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אקסטרא לייט



ְשְׂר�י מֹוֲעדֹון הסקייטבורד ַהיִּ
ֵתל ָאִביב,  בספורטק ְבּ

ְשְׂר�ִֵי ֶקיְְטּבֹוְרד ַהיִּ מֹוֲעדֹון ַהְסּ
ֵתל ָאִביב, ְסּפֹוְרֵטק ְבּ ִבּ

אקסטרא לייט

בולד



ת  ִיַשׁ ּין ְ לֶת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ְמֻקֶבּ

ם  ת ְרחֹוב וְיֵׁש ַגּ ִיַשׁ ּרמפות ְלֵבין ְ

ת  ִיַשׁ ְּתִאימֹות ְלִסגְנֹון ְ רמפות ַהַמּ

ֶהם ים ְמיָֻחִדים ָבּ ָהְרחֹוב. מִגְָרִשׁ

מְֻתָקנֹות הרמפות לסקייטבורד

אקסטרא לייטנְִקָרִאים סקייטפארקים.



ת  ִיַשׁ ּין ְ לֶת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ְמֻקֶבּ

ם  ת ְרחֹוב וְיֵׁש ַגּ ִיַשׁ ּרמפות ְלֵבין ְ

ת  ִיַשׁ ְּתִאימֹות ְלִסגְנֹון ְ רמפות ַהַמּ

ֶהם ים ְמיָֻחִדים ָבּ ָהְרחֹוב. מִגְָרִשׁ

מְֻתָקנֹות הרמפות לסקייטבורד

נְִקָרִאים סקייטפארקים.

ת  ִיַשׁ ּין ְ לֶת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ְמֻקֶבּ

ם  ת ְרחֹוב וְיֵׁש ַגּ ִיַשׁ ּרמפות ְלֵבין ְ

ת  ִיַשׁ ְּתִאימֹות ְלִסְגנֹון ְ רמפות ַהַמּ

ֶהם ים ְמיָֻחִדים ָבּ ָהְרחֹוב. ִמְגָרִשׁ

ֻמְתָקנֹות הרמפות לסקייטבורד

נְִקָרִאים סקייטפארקים.

ת  ִיַשׁ ין ְ�ּ לֶת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ְמֻקֶבּ

ם  ת ְרחֹוב וְיֵׁש ַגּ ִיַשׁ רמפות ְלֵבין ְ�ּ

ת  ִיַשׁ ְתִאימֹות ְלִסְגנֹון ְ�ּ רמפות ַהַמּ

ֶהם ים ְמיָֻחִדים ָבּ ָהְרחֹוב. ִמְגָרִשׁ

ֻמְתָקנֹות הרמפות לסקייטבורד

נְִקָרִאים סקייטפארקים.

ת  ִיַשׁ ין ְ�ּ ֶלת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ְמֻקֶבּ

ם  ת ְרחֹוב וְיֵׁש ַגּ ִיַשׁ רמפות ְלֵבין ְ�ּ

ת  ִיַשׁ ְתִאימֹות ְלִסְגנֹון ְ�ּ רמפות ַהַמּ

ֶהם ים ְמיָֻחִדים ָבּ ָהְרחֹוב. ִמְגָרִשׁ

ֻמְתָקנֹות הרמפות לסקייטבורד

נְִקָרִאים סקייטפארקים.

לייט אקסטרא לייט

מדיוםרגולר



ַח  ֵתּ הסקייטבורדינג ֵהֵחל ְלִהְתַפּ

ר גולשי  ֲאֶשׁ נֹות 50, ַכּ ת ְשׁ ְתִחַלּ ִבּ

ֵאין  ֶשׁ ים מקליפורניה ָרצּו ִלְֹׁש ְכּ ִּ ַּ

 Dog Townֶרט  ״ ֶפר וְַהֶסּ ים. ַהֵסּ ִּ ַּ

and the Zboys״ ְמָתֲאִרים אֶת 

ִחּקּוי  ת הסקייטבורד ְכּ ִיַשׁ ְּ

ים.  ִּ ּת ַ ִיַשׁ ּילֵי ְ ְרגִּ ל ַתּ וכאימוץ ֶשׁ

הסקייטבורדים ָהִראׁשֹונִים ֻהזְַמּנּו 

יב  ְחִבּ לֹס אנג'לס. ַהַתּ ה ְבּ ִיָשׁ ֲּחנּות ְ ַבּ

נֹות  סֹוף ְשׁ ִרי ְבּ ַח ִלְסּפֹוְרט אְֶתָגּ ֵתּ ִהְתַפּ

חּות  ְתּ ֵׂבִעים. ִהְתַפּ נֹות ַהְשּ ים ּוִבְשׁ ִשּׁ ַהִשּׁ

י  מִגְָרִשׁ ה ְבּ ִיָשׁ ְּלָלה ְ ּפֹוְרט ָכּ ַהְסּ

ַעל ׁשּוַליִם משופעים,  ַאְסַפְלט ַבּ

ם  ב מְֻקָדּ לֵּ ה נְטּוׁשֹות, ֶשׁ ּוִבְבֵרכֹות ְשִׂחיָּ

ת רמפות ְמיָֻחדֹות  נִיַּ ִלְפנֵי ְבּ

לסקייטבורד.

הסקייטבורדינג ִמְתַאְפיֵן באינדי־ 

ים  בידו�יזם. ִלְסּפֹוְרט זֶה ֵאין ֻחִקּ

יִלים נְִבָחן  ְרגִּ ִרים, ּוִבּצּוַע ַהַתּ מֻגְָדּ

מֹות  ְלּ י ּוְלִפי ֶשׁ ִשׁ ֹּ ת ַהק ְרַגּ ְלִפי ַדּ

י־ ְרגִּ חּו ַתּ ְתּ נִים ֻפּ ךְ ַהָשּׁ ֶמֶשׁ ּצּוַע. ְבּ ַהִבּ

ׁשֹון ַהּגֹוְל־ ָלּ ים (טריקים ַבּ ִלים ַרִבּ

ים מומצאים  יִלים ֲחָדִשׁ ים) וְַתְרִגּ ִשׁ

ין  לֶת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ֵמֵעת ָלֵעת. ְמֻקֶבּ

ת ְרחֹוב  ִיַשׁ ּת רמפות ְלֵבין ְ ִיַשׁ ְּ

ְתִאימֹות ְלִסְגנֹון  ם רמפות ַהַמּ וְיֵׁש ַגּ

ים ְמיָֻחִדים  ת ָהְרחֹוב. ִמְגָרִשׁ ִיַשׁ ְּ

ֶהם ֻמְתָקנֹות הרמפות לסקייטבורד  ָבּ

נְִקָרִאים סקייטפארקים.

ב-1978 ִהְמצִיא �ן פנד, "אּוַלי" 

מֹו  ְקָרא ַעל ְשׁ ִּ נ יל ֶשׁ ְרִגּ ִפי ֲחֵבָריו, ַתּ ְבּ

י־ ְרִגּ חּות ַתּ ְתּ ֶרךְ ְלִהְתַפּ וְָסַלל ֶאת ַהֶדּ

ּצּוַע ָהאּוַלי  ים ֲאֵחִרים. ִבּ ִלים ַרִבּ

ה ַעל זָנָב הסקייטבורד  ּכֹולֵל ַמכֶּ

ְרַקע.  ַקּ ֲאוִיר ְללֹא נְִגיָעה ַבּ ּוְקִפיצָה ָבּ

יִלים  ָבִסיס ְלַתְרִגּ ׁש כְּ ֵמּ ָהאּוַלי ְמַשׁ

יל ָהִרא־ ְרִגּ יֹום הּוא ַהַתּ ם כְּ ים. ַגּ ַרִבּ

ִריכִים ִלְלמֹד ַעל ְמנַת ְלַהְת־ צְּ ׁשֹון ֶשׁ

ם בסקייטבורדינג  ִחיל ְלִהְתַקֵדּ

נֹות ה-80 נְִבנּו רמפות  ְשׁ ִמְקצֹוִעי. ִבּ

ל ַמְחִלי־ ן ּדֹור ֶשׁ ֵמּ ֲענָק וְֵהֵחל ְלִהְסַתּ

ּפֹו־ בּולֹות ַהְסּ ּנּו ֶאת ְגּ ִשּׁ ִקים צְִעיִרים ֶשׁ

ְררּו,  ינֵיֶהם: טוני הוק, טומי ָגּ ְרט ֵבּ

רודני מּוָלן, טוני מגנוסון, סטיב 

ר מּוצִָרים  קאבלרו. יַצְָרנִים ֵהֵחּלּו ְליַצֵּ

ּנֹוצַר ַעל  ּקּוׁש ֶשׁ ַמֲענֶה ַלִבּ ְמיָֻחִדים כְּ

ים. ִלְקַראת  ְקצֹוִעיִּ ְחִליִקים ַהִמּ יְֵדי ַהַמּ

יַע הסקייטבורד  נֹות ה-80 ִהִגּ סֹוף ְשׁ

ל יַַחס ְמיָֻחד  ם ְליְִשָׂר�ֵ, וְכָאן ִקֵבּ ַגּ

וְַתְרּבּות ְמיֶֻחֶדת.

ִעיל  יְִשָׂר�ֵ ָפּ ָענָף הסקייטבורד ְבּ

ֵׂבִעים, ְראּוֵבן  נֹות ַהְשּ ָבר ִמּסֹוף ְשׁ כְּ

�ַּּוף הסקייטבורד  ֲעִדי יָדּוַע כְּ

ֲח־ מֹונִים, רֹב ַהַתּ נֹות ַהְשּׁ ל ְשׁ דֹול ֶשׁ ַהָגּ

ָהיָה  מּו בסקייטפארק ֶשׁ ֻרּיֹות ִהְתַקיְּ

ן רֹוֵבי  ֵתל ָאִביב ּוְלַאֵחר ִמכֵּ במרינה ְבּ

ְרק בסינרמה  ֵהִקים ֶאת הסקייט ַפּ

ם צָץ לֹו  ִעים, ֵשׁ ְשׁ נֹות ַהִתּ ת ְשׁ ְתִחַלּ ִבּ

א, ָאִבי לוזיה, ָאִבי לֹא  ם ַהָבּ ַהֵשּׁ

נַת 1990  ְשׁ ִהְתָחָרה בסינרמה, ַאךְ ִבּ

רֹוֵבי ֶהְחִליט ְלָהִקים ֶאת מֹוֲעדֹון 

ְשְׂר�ִֵי בספורטק  הסקייטבורד ַהיִּ

ָהַפךְ ָלֲאָתר  ֵתל ָאִביב, ְמקֹום ֶשׁ ְבּ

נַת 2006,  זִי לסקייטרים ַעד ְשׁ ְרָכּ ַהֶמּ

ִעילֹות ַהּמֹוֲעדֹון, רֹוֵבי  ת ְפּ ִחַלּ ִמְתּ

ֲחֻרּיֹות קבועות, וְכָאן ֵהִגיַח  ִעיל ַתּ ַהָפּ

רגולרלייט אקסטרא לייט



אקסטרא לייט

ת  ְתִחַלּ ַח ִבּ ֵתּ הסקייטבורדינג ֵהֵחל ְלִהְתַפּ

ים מקליפורניה  ִּ ּר גולשי ַ ֲאֶשׁ נֹות 50, ַכּ ְשׁ

ֶרט ֶפר וְַהֶסּ ים. ַהֵסּ ִּ ֵּאין ַ ֶשׁ ָרצּו ִלְֹׁש ְכּ

״Dog Town and the Zboys״ ְמָתֲאִרים 

ִחּקּוי וכאימוץ ת הסקייטבורד ְכּ ִיַשׁ ּאֶת ְ

ים.  ִּ ּת ַ ִיַשׁ ּילֵי ְ ְרגִּ ל ַתּ ֶשׁ



לייט 

לֹס  ה ְבּ ִיָשׁ ֲּחנּות ְ ָהִראׁשֹונִים ֻהזְַמּנּו ַבּ

ִרי  ַח ִלְסּפֹוְרט ֶאְתָגּ ֵתּ יב ִהְתַפּ ְחִבּ אנג'לס. ַהַתּ

ֵׂבִעים. נֹות ַהְשּ ים ּוִבְשׁ ִשּׁ נֹות ַהִשּׁ סֹוף ְשׁ ְבּ

י  ִמְגָרִשׁ ה ְבּ ִיָשׁ ְּלָלה ְ ּפֹוְרט ָכּ חּות ַהְסּ ְתּ ִהְתַפּ

ַעל ׁשּוַליִם משופעים, ּוִבְבֵרכֹות  ַאְסַפְלט ַבּ

ת נִיַּ ם ִלְפנֵי ְבּ ב ֻמְקָדּ לֵּ ה נְטּוׁשֹות, ֶשׁ ְשִׂחיָּ



ם צָץ  ִעים, ֵשׁ ְשׁ נֹות ַהִתּ ת ְשׁ ְתִחַלּ בסינרמה ִבּ

א, ָאִבי לוזיה, ָאִבי לא ִהְתָחָרה  ם ַהָבּ לֹו ַהֵשּׁ

נַת 1990 רֹוֵבי ֶהְחִליט ְשׁ בסינרמה, ַאךְ ִבּ

ְשְׂרֵאלי  לָהִקים ֶאת מֹוֲעדֹון הסקייטבורד ַהיִּ

ָהַפךְ ָלֲאָתר  ֵתל ָאִביב, ְמקֹום ֶשׁ בספורטק ְבּ

נַת 2006 זִי לסקייטרים ַעד ְשׁ ְרָכּ ַהֶמּ

רגולר



ים  יִלים ַרִבּ ְרִגּ חּו ַתּ ְתּ נִים פֻּ ךְ ַהָשּׁ ֶמֶשׁ ְבּ

יִלים ים) וְַתְרִגּ ׁשֹון ַהּגֹוְלִשׁ ָלּ (טריקים ַבּ

ים מומצאים ֵמֵעת ָלֵעת. ֲחָדִשׁ

ת רמפות  ִיַשׁ ין ְ�ּ ֶלת ַהַהְבָחנָה ֵבּ ְמֻקֶבּ

ם רמפות ת ְרחֹוב וְיֵׁש ַגּ ִיַשׁ ְלֵבין ְ�ּ

ת ָהְרחֹוב.  ִיַשׁ ְתִאימֹות ְלִסְגנֹון ְ�ּ ַהַמּ

מדיום



יְִשָׂר�ֵ  ָענָף הסקייטבורד ְבּ
ֵׂבִעים,  נֹות ַהְשּ ָבר ִמּסֹוף ְשׁ ִעיל כְּ ָפּ

�ַּּוף ְראוֵּבן ֲעִדי ָידּוַע כְּ
נֹות  ל ְשׁ דֹול ֶשׁ הסקייטבורד ַהָגּ

מּו  ֲחֻרּיֹות ִהְתַקיְּ מֹונִים, רֹב ַהַתּ ַהְשּׁ
ָהָיה במרינה  בסקייטפארק ֶשׁ

בולד



ָקֵטגֹוְרַית ַהנַֹּער, ֵמָאז וְֵעד ַהּיֹום, 
ָענָף,  מּות ַהּמֹוִביָלה ְבּ ָאִבי הּוא ַהְדּ

ַח  נִים 1990–2010 ָאִבי נִצֵּ ין ַהָשּׁ ֵבּ
רֹות ִמְסְגּ ֲחֻרּיֹות ְבּ כארבעים ַתּ

קּוָפה זֹו, הּוא  ׁשֹונֹות, ּוִמּתֹוךְ ְתּ
ָעִמים. ָעָשׂר ְפּ ָהָיה ַּּוף ִיְשָׂרֵ כְּ
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ליגטורהסגנונית

ליגטורהסגנונית+

ליגטורהשימושית

ליגטורהשימושית



מתנדנד
דלת סופית מם מתנדנדת



ארץ ישר

שין חלופית�ף חלופית

ליגטורה סגנונית



ליגטורהסגנונית

טית חלופיתלמד מינימליסטית

עוד גימל חלופית

תו סופיתנון חלופית גימל חלופית

ה׳ שמתחברת לציר של הסמך



נון חלופית סוושד קוף

סרט־קולנוע
סמך סרט!

סוושד למדטית חלופית

עין סופית



סמך ריקה!

יאססס קווין
סוושד נון סופית�ף חלופית�ף חלופית



מם מוגזמת קוף נסגרת 

קוף שימפנזה

שין מתחברת קדימה

ה׳ סופיתסוושד פהפה סופית חלופית



ְפָלאׁש--->ּגֹוְרּדֹון



Skateboarding

Skateboarding

Skateboarding

ExtraLight

Light

Regular

Medium

Bold

Black

Skateboarding

Skateboarding

Skateboarding



The first skateboards
started with wooden boxes,
or boards,

with roller skate wheels
attached to the bottom.

אקסטרא לייט
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Skateboarding is an action 

sport originating in the 

United States that involves 

riding and performing tricks 

using a skateboard, as well as 

a recreational activity, an art 

form,  entertainment אקסטרא לייט
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Skateboarding is an action 

sport originating in the 

United States that involves 

riding and performing tricks 

using a skateboard, as well 

as a recreational activity, an 

art form, an entertainment 

industry job, and a method 

of transportation. 

Skateboarding has been 

shaped and influenced by 

many skateboarders 

throughout the years. A 2009 

report found that the 

skateboarding market is 

worth an estimated $4.8 

billion in annual revenue, 

with 11.08 million active 

skateboarders in the 

world.[3] In 2016, it was 

announced that 

skateboarding will be 

represented at the 2020 

Summer Olympics in Tokyo, 

for both male and female 

teams.[4]

Since the 1970s, skateparks 

have been constructed 

specifically for use by 

skateboarders, freestyle 

BMXers, aggressive skaters, 

and very recently, scooters.[5] 

However, skateboarding has 

become controversial in 

areas in which the activity, 

though legal, has damaged 

curbs, stoneworks, steps, 

benches, plazas, and parks

In 1975 skateboarding had 

risen back in popularity 

enough to have one of the 

largest skateboarding 

competitions since the 

1960s, the Del Mar National 

Championships, which is said 

to have had up to 500 

competitors. The competition 

lasted two days and was 

sponsored by Bahne 

Skateboards and Cadillac 

Wheels. While the main event 

was won by freestyle 

spinning skate legend Russ 

Howell

,[30][31] a local skate team 

from Santa Monica, California, 

the Zephyr team, ushered in a 

new era of surfer style 

skateboarding during the 

competition that would have 

a lasting impact on 

skateboarding's history. With 

a team of 12, including skating 

legends such as Jay Adams, 

Tony Alva, Peggy Oki and 

Stacy Peralta, they brought a 

new progressive style of 

skateboarding to the event, 

based on the style of 

Hawaiian surfers Larry 

Bertlemann, Buttons 

אקסטרא לייט לייט  רגולר



Skateboarding is an action sport 

originating in the United States 

that involves riding and performing 

tricks using a skateboard, as well 

as a recreational activity, an art 

form, an entertainment industry 
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job, and a method of transportation. 

Skateboarding has been shaped and 

influenced by many skateboarders 

throughout the years. A 2009 report 

found that the skateboarding 

market is worth an estimated $4.8 

לייט 



billion in annual revenue, with 11.08 

million active skateboarders in the 

world.[3] In 2016, it was announced 

that skateboarding will be represented 

at the 2020 Summer Olympics in 

Tokyo, for both male and female 

teams.[4]
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In 1975 skateboarding had risen 

back in popularity enough to have 

one of the largest skateboarding 

competitions since the 1960s, the 

Del Mar National Championships, 

which is said to have had up to 
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500 competitors. The 
competition lasted two days 
and was sponsored by Bahne 
Skateboards and Cadillac 
Wheels. While the main event 
was won by freestyle spinning 
skate legend Russ Howell
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a local skate team from Santa 
Monica, California, the Zephyr 
team, ushered in a new era of 
surfer style skateboarding 
during the competition that 
would have a lasting impact on 
skateboarding's history.
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ֶקיְְטּבֹוְרִדינְג ִמְתַאְפיֵן ּבִָאינְּדִיִבידּו�ִָיזְם. ַהּסְ
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