
לפעמים חלומות מתגשמים...

שלום רב ,

מצ"ב קטלוג מוצרים ותמונות של המתקנים
כפי שהותקנו במוסדות חינוך וציבור ברחבי הארץ. 

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה .

בברכה,
טל קרפמן,

נייד: 050-5295360
tal1970@walla.co.il

הרצל 9, הוד השרון 4528315
משרד: 077-300-30-25

פקס: 09-7482205

לפרטים נוספים צרו קשר:



חזון החברה
כל הדברים שילדים חולמים עליהם

מגיעים לבתי הספר, לגני הילדים ולכלל הקהילה.

מוצרי הספורט נופש ופנאי שלנו מתאימים לכלל האוכלוסיה: 
חיים ספורטיבי  אורח  ומקדמים  וצעירים  בוגרים  בנות,  בנים, 

ובריא תוך פעילות בתנועה.

מוצרי חברת ’ספורט כיף‘ מאתגרים את הילדים ובני הנוער, 
משרתים את הקהילה, משעשעים ומוסיפים צבעוניות לחצרות 
המצוי  אחר  מקום  ולכל  הפארקים  הילדים,  גני  הספר,  בתי 

תחת כיפת השמיים.
על  הושם  מיוחד  דגש  שנים.  לאורך  עמידים  שלנו  המוצרים 
נושא הבטיחות, תוך התאמת המוצרים לשימוש כלל הקהילה 

ועמידה בתקנים הנדרשים על ידי מכון התקנים.

ומכירים את ההווי הבית ספרי מזה  מנהלי החברה המצויים 
שנים רבות, הציבו כמטרות את:

שינוי תרבות ההפסקות והפחתת רמת האלימות בבתי הספר 
ההפסקות כבר לא משעממות , כבר יש מה לעשות - משחקים 

ולומדים גם בהפסקות, הילדים חוזרים עם חיוך לשיעורים. 

שינוי האקלים הבית ספרי, הקהילתי והמשפחתי.
ליחידים  רב של אפשרויות הפעלה  מגוון  כיף מזמנת  ספורט 
הניתנים  לבנות,  גם  המתאימים  תחומים  יצרנו  ולקבוצות, 
כדורגל  רק  לא   - מבוגרים  עם  ילדים  של  מעורב  למשחק 

וכדורסל למעטים.
תמיכה באורח חיים בריא תוך הפעלת הגוף , פיתוח המחשבה,

פיתוח יכולת ריכוז וקואורדינציה.



שולחנות משחק
שולחנות המשחק הינם רעיון ייחודי בארץ ובעולם.

השולחנות מגיעים במגוון צבעים ומותאמים לכל הגילאים  
)מגיל ארבע ומעלה( - הן בגודלם והן במורכבות המשחקים 

ו/או התכנים. 
מקובעים  מזג-אויר,  תנאי  לכל  עמידים  המשחק  שולחנות 

לרצפה וניתנים להתקנה על כל משטח.

שולחן המשחק הלימודי אינו סתם עוד משחק שולחן, הוא 
כדי  תוך  הילד  יתחבר  שאליו  לימודי  כלי  ומשמש  ידידותי 

המשחק ו’יעוף‘ איתו למחוזות חדשים.

דרך  החשיבה  יכולת  את  מפתחים  שבשולחן  המשחקים 
תפיסה ויזואלית, 

תפיסה מרחבית , תפיסה מתמטית ותפיסה שפתית.

ניתן לשלב משחקים לפי תחומי עניין כמו:
אנגלית , חשבון , גיאוגרפיה , כיף ועוד. 
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      לוחות משחק פנאי נופש וספורט

שש-בש סולמות
ונחשים

שח-מט/
דמקה

איקס עיגול/
סודוקו )לוח מחיק( 

לוח ציור
)לוח מחיק(

דמקה סינית נקודות וקויםריץ-רץ
)לוח מחיק(

לוחות בנושאים:
 טבע , גיאוגרפיים
אנגלית, תזונה ,
חשבון, מדע ,

ואחרים על פי 
דרישה.
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ארבע בשורה
)לוח מחיק(

מבוך קטן 
)קיים במס’ אפשרויות(

מפת ישראלהעיר שלי

מפת אירופה

מפת העולם

השכונה שלי

פירמידת המזון

לוח ספורט בתנועה 

מבוך ענקי

ארץ עיר

לוח תמרורים

לוח לימודי



לוח לימודי 1

לוח לימודי 2

לוח לימודי 3

לוח זהירות בדרכים

לוחות משחק לגני ילדים

לוח מרוץ מכוניות



טניס שולחן, הנקרא גם פינג פונג, הינו אחד
ממשחקי ספורט הכדור הפופולאריים בארץ ובעולם.

הוא דורש מיומנויות של זריזות , קואורדינציה,
ריכוז , מחשבה מהירה וכושר גופני.   

 
המשחק מתאים לגילאי 5 ואילך,

סוג ספורט זה מתאים גם לפעילות משפחתית
ונחשב כעממי לכלל הקהילה.

השולחנות המוצעים על ידינו הם שולחנות חדישים
ומודרניים, עמידים לכל תנאי מזג אוויר, 

מקובעים לרצפה וניתנים להתקנה על כל משטח.
השולחנות מגיעים במגוון צבעים ומוסיפים צבעוניות ועניין.

ניתן להתקינם בפארקים בכל מקום פתוח,
בחצרות בתי הספר ולשלבם במסגרת שיעורי הספורט.

טניס שולחן
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כולם אוהבים לטפס לגובה אבל אפשר גם לרוחב.    בידינו פיתוח יחודי
של קירות בהם הולכים הילדים בגובה נמוך לרוחב הקיר ולא מטפסים גבוה. 

המוצרים הם באיכות גבוהה בעלי עמידות לשנים ובטוחים לשימוש מגילאי 4 ומעלה.
הקירות מוסיפים צבעוניות לחצר בית הספר , משמשים כפעילות מצוינת לשעות ההפסקה

וניתן להתקינם על קירות חיצוניים או פנימיים.
קירות ההליכה עוזרים לפיתוח המודעות לפעילות ספורט גופנית ומפתחים אצל הילדים

מיומנויות רבות כגון: קואורדינציה , שיווי משקל וכד’.                   

קירות ההליכה נחלקים ל:
קירות הליכה על קירות בית הספר.

קירות הליכה באולמות הספורט.
קירות הליכה לגני ילדים לפנים ולחוץ.

קירות הליכה לפארקים ומתחמי משחקים

ניתן לשלב פתרונות
עיצוביים כגון:

לוחות צבעוניים 
לאולמות ספורט 

ואחרים.

קירות הליכה על
קיר בית הספר.

קירות הליכה

דגם 2001





מסלולי מיני גולף
להעיף  השחקן  על  שבו  כדור  משחק  הוא  גולף 
כדור קטן לאורך מסלול  באמצעות מחבט ולבסוף 
- וכל זאת  לקלוע את הכדור לתוך גומה בקרקע  

במספר מינימלי של חבטות בכדור.

של  מבוקרת  הפעלה  ריכוז,  מחייב  הגולף  משחק 
בכל  מאוד  פופולרי  הוא  ולכן  וקואורדינציה   הגוף 
הוא  המשחק  של  נוסף  משיכה  גורם  הגילאים, 
קיומו באוויר הפתוח  סיבות אלה הפכו את משחק 
הגולף גם לפעילות חברתית, לא פחות מהיותו ענף 

ספורט.

הגילאים  בכל  לשימוש  מתאימים  הדשא  משטחי 
בבתי הספר, גני ילדים ובכל מקום אחר ומתאימים 

לשימוש  בפעילות פנים וחוץ.
וניתן  בקלות  ולסגירה  לפתיחה  ניתנים  המשטחים 
הפסקות  ספורט,  בשיעורי  גם  בהם  להשתמש 

פעילות ובכל פעילות נופש פנאי וספורט .

המשטחים מגיעים בגדלים שונים,
כל ערכה כוללת משטח מיני גולף אחד, 

שלושה מחבטים וששה כדורים.

PG-331a : דגם

כדורי משחק לבנים

מחבטי משחק

מידות:  75X300 ס"מ

מידות:  50X300 ס"מ

PG-75300 :דגם 

PG-50300 :דגם 

PG-331b : דגם

כדורי משחק זוהרים 

מידות:  150X300 ס"מ

מידות:  90X280 ס"מ

PG-150300 :דגם 

PG-008 :דגם 

PGJ-001 :דגם 



PG-331d : דגם

כדורי גומי צבעוניים

 

מידות:  90X280 ס"מ

מידות:  100X300 ס"מ

PG-013 :דגם

PG-100300 :דגם

PG-331c : דגם

כדורי משחק צבעוניים



מתקני ספורט )לגילאיי 4 +(
מתקני ספורט לילדים המיועדים לפעילות פנאי נופש וספורט
השימוש במתקנים מהווה חלק חשוב בהתפתחות הילדים .

המתקנים מיועדים לשימוש פנים וחוץ .

TE.OT.051 :דגם

TE.OT.054 :דגם

TE.OT.052 :דגם
VT-2800 :דגם

VT-2400 :דגם

VT-2700 :דגם

מתקן תנועה וקורדינציה

מתקן משקולות

מתקן מסלול חתירה

TE.OT.050 :דגם TE.OT.049 :דגם
VT-2900 :דגםVT-2600 :דגם

 מתקן ריצה מתקן אופני כושר

TE.OT.056 :דגם
VT-2500 :דגם

מתקן מסלול חתירה כפול



800X300 :מידות
TE.ZL.008 :דגם

מתקן שווי משקל

TE.ZL.001 :דגם
1000X1000 :מידות

מתקן מתח

TE.LQ.005 :דגם

מתקן סל משולש

טל קרפמן
נייד: 050-5295360

tal1970@walla.co.il
הרצל 9, הוד השרון 4528315

משרד: 077-300-30-25
פקס: 09-7482205

תהיו בקשר:


