
 

 לאתר התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל 

 

 

 המלצה על מוצרים להגברת הבטיחות במעון יום לפעוטות 

 יש להיוועץ בסוקר בטיחות מוסמך למוסדות חינוך  

 

 מיגון דלתות 

 

 דלתות שהרבני 

https://www.shaharabani.com / 

09-7656251 

 , אזור תעשייה כפר סבא  6המסגר 

 

 משני צידי הדלת להגנה מפני תפיסת אצבעות בצירי הדלתות ופגיעות צביטה - אצבעוני

 

 

https://hmeonot.org.il/
https://www.shaharabani.com/
https://www.shaharabani.com/
https://www.shaharabani.com/
https://www.shaharabani.com/fingerguard


 אינו מאפשר לדלת להיטרק בחוזקה  - גלגל האטה לדלת

 

 

 שני צדדים, למניעת פגיעות אצבעות בפתיחת דלת מחלקה התחתון של הדלת  - סף דלת תחתון

 

 

     מותקן על המשקוף העליון של הדלת עם ברגים – על אצבעות  המונע טריק-טריק 

 

 מוצרי בטיחות נוספים מבית שהרבני 

 

 מוצר ישראלי נפלא ומומלץ מאוד אם כי מתכלה ושביר  - טריק דלת

 ₪ בהתאם לכמות 20-30עלותו 

 מעלות ושולח לכל הארץביישוב רן נמצא  היצ

 050-4257571 – יוסי בן דויד 

 

https://www.shaharabani.com/brakingwheel
https://www.shaharabani.com/underliner
https://www.shaharabani.com/trik
https://www.shaharabani.com/products


 

 דגם לוע של פעוט לבדיקה עצמית של חפצים קטנים האסורים במעון 

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm

%2F221274320817 

 

 

 

 

 מיגון חלונות נגד הדף והתפוצצות 

 גלאס מיגון 

 0524508562 רמי

 

 מגיני דלתות, מוצרי נגישות ועוד.( )מגביל מרווח פתיחת חלון, מוצרי בטיחות נוספים.  - בטיחותי

 קטלוג המוצרים של בטיחותי 

 

 מצלמות ועוד מערכות כניסה - סיניה מערכות אבטחה כרמיאל

ופתיחה באמצעות   מצלמות ציוד להתקנת שער חשמלי/אינטרקום/מערכות כניסה מתקדמות הכוללות 

 סלולרי, חייגן שער פתוח ומצלמות. 

0508282828 

 

 מוצרי בטיחות נוספים במחירים נוחים  -פרזול ג'סי 

 , מגן אצבעות, פס נגד החלקה

 

 סלולרי מערכות פתיחה מתקדמות על בסיס 

es.com/?lang=he-https://www.pal 

 

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F221274320817
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F221274320817
http://www.glassmigun.co.il/about-2.html
https://www.betihuty.co.il/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA?page=1
https://www.betihuty.co.il/image/catalog/Catalog%2029.6.2017.pdf
https://www.pirzul-gerassi.com/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=3541&category=3043
https://www.pirzul-gerassi.com/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=3481&category=3043
https://www.pal-es.com/?lang=he


 משווק מוצרי כניסה ואבטחה 

 קולטק מחשבים בע"מ פקיעין 

http://www.calltech.co.il/ 

 

 0522813833מעבדה מוסמכת לכיבוי אש בעז כהן - להבות כרמיאל

 0505290858חשמלאי בודק מומלץ איית חשמל 

 בחצר 

 

 

 דשא עוז    -משטחי בטיחות 

 0547338033 -מנהל מכירות ארצי  עופר 

 

 תאורה במעון  

בתאורת לד גם    היום פתרונות זולים ותקנייםרגה נורות הבבתי ו ם  יאורה ישנם להחליף גופי תבמקו

 ית. להברגה וגם לגופי פלורסנט העשויים ממעטפת פלסטיק תקנ

 נמצא כאן אחד מהם 

 

 

וקבלת מחיר התקשרו   להפניה  – מההתאחדות  בהפניהממונה בטיחות: מחירים מיוחדים  

0507618116 

 

 

 

 

 

http://www.calltech.co.il/
http://www.ledlight-israel.co.il/product/%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%93-%d7%a0%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7-t8-18w/


 להצטרפות להתאחדות 

 רשימת בודקים מומלצים בהסדר:  

 גן בטוח כל הארץ - .מכון התקנים הישראלי1

 ש"ח 800לחברי ההתאחדות  

 0507618116צרו קשר עם יניב 

   – חות למוסדות חינוך . חגי אבטליון ממונה בטי2

 ש"ח   351חדות ההתאלחברי 

 להזמנת בדיקה לחצו כאן 

 

 

 

 

 

 

https://hmeonot.org.il/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D/
https://hmeonot.org.il/product/%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%9e%d7%91%d7%93%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/

