לילדים עם מוגבלויות
תנועה .ניתן להתקנה על התקרה ליצירת
וילון דרמטי של אור המשתקף במראה.

צינורית בועות הנתונה בתושבת מרופדת
לחוויה חושית מרהיבה ומרגיעה ,בצבעים
משתנים שילדים ישמחו לצפות בה.
שינוי הצבעים תורם לקידום זיהוי צבעים
ותפיסה חזותית .פריט חובה בחדר חושים!

מתאים לגילאי  3ומעלה

מתאים לגילאי  3ומעלה

מתאים לגילאי  3ומעלה

₪630

₪2,694

₪4,566

LIGHTS.
ACTION.
PLAY.

		

לוח עיצוב פאייטים כסף
Mark making sequin long board
silver | EY11106
לוח עץ ארוך מכוסה פאייטים הניתנים
להזזה לשיפור מיומנויות מוטוריקה
גסה ועדינה אגב משחק מהנה ,גריפת
הפאייטים ויצירת צורות .ניתן לתלות
במאונך או במאוזן.
מתאים לגילאי  3ומעלה

₪225
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המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח
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ציוד טכנולוגי | Tech equipment

נירפוד

 -nearpodצרו קשר להצעת מחיר
כלי דיגיטלי המאפשר יצירת תכנים לימודיים אינטראקטיביים,
למידה פעילה ,תרגול החומר הנלמד בצורה חוויתית בכל מקום
ובכל אמצעי קצה (מחשב ,טאבלט ,פלאפון) .באמצעות נירפוד
המורה יכול ליצור שיעורים סינכרוניים וא-סינכרוניים (בצורת מצגת,
משחק ,סקר ,לוח שיתופי ,סרטון ,טקסט ועוד) להוסיף משימות
ופעילויות אינטראקטיביות ולשתף תכנים אלה עם התלמידים.
נירפוד כולל ספרייה עשירה של שיעורים מוכנים  -לפי גילאים,
תחומי דעת ,סטנדרטים לימודיים.
מתאים לגילאי  3ומעלה
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כיסוי קלמר אוריגמי לאייפד
iPad 10.2 (2019) Origami Pencil Shield - Navy | P054-51-7PNR
כיסוי האייפד "קלמר-אוריגמי" הינו כיסוי חכם המאפשר לארגן את עמדת
העבודה עם אייפד בצורה המושלמת  -הכיסוי מציע בסך הכל  5עמדות שונות
לאייפד שלך:
• עמדת הקלדה ארגונומית אחת (זהה לכיסוי החכם של אפל)
• עמדת צפייה זקופה (זהה לכיסוי החכם של אפל)
• עמדת הצבה לרוחב (מושלם לשולחנות מגשים או למשטחים לא יציבים)
• עמדת בסיס רחב (מיקום ,אידיאלי לשימוש במיטה או על הספה)
• עמדת דיוקן (מושלם לשיחות  FaceTimeושיחות וידאו)

₪249

המחיר כולל מע"מ ,לא כולל דמי משלוח
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עמדות לעבודה שיתופית!

מרחבי למידה | Learning enviroment
אנו באקדמית גורדון מתמחים גם בעיצוב מרחבי למידה משלבי זיהוי
הצורך ,התכנון ,עיצוב ,תוך שילוב מגוון טכנולוגיות חדשניות.
האקדמית גורדון ,זכיינית בלעדית של חברת  Zioxiבישראל
ריהוט המותאם ללמידה חדשנית למוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה

האב לטעינה עם שולחנות מתגלגלים
שעולים ויורדים!

מוזמנים להתרשם באתר
www.zioxi.com
וליצור עמנו קשר להצעת מחיר
שולחנות מגניבים עם מחשבים שעולים ויורדים!
24
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עגלת אייפדים  15יח׳

עגלת אייפדים  30יח׳

Mobile storage Sync and charging
)for 15 iPads (66w x 52d x 91h
SYNCT-GC-15- C

Mobile storage Sync and charging for 15 iPads
111w x 52d x 91h | SYNCT-GC-30- C

עגלה לאיחסון וטעינת  15אייפדים -
הדלתות ניתנות לנעילה ע"י מפתח,
נעילת גלגלים ומנעולי קוד דיגיטלי .כולל
ארונית עם דלת.
גודל66w x 52d x 91h :

עגלה לאיחסון וטעינת  30אייפדים הדלתות ניתנות לנעילה ע"י
מפתח,נעילת גלגלים ומנעולי קוד דיגיטלי .כוללת ארונית עם דלת.
גודל111w x 52d x 91h :

לחדשנות אין גבולות ,אבל יש לה כתובת...

המרכז לחדשנות וטכנולוגיה בחינוך ,האקדמית גורדון חיפה
צור קשר טלפון  | 04-8590135מייל edutech@gordon.ac.il

מזוודת אייפדים

Transporter case with USB power
)for 16 ipads (58w x 51d x 26h
UCHRGTRN-IP 16
מזוודת האייפדים של  zioxiתוכננה כך
שתוכלו לסחוב את האייפדים שלכם
בבטחה בפנים או בחוץ .אחסון נעול
ומאובטח עד  16אייפדים ,עם כוח USB-C
משולב .כבלי ה USB -הקצרים יוצרים מראה
מסודר .ניתן לטעון עם המכסה סגור.
גודל58w x 51d x 26h :
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