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יעל ניר
מורה לחינוך גופני בוגרת וינגייט. מאמנת כושר אישית 

וקבוצתית מנהלת ובעלים של הסטודיו של יעל במשמר 
השרון מלמדת עיצוב דינמי, פיטבול , אינטרוולים ועוד 

מסמיכה בלעדית לשיטת דראמס אלייב מדריכה בכנסים 
מקצועיים בארץ ובחול מרצה ומייעצת בתזונה  לקבוצות 

ויחידים.

ליאת שור
מנהלת והבעלים של “ליאת סטודיו”- סטודיו לעיצוב הגוף, 

 B.E.D פילאטיס רצפה ומכשירים. בוגרת תואר ראשון
בחינוך גופני ותנועה- סמינר הקיבוצים מדריכת עיצוב , 

אימונים פונקציונאליים, מדרגה, מתיחות, דראמס, זומבה. 
מלמדת בכנסים והשתלמויות למדריכים בארץ.

 

דין סער
בוגרת תואר ראשון בחינוך גופני B. Ed ממכון וינגייט, 

ימנהלת סטודיו מקצועית פורמה קלאב חדרה, מאמ
נת כושר אישית, מדריכה בכנסי אירובי ברחבי הארץ, 

מדריכה בפרויקט אורח חיים בריא של צה”ל, משמשת 
כפרזנטורית של חברת  NIKE ישראל.

טל יהלום
בוגרת תואר ראשון בתנועה ומחול וסטודנטית לתואר 

שני בחינוך גופני.רכזת קורס מדריכי מחול אירובי 
וחיזוק ב”ג’ימנסיה” ובמכללת סמינר הקיבוצים. רכזת 

קורס מדריכי Fit Ball, מלמדת ומרצה בקורסי ההמשך 
ב”ג’ימנסיה” מעבירה שיעורי אירובי דאנס, מדרגה, 

חיזוק, פיטבול ופילאטיס, מדריכה בכנסים והשתלמויות 
ברחבי הארץ.

רועי אברהם
בוגר תואר שני בתקשורת ספורט. מאמן כושר ואירובי, 
מרצה ומרכז קורסי הדרכה למחול אירובי וחיזוק הגוף 
יבמועדונים המובילים בישראל. מעביר סדנאות והשתל

מויות למורים בארץ ומלמד בכנסים בארץ ובעולם.מזה 7 
שנים משמש כפרזנטור של חברת “NIKE” ישראל. 

ניסים זוארץ
ראש תחום מחול ואירובי בבית הספר למאמנים במכון 

וינגייט. 
בוגר תואר שני בחינוך לפעילות גופנית ובריאות. יוצר 

STRETCH YOUR LIMITS   לגמישות ומתיי  שיטת
חות. מורה בעל שם ומוניטין בינלאומיים.  בעלים/שותף 

בכנס פיטנס ישראל

יואב אבידר 
בעלים ומנהל של “הג’ימנסיה” – ביה”ס להסמכת מדריכי 

כושר ותנועה. מלמד בכנסים ובהשתלמויות החשובות 
יביותר בעולם. מלמד ומעביר סדנאות ושיעורי מאס

טר למורים בכל רחבי הארץ. זוכה פרס מדריך השנה 
 ECA הבינלאומי הטוב ביותר לשנת 2012 מטעם ארגון

האמריקאי

תמי קיס 
בעלת ה”אקדמיה של תמי קיס”-בכל סוג של שיעור צריך 

לעבור חוויה, התרחשות מיידית של תהליך בלתי פוסק...
חיבור לגוף, שלווה ומודעות, שימחה, פורקן, התרגשות, 

הפתעה. המאמן הינו המורה דרך להרפתקה הזו והוא זה 
שיצור מסלול מקורי, מלומד, בטוח ובלתי נשכח, שיוביל 

אנשים למקום חדש.

תמיר לוי
בוגר תואר שני ותעודת הוראה בחינוך גופני . 

מכשיר מדריכים דרך בית הספר הגדול בצפון “מרכז 
יובל”. מארגן ביחד עם ענבר לוי את הכנס הגדול 

בארץ בתחום הסטודיו והכושר: “כנס גינוסר”. שיר 
מעל 5000 מדריכים בתחומי ספורט שונים משנת 

1998 ועד היום. 

                          הינה מובילת דרך בתחום הסטודיו 
ומביאה את המגמות הכי מתקדמות בעולם.  

האימון הפונקציונאלי:
 , core אימוני יציבה,יציבות וקואורדינציה, עבודה על שריר ה
אחת החברות המובילות בתחום הינה חברת  TOGU גרמניה, 

בעלת המגוון הרחב ביותר בתחום  בעולם. 

האימון האלטרנטיבי: 
אימון המתבסס על משקל הגוף תוך הפעלה בלתי פוסקת של 
שרירי הליבה והשרירים הפנימיים המהווים את מרכז הכח של 
הגוף.  מביא לתוצאות מעולות בנושא שיווי משקל, תנועה, כח, 

גמישות ושריפת קלוריות. אחת החברות המובילה בתחום הינה 
חברת  LIFE LINE  ארה”ב , בעלת מגוון רחב ביותר של מוצרים 

אלטרנטיבים לחדר כושר.   

:CROSSFIT אימוני
בהשראת  שנוצרה  אמריקאית  אימון  שיטת  היא  קרוספיט 

האתלטים הטובים בעולם.
את  המרכיבים  האלמנטים  כל  ידי  על  הגוף  את  לחזק  מנת  על 
משקל,  שיווי  זריזות,  מהירות,  גמישות,  שלנו:  הגופני  הכושר 
יומיומי  גיוון  ודיוק מה שמאפשר  כח מתפרץ  כח,  קאורדינציה, 

של האימון.
גבוה  בדופק  אימונים  כח,  אימוני  משלב    CROSSFIT אימון 

ואימונים פונקציונלים.
גובהה  יעילות  בעקבות  קצר  זמן  תוך  מורגש  בכושר  השיפור 

מאוד של האימונים.
המטרה היא להיות טוב יותר בכל פרמטר אפשרי הניתן למדידה.
אימוני ה CROSSFIT  מתאימים לכל רמות הכושר בכל הגילאים.

אימון משקולות קטלבלס : 
אימון פונקציונאלי לחדר כושר לטובת סדרה של תנועות הרבה 

יותר בסיסיות שכל אחת מהן משלבת מגוון עשיר של שרירים 
באופן שהרבה יותר מחובר לפעולה הטבעית שלנו. האימון 

מאפשר להעלות את מסת השריר ומסייע לעבוד על כל מרכיבי 
הכושר בבת אחת. אנרג’ים ספורט מביאה לכם מגוון משקולות 

קטלבלס. 

המדריכים המובילים בישראל 
העובדים עם הציוד המתקדם של אנרג’ים ספורט

ענבר לוי
 B.Ed ותעודת הוראה בחינוך גופני, מנהלת מקצועית 

ומארגנת "כנס גינוסר" . מנהלת קורסים שבפיקוח מנהל 
הספורט במרכז יובל-מרכז להכשרת מדריכים בספורט 

ובתנועה בצפון. בעלת וותק רב בהדרכה ובהכשרת 
מדריכים בתחומים מחול אירובי וחיזוק בסטודיו, אימונים 

פונקציונאליים, TRX, רכיבה בסטודיו ועוד. 

שרון אפרגן
 Trainer of the year זוכת .TRX טריינרית בשיטת

לשנת 2014 מטעם ליברט פיטנס. בוגרת מכללת וינגייט 
ילתואר ראשון בחנ"ג עם התמחות ביציבה. מעבירה הש

תלמויות רבות בתחום האימון הפונקציונאלי ומתן כלים 
להצלחה עבור מאמנים. חיה ונושמת אימון והדרכה. 

מיטל עמוס 
מאמנת אישית ומקצועית, בעלת ותק של 15 שנים. 

מתמחה באימונים פונקציונאלים, טיפוח היציבה וטיפולי 
מגע. מדריכה בכנסי אירובי ברחבי הארץ. מלמדת קורס 

indo-cycing וסדנאות בנושא הדרכה נכונה. מלמדת 
חוגי תנועה לילדים.

שלי מדרר
בוגרת הוראת חינוך גופני בסמינר הקיבוצים

מסלול הדרכת אירובי בשלוחה של AFFAבישראל
קורסי קור,קור פיטנס,פיטבול וקור דאנס בביהס של תמי 
קיס l קורסי מתיחות של ניסים זוארץ l פלאטיס מיטות 

אצל רעות גרייצר l מעבירה שיעור עיצוב דנאמי,קור, 
פיטבול, אימוני תחתנות ו l trx מעבירה השתלמויות 

למדריכים ומלמדת בכנסים של תמי וניסים

ליאת אונגר
Lpilates/sport&shape בעלת רשת מועדוני

מנהלת בית הספר להסמכת מדריכים בספורט מטעם 
הקריה האקדמית אונו. בעלת תואר שני בחינוך גופני 

מטעם מכללת וינגייט. מקדמת את נושא אורח חיים בריא 
בצה"ל ובמוסדות ציבוריים ופרטיים.

מציגה בכנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל.

מורן קורן פורטל
בעלת תואר ראשון, בוגרת בהוראה  B.ed בהתמחות 

מחול ותנועה, ממכללת סמינר הקיבוצים.
 HIIT אימוני ,CORE ,מדריכת אירובי דאנס,עיצוב

 N+tc מאמנת מוסמכת בשיטת ה l .ופונקציונלי
.CRAB ISRAEL מאסטר טריינרית

יוצרת ומובילה POWER DANCE בישראל
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 TOGU MYBALL 

כדור ענק 45  414601 כסף

כדור ענק 55 415601 כסף

כדור ענק 55  415602 אדום

כדור ענק 55  415604 כחול

כדור ענק 65  416601 כסף

כדור ענק 65  416602 אדום

כדור ענק 65  416604 כחול

כדור ענק 75 417601 כסף

כדור ענק 75   417604 כחול

TOGU PUMP POWER BALL

משאבה לכדורי ענק966600

TOGU

 410202JUMPER ג’מפר

410302MINI JUMPER
 949530JUMPER PRO פלטה ל

TOGU
כדור רודונדו ירוק 49140038

ENERGYM ABS

כדור ענק ABS55 55 אדום

כדור ענק ABS65  65 כחול

כדור ענק ABS75 75 אפור

TOGU

טופנגה 3 ק"ג ירוק647000

טופנגה 4 ק"ג שחור646000
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TOGU REDONDO BALL

כדור 49130918 אפור

כדור 49100922 כחול

כדור 49110926 ורוד

TOGU TREND BALL 

כדורי תחושה 6 ס”מ462500   כתום

כדורי תחושה 8 ס”מ463000 אדום

כדורי תחושה 9 ס”מ463500 אדום

כדורי תחושה 10 ס”מ464000 סגול

TOGU

צלחת עץ עגולה לשיווי משקל410410 

צלחת עץ מלבנית לשיווי משקל440410 

צלחת עץ אובלית לשיווי משקל440420 

TOGU

כדורי זיזים ברזיל470636

TOGU REDONDO BALL

כדור רדנדו תחושה 49300018 אפור

כדור רדנדו תחושה 49310022 כחול

כדור רדנדו תחושה 49320026 ורוד

GERMANY
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ENERGYM

כדור   OVER BALL המקורי איטליה88010 

2161  OVERBALL    22 כדור קוטר

 2162 OVERBALL    26 כדור קוטר

ENERGYM

פיתת באלנס Ppitab34 כחול

פיתת באלנס B3333 כחול

צלחת שיווי משקל פטרייהAC0236 אפור

ENERGYM

ps600a’600 לעיצוב ומסגA צלחת טוויסטר     

ps600d’600 לעיצוב ומסגD צלחת טוויסטר     

ENERGYM

 R705טבעת פיזיקל

TOGU SENSO DYNAIR

פיתת באלנס 40027033   כחול

פיתת באלנס 40037036 סגול

פיתת באלנס 39  400900 אדום

פיתת באלנס XXL  ,50 400404 אדום
 CUSHION BALL

DYNAIR

TOGU

צלחת כחולה  410404BALANCE BOARD כחול
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THERA-BAND
THINטרה בנד לפי מטר20120צהוב
MEDIUMטרה בנד לפי מטר20130אדום
HEAVYטרה בנד לפי מטר20140ירוק
EXTRA HEAVYטרה בנד לפי מטר20150כחול
SPECIAL HEAVYטרה בנד לפי מטר20160שחור
SUPER HEAVYטרה בנד לפי מטר20170כסוף

GOLD MAX טרה בנד לפי מטר20180זהב

THERA-BAND
באריזהטרה בנד 1.5 מטר20530אדום

באריזהטרה בנד 1.5 מטר20540ירוק

באריזהטרה בנד 1.5 מטר20550כחול

באריזהטרה בנד 1.5 מטר20560שחור

באריזהטרה בנד 1.5 מטר20520צהוב

VO2
באריזהגליל בנד 25 מטר. עובי 0.45 מ”מ25045צהוב

באריזהגליל בנד 25 מטר. עובי 0.55 מ”מ25055אדום

באריזהגליל בנד 25 מטר. עובי 0.65 מ”מ25065שחור

THERA-BAND

רצועת טרה בנד לופ סגורה 20831ירוק

רצועת טרה בנד לופ סגורה 20841כחול

ENERGYM
מתח גומי דוייזר אורגינל גרמניה116000

THERA-BAND FLEXBAR 

26100LIGHTאדום מוט גמיש  

מוט גמיש   26101MEDIUMירוק

מוט גמיש    26102LARGEכחול

מוט גמיש    26103LARGEצהוב

ENERGYM

  HARDבנד 1.20, עובי 0.45 מ”מ במיכלpe15Yצהוב

  HARDבנד 1.20, עובי 0.55 מ”מ במיכלpe15Gירוק

  HARDבנד 1.20, עובי 0.65 מ”מ במיכלpe15Bשחור

THERA BAND

משטח לאיזון    23304 כחול
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ENERGYM

THINאקספנדר צינור צהוב + ידיותf300yצהוב

MEDIUMאקספנדר צינור ירוק + ידיותf300gירוק

MEDIUM PLUS אקספנדר צינור אדום + ידיותf300rאדום

HARDאקספנדר צינור כחול + ידיותf300bכחול

DITTMAN

  LIGHTגומיית טיוב + ידיות גמישותbt615y1צהוב

 MEDIUMגומיית טיוב + ידיות גמישותbt620g1ירוק

  MEDIUM PLUSEגומיית טיוב + ידיות גמישותbt625r1אדום

  HARDגומיית טיוב + ידיות גמישותbt630b1כחול

DITTMAN

  LIGHTגומיית לופ לרגל + סקוטשats506y1   צהוב

 MEDIUMגומיית לופ לרגל + סקוטשat509g1   ירוק

  MEDIUM PLUSEגומיית לופ לרגל + סקוטשat513r1   אדום

  HARDגומיית לופ לרגל + סקוטשat516b1   כחול

DITTMAN

SUPER HARDממתח גומי כחולcf6501s   כחול

MEDIUMממתח גומי שחורcf6501m   שחור

HARDממתח גומי סגולcf6501h   סגול

HARD PLUSממתח גומי ירוקcf6501xh   ירוק

ENERGYM

גומיית לופ 52 רך לרגל אדום סקווטשf400cאדום

גומיית לופ 58 רך לרגל - ירוק סקווטשf400gירוק

ENERGYM

אקספנדר שמינייהex398gray   אפור
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ENERGYM

גליל חלול, שחור/ורודFR151      אפור

ENERGYM

גליל ספוג 90 ס”מ90ORANGE      כתום

גליל ספוג 90 ס”מ90PURPLE      סגול

מעמד ספוגי לגלילי פילאטיסP90Mכחול

גליל מיני 33x15 ס”מmrollכחול

חצי גליל ספוג  קשיח 90x15 ס”מrollhp    אפור

גליל ספוג 90 ס”מ fr90b    כחול

גליל ספוג 90 ס”מ fr90s    שחור
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ENERTGYM
mjb1  כדור כח גומי קופץ  1 ק”ג

mjb2כדור כח גומי קופץ 2 ק”ג

mjb3  כדור כח גומי קופץ 3 ק”ג

mjb4כדור כח גומי קופץ 4 ק”ג

mjb5כדור כח גומי קופץ 5 ק”ג

mjb6כדור כח גומי קופץ 6 ק”ג

ENERTGYM
cf1106b  50/60/75 קופסא מרופדת לאימון קפיצות פליאומטרי בגבהים משתנים

cf1005b  סט 4 קופסאות מרופדות בגדלים משתנים

wb003-
13

לאימון קרוספיט  
בשני משקלים – 3-13 ק”ג

קופסת עץ לאימון קפיצות פליאומטרי בגבהים 
משתנים  40 ס”מ 50 ס”מ 60 ס”מ תיבה לאימון קפיצות פליאומטרי

CROSSFIT
KETTELEBELL גודל אחיד

8kc  מקצועיות 8  ק”ג 

10kc  מקצועיות 10 ק”ג 

12kc  מקצועיות 12 ק”ג 

14kc  מקצועיות 14 ק”ג 

16kc  מקצועיות 16 ק”ג 

18kc  מקצועיות 18 ק”ג 

KETTELEBELL גודל אחיד

20kc  מקצועיות 20 ק”ג 

22kc  מקצועיות 22 ק”ג 

24kc  מקצועיות 24 ק”ג 

26kc  מקצועיות 26 ק”ג 

28kc  מקצועיות 28 ק”ג 

18kc  מקצועיות 18 ק”ג 

גודל משתנה 
KETTELEBELL

2kb  2 ק”ג 

4kb  4  ק”ג 

6kb  6  ק”ג 

8kb  8  ק”ג 

12kb  12  ק”ג 

14kb  14 ק”ג 

16kb  16 ק”ג 

20kb  20 ק”ג 

24kb  24 ק”ג 

28kb  28   ק”ג  

טבעות עץ

טבעות עץ אולימפיות

ABS טבעות אולימפיות
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   pb050PVC שק חול 5 קילו בולגרי

   pb10PVC שק חול 10 קילו בולגרי

   pb15PVC שק חול 15 קילו בולגרי

   pb100שק חול 10 ק”ג בולגרי

   pb150שק חול 15 ק”ג בולגרי

   pb200שק חול 20 ק”ג בולגרי

   wv15ווסט אפוד משקולות 15 ק”ג

   wv20ווסט אפוד משקולות 20 ק”ג
cf5001מתלים לחיזוק שרירי הבטן והגב cfp002חבל משיכה לקרוספיט

   jr208כחול/אפור P.V.C דילגית

   jr5622a2.7 מטר P.V.C דילגית פלסטיק

   cf7001דילגית מקצועית

   cf7007דילגית מקצועית עם ידיות בעלות משקל

   sb005-205/10/15/20 סלאם בול

cf1018 אקולייזר זוג מקבילים
לקרוספיט

cf2014חגורה להעמסת משקל

bp05-25משקולות באמפר שחורות brb10-25barbell משקולות מוטbp10c משקולות באמפר צבעוניות
10-25 ק"ג

cf86מוט אולימפי לקרוספיט

cf150מוט אולימפי לנשים לקרוספיט
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TRX

trx club CLUB KIT רצועות אימון לסטודיו

trxhomeHOME KIT רצועות אימון לסטודיו

trxproPRO KIT רצועות אימון לסטודיו

trxstrongSTRONG KIT רצועות אימון לסטודיו

trxstrongoldSTRONG GOLD רצועות אימון לסטודיו
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TRX
exstbd-hvy ממתח גומי שחור קשה

exstbd-lgt ממתח גומי כתום קל

exstbd-med ממתח גומי אפור מדיום

exstbd-xlt ממתח גומי צהוב קל

exstbd-xxlt ממתח גומי ירוק קל ביותר

TRX
exmdbl-10-10 'מד-בול  4.5 ק"ג 10 אינצ

exmdbl-10-12 'מד-בול 5.4 קילו 10 אינצ

exmdbl-10-4 'מד-בול 1.8 קילו 10 אינצ

exmdbl-10-6 'מד-בול 2.7 קילו  10 אינצ

exmdbl-10-8 'מד-בול 3.6 קילו 10 אינצ

exmdbl-14-10 'מד-בול 4.5 קילו  14 אינצ

exmdbl-14-12 'מד-בול 5.4 קילו  14 אינצ

exmdbl-14-14'מד-בול 6.3 קילו  14 אינצ

exmdbl-14-16 'מד-בול 7.2 קילו 14 אינצ

exmdbl-14-18 'מד-בול 8.1 קילו 14 אינצ

exmdbl-14-20 'מד-בול 9 קילו 14 אינצ

exmdbl-14-4 'מד-בול 1.8 קילו 14 אינצ

exmdbl-14-6 'מד-בול 2.7 קילו 14 אינצ

exmdbl-14-8 'מד-בול 3.6 קילו  14 אינצ

TRX
exmnbd-12-hvy גומיית לופ שחורה, קשה

exmnbd-12-lgt גומיית לופ כתומה, קל

exmnbd-12-med גומיית לופ אפורה,  מדיום

exmnbd-12-xlt גומיית לופ צהובה, קל ביותר

TRX
explyo-12 קופסא מרופדת לקפיצות 30 ס"מ

explyo-18 קופסא מרופדת לקפיצות 45 ס"מ

explyo-24 קופסא מרופדת לקפיצות 60 ס"מ

TRX
exrope-30 חבל ניעור 9 מטר

exrope-50 חבל ניעור 15 מטר

TRX
exslbl-6סלאם בול 2.7קילו

exslbl-8סלאם בול 3.6 קילו

exslbl-10 סלאם בול 4.5 קילו

exslbl-15סלאם בול  6.8 קילו

exslbl-20 סלאם בול 9  קילו

exslbl-25 סלאם בול 11.3 קילו

exslbl-30סלאם בול 13.6 קילו

exslbl-40סלאם בול 18.1 קילו

exslbl-50סלאם בול 22.6 קילו
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4jg  JUNGLE GYM רצועות אימון
לאימון מושלם על כל שרירי הגוף באמצעות משקל הגוף.

4jgXT  JUNGLE GYM XT רצועות אימון
ידיות אחיזה מגומי המונע הזעה ומאפשרות עבודה נוחה יותרעל שרירי הבטן. תופסן על 

גבי הרצועה המאפשר עבודה במגוון רב של רמות קושי.

JGWM  JUNGLE GYM -זוג מתלים ל
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4pw  WHEEL POWER גלגל אימון
לשיפור שיווי המשקל והיציבה וחיזוק השרירים 

המייצבים

2tntsCABLE TNT רצועות אימון
לאימון בדרגות קושי שונות, 3 גומיות נשלפות בקלות

tnthandTNT ידיות לרצועות אימון

2tn9er2tn8er2tn7er2tn6er2tn5er2tn4er

4pur  PULLUP רצועת עזר למתח
המחליפה גרביטון שבחדר הכושר, מאפשרת 

ביצוע מתח בעזרת הגומיות. יעיל לכל רמת מתאמן
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THE STEP
מדרגה מקצועית המיוצרת ב- USA משמשת באלפי מועדוני כושר בעולם. ניתנת לשימוש ב- 3 מצבי גובה ) f1107w ,10אפור

15, 20 ס”מ ( ניתנת לשינוי זוית חיובית/שלילית.מאפשרת פעולות סיבולת לב-ריאה, שריפת שומנים ולשיפור 
הכושר האישי. המדרגה מצויידת בבולם זעזועים ובמשטח “אנטי סליפ”  יציב ביותר. גודל משטח: 110x 40 ס”מ 

מדרגה מקצועית ללא הגבהה המיוצרת בUSA ומשמשת באלפי מועדוני כושר בעולם. המדרגה מצויידת בבולמי f1103wירוק
זעזועים ובמשטח “אנטי סליפ” יציב ביותר. גודל משטח: 109x 40 ס”מ

4 רגלי הגבהה למדרגה מקצועית f1109wTHE STEPשחור

4 רגלי הגבהה למדרגה מקצועית f1105wTHE STEPסגול

PALZIV
מדרגה STABILITY חדשה לאימון אירובי. f600אפור

מתאימה במיוחד לספורטאים, לאימון מקצועי 
ולספורט שיקומי. 2 צידי המדרגה בעלי רמת 

קשיחות שונה. כל צד מתאים לאימונים מסוג אחר. 
הדבר מאפשר שילוב של מערכי אימון מגוונים 

המתאימים לכל גיל, סוגי אימון, כולל האימון 
השיקומי.

המידות הייחודיות מאפשרות אימון בעמידה 
ושכיבה.

הצד הרך- מיועד לאימון בתרגילי יציבות.
הצד הקשה- מיועד לאימון אירובי בתרגילי כח.

גודל המדרגה 960x330. עובי 150 ס”מ

KETLLER
f560 מדרגה אירובית מיוצרת בגרמניה, מיוחדת במבנה הקומפקטי שלה

ובעיצוב החדשני. מדרגה מסיבית המאפשרת עבודה 
בשני גבהים שונים 13 ו- 18 ס”מ. מצוידת במשטח 

למניעת החלקה. גודל משטח :   70x 40 ס”מ

f560g גומיה למדרגה אירובית

f560Hהגבהה למדרגה אירובית

מדרגה אירובית 72x32x23 ס”מ100635



31 30

2018AEROBIC CATALOGUE 

ENERGYM
tatmi4 100 ס”מx100x4  4 מזרון פאזל טאטמי

JUdo2100 ס”מx100x2  2מזרון פאזל ג’ודו

ENERGYM
M2530 מזרון נחיתה בגדלים שונים

ENERGYM
M144140ס”מx65x4 מזרון אישי + ציפה

M184180 ס”מx65x4 מזרון אישי + ציפה

M204200 ס”מx100x4 ,105 מזרן התעמלות ריבאונד צפיפות

M157150 ס”מ פלציבx70 מזרון מוקצף אנטי סליפ

M203g200 ס”מx100x4 ,150 מזרון ג’ודו ריבאונד צפיפות

ENERGYM
mt100black/gray/red/blue 100 עם לולאותx60x1.5 מזרון    

mt140black/gray/red/blue 140 עם לולאותx60x1.5 מזרון    

mt180grey180 עם לולאותx60x1.5 מזרון    

mt180blue180 עם לולאותx60x1.5 מזרון    
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ENERGYM
f202 173 ס”מx51x0.5 2 צבעים  PVC מזרון יוגה

f112 172 ס”מx63x61 מזרון יוגה עבה תוצרת חוץ

f110 172 ס”מx61x0.3 מזרון יוגה תוצרת חוץ

f100173 ס”מx61x0.35 PVC מזרון יוגה עבה

f101173 ס”מx61x0.6 PVC מזרון יוגה עבה

ENERGYM
F115 גליל יוגה  אורך 50מ בעובי 32 מ”מ

F116 גליל יוגה  אורך 50מ בעובי 64 מ”מ

ENERGYM
pt5 230 חגורת כותנה ליוגה

ENERGYM
תיק למזרון יוגה6002

בולסטר יוגה 1008

carp40 ס”מx30x5 כרית ישיבה פלציב

hcarp30 ס”מx20x5 חצי כרית ישיבה פלציב

hkrp חצי כרית לראש ספוג לפילאטיס - פלציב

krpכרית לראש ספוג חצי ירח לפילאטיס

krps40 ס”מx25x4 כרית לפלדנקרייז

mt53547 ס”מx38x5 כרית מרובעת חומר מוקצף

ENERGYM
bl870משולש 870  תומך ליוגה

ENERGYM
משולש לתרגול יוגה, פילאטיס ויציבהf160b    כחול

משולש לתרגול יוגה, פילאטיס ויציבהf160g    אפור

ENERGYM
קוביות EVA ליוגה 22x13x7 ס”מ f150b    כחול

קוביות EVA ליוגה 22x13x7 ס”מ f150g    אפור

קוביות EVA ליוגה 22x13x7 ס”מf150p    סגול
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ENERGYM
AB572TRSWING STICK

מוט בודיבר 2 ק”ג, סגול להתעמלות אירובית1012

מוט בודיבר 3 ק”ג, אדום להתעמלות אירובית1013

מוט בודיבר 4 ק”ג, ירוק להתעמלות אירובית1014

מוט בודיבר 5 ק”ג, כחול להתעמלות אירובית1015

מוט בודיבר 6 ק”ג, שחור להתעמלות אירובית1016

ENERGYM
זוג כיפות לעיסוי רגליים- זיזים400490

ENERGYM
כדורי זיזים 284177

כדורי זיזים 9 28419

TONINGBALL
bl815-1 2x0.5 כדור משקל גמיש   

bl815-1.52x0.75    כדור משקל גמיש

bl815-2 2x1    כדור משקל גמיש

bl815-32x1.5 כדור משקל גמיש   

ENERGYM
מעמדים לשכיבות שמיכה508

ENERGYM
bosurדמוי בוסו עם ממתחי גומי

ENERGYM
en2752.75“ כדור מתעתע

ENERGYM
ew01גלגל אימון

ew08גלגל אימון רחב
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ENERGYM

bb88bמתקן אגרוף שחור מילוי אוויר

bb88fמתקן אגרוף אדום מילוי ספוג

ENERGYM

   bb120שק איגרוף 120 ס”מ

   bb150שק איגרוף מלא 150 ס”מ

ENERGYM

   bb938בובת מומיה לאגרוף מתכווננת עם בסיס

   bb2185cמעמד לאגרוף מתכוונן עם כיסוי לבסיס

   bb2185מעמד לאגרוף מתכוונן עם כיסוי לבסיס
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ENERGYM
sb34103M/L  תאילנדי PU מגן ראש מקצועי

sb45102M תאילנדי PU אגס איגרוף

sb44101M/L  תאילנדי PU מגן גוף סינור

3114puלקרב מגע PU מגן ראש
ENERGYM

3131S/M/L/XL מגן עצם קרסול לקרב מגע

ENERGYM
תחבושת קרב מגע לליפוף פרק היד3382

ENERGYM
sb21101מקצועיות PU כפפות

M/L לשק תאילנדי 

ENERGYM
1503M/L mma כפפה

ENERGYM
3045pu PU כפפות שק

 M/L/XL  סגורות

ENERGYM
2024pu PU כפפות שק

  S/M/L/XL חתוכות

ENERGYM
sb42002M תאילנדי PU לפה לאמה

3106puPU זוג לפה

ENERGYM
3097puקמור PU 80x40 מגן לחבטות

ENERGYM
1406pu  סגורות PU כפפות שק

M/L/XL סגירת וולקרו 
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ENERGYM
2068  S/M/L/XL כפפות בבליסטר

ENERGYM
FG  S/M/L/XL/XXL כפפות עור להרמת משקולות

ENERGYM
786S/M/L/XL  כפפות עם לולאות משיכה

ENERGYM
2049S/M/L/XL כפפות אגרוף

ENERGYM
ptסניור SR מגן שיניים סיליקון

ptdמגן שיניים כפול

ENERGYM
fb חגורה עור מרופדת להרמת

S/M/L/XL משקולות

fb6 6” חגורה עור מרופדת כפולה
M/L/XL להרמת משקולות

חגורה סינטטית מרופדת להרמת 3342
S/M/L/XL משקולות

ENERGYM
p132M/L/XL  מגן קרטה - עצם קרסול

p135S/M/L/XL מגן אשכים קשיח

ENERGYM
FS כפפות עור ספנדקס להרמת

 S/M/L/XL/XXL משקולות
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ENERTGYM
כדור כח גומי  1 ק”גmb1אדום

כדור כח גומי 2 ק”גmb2צהוב

כדור כח גומי 3 ק”גmb3כחול

כדור כח גומי 4 ק”גmb4כתום

כדור כח גומי 5 ק”גmb5שחור

כדור כח גומי 6 ק”גmb6ירוק

ENERGYM
aw1 CLUB WEIGHT ANKLE   2x0.5    זוג משקולות  צמיד  לרגל, ק”ג

aw1.5 CLUB WEIGHT ANKLE   2x0.75   זוג משקולות  צמיד  לרגל, ק”ג

aw2 CLUB WEIGHT ANKLE    2x1   זוג משקולות  צמיד  לרגל, ק”ג

aw3  CLUB WEIGHT ANKLE  2x1.5   זוג משקולות  צמיד  לרגל, ק”ג

aw4CLUB WEIGHT ANKLE     2x2   זוג משקולות  צמיד  לרגל, ק”ג

aw5 CLUB WEIGHT ANKLE  2x2.5    זוג משקולות  צמיד  לרגל, ק”ג

ENERGYM
1KAמשקולות יד  1 ק”ג  גדולות

 1.5KAמשקולות יד  1.5 ק”ג גדולות

2KAמשקולות יד   2 ק”ג גדולות

3KAמשקולות יד   3 ק”ג גדולות

4KAמשקולות יד   4 ק”ג גדולות

5KAמשקולות יד   5 ק”ג גדולות

NEOPRENE
npצלחות משקל צבעוניות ניאופרן   1-5 ק”ג

ENERGYM

hb120BODYPUMP מוט חלול למשקולות 120 ס”מ לתרגילי

NEOPRENE
1nd   ,משקולות יד 1 ק”ג

1nd5   ,משקולות יד 1.5 ק”ג

2nd   ,משקולות יד 2 ק”ג

3nd   ,משקולות יד 3 ק”ג

4nd   ,משקולות יד 4 ק”ג

5nd   ,משקולות יד 5 ק”ג

6nd   ,משקולות יד 6 ק”ג

10nd   ,משקולות יד 10 ק”ג

ENERGYM

bk1  כדור כח עור  1 ק”ג

bk2כדור כח עור 2 ק”ג

bk3  כדור כח עור 3 ק”ג

bk4כדור כח עור 4 ק”ג

bk5כדור כח עור 5 ק”ג
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40soמוט אולימפי למשקולות צלחת 40 ס”מcl03/6/11סגר קפיצי למוט משקולות אולימפי

nt0444/5ידיות משיכה ידית גומיnt0442ידית משיכהsz0100חבל משיכה

nt0462מוט פולי ארוך

plb48מוט משיכה ארוך/פולי עליון

nt0423ידית משיכה

cl35סגר/מוט אולימפי

nt0413ידית משיכת ציפוי גומי

as1רצועת משיכה/פולי תחתון

ob47 120 ס”מ W מוט אולימפיob86pמוט אולימפי מקצועי עד 270 קילוob34מוט אולימפי אליפסה

150sמוט למשקולות צלחת 150 ס”מ

RPצלחת בגדלים מ-1.25 20 ק”ג

pluמשקולות צלחת אולימפיות 5-25 ק"ג

Re משקולות מקצועיות עגולות משקל
מ 4  -  50 ק”ג

UURETHANE משקולות מקצועיות עגולות
משקל מ    8 - 28  ק”ג

nt0450ידית למשיכה לקרוס

cf5005מוט משושה מתקפל למשקולות

plrמשקולות בגדלים 1-25  ק”גHמשקולות גומי משושה משקל 2 - 50  ק”ג

25
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ENERGYM

sk100330 ס”מx60x190 מעמד למזרונים

sk116447 ס”מx43x101 מעמד לגומיות כושר

rk2002107 ס”מx56x147 מעמד ל10 כדורי כח

rk5041126 ס”מx68x131 מעמד למוטות

ENERGYM

sk100330 ס”מx60x190 מעמד למזרונים

sk116447 ס”מx43x101 מעמד לגומיות כושר

rk2002107 ס”מx56x147 מעמד ל10 כדורי כח

rk5041126 ס”מx68x131 מעמד למוטות

ENERGYM

p142s82x260 סולם שבדי יחיד

p1404e170x260 סולם שבדי זוגי

       smt 20-חורים ל MT סטנד תליה למזרוני
מזרונים

ENERGYM

g110 מתח על סולם שבדי

g111 מקבילים על סולם שבדי

g2006מתקן תליה לשק איגרוף מהקיר

ENERGYM

g2001 מעמד למשקולות יד בודד

g2002מעמד למשקולות יד כפול

ENERGYM

rk4062z מעמד למוטות ומשקולות צלחת
75x66x157 ס”מ

ENERGYM

rk4020276 ס”מx64x180 מעמד ל12 כדורי ענק
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ESCAPE

rkb8 קטלבל 8 ק"ג

rkb12 קטלבל 12 ק"ג

rkb16 קטלבל 16 ק"ג

rkb20 קטלבל 20 ק"ג

rkb24 קטלבל 24 ק"ג

rkb28 קטלבל 28 ק"ג

rkb32 קטלבל 32 ק"ג

ESCAPE

EST-SK44kg Studio Kettlebell
EST-SK88kg Studio Kettlebell

EST-SK1212kg Studio Kettlebell
EST-SK1616kg Studio Kettlebell
EST-SK2020kg Studio Kettlebell

ESCAPE
gripr002 משקולת גריפ בד 2 ק"ג

gripr004 משקולת גריפ בד 4 ק"ג

gripr006 משקולת גריפ בד 6 ק"ג

gripr008 משקולת גריפ בד 8 ק"ג

gripr010 משקולת גריפ בד 10 ק"ג

gripr012 משקולת גריפ בד 12 ק"ג

gripr014 משקולת גריפ בד 14 ק"ג

gripr016 משקולת גריפ בד 16 ק"ג

gripr018 משקולת גריפ בד 18 ק"ג

gripr020 משקולת גריפ בד 20 ק"ג

ESCAPE
est-hc6 'סט קונוסים 6 יח

ESCAPE

ebox-chjpזוג לאפות מקצועיות

ebox-ehpbשק אגרוף 130 ס"מ אדום

ebox-fspb1 מעמד שק עומד

ebox-mm m כפפות אגרוף ירוקות

ebox-tg12b 12 שחורoz כפפות אגרוף

ebox-tg8g 8 ירוקoz כפפות אגרוף
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ESCAPE

br3210)חבל 32 מ"מ שחור  )5 ק"ג, 10 מטר

br5010)חבל 50 מ"מ שחור  )10 ק"ג, 10 מטר

ESCAPE

est-sl סולם קורדינציה

ESCAPE

est-ah משוכה מתכוננת 300/150 מ"מ

ESCAPE

tiyr01 צמיג 40 ק"ג

tiyr02 צמיג 60 ק"ג

tiyr03 צמיג 80 ק"ג

ESCAPE
plyos01 900*750*300 קופסא מרופדת לקפיצות

plyos02 900*750*450 קופסא מרופדת לקפיצות

plyos03 900*750*600 קופסא מרופדת לקפיצות

plyos10g סט קופסאות מרופדו לקפיצות

plyos300gקופסא מרופדת לקפיצות  6/150 מ"מ אפור

mplyo קופסא מרופדת לקפיצות גובה משתנה

ESCAPE

est-ags משושה זריזות

ESCAPE

est-desk מדרגה מתכווננת
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ESCAPE

vert03ווירט-בול 3 ק"ג  ירוק

vert04ווירט-בול 4 ק"ג  כחול

vert05ווירט-בול 5 ק"ג  אדום

vert06ווירט-בול 6 ק"ג  אפור

vert07ווירט-בול 7 ק"ג  שחור

vert08ווירט-בול 8 ק"ג  ירוק

vert09ווירט-בול 9 ק"ג  כחול

vert10ווירט-בול 10 ק"ג  אדום

ESCAPE

evm01 ווירט-בול מיני 1 ק"ג

evm02 ווירט-בול מיני 2 ק"ג

evm03 ווירט-בול מיני 3 ק"ג

evm04 ווירט-בול מיני 4 ק"ג

evm05 ווירט-בול מיני 5 ק"ג

ESCAPE

tgm01 מד-בול 1 ק"ג

tgm02מד-בול 2 ק"ג

tgm03 מד-בול 3 ק"ג

tgm04 מד-בול 4 ק"ג

tgm05 מד-בול 5 ק"ג

ESCAPE

sbsbx05 סלאם-בול 5 ק"ג

sbsbx10 סלאם-בול 10 ק"ג

sbsbx15 סלאם-בול 15 ק"ג

sbsbx20 סלאם-בול 20 ק"ג

ESCAPE

mgmb06 מד-בול מולטי גריפ 6 ק"ג

mgmb07 מד-בול מולטי גריפ 7 ק"ג

mgmb08 מד-בול מולטי גריפ 8 ק"ג

mgmb09 מד-בול מולטי גריפ 9 ק"ג

mgmb10 מד-בול מולטי גריפ 10 ק"ג

ESCAPE

ecb050v2ק"ג  ירוק corebag 5 שק

ecb100v2ק"ג  כחול corebag 10 שק

ecb150v2ק"ג  אדום corebag 15 שק

ecb200v2ק"ג  אפור corebag 20 שק

ecb250v2ק"ג  שחור corebag 25 שק

ESCAPE

sbag10 ק"ג sandbag 10 שק

sbag15 ק"ג sandbag 15 שק

sbag20 ק"ג sandbag 20 שק

sbag30 ק"ג sandbag 30 שק

ESCAPE

cmt1 מכשיר לשרירי בטן 1 ק"ג

cmt2 מכשיר לשרירי בטן 2 ק"ג

cmt4 מכשיר לשרירי בטן 4 ק"ג

ESCAPE

fvbbag5 ק"ג צהוב Fitness Bulgarian Bag 5 שק

fvbbag8 ק"ג כחול Fitness Bulgarian Bag 8 שק

fvbbag12 ק"ג אדום Fitness Bulgarian Bag 12 שק

fvbbag17 ק"ג כסוף Fitness Bulgarian Bag 17 שק



55 54

2018AEROBIC CATALOGUE 

ESCAPE

ymat מזרון יוגה עם לולאות שחור

est-cmata מזרון לולאות  כחול

est-lsr רצועת התנגדות לרגליים

ESCAPE

wbandl ממתח גומי לארג' אדום

wbands ממתח גומי צר ירוק

wbandm ממתח גומי מדיום כחול

ESCAPE

est-rtl1 גומיית טיוב סגולה +ידית

est-rtl2 גומיית טיוב ירוקה +ידית

est-rtl3 גומיית טיוב כחולה +ידית

est-pt1 גומיית טיוב סגולה מצופה +ידית

est-pt2 גומיית טיוב ירוקה מצופה +ידית

est-pt3 גומיית טיוב כחולה מצופה +ידית

ESCAPE

est-hfr גליל קצר קשה

est-rrcגליל חלול  קצר

est-sfr גליל קצר רך

ESCAPE

est-gb55 כדור ענק 55 שני צבעים

est-gb65 כדור ענק 65 שני צבעים

est-gb75 כדור ענק 75 שני צבעים

ESCAPE

est-tb3 בודי בר 3 ק"ג

est-tb4 בודי בר 4 ק"ג

est-tb5 בודי בר 5 ק"ג

ESCAPE

est-lrrsגליל אסקייפ
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sa7112)עד 200 קילו(  Power Bar מוט אולימפי

sa7114)עד 120 קילו(  Power Bar מוט אולימפי

sa7115c W מוט

ecosetECO Rep Set

ljcol10 סגר אולימפי
ebox-av וסט משקולות

est-rp מצנח התנגדות ESCAPE

ebp10 צלחת מקצועית 10 ק"ג ירוק

ebp15 צלחת מקצועית 15 ק"ג צהוב

ebp20 צלחת מקצועית 20 ק"ג כחול

ebp25 צלחת מקצועית 25 ק"ג אדום

est-rebouטרמפולינה מקצועית אסקייפ
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ESCAPE

escvbrack מעמד לכדורי ווירט-בול

pambr05 מעמד לאחסון כדורי מד בול

lf25rack מעמד לשקים/כדורים

esc16rackמעמד לבוסו

lf2rack מעמד לתליית מזרונים

est-gbsr מעמד לכדורי פיזיו
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לרשותך תמיד:

מלי שרצר
052-3637348
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שוקי נחושתן
  052-3359348 
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  052-8967085
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טלפון 09-9729123/4/5 
פקס 09-9729130

אנרג’ים ספורט הרצליה, 
שד’ שבעת הכוכבים 1,  

מחלף הסירה, אולם תצוגה ראשי
072-333-4721
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