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משרד התעשיה המסחר והתעסוקה  משרד הבריאות  משרד הבינוי והשיכון
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נספח 6: ציוד המעון

6.1: רשימת ציוד למעון בו שוהים 70 ילדים:

כמותשםמס' סידורי

מטבח

�וונטה ו/או קולט אדים1.

�בלנדר2.

�מקרר תעשייתי3.

�מקרר ביתי4.

�מיקסר תעשייתי5.

�תנור אפייה6.

�גז-כיריים 3 להבות7.

�מקפיא8.

�מדיח כלים9.

�מיחם למים10

ספלים, צלחות מרק, צלחות מנה עיקרית- הכל מפלסטיק11.
)לא חד פעמי(

�0

- לא משוננים 12. - עם שינים קצרות, סכינים  כפיות, כפות, מזלגות 
וללא חוד. הכל קצר ומותאם לגיל הילדים.

�50

��כלי הגשה: קערות מנירוסטה להגשת מזון חם + מכסים אטומים.13.

��קערות מפלסטיק להגשת מזון קר14.

��מצקות15.

��כפות הגשה16.

�מגש פורמייקה17.

��קנקני שתייה מפלסטיק18.

3מלחיות19.

��סלסילות לחם20.

�קופסאות לחלוקת סכו"ם21.

�-�מייבש כלים22.

�מייבש סכו"ם23.

�סיר מס' ��24.

כמותשםמס' סידורי

�סיר מס' ��25. 

�סיר מס' 26�0. 

�סיר מס' ��27. 

�סיר מס' ��28. 

�סיר מס' 2930. 

�סיר מס' �303. 

�סיר מס' �313. 

�מחבת גדולה32. 

�מחבת קטנה33. 

�קומקום גדול34. 

�פינג'אן35. 

�משולש לכיור36. 

�מסננת לכיור37. 

�משאבה לכיור38. 

�מרסק תפו"א39. 

�כלי טיגון ומזלג )טי(40. 

�מצקיות רגילות41. 

�מצקת גדולה42. 

�סכינים למטבח 43. 

�סכין לחם44. 

�סכין בשר45. 

�קולפנים שונים46. 

�קערות פלסטיק גדולות47. 

�פומפיות48. 

�פותחן קופסאות49. 

�פותחן בקבוקים50. 

�מד מידות51. 
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משרד התעשיה המסחר והתעסוקה  משרד הבריאות  משרד הבינוי והשיכון

כמותשםמס' סידורי

�מסחטה52. 

�קרש חיתוך53. 

�קרש בשר מפלסטיק54. 

�מערוך55. 

�כף עץ56. 

�ארגז לחם57. 

�מאזנים58. 

�מלחייה גדולה59. 

��מחזיקי מפיות60. 

�כלי להורדת בצק61. 

�מברשת מריחה62. 

�מנפה63. 

�כלי עץ64. 

�מכלי תבלינים65. 

�כפות מזון66. 

�5 ויותרמכלי אחסון מזון עם סגירת הרמטית67. 

�סל קניות68. 

�מעמד לירקות69. 

5ארגז אחסון70. 

�תבנית אפיה מס' ��71. 

�מסננת על רגל אחת72. 

�סט פיירקס לקפה73. 

��צלחות לצוות ולאורחים74. 

�סט כוסות75. 

�כלי סוכר76. 

�כלי לחלב )� גדול + � קטן(77. 

�מפיון78. 

�מברשות לניקוי כלי אוכל79. 

�משטח עבודה מנירוסטה80. 

�כסאות81. 

��מדפי אחסון למזווה 82. 

כמותשםמס' סידורי

3עגלות הגשת מזון83. 

�עגלת קניות84. 

�מתקן לניירות ניגוב ידיים 85. 

�משחיז סכינים86. 

חצר משק

�סולם87. 

�משפך88. 

�צינור גומי89. 

�מגרפת חצר90. 

�*�מברג, פטיש, צבת, גומי לברז 91. 

חדר צוות - ריהוט וציוד

�שולחן סלוני92. 

�כורסאות )�/� כורסה(93. 

�ספת עץ עם מזרון גומי אויר94. 

�ארון בגדים לצוות95. 

�מדף96. 

�וילון97. 

�שטיח98. 

משרד - חדר מנהלת )חלק מהציוד לכל המעון(

�שולחן כתיבה מעץ99. 

�כסא100. 

�כסאות עץ או פורמייקה101. 

�מדפים102. 

�וילון )לפי הצורך ��- מ' בד(103. 

�שטיח 104. 

�ארון עץ למשרד105. 

�פנס קסם106. 

�מטול107. 

�רשמקול או טייפ - דיסק108. 

�מקרנה109. 

מכשיר למינציה 110. 
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כמותשםמס' סידורי

לכל הכיתותמזגנים ו/ או מאווררים והסקה מרכזית111. 

חדר כביסה

3דליים לשטיפת מרצפות112. 

3מגבים113. 

3מטאטאים114. 

3יעה115. 

�חובט שטיחים116. 

3קערות כביסה117. 

�אוגר כביסה118. 

�מעמד לייבוש כביסה 119. 

� חבילותמהדקי כביסה120. 

�סל כביסה121. 

�קולב122. 

מכונת כביסה123. 

�מייבש כביסה124. 

3ארונות לחומרי ניקוי ושירותים125. 

כיתת תינוקות )3 ח' - 1.3 ש'(

��מיטת עץ �0x90 ס"מ126. 

��מזרונים אורטופדיים לתינוק127. 

�ארונות לאכסון כלי מיטה128. 

�מדפים129. 

�כונניות לאכסון אבזרים130. 

�ארון נעלים נייד131. 

�עגלול132. 

�שולחן טיפולים + מזרון החתלה133. 

�שולחנות פורמייקה עם פינות מעוגלות �0*13490. 

�פח אשפה גדול עם מכסה אוטם135. 

�מברשות לשירותים136. 

��כסאות עץ עם משענת 137. 

�0סדינים138. 

��שמיכות פיקה139. 

כמותשםמס' סידורי

��שמיכות צמר )אורלון(140. 

�3ציפות141. 

��מגבות פרוטה142. 

�0סינר אוכל143. 

�מתקן לנייר חד-פעמי144. 

�תמונות קיר אמנותיות145. 

לפי הצורךוילונות146. 

�פלקטים147. 

�שטיחים לזחילה בגוון אחיד או לינוליאום148. 

�לוח קיר פעיל משטיח 149. 

�0חיות גומי למיניהם150. 

5בובות בד151. 

�חיות גרירה 152. 

�משאיות, כלי תחבורה מפלסטיק153. 

�מראה נמוכה 0.�0*�0.� מ' עם תו תקן154. 

�0סלסילות לצעצועים155. 

�עגלות מיני מעץ156. 

כמה שיותרמשחקי הרכבה שונים 157. 

�0 לפחותתיבות ממויינות158. 

תיבהרעשנים שונים159. 

חבילהקוביות ברזנט או פלסטיק גדולות160. 

�0חיות פרווה161. 

חצר תינוקות

�מנהרת זחילה162. 

�מגלשת פלסטיק לתינוקות163. 

�פינת מים ליחיד164. 

לפי הצורךצעצועים ומכלים165. 

�נגררים166. 

�ארגז חול לפי התקן + סככה + כיסוי ברזנט167. 

מרפסת זחילה לתינוקות

�שטיח או לינוליאום168. 
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ה. נספחים
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כמותשםמס' סידורי

�פעילויות לקיר169. 

כיתת פעוטות  )1.3-2 ש'(

�שולחנות מעץ ופורמייקה מעוגלות בפינות170. 

��כסאות עץ 171. 

�ארון אכסון מצעים172. 

�-�עגלת מזרונים173. 

�ארון תאים174. 

�מדפים מעץ175. 

�כונניות )חלק סגור, חלק מדפים(176. 

�ארון נעלים נייד177. 

��מזרונים אורטופדיים178. 

�ספסל החתלה179. 

�מתקן לנייר החתלה180. 

�פח אשפה גדול עם מכסה אוטם181. 

�0סירי לילה182. 

�מברשות לשירותים183. 

�ארון תאים לחומרי יצירה184. 

�5לבנים, סדינים185. 

�5ציפות 186. 

��שמיכות פיקה187. 

��שמיכות צמר )אורלון(188. 

�0מגבות פרוטה189. 

�מתקן לנייר חד-פעמי190. 

לפי הצורךוילונות 191. 

�0סינרי אוכל192. 

3שטיחים בגוון אחיד או לינוליאום193. 

3תמונות קיר אמנותיות194. 

�מראה 0.�0*�.�מ'.195. 

�עגלת סלסלות אכסון196. 

�ספריה תלויה197. 

�שולחן ספריה מעץ / פורמייקה198. 

כמותשםמס' סידורי

�כסאות עץ לשולחן ספריה199. 

�פינת מטבח הכוללת כיריים, כיור, ברזים וכלי מטבח200. 

�שולחן מטבח מעץ201. 

�כסאות לשלוחן מטבח202. 

�-�מיטת בובה203. 

�ארון בגדים לבובה204. 

�עגלות בובה על גלגלים205. 

�בובות בד ופרווה206. 

�ארון תחפושות מעץ207. 

�קרש גיהוץ208. 

�מגהץ209. 

�פרגוד חד תכליתי210. 

�שולחן לבן לרופא211. 

�כסא עץ לבן לרופא212. 

�מיטת רופא213. 

�ארון עזרה ראשונה לפינת רופא214. 

�-3כסויי בד לספות ממזרונים215. 

� סטקוביות נבובות )חלולות( 216. 

� סטקוביות מוצקות + ארון217. 

� מתקן לייבוש ציורים218. 

� פינת טבע219. 

�שולחן מים220. 

�שולחן חול221. 

�שולחן חומר חרסיתי222. 

לפי הצורךצעצועים ומשחקי הרכבה 223. 

לפי הצורךתיבות ממויינות224. 

לפי הצורךכלי מוסיקה ותנועה225. 

לא חובהתיאטרון בובות + בובות יד ואצבע226. 

חצר פעוטות

3מריצות227. 

�-�מתקני חצר לפי תו תקן מאושר228. 
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מתקן בעל � נדנדת עלה ורד229. 
נדנדות

לפי הצורךכלי משחק בחול230. 

5משחקי גרירה והליכה231. 

כיתת בוגרים )גילאי 2-3(

�שולחנות עץ + פורמייקה �0*23290. 

�3כסאות עץ233. 

30מזרונים אורטופדיים234. 

�-�עגלת מזרונים235. 

�ארון תאים עץ+ פורמייקה236. 

�ארון אכסון מצעים237. 

5מדפים238. 

3כונניות239. 

�ארון נעלים נייד240. 

90סדינים �0*241��0. 

�0ציפות בד ��0*242�0. 

35שמיכות פיקה �30*243��5. 

30שמיכות צמר )אורלון( �00*244�50. 

�מתקן מגבות נייר245. 

�ספסל החתלה246. 

�פח אשפה גדול עם מכסה אוטם247. 

�סירי לילה248. 

�מברשות לשירותים249. 

לפי מספר וילונות250. 
החלונות

�-3שטיחים בגוון אחיד או לינוליאום251. 

לפי הצורךקולבים באמבטיה למגבות בד ומעילים252. 

3תמונות קיר253. 

�ספריה תלויה254. 

�שולחן ספריה255. 

�כסאות עץ לספריה256. 

כמותשםמס' סידורי

�מראה 0.�0*�.�מ'.257. 

�עגלת סלסלות אכסון258. 

�פינת מטבח הכוללת כיריים, כיור, ברזים וכלי מטבח259. 

�שולחן מטבח מעץ260. 

�כסאות לשלוחן מטבח261. 

�-�מיטת בובה262. 

�ארון בגדים לבובה263. 

�עגלות בובה על גלגלים264. 

�-�עגלות סופרמרקט265. 

�בובות בד ופרווה266. 

�ארון תחפושות מעץ267. 

�קרש גיהוץ268. 

�מגהץ269. 

�פרגוד חד תכליתי270. 

�שולחן לבן לרופא271. 

�כסא עץ לבן לרופא272. 

�מיטת רופא273.

�ארון עזרה ראשונה לפינת רופא274.

�-3כסויי בד לספות ממזרונים275.

� סטקוביות נבובות )חלולות( 276.

� סטקוביות מוצקות + ארון277.

� מתקן לייבוש ציורים278.

� פינת טבע279.

�שולחן מים280.

�שולחן חול281
�שולחן חומר חרסיתי282.
לפי הצורךבובות, צעצועים ומשחקי הרכבה 283

לפי הצורךתיבות ממויינות284.

לפי הצורךכלי מוסיקה ותנועה285.

�תיאטרון בובות + בובות יד ואצבע286.

�לוח מגנט לקיר287.

�לוח שטיח פעיל לקיר288.



3�

ה. נספחים
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כמותשםמס' סידורי

�לוח מחיק לקיר289.

�שולחן מדע290.

�דוכן קניות291

חצר כיתת בוגרים

3עגלות חצר מעץ או פלסטיק קשיח292.

�מריצות293

כמותשםמס' סידורי

� עם � נדנדת עלה ורד )ברזל + עץ( + כונן ברזל294.
נדנדות

�מתקן עץ מתאים לגיל בעל תו תקן295.


