


החלה פעילותה ב-1978 והייתה הראשונה בישראל שהחלה בייצור והקמת מגרשי משחקים משולבים וריהוט רחוב 
לפארקים ולגנים ציבוריים. כחברה המובילה בתחומה, שוקדת "גנית פארק" ומשקיעה בפיתוח מוצרים חדשים, תוך 

שימת דגש על שימוש בחומרים חדשניים ועיצוב מרהיב, איכותי ומודרני. החברה מייצרת, מייבאת, מתקינה ומתחזקת 
מתקני משחקים ושעשועים בכל רחבי הארץ.

לחברה מפעל חדש ומודרני בשטח של 1300 מ"ר בפארק התעשייה והעסקים בקיסריה. המפעל כולל את קווי הייצור, 
מחסני החלפים, מרכז ההתקנות והשירות הארצי, משרדי ההנהלה ואולם תצוגה מתמדת. בחברה מערכת מחשוב 

מרכזית המקיפה את כל תחומי פעילות החברה ומטרתה לייעל ולשפר את איכות המוצרים ואיכות השירות ללקוחותינו.

חברת "גנית פארק"

החברה הינה בעלת תו תקן של מכון התקנים לבטיחות מתקני משחק מס' 1498 וכן תעודת הסמכה 
המבטיחים את איכות מוצריה במתקני משחקים, חצר ושעשועים. שירותי אחזקה תיקונים והתאמה 

לתקן - ISO. אנו מאמינים שתחזוקת המתקנים באופן מקצועי לאורך זמן מהווה תנאי הכרחי להבטיח 
את תקינותם ובטיחותם של המתקנים למען שלומם של הילדים המשתמשים בהם.

גנית פארק בע"מ, רח' האודם 6 - פארק התעשייה הצפוני קיסריה

ganit@ganit.co.il  |  04-623 04-623  |  פקס: 0564 טל': 0555



מתקן אתגרי ייחודי ומפתיע, הבנוי מערמת ספרים 
אשר בתוכה משחקים ומטפסים למעלה, ספר אחר 
ספר, קומה אחר קומה. המתקן מכיל אלמנטים של 
איזון וטיפוס, אתגר וחוויה משותפת המרגשים את 

המשתמש יחד עם מגלשה מרתקת.

תולעת ספרים
מק״ט: 220610

Book Worm

600 ס״מגובה המתקן

482 ס״מרוחב המתקן

482 ס״מאורך המתקן

45 מ״רשטח בטיחות 

+5מתאים לגילאים

נתונים טכניים:
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מגדל שגובהו כמעט שישה מטרים, 
מציע נקודת תצפית פנורמית ובטוחה. 

חוויה בלתי נשכחת לכל ילד, המאפשרת 
לגילאים נמוכים לשחק באותו המתקן 

יחד עם הגילאים הגדולים.

מגדל משחק המתנשא לגובה של שמונה מטרים, מציע נקודת תצפית על הנוף בבטחה 
מאחורי קירות הרשת. מכיל מגוון פעילויות ביניהם מגלשות צינור גבוהות ומפותלות, לוחות 
פעילות ועוד. אחת החוויות הטובות ביותר בגן המשחקים, הוא מגדל בו תוכלו לטפס למעלה 

לראות את כל הסביבה ממעוף הציפור.

קו האופקקו הרקיע
 137770M :137780 מק״טM :מק״ט

Skyline TownSkyline City
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“זה משהו שאתה באמת צריך לנסות בעצמך”!
במה מדובר? כשהקוביה לא יושבת שטוחה על 

האדמה אלא מוטה, עומדת על אחת הפינות 
שלה, היכולת שלך לאזן ולנווט נבחנת בצורה 

הכי מפתיעה אי פעם. בתוך הקובייה הצבנו כמה 
אלמנטים מוכרים, כמו כדור איזון ורשת חבלים, 

כמו גם יציאה למגלשת הצינור.

גרסת שתי קוביות והאח הגדול של יהלום 1 
המרהיב. מספר שתיים מעיד באופן טבעי על 

יותר פעילויות וכיף לשחק בקנה מידה גדול 
יותר. זוג הקוביות, הניצב על קצות הפינה, כולל 

מושב רשת עכביש, כדור איזון, רשת חבלים, 
עמוד גלישה וכן כניסה למגלשת הצינור.

יהלום 1

יהלום 2
 239020M :מק״ט

 239010M :מק״ט
Halo Diamond 1

Halo Diamond 2

מתקן מרשים ומגוון בעל נוכחות יוצאת 
דופן המושכת תשומת לב רבה מהסביבה. 

המבנה מעוצב בצורה חכמה ודינמית 
המאופיין בחללים סגורים ובטוחים, מותאם 
למשתמשים רבים בו זמנית ועל אף שאינו 
זקוק לשטח רחב, עדיין בעל מספר רב של 

מתקני משחק המצויים בתוכו כמו קן ציפור, 
כדור איזון, מגלשה ועוד.

גובה המתקן: 5.5 מ׳

239021M :מק״ט

קיוביק
Halo Cubic
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ההר הקסום הוא מרכז בקרה מרגש 
ומגדל שמירה עבור הקוסמים 

האמיצים והזריזים, כאשר הנקודה 
הגבוהה ביותר מגיעה לשישה מטרים 

ומהווה גם נקודת ציון מדהימה. עם 
זאת, לא רק קסם ייקח את השחקנים 
לקומה העליונה. כל אחד יכול לתרגל 
את כישורי הטיפוס שלו בדרכים רבות 
ושונות כדי להגיע ל”תאים” המסקרנים 

וליהנות ממגלשת הצינור המיוחדת.

גובה המתקן: 6.3 מ׳

ההר הקסום
מק״ט: 175529 

Magic Mountain
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400107IS :מק״ט

חוות החוויות
Wall Holla

מתקן חדשני, שעיצובו הייחודי והחסכוני 
אף זיכה אותו בתחרויות בינלאומיות. 

המבנה הרב קומתי מכיל אלמנטים רבים 
ומגוונים למשחק, המעוררים השראה 

ומסייעים בהתפתחות קבלת ההחלטות 
אצל הילדים כמו קיר טיפוס, מגלשות, צינור 
כבאים, רשתות טיפוס ועוד. המתקן מותאם 

למשתמשים רבים בו זמנית וכן מהווה סביבה 
אופטימלית לילדים בספקטרום האוטיסטי.

גובה המתקן: 4.9 מ׳

אבן יהודה, גן המחתרת. אדריכלות נוף: קרני גרשטיין

נגיש לבעלי
צרכים מיוחדים
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מתקני פארקור
Dash Parkour

בהשראת תרבות "הפארקוריסטים", שהתפתחה בשנות ה-90 בצרפת, מביאה חברת גנית 
פארק מתחם מאתגר ויחיד מסוגו, המזמין את המשתמשים לנסות ולעבור בין מכשולים 

בדרכים פיזיות מושכלות הכוללות קפיצה, דילוג, טיפוס ועוד. מתקני המתחם פותחו ועוצבו 
על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחומם ומאפשרים ל"פארקוריסט" להתאמן ולמתוח את 

גבול יכולותיו ללא סיכון מיותר. המתחמים הם מודולריים וניתנים להרכבה מתוך מפרט עשיר 
של רכיבים בהתאם לשטח הנתון. מתאימים למקצוענים ולמתחילים.

מה זה ״פארקור״?

מבחר 
דגמים
גדול!

ספוט 1
081780M :מק״ט

Spot S1

מתחם לדוגמה, הכולל 6 רכיבים
שחוזרים על עצמם. סה״כ 12 פריטים.
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Forest Tower
Q13380 :מק״ט

מצפה יער

מתקן חוויתי הבנוי ממגדל תצפית מרכזי בן 
ארבעה מפלסים ובעל קירות שקופים. סביב 
המגדל פרוש מתחם משחקים רחב ועשיר 
הכולל פאנלים למשחק בכל אורכו ומחובר 

במסלולי חבלים העוברים בין מתקנים שונים 
וארבעה מגדלי משחק נוספים המותאמים 

לדרגות קושי לגילאים השונים. המתקן הינו 
מתקן מונגש בעל מדרגות נגישות ומתאים 

גם לבעלי צרכים מיוחדים.

גובה המתקן: 6.4 מ׳

חיפה, פארק ציפורה זייד. אדריכלות נוף: א.ב. אדריכלות נוף
נגיש לבעלי

צרכים מיוחדים
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״פלנטריום״ הוא סביבת משחק ולמידה ייחודית, שביקור בה משתווה לשיעור 
אסטרונומיה שלם בבית ספר. ציוד המשחק הרב-פונקציונלי בצורת הכיפה 

מורכב משמונה חלקים עם פונקציות טיפוס שונות כמו רשתות, סולמות 
וקירות טיפוס. 

בתוך הכיפה: מפת כוכבים מדוייקת של חצי הכדור הצפוני, עם שמות 
קבוצות כוכבים באנגלית. כך ילדים ילמדו להכיר קבוצות כוכבים שונות. זהו 

ציוד משחק רב-תכליתי ומושלם לשטח בית הספר ולגנים ציבוריים.

276 ס״מגובה המתקן

482 ס״מרוחב המתקן

482 ס״מאורך המתקן

45 מ״רשטח בטיחות 

+5מתאים לגילאים

נתונים טכניים:

לומדים תוך כדי משחק

פלנטריום
מק״ט: 231005

Play Planetarium
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6000mm

כנראה שכן. אך בהחלט הדינוזאור הידידותי ביותר, המזמין 
את הילדים להיכנס אליו ולהנות מחוויית משחק שטרם 
נראתה כמותה. זהו מתקן אתגרי, ייחודי ומרתק הנראה 

ממרחק רב. הדינוזאור המודרני שלנו הוא ענק ואורכו 
כמעט 40 מטרים. הדינו כולל פונקציות משחק רבות החל 

ממגלשות, נדנוד, שיווי משקל ועד אלמנטים של טיפוס ואיזון.

דינו
Dino :מק״ט

Dino

האם זה הדינוזאור הגדול בעולם?
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המסלול המודולרי שלנו המתאים לכל סוגי רכיבה: אופניים, 
קורקינטים, סקייטבורדים, גלגיליות ואפילו כסא גלגלים. 

מתאים לכל הגילאים ומגיע ב-3 גדלים:

מסלול בגודל S הוא המסלול הקצר ביותר. המרחב 
הדרוש למסלול הוא 6.4 מ׳ על 16.2 מ׳. המסלול 

יכול לשמש 2 רוכבים באותו זמן. הצורה הסגלגלה 
משמשת לאימונים בסיסיים של רכיבה.

מסלול בגודל M, בנוי בצורת לב ומציע שילוב 
מהנה של בליטות ושקעים. המרחב הדרוש להקמה 
הוא 14.9 מ׳ על 16.2 מ׳. על המסלול יכולים להיות 

3 רוכבים בו זמנית.

מסלול בגודל L מציע וריאציות שונות של גבהים, 
עקומות, קטעים ישרים לצבירת מהירות ויכול 

לספק אפילו רוכבים מקצועיים. שטח נדרש הוא 
13.6 מ׳ על 22.9 מ׳. על המסלול יכולים להיות בו 

זמנית עד 4 רוכבים.

פאמפ טראק

אורך: 36 מ׳ 

אורך: 47 מ׳ 

אורך: 68 מ׳ 

מק״ט: 081621

מק״ט: 081623

מק״ט: 081625

PumpTrack

PumpTrack-S

PumpTrack-M

PumpTrack-L
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מסלול הנינג׳ה
Ninja Trail

תמיד חלמתם לנסות בעצמכם את מסלול הנינג’ה?

חדש!

שיווי משקל וזריזות נדרשים כאן, כי במכשול 
הנחש יש לקפוץ ממשטח הדריכה אל הקורה 
המפותלת, ללכת או לרוץ לכל אורכה וממנה 

לדלג את משטח הדריכה.

נחש
מק״ט: 5602 

Snake

מהיום זה אפשרי! אנו גאים להציג את מסלול הנינג’ה הראשון בארץ לשטחים ציבוריים, מבית גנית פארק. המסלול עשוי מ-6 
מכשולים מאתגרים שביחד יוצרים מסלול מאתגר ומהנה. איך זה עובד? לוחצים על שעון העצר ומתחילים את המסלול, מכשול 

אחר מכשול. מי שהשיג את הזמן הקצר ביותר - מנצח! כל מתקן מאתגר את המשתמש בצורה שונה ודורש מהמשתמש 
להפעיל קבוצות שרירים שונות כדי למצוא את הדרך המהירה ביותר לעבור את המכשול בבטחה. כוח ושרירים הם לא הכל, 

מחשבה, טכניקה ואסטרטגיה נדרשים לא פחות.



מתחילים במדרך הישר וממנו מדלגים אל 
חמישה משטחי דריכה משופעים המרוחקים זה 

מזה, אחד אחר השני. כאן הזריזות, הניתור ושיווי 
המשקל מהווים מעבר מוצלח של המתקן.

ממשטח הדריכה קופצים אל הרשת, אך יש להיעזר 
בידיים וגם ברגליים. כמו עכביש שמטפס הפוך על 
קורי העכביש, התמודד נדרש להפגין יכולת תלייה, 

כוח ומחשבה כדי להגיע אל סוף הרשת.

מתחילים במשטח הדריכה וממנו 
קופצים למאחזי היד. יש להיתלות 
יד אחר יד, על כל אחת מהידיות 
ולהעביר את משקל הגוף מאחת 

לשנייה, ובסיום מדלגים אל משטח 
הדריכה. במכשול זה פלג גוף עליון 

וכוח התלייה ייקבעו מי נינג’ה אמיתי.

רשת העכבישסטפר
מק״ט: 5603 מק״ט: 5609 
StepperSpider Net

ממשטח הדריכה קופצים על 
העמוד הראשון, בו צריך להיאחז 

עם הידיים ולעמוד על משטח 
דריכה קטנטן. ישנם חמישה 
עמודים בעלי משטחי דריכה 

בגבהים משתנים בכיוונים מנוגדים.

עמודים
מק״ט: 5604 

Poles
גורילה

מק״ט: 5608 
Gorilla

במכשול זה המתמודד ידלג ממשטח הדריכה 
הישר, אל בין הקירות על ידי דחיקת הקירות 

בעזרת הרגליים והידיים. מכאן צריך להתקדם 
לאורך המכשול עד לדילוג אל מדרך היציאה הישר.

קיר העכביש
מק״ט: 5606 

Spider Wall
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סדרת מתקני משחק מגוונים לבני נוער, ייחודיים 
מאתגרים, המשלבים משחקי תנועה, אומץ, 

כוח, סיבולת, מהירות, תחרותיות, טיפוס, נדנוד 
ועוד. בנוסף, מתקנים אלו יכולים לשמש כמקום 

מפגש, מנוחה, בילוי ושיח לבני הנוער.

סדרת ״אקטיֹו״ 
Actio
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אקטיו 3אקטיו 1

אקטיו 2
מק״ט: 0-27501-000 

מק״ט: 0-27352-000 מק״ט: 0-27293-000 
Actio 1Actio 3

Actio 2

חדש!
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אקטיו 6

אקטיו 7

מק״ט: 0-27364-000 

מק״ט: 0-27360-000 

Actio 6

Actio 7

אקטיו 4

אקטיו 5

מק״ט: 0-27287-000 

מק״ט: 0-27311-000 

Actio 4

Actio 5
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מתקן משולב ייחודי ומאתגר, בעל מגדל בצורת פירמידה 
המתנשא לגובה של 10.75 מ’. המתקן משלב מגלשה 
פתוחה ומגלשת צינור ספיראלית מגובה של 5.10 מ’.

מתקן משולב ייחודי ומאתגר, בעל 2 מגדלים בצורת 
פירמידה המתנשאים לגובה של 8.3 מ’. המתקן 

משלב מגלשה, גשר מעבר בין מגדל למגדל, טיפוס 
חבלים ומציע נקודת תצפית פנורמית ובטוחה 

מהפלטפורמה העליונה.

מתקן משולב וייחודי, בעל מגדל בצורת פירמידה 
המתנשא לגובה של 9.75 מ’. המתקן משלב טיפוס 

חבלים ומגלשת צינור ישרה מגובה של 4.10 מ’.

מגדל 2 מגדל 1

מגדל 3

מק״ט: 9-10095-030  מק״ט: 9-10075-071 

מק״ט: 9-10085-001 

Tower 2 Tower 1

Tower 3 מבחר 
דגמים
גדול!
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מתקני טיפוס וחבלים
Climbing facilities and ropes

20



מתקן נדנדה מעוצב וייחודי עם מושב 
קן ציפור הבנוי מ-8 עמודים מעוקלים 

ומעוצבים עשויים נירוסטה.

נדנדת קן הציפור

כנפי נשרים

 6S-151126-21 :מק״ט

מק״ט: 7.6161-170623-92 

Bird Nest

Eagles Nest

מתקן טיפוס מאתגר וייחודי הבנוי 
מ-16 עמודים עשויים נירוסטה, 
רשתות טיפוס משולשות, חבל 

איזון באורך של 2.5 מ’, נדנדות קן 
ציפור עם סולמות חבלים ומבוך 

חבלים עם חבלי אתגרי.

חדש!
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מתקן טיפוס מאתגר וייחודי בצורת 2 מחומשים, הבנוי 
מ-27 עמודים מעוקלים. 4 יריעות צל של המתקן עשויות 

מתכת מנוקבת. בתוך המתקן רשתות תמיכה אופקיות 
ומבוך חבלים עם חבלי אחיזה בטיחותיים.

צמח טיפוס 3
 8S-151016-22 :מק״ט

Climbing Plant 3

צמח טיפוס 2
 SK-190520-41 :מק״ט

Climbing Plant 2
מתקן טיפוס מאתגר הבנוי מ-12 עמודים, בגובה 4.40 

מ’. במרכז המתקן תורן עם משטח שהייה, טבעות טיפוס 
ושלושה עמודים תומכים, חבלי אחיזה בטיחותיים, רשתות 

משולשות אופקיות, רשת טיפוס וסולם חבלים.

צמח טיפוס 1
 8S-141204-26 :מק״ט
Climbing Plant 1

מתקן טיפוס מאתגר וייחודי הבנוי 
מ-32 עמודים מעוקלים, עשויים 

נירוסטה, בתוך המתקן 2 רשתות 
עכביש אתגריות, חבלי אחיזה 

בטיחותיים ומגלשת צינור מפותלת.
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מתקן אתגרי המשלב בתוכו אזורי פעילות שונים 
ורבים לטווח גילאים רחב. מסלול שיווי משקל העשוי 
מרשתות חבלים ועמודי עץ רוביניה, קיר טיפוס, גשר 

לולייני, משטחי שהייה ומנוחה ועוד.

בית הג׳ונגל

צמח טיפוס 4
 8S-151125-21 :מק״ט

 SK-170927-41 :מק״ט
Jungle House

Climbing Plant 4
מתקן טיפוס מאתגר בצורת מעוין הבנוי מ-28 עמודים 

מעוקלים עשויים נירוסטה. בתוך המתקן רשתות טיפוס 
מאתגרות, מדרגות גומי ומנהרת רשת אנכית המדמה 

קֹוֵרי ַעָכִּביׁש עם חבלי אחיזה בטיחותיים.
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CU–Leepop 01 :מק״ט

כורסא ״ליפֹופ״
CU–TULIP 01 :מק״ט

מושב מתקפל “טּוליפ”
CU-Bubble 01 :מק״ט

כורסא ״באבל״

חברת גנית מציעה מבחר גדול 
של ציוד נלווה למגרשי משחקים 

וספורט, הכולל ריהוט רחוב, 
ברזיות ואשפתונים.

TulipBubbleLeepop

ריהוט רחוב
וציוד היקפי

ספסל “אלגרו”
 Apo12V :מק״ט

Alghero Bench

באר שבע, תחנה מרכזית.
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ברזייה נגישה עשויה מתכת, 
בעלת 2 פיות בגבהים שונים

עם מנגנון אנטי ונדלי.

ברזייה נגישה עשויה מתכת בעלת 
2 פיות ושוקת לכלבים, פיה אחת 

לשתייה ישירה והשנייה למילוי 
בקבוקים עם מנגנון אנטי ונדלי.

ברזיה נגישה בעלת 2 פיות בגבהים שונים 
ושוקת לכלבים עם מנגנון אנטי ונדלי.

טוסון 3

טוסון 2

מק״ט: 7506 

מק״ט: 7505 

טוסון 1
מק״ט: 7504 
Tucson 1Tucson 3

Tucson 2
אשפתון ״אולביה״

 Acoo6 :מק״ט
Olbia Trash Bin 
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משטחי גומי בטיחותיים
Safety Rubber Coating

8025

9004

Star Light

Infill

5018

6016

7011

8024

5015

6011

6021 

7038 

5012

6005

6017

7037

1012

2008

4002

5010

1002

1015

3017

4005

9010

1014

3016

4003

חדש בגנית פארק!
.TPV-ו EPDM משטחי בטיחות מגומי מסוגים

ביציקת משטחי הגומי אנו מקפידים על איכות חומרי הגלם מהם עשוי המשטח ובעמידותו 
לאורך זמן ללא צורך בתחזוקה שוטפת. אנו מעסיקים עובדים מקצועיים בעלי ניסיון רב 

בתחום משטחי הבטיחות ומנהלי עבודה מיומנים אשר מפקחים על טיב ואיכות העבודה. 
בחברתנו מערכת אבטחת איכות ואנו בעלי תו תקן בפיקוח מכון התקנים, אנו עומדים בכל 

הדרישות הקפדניות של התקן לבטיחות במתקני משחקים ומשטחי בטיחות, תקן מספר 
1498. חומרי הגלם בהם אנו משתמשים, עומדים בדרישות תו התקן ודרישות הבטיחות 

המחמירות, חומרים אלו הינם 100% ידידותיים לסביבה.
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100%
ידידותי
לסביבה!
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www.ganit.co.il
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