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לקוחות יקרים,
חברת תילתן מתכבדת להציג את קטלוג המוצרים לשנת 2017. 

ייעוץ מקצועי ופתרון מקיף לנושאי  אצלנו תמצאו אוזן קשבת, 
הלימוד בהתאם לתוכניות הלימודים.

שמול  החדש  התעשיה  בפארק  ומכירה  תצוגה  אולם  לרשותכם 
אחר  הפייסבוק  ובדף  החברה  באתר  להתעדכן  מומלץ  שוהם. 

מבצעים וחידושים.
הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו וקבלו טיפ-תילתן עם רעיונות 

לפעילות והזמנות למפגשים והשתלמויות. 

לשרותכם בכל עת,
צוות תילתן.
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אולם תצוגה  
באולם התצוגה החדש שלנו תמצאו 

את כל הפריטים שמופיעים בקטלוג, 
וכך תוכלו לראות לגעת ולהתנסות.  

חניה חופשית.
תילתן ערכות למידה הקישו ב-

רבים  מאמצים  עושים  אנו  בתילתן 
שהם  מקוריים  מוצרים  לכם  להביא 
פרי פיתוח בלעדי שלנו, בשילוב עם 
בתחומם.  המובילים  מקצוע  אנשי 
מוצרים  של  יבוא  עם  יחד  זאת 
בקפידה  בוחרים  אנו  אשר  ייחודיים 

מספקים שונים בעולם.

המחירים בקטלוג כוללים מע"מ.

חלק ניכר מן המוצרים מתוכננים 
ומיוצרים ע"י חברת תילתן, ומשווקים 

ישירות ללא פערי תיווך.

צרכים גיל מומלץ
מיוחדים

מוצר חדשמיוצר בתילתן

הקטלוג:

מתחדשים כל הזמן

כדאי לבחור תילתן:

תיכנון המוצר בהתאמה 
לשימוש ילדים

מוצר מוגמר באיכות גבוהה בשיווק ישירייצור עצמי המבטיח שירות בכל עת

4+
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ערכת לבני דיג'י מתאימה 
לכל תוכנית לימודים

רציונל:
של  ורציף,  סדרתי  מוחשי,  מודל  מהווה  דיג'י  לבני  מערכת 
המבנה העשורי. המבנה של "לבנה בתוך לבנה" מהווה הצגה 
אחד  העשורי.  המבנה  שביסוד  החזקה  רעיון  של  פשוטה 
העקרונות החשובים בתובנת המספר הוא היכולת לקלוט את 
מושג המספר הן בדרך האינטואיטיבית של המניה והן בדרך 
שהתלמידים  בעת   .0-9 הספרות  בעזרת  המופשטת  ההצגה 
יותר,  גדולה  לבנה  יוצרים  הם  המיכלים  לתוך  לבנים  אורזים 
חוקרים  הם  זו  בדרך   .1000 של  לבנה  או   ,100  ,10 של  לבנה 
אסטרטגיות  ומפתחים  החשבון  פעולות  את  טבעי  באופן 
בעצמו,  הפעולה  את  לבצע  הילד  של  היכולת  שונות.  פתרון 
הרבה לפני שלמד אלגוריתם חישובי, נותנת לו ביטחון בבצוע 

הפעולה. 
היכנסו לאתר תילתן וצפו בסרטוני הדגמה.

אלף המיכלים נסגרים רק אם הם מלאים

לבנה-של-100 מכילה 10 עשרות
ו- 100 לבנים בודדות.

לבנה-של--1000 מכילה 10 לבנים-של-100

מאה

עשר

אחד

ית
יר
ש
ע

ית
מא

לימוד 
תוך 
הנאה

חיבור

 המבנה
העשרוני

חיסור

 מניה
ואומדן

כפל

 חילוק
 ואף חילוק

ארוך  שברים
 ומספרים
עשרוניים

 תובנה
מתמטית

לתוצאות המלאות ולעוד מבדקי השוואה הכנסו לאתר תילתן.

הצלחה מדהימה במתמטיקה תוך 4 שבועות בלבד
כאשר בית הספר הציבורי בבוסטון אימץ את דיג'י בלוק לתוכנית לימודי הקיץ שלהם, הם נדהמו מן התוצאות.

כעבור 4 שבועות

לפני השימוש בלבני דיג'י 
71.4% נכשלו

לאחר חודש בלבד ירד 
מספר הנכשלים ל-33.3%

סך 
התלמידים 

שנכשלו

סך 
התלמידים 

שעברו



www.tiltan.comלהזמנות  03-9721555

הלוח מארגן ומציג את הלבנים בהתאמה 
למבנה העשרוני באופן פשוט וברור ביותר. 
כמו כן הלוח מסייע לילדים לבצע פעולות 

של חיבור וחיסור עד 1000 כולל שתי פריטות 
ושתי המרות.

בתמונה הדגמה של תרגיל חיבור 107+236.
המחובר הראשון )107(, מוצב על הלוח, וניתן 

לראות באופן ברור את ספרת העשרות השווה 
ל-"0".

את המחובר השני מארגנים לפני הלוח, ורק 
אז מוסיפים אותו ללוח. התלמיד רושם את 

התרגיל על הלוח המחיק ומשער את התוצאה 
בעזרת החוגות. ברגע שהמיכל מתמלא בעשר 

לבנים הוא קופץ ממקומו ו"מאלץ" את הילד 
להעבירו לעמודת העשרות - המרה. 

לאחר ביצוע התרגיל בודק את השערתו.

הלוח מארגן ומציג את הלבנים בהתאמה למבנה העשרוני 
באופן פשוט וברור ביותר. כמו כן הלוח מסייע לילדים לבצע 

פעולות של חיבור וחיסור עד 100 כולל פריטה והמרה.
כאשר עושים פעולת חיבור ואנו מוסיפים לכמות הנתונה 
)25( 7 לבנים בודדות, אנו מוסיפים אותן למיכל הימני של 

הלבנים האחדות, ברגע שהמיכל מתמלא בעשר לבנים הוא 
קופץ ממקומו ו"מאלץ" את הילד להעבירו לעמודת העשרות 

- המרה. 
ואת שתי הלבנים שנותרו להניח בעמודת האחדות.

הלבנה מייצגת כמות בשני אופנים, גם 
באופן קונקרטי כלבנים בודדות, וגם באופן 

מופשט, לאחר האריזה, במבנה העשרוני.
הלבנה מכילה 100 לבנים בודדות, 20 מיכלים 

לעשרות ושני מיכלים של 100.

כמו לבנה-של-100 שמעל, אך כל המיכלים 
שקופים.

כמו לבנה-של-100 שלמעלה, אך עם חצי 
מהמיכלים שקופים. 

הלבנה מכילה 10 לבנים-של-100 )אלף 
יחידות( 

הלוח מארגן ומציג את הלבנים בשלוש 
עמודות בהתאם למבנה העשרוני. הלוח 

כולל 3 פנקסי מספר עם ספרות מ-0 ועד 9. 
הילד מייצג את המספר בעזרת פנקסי 
המספר, ובמידה וצבר יותר מ-9 לבנים 

בעמודה עליו לבצע המרה לעמודה הבאה. 

הלוח מארגן ומציג את הלבנים בחמש 
עמודות עם נקודה עשרונית. הלוח כולל 5 

פנקסי מספר עם ספרות מ-0 ועד 9. 

לבנה-של-100  |  85 ₪
  4+ מק"ט 611  

לבנה-של-100 שקופה  |  115 ₪
    4+ מק"ט 612  

לבנה-של-100 חצי שקופה  |  99 ₪
  4+      612D מק"ט

לבנה-של-1000  |  950 ₪
  4+ מק"ט 610    

לוח דו ספרתי  |  85 ₪
  4+ מק"ט 613     

לוח תלת ספרתי  |  310 ₪
  4+ מק"ט 614     

לוח מבנה עשורי לשבר עשרוני  |  40 ₪
  8+ מק"ט 630     

20 לבנים של עשירית ו-20 לבנים של מאית.

קיט לבנים לשבר עשרוני  |  35 ₪
  8+ מק"ט 629     

לוח מבנה עשורי  |  25 ₪
  5+ מק"ט 626     
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חוברת לתלמיד עם 
מאה שאלות אתגר. 
לגיל הגן וכיתות א'.
כתבה: פרופ' לינדה 

דייסי

מדריך "פיתוח 
־חשיבה מתמ

טית באמצעות 
לבני דיג'י" מיועד 

למורים לגננות 
ולהורים. 

כתבה: דפנה זילבר

חוברת לתלמיד 
לתרגול והבנת המבנה 

העשורי, לגיל 7 
כתבה: דפנה זילבר

כרטיסיות מספר בספירלה, 
עם ספרות מ-0 ועד 9.

ציר מספרים 0-50, הלבנים "עומדות".

ציר מספרים 0-30, הלבנים מונחות בשכיבה.
שימור כמות, וקל יותר מוטורית.

ציר מספרים 
51-100, ציר המשך 

לציר 0-50

ציר מספרים גמיש 0-100, הלבנים מונחות 
בשכיבה, חומר שימשונית שניתן לרחיצה 

ואינו קריע.

 A4 משחק הכולל 4 לוחות משחק בגודל
עם למינציה

שטיחים לפעילויות מגוונות עם הלבנים - 
סיפור מתמטי. קיימים שני דגמים ברמות 
קושי שונות. השטיח מחומר פלסטי רחיץ 

ועמיד. כולל הוראות לפעילויות שונות.
מידות: 90×70 ס"מ

לבנים
25 לבנים ארוזות 

במיכלים. מקבלים 
שתי לבנים-של-10

ו-5 לבנים יחידות

דרכים שונות לייצוג המספר 25

ציר מספרים
התאמה בין כמות 

למספר. 
חיבור בין השפה 
הכמותית לשפה 

האנלוגית.

חותמות
ייצוג המספר 

בסמלים. חותמת 
העשר בגודל 

של לבנה-של-10 
וחותמת האחדות 
בגודל לבנה אחת.

לוח מבנה עשורי
מיקום הלבנים 

בהתאם למבנה 
המספר.

התאמת הספרות 
בעזרת כרטיסיות 

המספר.

לוח דו-ספרתי
מיקום הלבנים 
בהתאם למבנה 

המספר.
כתיבת המספר 

באופן נכון על גבי 
לוח מחיק.

החותמות עוזרות לייצג מספרים לילדים 
אשר מתקשים בכתיבה, והן מהוות כלי 

משחק מהנה ומלמד לכל הילדים.
החותמת "עשר" זהה בגודלה ללבנה-של-10 

והחותמת "אחד" זהה בגודלה ללבנה אחת.

סט חותמות דיג'י  |  45 ₪
  4+ מק"ט 628     

ציר מספרים 0-50  |  25 ₪
  4+ מק"ט 623     

ציר מספרים 0-30  |  25 ₪
  4+ מק"ט 625     

ציר מספרים 51-100  |  25 ₪
 4+ מק"ט 620    

ציר מספרים גמיש 0-100  |  15 ₪
  4+ מק"ט 637     

מדריך לבני דיג'י  |  30 ₪
מק"ט 631    

חוברת 100 אתגרים |  20 ₪
  5+ מק"ט 632     

חוברת המבנה העשורי |  20 ₪
  7+ מק"ט 633     

שטיח פעילות החווה  |  65 ₪
  4+ מק"ט 642     

פנקס מספרים דיג'י  |  8 ₪
  4+ מק"ט 634     

משחק מסלול דיג'י  |  15 ₪
  4+ מק"ט 636     
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לוח מבנה עשורי

מדריך לבני דיג'י

חוברת אתגר לתלמיד

לוח דו-ספרתי

לוח תלת-ספרתי

חוברת המבנה העשורי

לבנים לשבר עשרוניפאונים

ציר מספרים 0-30

ציר מספרים 51-100

ציר מספרים 0-50

ציר מספרים גמיש 0-100

לבנה-של-1000

לבנה-של-100

סט חותמות

שטיח פעילות

כמותהמוצר

1חצי לבנה-של-1000

2לבנה-של-100

1לבנה-של-100שקופה

4לוח דו-ספרתי

2ציר מספרים 0-30

2ציר מספרים 0-50

ציר מספרים גמיש 
0-100

2

6כרטיסיות מספר

2סט חותמות

לוח מ. עשורי + 
כרטיסיות מספר

1

1שטיח פעילות החווה

1סט 4 פאונים

1חוברת אתגרים

1מדריך למורה

ערכה לגן ילדים
             מק"ט 600

כמותהמוצר

1חצי לבנה-של-1000

4לבנה-של-100

1לבנה-של-100שקופה

1לוח תלת-ספרתי

4לוח דו-ספרתי

4ציר מספרים 0-30

4ציר מספרים 0-50

ציר מספרים גמיש 
0-100

4

לוח מ. עשורי + 
כרטיסיות מספר

5

2סט חותמות

1סט 4 פאונים

1חוברת אתגרים

1מדריך למורה

ערכה לבית ספר
             מק"ט 601

כמותהמוצר

1לבנה-של-100

1לבנה-של-100 חצי שקופה

1לוח דו-ספרתי

2ציר מספרים 0-50 או 0-30

1ציר מספרים גמיש 0-100

לוח מ. עשורי + כרטיסיות 
מספר

1

1שטיח פעילות חווה

1סט 2 פאונים

1חוברת אתגרים

1מדריך למורה

ערכה אישית דגם א'
       מק"ט 607  |  487 ₪

כמותהמוצר

1לבנה-של-100

1לבנה-של-100 שקופה

1לוח דו-ספרתי

2ציר מספרים 0-50 או 0-30

1ציר מספרים גמיש 0-100

לוח מ. עשורי + כרטיסיות 
מספר

1

1סט חותמות

1סט 2 פאונים

1חוברת אתגרים

1מדריך למורה

ערכה אישית דגם ב'
       מק"ט 607  |  487 ₪

הזמינו, 
והערכות בדרך אליכם.
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משחק "חכמים במסלול" הינו משחק מתמטי חברתי. בסיס 
המשחק הינו שטיח הנפרש על הרצפה. משחקים במסגרת 

המליאה )ריכוז( עם כל קבוצת הילדים בגן. המשחק מאפשר 
התמודדויות בדרגות קושי שונות, מתאים לילדים מגיל 3-7 

יחד עם קבלת משוב מיידי שאיננו תלוי במבוגר חיצוני. 
והכי חשוב - כולם מנצחים!!!

המשחק כולל: שטיח בגודל 1.8×1.7 מ' העשוי מחומר 
פלסטי איכותי )שמשונית( הניתן לרחיצה, צועד גדול, 

קוביית ספוג, כרטיסיות 
מספרים, כרטיסיות הפעלה, 
כרטיסי הוראות ודפי הנחיה. 

המשחק ארוז בתיק בד.

על העץ יש 10 תפוחים. נערו את העץ... מנו כמה תפוחים נפלו 
בצד הגלוי. כעת שערו כמה תפוחים נפלו בצד השני, סובבו את 

העץ ובדקו. תרגול מעולה לעשרת ראשונה וגם מעבר לה.
גובה : 12 ס"מ

סט של 44 כרטיסיות עבודה דו-צדדיות, 
בצד אחד השאלה ובצד שני התשובה.  
להעמקת הידע בפעולות חיבור וחיסור. 

החתימו במחברת את העץ, נערו את העץ 
וציירו כמה תפוחים יצאו. כמה תפוחים 

חסרים? חשבו וציירו בעמודה השניה.
ניתן לרשום בעץ גם מספרים השונים 

מ-10, לילדים שמתקשים רשמו מספרים 
נמוכים, ולחזקים מספרים גבוהים. 

בדקוחשבו

סובבו

נערו

עץ הדעת - קלפים  |  65 ₪
  3+ מק"ט 980    

עץ הדעת - חותמת  |  30 ₪
  3+ מק"ט 981    

חכמים במסלול |  399 ₪
  5+ מק"ט 1026    

משחק להשוואה בין מספרים ולתרגול 
פעולות חיבור וחיסור. כאשר סכום 

המספרים זהה בשני הצדדים הליצן 
מראה . המספרים בגודל אחיד אך 

במשקל שונה. 
תכולה: שני סטים של מספרים ושני 

סלים להסתרת המספרים ליצירת 
תרגיל עם נעלם.

תוצרת INVICTA אנגליה

הליצן עושה חשבון  |  75 ₪
  3+ מק"ט 212    

עץ הדעת  |  25 ₪
  3+ מק"ט 979     

4
 יח' ב-
₪ 80
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מאזני מספרים להמחשת פעולות חיבור חיסור כפל וחילוק, והמחשת חוק המנוף.
כל המשקולות )המלבנים הצהובים( במשקל אחיד לדוגמה: אם שמים בצד אחד של המאזניים 

משקולת על הספרה 9 ובצד השני שתי משקולות על הספרה 3 ו-6 אזי המאזניים יתאזנו. 
כפל: 5×4=20, הניחו בצד אחד 4 משקולות על הספרה 5 ובצד שני 2 משקולות על הספרה 10.

תוצרת INVICTA אנגליה.

משחק לילדים בגילאי 4-7, 
מספר המשתתפים: 2-4

מטרות המשחק: זיהוי ספרות 1-12, ארגון, זיהוי ושיום 
המספרים ברצף, שמירת מקום המספר על הרצף, 

תרגילי חיבור וחיסור עד 12 וגם מטרות חברתיות כגון 
דינמיקה קבוצתית ועזרה הדדית.

המשחק כולל שטיח איכותי רחיץ, 24 קלפים עגולים 
דו-צדדיים ו-2 קוביות גדולות.

גודל המשטח: 85×52 ס"מ.

לוח מחיק דו-צדדי לאותיות כתב או לספרות. 
כולל טוש מחיק  לתרגול כתיבה נכונה. 
המחיר הוא ללוח אחד. תוצרת שטדלר.

ערכה לטיפוח השיח המתמטי ולפתרון בעיות מילוליות. 
באמצעות מדרשי התמונה שהינם כלי המחשה דו-

ממדי נוכל לטפח אצל הילד יכולת תאור מצב ויכולת 
להשתמש במושגים לוגיים מתמטיים. באמצעות כלי 
הערכה פשוטים וידידותיים נוכל להעצים את יכולות 

הילד להסביר תהליכים ולדון בצוות קטן בבעיה ולהגיע 
למסקנות..

הנושאים העיקריים המטופלים בערכה הם:
מושג המספר – משמעות כמותית וסידורית.	 
מושגים מתמטיים בחיי היומיום.	 

כתיבה: ד"ר אסיה לויטה וגב' מיקי חרמוני
המארז כולל 17 מדרשי תמונה בגודל A3 ארבעה דפי 

טבלאות מחיקים וחוברת מערכי שיעור מפורטת.

מאזני מספרים  |  125 ₪
  3+ מק"ט 216    

לוח מחיק אותיות/ספרות  |  10 ₪
  3+ מק"ט 1170/1169    

ממדרש תמונה לסיפור חשבוני  |  250 ₪
  4+ מק"ט 978    

חכמים במספרים  |  150 ₪
  4+ מק"ט 1168   
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מתמטיקה | משחקים לפיתוח חשיבה מתמטית

משחק להבנת השברים הפשוטים על צורותיהם  
השונות כנגד חלוקות גאומטריות.

42 לבני דומינו )כל ערך מוצג 6 פעמים(.

דומינו שברים פשוטים  |  35 ₪
  9+ מק"ט 1201    

משחק לפיתוח מיומנות בפעולות חשבון תוך ביצוע 
תרגילי כפל, חילוק חיבור וחיסור.  

תחום המספרים עד 100
38 לבני תרגילים שונים 

)כל ערך מוצג 6 פעמים( ועוד 4 לבני פעולה.

דומינו חשבון עד 100 רמה 1  |  35 ₪
  9+ מק"ט 1205    

כמו דומינו חשבון רמה 1 אך לתלמידים מתקדמים. 
התרגילים כוללים תרגילים בתחום המאה אך מעבר ללוח 

.27X2 הכפל כמו התרגיל
38 לבני תרגילים שונים 

)כל ערך מוצג 6 פעמים( ועוד 4 לבני פעולה.

דומינו חשבון עד 100 רמה 2 |  35 ₪
  9+ מק"ט 1206    

משחק להבנת שברים וחלקי השלם על צורותיהם  
השונות: שבר פשוט, שבר עשרוני, צורות 

גאומטריות ואחוזים.
42 לבני דומינו )כל ערך מוצג 6 פעמים(.

דומינו שברים ואחוזים  |  35 ₪
  9+ מק"ט 1202    

משחק לפיתוח מיומנות בפעולות חשבון תוך ביצוע 
תרגילי כפל, חיבור, חיסור ושימוש בחוק הפילוג. 

השטחים נמצאים בחלוקות של 3×3 כדי להקל בחישוב. 
תחום המספרים עד 36

40 לבני דומינו )כל ערך מוצג 4 פעמים(.

דומינו חשבון - שטחים עד 36  |  35 ₪
  8+ מק"ט 1203    

משחק לפיתוח מיומנות והבנה של סכום הזויות 
במשולש ובין קווים חותכים. 

40 לבנים, )כל ערך מוצג 5 פעמים(. 

דומינו גאומטרי - זויות  |  35 ₪
  9+ מק"ט 1207    













דומינו חשבון - שטחים עד 64  |  35 ₪
  9+ מק"ט 1204    

משחק לפיתוח מיומנות בפעולות חשבון תוך ביצוע 
תרגילי כפל, חיבור, חיסור ושימוש בחוק הפילוג. 

השטחים נמצאים בחלוקות של 4×4 כדי להקל בחישוב. 
תחום המספרים עד 64

40 לבני דומינו )כל ערך מוצג 4 פעמים(.
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משחק לתרגול פעולות חיבור וחיסור עד 12
תכולה: 24 לבני דומינו משולשים )כל ערך מוצג 6 פעמים(.

דומינו משולשים לגן הילדים / כיתה א'  |  35 ₪
  5+ מק"ט 1222    

משחק לתרגול פעולות חיבור וחיסור עד 20
תכולה: 30 לבני דומינו )כל ערך מוצג 6 פעמים(.

דומינו משולשים לכיתה א'-ב'  |  35 ₪
  6+ מק"ט 1201    

משחק לתרגול גימטריה, רושמים מילה בת 3 אותיות ומצמידים לה 
ערכים גימטריים תואמים.

תכולה: 30 לבני דומינו.

דומינו משולשים גימטריה  |  35 ₪
  6+ מק"ט 1224    

עד 12

20
עד 

ריה
מט

גי

מתמטי-קל
לילדי  המתאימים  משולשים  דומינו  משחקי  סדרת 

הגן וגם לתלמידי בית הספר.
על  ומקלה  כיוונים  במספר  אפשרית  ההתאמה 

הילדים במציאת הפתרון.
נח  בגודל  וקשיח  עבה  קרטון  עשויים  הקלפים 

לאחיזה.
מידת הצלע של המשולש: 8 ס"מ.
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מתמטיקה | משחקים לפיתוח חשיבה מתמטית

משחק לתרגול סימני החלוקה ופעולות כפל בתרגילים עד 
12X12 תוך אימון ופיתוח זיכרון עבודה וזיכרון לטווח ארוך. 

באמצעות המשחק מפתח הילד אסטרטגיות חשיבה 
ותכנון "קדימה". כל זאת תוך ביצוע פעולות כפל בלוח 

הכפל וגם קצת מעבר לכך.  
כל האריחים מגנטיים, למשחק יציב יותר על כל משטח 

מתכתי. 
ניתן לרכוש את "משטח מגנטי גמיש" )ראו למטה( 

כתוספת המעשירה את אפשרויות המשחק וגם משמשת 
כמשטח מתכתי.

ניתן גם להוריד את המשטח בחינם מאתר תילתן.

כוורת הכפל מגנטי  |  85 ₪
  9+ מק"ט 1208    

משטח מגנטי גמיש, למשחק 
יציב יותר ועם אפשרויות 

נוספות עם כוורת הכפל.
גודל 50X35 ס"מ.

משטח מגנטי גמיש  |  25 ₪
  9+     1208A מק"ט

החשבוניה מסייעת לילדים במניה 
ובפעולות חשבון בסיסיות. 

ניתן גם להגדיר את העמודות 
כעשרות ויחידות. 

תכולה: בסיס, 2 עמודות ו-20 
קוביות בשני צבעים.

תוצרת INVICTA אנגליה

חשבוניית עמודות  |  25 ₪
  3+ מק"ט 217    

משחק אסטרטגיה מפליא בפשטותו וביעילותו לתרגול לוח הכפל.
כל שחקן מקבל 7 קלפים במטרה להשלים רצף של שלוש 

מכפלות על גבי לוח הכפל. כל מכפלה מחושבת בכל פעם משני 
קלפים מתוך ה-7.

הערכה כוללת חוברת דפים תלישים עם לוח הכפל וסט קלפים.

כח הכפל  |  50 ₪
  6+ מק"ט 1145    

12X12 עד

2-4 משתתפים 
תכולה: 73 אריחי מכפלות וגורמים

             4 מעמדים לאחיזת האריחים
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סט של 10 מגנטים המותאמים 
להצמדה על הקוביות.

1 9

70

600

×

2 10

80

700

÷

3

10 90 100

800

=

4

20

100

+

900

+

5

30

200

-

1000

-

6

40

300

>

7

50

400

<

8

60

500

=

לוח קליעה למטרה עם ניקוד מ-10ועד 
40. משחק מצויין לתרגול עשרות שלמות 
בחיבור וחיסור. כולל 12 כדורים עם וולקרו 

עליהם.
מידה: 25 ס"מ קוטר הלוח.

162 קוביות ופאונים שונים 
המאפשרים מגוון רחב של 

פעילויות ומשחקים לכל 
הגילאים. כל הקוביות נתונות 

בתוך מזוודה קשיחה.
מידות: 26 × 35 ס”מ. 

מזוודת קוביות ופאונים  |  215 ₪
  3+ מק"ט 234    

קוביה עם דפנות מתכת לבנות המתאימות 
לכתיבה עם טוש מחיק או להצמדת 
כרטיסיות מגנט לפי הסטים שלהלן. 

הקוביה מתאימה גם "לספר סיפור" כאשר 
מדביקים על מספר קוביות ריגשונים 

שונים.   מידות הקוביה: 5×5 ס"מ.

קוביה מגנטית  |  25 ₪
  3+ מק"ט 232    

מגנטים לקוביה מגנטית  |  10 ₪
  3+     232A מק"ט

קוביית ספוג נקודות / מספרים  |  29 ₪
  3+     322E/322A מק"ט

קליעה למטרה  |  35 ₪
  3+ מק"ט 1134    

פאון ספוג 1-10 / 1-8  |  35 ₪
  3+     322C/322G מק"ט

פאון לבן 0-9, פאון שחור 1-10

מידה 15 מ"מ

מידה 25 מ"מ

סט 4 פאונים  |  10 ₪
  3+ מק"ט 233    

קוביית נקודות  |  2.5 ₪
  3+ מק"ט 994    

קוביית נקודות  גדולה |  5 ₪
  3+ מק"ט 993    

מידה: 15 מ"מ

קוביית ספרות |  2.5 ₪
  3+ מק"ט 995    

100 דיסקיות מניה |  20 ₪
+3   מידה: 22 מ"מ מק"ט 759    

250 דיסקיות מניה אטומות |  55 ₪
+3   מידה: 22 מ"מ מק"ט 760    
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מתמטיקה | פיתוח חשיבה מתמטית

שטיחים למגוון פעילויות. הדפסה על שטיח 
פלסטי רחיץ, שמשונית. 

מידה: 1.2×1.2 מ'.
קיים גם במידה 2×2 מ'.

הדפסה על שטיח פלסטי רחיץ, שמשונית. 
מידה: 1.2×1.2 מ'.    ניתן להזמין גם במידה 2×2 מ'.

הדפסה על שטיח פלסטי רחיץ, שמשונית. 
מידה: 1.2×1.2 מ'.

שטיח לוח המאה  |  130 ₪
  5+ מק"ט 646    

שטיח מאתיים  |  130 ₪
  6+ מק"ט 648    

שטיח לוח הכפל  |  130 ₪
 5+ מק"ט 647    

שטיח פעילות כפל חילוק |  130 ₪
 7+ מק"ט 471   

סט של 3 לוחות לתלמיד, לוח כפל, לוח 
מאה עם ספרות 1-100 ולוח מאה עם 

ספרות 0-99.
גודל 11×12 ס"מ.

לוחות לתלמיד |  10 ₪
 5+ מק"ט 640    



www.tiltan.comלהזמנות  03-9721555

ציר מספרים כיתתי להמחשת אופן ביצוע פעולות חיבור וחיסור עם מספרים שלילים. 
פיתוח בלעדי בתילתן. ראו הדגמה באתר. אורך 1 מ'

שברים פשוטים ושברים עשרוניים על ציר המספרים. הציר מראה את השברים גם מעבר לשלם אחד. 
הדפסה איכותית על שטיח פלסטי רחיץ. 

אורך 1 מ'  או 2 מ'. 

תרגיל חיסור לדוגמה: ? = )6-( - )10-( 
החץ מראה שהתוצאה לכיוון המספרים העולים. 

ציר השברים  |  40/95 ₪
 5+ מק"ט 1025    

פלוס מינוס בקלות  |  30 ₪
  8+ מק"ט 982    

ציר מספרים מחומר פלסטי רחיץ, כולל 10 אטבים בשני צבעים. אורך 5 מ'

ציר מספרים 0-1000 |  50 ₪
 8+ מק"ט 983    

ציר מספרים מחומר פלסטי רחיץ, אורך 160 ס"מ גובה 12.5 ס"מ.

ציר מספרים 0-20 לכיתה א' |  24 ₪
 5+ מק"ט 624    

ציר מספרים מחומר פלסטי רחיץ, כולל 10 אטבים בשני צבעים. אורך 5 מ'

ציר מספרים 0-10,000 |  50 ₪
 8+ מק"ט 984    
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גאומטריה | הכרה וחקר מצולעים

ערכת בנייה וחקר של צורות גאומטריות דינמיות. הערכה מכילה 68 
פסים צבעוניים מחומר בלתי שביר, קופסה עם פינים לחיבור, מד זווית  

ו-11 כרטיסיות עבודה. תוצרת INVICTA אנגליה

המראתיים מזמנות התנסות מהנה וחקר של נושא הסימטריה וכן את יחסי הזוויות במעגל.

  5+ מק"ט 977   
משחקים ויוצרים גאומטריה בגיל הרך  |  180 ₪

פסים גאומטריים  |  95 ₪
  3+ מק"ט 239    

מראתיים + כרטיסיות  |  45 ₪
  3+ מק"ט 104    

סימטריה סיבוביתסימטריה שיקופית

ערכת משחק וחקר לטיפוח החשיבה הגיאומטרית תוך
דגש על המרחב האישי של הילד. תכונות של צורות

וגופים והתייחסות לזמן ולהכרות עם השעון וחשיבותו
בחיי היומיום.

המדריך בנוי באופן מפורט עם דגשים על המטרות,
הפעילות והמושגים נרכשים ברמת הילד.

הערכה כוללת מדריך, מדרשי תמונה לפעילות, לוח מסמר 
עגול וחומרים ליצירת ולהשוואת הצורות הגאומטריות.

כתיבה: ד"ר אסיה לויטה וגב' מיקי חרמוני.

סט של 72 רצועות המתחברות אחת לשניה ועוד שני 
מדי זוית. ליצירה ולחקר של צורות גאומטריות.

פסים גאומטריים דינמיים לתלמיד  |  40 ₪
  3+ מק"ט 1221    
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שעון לימודי עם ספרות בצבעים תואמים למחוגים. תצוגה אנלוגית 
ודיגיטלית, מחוגי השעון נעים באופן מסונכרן בינהם. ניתן לסימון 

עם טוש מחיק. 
תוצרת גרמניה

חומר: פלסטיק ממוחזר 
גובה: 12 ס"מ

שעון לתלמיד  |  20	₪
  4+ +3  מק"ט 985     מק"ט 987    

  3+ מק"ט 987    

שעון הדגמה לכיתה  |  99	₪

טיימר מגנטי  |  90	₪

שעון להדגמה גדול וברור, סימונים מובלטים וצבועים. השעון עשוי 
מחומר פלסטי קשיח.    

מידה: 40×40 ס"מ, תוצרת INVICTA אנגליה

טיימר מגנטי הממחיש באופן ויזואלי את הזמן הקצוב / הנותר.
משמיע צלצול בתום הזמן. קיים בשני צבעים אדום וטורקיז.

מידה: 8 ס"מ קוטר

לוח פלסטי עם מחוגים הנעים באופן נפרד. תצוגה אנלוגית 
ודיגיטלית. ניתן לרשום על הלוח עם טוש מחיק. 

תוצרת גרמניה
מידה: 11×12 ס"מ

שעון תרגול )10 יח'(  |  80	₪
  4+ מק"ט 988    

זוג לוחות מנייר עבה עם ציפוי למינציה, המתאימים בדיוק 
לפינים בלוח המסמר העגול, ועוד 12 גזרות שכל אחת מהן 

מייצגת שעה אחת.

גזרות ושעון  |  15	₪
  4+ מק"ט 235    
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לוח מסמר שמתאים במיוחד להעתקת דגמים וצורות. 
הפינים מסודרים ב- 10×10 )2×2 ס"מ( 

מידה: 21X21 ס"מ
ניתן לעבוד מעל דגמים שונים, כולל סט גומיות בצבעים 

וגדלים שונים.
דפי פעילות להורדה בחינם מאתר תילתן.

תוצרת INVICTA אנגליה

לוח מסמר דו-צדדי. 
בצד אחד הפינים מסודרים ב- 60º כך שניתן לייצור משולש 

שווה צלעות משושה ועוד. 
בצד השני הפינים מסודרים ב- 90º ב- 11×11 )2×2 ס"מ(, כך 
שיש 10 מרווחים בינהם ואפשר להשתמש גם לתרגול לוח 

הכפל בחישוב השטחים.
מידה: 23×23 ס"מ, כולל סט גומיות בצבעים וגדלים שונים.

דפי פעילות להורדה בחינם מאתר תילתן.
       תוצרת INVICTA אנגליה

לוח מסמר דו-צדדי. בצד אחד הפינים מסודרים בעיגול. בצד 
השני בתבנית של ב- 6×6 )3×3 ס"מ(. מידה: 18×18 ס"מ, כולל 

סט גומיות בצבעים וגדלים שונים.
דפי פעילות להורדה בחינם מאתר תילתן.

תוצרת INVICTA אנגליה

10X10 דפי פעילות ללוח מסמר שקוף

7

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  
www.tiltan.com         03-9721555 .תילתן ערכות למידה בע"מ  טל

מצולעים

.
 	

התאימו את הלוח השקוף מעל לדף בדיוק
	 האם קיבלנו צורה נוספת בין המשולשים? )ריבוע(	 האם כל המשולשים באותו גודל? כיצד אנו בודקים זאת?	 כמה משולשים יצרנו?	 הנחו את הילדים למתוח את הגומיות לפי המשולשים )לצבע אין משמעות(

10X10 4דפי פעילות ללוח מסמר שקוף

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  

www.tiltan.com         03-972155
תילתן ערכות למידה בע"מ  טל. 5

מרובעים

.
 	

התאימו את הלוח השקוף מעל לדף בדיוק

	 הנחו את הילדים למתוח את הגומיות לפי הצורות המסומנות )לצבע אין משמעות(

 צלעות.

 	

הסבירו שגם כל אחת מן הצורות שיצרו נקראת מרובע, כי יש לה 4

	 יש גם מרובע קעור, כמו זה שמימין למעלה.

	 לחלק מן הצורות תכונות מיוחדות כגון ריבוע, מלבן, מקבילית, מעויין וטרפז.

לוח מסמר שקוף  10×10 |  25 ₪
  3+     237C מק"ט

לוח מסמר  11×11 |  30 ₪
  3+     237B מק"ט

לוח מסמר עיגול |  25 ₪
  3+ מק"ט 237    

4
 יח' ב-
₪ 100

4
 יח' ב-
₪ 80

4
 יח' ב-
₪ 80

לוח דו-צדדי

שניים במחיר של אחד

לוח דו-צדדי

שניים במחיר של אחד
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לוח מסמר גדול שמתאים לייצירת גראפים וצורות 
מורכבות ולפעילות של מוטוריקה עדינה.

מידה: 28×28 ס"מ 
כולל סט גומיות בצבעים וגדלים שונים.

תוצרת INVICTA אנגליה

לוח מסמר דו-צדדי עם מרווחים גדולים בין הפינים. 
צד אחד תבנית של ב- 6×6 )3×3 ס"מ(, ובצד שני תבנית של 

ב- 6×6 )3×3 ס"מ(. 
מידה: 21X21 ס"מ, כולל סט גומיות בצבעים וגדלים שונים.

תוצרת INVICTA אנגליה

לוח מסמר 700 |  39 ₪
  5+     237D מק"ט

לוח מסמר  5×5 |  25 ₪
  3+     237A מק"ט

למה לוחות תילתן?
ראש המסמר בצורת פיטריה לבטחון 	 

הילדים ולמניעת שחרור הגומיה

בלוחות הדו-צדדים יתרון כפול	 

לכל הלוחות מצורף סט גומיות בגדלים 	 

ובצבעים שונים

דפי פעילות להורדה בחינם מאתר תילתן	 

4
 יח' ב-
₪ 80

4
 יח' ב-
₪ 125

משחק פטריות לסידור ולמניה והעתקת דגם. 
לפטריות אחיזה נוחה לילדים. בלוח המשחק 100 

חורים 10×10 והוא משמש גם למשחקי כפל.
תכולה: 5 לוחות, 1000 פטריות ודפי הוראות 

למשחקים, 12 כרטיסיות בגודל 1:1 )וגם מוקטנות( 
עם ספרות.

תוצרת INVICTA אנגליה.

משחק הפטריות  |  99 ₪
  3+ מק"ט 321    

לוח דו-צדדי

שניים במחיר של אחד

ראש  הלוחות  בכל 

פיטריה  בצורת  המסמר 

לבטחון הילדים ולמניעת 

שחרור הגומיה
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מערכת של 12 גופים גאומטריים בסיסיים לשיום 
ולהיכרות, הגופים עשויים מפלסטיק קשיח 

ובצבעים שונים.  מתאים לגן ילדים ולבתי ספר.
מידות: 7 ס"מ.

תוצרת INVICTA אנגליה

גופים גאומטריים  |  125 ₪
  3+ מק"ט 229    

10 גופים גאומטריים בגובה 10 ס"מ. לכל גוף 
מצורפת הפריסה שלו מחומר פלסטי קשיח עם 
צירים גמישים. בכל אחד מהגופים  מכסה נפתח 
אשר בתוכו יש גם אפשרות לפתיחת פקק קטן. 

הגופים ניתנים למילוי באבקה או בנוזל לשם 
השוואת נפחים.

גופים עם פריסות  |  220 ₪
  9+ מק"ט 1153    

17 גופים בגובה 5 ס"מ. לכל גוף מכסה נפתח אשר בתוכו 
יש גם אפשרות לפתיחת פקק קטן. 

הגופים ניתנים למילוי באבקה או בנוזל לשם השוואת 
נפחים.

סט 17 גופים נפתחים  |  90 ₪
  9+     1153A מק"ט
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הסט מכיל 17 צורות גאומטריות שקופות בשני גוונים. לכל 
הצורות דופן בולטת על מנת להקל על שרטוט הצורה. 

מתאים גם לשרטוט של פריסות גופים.
תוצרת INVICTA אנגליה

צורות גאומטריות שקופות  |  35 ₪
  5+     236A מק"ט

מטר מתקפל, כל צלע 10 ס"מ. 
ניתן ליצור מצולעים רבים ולבצע מדידות.

מטר מתקפל  |  35 ₪
  3+ מק"ט 210    

סט לימודי לחקר והבנה של זוויות ושטחים במצולעים שונים. הערכה 
מאפשרת התנסות בבניה של מצולעים משוכללים וגם שאינם כאלו.

לסט מצורפת תוכנה בעברית, עם 65 פעילויות מובנות לתלמיד. 
הסט מכיל 2 אריזות של משולשים ובהן סה"כ 40 משולשים.

תוצרת INVICTA אנגליה.

מצולשים וריצופים )משולשים שבונים מצולעים(   |  75 ₪
  7+ מק"ט 240    

אנגרם 	ועד	 מ-

מ-א' ועד ת' אנגרם  |  70 ₪
  4+ מק"ט 1100    

מ-א’ עד ת’אנגרם הוא ניסיון להפגיש אתכם עם “החידה הסינית" 
הידועה בשם טאנגרם, בד בבד עם הקנית אותיות ה-א"ב וראשית 

הקריאה. בחוברת מוצגות אותיות הא'-ב' מול איורים תואמים, 
ספרות, פתרונות והסברים מאלפים בעברית ובאנגלית.

המארז כולל: חוברת מהודרת וסט טאנגרם.
המחברות: פרופ' נצה מובשוביץ-הדר וד"ר אירית ורטהיים.
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גאומטריה | הכרה וחקר מצולעים, כלי עזר למורה

טנגרם בשקית  |  25 ₪
  3+ מק"ט 997    

צורות מונטסורי  |  65 ₪
  3+ מק"ט 1181    

טנגרם בקופסה  |  30 ₪
  3+ מק"ט 998    

4 סטים של טנגרם )בכל אריזה שקית או בקופסה(  ב-4 צבעים שונים. 
סה"כ 28 חלקים.

המוצר שזוכה לשבחים בכל העולם, עם 10 צורות ותבניות 
התואמות בינהן. לילדים יש את האפשרות להעתיק את הצורות 

בשני האופנים. החלקים עשויים פלסטיק קשיח ורחיץ.
תוצרת INVICTA אנגליה 

כלי עזר להדגמת המעגל וכן את היחס שבין ההיקף לשטח. 
מתאים גם לפעילויות שונות בנושא של שטחים משותפים, 

קבוצה כוללת ומכלילה. 
מידה: קוטר 50 ס"מ.  הסט מכיל 6 עיגולים. 

תוצרת INVICTA אנגליה

שאלה לדוגמה: 
מה היקף הצורה 

ומה שטחה?

קשתות ופרחים |  40 ₪
  3+ מק"ט 238    

פאזל מגנטי הבנוי משתי 
צורות יסוד המשלימות יחד 
מעויין. כל צורה בצבע אחר. 

ניתן ליצור אין סוף דוגמאות. 
כולל 10 כרטיסיות הפעלה 

ו-40 חלקים. 
הלוח: 80 × 60 ס"מ. 

ניתן לרכוש את סט הצורות 
ואת הלוח )עם מסגרת 

אלומיניום( בנפרד.

פאזל גאומטרי מגנטי  |  199 ₪
  3+ מק"ט 406    

סט קלפים כפול עם מספרים מ-1 ועד 
12 ועוד קלף של 20 סה"כ 26 קלפים, 

לפעיליות שונות.
הקלפים מבריסטול עבה עם למינציה.

מידה: 9.5 × 6 ס"מ.

סט קלפים 1-12  |  15 ₪
  4+ מק"ט 1178    

150 קוביות מחומר פלסטי ממוחזר דמוי עץ. הקוביות במידה מדוייקת 
ומשמשות למניה, לבניית דגמים ולריצופים שונים. 

צלע כל קוביה 2 ס"מ.  תוצרת גרמניה. 

קוביות לבניה  |  120	₪
  3+ מק"ט 992    

דפי דגמים לקוביות בניה
5

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  
www.tiltan.com         03-9721555 .תילתן ערכות למידה בע"מ  טל

בניה בתלת-מימד

דפי דגמים לקוביות בניה
3

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  
www.tiltan.com         03-9721555 .תילתן ערכות למידה בע"מ  טל

בניה בדו-מימד

דפי דגמים לקוביות בניה
7

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  
www.tiltan.com         03-9721555 .תילתן ערכות למידה בע"מ  טל

בניה בתלת-מימד

ניתן להוריד כרטיסיות דגם 
מאתר תילתן.

ניתן להעשיר את הדגמים 
ע"י בניה על מראה שטוחה 

כפי שמופיע בצילום.
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משולש 45°  |  45 ₪

משולש 60° - 30° |  45 ₪

מד זוית |  45 ₪

מחוגה עם 
3 רגליות ואקום | 95 ₪

מחוגה עם רגלית ואקום  |  75 ₪

למחוגה 3 רגליות ואקום 
ונקודת סימון של מרכז 

העיגול, כולל מנגנון לתפיסה 
של טוש.

תוצרת גרמניה.

למחוגה רגלית ואקום ומנגנון לתפיסה של 
טוש. תוצרת גרמניה.

מבחר פוסטרים בנושאים מתמטיים שונים, הבאים לעורר סקרנות 
ועניין אצל התלמידים. הפוסטרים מתמקדים בנושא אחד באופן 

אסתטי וברור.
הפוסטר בהדפסה איכותית על PVC קשיח, הפוסטר שומר על 

מראהו  לאורך זמן.
התעדכנו באתר תילתן במבחר המלא.

  A3 / 50 ס"מX60 :גודל

פוסטר מתמטי  |  65 ₪  /28 ₪
מק"ט 1209     

משולש פסקל
Pascal's Triangle

משולש פסקל הוא סידור של מספרים בצורת משולש

החל מהקודקוד עם מספר 1, כל מספר במשולש מהווה

את סכום שני המספרים שנמצאים מעליו.

במשולש פסקל אנו מוצאים קשרים מתמטים רבים כמו:

"מחבט הוקי" - סכום המספרים שווה למספר שבקצה

  65=1+8+36+120  או  35=1+4+10+20

"מספר בריבוע" - המספר הכחול בריבוע שווה לסכום שני 

המספרים שלידו במשולש. 82=28+36
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שורה 7
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שורה 9
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משולשים
Triangles

משולש ישר זווית

שווה שוקיים

משולש שווה 

צלעות

משולש שווה שוקיים

משולש קהה זווית

שווה שוקיים

60° 60°

60°

90°

90°
<90°

<90°

סכום כל הזוויות במשולש שווה ל- 180 מעלות

הצלע  ל-90°,  שווה  הזוויות  אחת  זווית-  ישר  משולש 

שמול  הזווית הישרה נקראת יתר

משולש שווה שוקיים - אם שתיים מצלעותיו )שוקיים( 

שוות, ומכך גם שתי הזוויות הצמודות לבסיס שוות.

משולש שווה צלעות - מצולע משוכלל 

כל הצלעות והזוויות שוות.

משולש ישר זווית משולש קהה זווית משולש חד זווית
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מק"ט 1218      

מק"ט 1215      

מק"ט 1217      

מק"ט 1216      

מק"ט 1219      

הסרגלים והמחוגה עשויים 
מחומר פלסטי ממוחזר יחד עם 

נסורת עץ. 
המוצרים מאסביים ועמידים 

לאורך זמן. 
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מגדלת כוס )לופה( עם שדה ראיה גדול וברור.
העדשה מחומר אקרילי איכותי, בטיחותי 

לילדים. 
נתונים: קוטר 7.5 ס"מ, הגדלה פי 5.

מגדלת מתקפלת, מגדלת דפוס / שענים.
נתונים: קוטר העדשה 3 ס"מ, הגדלה פי 5.

מגדלות איכותיות עם ידית גומי לאחיזה נוחה ויציבה. העדשה עשויה מחומר אקרילי 
בטיחותי לילדים.

נתונים:   מגדלת 90 - קוטר 90 מ"מ. הגדלה פי 2 העדשה בידית פי 10.
  מגדלת 75 - קוטר 75 מ"מ. הגדלה פי 2.5 העדשה בידית פי 10.

מגדלת מלבנית נוחה במיוחד לקריאה, העדשה עשויה מחומר אקרילי בטיחותי למשתמש.
נתונים: 85×50 מ"מ. הגדלה פי 2.5 ובעדשה הקטנה הנוספת פי 6.

מגדלת כוס גדולה   |  49 ₪

מגדלת מתקפלת   |  30 ₪

  3+ מק"ט 107    

מגדלת כוס )לופה( עם הגדלה עוצמתית 
פי 10. העדשה מחומר אקרילי איכותי, 

בטיחותי לילדים. 
נתונים: קוטר 5 ס"מ, הגדלה פי 10.

מגדלת כוס קטנה   |  35 ₪

מגדלת 90 עם ידית גומי   |  45 ₪

מגדלת לקריאה   |  45 ₪

מגדלת 75 עם ידית גומי   |  35 ₪

  3+ מק"ט 108    

  3+     111A מק"ט

  3+ מק"ט 1140    

  3+     103A מק"ט

  3+ מק"ט 110    
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מגדלת כיס לנשיאה אישית, 
נתונים: קוטר 50 מ"מ,  הגדלה פי 3 ובעדשה הנוספת פי 6.

מגדלת דו כיוונית איכותית המאפשרת לצפות בחרקים ובעצמים 
שונים בשני כיוונים. דרך המגדלת העליונה רואים את החלק העליון 

של החרק בהגדלה פי 6, ודרך המגדלת הצידית רואים את החלק 
התחתון של החרק  בהגדלה פי 4.

נתונים: קוטר 5.7 ס"מ, הגדלה פי 5.

מגדלת המתאימה במיוחד לילדים, 
שדה ראיה גדול וברור, מבנה מעץ 

מלא )מייפל או במבוק(, עדשה 
אקרילית בטיחות לילדים.

נתונים: גובה 18 ס"מ, הגדלה פי 5.

מגדלת שולחנית ענקית   |  125 ₪

מגדלת חקר   |  55 ₪

מגדלת כיס תילתן   |  15 ₪

  3+ מק"ט 109    

  3+ מק"ט 1011    

  3+ מק"ט 160    

מגדלת ידית עם עדשה אקרילית איכותית. 
נתונים:  קוטר 110 מ"מ,  הגדלה פי 3 ובעדשה הנוספת פי 6.

מגדלת 110   |  50 ₪
  3+     111D מק"ט
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מיקרוסקופ איכותי עם הגדלה פי 60 
המתחבר למחשב. בידית האחיזה כפתור 

גלילה נוח למיקוד התמונה, וכפתור לחיצה 
לצילום ההגדלה. 

אריזת המיקרוסקופ כוללת: מעמד לצפייה 
ב"פרפרט" ובעצמים שטוחים, 3 פרפרטים, 

כוסית שקופה המתחברת למיקרוסקופ 
לצפייה בחרקים או בעצמים בעלי נפח.

חיבור USB למחשב.

מיקרוסקופ ידני דיגיטלי  |  250 ₪
  3+ מק"ט 142    

מיקרוסקופ שדה אישי ונייד הכולל 
תאורה. הגדלה פי 20 עד פי 40, שינוי 

רציף, כולל תאורת לד, סוללות ו-3 
דגימות פרפרט. ניתן לנתקו מהבסיס 
ולהניח על כל משטח שרוצים לבדוק.

תפעול קל ונוח מתאים לילדים. 
גובה 11 ס"מ.

מיקרוסקופ אישי נייד  |  60 ₪
  3+ מק"ט 1144    

מיקרוסקופ דיגיטלי המתחבר למחשב. 
3 הגדלות ×20 ×80 ו-×350. 

חיבור USB למחשב.

מיקרוסקופ נשיונל ג'אוגרפיק  |  415 ₪
  5+ מק"ט 1132    

מיקרוסקופ )סטראוסקופ( דו עיני. הגדלה 
פי 20 ופי 40. כולל תאורה עילית ותחתית. 

גוף מתכתי עם מנגנון יציב ואמין.

מיקרוסקופ דו עיני   
  5+ מק"ט 101    

מגדלת שטוחה וגמישה בגודל של כרטיס 
אשראי, נכנסת לכל ארנק וכיס. מתאימה 

ליציאה לסיורים. 
נתונים: הגדלה פי 2.5 ובעדשה בנוספת פי 6.

מגדלת שטוחה   |  5 ₪
  3+ מק"ט 1141    

מגדלת קטנה המתאימה לרכישה מרוכזת. 
נתונים: קוטר 30 מ"מ הגדלה פי 2.5 

ובעדשה הנוספת פי 6.

מגדלת ידית שקופה   |  4 ₪
  3+ מק"ט 157    

5
 יח' ב-
₪ 20
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מצפן מובנה

התאמת מרחק 
העיניות, בסיבוב 

כפתור המצפן

כפתור למיקוד 
הראיה - פוקוס

משקפת שדה 25×10. גוף מתכתי בציפוי 
גומי ועדשות עם ציפוי נגד שריטות.

משקפת שדה  |  115 ₪
  4+ מק"ט 114    

משקפת מתקפלת מקרטון 25×3. 
מתאימה לילדים ואידאלית כמתנה 

באירועים, בקייטנות או כמוצר פרסומי. 
מחירים מיוחדים לכמויות גדולות.

משקפת  מתקפלת מקרטון |  8 ₪
  4+ מק"ט 140    

קיט להרכבה של פריסקופ טלסקופי, 
כולל 2 מראות עם דבק דו-צדדי. 

אריזה של 20 יח' 150 ₪.

קיט פריסקופ טלסקופי |  9 ₪
  4+ מק"ט 159/158    

משקפת כיס מתקפלת מחומר פלסטי קשיח. 
נתונים: 70×100 מ"מ.  הגדלה: 25×3

משקפת מתקפלת מפלסטיק |  15 ₪
  4+     140A מק"ט

משקפת איכותית לילדים הכוללת מצפן.

משקפת עם מצפן - חוקרים עולמות  |  35 ₪
  3+ מק"ט 161    

הטלסקופ הראשון שלי |  120 ₪
  4+ מק"ט 155    

טלסקופ לצפיה בנופים רחוקים בציפורים או בירח
כולל 3 עיניות מתחלפות

X20 ,X30 ,X40
אורך 41 ס"מ.

עדשה בקוטר 30 מ"מ
חצובה פלסטיק 25 ס"מ

טלסקופ איכותי לצפיה בנופים רחוקים, ציפורים וגם בירח
עדשה 50 מ"מ

גוף הטלסקופ - 500 מ"מ
חצובת אלומיניום בגובה 89 ס"מ

מצורפת מפת כוכבים
אריזת מזוודה קשיחה

טלסקופ 50 |  350 ₪
  4+ מק"ט 154    
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היכן הפרפר?היכן העוגה?

קליידוסקופ באורך 14 ס"מ. 
גולה מזכוכית משולבת בקצה ועם הזזתה 

נוצרים מראות קסם. 

קליידוסקופ עם גולה  |  20 ₪
  3+ מק"ט 153    

פנס לד איכותי כולל סוללות.

פנס  |  20 ₪
  3+ מק"ט 132    

משחק מרתק להבנת מושגי הסימטריה 
וההכפלה. המראתיים מכפילות את החפצים 

והצורות בהתאם לזווית הפתיחה. ככל 
שהזווית קטנה יותר מספר ההכפלות גדל.

למראתיים מצורף סט של 6 כרטיסיות 
עבודה בציפוי למינציה. בכרטיסיות 

פעילויות וחידות שניתן לפתור בעזרת 
המראתיים.

מידות: 15×15 ס"מ.

מראתיים + כרטיסיות  |  45 ₪
  3+ מק"ט 104   

מנסרה מחומר אקרילי שוברת את קרני 
האור לכל צבעי הקשת. מידה: 18 ס"מ.

מנסרה  |  49 ₪
  3+ מק"ט 112    

מצפן עם סקלה ברורה וסרגלי קנה מידה. 
מתלה בטיחותי לצוואר.

מצפן |  20 ₪
  3+ מק"ט 200    

מבצע!!
12 יח' ב-
₪ 100

כוסית לאיסוף חרקים ודגימות שונות
במכסה פתחי איוורור המאפשרים צפייה 

ממושכת בחרקים.
גובה 7 ס"מ קוטר 5.5 ס"מ. 

כוסית איסוף חרקים |  10 ₪
  3+ מק"ט 1142    

המראה מחומר אקרילי, על בסיס פלסטי 
קשיח.

מידות: 19×19 ס"מ.

מראה ישרה |  15 ₪
  3+ מק"ט 1179    

מהצמדה  קלייידוסקופ  יוצרים 
של שתי מראתיים יחד עם גומיה.
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הולוגרמה תלת מימדית יוצרת אשליה של 
חפץ מרחף.

אשליה אופטית  |  50 ₪
   3+ מק"ט 999    

גליל הקסם מיישר תמונות 
"עקומות".

הקיט כולל 4 כרטיסיות 
עבודה ודף מנחה לצייר ציורי 

אנמורפוזה בעצמכם.

גלילי הקסם  |  39 ₪
  3+ מק"ט 118   

המראות מהוות אטרקציה 
לילדים. המראה הקעורה מגדילה 

כאשר מקרבים אותה וכאשר 
מרחיקים הדמות מתהפכת. 

המראה הקמורה מראה שדה 
ראיה רחב והיקפי.

מידות: 30×30 ס"מ.  
חומר: פלסטי לא שביר.

מראה קעורה וקמורה  |  195 ₪
   3+ מק"ט 106    

סט של 2 מראות, אחת קמורה והשניה 
קעורה. 

מידות: קוטר המראה 9 ס"מ.

מראה קעורה וקמורה על סטנד  |  80 ₪
  3+ מק"ט 1043    

מראה גמישה שהופכת בלחיצה 
קלה למראה קעורה או קמורה.

גודל 21×34 ס"מ.

מראה גמישה  |  35 ₪
  3+ מק"ט 1040    

קיט אישי ליצירה ולניסויים באשליות 
אופטיות.

קיט תעתועי ראיה  |  48 ₪
  3+ מק"ט 138    

הנחה 
ברכישה 
מרוכזת
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משחק לפיתוח הקואורדינציה, מוטוריקה 
עדינה וללימוד תכונות המגנט. 

יש להוליך את החייל / הכדור במסלול, 
מנקודה לנקודה בעזרת מגנט מהצד השני 

של הלוח.

סט מבוך מגנטים  |  70 ₪
  3+ מק"ט 403    

מגנטים קרמיים בצורות שונות מצופים 
פלסטיק. כמות 15 יח' באריזת בליסטר.

סט מגנטים שונים  |  32 ₪
  5+ מק"ט 405    

שרביט מגנט + 12 חרוזי מגנט. 
באריזת בליסטר

שרביט מגנט  |  30 ₪
  5+ מק"ט 404    

הפנדה ניצבת על מוט גמיש עם ציפוי 
סיליקון כך שניתן לקבוע בקלות את מיקומו 

מעל המגנטים וכך גם את עוצמת המגנט.
גובה כ- 30 ס"מ

מטוטלת מגנטים - פנדה  |  105 ₪
  3+ מק"ט 402    

מגנט פרסה רב עוצמה, 
ניתן להרים איתו 5 ק"ג

מגנט פרסה - תילתן  |  32 ₪
  3+ מק"ט 407    

סט של 12 חרוזי מגנט בצבעים שונים

סט כדורי מגנט  |  15 ₪
  6+     406D מק"ט

המגנטים מרחפים בחלל הצינור. כאשר המגנטים נמצאים זה 
מול זה בקטבים  זהים )אדום מול אדום או כחול מול כחול( הם 

נדחים, וכאשר הם בקטבים מנוגדים הם נמשכים. כולל סט של 8 
כרטיסיות פעילות עם צינור הריחוף. בכרטיסיות מוצגים רצפים 

שונים של הסידור יחד עם מספרים. ניתן גם להורדה בחינם 
מאתר תילתן. 

מידות: גובה 22 ס"מ

צינור ריחוף מגנטים  |  100 ₪
  3+ מק"ט 401    

2דפי פעילות למוט ריחוף

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  

www.tiltan.com         03-97
תילתן ערכות למידה בע"מ  טל. 21555

2 ■ 2 ■ 1  

דפי פעילות למוט ריחוף

9

כל הזכויות שמורות לחברת תילתן ערכות למידה בע"מ.  
www.tiltan.com         03-9721555 .תילתן ערכות למידה בע"מ  טל

3 ■ 2

מדע וטכנולוגיה | מגנטים
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הגלגלת משמשת למדידת קטעים ישרים 
או מפותלים, ניתן למדוד בעזרתה היקף 

של החצר או שטיח שמונח בחדר. הגלגלת 
משמיעה "קליק" כל מטר או כל 10 ס"מ.

תוצרת INVICTA אנגליה.

גלגלת למדידת מרחק  |  125 ₪
   3+ מק"ט 203    

מאזני כפות בצורתם הקלאסית מאזני אסל. 
המאזניים משמשים לשקילת חפצים שונים מול 

משקולות או חפצים שמשקלם מוגדר. 
למאזניים מצורפות 5 משקולות של 5 גרם ו-5 

משקולות של 10 גרם.
תוצרת INVICTA אנגליה

מאזני כפות  |  125 ₪
  3+ מק"ט 201   

סט של 80 משקולות. 
20 יח' מכל סוג
1, 2, 5, ו- 10 גר'.

סט משקולות  |  90 ₪
  3+ מק"ט 202   

קליבר עם 3 אפשרויות מדידה, מידה 
חיצונית, מידה פנימית ועומק. כולל חלונית 

לקריאת התוצאות באופן ברור.
תוצרת INVICTA אנגליה.

קליבר  |  38 ₪
  5+ מק"ט 1103   

המטרילוג משמש 
למדידת קטעים 

ישרים או מפותלים. 
בדרך כלל נמדוד איתו 

קטעים הנמצאים 
בהקטנה בקנ"מ כגון 

מפות. 
תוצרת INVICTA אנגליה.

מטרילוג  |  35 ₪
  5+ מק"ט 215    

משמש למדידת גובה הילדים. ניתן לסמן 
עליו עם טוש מחיק. 

מתחיל מ-"0" ועד 190 ס"מ. כולל מדיד.

מד גובה  |  40 ₪
  3+ מק"ט 211    

מדע וטכנולוגיה | מדידות משקל, מסה, זמן, טמפרטורה ואורך
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מדע וטכנולוגיה | מדידות - משקל, מסה, זמן, טמפרטורה ואורך

סט של 3 שעוני מים. 
30 שניות, 1 דקה ו- 2 דקות. 

תוצרת INVICTA אנגליה.

שעון מים  |  35 ₪
  3+ מק"ט 1012    

משקל מטבח  |  55 ₪
  3+ מק"ט 209    

משקל אדם דיגיטלי
  3+ מק"ט 208   

למה מדידות?
המדידות הוא נושא רב תחומי הקשור 

לנושאים רבים כגון: מניה, פעולות 

חשבון, תיעוד, טבע ועוד. 

הילדים לומדים למדוד מגוון רחב של 

תחומים בצורות שונות ובכלים שונים: 

מדידות אורך ומרחק	 

מדידות זמן בצורות שונות	 

מדידות נפח	 

מדידת משקל ומסה	 

מדידת טמפרטורות	 

שעוני חול מרהיבים במיכלים אטומים. 
בחלק העליון מצויין משך הזמן של כל 

אחד מהם. 
גובה 14.5 ס"מ.

תוצרת INVICTA אנגליה.

שעון חול 5/10/15 דקות  |  85 ₪ ליח'
  3+     206A/B/C מק"ט

שעון עצר דיגיטלי למדידת 
פרקי זמן קצרים.

סטופר  |  32 ₪
  4+ מק"ט 207    

כלי ויזואלי למדידת זמן. ניתן לשנות את 
כמות החול בשעון וכך למדוד פרקי זמן 

שונים, בין 5 שניות ל-3 דקות.
תוצרת INVICTA אנגליה.

שעון חול |  115 ₪
  3+ מק"ט 206   

מבצע!!
3 יח' ב-
₪ 225

סרט מדידה גמיש ורחב עם ספרות ברורות 
באורך 1 מטר.

סרט מדידה גמיש  |  8 ₪
  4+ מק"ט 225    



www.tiltan.comלהזמנות  03-9721555

למעקב ותיעוד הטמפ.
גובה: 40 ס"מ

דגם מד טמפ.  |  25 ₪
  3+ מק"ט 214   

מד טמפ. ומד לחות דיגיטלי, 
כולל כפתור מינימום 

מקסימום.
מידה: 86×77 מ"מ.

מד טמפ. ולחות |  125 ₪
  3+ מק"ט 1020    

מד טמפ. פנים חוץ דיגיטלי, 
כולל כפתור מינימום 

מקסימום.
מידה: 55×70 מ"מ.

מד טמפ. פנים חוץ |  125 ₪
   3+ מק"ט 1019   

למדידת הטמפ. בחדר
גובה: 41 ס"מ

מד טמפ. לחדר  |  55 ₪
  3+ מק"ט 213   

לנעיצה בקרקע 0-80 
מעלות.

גובה: 32 ס"מ

מד טמפ. 
לקרקע  |  55 ₪

  3+ מק"ט 1018   

לנעיצה בקרקע הגינה, גוף 
פלסטי מוגן מים כולל תאורה 

סולארית שנדלקת באופן 
אוטומטי בלילה.

גובה: 109 ס"מ

מד טמפ. מואר
סולארי לגינה  |  230 ₪

מק"ט 1016     

4 דגמים מרהיבים של מד טמפ. לנעיצה 
בעציצים, גוף מנירוסטה. 

גובה: 21 ס"מ

מד טמפ. מעוצב ממתכת  |  55 ₪ ליח'
  3+ מק"ט 1017   

למדידת הטמפ. בחדר
גובה: 29 ס"מ

מד טמפ. לחדר  |  36 ₪
  3+    213A מק"ט
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מדע וטכנולוגיה | מדידות - נפחים  ומזג אוויר

כלים למדידת והשוואת נפחים. סט של 5 מיכלים שקופים עם שנתות. 
4 מיכלים בנפח של ליטר אך בצורות שונות, הכלי החמישי בנפח של חצי ליטר. 

תוצרת INVICTA אנגליה.

כלי ליטר   |  125 ₪
  3+ מק"ט 204   

כלים למדידת נפח. סט של 3 כלים שקופים 
ולא שבירים. הכלים בנפח של רבע ליטר, 

חצי ליטר וליטר אחד.

כלי מידה  |  60 ₪
  3+ מק"ט 205   

סט של 5 כפות מדידה

כפות מידה  |  15 ₪
  3+ מק"ט 1220   

סט של 2 משורות מפלסטיק, 
500 מ"ל ו-250 מ"ל.

משורות  |  60 ₪
 3+ מק"ט 1106    

כלים בנפח של 1 ליטר כל אחד, אך בצורות שונות, למדידת 
והשוואת נפחים. סט של 3 מיכלים שקופים עם שנתות. 

המבנה המיוחד של הכלים, מנסרה משולשת, חרוט קטום 
וגליל נטוי חושפים את הילדים לניסויים ולחישובים 

מאתגרים. 
תוצרת INVICTA אנגליה.

כלי ליטר נטויים   |  99 ₪
  3+ מק"ט 1104   

7 מיכלים למדידת נפח. 
עשויים מחומר שקוף 
ובלתי שביר, עם סימון 

של שנתות. 
50 מ"ל	 
100 מ"ל	 
200 מ"ל	 
250 מ"ל	 
300 מ"ל	 
500 מ"ל	 
1000 מ"ל	 

סט 7 כלי מידה   |  55 ₪
  3+ מק"ט 1044    
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למדידת כמות המשקעים.  כולל 
מוט לנעיצה בקרקע או הצמדה 

לעמוד בגינה. 
תוצרת גרמניה.

מד גשם  |  55 ₪
  3+ מק"ט 219   

מכשיר אלקטרוני למדידת הרעש. 
כולל פונקציה של מינימום ומקסימום. 

מדידה 30-130 דציבל.

מד רעש דיגיטלי מקצועי  |  370 ₪
מק"ט 244     

מכשיר אלקטרוני למדידת מהירות הרוח. 
כולל פונקציה של מינימום ומקסימום. 

מדידה עד 108 קמ"ש.

מד רוח דיגיטלי מקצועי  |  445 ₪
מק"ט 245     

שרוול רוח קלאסי המראה את העוצמה ואת כיוון הרוח. כולל אזיקונים להצמדה על מתקן 
חיצוני בחצר.

קוטר הפתח כ- 25 ס"מ אורך כ- 75 ס"מ.

שרוול רוח  |  130 ₪
  3+ מק"ט 223   

אנמומטר - מכשיר למדידת עוצמת הרוח, 
ככל שהרוח חזקה יותר המדיד מתרומם. 

תוצרת INVICTA אנגליה.

שבשבת ומד עוצמת רוח  |  125 ₪
  3+ מק"ט 228    

A4 סט של 4 דפי תיעוד אישי בגודל
לוח תיעוד כיתתי בגודל 50×70 ס"מ.

הלוחות בציפוי למינציה וניתן לסמן עליהם.

טבלת תיעוד מזג אוויר  |  20/120 ₪
  5+ מק"ט 221/220   

התמונה להמחשה בלבד.

קיט אישי ליצירת תחנה מטאורולוגית. 
כולל מד טמפרטורה, מד גשם, בניית 

שבשבת ולוח תיעוד.

קיט מזג אוויר  |  48 ₪
  5+ מק"ט 1045    
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קיימות | איכות הסביבה

תכולת תיק חוקר
תיק בד

מגדלת עם ידית גומי 75 מ"מ
משקפת עם מצפן
פינצטה מפלסטיק

כוסית איסוף
מכחול

4 זוגות כפפות
2 מסננות

2 מבחנות פלסטיק עם מכסה
2 פיפטות

פנקס
חבילת צבעים.

תיק חוקר, מיועד ליציאה לטבע לליקוט צמחים חרקים אבנים ועוד. הערכה 
מעוררת סקרנות אצל הילדים ונועדה להקנות לילדים ערכים של כבוד 

ושמירה על הטבע יחד עם כללי בטיחות בסיסיים. 

ערכת תיק חוקר  |  99 ₪
  3+ מק"ט 1094   

תיק בד, חוקר  |  5 ₪
  3+ מק"ט 1093   

מכתש ועלי מפלסטיק.
קוטר 13 ס"מ.

מכתש ועלי  29	₪

מבצע!!
5 יח' ב-
₪ 100

מבצע!!
12 יח' ב-
₪ 100

כוסית איסוף להתבוננות וחקר בחרקים 
ובדגימות שונות, המכסה עם פתחי איוורור 

המאפשרים צפיה ממושכת בחרקים.
גובה 7 ס"מ. קוטר 7 ס"מ 

כוסית איסוף 2 הגדלות |  25 ₪
  3+ מק"ט 1143   

כוסית לאיסוף חרקים ודגימות שונות
במכסה פתחי איוורור המאפשרים צפייה 

ממושכת בחרקים.
גובה 7 ס"מ קוטר 5.5 ס"מ. 

כוסית איסוף חרקים |  10 ₪
  3+ מק"ט 1142   

בית גידול מפלסטיק לגידול ותצפית על בעלי 
חיים וצמחים. אורך כ-30 ס"מ גובה 20 ס"מ.

טרריום |  75 ₪
  3+ מק"ט 309    

הערכה יכולה לשמש גם כ"תיק ספר" - חוקרים בסוף שבוע.
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חממה לימודית למעקב אחר גידול צמחים בסביבה 
"מקורה", ובשיטה הידרופונית ללא אדמה על מצע 

והשקיה באמצעות טפטוף.
כולל: 4 מגשי שתילה, מצע קוקוס לשתילה, בקבוק 

השקיה, סרט מדידה והוראות בעברית.
מידות הבסיס: 30X30 ס"מ.

חממה הידרופונית שקופה|  220 ₪
  3+ מק"ט 251   

מעבדה להמחשת תהליך טיהור המים בקרקע, 
או גם בתהליכים ידי אדם. הילדים יכולים לבדוק 

לאחר כל שלב את רמת ניקיון המים.
גובה: 32 ס"מ.

מתקן לטיהור מים  |  125 ₪
מק"ט 303      

מיכל לאיסוף ולגידול חרקים, עם ידית 
ופתח מובנה במכסה

מיכל איסוף בטבע  |  40 ₪
      309A מק"ט

כלי רב תכליתי לפעילויות בטבע. ניתן 
לאסוף לתוכו חרקים ועלים בזמן הסיור. 
לכל מיכל קטן מכסה  עם פתחי איוורור 

שהוא גם מגדלת.

מעבדה ניידת לסיורים |  60 ₪
  3+ מק"ט 116   

כלי רב תכליתי לפעילויות בטבע. ניתן 
לאסוף לתוכו חרקים ועלים בזמן הסיור. 

במכסה פתחי איורור ומגדלת,
כולל פינצטה.

מעבדה ניידת אישית |  45 ₪
  3+    116A מק"ט
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קיימות | איכות הסביבה, מחזור

מכשיר אידאלי ליצירת תרבות דיבור בגן או בכיתה. המכשיר מודד ומחווה את עוצמת 
הרעש בעזרת 9 נוריות הנדלקות בהתאם לעוצמה. ניתן לתליה על הקיר.

אורך כ- 27 ס"מ.

קשת הצלילים |  290 ₪
  3+ מק"ט 218    

ערכה למחזור נייר הכוללת מסגרת אחת עם הגבהה של 3 מ"מ מסביב לרשת, לעבודה 
נוחה יותר.  מידה: 22 ס"מ.

מחזור נייר |  45 ₪
  3+ מק"ט 302    

קיט ליצירת אנרגיה ולהמחשת פעולת 
הסוללות. לתוך המיכלים מוסיפים מי ברז 

רגילים, אלקטרודות האבץ והפליז מפיקות 
חשמל אשר מספיק להפעלת השעון 

הדיגיטאלי,
מידה: 22 ס"מ.

שעון מים אלקטרוני |  90 ₪
  5+ מק"ט 1008    

מצפן עם סקלה ברורה וסרגלי קנה מידה. 
מתלה בטיחותי לצוואר.

מצפן |  20 ₪
  3+ מק"ט 200   

מכתש ועלי מפלסטיק
קוטר: 13 ס"מ

מכתש ועלי |  35 ₪
  3+ מק"ט 311   

התמונה להמחשה בלבד.

ציוד מעבדה נוסף 

פינצטה, מבחנה, צלחות פטרי, מזרק.
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שלבי ההתקדמות ביצירת הקומפוסט

1 
שבוע

התחלה 2 
שבועות

3 
שבועות

4 
שבועות

5 
שבועות

6 
שבועות

7 
שבועות

דרך מקורית להתבונן כיצד מתבצע תהליך יצירת 
הקומפוסט. התלמידים יכולים לגלות בתהליך 
של חקר מדעי את עקרונות ייצור הקומפוסט, 

ואת הפוטנציאל הטמון בו להפחתת תהליך 
שינויי האקלים ושמירה על כדור הארץ, תוך 

קידום נושא המיחזור והקיימות. 
לקומפוסטר שלושה חלקים מיכל חיצוני, מיכל 

פנימי עם חורי ניקוז בתחתיתו ומכסה.
נפח: 8 ליטר, גובה 24 ס"מ.
תוצרת INVICTA אנגליה

קומפוסטר לימודי  |  250 ₪
  4+     251A מק"ט

שולחן מים מאסיבי המתאים לפעילות של כ- 6 ילדים 
בו זמנית. השולחן עם 3 מפלסים המופרדים ע"י 3 

סכרים, ועם גלגלת ומשאבה. הילדים שואבים את המים 
אל התעלה החיצונית ומשם הם זורמים ומפעילים את 

הגלגלת ואז הילדים פותחים את הסכרים לפי רצונם. 
הערכה כולל גם סט צינורות שונים, ספוגים, מסננות, 
משאבת נפט ועוד אביזרים ליצירת פעילות חוויתית.

שולחן מים  |  1700 ₪
  3+ מק"ט 315    

המשחק המקורי והאיכותי ביותר. הערכה 
כוללת את האבזרים המופיעים בתמונות. 

תוצרת שבדיה.

שולחן מים מודולרי  |  350 ₪
  3+ מק"ט 304   

מרכז לחקר המים
תוספת של משטח המשמש כנמל על שולחן המים 

הקיים. על משטח זה מקיימים פעילויות רבות ובינהן: 
בניית גשר קשתי בשיתוף פעולה בין הילדים, העמסת 

מטענים בעזרת מנוף )עם 3 נקודות משען(, סידור 
"מכולות", העברת מים ממקום למקום ועוד. 

הערכה תוכננה בשיתוף עם המדעטק ועיריית חיפה.
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קיימות | כדור הארץ והחלל

מערכת פלנטריום כיתתי או ביתי בפיתוח ובאיכות של 
נשיונל ג'אוגרפיק.

מערכת אופטית ברמה גבוהה ואיכותית. 
כפתור פוקוס לקבלת תמונה חדה וברורה.

המערכת מציגה כ- 8,000 כוכבים.
תצוגה מתחלפת בתקליטורים של שתי מערכות 

כוכבים, האחת מציגה את קבוצות הכוכבים, והשניה 
את הכוכבים בלבד. תצוגת הכוכבים נעה בעזרת שני 
 5V מנועים. הפעלה בעזרת סוללות או בעזרת שנאי

)אינם כלולים(
אריזת מתנה מפוארת.

מקרן פלנטריום |  650 ₪

  3+ מק"ט 1077    

משחק מסלול בסגנון "סולמות וחבלים", המסע מן החלל החיצון אל כדור הארץ. 
שטיח מחומר פלסטי רחיץ-שמשונית, 2 קוביות משחק גדולות ו-4 צועדים "חייזרים".

גודל השטיח: 125X180 ס"מ

חלליות ומטאורים |  190 ₪

  3+ מק"ט 4007    

מפת העולם  בעברית ועם איורי המחשה.
מודפס על נייר איכותי עם למינציה.

גודל 60X90 ס"מ.

מפת עולם  |  55 ₪
  3+ מק"ט 479   
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פאזל עץ דו-צדדי, שני חלקי הגלובוס 
57 חלקים, 30 ס"מ קוטר.

פאזל עץ - גלובוס  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1070    

פאזל עץ דו-צדדי, שני חלקי הגלובוס 
57 חלקים, 30 ס"מ קוטר.

פאזל עץ - גלובוס מצוייר  |  69 ₪
  3+ מק"ט 4008    

משחקים ומתנות

גלובוס פיסי מדיני עם תאורה, בעברית. 
מידות: 30 ס"מ קוטר.

גלובוס  פיסי מדיני מואר  |  415 ₪
  3+ מק"ט 133    

גלובוס מאוייר עם נקודות המאפיינות 
מקומות ובעלי חיים על גבי הגלובוס, כולל 

תאורה פנימית כיתוב בעברית. 
מידות: 25 ס"מ קוטר.

גלובוס  מאוייר - מואר |  395 ₪
  3+ מק"ט 1133    

גלובוס אילם כולל סט טושים מחיקים 
לסימון מיקום הארצות היבשות והימים. 

מידות: 13ס"מ קוטר.

גלובוס אילם |  75 ₪
  3+     134A מק"ט

אטלס עם מפות צבעוניות ומפורטות 
אשר מציג המחשה מלהיבה של הארצות 

והיבשות. כריכה קשה, פורמט גדול. 
הוצאת כתר.

צילומים וסיפורים מרתקים על מסע 
האדם בחלל.  קיים גם בשפה הערבית.

ד"ר רבקה ברנד.

אסטרונאוטים  |  58 ₪
  4+ מק"ט 449    

אטלס לילדים  |  74 ₪
  4+ מק"ט 452    

הטלסקופ הראשון שלי |  120 ₪
  4+ מק"ט 155    

טלסקופ לצפיה בנופים רחוקים בציפורים או בירח
כולל 3 עיניות מתחלפות

X20 ,X30 ,X40
אורך 41 ס"מ.

עדשה בקוטר 30 מ"מ
חצובה פלסטיק 25 ס"מ
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ערכת בטיחות בדרכים 
היא חלק מתוכנית של 

משרד החינוך בנושא חינוך 
לבטיחות בדרכים. 

תוכנית זו נקראת "לנוע 
בעולם מתנועע" והיא פרי 

שיתוף פעולה בין האגף 
לחינוך קדם יסודי ובין 

הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים.

מטרות התוכנית מושגות 
ע"י טיפוח מודעותם של 
הילדים ליכולת התנועה 

שלהם, לרמת התמצאותם 
במרחב, ועל ידי הנחלה 

של התנהגויות מתאימות 
לשימוש ברמה האוטומטית 

בעת הימצאם במרחבי 
התנועה. 

התוכנית זוכה להצלחה רבה 
בגני הילדים ובבתי הספר.

ציוד משמרות הזה"ב מלא ותיקני לבתי ספר. ניתן לקבל את האפודים והמעילים עם הדפסה 
של לוגו בית הספר או המועצה. כולל ציוד עזר כגון מגפונים אלונקות תיקי עזרה ראשונה 

לטיולים ועוד.

ציוד משמרות הזה"ב לבתי ספר 

מעיל מחומר פלסטי עבה 
להגנה מפני הגשם. מתאים 

ללבישה מעל בגדי הילד.

ערכה לפי מפרט משרד החינוך הכוללת 22 
אפודים שונים לבעלי תפקידים בשעת חירום. 

כל האפודים מודפסים וארוזים בתיק יעודי.
מנהל, צהוב - 1 יח'	 
עוזר ביטחון )עב"ט(, לבן - 1 יח'	 
כיבוי אש, אדום - 5 יח'	 
סורק, ירוק - 5 יח'	 
סדרן, כחול - 5 יח'	 
עזרה ראשונה, כתום - 5 יח'	 

מעיל למשמרות זה"ב  |  70 ₪

ערכה לשעת חירום  |  550 ₪

  10+ מק"ט 573   

מק"ט 516     
ערכה בסיסית לגן הילדים

השלמה לערכה דגם א' לגן הילדים

ערכת בטיחות דגם א'

ערכת בטיחות דגם א' פלוס

ערכת בטיחות בסיס והשלמה )2009(
ערכת בטיחות לבית ספר

ערכות הבטיחות:

ערכה עפ"י המפרט של הרשות 
לבטיחות בדרכים, מתאימה לגני חובה

כל הערכות עוסקות בהכרה ותרגול חציית 
כביש, זיהוי רמזורים ותמרורים, תרגול 

והטמעה של חגירת חגורת בטיחות, 
התנהגות בסביבת הכביש.
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קטעים משולבים 
בקולות ילדים

קטעים 25-31

www.tiltan.com

עע
לנוע בעולם מתנו

קולות וצלילים

תילתן ערכות למידה בע"מ
מפיצה בלעדית של 

ערכות בטיחות בדרכים
ערכות מדע וטכנולוגיה

ערכות לבני דיג'י 03-9721555

קולות של כלי רכב
קטעים 1-11

קטעי מוסיקה 
במקצבים שונים

קטעים 12-24

פיתוח בלעדי של חברת תילתן. 
רמזורים חשמלים לרכב ולהולכי 

רגל. גוף פלסטי מאסיבי ויציב עם 
נעילת הרמזור למוט. מופעל ע"י 4 

סוללות AA, כלולות באריזה.
הרמזורים פועלים באופן אוטומטי 

ותזמוני ההדלקה של הנורות 
מסונכרנים. ניתן לקבל רמזורים 
עם כפתור נוסף להפעלה ידנית, 

ושליטה בהחלפת כל מצב.

רמזור חשמלי  רכב / הולכי רגל   |  315 ₪
  3+ מק"ט 522/523    

תקליטור עם קטעים מוסיקליים, ואפקטים 
קוליים של "מצבים בכביש" הפעילות עם 

התקליטור  יוצרת סביבה מוחשית.

תקליטור "קולות וצלילים"  |  25 ₪
  4+ מק"ט 581    

סט של 27 צילומים ואיורים 
המתארים מצבים שונים בכביש. 
התמונות משולבות עם פעילות 

מהמדריך ועם צלילים ואפקטים 
קוליים מהתקליטור.

מדרש תמונה - בטיחות 
  4+ מק"ט 555    

מדריך לגננת עם מגוון פעילויות בנושא 
חינוך לבטיחות בדרכים.

כתיבה: האגף לחינוך קדם יסודי

"לנוע בעולם מתנועע"  |  68 ₪
  4+ מק"ט 582    

משחק קלפים רביעיות

רביעיות כלי תחבורה  |  30 ₪
  4+ מק"ט 5004   

משחק קלפים רביעיות

רביעיות זהירות בדרכים  |  25 ₪
  4+ מק"ט 5000    

פאזל ריצפה בנושא זהירות בדרכים. 
70 חלקים.  גודל 68×48 ס"מ

פאזל ריצפה זהירות בדרכים  |  39 ₪
  4+ מק"ט 5009    

התקליטור מכיל שירים ורעיונות 
לחינוך ולמודעות לבטיחות בדרכים. 

מאת עמוס ברזל ואורלי בינדר

תקליטור "שירי בטיחות"  |  40 ₪
  4+ מק"ט 584    
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כסא להקניית הרגלים לישיבה במושב 
מגביה "בוסטר". הכסא כולל חגורת 

בטיחות תקנית ומושב בוסטר.

כסא, בוסטר וחגורת בטיחות
  4+ מק"ט 571    

כסא להקניית הרגלים לחגירת חגורת 
בטיחות במכונית. הכסא עם חגורת 

בטיחות תקנית ומושב מרופד.

כסא, נהג וחגורת בטיחות
  4+ מק"ט 570    

שטיח מחומר פלסטי רחיץ. הילדים 
מציבים את הכסאות על השטיח 

בהתאם לאיור.  מידות:  200×95 ס"מ.

שטיח דגם מכונית
  4+ מק"ט 560    

21 זוגות של מגזרות כפות רגליים 
בשלושה צבעים שונים. 

מגזרות כפות רגליים
  4+ מק"ט 552    

פסי סימון עם פינות מעוגלות ועם 
וולקרו להצמדה על השטיח מידות: 

30×15 ס"מ.

פסי סימון לכביש
  4+  

סט של 10 חיצים: חץ ישר, חץ ישר 
ופניה ימינה/שמאלה, החיצים נצמדים 

לשטיח עם וולקרו.

חיצי סימון
  4+  

שטיח עבה לולאות חסין אש - עם תפירה 
מסביב, בגודל של 150×100 ס"מ.

שטיח להדמיית כביש 
  4+ מק"ט 534    

שטיח עבה לולאות חסין אש - עם תפירה 
מסביב, 4 רבעי עיגול יוצרים כיכר בקוטר 

של 1 מטר. 

שטיח דגם כיכר 
  4+ מק"ט 533    
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קסדה תקנית לרוכב אופניים. לרצועות 
הקשירה כפתור אבטחה למניעת הוצאת 

הרצועות ממקומן.

קסדה לאופניים  |  68 ₪
מק"ט 576      

צמיד מחזיר אור. צמיד קפיצי המתאים לכל 
גודל יד וגם לרגל. הצד הפנימי עם ציפוי קטיפה.

צמיד מחזיר אור קפיצי - 10 יח'  |  50 ₪
מק"ט 558      

מחזיק מפתחות מחומר מחזיר אור 
ניתן לקבל עם הדפס לוגו.

מחזיק מפתחות מחזיר אור  |  3.5 ₪
  3+ מק"ט 561    

תמרור באורך 60 ס"מ.

תמרור משמרות זה"ב קטן | 24 ₪
  4+ מק"ט 511    

שטיח מחומר פלסטי איכותי רחיץ.
גודל: 100×200 ס"מ.

שטיח מעבר חציה  |  220 ₪
  4+ מק"ט 562    

אפוד זוהר במידה 10. ניתן לקבל גם 
עם הדפסת לוגו.

אפוד לילדים  |  28 ₪
  4+ מק"ט 585    

סט של 6 תמרורים המסומנים באופן תיקני. התמרורים עשויים מפלסטיק 
קשיח עם חיבור אשר מתחבר לעמוד בקליק. כל תמרור מסופק עם עמוד 

פלסטי ובסיס עץ יציב.

תמרורים  |  315 ₪
  4+ מק"ט 508   

בלעדי לתילתן
חיבור התמרור אל המוט עם 

קליפסים. את הקליפסים 
מפרקים מהתמרור בגמר 

השימוש ושומרים על 
התמרור לאורך זמן.
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שולחן אור בפיתוח בלעדי של חברת תילתן, עוצמת אור גבוהה מתאורת לד, משטח עליון 
מפלסטיק עבה, הילדים יכולים להשען עליו. כולל חובר פעילויות.

בטיחותי, מתח עבודה של 24V )או 12V(בלבד.  מסגרת עץ מאסיבית. 
המסגרת תואמת בדיוק לשולחן חול.

מידות המסגרת 60×50 ס"מ גובה 6 ס"מ.

שולחן אור  |  690 ₪
  3+ מק"ט 119   

שולחן אור בעובי 2.5 ס"מ בלבד.
גודל: 60X60 ס"מ

שולחן אור בעובי 2.8 ס"מ בלבד.
קוטר: 50 ס"מ.

שולחן אור דק עגול |  820 ₪שולחן אור דק ריבועי |  950 ₪
  3+ +3  מק"ט 415    מק"ט 416   

צורות גמישות צבעוניות  |  85 ₪
  3+ מק"ט 120    

חומר גמיש ועבה שניתן גם לצביעה עם טושים.

טיפים לשימוש עם שולחנות אור
כל השולחנות מסופקים עם חוברת פעילות.

העתקת צורות, מספרים ואותיות. 	 
מניחים דף רגיל עם הצורה ועליו דף 

נוסף, כשמדליקים את האור הנייר הופך 
שקוף.

חקירת צבעים והשילובים ביניהם	 
בסיס מואר לשולחן חול	 
שקיפויות של חומרים ונוזלים הנתונים 	 

בתוך מיכל
יצירת "מנדלות" מוארות ותיעוד שלהן.	 

סט צורות לחקר תופעת האור ולערבוב צבעים.
מניפת צבעים על ציר	 
12 "מטקות" צבעוניות	 
18 מסגרות רקע ל"מטקה"	 
32 אריחי פנרוז מחומר עבה שקוף	 
18 צורות משלימות מחומר עבה שקוף	 
חוברת פעילויות	 

השולחנות בפיתוח בלעדי של חברת תילתן, עוצמת אור גבוהה במיוחד מתאורת לד, 
משטח עליון מפלסטיק ללא מסגרת. מבנה מיוחד המאפשר הישענות מלאה על 

השולחן.  השולחנות ניתנים גם לתליה על הקיר.



www.tiltan.comלהזמנות  03-9721555

סט של 4 מסרקים עם שיניים בצפיפות 
שונה.

גודל: 30 ס"מ

יוצר צורות בחול גדול  |  39 ₪
  3+     418A מק"ט

סט של 15 כפות צבעוניות ושקופות 
למשחקים של שקיפות וערבוב צבעים.

כפות צבעוניות שקופות  |  35 ₪
  3+ מק"ט 1086    

סט של 4 מסרקים עם שיניים בצפיפות 
שונה.

גודל: 15 ס"מ

יוצר צורות בחול קטן  |  25 ₪
  3+ מק"ט 418    

חול לבן ועדין במיוחד,  
לציור של פריטים 

עדינים ולמגע נעים.
משקל" 1.5 ק"ג

חול לבן במיכל 1.5 ק"ג  |  35 ₪
  3+     414A מק"ט

משחק מרתק לציור וליצירה בחול )שיטת מונטוסורי(. הילדים מציירים בחול עם האצבעות או 
בעזרת מכחולים ועזרים שונים. הם יכולים להעתיק צורות פשוטות מתוך ראיה או מישוש.

ניתן לעבוד על שולחן רגיל, אך מומלץ לעבוד כשהוא מונח על שולחן אור, במקרה זה דרך הציור 
בוקע אור. כאשר מניחים מתחת לשולחן את הרקע הצבעוני אז הצבע בוקע דרך ציור הילדים.

שולחן חול  |  420 ₪
  3+ מק"ט 414    

תכולה:
מסגרת מעץ סנדביץ' בירץ' עם לוח 	 

שקוף עבה, במידה של 60 × 50 ס"מ.
4 מסרקים בצפיפות שונה 	 
כדור משונן 	 
סרגל ליישור החול 	 
רקע צבעוני, מחומר סינתטי לא קריע, 	 

להנחה מתחת לשולחן
שתי שקיות עם חול לבן נקי ומסונן 	 

במשקל של חצי קילו כל אחת.
חוברת פעילויות.	 

טיפים לשימוש:
העתקה של מספרים בגדלים שונים	 
להניח ציור שהילד צייר )לא אטום( 	 

מתחת  ולחשוף אותו בשלבים
לעשות הטבעות מחפצים קיימים או 	 

מצורות שיוצרים מסול
רישום השם של הילד	 
להוסיף ליצירה "קישוטים" כגון חרוזי 	 

זכוכית 

מבצע!!
2 יח' ב-
₪ 55
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קידי-טק מותג משחקי הרכבה משוויץ.
זוכה בפרסי עיצוב יוקרתיים.

SILVER

2010

מספר חלקים: 27  מספר מודלים: 18

הקידי הראשון שלי  |  85 ₪
  3+ מק"ט  1078 )1402(   

מספר חלקים: 37   מספר מודלים: 31

קידי חיות  |  130 ₪
  3+ מק"ט 1081 )1403(    

משחק הרכבה לפיתוח הדימיון והיצירתיות, 
הרכבה ב-3 צורות לחיצה, החלקה וסיבוב.

מספר חלקים: 94   מספר מודלים: 43

קידי העולם המופלא  |  260 ₪
  3+ מק"ט 1082 )1406(    

מספר חלקים: 249   מספר מודלים: 78

קידי מסביב לעולם  |  650 ₪
  3+ מק"ט 1079 )1320(    

מספר חלקים: 237   מספר מודלים: 60

קידי חלל  |  600 ₪
3+ מק"ט 1080 )1405(     

קליקס 360 חלקים  |  

הרכבה בלחיצה ועם אין סוף אפשרויות 
לדגמים. תוצרת בלגיה.

  3+ מק"ט 1180    

מורפן 300 חלקים  |  
  3+ מק"ט 1116    

סנפו 550 חלקים  |  
  3+ מק"ט 4016    

לשיפור מוטוריקה עדינה, ובניית דגמים 
יפים צבעוניים ויציבים בקלות.

פילו 144 חלקים  |  
  3+ מק"ט 4017    

הרכבה במספר צורות לחיצה, החלקה צירים 
מסתובבים ועוד. תוצרת אנגליה.

משחק גלגלי שיניים ושרשראות תואמות 
ליצירת מנגנונים בתנועה.

הרכבה גלגלי שיניים 240 חלקים  |  
  3+ מק"ט 4015    
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מבחר דגמים להרכבה מהמצאותיו 
של לאונרדו דה וינצ'י. כל הדגמים הם 

העתקים מדוייקים. לאחר ההרכבה 
ניתן להמחיש ולהפעיל את המערכות 

המכניות. הקיטים ארוזים באריזת 
מתנה מהודרת וכוללים הסברים 

מאוירים ללא מילים. 

דגמים - לאונרדו דה וינצ'י 

8+ מק"ט 147     

8+ מק"ט 1046     
תותח  |  85 ₪

  8+ מק"ט 148    
בליסטרה  |  85 ₪

סירת פדלים |  85 ₪

קיט אישי ליצירת תחנה מטאורולוגית. 
כולל מד טמפרטורה, מד גשם, בניית 

שבשבת ולוח תיעוד.

קיט מזג אוויר  |  48 ₪
  5+ מק"ט 1045    

משחק אסטרטגיה תלת-מימדי תחרותי 
ומאתגר. על הילדים להשלים רביעייה באחד 

מהמישורים או במרחב בין המישורים. 

רביעיה בחלל  |  59 ₪
  3+ מק"ט 318    

קיט אישי ליצירת ולניסויים באשליות 
אופטיות.

קיט תעתועי ראיה  |  48 ₪
  3+ מק"ט 138    

רובוט להרכבה. הרובוט מזהה מכשולים 
ונמנע מלהתקל בהם. 

רובוט מונחה  |  75 ₪
  5+     156A מק"ט

רובוט להרכבה. לאחר ההרכבה הרובוט 
נוסע ואוסף את הגולות לתוך הכף.

רובוט טרקטור  |  55 ₪
  5 מק"ט 156    

8+ מק"ט 143    
הליקופטר |  85 ₪
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מטבח מפואר כולל כל 
האביזרים המופיעים 

בתמונה. 
עשוי כולו מעץ איכותי. 

מגיע מפורק באריזה.
גודל 50×34.5×81 ס"מ

מטבח השף  |  550 ₪
  3+ מק"ט 1154   

ארגז כלים העשוי כולו מעץ, מכיל ברגים, 
אומים, גלגלי שיניים, פטיש, מברג ומפתח 

פתוח.
גודל 14×24 ס"מ.

ארגז כלים מעץ  |  90 ₪
  3+ מק"ט 5013    

משחק לפיתוח מיומנות מוטורית, 
מאפשר מספר רב של שילובים. חומר עץ.

גודל 20.5×20.5 ס"מ

גלגלי שיניים  |  45 ₪
  3+ מק"ט 1166    

מטבח כולל האביזרים המופיעים בתמונה. 
עשוי כולו מעץ איכותי. 

מגיע מפורק באריזה.
גודל 35.5×20.5×62 ס"מ

מטבח הנסיכה/הנסיך  |  390 ₪
  3+ מק"ט 1155    

מבצע!!
2 יח' ב-
₪ 65

100 קוביות עץ בצבעים שונים, 
ובחיתוך מדוייק המאפשר בניה 

לגובה ביציבות.

קוביות מוצקות צבעוניות |  120 ₪
  3+ מק"ט 1137    

צורות הפלא המוכרות עשויות מעץ 
באיכות מעולה וצבעים מרהיבים. 

250 חלקים.

צורות פלא הנדסיות  |  120 ₪
  3+ מק"ט 1091    

משחקים ומתנות | פיתוח חשיבה ותפיסה חזותית, פאזלים
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פאזל עם 4 שכבות המתאר תהליך בשלבי 
התפתחות העץ. 44 חלקים מעץ. 

גודל 20×20 ס"מ

פאזל שכבות - פרפר  |  59 ₪
  3+ מק"ט 1171    

פאזל עם 4 שכבות המתאר את עונות 
השנה.

 44 חלקים מעץ.  גודל 20×20 ס"מ

פאזל שכבות - עונות השנה |  59 ₪
  3+ מק"ט 1173    

4 פאזלים שונים עם צורות גאומטריות,
חלקים מעץ עבים ונוחים לאחיזה.

גודל כל פאזל 16×16 ס"מ.

פאזל ריצוף גאומטרי |  50 ₪
  3+ מק"ט 1159    

72 תמונות אשר צירופם יחד יוצר 
אפשרויות רבות לסיפור מהווי הילדים. 

כולל דוגמאות לסיפורים. 
מתאים לקלינאי תקשורת.

גודל כל משבצת 3×3 ס"מ

פאזל יוצרים סיפור |  45 ₪
  3+ מק"ט 1157    

חצר אבירים בסגנון אירופאי עתיק, כל החלקים מעץ איכותי. 
145 חלקים.  ארוז בקופסת עץ מהודרת.

חצר האבירים |  260 ₪
  3+ מק"ט 1162    

פאזל עם 4 שכבות המתאר תהליך בשלבי 
התפתחות הפרפר החל מן הזחל. 
44 חלקים מעץ.  גודל 20×20 ס"מ

פאזל שכבות - עץ  |  59 ₪
  3+ מק"ט 1156    

פאזל עם 4 שכבות המתאר תהליך בשלבי 
התפתחות התרנגולת החל מן הביצה. 

44 חלקים מעץ.  גודל 20×20 ס"מ

פאזל שכבות - הביצה והתרנגולת  |  59 ₪
  3+ מק"ט 1172    

פאזל עם 4 שכבות המתאר תהליך בשלבי 
התפתחות הצפרדע החל מהראשן. 

44 חלקים מעץ.  גודל 20×20 ס"מ

פאזל שכבות - צפרדע  |  59 ₪
  3+ מק"ט 4013    

מבצע!!
4 יח' ב-
₪ 160
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משחקים ומתנות | פיתוח חשיבה ותפיסה חזותית, פאזלים

מתנות ומשחקים   

משחק חשיבה לפיתוח מוטוריקה עדינה, 
אסטרטגיה והעתקת דגמים. כולל 10 דגמים.

30 ס"מ אורך. 

טבעות בשיווי משקל  |  75 ₪
  3+ מק"ט 1087    

משחק להתאמת דגמים בעזרת 4 קוביות 
עפ"י הדגם שבקלף. 
מתאים גם לאבחון.

מכיל: 4 קוביות ו-26 כרטיסיות עץ.

התאם נא  |  55 ₪
  3+ מק"ט 1092    

משחק זיכרון שבו צריך למצוא זוגות צבעים 
תואמים. המשחק מסתובב על בסיסו.

16.5 ס"מ קוטר.

משחק זיכרון "יער הגמדים"  |  90 ₪
  3+ מק"ט 1048    

משחק תחרותי לשיפור קואורדינציה, קשר עין יד ובעל ערך חינוכי. את הדגים שהוצאנו 
מודדים בעזרת סרגל המצורף, מותר לדוג רק דגים גדולים את הדגים הקטנים מחזירים לים. 

כל דג גדול שהעלינו בחכה אנו מסמנים בחותמת בדף מהפנקס.
המשחק מכיל:  8 דגים בגדלים שונים, 2 חכות, פנקס, סרגל וחותמת.

משחק הדייג  |  70 ₪
  3+ מק"ט 1090    

משחק חברתי שבו יש לערום את הגלילים 
בעדינות בהתאם לצבע שיוצא בקוביה.

גודל: 14.2 ס"מ אורך.

נדנד אותה - קטן  |  70 ₪
  3+ מק"ט 972    

נדנד אותה גדול  |  90 ₪
+3   גודל: 19 ס"מ אורך. מק"ט 1047    

משחק קואורדינציה ליחידים או לזוגות. 
מושכים בעדינות את המוטות במטרה 

להוביל את הכדור לתוך האיגלו שנמצא 
למעלה. שימו לב לא ליפול לחורים 

שבקרח. ניתן לשנות את רמת הקושי.
28×18×40 ס"מ.

מחליקים לאיגלו  |  139 ₪
  3+ מק"ט 1049    
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27 חלקים, 30.7 ס"מ קוטר.

פאזל עץ - חיות ספירלי  |  49 ₪
  3+ מק"ט 1071    

פאזל מאתגר שבו כל החלקים זהים.
24 חלקים, 22 ס"מ קוטר.

טריקי פאזל - משולשים  |  49 ₪
  3+ מק"ט 4009    

פאזל עץ מחלקים עבים בעובי 7 מ"מ
 40 חלקים, גודל 30×30 ס"מ.

פאזל עץ - עולם הצבע  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1073    

פאזל עץ מחלקים עבים בעובי 7 מ"מ
 40 חלקים, גודל 30×30 ס"מ.

פאזל עץ - פרצוף וצבע  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1073    

פאזל עץ 86 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.

פאזל עץ - פרספקטיבה  |  85 ₪
  3+ מק"ט 1074    

פאזל עץ דו-צדדי, שני חלקי הגלובוס 
57 חלקים, 30 ס"מ קוטר.

פאזל עץ - גלובוס  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1070    

פאזל עץ ללימוד גזרות וחלקי המעגל 
29 חלקים, 24 ס"מ קוטר.

פאזל עץ עגול - מעגלים  |  49 ₪
  3+ מק"ט 1072    

יש להתאים את הלבנים )חלקן מחובר 
בזוגות ובשלשות( לפי כרטיס הדגם. כולל 

20 כרטיסיות, כל כרטיס בשתי דרגות 
קושי, צבעוני ומונו.

גודל 16×25 ס"מ

פאזל ריצופים - עץ  |  85 ₪
  3+ מק"ט 1158    

פאזל עץ דו-צדדי, שני חלקי הגלובוס 
57 חלקים, 30 ס"מ קוטר.

פאזל עץ - גלובוס מצוייר  |  69 ₪
  3+ מק"ט 4008    
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משחקים ומתנות | משחקי עץ, פאזלים

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.

פאזל עץ נסיכות  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1067   

פאזל עץ 192 חלקים, גודל 46.5×33 ס"מ.

פאזל עץ פיות הלילה  |  85 ₪
  3+ מק"ט 1069   

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.

פאזל עץ פירטים  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1066    

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.

פאזל עץ שדה תעופה  |  69 ₪
  3+ מק"ט 1068    

משחק לבנים לבניה בשלל צבעי הקשת 
ובצורות פתוחות וסגורות, ליצירה חופשית 

כיד הדימיון. 
38 חלקים מעץ מלא, אריזת עץ קשיחה.

גודל האריזה: 3×24×32 ס"מ.

לבנים של קשת בענן  |  275 ₪
  3+ מק"ט 1161   

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.
+3  פאזל תיבת נח  |  69 ₪ מק"ט 1167    

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.
+3  פאזל בעלי מלאכה | 69 ₪ מק"ט 4010  

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 30×40 ס"מ.
+3  פאזל חוקרים בטבע | 69 ₪ מק"ט 4011  

פאזל עץ אבירים בטירה  |  69 ₪
  3+ מק"ט 4012    

6 פאזלים שונים של חיות בית, כל פאזל 
בקופסה נפרדת. 24 חלקים, 16.5×12 ס"מ.

פאזל עץ חיות בית/פרא  |  12 ₪
  3+ מק"ט 1062/1061    

פאזל עץ 96 חלקים, גודל 37×27 ס"מ. 
בקופסת קרטון.
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6 ס"מ

51 קוביות עץ בגימור טבעי, ובחיתוך מדוייק 
המאפשר בניה לגובה ביציבות.

מתאים לטיולים או כמתנה. 
אריזה: קופסת עץ: 10,6×6,7×4,4

קוביות מוצקות קטנות  |  45 ₪
  3+ מק"ט 1138    

משחק מאתגר לפיתוח מוטוריקה עדינה
על הילדים להוסיף בכל פעם לבנה למגדל 

בהתאם לצבע 
שיצא בקוביה. 

כל החלקים מעץ 
מלא. 8 חלקים.

חלקים מעץ מלא לבניה בצורות שונות
תוצרת גרמניה

מגדל אתגר  |  20 ₪

כפר ועיר  |  92 ₪

  3+ מק"ט 1121    

  3+ מק"ט 971    

משחק להתאמת הקוביות עפ"י דגמים. 
מתאים גם לאבחון. 

במשחק 25 קוביות עץ שכל פאה צבועה 
בצבע או בצורה שונה. כולל 6 דגמים בגודל 

1:1 ועוד 12 דגמים מוקטנים. 

פסיכומטרי זה משחק ילדים  |  175 ₪
  3+ מק"ט 975    

משחק זיכרון למציאת זוג גופים בעלי 
צליל זהה, כל משחק מכיל 5 זוגות.

גודל כל משולש כ- 7 ס"מ

משחק זיכרון חושי צלילים |  130 ₪
  3+ מק"ט 1163    

משחק זיכרון למציאת זוג גופים בעלי 
משקל זהה. כל משחק מכיל 5 זוגות.

גודל כל משולש כ- 7 ס"מ

משחק זיכרון חושי משקלים |  130 ₪
  3+ מק"ט 1164    

מבצע!! 
זוג ב-

₪ 240
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משחקים ומתנות | פיתוח חשיבה, תפיסה חזותית ואסטרטגיה

תיאטרון בובות שולחני, מתאים 
לבובות אצבע. מציגים את 

הדמויות מתחתית הבמה הפתוחה.
כולל חמישה רקעים שונים.

גודל 25×20×28 ס"מ.

תיאטרון בובות אצבע   |  85 ₪
  3+ מק"ט 1177     

חול קסמים שאינו סופג מים. אטרקציה 
מלהיבה לילדים ולמבוגרים. צפו בסרטון 

ההדגמה באתר תילתן

חול קסם - מארז של 6   |  30 ₪
  3+     1010A מק"ט

נר חשמלי בארבעה צבעים בטיחותי ומתאים 
לטקסים שונים. מופעל ע"י סוללות - כלולות.

מידות: קוטר 3.5 ס"מ גובה 4 ס"מ.
באריזה 24 נרות ב- 4 צבעים )6 מכל צבע(.

נר חשמלי  |  6 ₪ ליח' 110 ₪ לאריזה-24 
  3+ מק"ט 1005   

משחק איות מילים באנגלית, דרך מהנה 
ללמוד מילים חדשות ואיות שלהן באנגלית.
המשחק כולל שתי יחידות משחק, אותיות 

ומסמרי סימון.

מלך האנגלית  |  95 ₪
  6+ מק"ט 1009   

שני משחקי דומינו בקופסה אחת. 
משחק מעולה ללקויי ראייה. צד אחד עם 

מרקמים )טקסטורות( שונים למישוש ובצד 
שני צורות גאומטריות מובלטות.  

מכיל 32 לבנים.

דומינו חושים  |  110 ₪
  3+ מק"ט 250    

משחק קוביות מעץ מלא ובחיתוך מדוייק 
המאפשר בנייה יציבה. עץ בוק בגימור טבעי.

מכיל 45 לבנים. רוחב הקוביות 25 מ"מ.

לבנים מוצקות גדולות בשק  |  75 ₪
  3+ מק"ט 991    

6 דגמים שונים של פאזל חשיבה, חידות בדו-מימד ובתלת-מימד.
עשוי כולו מעץ מלא.

פאזל משחק חשיבה  |  20 ₪ ליח'
  5+ מק"ט 1175    
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גופי וכל כולי

מדריך לגננת לקידום הבריאות של הילדים. 
ראו עמ' 62.

מה שלומי? מה שלומך?  |  53 ₪
  4+ מק"ט 453    

הבובה אוהבת להחליף 
בגדים. עזרו לה 

להתאים אותם. ניתן 
להחליף כל פריט לבוש 
באחר. הצמדה מגנטית

גובה: 19 ס"מ

מלבישים את הבובה  |  55 ₪
  3+ מק"ט 1176   

פוסטר פירמידת המזון, ציפוי למינציה.  
בעברית וגם בערבית.  גודל: 50×70 ס"מ.

פירמידת המזון  |  20 ₪
  4+ מק"ט 458    

תקליטורים בהפקת עמוס ברזל, להפעלה 
וללימוד תזונה נכונה ופעילות גופנית.

תקליטורים להפעלה ולימוד  |  20 ₪

משמש למדידת גובה הילדים. ניתן לסמן 
עליו עם טוש מחיק. 

מתחיל מ-"0" ועד 190 ס"מ. כולל מדיד.

מד גובה  |  40 ₪
  4+ מק"ט 211    

סרט מדידה גמיש ורחב עם ספרות ברורות 
באורך 1 מטר.

סרט מדידה גמיש  |  8 ₪
  4+ מק"ט 225    

דגם שיניים  ללימוד היגיינת הפה וצחצוח 
שיניים. ניתן לפתוח את הפה ולהראות את 

כל השיניים.
מידות: רוחב 10 ס"מ

דגם שיניים  |  69 ₪
  3+ מק"ט 136    

סטטוסקופ אחות / רופא  |  40 ₪
  4+ מק"ט 313    
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ספורט ותנועה | תנועה ומוטוריקה

קונוסים מפלסטיק גמיש למגוון משחקים 
ופעילויות. גובה כ- 18 ס"מ.

קונוסים למשחק - סט של 4  |  50 ₪
מק"ט 1098    

בסיסים עגולים המתאימים גם למוט וגם 
לחישוק השטוח.

בסיס עגול למוט /חישוק  |  20 ₪
מק"ט 4000    

קליפס כפול עם ציר באמצע לחיבור שני 
מוטות או מוט וחישוק. מתאים ליצירת 

מסלולים מגוונים ושונים בכל פעם.

קליפס למוט / חישוק  |  8 ₪
מק"ט 4002    

סט כפות ידיים ורגליים אנטי סליפ, 
באריזה 6 זוגות כפות ידיים ו-6 זוגות כפות רגליים.

כפות ידיים ורגליים  |  86 ₪
מק"ט 4003    

סט של 4 חישוקים שטוחים בקוטר 
של 60 / 40 ס"מ. 

חישוקים 60 ס"מ - סט של 4  |  55 ₪

חישוקים 40 ס"מ - סט של 4  |  51 ₪
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סולם שלבים לפעילויות שונות, אורך 8 מ' 
עם 12 שלבים והכל בתוך תיק נשיאה 

סולם רצפתי  |  146 ₪
מק"ט 4004    

סקוטר פלסטי חזק ובטיחותי עם ידיות 
אחיזה.

גודל הבסיס: 30X30 ס"מ

סקוטר  |  91 ₪
מק"ט 4005    

משחק המשלב תנועה, תקשורת חשבון ושפה. מכיל 10 זוגות כפות רגליים )חומר פלסטי 
עבה וגמיש( ושני פאונים.

משחק כפות רגליים  |  50 ₪
  3+ מק"ט 1024    

8 בקבוקי באולינג גדולים מפלסטיק, 
ועוד 2 כדורים.

באולינג  |  68 ₪
  3+ מק"ט 4006    

שטיח פעילות למשחקי באולינג ולעוד 
משחקים מהנים. השטיח מחומר פלסטי 

רחיץ - שמשונית.
גודל: 100*300 ס"מ.

שטיח באולינג מכשולים  |  195 ₪
  3+ מק"ט 4014    

קיפול נוח וקל לתוך זווית 
מתכת עם וו נעילה.

תקליטורים של מוסיקה לפעילות גופנית 
קצבית ומהנה. בהפקת עמוס ברזל.

תקליטורים לפעילות גופנית  |  40 ₪
  3+ לתקליטורמק"ט 1024    



60

ספרים ומוסיקה | מדריכי מדעים וטבע

משחק כרטיסיות המשלב שלוש מיומנויות 
בסיסיות: שיום, ערנות פונולוגית ותפיסה 
חזותית, אשר תורמות להתפתחות השפה 

ולרכישת 
הקריאה אצל 

ילדים.

מגוון רחב של מתנות מקוריות לימי הולדת ולארועים 
שונים במהלך השנה.

הנחה על קניה מרוכזת לכל ילדי הגן / הכיתה.

מדריך לגננת – לטיפוח מיומנויות 
חקר בגיל הרך. 

מדריך מקיף על מרבית מוצרי 
המדע והטכנולוגיה. למארז 

מצורפים כרטיסיות הפעלה 
בנושאים שונים. כתיבה: האגף 

לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך 
בשיתוף חברת תילתן. 

מדריך לגננת  |  50 ₪
מק"ט 431    

קטן עלי  |  69 ₪
  2+     485D מק"ט

מתנות לימי הולדת

מבחר של עשרות תקליטורים ומאות שירים של היוצר עמוס ברזל.
שירים והפעלות למגוון הפעילויות בגן, פתיחת יום, ימי הולדת ונושאי לימוד מגוונים בדרך 

מיוחדת שונה ומרתקת.

מה נשמע - עמוס ברזל 
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מגדירים "טבע ישראלי"  |  29 ₪ כל אחד
  3+ מק"ט 448 

כעת יכולים פעוטות וילדים טרום ביה"ס 
ל'טבול' במדע. בספר 33 ניסויים במים 

בעזרת ציוד וכלים המצויים בכל מקום. 

ספר עם 44 ניסויים משעשעים במים 
בעזרת ציוד וכלים המצויים בכל מקום.

שוקע או שט  |  35 ₪
  2+     432A מק"ט

קרצף ולמד  |  35 ₪
  5+     432C מק"ט

34 להטוטי מטבח מדעיים מדהימים 
משעשעים שניתן לבצע ללא צורך בציוד 

מיוחד.

הילדים יכולים לעסוק במדע תוך כדי 
משחק במטבח 32 ניסויים משעשעים.

מגוון רחב של ניסויים מדעיים קלים 

מדידות ומשקלים  |  35 ₪
  5+     432B מק"ט

קסם קטן  |  35 ₪
  6+     432D מק"ט

מעוגות בוץ למגנטים א'-ב' |         
  5+     434A 434 74 ₪ כל אחדמק"ט

כל מה שאתה זקוק לו הוא חמש דקות כדי 
ללמד את הילדים מיומנויות חיוניות: מנייה, 

ניחוש, משחקי אלף-בית, משחקים לימי 
הולדת ועוד.

500 משחקים  |  98 ₪
  4+ מק"ט 554    

סדרה של 11 מגדירים צבעוניים, מפורטים וידידותיים לשימוש: 
ציפורים, חיות בר )יונקים(, זוחלים ודו–חיים, פרחי בר, עצים 

ושיחים, צמחי בר למאכל ותבלין, חרקים, פרפרים, עכבישנים, 
זחלים וציפורים נודדות.  
עורך: נועם קירשנבאום. 

את המגדירים ציפורים ופרחי בר ניתן להשיג גם בערבית.

מחיר 
מיוחד 
לכל 

הסדרה
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ספרים ומגדירים 

מדריך לגננת על עולם מעשה אדם 
בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

דבורה גבעון.

מדריך לגננת שמטרתו להביא לקידום 
הבריאות והשלומות של הילדים.

ד"ר רות סטרול – נוביק, דבורה גבעון, ד"ר יעל קשתן.

מדריך לגננת העוסק בתופעות אור שונות 
בחיי היומיום של הילדים.

ד"ר רבקה ברנד.

סביבת החיים בגן ותרבות הגן הם עולם 
קסום ורוחש הרפתקאות, המתחדש 

ונברא כל רגע מחדש.  
ד"ר רות סטרול – נוביק.

אור בגן  |  53 ₪
  4+ מק"ט 435    

תרבות מדעית  |  44 ₪
  4+ מק"ט 440    

מדריך עם הצעות חדשות לפעילות 
ויצירה בחומרים בשילוב חשיבה 

מדעית. ד"ר יעל קשתן.

גן וחומר  |  53 ₪
  4+ מק"ט 436    

יוצאים מן הכלים  |  53 ₪
  4+ מק"ט 439    

מה שלומי? מה שלומך? | 53 ₪
  4+ מק"ט 453    

אטלס עם מפות צבעוניות ומפורטות 
אשר מציג המחשה מלהיבה של הארצות 

והיבשות. כריכה קשה, פורמט גדול. 
הוצאת כתר.

הזמנה להכיר את צמחי התרבות 
בחרוזים.

פרופ' יעקב גרטי,      
חריזה: יהודה אטלס.

צילומים וסיפורים מרתקים על 
מסע האדם בחלל.

ד"ר רבקה ברנד.

מעורר בילדים סקרנות לנושא החשמל, 
והופך את המובן מאליו למובן.

ד"ר אריה ירדאור.

צמחי תרבות  |  58 ₪
  4+ מק"ט 454    

אסטרונאוטים  |  58 ₪
  4+ מק"ט 449    

חשמל  |  58 ₪
  4+ מק"ט 451    

אטלס לילדים  |  74 ₪
  4+ מק"ט 452    
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הסרת מעטה המסתוריות 
מאחורי החידקים לקבלת 

מושג ראשוני לגביהם. 
ד"ר יעל קשתן. 

הספר מזמין להכיר את צמחי 
הבר, לשמור עליהם, ולהנות 

מהם בכל יום מחדש. 
ד"ר נח רוטרי.

הספר פותח אשנב שדרכו 
ילדנו יציצו לעולם הבלתי 

נראה.
ד"ר מירב נתיב.

הספר מציע ניסויים מרתקים 
שכל אחד יכול לעשות 

בנושא אור וקרני אור.
ד"ר אילן גבאי ופרופ' א. קציר

צמחי תרבות  |  58 ₪
  4+     454A מק"ט

אור  |  58 ₪
  4+ מק"ט 1013    

חידקים  |  58 ₪
  4+ מק"ט 459    

וירוסים  |  58 ₪
  4+ מק"ט 489    

צמחי בר  |  49 ₪
  4+ מק"ט 443    

חשמל  |  58 ₪
  4+     451A מק"ט

מגדירים  |  29 ₪ כל אחד
  4+     448A מק"ט

חכמים במסלול  בערבית |  399 ₪
  4+ מק"ט 1026    

פירמידת המזון  |  20 ₪
  4+     458B מק"ט

צמחי בר  |  49 ₪
  4+     443A מק"ט

אסטרונאוטים  |  49 ₪
  4+     449A מק"ט

לוח תיעוד מ. אוויר |  20 ₪
  4+ מק"ט 221    
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המחירים כוללים מע”מ, ומעודכנים לינואר 2017. חברת תילתן שומרת 
לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את המוצרים והמחירים בכל עת.

להזמנות: 03-9721555
או בפקס: 03-9711008

www.tiltan.com :וגם באתר

עם  בשיתוף  למידה  ערכות  ומייצרת  מפתחת  תילתן  חברת 
וטכנולוגיה,  מדע  בנושא  ערכות   .1995 משנת  החינוך  משרד 
איכות הסביבה, מתמטיקה וגאומטריה, בטיחות בדרכים ועוד.

לרשותכם אולם תצוגה ומכירה גדול ומרווח עם כל המוצרים

לשירותכם בכל עת,
צוות תילתן.

מועדון לקוחות תילתן
הצטרפו לאלפים אשר כבר רשומים ומקבלים טיפים 

שימושיים, מבצעי מכירות וחשיפה למוצרים חדשים.

להצטרפות מלאו את הפרטים באתר או התקשרו.

סדנאות וימי עיון בתילתן
אנו מקיימים סדנאות, בעלות סימלית, בנושאים שונים: טיפוח 

חשיבה מתמטית בעזרת לבני דיג'י, הפעלות לקראת חגים ועוד. 

מועדי הסדנאות נשלחים במייל לחברי מועדון תילתן.

תילתן ערכות למידה בע"מ
1 פארק התעשייה חבל מודיעין / שוהם אולם תצוגה ומכירה, רח' החרוב 
פקס. 03-9711008 טל. 03-9721555     6080728 שהם,   372 ת.ד.  למכתבים: 
www.tiltan.com    Email:info@tiltan.com


