
חוברת האטרקציותהוקי סאפ

אירועים על המים



לאחר שנים של התמקצעות בענפי הספורט הימי השונים, החלטנו לקחת את המקצוע, 
הפאשן והאהבה הגדולה שלנו לים ולהעניק את החוויה הזו לכמה שיותר אנשים.

אנחנו באקדמיה לגלישה יודעים להתאים עבורכם את התוכן המדוייק, 
הפעילות הימית המתאימה והשדרוגים הקטנים שיתנו לאירוע שלכם את הערך המוסף 

ויהפכו אותו לבלתי נשכח.

צוות האקדמיה לגלישה ילווה אתכם מההתחלה ועד החוף.
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ויהפכו אותו לבלתי נשכח.

אנו מתמחים בהפקות המשלבות תוכן ימי ספורטיבי ומוציאים לפועל הן אירועים פרטיים 
והן אירועי חברה בסדרי גודל שונים כשבכל הפקה יש הקפדה על הפרטים הכי קטנים ועל 

שירות ברמה הגבוהה ביותר. הצוות המקצועי שלנו הוא הטוב ביותר בתחום, תחת ניהולו 
והדרכתו של טל מצ'ורו. 



הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

כאן יופיעו כמה שורות בעניין ההמלצות 
שיופיעו בהמשך, משהו לגביי הקשר האישי 

שנוצר...

לקוחות
ממליצים

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

אז רצינו לעשות מסיבת בר מצווה לאהוב שלנו. 
וחשבנו על רעיון לא שגרתי שיתאים לאופי שלו - 

אירוע סקי מים ב״אגם תל אביב״. 
אז אמרו לנו לעשות את זה אך ורק עם טל המפיק. 

אז אמרנו ״מה מפיק? הוא אמנם ספורטאי מוכשר, ואמנם 
בעלים של בתי ספר וקייטנות לסקי מים, ואמנם בחור מקסים. 

אבל איך מפיק...??״
אז פגשנו אותו וקלטנו שמדובר באדם שהמילים ״חווייה״ 

ו-״הפעלת צעירים״ פשוט רשומות לו על המצח. וכל כך התרשמנו 
מהיצירתיות שלו, מהאנרגיות, הדייקנות ומהנשמה הגדולה. 
ואז הופיעה תמי, אשתו. והוסיפה יצירתיות על גבי יצירתיות, 
וסגרה את כל הקצוות כאילו שזו מסיבת הבר מצווה של הבן 

שלה. 
אז הלכנו איתם. והם רצו איתנו. והם ריצו אותנו. והם רצו רק 

דבר אחד: שהכל יהיה חווייתי ומושלם ומלא חיים. בכל פרט 
ופרט - החל מהעיצוב של המקום, דרך הריהוט המגוון, המשך 
במזון והמשקאות, ועד לסקי-מים ולמסיבת הריקודים ולהסעות 

ולניקיון ולמתנות קטנות לילדים ומה לא. 
מה לא...   

אז יצאנו מה זה מרוצים.
תמי וטל. טל ותמי. אין מה לדבר, אתם זה מצוינות ):

לטל ותמי היקרים ולכל צוות האקדמיה לגלישה,
תודה , תודה, תודה!

על שהגשמתם לנו בת-מצווה מדהימה ומיוחדת במינה!
ליה מאושרת עד השמיים!

תודה על הסבלנות
תודה על הדיוק והפינוק

תודה על האנרגיות המדהימות
תודה על שתרגמתם את החלום של ליה באופן מושלם.

תודה לצוות ה"קולי",הדינמי והמקסים שלכם שליווה
את הילדים.

היה כיף גדול, אתם מקצוענים אמיתיים ומבינים 
ש״אלוהים נמצא בפרטים הקטנים״ - 

לא מפספסים דבר.
אין ספק שזו הייתה ההחלטה הכי נכונה לעבוד אתכם 

ואין ספק שזו לא הפעם האחרונה

שניפגש בשמחות 
אוהבים אתכם מאד...

משפחת וולף ערד מרום, אבא של אלדר

כאן יופיעו כמה מילים בהקשר 
הלקוחות, משהו על הקשר החם, 

המיוחד והאישי...

לקוחות 
ממליצים



קייאקים

שייט קטאמרן גלישת גלים

Sup | סאפ

הוקי סאפ

סאפ & יוגהסקי מים וויקבורד

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

עמדות הים יספקו למשתתפי האירוע חשיפה 
קצרה ומהנה לעולמות השונים של הספורט 

הימי. כל עמדה מלווה על ידי מדריך מקצועי 
של האקדמיה לגלישה.

עמדות הים מתאימות לאירועים בסגנון 
"Free Style" עם מגוון אטרקציות ים וחוף, 

בו כל משתתף יכול לגשת ולהתנסות במגוון 
הפעילויות.

אטרקציות ים
עמדות ים



הר טיפוס
רפסודה

נדנדת בננה
מסלול וויפאאוט ימי

טרמפולינה

סאפ מתנפח

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

מתקנים מתנפחים אלו הינם אטרקציה לכל גיל 
ומתאימים למבוגרים ולילדים כאחד, מוסיפים צבע 

לאירוע ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוויה. 

לאקדמיה לגלישה מגוון מתקנים מתנפחים ייחודיים 
לים, אותם אנו עוגנים בצורה בטיחותית לקרקעית הים. 

במידה וביום האירוע גובה הים לא יאפשר שימוש
במתקנים המתנפחים לים, אנו נספק אלטרנטיבה כגיבוי. 

ניתן להשתמש במתקנים המתנפחים בצורה חופשית
או לשלב אותם באירוע קונספט בסגנון תחרות 

קבוצתית/ משימות. 

אטרקציות ים
מתקנים

מתנפחים למים
הר טיפוס משולב עם מגלשה



מגלשת גל
מגרש כדורגל

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

מתקנים מתנפחים אלו הנם אטרקציה לכל גיל 
ומתאימים למבוגרים ולילדים כאחד. 

המתקנים המתנפחים משדרגים את האירוע 
ומספקים אטרקציה של ממש למשתתפים. 

ניתן להוסיף מתקנים מתנפחים כשדרוג 
 .Free Style לסדנאות מודרכות או כחלק מאירוע

לכל מתקן מתנפח  מדריך צמוד.

אטרקציות חוף
מתנפחים

גדולים

כדור הזעם

הפל אותי



מגלשת שוונג אקסטרים

מסלול מכשולים מתנפח

הפל אותי חשמלי

בנג'י טרמפולינה

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

אטרקציות חוף
מתנפחי ענק 

מיוחדים
מתקני הענק שלנו הינם המתקנים המתנפחים 

הגדולים והמיוחדים ביותר בארץ.
מגלשת שוונג אקסטרים מתנשאת לגובה של 

12 מטרים ואורכה כ- 25 מ'. מסלול המכשולים 
המתנפח הוא מסלול אתגרי באורך של 30 מ' 

המשלב זחילה, טיפוס, קפיצה ומגלשה ומהווה 
אטרקציה ייחודית המתאימה במיוחד לאירועי 

קונספט למבוגרים. 

כל מתקני הענק שלנו מתופעלים ומלווים
בצוות מדריכים מקצועי.



הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

אטרקציות חוף

מתקני ה-Extreme Wipeout שלנו הוזמנו 
במיוחד עבורנו מחו"ל לטובת הפקה עירונית 
גדולה שהתקיימה בקיץ 2016 ואנו הספקים 

הבלעדיים שלהם  בארץ. 
מדובר בשבעה מתקני ענק מהם ניתן להנות 

בנפרד או ביחד – בהזמנת מתקן ייחודי לאירוע 
פרטי או שימוש בכל המתקנים כקונספט ייחודי 

 .EXTREME WIPEOUT של

מתאים מאוד להפקות ספורט, לימי ספורט 
בבתי-ספר, אירועי WIPEOUT  לחברות וכו'. 



מתקן קפיצהג'ימבורי

מתנפח לקטנטנים

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

משחקי חוף
מתקנים 

מתנפחים 
עד גיל 10

באירועי משפחות או אירועי בר / בת מצווה, 
כאשר יש נוכחות של ילדים מתחת לגיל 10 אנו 

מאוד ממליצים לשלב מתקנים גם עבורם. 

הילדים מסוגלים לבלות זמן רב במתקן בכיף 
ובהנאה וישמחו מאוד להרגיש חלק מהאירוע.

מגלשת סיבוב

בוב ספוג



כדורעף

כדורגל

שש-בש

מטקות

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

מתחם אטרקציות חוף להנאת כל אורחי 
האירוע, הכולל - מגרש כדור עף, כדורגל, 

מטקות, שש-בש, פריסבי. 

חבילת

לטורנירים
משחקי חוף



בריכת כדורים

בריכה מתנפחת

צעצועי חוף

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!

אצלנו באקדמיה לגלישה לא שוכחים שגם 
לקטנטנים יש המון מרץ. 

לכל אירוע שיש בו זאטוטים מתחת לגיל 6 

ניתן להוסיף את החבילה הכוללת: 
בריכה מתנפחת, בריכת כדורים

ומבחר משחקי חוף וחול.

לקטנטנים
משחקי חוף

חבילת



סדנת סאפ /

בסדנת הגלישה לומדים את הבסיס של הגלישה -
עמידה נכונה על הגלשן, חתירה, עלייה משכיבה 

לעמידה ותפיסת הגל. צוות המדריכים יסביר 
ויתרגל את תנוחות הבסיס בחוף, ייכנס עם 

הקבוצה לים ויסייע להם בתפיסת הגלים.

גלשן SUP הוא גלשן עמידה
)יותר רחב, ארוך ומציף מגלשן רגיל(. 
הסאפ מאפשר חווית חתירה רגועה לכאלו שלא 
גלשו מעולם לצד גלישת גלים אקסטרימית.  

ניתן לקיים טיול חתירה, 
סדנת חתירה בשילוב יוגה על הגלשן
או סדנת חתירה חופשית. 
פעילות המתאימה לקבוצות קטנות
כאירוע בפני עצמו. 

הסדנה ניתנת לשילוב באירוע מרובה 
.Club Med משתתפים בסגנון

Sup & Yoga

גלישת גלים

סדנאות 
מודרכות

הסדנאות המודרכות יכולות להוות אירוע בפני 
עצמו. יום כיף עם חברים/ות, מסיבת רווקים/ות, 

פעילות גיבוש לצוות המשרד, חגיגת יומולדת 
ועוד. בנוסף, ניתן לשלב את הסדנאות באירועים 

בסגנון Club Med ולאפשר שיעור של ממש לאלו 
הרוצים הדרכה מקצועית. הסדנאות מתבצעות 

בקבוצות קטנות יחסית )ניתן גם בחלוקה 
לקבוצות( ומלוות בצוות הדרכה מנוסה בהתאם 

למספר האנשים.



רק תנו לנו לבנות פעילות תוכן ונהיה מאושרים, 
כך נולדו אירועי הקונספט. 

אירועי הקונספט מתאימים לאירועים עם מספר 
משתתפים גדול יחסית בו קיים רצון להפעיל 

את המשתתפים. אירועי הקונספט מעצימים את 
ההוויה החברתית באירוע ואת החוויה על ידי 

משימות,  תחרויות, פעילות בקבוצות 
וכמובן- פרסים. 

באירועי בר/בת מצווה אנו בונים את הפעילות 
כך שהילד/ה החוגג/ת נמצאים במרכז העניינים 

ומועצמים כתוצאה מהפעילות.

באירועי חברה אנו בונים את התוכן סביב 
קונספט האירוע, ערכי החברה והמותג, אופי 

העובדים והחברה.

אירועי 
קונספט

אירועי 
קונספט

קונספט משימות ועבודת צוות - 
בקונספט האהוב "הישרדות", אנו מחלקים את 
משתתפי האירוע לשבטים ובונים את הפעילות 
סביב משימות ותחרויות מאתגרות המשלבות 
עבודת צוות, יציבות, מהירות, חוכמה וכוח. 

ההפעלות בנויות סביב תחנות ספורט ומשימות 
בחוף ובים ומשלבות ציוד גלישה, מתקנים 
מתנפחים ועזרים שונים. מטרת הקונספט לגבש 
את המשתתפים ולהעצים את חווית הפאן והים. 
לכל קבוצה מדריך "חברתי" ולכל תחנה
שופט וצוות מסייע.

הישרדות



המשחקים
האולימפיים

קונספט תחרותי - 
בקונספט המשחקים האולימפיים אנו מחלקים את 

משתתפי האירוע לנבחרות שצריכות להתחרות 
בתחרויות ספורט מגוונות אשר הקבוצה המנצחת 

תוכתר כאלופת המשחקים האולימפיים. 
הקונספט מורכב ממגוון תחרויות ספורט בחוף 

ובים, כשלכל תחרות קריטריונים ואתגרים משלה. 

מתאים מאוד ליום ספורט וגיבוש לעובדים, 
חוויתי וכיפי. 

אירועי 
קונספט



בקונספט wipeout אף אחד לא נשאר יבש! 

מדובר בקונספט קליל ומצחיק בו התחרות 
יכולה להיות בין יחידים או בין קבוצות. יש לנו 
מגוון מסלולי Wipeout אשר יבחנו את היציבות, 
שיווי המשקל והקאורדינציה של אורחי האירוע. 

ניתן לשלב בין מתקני / מסלולי wipeout ים 
וחוף - מה שבטוח - קונספט מצחיק בטירוף 

המשלב המון נפילות והתרסקויות למים. 

Wipeout

אירועי 
קונספט



עמדת מסאז'יםיוגה על הים

נטו פינוק לגוף ולנשמה.

חוויות ופינוקים שישתלבו ויפנקו אתכם 
בכל אירוע וכמובן ישאירו לכם  טעם של עוד.

עמדות מסאז'ים מפנקות, סדנאות יוגה 
קבוצתיות, זומבה, TRX ועוד...

אקסטרה פינוק
לגוף ולנפש

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!



אטרקציות
נוספות

עמדות המתאימות לאירועי יום וערב:
צמות לשיער, גרפיטי כובעים, 

מסכי מולטימדיה, שולחנות הימורים, 
תא צילום, תא הקלטות, מגנטים ועוד.

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!



כדורגל שולחן

הוקי אוויר

משחקי חוף

מבחר שולחנות משחק איכותיים, 
מאתגרים ומהנים המתאימים לכל הגילאים. 

שולחנות
משחק

שולחן ביליארד

הפאן שלכם - זה המקצוע שלנו!



SURFACA DEMY.C O.IL
 SURF ACADEMY האקדמיה לגלישה 

לפרטים ותיאום פגישה: 09-8665060
טל מצ'ורו 052-5000434

EVENTS@SURFACADEMY.CO.IL


