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 מסקנות מהספרות המקצועית מצביעות על כך, שיש צורך טבעי בקרב בני אדם וגם בקרב
 כל בעלי החיים לנוע. מצב פיזי סטאטי, של היעדר תנועה, אינו מצב טבעי ולא בריא לבני

 אדם תנועה מקדמת את תפקוד המוח, משפרת את מצבי הרוח ומקדמת התמודדות
טובה יותר במצבי לחץ.  תנועה מקדמת שיפור בהתנהגות, מיקוד הקשב והישגים לימודים

חברת בי ספורט מלווה אתכם כל הדרך להגשמת חלום הכיתה הפעילה:
 - יעוץ בתכנון הכיתה ובהתאמת המוצרים לפי צרכי בית הספר

 - אספקה והרכבת הציוד בבית הספר
 - ליווי והדרכה פדגוגית של הצוות החינוכי להטמעת השימוש באביזרי הכיתה הפעילה  
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BENX אופני כושר דגם
אופני כושר דגם BENX עם רמת התנגדות משתנה, בעלי שולחן עבודה מתכוונן. גובה השולחן 

וגובה המושב מתכווננים. גובה השולחן וגובה המושב מתכווננים. מתאים לשילוב בכיתה פעילה, 
חדרי הכלה ולמסדרונות בית ספר. ניתן להניח על מגש הכתיבה מחברת, ספר, מחשב נייד או כל 

דבר אחר וללמוד תוך כדי תנועה. המכשיר קל לנשיאה וניתן לקיפול לאיחסון נוח. משטח הישיבה 
ומשענת הגב מרופדים.

למידה בתנועה

PRIMIUM אופני כושר עם משטח כתיבה דגם
אופני עמידה בעלות 8 רמות התנגדות, מתכווננות וניתנות לעצירה בכל גובה.
גובה השולחן וגובה הכיסא מתכווננים ע”י בוכנה הידראולית בלחיצה על ידית.

ORI שולחן פדלים אליפטיקל דגם
מכשיר כושר ללמידה תוך כדי תנועה. הפעילות על המכשיר מתבצעת בעמידה ומדמה עלייה 

במדרגות. מגש הכתיבה/ קריאה מתכוונן וניתן לשנות את הזווית שלו בהתאם לשימוש. גובה 
המושב וגובה השולחן מתכווננים להתאמה מקסימלית למידות המשתמש. המושב מרופד ונוח 

לישיבה. המכשיר מומלץ לשילוב בכיתות פעילות ו/או בפינות פעילות בבתי ספר.

צבעים  מידות  

85X70X76 ס”מ – ניתן להגבהה
כיסא- 67X48X76-93 ס”מ

שולחן- 70X48X70-118 ס”מ

גודל – 84X44X122 ס”מ
גובה האוכף – 69-81 ס”מ

כולל משענת ומשענת יד אחורית

צבעים  מידות  

45

אופני כושר MINI BIKE - פדלים מתחת לשולחן

גודל: 40.9X29 ס”מ
גובה: 40.9 ס”מ
משקל: 5.9 ק”ג

צבעים  מידות  

אופני כושר MINI BIKE מאפשרים פעילות גופנית גם בזמן השיעור! כל מה שצריך לעשות הוא להניח 
את הפדלים מול הכיסא לביצוע פעילות אירובית בישיבה. ניתן גם להניח על השולחן ולבצע תרגילים 

בעזרת הידיים. המוצר משמש לחיזוק הידיים והרגליים בשילוב להמרצת מחזור הדם – תורמים לשיפור 
הריכוז ומיקוד בזמן השיעור. המוצר בעל עיצוב קומפקטי ונוח לאיחסון, רגלים עם משטח מונע החלקה, 
מסך LCD קל לקריאה המציג: זמן, מרחק, מספר סיבובין, ספירה כללית וקלוריות שנשרפו. כמו כן, ניתן 

להתאים את רמת ההתנגדות ע”י סיבוב הידית ובכך להתאים את רמת הקושי עבור כל משתמש.

צבעים  מידות  

גודל – 84X44X122 ס”מ



ישיבה גמישה וכיסאות תנועתיים
כיסא תנועתי טלסקופי גובה משתנה עם ידית הגבהה - מושב מתומן

אחד השמות הנפוצים לכיסא זה הינו “כיסא קשב” – אך שמו לפעמים יכול להטעות מכיוון שהכיסא המיוחד הזה 
פשוט מתאים לכולם ולאו דווקא לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז. התנועתיות המתאפשרת ליושבים על הכיסא 

היא בריאה ומעודדת זרימת דם ופעילות יעילה יותר של המוח הכיסא עשוי פלסטיק ובעל בוכנה פנימית לשינוי 
הגובה. הבסיס והמושב של הכיסא עשויים גומי. הכיסא מתאים לכיתות ג’ ומעלה

קוטר המושב: 33 ס”מ
גובה: 40-60 ס”מ )מתכוונן(

צבעים  מידות  
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כיסא תנועתי קטנטנים
כיסא מיוחד לגילאי גן עד כיתה ב’ 

הכיסא מאפשר תנועתיות ולמידה בתנועה. להבדיל מהכיסא התנועתי המתכוונן,
התנועתיות של הכיסא קטנטנים מותאמת במיוחד לגילאים הצעירים והיא עדינה ומתונה 
יותר. ישיבה על הכיסא מעודדת את המוח ומזרימה את הדם בגוף במידה רבה בהרבה 

מישיבה על כיסא רגיל וכך תורמת לשיפור הריכוז והישגיו של התלמיד.

קוטר 33 ס”מ
גובה מושב- 33 ס״מ

קוטר 45 ס”מ
גובה מושב 40x60 ס״מ

צבעים  מידות  

כיסא תנועתי טלסקופי גובה משתנה 
כפתור שינוי גובה בתחתית המושב - מושב עגול

אחד השמות הנפוצים לכיסא זה הינו “כיסא קשב” – אך שמו לפעמים יכול להטעות מכיוון שהכיסא המיוחד הזה 
פשוט מתאים לכולם ולאו דווקא לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז. התנועתיות המתאפשרת ליושבים על הכיסא 

היא בריאה ומעודדת זרימת דם ופעילות יעילה יותר של המוח. הכיסא עשוי פלסטיק ובעל בוכנה פנימית לשינוי 
הגובה. הבסיס והמושב של הכיסא עשויים גומי. הכיסא מתאים לכיתות ג’ ומעלה.

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

קוטר המושב: 33 ס”מ
גובה: 40-60 ס”מ )מתכוונן(

הדום תנועתי מעוצב - גובה מתכוונן
כיסא תנועתי בעל משטח ישיבה מרופד ענק, המאפשר ישיבה ו

למידה בתנועה. גובה הכיסא משתנה ע”י לחיצה על ידית בצד הכיסא.
צורתו של הכיסא מאפשרת לתלמיד מגוון רחב של צורות ישיבה.



ישיבה נמוכה

כיסא רצפתי מרופד מתקפל
כיסא מיוחד לישיבה נמוכה על הקרקע. הכיסא מרופד ובעל משענת הניתנת לכוונון במספר זוויות. 
הכיסא נפתח עד למצב שטוח – זווית 180 מעלות לצורך איחסון קל ונוח ומגיע עם רצועת נשיאה. 

הכיסא הרצפתי מתאים לישיבה מול שולחן נמוך )40-50 ס”מ( ולשילוב במרחבי למידה אלטרנטיביים. 
הכיסא מתאים לכיתות א-י"ב

40-50 ס”מ 

צבעים  מידות  

משטח למידה לישיבה נמוכה + תאי אחסון
מתאים ללמידה בישיבה נמוכה על הקרקע. קל לשינוע ונוח לאיחסון 

המשטחים נערמים אחד על השני.

אורך: 58 ס”מ
רוחב: 29.5 ס”מ
גובה: 20.5 ס”מ

צבעים  מידות  
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כיסא פיזיו עם משענת וגלגלים
כיסא מיוחד לישיבה ארגונומית במשרד או בכיתה. גודל הכדור מותאם לגיל המשתמש.

לכיתות א-ב מומלץ להשתמש בכדור בגודל 45 ס”מ, 
לכיתות ג-ו מומלץ להשתמש בכדור בגודל 55 ס”מ 

ולבוגרים בכדור בגודל 65 ס”מ.
הגמישות של הכדור מאפשרת למשתמש ללמוד בתנועה ויחד עם זאת תורמת לצורת ישיבה נכונה 

ולשמירה על גב זקוף. הכיסא מגיע עם גלגלים בעלי מנגנון נעילה.

גודל כדור 45 ס”מ – גילאי א-ג
גודל כדור 55 ס”מ – גילאי ד-ו

גודל כדור 65 ס”מ – גילאי ז-י”ב

צבע כיסא שחור 
 צבע הכדור משתנה

 בהתאם למלאי.

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

אורך – 50 ס”מ
רוחב – 45 ס”מ
גובה – 58 ס”מ

כדור פיזיו עם רגליים
כדור פיזיו לישיבה ארגונומית – הכדור מגיע בגדלים שונים המותאמים לגיל המשתמש. 

בתחתית הכדור יש רגליים שתפקידן לגרום לכדור לעמוד יציב בזמן שאינו בשימוש – 
ברגע הישיבה, הרגליים נמחצות והרגליים אינן מורגשות. עצם הישיבה על כדור פיזיו, 

מאלצת את התלמיד לשבת נכון עם גב זקוף, וכמו כן מאפשרת תנועתיות.
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כיסא OUTDOOR - לישיבה ולמידה מחוץ לכיתה

כרית ישיבה על הרצפה

אביזר מדהים, חובה בכל בית ספר. כיסא ה OUTDOOR מאפשר למידה חוץ כיתתית  ניתן 
לצאת ולקיים שיעורים מחוץ לכיתה, בחצר ובחללים נוספים. הכיסא מורכב משני חלקים: 

מושב ומשטח כתיבה.  התלמיד יושב על הקרקע ובכך מייצב את משטח הכתיבה. הכיסא 
קל לנשיאה ולניוד ממקום למקום.במידה ולא רוצים לשבת על הקרקע ניתן גם להשתמש 

בישיבה על כיסא רגיל ובכך להוסיף משטח כתיבה לכל כיסא רגיל או ספסל. 
הכיסא מתאים לכיתות א-י”ב

כרית ישיבה מרופדת ספוג בציפוי בד שמשונית איכותי לישיבה על הרצפה. 
ניתן גם לערום מספר כריות כדי ליצור מושב יותר גבוה במידת הרצון והצורך.
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קוטר 40 ס”מ 
 עובי 5 ס”מ

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

גודל השולחן: 
אורך: 26 ס״מ רוחב: 36 ס״מ

שולחן עגול קבוצתי - משטח פלסטיק
שולחן קבוצתי המתאים ל4-5 ילדים. השולחן עשוי פלסטיק איכותי ועבה במרקם נעים למגע. 

השולחן משמש כשולחן בחדרי הכלה, שולחן קבוצתי בכיתות וכמו כן יכול לשמש כשולחן 
רצפתי לישבה נמוכה. הרגליים המתכווננות ע”י שינוי גובה הבורג מאפשרות לשנות את יעוד 

וגובה השולחן בהתאם לצורך
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צבעים  מידות  

שולחן במבה
שולחן במבה – שולחן הקנייה – שולחן מומלץ לעבודה בקבוצות קטנות. 

מסביב לשולחן יושבים 3-4 ילדים כאשר מולם יש מקום למורה או לתלמיד נוסף. 
ניתן לקחת את השולחן גם עם רגליים נמוכות ולהתשמש בו כשולחן לישיבה נמוכה על הרצפה 
או על כסאות מותאמים. המשטח עשוי עץ בציפוי שכבת מלמין השומרת על השולחן מנזקים. 

המשטח עטוף קנט יצוק. רגלי השולחן עשויות ברזל מגלוון.

קוטר השולחן 115 ס”מ
גובה משתנה 40-60 ס”מ

צבעים  מידות  

גודל המשטח- 154X84 ס”מ
גילאי א-ב: גובה 58 ס”מ

גילאי גן-ב: גובה 40-60 ס"מ 
גילאי ג-ד: גובה 64 ס”מ

גילאי ה-ט: גובה 70 ס"מ 



הדום DONUT מתנפח
כדור גומי בצורה אליפטית עם חור באמצע 

הכדור גמיש ונוח ומשמש כהדום לצורות ישיבה שונות.

ישיבה אלטרנטיבית

ספת יחיד מרופדת ספת ישיבה מרופדת ל 3 ילדים
ניתנת לחיבור לספת מעוקלת 

ליצירת פינת ישיבה.
עשויה מעץ בריפוד 

ספוג וציפוי PU איכותי

ניתנת לחיבור לספת מעוקלת 
ליצירת פינת ישיבה.
עשויה מעץ בריפוד 

ספוג וציפוי PU איכותי

הדום ישיבה מעוצב
הדום ישיבה מרופד עם משענת גב בציפוי בד שמשונית איכותי, נעים וקל לניקוי.

צבעים  מידות  

50 ס״מ

גובה מושב: 45 ס״מ 

127X53X63 ס״מ
גובה מושב:35.5 ס״מ

63X53X50 ס״מ
גובה מושב:35.5 ס״מ

180X35X45 ס״מ
150X35X35 ס״מ
120X35X25 ס״מ
90X35X15 ס״מ

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  צבעים  מידות  
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סט ספסלים מרופדים מודלורי
סט ספסלים עשויים עץ בריפוד ספוג וציפוי PU איכותי.

הספסלים מגיעים בגדלים שונים וניתנים לאיחסון אחד מתחת לשני.



ספת ישיבה מרופדת מעוקלת 
ניתנת לחיבור לספה ישרה ליצירת פינת ישיבה.

עשויה מעץ בריפוד ספוג וציפוי PU איכותי
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צבעים  מידות  

כדור בוטן

STAR FISH כיסא
כיסא מעוצב אשר מאפשר ישיבה נכונה על כדור פיזיו ובכך “להכריח” 

את התלמיד לשבת עם גב זקוף. בסיס הכיסא עשוי רגלי מתכת 
המשמשות כתושבת לכדור אשר עטוף בבד לייקרה נעים למגע.

כדור בוטן הינו כדור גומי בצורת בוטן המאפשר צורות ישיבה שונות 
וגמישות בדרך של ישיבה או רכינה על הכדור.

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

127X53X63 ס״מ
גובה מושב:35.5 ס״מ

קוטר הכדור – 45 ס”מ

צבעים  מידות  

גודל הכדור – 75 ס”מ

פוף אגס
פוף לשילוב במרחבי למידה, כיתות וחדרי הכלה 

הפוף עשוי בד שמשונית איכותי הניתן לניקוי ותחזוקה.

 
פוף גדול – 110 ס”מ 
פוף קטן – 90 ס”מ

צבעים  מידות  



פינת רביצה 
פינת רביצה בצורת משושה, מתאימה ליצרת פינה שקטה ורגועה בכיתה.

ציפת הפינה עשויה בד שמשונית קל לניקוי בעזרת מטלית לחה.
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מידות כל חלק: 
108X55X35.5

צבעים  מידות  

סט כורסאות מרופדות 2+1
סט כורסאות לכיתה / מרחב למידה.

הכורסאות מרופדות ומצופות בד שמשונית איכותי, נעים וקל לניקוי.

 מידות  
גובה מושב: 45 ס”מ

גובה משענת 70 ס”מ
עומק מושב: 38 ס”מ

מידות ספה זוגית: 51X90 ס”מ
מידות ספה אישית: 51X45 ס”מ.

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

170X170 ס”מ

סט ישיבה 6 יח’ הדומים מעוקלים 
יוצרים מעגל ישיבה גדול.

ההדומים עשויים מעץ בריפוד ספוג וציפוי PU איכותי.
ניתן לחבר בצורה של מעגל, וכן בצורות נוספות של נחש, חצי עיגול ועוד.

סט הדומים מרופדים
סט הדומים לכיתה – 4 רבעי עיגול מרכיבים מעגל שלם. 

ההדומים מצופים בד שמשונית איכותי, נעים וקל לניקוי.

צבעים  מידות  

רבעי עיגול: 70X35 ס”מ
גובה מושב 45 ס”מ

גליל: קוטר 36 ס”מ, גובה 58 ס”מ

צבעים  מידות  



כיסאות

כיסא אישי 
כיסא אישי עשוי מפלסטיק יצוק ואיכותי
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צבעים  מידות  

כיתות א-ב: גודל: 34.5X27.5 ס”מ | גובה מושב: 34 ס”מ

גודל מושב )קוטר(: 40 ס״מ

כיתות ג-ד: גודל:41X32.5 ס”מ | גובה מושב: 39 ס”מ
כיתות ה-ט: גודל: 42X34.5 ס”מ | גובה מושב: 43 ס”מ

צבעים  מידות  

שרפרף מעוצב עם משטח כתיבה ותא 
כיסא מעוצב עם מגש כתיבה ותא איחסון לתיק – 

מאפשר למידה בקבוצות תוך ניצול מקסימלי של חלל הכיתה.
הישיבה על הכיסא תוך הישענות על משטח הכתיבה יוצרת הרגשה דומה 

לישבה על כיסא הפוך ומאפשרת למידה במנח לא שגרתי.

כיסא עם משטח כתיבה המתפקד גם כמשענת גב
כיסא מעוצב עם משענת מרופדת אשר ניתנת להסבה למשטח כתיבה. 

הכיסא מגיע עם גלגלים לניוד בזמן הישיבה ותא איחסון לתיק – מאפשר למידה בקבוצות תוך ניצול 
מקסימלי של חלל הכיתה. השימוש בכיסא זה מאפשר דינמיות בצורת הישיבה בשיעור – המעבר 
ממצב בו התלמיד יכול לשבת בנוח ולהקשיב ו/או לנהל דיון תוך כדי שהוא נשען לאחור, לבין מצב 

בו התלמיד צריך להיעזר במשטח כדי לכתוב או לשרטט הוא נוח ומהיר.

צבעים  מידות  

כיסא סטודנט עם משטח כתיבהכיסא בר
כיסא בר גובה – משמש לישיבה גבוהה 

מול שולחנות עמידה ושולחנות בר.
איחסון לתיק בתחתית הכיסא וגלגלים לניוד. מתאים 

למרחבי למידה גמישים בהם 
הדינמיות במרחב חשובה.

שימוש בכיסא סטודנט מאפשר 
למידה ללא צורך בשולחנות נוספים.

מושב 60 ס”מ 
עם משענת רגליים

מושב 35x26 ס”מ 
גובה מושב: 46 ס״מ

63X53X50 ס״מ
גובה מושב:35.5 ס״מ

צבעים  מידות  צבעים  מידות  
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שולחן GROUP עם כסאות נשלפים
שולחן קבוצתי עם 4 כיסאות נשלפים הניתנים לאחסון מתחת לשולחן. כל כיסא מגיע עם מנגנון קפיץ 

כאשר ישיבה על הכיסא מקבעת אותו במקום אך המושב מאפשר סיבוב מצד לצד ותנועה של 
התלמיד.המשטח עשוי עץ בציפוי מלמין יצוק. שלדת השולחן עשויה מתכת מאסיבית. 

מתאים ללמידה קבוצתית, למרחבי למידה שונים וחדרי הכלה.

עובי הפלטה: 25 מ”מ
גודל משטח: 150X90 ס”מ

גובה: 70/64 ס”מ
מידות שילדה : 50X50X1.5 מ”מ

צבעים  מידות  

שולחנות קבוצתיים

2021

שולחן עגול קבוצתי
משטח עץ מצופה

שולחן מאסיבי עשוי עץ בציפוי מלמין. רגלי 
מתכת עם גומי בבסיס )למניעת נדנוד של 

השולחן( המחוברות בקונסטרוקציית ברזל 
לחלק האחורי של משטח העבודה. השולחן 

מתאים למרחבי למידה מגוונים לגילאי חט”ב 
ותיכון ו\או לחדרי מורים וחדרי ישיבות וכמו 

כן כשולחן עמידה לגילאים הצעירים יותר.

קוטר השולחן:
 120 ס”מ

גובה: 73 ס”מ

קוטר השולחן:
 115 ס”מ

גובה משתנה:
 40-60 ס”מ

עשוי עץ 
בציפוי מלמין

צבעיםצבעיםצבעים מידות   מידות   מידות  

שולחן עגול קבוצתי
משטח פלסטיק

שולחן במבה

שולחן קבוצתי המתאים ל4-5 ילדים. השולחן עשוי 
פלסטיק איכותי ועבה במרקם נעים למגע. השולחן 

משמש כשולחן בחדרי הכלה, שולחן קבוצתי בכיתות 
וכמו כן יכול לשמש כשולחן רצפתי לישבה נמוכה. 

הרגליים המתכווננות ע”י שינוי גובה הבורג מאפשרות 
לשנות את יעוד וגובה השולחן בהתאם לצורך.

שולחן במבה – שולחן הקנייה – שולחן מומלץ 
לעבודה בקבוצות קטנות. מסביב לשולחן יושבים 

3-4 ילדים כאשר מולם יש מקום למורה או לתלמיד 
נוסף. ניתן לקחת את השולחן גם עם רגליים נמוכות 
ולהתשמש בו כשולחן לישיבה נמוכה על הרצפה או 

על כסאות מותאמים. המשטח עשוי עץ בציפוי שכבת 
מלמין השומרת על השולחן מנזקים. המשטח עטוף 

גודל המשטח – 120X80 ס”מקנט יצוק. רגלי השולחן עשויות ברזל מגלוון.
גובה – 75 ס”מ

צבעים  מידות  

המשטח עשוי עץ 
שלדת השולחן 
עשויה מתכת

שולחן קבוצתי מחיק על גלגלים
שולחן ענק במידות לא קונבנציונאליות – מתאים לעבודת צוות אשר מצריכה רישום ושרטוט 

רעיונות, יצירה ועוד. השולחן בעל שלדת ברזל מאסיבית אליה מחוברים 4 גלגלים איכותיים 
עם מנגנון נעילה.משטח השולחן הוא משטח מחיק. השולחן מתאים לחדרי מייקרס, לחדרי 

מלאכה ולמרחבי למידה מעוצבים.

גודל המשטח- 154X84 ס”מ
גילאי א-ב: גובה 58 ס”מ

גילאי גן-ב: גובה 40-60 ס"מ 
גילאי ג-ד: גובה 64 ס”מ

גילאי ה-ט: גובה 70 ס"מ 



שולחן מחיק עגול קבוצתי
שולחן קבוצתי עגול מחיק בעל רגליים מתכווננות ע”י הברגה
מסגרת השולחן עשויה מלמין יצוק, הרגליים עשויות מברזל.

שולחן עבודת צוות - שולחן עמידה קבוצתי עם מסגרת 
לעבודות יצירה ומשחק קבוצתי. בתוספת 12 קופסאות איחסון

שולחן עבודת צוות - שולחן עמידה קבוצתי עם מסגרת 
לעבודות יצירה ומשחק קבוצתי. בתוספת 8 קופסאות איחסון

שולחן עבודת צוות – “שולחן מייקרס” שולחן קבוצתי עם מסגרת לעבודות יצירה ומשחק קבוצתי. 
בתוספת 8 קופסאות איחסון בגדלים שונים. השולחן מתאים כשולחן עמידה לגילאים הצעירים )א-ו(. 

משטח העבודה הינו משטח מחיק. השולחן מגיע עם 6 גלגלים עם אפשרות נעילה לצורך שינוע במרחב 
הלמידה. מומלץ למלא את המגירות במשחקים חינוכיים, אביזרי עזר ללמידה וחומרי יצירה.

שולחן עבודת צוות – “שולחן מייקרס” שולחן עמידה קבוצתי עם מסגרת לעבודות יצירה ומשחק 
קבוצתי. בתוספת 12 קופסאות איחסון בגדלים שונים. השולחן מתאים כשולחן עמידה ו\או כשולחן 

מורה. משטח העבודה הינו משטח מחיק. השולחן מגיע עם 6 גלגלים עם אפשרות נעילה לצורך שינוע 
במרחב הלמידה. מומלץ למלא את המגירות במשחקים חינוכיים, אביזרי עזר ללמידה וחומרי יצירה.

גודל המשטח: 120X80 ס”מ
גובה: 80 ס”מ

צבעים  מידות  

גודל המשטח: 120X80 ס”מ
גובה: 97 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

2223

עובי הפלטה: 25 מ”מ
קוטר: משטח 120 ס”מ

גובה: 55-75 ס”מ

צבעים  מידות  

צבע המסגרת-  שחור
צבע המשטח -לבן

שולחן לגו
שולחן למשחק ופעילות חופשית מאתגרת וחויתית!

השולחן מגיע עם לוחות לגו המוצמדים לשולחן ללא חלקי הלגו.

90X70 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי



שולחן טרפז אישי
שולחן טרפז אישי מודולרי – ניתן לחבר מספר שולחנות אחד לשני כדי ליצור צורות 

ישיבה שונות. 6 שולחנות יוצרים צורה של מעגל. המשטח עשוי עץ בציפוי שכבת מלמין 
השומרת על השולחן מנזקים. המשטח עטוף קנט יצוק. רגלי השולחן עשויות ברזל 

מגלוון.

שולחנות תלמיד

שולחן חצי ירח
שולחן חצי ירח )שולחן ביס( אישי מודולרי – ניתן לחבר מספר שולחנות אחד לשני כדי ליצור צורות ישיבה שונות. 
8 שולחנות יוצרים צורה של מעגל. המשטח עשוי עץ בציפוי שכבת מלמין השומרת על השולחן מנזקים. המשטח 

עטוף קנט יצוק. רגלי השולחן עשויות ברזל מגלוון.

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

שולחן ארגונומי מתכוונן
שולחן מתכוונן עם מגירה ללמידה גמישה – התלמיד יכול לעבור ממצב ישיבה למצב 

עמידה ע”י לחיצה על ידית וכך לשלוט בגובה השולחן תוך כדי שיעור. רגלי השולחן 
מכילות 2 בוכנות אשר מאפשרות את המשחק בגבהים. לשולחן 2 גלגלים לצורכי 

ניוד מהיר בכיתה. משטח השולחן עשוי עץ בציפוי מלמין עם קנט יצוק.

שולחן משולש אישי מודלולרי
שולחן משולש אישי מודולרי – מומלץ לשימוש בחללים קטנים כדי ליצור מספר רב של 
עמדות לימוד בשטח יחסית קטן. ניתן לחבר מספר שולחנות אחד לשני כדי ליצור צורות 

ישיבה שונות. המשטח עשוי עץ בציפוי שכבת מלמין השומרת על השולחן מנזקים. 
המשטח עטוף קנט יצוק. רגלי השולחן עשויות ברזל מגלוון.

גודל המשטח:
 70X50 ס”מ

גובה :
 53-73 ס”מ /  73-103 ס”מ

משטח לבן 
עם קנט אפור

צבעים  מידות  

גודל המשטח- 67X60 ס”מ

גודל המשטח
 95X75 ס”מ

גודל המשטח
 95X53 ס”מ

צבעים  מידות  

גילאי א-ב: גובה 58 ס”מ
גילאי גן-ב: גובה 60 ס"מ 

גילאי ג-ד: גובה 64 ס”מ
גילאי ה-ט: גובה 70 ס"מ 
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שולחן סטודנט
שולחן סטודנט עם מגירה – המשטח עשוי 

פלטת עץ בציפוי מלמין יצוק. רגלי מתכת עם 
גומיות בבסיס. השולחן מאסיבי ומתאים לתיכונים 

וחטיבות ביניים. ניתן ליצור צורות ע”י חיבור 
מספר שולחנות לעבודה קבוצתית – 8 שולחנות 

יוצרים מעגל.

גובה – 76 ס”מ
גודל משטח – 74X49 ס”מ

המשטח עשוי פלטת עץ 
בציפוי מלמין יצוק

צבעים  מידות  

שולחן רצפתי מתכוונןשולחן מחיק זוגי מתכוונן
שולחן זוגי מחיק בעל רגליים 

מתכווננות ע”י הברגה.
מסגרת השולחן עשויה מלמין יצוק,  

הרגליים עשויות מברזל.
 

משטח למידה מתכוונן המשמש כשולחן 
רצפתי או להגבהת שולחן העבודה 
הרגיל – מאפשר מעבר ממצב של 

למידה בישיבה ללמידה בעמידה ע”י 
לחיצה על ידית ללא צורך בהפרעה 

למהלך שיעור.

עובי הפלטה: 25 מ”מ
משטח 120X60 ס”מ

גובה 55-75 ס”מ
צבע המשטח לבן

צבעים  מידות  
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שולחן מחיק מתקפל על גלגלים
שולחן זוגי מחיק על גלגלים עם מנגנון קיפול לחסכון במקום. ניתן 

לקפל את משטח השולחן לאיחסון נוח, וכמו כן כדי להציג לתלמידים 
נוספים רעיונות ושרטוטים שנכתבו על השולחן. מסגרת השולחן 

עשויה מלמין יצוק,  הרגליים עשויות מברזל.

 עובי הפלטה: 18 מ”מ
גודל משטח: 120X60 ס”מ

גובה: 75 ס”מ

צבעים  מידות  

צבע המסגרת-  שחור
צבע המשטח -לבן

שולחן רצפתי רגליים מתקפלות
משטח למידה אישי בעל רגליים מתקפלות 

לשילוב עם הכסאות רצפתיים השונים. הרגליים 
המתקפלות מאפשרות איחסון קל ונוח של 

השולחן.

גובה – 76 ס”מ
גודל משטח – 74X49 ס”מ

המשטח עשוי פלטת עץ 
בציפוי מלמין יצוק

צבעים  מידות  

גודל: 47X65 ס”מ
גובה: 45-54 ס”מ
משקל: 14.2 ק”ג

צבעים  מידות  

שולחן עמידה אישי
פלטה MDF 18 מ”מ, דופן PU צבע תכלת, עם משענת לרגל. השולחן מתאים 
למרחבי למידה גמישים המאפשרים לתלמיד לעבור בין צורות ישיבה\עמידה 

במהלך שיעור, ללא צורך בהפרעה למהלך השיעור. השולחן בדרך כלל 
משולב עם כיסא בר מוגבה וכך התלמיד יכול להחליט איך נוח לו.

שולחן עמידה זוגי 

 מידות  

גודל המשטח – 71X56 ס”מ
גובה מתכוונן 65-90 ס”מ

 מידות  

גודל המשטח – 60X121 ס”מ
גובה מתכוונן 65-90 ס”מ

פלטה MDF 18 מ”מ, דופן PU צבע תכלת, עם משענת לרגל. השולחן מתאים 
למרחבי למידה גמישים המאפשרים לתלמיד לעבור בין צורות ישיבה\עמידה 

במהלך שיעור, ללא צורך בהפרעה למהלך השיעור. השולחן בדרך כלל 
משולב עם כיסא בר מוגבה וכך התלמיד יכול להחליט איך נוח לו.



 איחסון וריהוט נוסף

שידת מגירות - תאים בשני גדלים - 15 תאי איחסון
שידת מגירות – תאים בשני גדלים – 15 תאי איחסון + 15 מגירות פלסטיק 

בהתאמה. מסגרת השידה עשויה עץ בציפוי מלמין יצוק.

120X30X87 ס”מ

צבעים  מידות  
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צבעים  מידות  

120X30X87 ס”מ

שידת מגירות - תאים קטנים - 18 תאי איחסון
שידת מגירות – תאים קטנים – 18 תאי איחסון + 18 מגירות פלסטיק. 

מסגרת השידה עשויה עץ בציפוי מלמין יצוק.

אורך: 130 ס”מ
רוחב: 36 ס”מ
גובה: 41 ס”מ

צבעים  מידות  

80X40X40 :גדול
40X40X40 :קטן

צבעים  מידות  

ארונית עץ 3 תאים מרופדת
משמשת גם כעמדת ישיבה

ריפוד ספוג בציפוי PU איכותי

צבעים  מידות  

אורך: 130 ס”מ
רוחב: 36 ס”מ
גובה: 41 ס”מ

קופסת אחסון מרופדת לישיבה )הדום(
קופסת עץ לאיחסון המשמשת גם 

כהדום לישיבה.
ריפוד ספוג בציפוי PU איכותי.

ארונית עץ 8 תאים מרופדת
משמשת גם כעמדת ישיבה

ריפוד ספוג בציפוי PU איכותי



סט לוחות מחיקים - חשיבה קבוצתית
סט לוחות מחיקים – חשיבה קבוצתית – הלוחות הקטנים ניתנים לניתוק 

והצמדה בקלות. המתקן נייד וקל לשינוע. מתאים ביותר לעבודה בקבוצות 
כאשר כל קבוצה כותבת את הרעיונות שלה על לוח קטן ובסוף המשימה 

כל קבוצה מציגה את הרעיון שלה לכיתה.

100X100 ס”מ

צבעים  מידות  

שעם
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לוח שעם מסגרת אלומיניום
לוח שעם איכותי עם מסגרת 

אלומיניום, ניתן לתלייה על הקיר.

120X80 ס”מ
150X100 ס”מ
200X100 ס”מ
240X120 ס”מ

צבעים  מידות  

לוח מחיק מגנטי
לוח כתיבה לבן עם מסגרת אלומיניום לתלייה על הקיר, 
מתאים לכתיבה עם טושים מחיקים ולהדבקת מגנטים.

צבעים  מידות  

120X90 ס”מ

שולחן מחיק זוגי מתכוונן
שולחן זוגי מחיק בעל רגליים 

מתכווננות ע”י הברגה.
מסגרת השולחן עשויה מלמין יצוק,  

הרגליים עשויות מברזל.
 

120X80 ס”מ
60X40 ס”מ
60X80 ס”מ

שעם

צבעים  מידות  

סט לוחות מחיקים קטנים עם מעמד
מעמד ללוחות מחיקים אישיים – מיועד לעבודה בקבוצות כאשר בסוף 

הפעילות כל תלמיד יכול להציג את מה שכתב ולפתח שיח קבוצתי.

צבעים  מידות  

 90X124 ס”מ



חבילת קלפים ענקיים )52 יח’(
הקלפים הענקיים מאפשרים לקחת כל 

משחק קלפים שולחני מוכר ולבצע אותו 
בתנועה – משחק “מלחמה” תוך ביצוע 

משימות, משחק “ספיד” ועוד.

משחק דוקים ענקיים
משחק הדוקים המוכר ואהוב בגרסת 

הענק – משלב בין אימון גופני מאתגר, 
שיתוף פעולה וחשיבה קבוצתית. משחק 

מעולה להפעלות , גיבוש וימי ספורט.
מיועד לגילאי 4 ומעלה.

למידה אינטראקטיבית 
ומשחקים לכיתה

סט שקיות שעועית ענקיות עם מספרים ופעולות חשבון. 
הסט מכיל 52 יח’ + תיק נשיאה

סט שקיות שעועית ענקיות עם מספרים ופעולות חשבון. הסט מכיל 52 יח’ + תיק נשיאה. 
דרך מיוחדת ולא שגרתית ללמד חשבון בתנועה תוך שילוב משימות זריקה ותפיסה 

ומשימות פיזיות מגוונות.

קוביית כרטיסיות 
קובייה בעלת כיסים המאפשרים הכנסת כרטיסיות לפי נושאים: 

צבעים, חיות, שמות, משימות ועוד…

משחק הצינורות - משחק שיתוף פעולה ל10 משתתפים
המשלב תכנון, עבודת צוות ומנהיגות

משחק הצינורות – משחק שיתוף פעולה ל10 משתתפים המשלב תכנון, עבודת צוות 
ומנהיגות – על המתמודדים להסתדר בשורה ולהעביר כדור מנקודה א’ לנקודה ב’ 

בעזרת צינורות צבעוניים. ניתן גם לבצע כאשר כל משתתף שהכדור עובר אצלו, רץ 
לאחר מכן לתחילת השורה ובכך להפוך את המשימה לאינסופית.

צבעים  מידות  

18X18 ס”מ

A3 במארז 25 דוקים  בגודל
ענקיים באורך 80 ס”מ

18X18 ס”מ

אורך צינור: 40 ס״מ

צבעים צבעים  מידות   מידות  

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

3233

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי



קשת מונטסורית
תכירו את קשת “גרים ”, או בשמה הנפוץ ” קשת מונטסורית במקורה הגיעה מהשיטה האנתרופוסופית שמאמינה 

בצעצועים ” פתוחים “, כלומר כאלו שאין להם הגדרה אחת והילד משתמש בדמיון כדי להחליט מה הם יהיו. הקשת 
מעודדת את הויסות החושי, המנטלי והיצירתי של הילדים. הצבעים החדים המזכירים את הקשת בענן מגרים עוד יותר 

את הרצון ליצור ולשחק עם הקשת ומייצרים שעות של משחק פתוח, כזה שרק יגרום להם לפתח עוד יותר את חוש 
הדמיון. הקשת יכולה לשמש מגוון רחב של גילאים בהיותה צעצוע פתוח שמתאים את עצמו לאדם שמשחק איתו. 

ילדים ילמדו צבעים בעזרת הקשת, ישפרו את הקשר יד עין שלהם, את הקורדינציה והיכולת המוטורית ובעיקר את 
החוש היצירתי שלהם. הקשת יכולה להיות מגדל גבוה, גשר, מנהרה, טלסקופ או כל מה שתחליטו שהיא תהיה, יש 

לכם אינסוף אפשרויות.

קובייה תלת מיימדית ענקית

משחק ג’נגה ענק
משחק אסטרטגיה וקוארדינציה מהנה. משפר יכולות 

מוטוריות ותורם לגיבוש קבוצה. המשחק מתחיל בסידור 
המגדל שתי וערב בשלישיות. כל מתמודד צריך להוציא לבנה 

מהגדל ולמקם אותה בראש המגדל מבלי שהמגדל יפול. 
אסור להוציא מ-2 הקומות העליונות. מכיל 66 לבני משחק.

פאזל תלת מימדי גדול הבנוי מ-7 חלקים, מעודד התפתחות לגיל הרך.
עוזר ללמידת מוטריקה גסה, מודעות מרחבית, פתרון בעיות, ושיתוף פעולה. 

ניתן ליצור מהקובייה צורות נוספות כמו כיסא, מטוס, כלב, מנהרה ונחש.
משחק חוויתי מושלם להפעלות ODT, גני ילדים והפעלות לגיל הרך.

הבלוקים עשויים עץ מצופים בספוג רך וציפה דמויית עור.

צבעים  מידות  

גודל פאות הקוביה:
 49.5 ס”מ

מידות הלבנים: 18X3X6 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

מידות משתנות

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

גודל הקשת:
 34.5X16.6X7 ס״מ
משקל: 1.45 ק”ג

צבעים  מידות  

צבעי הקשת

3435

משחק סולמות ונחשים ענק
משטח רצפה עם חיילי משחק גדולים, 
קלים להזזה. משחק מושלם להפעלות 

שונות בפנים או בחוץ, עוזר בלימוד שיתוף 
פעולה ועבודת צוות תוך כדי גיבוש ועידוד 

חשיבה.

גודל משטח: 180X160 ס”מ
עובי: 0.3 ס”מ

מידות כלי משחק: 
קוטר – 6 ס”מ, גובה – 2 ס”מ

גודל המשטח: 180X160 ס”מ
עובי המשטח: 0.3 ס”מ

אורך פאות הקובייה: 6 ס”מ
קוטר חיילי המשחק: 8 ס”מ

צבעים צבעים  מידות   מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

משחק דמקה ענק
משטח רצפה עם חיילי דמקה 

גדולים, קלים להזזה. משחק מושלם 
להפעלות שונות בפנים או בחוץ, עוזר 

בלימוד שיתוף פעולה ועבודת צוות 
תוך כדי גיבוש ועידוד חשיבה.

3D סט משחקי חידות
מארז מטורף עם מגוון משחקי חשיבה!
המארז מכיל 18 משחקי חשיבה שונים 

)3 יחידות מכל משחק(,  בכל קופסה יש דף המציג את 
הפיתרון לחידה. מתאים למגוון רחב של הפעלות בבתי 

ספר, חגיגות ימי הולדת, פעילות גיבוש ועבודה בקבוצות.



כרית איגרוף לקיר
כרית איגרוף ל”פינת אנרגיה” בכיתה, בחדרי 

הכלה או אפילו במסדרון. הרעיון שעומד מאחורי 
הכרית הוא כדי לאפשר לילדים מקום מוסכם 
לפריקת אנרגיה וכעסים, או כחלק ממשימות 
ותרגילי כושר גופני לשילוב במרחב הלמידה.

הוצאת אנרגיה בכיתה, 
שיווי משקל ויציבה

וולדורף באלאנס בורד
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צבעים  מידות  

הצבע משתנה גודל- 40X40 ס”מ
בהתאם למלאי

צבעים  מידות  

גומיית כוח עם ידיות
גומיית כוח לביצוע תרגילי כושר בעמידה 
וישיבה. מגיעה במגוון התנגדויות בהתאם 

לגיל ורמת המשתמש.

גומיית LOOP אישית
גומיית כוח בצורת לולאה סגורה  

מתאימה לביצוע תרגילי כושר שונים 
לידיים ולרגליים. ניתן להלביש את 
הגומייה על רגלי כיסא וכך ליצור 
משענת רגליים גמישה והכנסת 

תנועתיות לישיבה על כיסא רגיל.
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הצבע משתנה אורך: 120 ס”מ
בהתאם למלאי

צבעים צבעים  מידות   מידות  

אורך: 120 ס”מאורך: 30 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

גמישונית אישית בדרגת התנגדות מותאמת
גומיית כוח לביצוע תרגילי כושר בעמידה 
וישיבה. מגיעה במגוון התנגדויות בהתאם 

לגיל ורמת המשתמש.

סט ספוטים תחנות פעילות גופנית - 10 יח׳
סט ספוטים עשוי גומי. 

הסט מאפשר פעילות גופנית בתחנות 
שונות כאשר על כל ספוט מצוייר 

תרגיל אחר לביצוע.

הצבע משתנה קוטר הספוטים – 20 ס”מ
בהתאם למלאי

צבעים  מידות  

שק אגרוף עומד
שק איגרוף עומד עם בסיס למילוי מים/חול. ניתן 

להעמיד את השק ב”פינת אנרגיה” בכיתה, בחדרי 
הכלה או אפילו במסדרון. הרעיון שעומד מאחורי 

השק הוא כדי לאפשר לילדים לפרוק אנרגיה, 
לפרוק תסכול וכעס במקום מוסכם ומסודר.

רוחב הבסיס: 50 ס”מ 
גובה השק כולל הבסיס:

 170 ס”מ

צבעים  מידות  

הבורד מיוצר בקפידה ועשוי עץ בירץ’ איכותי שמקנה לו עמידות גבוהה ויכול ללוות אתכם למשך שנים. 
הוא מסוגל לשאת עד 120 קילו, מה שהופך אותו לעוצמתי ורלוונטי גם להורים וגם לילדים. 

אינסוף אפשרויות –  ניתן לתרגל יוגה, פילאטיס, תרגילי כוח לרגליים ולידיים בכל זמן ובכל מקום שתבחרו. 
בונה ביטחון עצמי ואיזון –  קשת האיזון בנויה בצורה כזו שהילד שלכם יכול לתרגל את שיווי המשקל שלו וכך לחזק את 

המערכת הווסטבולרית, זו שאחראית על שיווי המשקל ומספקת מידע בנוגע למיקום שלנו ולתנועות בגוף – מה שבסופו של 
דבר יתרום לקבלת תחושה והבנה של החלקים השונים בגוף, כדי לייצר שליטה טובה יותר וכתוצאה מכך ביטחון עצמי גבוה יותר. 

מעודד יצירתיות – וולדורף האמין שילדים צריכים לבלות זמן במשחק פתוח שיכול לאפשר ביטוי לדמיון שלהם. בעולם של 
היום הצעצועים שאנחנו פוגשים הם משוכללים כל כך, שלא נותר מקום לדמיון. הוול בורד הוא כל מה שהם יחליטו שהוא יהיה. 

מנהרה, מגלשה, מבצר, קשת איזון, וכאן אנחנו מפסיקים לתת לכם רעיונות ונותנים לכם לבחור מה תרצו שהוא יהיה. 
גודל: 80X 30 ס”מ עובי: 1.5  ס”מ עומס מירבי: 120 ק”ג



מסלול חלוקי נחל
מסלול יציבה תחושתי, המורכב מ-11 חלקים דמויי 

חלוקי נחל. תורם לקואורדינציה, יציבות ושיווי משקל, 
מעודד לקפוץ מנקודה לנקודה, למדוד ולהעריך 
מרחקים. החלקים מגיעים בצבעים וגדלים שונים 
ועשויים פלסטיק קשיח עם נקודת אחיזה מונעת 

החלקה.
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גדלים שונים

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

משחק שיווי משקל - גולה

מסלול שיווי משקל רך
ערכת שיווי משקל מודולרית המורכבת 

מ-5 קורות עשויות מספוג רך. השימוש במסלול תורם 
לפיתוח שיווי משקל, איזון, יציבה וקואורדינציה. מוצר 
מעולה לגני ילדים,  בתי ספר יסודיים, שיעורי תנועה 

ועוד.

לוח איזון עם גולה, מטרת המשחק 
לשמור על איזון מבלי ליפול ושמור את 

הגולה במבוך. המשחק תורם לחיזוק 
שרירי היציבה בדרך מהנה.
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גודל: 60X12 ס”מ
גובה: כ- 5 ס”מ

צבעים  מידות  

גודל: 56X18.5  ס”מ
גובה: 13 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

מסלול שיווי משקל דליים
6 דליים בצבעים שונים, המחוברים זה לזה. השימוש 

במסלול תורם לפיתוח שיווי משקל, איזון, יציבה 
וקואורדינציה. לדליים משטח גומי מונע החלקה 

בחלקם התחתון וטקסטורה מונעת החלקה בחלקם 
העליון – ניתן להשתמש על כל סוגי המשטחים.

קוטר הדלי: 22.5 ס”מ
גובה: 14 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

פינגווין רוקר
לוח איזון עשוי פלסטיק איכותי לילדים –  עומדים 

בשני צידי הפינגווין רוקר, מתנדנדים מצד לצד ומנסים 
להתייצב.

מידות: 58X12.5X10 ס”מ
עומס משקל מירבי – 80 ק”ג

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

מסלול שיווי משקל צעדים 
מסלול שיווי משקל לשיפור יציבה ושיווי 
המשקל לילדים ופעוטות, הסט כולל 6 
לבנים. השימוש במסלול תורם לפיתוח 
שיווי משקל, איזון, יציבה וקואורדינציה.

גודל הלבנה: 14X53 ס”מ
גובה: 10 ס”מ

אורך החבל: 34 ס”מ

צבעים  מידות  

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

מסלול שיווי משקל 7 חלקים 
)3 קורות מעבר ו-4 בסיסים(

ערכת שיווי משקל מודולרית, המורכבת מ-3 קורות 
באורך 80 ס”מ. בכדי להוסיף אתגר ורמת קושי ניתן 
להוסיף חישוקים או מוטות פעילות למסלול.השימוש 

במסלול תורם לפיתוח שיווי משקל, איזון, יציבה 
וקואורדינציה. מוצר מעולה לגני ילדים, בתי ספר 

יסודיים, שיעורי תנועה ועוד. מתאים לגילאי 3 ומעלה.

קוטר 35 ס”מ

צבעים  מידות  

צבעים  מידות  

גודל: 80X14 ס”מ
גובה: 13 ס”מ

הצבע משתנה 
בהתאם למלאי

כרית שיווי משקל
כרית שיווי המשקל )“פיתה”( הינה אביזר 

רב תכליתי לכל מה שקשור ביציבה ובריכוז. 
ניתן להשתמש בכרית בצורה של עמידה מול שולחן עמידה – 

מעורר את הריכוז ומחזק את מפרקי הרגליים, ניתן גם להניח את 
הכרית על הכיסא ולשבת עליה בצורת ישיבה. הכרית גם משמשת 
כאביזר תחושתי- צד אחד חלק וצד שני עם בליטות. יכולה לשאת 

עד 150 ק”ג.
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