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   3 - קומפאןמתקן : שם האתר 
 דרום מערב: מיקום

 

מגלשה גדולה  , המתקן בנוי מסולמות וחבלים טיפוס: פירוט
 .  מנהרת חבלים מצע חול

 6לילדים מגיל : מיועד



  5 - גילגלמתקן : שם האתר
 צד דרום צמוד לגן סיפור קפה: מיקום

 מתקן משחק לפעוטות  : פירוט

, ארגז חול , מתקן חול משולב עם אלמנטים נעים
 מתקן טיפוס קטן מצע חול

 .בלווי הורים בלבד 3לילדים מגיל : מיועד



   TRXמתקן חצובת : שם האתר
 יוסף נבו' דרום מזרח מול הקניון מקביל לרח: מיקום

 14על משטח והצללה השימוש מגיל  TRXחצובת : פירוט
 .באחריות המשתמש בלבד

 



   WOWמתקן : שם האתר
 פארקפהמרכזי ליד : מיקום

 

  6מתקן משולב מיוחד מיועד לילדים מגיל : פירוט

מגלשת צינור , סולמות טיפוס,מגלשות רגילות ,המתקן משולב עם דרכים 
,  גשרים תלויים במרכז פרמידת טיפוס, מטר 6ומגלשה צינור בגובה 

 ומתקן ספיידרמן  

קרוסלות ונדנדה חבל  , ונדנדות רגילות,בצד הדרומי נדנדות שכיבה וערסל 
 .המתקן מוצל בקיץ,באיזור הנדנדות משטח גומי וחול מצע בלימה. גדולה



  1-מתקן פעוטות : שם האתר 
 ליד פארק קפה פארקפהמרכז : מיקום

 :פירוט

 נדנדות 4

 מתקן משחקים משולב עם חול לפעוטות 

 נדנדות קפיץ  

 מתקן משחקים לפעוטות סדר נא  

 כדור מוסיקלי

 נדנדה עלי ורד  

 פינת טיפוס לפעוטות  בצורת סירה  

 המתקן מקורי 

 .בלווי מבוגר בלבד 5עד גיל  3מיועד לילדים מגיל 

 ריצפת המתקן גומי 



 מתקן אומגה  : שם האתר
 מרכזי בצד צפון מערב: מיקום

 

 : פירוט

 כבלי אומגה על משטח חול  2

 ומעלה בלווי הורים בלבד 6מיועד לילדים מגיל 



   4 -מתקן מכון כושר : שם האתר 
 מרכז צד צפון מזרח: מיקום

 : פירוט

 ומעלה למשתמש   14מתקן מיועד לגילאי 

 מתקן רצועות 

 מתקן נדנוד רגליים

 סולם מתח,כפיפות רגליים , מתקן כושר משולב בטן

 מתקן רגליים

 .משולב גם לנכים עם כסאות גלגלים, מתקן דחיפת רגליים



 מתקן משחקים וספורט: שם האתר 
 בצד הצפוני מזרח" תפוז"ליד קפה : מיקום

 :פירוט

 מתקן משחקים וספורט

 מתקן טיפוס ידיים סולם

 מתקן מתח מקבילים

 מתקן מתח סולמות טיפוס רגליים משולב עץ ומתחת

 מתקן כושר משולבת כפיפות רגליים מתח זיקופי גב

 ו"סולם וכ

 מתקן ספינינג 2

 מתקן דחיקת ידיים

 מתקן רצועות 

 מתקן כפיפות בטן

 מתקן קפיצה גובה

 מתקן משחקים טיפוס עם ערסלים וסולמות  

 .כל המתקן מוצב בתוך חורשת אקליפטוס ומוצל

 ומעלה   14מתקנים מגיל 



 מסלולי ריצת:שם האתר 
 בפארק הרצליה : מיקום

 :בפארק מסלול ריצה עשוי מגומי
 מטר 1000באורך של  -' שלב א
 מטר 1300באורך של  -' שלב ב
 מטר 500באורך של  -' שלב ג

 



 קינן-בית
 מ"י חברת אלו את ניצן בע"ע -מתקני משחק 

 :מתקן משולב

 מתקן משולב מעץ

 מתקן משולב מעץ לפעוטות  

 מתקן נדנדת סוס חבל 

 מתקן נדנדה על חצובה מעץ  

 .9632202281:'י תעודה מס"המתקנים עברו בדיקות מכון התקנים ואושרו ע•

 


