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תהליך עבודה של הקבלן והמתכנן
תהליך תכנון:
 באחריות האדריכל לתכנן את מערך השילוט בתחנה בהתאם לפרוגרמת שילוט הרכבת ובהתאמה למבנה התחנה וצרכיה המיוחדים. כל אבי הטיפוס השונים מופיעים בפרוגרמה זו. אין לתכנן אבי טיפוס אחרים אשר לא מופיעים בפרוגרמה. יש להתייחס לכל הפרטים הטכניים המופיעים בפרוגרמה. אפיון השילוט והדרישות לתכנון עבור אנשים עם מוגבלות יהיו גם על פי התקנות והתקנים הבאים: 1.1תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)
התשס"ג – 2003 -תוספת התשיעית (תקנה  :)27מיתקן מרכזי  -בנושאים הבאים :
נגישות הסביבה שמחוץ למבנה והמבנה ,מיתקנים שילוט ותקשורת.
 1.2ת"י  1918חלק : 4
סעיפים  1.5.1אמצעים חזותיים 2.2.1-2.2.4 ,דרישות תכנון 2.2 ,שילוט 2.3 ,עמדת מודיעין.
 1.3ת"י  1918חלק  – 3.1לנושא סימון קומה במעלית על מזוזות הדלת בכל קומה.
 1.4תקנות התכנון והבניה חלק ח' -1לנושא סימון דלתות ומחיצות שקופות ( )8.79ומעליות .לאחר גמר התכנון יש להעביר לאישור כל האגפים הרלוונטים ברכבת.
 על יועץ החשמל של המתכנן להמציא תוכניות יחודיות לנושא השילוט המפרטות את כל הזנות החשמל ,מיקום השנאים וכל נושא חשמלי רלוונטי.תהליך ביצוע:
על הקבלן הראשי לבחור מפעל לייצור שלטים בעל הנסיון והידע הנדרש לעבודה מסוג זו לביצוע העבודה.
לפני ביצוע השלטים על מפעל השלטים לקבל אישור על התכנון הגרפי מידי האדריכל המתכנן.
לפני ביצוע השלטים על מפעל השלטים לקבל אישור על התכנון הפיסי של השלטים ,ייצורם והתקנתם.
יש להגיש אישור קונסטרוקטור ויועץ חשמל על אופן בניית השלטים ,אופן ביסוסם והתקנתם.
בסוף העבודה יגיש דרך הקבלן הראשי שרטוטי AS MADE

תהליך פיקוח:
בסיום התקנת השלטים על האדריכל המתכנן לפקח על ביצוע השלטים ואופן התקנתם.
במידה ויתגלו תקלות על הקבלן הראשי לדאוג לתיקונם.
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אופן הצבת שלטים
מיקום המידע יהיה עקבי
בשלטים לצדי הדרך
א .מרכזו של המידע בשלט יהיה בגובה ( )160-140ס"מ
ב .תחתית המידע מינימום  100ס"מ מפני הדרך ,קצהו העליון של המידע בשלט מקסימום  200ס״מ
ג .בשלטים מישושיים ,כל המידע המישושי יהיה בין  140ס"מ ל 160-ס"מ
ד .שלט זיהוי לצד דלת יותקן בצד של ידית הדלת
שלטים מעל הדרך
שלטים מעל הדרך ימוקמו בגובה מינ'  200ס"מ מפני הדרך.
בחללים גדולים בתוך בניינים שצפויה בהם התקהלות ,יש לשקול התקנת שלטים מעל הדרך ,נוסף על שלטים לצדי הדרך ,מעל גובה  200ס״מ ,כדי למנוע את הסתרתם.
שלטי הכוונה ייראו מכל כיווני ההגעה אל צומת מסדרונות ,השלטים יוצבו בהתאם לנדרש בציור  1ובגבהים 200\150
בצומתי מסדרונות יוצבו שלטים המכוונים אל מעליות ואל בתי שימוש ,לרבות בתי שימוש נגישים.
במסדרון ארוך או בעל צמתים רבים ,יוצבו שלטי ההכוונה כמה פעמים ,לפי הצורך ,כדי שיאשרו למבקר שהוא מתקדם בדרך הנכונה ,ויובילו אותו עד למקום
שממנו אפשר לזהות את היעד בבירור.
נוסף על כך ,אם יש צורך ,אפשר להשתמש בשלטים מעל הדרך מעל גובה 200

ציור  – 1דוגמות למיקום שלטים בצומת מסדרונות (המידות בסנטימטרים)

ציור  – 1דוגמות למיקום שלטים בצומת מסדרונות (המידות בסנטימטרים)
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אופן הצבת שלטים
 .1שטחי חוץ:
ב .אם יש בשטחי חוץ דרכים שהן נגישות ודרכים שאינן נגישות ,לכוון מסמוך לכניסה הנגישה בשלטי הכוונה אל הדרכים הנגישות כולל סמל הנגישות הבין-לאומי.
ג .אם יש בשטחים פתוחים בתי שימוש נגישים ,לכוון אליהם מסמוך לכניסה הנגישה .
ד .בשטחי חוץ ובשטחים פתוחים להציב שלטי הכוונה לעבר היציאות.
 .2כניסה ויציאה
לסמן כניסה נגישה ,וכן דרך נגישה או חלקה ,המתפצלים מהדרך הרגילה ,בסמל הנגישות הבינ"ל .זיהוי הכניסה הנגישה והכוונה לדרך הנגישה אם היא מתפצלת מהדרך הרגילה.
 2.1אם יש בבניין \בתחנה\בשטחי חוץ גם כניסות ויציאות שאינן נגישות אז:
 לזהות את הכניסות והיציאות הנגישות בשלט זיהוי כולל סמל נגישות בינ"ל. אם הכניסה או היציאה הנגישה אינן נראות לעין ,לכוון אליהן מהכניסות או היציאות שלא נגישות ,כולל סמל הנגישות הבינ"ל. .3בתוך הבניין סמוך לכניסות במקום בולט לעין ,לכוון למקומות שלהלן כולל סמל מתאים ,אם הם אינם גלויים לעין לאדם הנמצא בסמוך לכניסה:
 מעלית ,מדרגות ,כבש (דרכי התגברות על הפרשי גובה) בקומת הכניסה. בתי שימוש לרבות בתי שימוש נגישים. -עמדת מודיעין\ קופה.
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סמלים

מטרונית

רכבל

הורד וסע

טרמינל אוטובוסים

רכבת קלה

מוניות

אוטובוסים

?
שמירת חפצים (לוקר)

אבדות ומציאות

מודיעין

מכשיר עזר לשמיעה

שרותים נגישים

שרותי גברים

שרותי נשים

שרותים נשים/גברים

אזור החתלה

מכשיר לקניית כרטיס

אזור המתנה

טלפון ציבורי

ליקויי שמיעה

אין כניסה

אשפה

מזנון

ירידה במדרגות

עליה במדרגות

מעלית

דרגנוע

חץ שמאלה למטה

חץ למטה ימינה

חץ שמאלה ולמעלה

חץ ימינה ולמעלה

חץ שמאלה

חניית נכים

אש
ארון כיבוי אש

אש
ארון כיבוי אש

אש
ארון כיבוי אש

הערה :גובה הסמלים בשלטים מותנה במרחקי הצפייה ,יש לקבוע גובה סמל לפי טבלאות מצורפות בעמודים 138 ,137
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חץ ימינה

חניה

חץ למטה

חץ למעלה

חשמל
ארון חשמל

כניסה למרחב מוגן

מילוט ימינה

מילוט שמאלה

צבעוניות

רקע לשלטים מוארים כחול
Oracal 8500- 05
רקע לשלטים לא מוארים כחול
Oracal 631- 086
panton 274 c
CMYK 100-100-0-28
RGB 38-36-112
רקע ירוק לשלט מאיר יציאה ירוק
Oracal 8500- 87
רקע לשלטים לא מוארים ירוק (מחסה)
Oracal 631- 062
panton 355 c

Oracal 8500- 31
רקע לשלטים לא מוארים אדום
Oracal 631- 032
panton 485 c
CMYK 0-95-100-0
RGB 206-50-41
Oracal 8500- 20
רקע לשלטים לא מוארים צהוב
Oracal 631- 020
panton 143 c
CMYK 0-40-100-0
RGB 230-164-48
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panton CYAN c
CMYK 100-0-0-0
RGB 0-172-236

panton COOL GRAY 10 c
CMYK 0-2-0-60
RGB 127-126-130

טקסטים וחיצים
white

גופנים

HELVETICA
Helvetica LT BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Helvetica LT MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Helvetica LT REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Helvetica LT LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

WINsoft Naskh Pro

רפורמה

 مجدال هعيمق- نرحب القرية

MEDIUM רפורמה

WinSoft Naskh Pro ExtraBold

 مجدال هعيمق- نرحب القرية
WinSoft Naskh Pro Bold

WinSoft Naskh Pro Medium

 مجدال هعيمق- نرحب القرية

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
0123456789
REGULAR רפורמה

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
0123456789
LIGHT רפורמה

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
0123456789

WinSoft Naskh Pro Light

 مجدال هعيمق- نرحب القرية
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גופנים
הערה :יש לשאוף לנגישות מכסימאלית בכל נושא הכיתובים והגרפיקה המלווה אותם בהתאם לתקן הנגישות הישראלי

רפורמה

نرحب القرية HELVETICA

בשלטים בהם משולבים  3השפות בצורה אופקית השפה העברית תהיה מימין ,באמצע ערבית ומשמאל אנגלית

רפורמה

نرحب القرية

HELVETICA
בשלטים בהם משולבים  3השפות בצורה אנכית השפה העברית תהיה למעלה ,באמצע ערבית ולמטה אנגלית

כל הספרות בכל סוגי השלטים בכל השפות יהיו מסוג פונט רפורמה
כל כללי הנגישות יחולו על השימוש במידע מכל הבחינות האפשריות
על יצרן השלטים לרכוש כחוק את הגופנים מיצרן הגופן
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פרק  0מידות כיתובים וסמלים
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פרק  0מידות כיתובים וסמלים
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תרגום שמות תחנות
אופקים
אחיהוד
אחיטוב
אלעד
אשדוד
אשדוד  -עד הלום
אשקלון
באר יעקב
באר שבע
באר שבע  -מרכז
באר שבע  -אוניברסיטה
באר שבע  -צפון  /האוניברסיטה
נמל תעופה בן גוריון
בית יהושוע
בית שאן
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أوفاكيم
أحيهود

أحيتوڤ

إلعاد

أشدود

أشدود  -عاد هلوم
أشكلون

بئر يعقوب
بئر السبع

بئر السبع  -مركز

بئر السبع  -اجلامعة

بئر السبع  -شمال  /اجلامعة
مطار بن غوريون
بيت يهوشوع
بيت شآن

Ofakim
Ahihud
Ahituv
El’ad
Ashdod
Ashdod - Ad Halom
Ashkelon
Be'er Ya'akov
Be'er Sheva
Be'er Sheva - Center
Beer Sheva - University
Be'er Sheva - North/University
Ben Gurion Airport
Beit Yehoshua
Beit She’an

תרגום שמות תחנות
בית שמש
בנימינה
בת ים  -קוממיות
בת ים  -יוספטל
דימונה
הוד השרון
הוד השרון  -סוקולוב
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה  -מערב
חדרה  -מזרח
חולון  -וולפסון
חוצות המפרץ
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بيت شيمش
بنيامينا

بات يام  -كومميوت

بات يام  -يوسفطال
دميونا

هود هشارون

هود هشارون  -سوكولوڤ
هرتسليا

زخرون يعقوب

اخلضيرة  -غرب

اخلضيرة  -شرق

حولون  -ڤولفسون

حوتسوت همفراتس

חיפה  -חוף הכרמל

حيفا  -شاطئ الكرمل

חיפה  -חוף הכרמל (ש' רזיאל)

حيفا  -شاطئ الكرمل (جادة رزيال)

Beit Shemesh
Binyamina
Bat Yam - Komemiyut
Bat Yam - Yoseftal
Dimona
Hod HaSharon
Hod HaSharon - Sokolov
Herzliya
Zichron Yaakov
Hadera - West
Hadera - East
Holon - Wolfson
Hutzot HaMifratz
Haifa - Hof HaCarmel
(Haifa - Hof Hacarmel ( Raziel Blud.

תרגום שמות תחנות
חיפה מרכז -השמונה
חיפה  -בת גלים

حيفا  -بات چاليم

טייבה

الطيبة

טייבה  -מערב

الطيبة  -غرب

טירה
יבנה
יבנה  -מזרח
יבנה  -מערב
יוקנעם
יוקנעם  -כפר יהושוע
ירושלים
ירושלים  -יצחק נבון
כפר חב"ד
כפר מנחם
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حيفا مركز -هشمونا

الطيرة

يڤنه

يڤنه  -شرق

يڤنه  -غرب
يوكنعام

يوكنعام  -كفار يهوشوع
أورشليم

أورشليم  -يتسحاق ناڤون
كفار حباد

كفار مناحم

Haifa Center- HaShmona
Haifa - Bat Galim
Taibe
Taibe - West
Tira
Yavne
Yavne - East
Yavne - West
Yokne’am
Yokne’am - Kfar Yehoshua
Jerusalem
Jerusalem - Yitzhak Navon
Kfar Chabad
Kfar Menahem

כפר סבא  -נורדאו

كفار سابا  -نوردو

Kfar Saba- Nordau

כפר סבא  -צפון

كفار سابا شمال

Kfar Saba- North

תרגום שמות תחנות
כפר סבא  -נורדאו (א׳ קוסטיוק)
כרמיאל
לב המפרץ
להבים  -רהט
לוד
לוד  -גני אביב
לוד  -צפון
מגדל העמק  -כפר ברוך
מודיעין
מודיעין  -מרכז
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كفار سابا  -نوردو (أ .كوستيوك)
كرميئيل

ليڤ همفراتس

لهڤيم  -رهط
اللد

اللد  -جاني أڤيڤ
اللد  -شمال

مچدال هعيمك  -كفار باروخ
موديعني

موديعني  -مركز

Kfar Saba - Nordau/A. Kostiuk
Karmiel
Lev HaMifratz
Lehavim - Rahat
Lod
Lod - Ganei Aviv
Lod – North
Migdal Ha’Emek – Kfar Baruch
Modiin
Modiin Center

מזכרת בתיה

مزكيرت باتيا

Mazkeret Batya

מעוין שורק

معوين شوريك

Me'uyan Soreq

מרכזית המפרץ  -קו העמק

همفراتس املركزية  -خط هعيمك

מרכזית המפרץ

همفراتس املركزية

מרכזית המפרץ  -קו החוף

همفراتس املركزية  -خط الساحل

נהריה

نهاريا

HaMifratz Central Station - Emek line
HaMifratz Central Station - Coast line
HaMifratz Central Station
Nahariya

תרגום שמות תחנות
נשר
נתיבות
נתניה
נתניה  -ספיר
סגולה

نتيڤوت
نتانيا

نتانيا  -سابير
سچوال

עכו

عكا

תחנת עפולה ע״ש רפול

محطة العفولة على اسم الفريق (متقاعد) رافائيل ايتان

עפולה

العفولة

(רא״ל במיל׳ רפאל איתן)

עתלית
פתח תקווה  -סגולה
פתח תקווה  -קריית אריה
פאתי מודיעין
צומת חולון
קיסריה
קיסריה  -פרדס חנה
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نيشر

عتليت

بيتح تكڤا  -سچوال

بيتح تكفا  -كريات أريه
باتي موديعني

مفترق حولون

قيساريا

قيساريا  -برديس حنا

Nesher
Netivot
Netanya
Netanya – Sapir
Segula
Akko
Afula Station - In memory of Raful
()Lt. Gen. Rafael Eitan

Afula
Atlit
Petach Tikva- Segula
Petach Tikva - Kiryat Arye
Pa’atei Modiin
Holon Junction
Caesarea
Caesarea - Pardes Hanna

תרגום שמות תחנות
קריית גת
קריית חיים
קריית מוצקין
קריית מלאכי
קריית מלאכי  -יואב
ראש העין  -צפון
ראש העין דרום
ראשון לציון
ראשון לציון  -הראשונים
ראשון לציון  -משה דיין
רחובות
רחובות (א׳ הדר)
רמלה
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كريات چات

كريات حاييم

كريات موتسكني
كريات مالخي

كريات مالخي  -يوآڤ

روش هعاين  -شمال
روش هعاين  -جنوب
ريشون لتسيون

ريشون لتسيون  -هرشونيم

ريشون لتسيون  -موشيه ديان
رحوڤوت

رحوڤوت (أ .هدار)
الرملة

רמלה  -דרום

الرملة  -جنوب

בני ברק  -רמת החייל

بني براك  -رمات هحيال

Kiryat Gat
Kiryat Haim
Kiryat Motzkin
Kiryat Malakhi
Kiryat Malakhi -Yoav
Rosh HaAyin - North
Rosh HaAyin - South
Rishon LeZion
Rishon LeZion – Harishonim
Rishon LeZion – Moshe Dayan
Rehovot
(Rehovot (A. Hadar
Ramla
Ramla - South
Bnei Brak - Ramat Ha’hayal

תרגום שמות תחנות
רעננה  -דרום
רעננה  -מערב
שדרות
תל אביב  -יפו
תל אביב  -האוניברסיטה
תל אביב  -מרכז הירידים
תל אביב  -סבידור מרכז
תל אביב  -השלום

رعنانا  -جنوب
رعنانا  -غرب
سديروت

تل أبيب  -يافا

تل أبيب  -اجلامعة

تل أبيب  -مركز املعارض

تل أبيب  -ساڤيدور مركز
تل أبيب  -هشلوم

תל אביב  -ההגנה

تل أبيب  -ههچنا

ירושלים  -מלחה

أورشليم  -املاحله

ירושלים  -גן החיות התנ״כי

أورشليم  -حديقة احليوان التوراتية

كفار سابا شمال
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Raanana - South
Raanana - West
Sderot
Tel Aviv - Jaffa
Tel Aviv – University
Tel Aviv - Convention Center
Tel Aviv – Savidor Central
Tel Aviv – HaShalom
Tel Aviv – HaHagana
Jerusalem - Malha
Jerusalem - Biblical Zoo

תרגום שמות תחנות -רזרבה
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תרגום מינוחים
אין יציאה
יציאת חרום

مخرج الطوارئ

ליציאת חרום

إلى مخرج الطوارئ

מילוט

مخرج الهرب

מחסה
אל המחסה
מרחב מוגן
למרחב המוגן
רציף
למיגונית
תחנת רכבת
לתחנת הרכבת
רכבת ישראל
תחנות רכבת ישראל
תחנת
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ال مخرج

منطقة محمية

إلى املنطقة احملمية
ملجأ

إلى امللجأ
رصيف

إلى الغرفة احملمية
محطة قطار

إلى محطة القطار
قطار إسرائيل

محطات قطار إسرائيل
محطة

No Exit
Emergency Exit
To the Emergency Exit
Escape
Shelter
To the Shelter
Secure Area
To the Secure Area
Platform
To the Mobile Shelter
Train Station
To the Train Station
Israel Railways
Israel Railways Stations
Station

תרגום מינוחים
תחנה
לתחנה
כניסה
אין כניסה
יציאה
ליציאה
רציפים
לרציף
לרציפים
רציף מס'
גשר
לגשר
מנהרה
למנהרה
מיגונית
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محطة

إلى احملطة
دخول

ممنوع الدخول
خروج

إلى اخملرج

أرصفة

إلى الرصيف

إلى األرصفة
رصيف رقم
جسر

إلى اجلسر
نفق

إلى النفق

غرفة محمية (ميغونيت)

Station
To the Station
Entrance
No Entry
Exit
To the Exit
Platforms
To the Platform
To the Platforms
Platform No.
Bridge
To the Bridge
Tunnel
To the Tunnel
Mobile Shelter

תרגום מינוחים
קופה
לקופה
קופות
לקופות
כרטיס
מכונה למכירת כרטיסים
אולם נוסעים
לאולם הנוסעים
ירידה לרציפים
ירידה לרציף
מודיעין
מנהל התחנה
סכנה
אין מעבר
סכנה אין מעבר
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شباك التذاكر

الى شباك التذاكر

شبابيك التذاكر

الى شبابيك التذاكر
تذكرة

الة بيع التذاكر

قاعة املسافرين

الى قاعة املسافرين
النزول الى االرصفة
النزول الى الرصيف

استعالمات
مدير احملطة
خطر

ال يوجد ممر للعبور

خطر  -ال يوجد ممر للعبور

Ticket office
To the Ticket office
Ticket offices
To the Ticket offices
Ticket
Ticket Machine
Passenger Hall
To the Passenger Hall
Stairs to the Platforms
Stairs to the Platform
Information
Station Manager
Danger
No Entry
Danger - No Entry

תרגום מינוחים
אסור לעשן
אזור אסור לעישון
אזור מותר לעישון
עליה לרציף
עליה לרציפים
חשמל
אש
תקשורת
ארון חשמל
ארון אש
ארון תקשורת
מקלט
למקלט
מונית
אוטובוס
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ممنوع التدخني

منطقة محظورة التدخني

يسمح التدخني في هذه املنطقة

الصعود الى الرصيف

الصعود الى االرصفة
كهرباء
حريق

اتصاالت

خزانة الكهرباء
خزانة حريق

خزانة االتصاالت
ملجأ

الى امللجأ

سيارة أجرة
حافلة

Smoking is prohibited
Non-smoking Area
Smoking Area
Stairs to the Platform
Stairs to the Platforms
Electricity
Fire
Communication
Electricity Box
Fire Box
Communication Box
Shelter
To the Shelter
Taxi
Bus

תרגום מינוחים
תחנת אוטובוסים
טלפון
טלפון חרום
אזור המתנה
מעלית
למעלית
מעליות
למעליות
מדרגות
למדרגות
מעבר לנכים
מעבר נגיש
אינפורמציה
לרחוב
לכביש
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موقف احلافالت
هاتف

هاتف للطوارئ

منطقة انتظار
مصعد

الى املصاعد

مصاعد

الى املصاعد
ساللم

الى الساللم

ممر لذوي االحتياجات اخلاصة
ممر لذوي االحتياجات اخلاصة
معلومات

الى الشارع

الى الطريق

Bus Station
Telephone
Emergency Telephone
Waiting Area
Elevator
To the Elevator
Elevators
To the Elevators
Stairs
To the Stairs
Passage for the disabled
Accessible passage
Information
To the Street
To the Road

תרגום מינוחים
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אזור חניה לאופניים

موقف للدراجات الهوائية

אזור חניה לאופנועים

موقف للدراجات النارية

אסור לרכב על האופניים בשטח התחנה

ممنوع ركوب الدراجات في احملطة

חניה

موقف سيارات

לחניה

إلى موقف السيارات

אין חניה

ممنوع الوقوف

חניה נכים

موقف لذوي االحتياجات اخلاصة

כניסה לחניון

مدخل موقف السيارات

סכנה! תנועת רכבות

خطر! حركة قطارات

יציאה מהשער אסורה למעט בשעת חרום

يحظر اخلروج من هذه البوابة إال في حاالت الطوارئ

זהירות! מרווח בין הרציף למדרגות הקרון

تنبيه! هناك فراغ بني الرصيف ودرجات العربة

סכנה! הירידה מהרכבת מחוץ לתחום הרציף אסורה

خطر! النزول من القطار خارج حدود الرصيف ممنوع

סכנה -תנועת רכבות

اخلطر  -حركة قطارات

הכניסה בתפקיד בלבד

الدخول للمصرح لهم فقط

הכניסה אסורה

ممنوع الدخول

Bicycle Parking Area
Motorcycle Parking Area
Riding a bicycle in the station is forbidden
Parking
To the Parking Lot
No Parking
Disabled parking
Entrance to the Parking Lot
Danger! Trains passing
Exit from this gate is forbidden except in the case of an emergency
Warning! There is a gap between the platform and the train carriage steps
Danger! Exiting the train outside the terminal area is forbidden
Danger - Trains passing
Entry for authorized personnel
Entry forbidden

תרגום מינוחים
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נא להתרחק משפת הרציף

يرجى االبتعاد عن حافة الرصيف

עמדת תשלום

محطة دفع

Payment Station

אזור החתלה

منطقة لتحفيض األطفال

Baby Care Area

אזור הנקה

منطقة الرضاعة الطبيعية

Nursing Area

קומה

طابق

Floor

מחסן

مخزن

Warehouse

מזנון

بوفيه

Snack Bar

העובר על החוק צפוי לקנס

من يخالف القانون سيكون عرضة للغرامة

אסור לחצות את הקו הצהוב! רכבות מהירות חולפות ליד הרציף

ممنوع تخطي اخلط األصفر! قطارات مسرعة متر بجانب الرصيف

דרגנוע

درج متحرك

לדרגנוע

إلى الدرج املتحرك

בית שימוש

مرحاض

Toilet

בתי שימוש

مراحيض

Toilets

Please keep back from the platforms edge

Violation of the law carries a fine
Do not cross the yellow line! Fast trains are passing near the terminal

Escalator
To the Escalator

תרגום מינוחים רזרבה
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מפרטים כלליים הסבר כללי לשיטת השילוט
השלטים בתחנות רכבת ישראל יחולקו באופן כללי לארבעה סוגים עיקריים:
 .1שילוט מואר חד צדדי ,מותקן על הקיר (באולם הנוסעים ,ברציפים או מחוץ לתחנה על הקירות החיצוניים).
 .2שילוט מואר דו צדדי ,מותקן בתלייה ,מהקרקע או בניצב לקיר (באולם הנוסעים ,ברציפים או מחוץ לתחנה מגגות ,סוככים וכד׳).
 .3שילוט שאינו מואר חד צדדי ,מותקן על הקיר (באולם הנוסעים ,ברציפים או מחוץ לתחנה על הקירות החיצוניים).
 .4שילוט שאינו מואר דו צדדי ,מותקן בתלייה ,מהקרקע או בניצב לקיר (באולם הנוסעים ,ברציפים או מחוץ לתחנה מגגות ,סוככים וכד׳).
הסוגים ( )1,2יהיו שלטים מוארים בלדים לפי עיצוב אחיד בגדלים שונים ומותאמים לצרכים המיוחדים בכל תחנה.
הסוגים ( )3,4יהיו שלטים לא מוארים מסוגים שונים כגון :שלטי בטיחות ,אזהרה ,הכוונה ועוד .לשלטים אלו המפרטים שונים והם אינם אחידים בתצורתם ובחומרים מהם יהיו עשויים.
בכל סוגי השלטים הגרפיקה תהיה אחידה מבחינת צבעוניות ,שימוש בגופנים ,שימוש בסמלים באופן שישרת את מיתוג רכבת ישראל.
מיקומי השלטים ,גודלם ,אופן התקנתם ,תכניהם המילוליים והגרפיים יעשו בהתאם להנחיות התקן הישראלי  1918חלק  4ועל פי כל התקנות הנילוות.
על קבלן השילוט לקנות כחוק את הגופנים הנדרשים על כל משקליהם מיצרן הגופן ולהשתמש בהם בהתאם לנדרש.

אחיטוב أحيتوڤ

AHITUV
דוגמא לסעיף 3

דוגמא לסעיף 1

PLATFORMS

דוגמא לסעיף 2
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EXIT

צד ב'

יציאה

2

צד א'

1

רציפים

קופה شباك التذاكر

מרחב
מוגן
דוגמא לסעיף 4

TICKETS

מפרטים כלליים מפרטים ללוחות מוארי לדים
 .1מבנה הלוח
 1.1לוח פרספקס שקוף בעובי  10מ"מ עם הדפסת משי או חירוץ מתאים כדי לגרום לפיזור אור אחיד
על גבי המשטח ,בכל מקרה השתנות עוצמץ התאורה בין מרכז הלוח לבין הדפנות לא יעלה על .20%
ראה שרטוט עקרוני עמוד .19
 1.2פסי הלדים יותקנו בדפנות הלוח ,במימד הארוך של השלט ,בשלטים שגובהם עולה על  30ס"מ
יותקנו פסי הלדים משני צידי הלוח.
מעל פסי הלדים המותקנים יש להדביק סרט איטום.
ראה שרטוט עקרוני עמוד .19
 1.3מפרט לדים :הלד מסוג  ,Tri-cip SMDבצפיפות של  60לדים למטר ,בעוצמה שלLumen 13
ללד בודד Lumen 780 ,למטר רץ.
מתח עבודה  12וולט ,הספק למטר .12W
יש לתכנן הזנה עצמאית לכל  2מטר.
אורך חיים של לא פחות מ 25,000 -שעות עבודה.
בשלטים חיצוניים שלא מצויים באולם הנוסעים ,רצוי לא להאיר בשעות היום ,אלא רק בשעת החשיכה,
רצוי לשלוט בזמני התאורה ע"י תא פוטו אלקטרי או בעזרת שעון שבת.
 .2חשמל
 2.1כללי
מתקן החשמל של מערכת השילוט יתוכנן ויבוצע ע"פ חוק החשמל,תקנות החשמל ,המפרט הכללי  08וכל התקנים הרלוונטים.
 2.2אינסטלציה חשמלית
האינסטלציה החשמלית למערכת השילוט תבוצע בעיקרה בצנרת סמויה שתוכן מראש ברצפת התחנה או בחללי התקרה האקוסטית .או בפרופיל השלט.
האינסטלציה תבוצע ע"י צינור מסוג מריכף  16מ"מ מסוג כבה מאליו בצבע ירוק ובכל תו תקן מתאים.
באזורים בהם ידרשו מעברים גלויים ,יותקנו תעלות פי.וי.סי בחתך  6X4ס"מ למעבר הכבלים.
התעלות יותקנו עם זויות וסופיות אורגינליות של יצרן התעלות ויהיו בצבע ע"פ אישור האדריכל.
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מפרטים כלליים מפרטים ללוחות מוארי לדים
בצנרת ו/או בתעלות יושחלו כבלים להזנת ה"דרייברים" ו/או השלטים בחתך מינימלי  2.5ממ"ר .הכבלים יהיו מסוג  N2XYו/או גמישים ושזורים עם מעטה "נאופרן".
 2.3ספקי הכח ("דרייברים")
ספק הכוח של השלט יותאם להספק הנצרך של התאורה בשלט עם יתירות של  40%לפחות מההספק המקסימאלי.
הספק יהיה בעל תו תקן ישראלי ויענה על דרישות המינימום ,כדלקמן:
מתח מבוא230VAC ± 10% :
חדר מבוא50Hz :
מתח מוצא12/24VDC ± 5% :
טמפרטורת סביבהºC -10ºC ÷ 60 :
דרגת הגנהIP67 :
בספק יהיו מהדקי כניסה ויציאה מתאימים ומקובעים לספק ,עם שילוט וזיהוי ברור ל INPUT-ו.OUTPNT-
 2.4קופסאות הגנה לספקי הכוח ("דרייברים")
בסמוך לכל שלט יותקן קופסת פח עם מכסה לפתיחה ואשר בתוכו יותקן ספק הכוח (או ספקי הכוח).
הקופסא תהיה מוגנת מים עם פתחי איורור מתאימים וגודלה תהיה בהתאמה לסוג ולכמות הספקים שיותקנו בה.
הקופסא תותקן במרחק של עד  3מ' מהשלט ומיקומה יקבל את אישורו של האדריכל.
מפרט טכני – קופסאות הגנה
גודל – ע"פ גודל וכמות ספקי הכוח.
צבע – ע"פ קביעת האדריכל
הגנות – הבטחה (ח"א)  1X6+Nלכניסת כבל ההזנה.
הבטחה (ח"א)  1X10+Nליציאת כבל לשלט.
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מפרטים כלליים מפרטים ללוחות מוארי לדים
ההתקנות בקופסא –
.1הספק ו/או הספקים יהיו מותקנים בדופן האחורית של הקופסא באופן קבוע ויציב.
.2ההבטחות  OUTPUT, INPUTיותקנו על פסי "דין" סטנדרטיים ועם מהדקים בהתאם.
.3ההבטחות והמהדקים ישולט בהתאם ליעודם עם שלטי סנדויץ.
.4בקופסא יהיה בורג+אום לחיבור מוליך הארקה כניסה מההזנה ויציאה לגוף השלט.
 2.5הארקה
בכל שלט יש לבצע חיבור להארקה המקומית.
הארקה תבוצע ע"י מוליך  10ממ"ר  CUPVCגמיש אשר יועבר בצנרת היעודית ו/או בתעלות ה.PVC-
הארקה תגושר לקופסת הספק (או הספקים) וכן לגוף השלט ,ע"י בורג+אום ,יעודי.
 2.6בדיקת מתקן החשמל
במקרים ומתן החשמל של השילוט לא יהיה במעמד בדיקת החשמל הכללית בתחנה ,נדרש לבצע בדיקת חשמל
נפרדת למתקן וזאת ע"י חשמלאי בודק.
ספק השלטים יעמיד לרשות החשמלאי הבודק את כל העזרה הנדרשת ויבצע את כל התיקונים ו/או ההשלמות של
דו"ח הבדיקה.
דו"ח הבדיקה יועבר למזמין ולמנהל הפרויקט.
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מפרטים כלליים מפרטים ללוחות מוארי לדים
השרטוטים בעמוד  32מהווים הצעה כללית בלבד למבנה שלט הלדים המואר.
יתכנו שימושים בפרופילים שונים בהתאם לצרכים השונים כל עוד הפרופילים עומדים במידות המסומנות.
קיים הבדל עקרוני בשילוט המצוי באולם הנוסעים לבין השילוט המצוי ברציפים.
באולם הנוסעים השילוט אינו חייב להיות מוגן מים והוא בעקרון דק יותר ,בין  2-4ס"מ.
ברציפים השילוט חייב להיות מוגן מים לחלוטין והוא בעקרון רחב יותר ,בין  4-6ס"מ.
בכל מקרה על המבצע לספק שרטוטי עבודה קודם לביצוע ולספק אישורי קונסטרוקטור ומהנדס חשמל לתקינות מערכת השילוט.
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מפרטים כלליים מפרטים ללוחות מוארי לדים

לוח פוליקרבונט

לוח פוליקרבונט
שקף מודפס

גב אחורי

פרופיל אלומיניום

שקף מודפס

פרופיל אלומיניום

שרטוט סכמתי לחתך אופייני
לשלט חד צדדי רחב

שורת לדים

לוח פרספקס

שרטוט סכמתי לחתך אופייני
לשלט דו צדדי רחב

לוח פרספקס מעביר אור

לוח פוליקרבונט

לוח פוליקרבונט

שקף מודפס

שקף מודפס

פרופיל אלומיניום
שרטוט סכמתי לחתך אופייני
לשלט חד צדדי צר

34

שורת לדים
שרטוט סכמתי לחתך אופייני
לשלט דו צדדי צר

1

שילטי זיהוי תחנה
שלט זיהוי תחנה קרקע חיצוני מס׳ 1.1
שלט שם תחנה בחזיתות המבנה מס׳ 1.2
שלט שם תחנה ברציפים מס׳ 1.3
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פרק  1שלט זיהוי תחנה מס׳ 1.1
מפרט :שלט זיהוי התחנה מותקן במתחם החיצוני של התחנה ומיקומו נקבע בד"כ לפי תנאי השטח וניראותו למרחק רב ככל הניתן.
יש להעדיף מיקום מרכזי כגון כיכר ,איי תנועה באזורי חניה ,כבישים מובילים.
השלט מותקן בשטח ונדרש אישור מהנדס מוסמך לביסוסו ,אופן בנייתו והתקנתו.
ראה שרטוטים טכניים בדפים הבאים.
אותיות חרותות בחזית משני הצדדים עם תאורת לדים פנימית עם אחריות לחמש שנים בהתאמה לתנאי חוץ.
חזית האותיות עשויה פרספקס קאסט עם אחריות לחמש שנים.
לפני תכנון השלט יש לקבל אישור אגף תכנון רכבת ישראל.

גובה אותיות עברית  8ס״מ
גובה אותיות אנגלית  8ס״מ
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פרק  1שלט זיהוי תחנה מס׳ 1.1
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פרק  1שלט זיהוי תחנה מס׳ 1.1
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פרק  1שלט זיהוי תחנה מס׳ 1.1

39

פרק  1שלט זיהוי תחנה מס׳ 1.1
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פרק  1שלט שם תחנה מס׳ 1.2
תאור :שלט שם התחנה מותקן בסמוך לכניסה הראשית ,בד"כ בחזית הקדמית ולעיתים במספר חזיתות ,השלט משמש לזיהוי התחנה ביום ובלילה.
מפרט :שלט שם התחנה יהיה עשוי בכמה תצורות.
אופי השילוט יקבע ע"י אדריכל המבנה בהתאם לאופי חזית המבנה.
השלט מותקן בד"כ בחזית הכניסה לתחנה אך יתכנו מקרים בהם החזית המשמעותית היא חזית אחרת.
השאיפה היא להשוות את גודל הכיתוב בשפות השונות אך תתכן אפשרות של הדגשת הכיתוב בעברית.
יש לשאוף לגובה כיתוב מינימלי של  20ס"מ וגובה סמל הרכבת לפחות  20ס״מ (עדיפות להגדלה).
גובה אותיות של  20ס״מ מתאים לצפייה ממרחק של  10מטר ,אם מרחק הצפייה הוא  20מטר יש להגדיל את גובה האות ל 40-ס״מ וכך הלאה.
יש לשאוף לתצורה של שורה אחת בשם התחנה.
קיימות  2תצורות אפשריות לשלט שם תחנה:
תצורה אותיות בודדות:
אותיות בנויות מאלומיניום צבוע עם חזית פרספקס קאסט צבעוני שקוף.
עובי האותיות ועומקם יותאם ספציפית לכל תחנה.
תאורה פנימית בעזרת לדים עם אחריות לחמש שנים.
ציפוי חזיתי בוויניל קאסט עם אחריות לתנאי חוץ של  5שנים.
התקנה סמויה לחזית המבנה כל אות לחוד ,אם לא מתאפשר -האותיות יותקנו לפס צבירה המותאם בצבעו לחזית.
תצורה זו אינה מומלצת מאחר וכמעט בלתי ניתן להאיר את האותיות בערבית.
יתכנו מצבים בהם רק האותיות בעברית והסמל יוארו פנימית.
תצורת קופסא מוארת:
קופסאת תאורה מאלומיניום צבוע או מצופה באנודייז מוארת פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים מוגנת מים.
חזית פרספקס או פנפלקס בהתאם לגודל השלט.
ציפוי חזיתי בוויניל קאסט עם אחריות לתנאי חוץ של  5שנים.
בשתי החלופות יש להכין מראש מקום התקנה חבוי של השנאי .המיקום צריך להיות לא רחוק מ 3-מטר מהשלט.
השנאי יהיה עם אחריות לשנתיים ויש לדאוג לאפשרות תחזוקה נוחה ואיוורור.
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פרק  1שלט שם תחנה מס׳  1.2תצורת קופסאת תאורה

حيفا  -بات چليم

חיפה בת גלים

HAIFA - BAT GALIM

קופסא מוארת פנימית
הגרפיקה דוגמא בלבד

שלט זה יותקן בחזית התחנה כחלופה ראשונה
* יש להעדיף ששם התחנה יהיה בשורה אחת

מינימום רווח

1/2-3/4 X
מינימום  20ס״מ X
80% X
1/2-3/4 X

X

מינימום רווח

חיפה
בת גלים
מפרט גרפי עקרוני
הגרפיקה דוגמא בלבד

הערה :בתצורה זו יתכנו חלופות עימוד אחרות
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X

מינימום רווח

X

מינימום רווח

حيفا  -بات چليم
HAIFA - BAT GALIM

שלט זה יותקן בחזית התחנה כחלופה ראשונה
* יש להעדיף ששם התחנה יהיה בשורה אחת

X

פרק  1שלט שם תחנה מס׳  1.2תצורת אותיות בודדות

חיפה  -בת גלים
حيفا  -بات چليم

חיפה  -בת גלים
حيفا  -بات چليم
HAIFA - BAT GALIM

HAIFA - BAT GALIM

אותיות בודדות -חלופת תצורה אנכית

אותיות בודדות -חלופת תצורה אופקית

הגרפיקה כדוגמא בלבד

הגרפיקה כדוגמא בלבד

הערה :תצורה זו אינה מומלצת עקב קושי הערת האותיות בערבית ,ניתן להשתמש בתצורה זו בחזיתות צידיות ללא תאורה או עם תאורה של האותיות בעברית בלבד
הערה :בתצורה זו יתכנו חלופות עימוד אחרות
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פרק  1שלט שם תחנה מס׳ 1.2

3-4 X

מינימום  20ס״מ X
X
X
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חיפה  -בת גלים
حيفا  -بات چليم
HAIFA - BAT GALIM

X
X
X

פרק  1שלט שם תחנה ברציפים מס׳ 1.3
תאור :שלט שם התחנה ברציפים מותקן ע"ג הרציף או בקירות סמוכים ותפקידו לזהות את שם התחנה לאנשים הישובים בקרונות.

 256-270ס"מ

מינימום  20ס"מ

רמלה

رملة

 104-110ס"מ

מפרט :שלט שם תחנה ברציפים הוא שלט מואר פנימית מוגן מים ומופיע בשתי תצורות עיקריות:
 .1שלט חד צדדי אשר מותקן ע"ג קיר לאורך הרציפים (שלט מס׳ .)1.3.1
 .2שלט חד/דו צדדי אשר מותקן ע"ג הרציף בקרקע (שלט מס׳ .)1.3.2
גודל השלט אחיד בד"כ אלא אם הוא מותקן במיקום שהוכן לו במיוחד (נישה מיוחדת וכד׳).
קופסאת תאורה מאלומיניום צבוע או מצופה באנודייז מוארת פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים מוגנת מים.
חזית פרספקס להגנה.
גרפיקה ע"ג שקף מודפס דיטלי ברזולוציה של  1440די פי אי.
תצורת שלט וויניל מודבק:
וויניל קאסט עם  5שנות אחריות בתנאי חוץ מודבק על רקע חזית הפרספקס.
יש להכין מראש מקום התקנה חבוי של השנאי .המיקום צריך להיות לא רחוק מ 3-מטר מהשלט.
השנאי יהיה עם אחריות לשנה ויש לדאוג לאפשרות תחזוקה נוחה ואיוורור.
רגלי השלט ,המסגרת והקושרות האופקיות יעשו מפרופיל אלומיניום מתאים צבוע לפי מפרט.
להתקנת השלטים ברצפת הרציף נדרש אישור מהנדס מוסמך מבחינת המבנה והביסוס.
* גובה אותיות (עברית) בשלט זה יהיה לפחות  20ס"מ.
הגובה העליון של השלט כאשר הוא מותקן מתחת לקירוי ברציף 240 -ס"מ.

RAMLA

 240ס"מ
 30ס"מ
 30ס"מ
שלט 1.3.1
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הגרפיקה דוגמא בלבד

פרק  1שלט שם תחנה ברציפים מס׳ 1.3
3/4 X

3/4 X
 256-270ס"מ

3/4 X

רמלה

رملة

3/4 X
להגדיל ככל הניתן

3/4 X
שלט 1.3.2

3/4 X
1/2 X
מינימום  20ס"מ

X

3/4 X
3/4 X

3/4 X

 256-270ס"מ

القدس األمة القدس األمة
שלט 1.3.2
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הגרפיקה דוגמא בלבד לשלט עם שורה אחת

קופסא מוארת מותקן קיר

Be›er Sheva - North / University

הגרפיקה דוגמא בלבד לשלט עם שתי שורות

קופסא מוארת מותקן קיר

 104-110ס"מ

X

להגדיל ככל הניתן

RAMLA

באר שבע צפון
האוניברסיטה

80% X
מינימום  20ס"מ

 104-110ס"מ

מינימום  20ס"מ

X

פרק  1שלט שם תחנה ברציפים מס׳ 1.3

רציף צד

שלט חד צדדי

רציף "אי"

שלט חד צדדי

שלט דו צדדי

שלט חד צדדי

שלט דו צדדי

רציף צד

שלט דו צדדי

שלט חד צדדי

 25מטר

 25מטר

שלט חד צדדי

 25מטר

 25מטר

סכמת פיזור שלטים עקרוני ברציף
* השלטים הקיצוניים יותקנו כ 30-מטר מקצות הרציף
שלט מס׳ 1.3.1
שלט דו צדדי

שלט מס׳ 1.3.2
שלט חד צדדי
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רציף "אי"

שלט דו צדדי

שלט חד צדדי

 25מטר

שלט חד צדדי

שלט חד צדדי

 25מטר

רציף צד

 25מטר

רציף צד

2

שילוט הכוונה והתמצאות
שלטי הכוונה בתחנה מס׳ 2.1
שלט מידע (דגל) חד/דו צדדי מס׳ 2.2
שלט חדר מס׳ 2.3
שלטי נגישות מס׳ 2.4
שלטי עמדת אופניים ואופנועים מס׳ 2.5
שלטי מספר קומה מול מעלית מס׳ 2.6
שלט תאור קומה מישושי בדפנות מעלית מס׳ 2.7
שלט זיהוי קומה במעלית מס׳ 2.8
שלט מספר קומה מישושי על ידית אחיזה מס׳ 2.9
שלט מודיעין ,קופות ומנהל תחנה מס׳ 2.10
שלט חנייה רגילים וגבוהים לנכים מס׳ 2.11
שלט מידע סמוך למעלית מס׳ 2.12
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פרק  2שלטי הכוונה והתמצאות
תאור :שלט הכוונה והתמצאות מופיע בתצורות רבות מבחינת סוג התקנתו ומבחינת מימדיו (בעיקר אורך) ,משמש בד"כ להכוונת הנוסעים לרציפים ,כניסות ,יציאות וכדומה.
מפרט :שלטי הכוונה והתמצאות יופיעו בתצורות רבות :שלטים חד צדדיים מותקנים לקיר ,שלטים דו צדדיים מותקנים
בתלייה מהתקרה ,שלטים באולם ,שלטים ברציפים מוגני מים ועוד.
רוב השלטים יהיו מוארים פנימית וחלקן יהיו מודבקים ,למשל מעל הכניסות והיציאות לאולם הנוסעים.
גדלי השלטים מגוונים ותלויים במיקום התקנת השלט ,בכמות האינפורמציה ובתכנים עצמם ומידת הדגש הנדרשת.
שלטים תלויים לא יהוו תחליף לשילוט המותקן על הקיר ,יש לשאוף להוסיף על הדרך שלטי הכוונה מותקני קיר
שהתקנתם בגובה  150ס"מ (מרכז השלט) ותחתיתם לא פחות ממטר .1
תצורת קופסא מוארת:
קופסאת תאורה מאלומיניום צבוע או מצופה באנודייז מוארת פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים מוגנת מים.
חזית פרספקס קאסט צבעוני שקוף.
גרפיקה ע"ג שקף מודפס דיטלי ברזולוציה של  1440די פי אי.
יש להכין מראש מקום התקנה חבוי של השנאי .המיקום צריך להיות לא רחוק מ 3-מטר מהשלט.
השנאי יהיה עם אחריות לשנה ויש לדאוג לאפשרות תחזוקה נוחה ואיוורור.
תצורת שלט וויניל מודבק:
וויניל קאסט עם  5שנות אחריות בתנאי חוץ מודבק על רקע אלומיניום /זכוכית וכד'.
* גובה אותיות (עברית) ממוצע בשלטים מסוג זה בין  10-15ס"מ.

כניסה
דוגמא לשלט קופסא מוארת מותקן קיר /ויטרינה

כניסה
דוגמא לשלט וויניל בהדבקה (שלט לא מואר)
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E NT RY
הגרפיקה דוגמא בלבד

E NT RY
הגרפיקה דוגמא בלבד

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט כניסה לתחנה
שלט כניסה לתחנה יהיה שלט מואר פנימית ככל שמתאפשר.
יתכנו מקרים בהם לא ניתן להאיר את השלט ובמקרים אלו השלט יעשה בהדבקת וויניל על ויטרינת כניסה.
תכני השלט :המילה ״כניסה״ בשלוש שפות ,סמל נגישות בינלאומית וחץ המופנה כלפי מטה.

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

כניסה

80% X

מינימום רווח

80% X

E N T RY

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב הכניסה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :חץ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,סמל נגישות בינלאומית מצד שמאל ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע כחול רכבת ,אותיות וסמלים לבן
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מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

80% X

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט כניסה לתחנה
יתכנו מקרים בהם רוחב הכניסה צר וגבוה.
במקרים אלו הגרפיקה תשתנה בהתאם לצורף מטה.

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

כניסה
ENT RY

80% X

מינימום רווח

80% X

80% X

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב הכניסה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :חץ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,סמל נגישות בינלאומית מצד שמאל ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע כחול רכבת ,אותיות וסמלים לבן
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פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט יציאה מהתחנה
שלט יציאה מהתחנה יהיה שלט מואר פנימית ככל שמתאפשר.
יתכנו מקרים בהם לא ניתן להאיר את השלט ובמקרים אלו השלט יעשה בהדבקת וויניל על ויטרינת היציאה.
תכני השלט :המילה יציאה בשלוש שפות ,סמלי ״תחנת אוטובוס״ ו״תחנת מוניות״ (באם קיימים) וחץ המופנה כלפי מטה.
במקרים בהם היציאה מהתחנה מובילה לחניון  -יש להוסיף סימן חניה.

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

יציאה

80% X

מינימום רווח

80% X

EXIT

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב היציאה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :חץ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,סמלי אוטובוס ,מונית וחניון מצד שמאל ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע ירוק רכבת ,אותיות לבן וסמלים צהוב ,כחול ולבן לפי קטלוג סמלי רכבת
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מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

80% X

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט יציאה מהתחנה
יתכנו מקרים בהם רוחב היציאה צר וגבוה.
במקרים אלו הגרפיקה תשתנה בהתאם לצורף מטה.
כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

יציאה

80% X

מינימום רווח

80% X

EXIT

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב היציאה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :חץ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,סמלי אוטובוס ,מונית וחניון מצד שמאל ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע ירוק רכבת ,אותיות לבן וסמלים צהוב ,כחול ולבן לפי קטלוג סמלי רכבת

יציאה

EXIT

יציאה
EXIT

דוגמא לשלט יציאה מעל קרוסלת יציאה
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דוגמא לשלט יציאה מונגשת

80% X

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט ״אין כניסה״ לתחנה
שלט ״אין כניסה״ לתחנה יהיה שלט מואר פנימית ככל שמתאפשר.
יתכנו מקרים בהם לא ניתן להאיר את השלט ובמקרים אלו השלט יעשה בהדבקת וויניל על ויטרינת כניסה.
תכני השלט :המילה ״אין כניסה״ בשלוש שפות 2 ,סמלי ״אין כניסה״.

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

אין כניסה

80% X

מינימום רווח

80% X

ممنوع الدخول NO ENTRY

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב הכניסה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :סמל ״אין כניסה״ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,סמל ״אין כניסה״ מצד שמאל ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע כחול רכבת ,אותיות וסמלים אדום ולבן
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מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

80% X

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט ״אין כניסה״ לתחנה
יתכנו מקרים בהם רוחב הכניסה צר וגבוה.
במקרים אלו הגרפיקה תשתנה בהתאם לצורף מטה.

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

אין כניסה
ممنوع الدخول NO ENTRY

80% X

80% X

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב הכניסה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :סמל ״אין כניסה״ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע כחול רכבת ,אותיות וסמלים אדום ולבן
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פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט ״אין יציאה״ מהתחנה
שלט ״אין יציאה מהתחנה יהיה שלט מואר פנימית ככל שמתאפשר.
יתכנו מקרים בהם לא ניתן להאיר את השלט ובמקרים אלו השלט יעשה בהדבקת וויניל על ויטרינת כניסה.
תכני השלט :המילה ״אין יציאה״ בשלוש שפות 2 ,סמלי ״אין יציאה״.

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל
מינימום רווח

X

80% X

מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

80% X

מינימום רווח

אין יציאה ال مخرج

80% X

NO EXIT

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב הכניסה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :סמל ״אין יציאה״ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,סמל ״אין יציאה״ מצד שמאל ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע כחול רכבת ,אותיות וסמלים אדום ולבן
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מינימום רווח  80% Xמינימום רווח

80% X

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלט ״אין יציאה״ מהתחנה
יתכנו מקרים בהם רוחב היציאה צר וגבוה.
במקרים אלו הגרפיקה תשתנה בהתאם לצורף מטה.

מינימום רווח

X

80% X

כל התכנים ממורכזים מימין לשמאל

מינימום רווח

80% X

אין יציאה
ال مخرج NO EXIT

80% X

גודל שלט :יש להתאים את גודל השלט בהתאם לרוחב הכניסה ככל הניתן ,גובה השלט מותנה בתשתית הפיסית בכל תחנה ,יש לשאוף לניראות מכסימלית.
סדר תכנים :סמל ״אין יציאה״ מצד ימין ,כיתובים בשלוש שפות ,כל המידע ממורכז בשלט מימין ומשמאל
גובה סמלים :לפחות  10ס״מ ,יש לשאוף לגודל המכסימלי שניתן
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
צבעוניות :רקע כחול רכבת ,אותיות וסמלים אדום ולבן
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פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלטי הכוונה ליעדים שונים -מיקום חיצים והפרדת מידע
שלט הכוונה ליעדים שונים יהיו שלטים מוארים פנימית ככל שמתאפשר.
תכני השלט המשתנים יהיו תמיד בשלוש שפות מלבד תכני בטיחות שיכתבו בעברית בלבד.
יתכנו תצורות רבות לשלטים כגון אלו אך המטרה העיקרית לשמור על אחידות ,בהירות ,מובנות ועמידה בתנאי הנגישות מבחינת גודל כיתובים ,צבעוניות ,ניגודיות ,מרווחים וכד׳.
כאשר יעדים לא נצפים מהכניסה הנגישה -נדרשת הכוונה ליעדים אלו.

רציפים 1-4
PLATFORMS

הגרפיקה דוגמא בלבד

רציפים
PLATFORMS

1-4

הגרפיקה דוגמא בלבד
חיצים לכיוון מעלה מעבירים מסר ״המשך ישר״ ,״יציאה למעלה״ ,״יציאה למטה״ -חץ למטה ,חיצים לכיוון שמאל או ימין מעבירים מסר ״פנו ימינה״ או ״פנו שמאלה״ ,החיצים יהיו בצידי השלט.
ליעד שנמצא באותו מקום -חץ למטה.
חץ המפנה ימינה תמיד יהיה בצד הימני של השלט ,חץ המפנה שמאלה תמיד יהיה בצד השמאלי של השלט ,חץ לכיוון מעלה יהיה כל הניתן בצד הימני של השלט.
בסמוך לחיצים יצטרפו אייקונים/סמלים המייצגים את הפונקציות הצפויות :מעלית ,מדרגות ,דרגנוע ,שרותים וכד׳.
יש לשמור על מרווחים ככל הניתן בין סוגי המידע כדי לא ליצור עומס וויזואלי שאינו מסייע להבנת המסרים.
במקרים בהם גודל השלט מוכתב בגלל אילוצי מקום ונוצרת צפיפות בין סוגי המידע -יש להפריד בין סוגי המידע בעזרת קו אנכי כדי לייצור בידול ביניהם.
יש להשתדל להצביע ולכוון על יעדים חשובים אשר סמויים מהעין מאזור הכניסה ,למשל :מעלית ,דרגנוע ,מדרגות ,שרותים וממד״ים.
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
גובה אותיות אנגלית :מינימום  3ס״מ.
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פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלטי הכוונה ליעדים שונים -שילוב עם הכוונה ליציאה
שלט הכוונה ליעדים שונים יהיו שלטים מוארים פנימית ככל שמתאפשר.
תכני השלט המשתנים יהיו תמיד בשלוש שפות מלמד תכני בטיחות שיהי בעברית בלבד.
יתכנו תצורות רבות לשלטים כגון אלו אך המטרה העיקרית לשמור על אחידות ,בהירות ,מובנות ועמידה בתנאי הנגישות מבחינת גודל כיתובים ,צבעוניות ,ניגודיות ,מרווחים וכד׳.

רציפים 1-4
PLATFORMS

יציאה
EXIT

הגרפיקה דוגמא בלבד

רציפים 1-4
PLATFORMS

הגרפיקה דוגמא בלבד
קיימים מקרים בהם נדרש להוסיף מידע בשלט הכוונה אודות כיוון היציאה.
במקרים אלו נדרש להוסיף את המידע אודות היציאה ע״ג רקע ירוק עם שימוש בכל המידע הרלוונטי.
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
גובה אותיות אנגלית :מינימום  3ס״מ.

59

יציאה
EXIT

פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלטי הכוונה ליעדים שונים -שילוב עם הכוונה ליציאה

PLATFORMS

3

EXIT

צד ב'

יציאה

צד א'

4

רציפים

דוגמא לשלט הכוונה דו צדדי משולב הכוונה ליציאה
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
גובה אותיות אנגלית :מינימום  3ס״מ.

PLATFORMS

רציפים

PLATFORMS

צד ב'

1-2
1-2

EXIT

צד א'

רציפים

יציאה

דוגמא לשלט הכוונה דו צדדי משולב הכוונה ליציאה
גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
גובה אותיות אנגלית :מינימום  3ס״מ.
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פרק  2שלטי הכוונה מס׳  - 2.1שלטי הכוונה ליעדים שונים -שילוב עם הכוונה ליציאה

יציאה
יציאה
EXIT

EXIT

דוגמא לשלט הכוונה דו צדדי
משולב הכוונה ליציאה

דוגמא לשלט הכוונה חד צדדי
משולב הכוונה ליציאה

גובה אותיות עברית :מינימום  6ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  3מטר 15 ,ס״מ גובה אות בצפייה ממרחק של  7.5מ׳.
גובה אותיות אנגלית :מינימום  3ס״מ.

61

פרק  2שלט דגל חד/דו צדדי מס׳ 2.2
תאור :שלט דגל (ניצב לקיר) הוא שלט המשמש לזיהוי מס' הרציף ולזיהוי פונקציות במקום בו נדרש שלט דו צדדי.
מפרט :שלט דגל הוא שלט מואר פנימית אשר מותקן באולם וברציפים מוגן מים ומופיע בשתי תצורות עיקריות:
 .1שלט חד צדדי אשר מותקן ע"ג קיר באולם וברציפים (.)2.3.1
 .2שלט דו צדדי אשר מותקן בניצב לקיר באולם וברציפים (.)2.3.3 ,2.3.2
גודל השלט אחיד בד"כ ( 35/35ס״מ) אלא אם נדרש גודל מיוחד.
יש עדיפות להגדלת שלט זה במקומות המאפשרים זאת (למשל ברציפים).
כאשר השלט מותקן במקומות לא מקורים הוא יהיה מוגן מים.
תצורת קופסא מוארת:
קופסאת תאורה מאלומיניום צבוע או מצופה באנודייז מוארת פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים מוגנת מים.
חזית פרספקס להגנה.
יש להכין מראש מקום התקנה חבוי של השנאי .המיקום צריך להיות לא רחוק מ 3-מטר מהשלט.
השנאי יהיה עם אחריות לשנה ויש לדאוג לאפשרות תחזוקה נוחה ואיוורור.
גרפיקה ע"ג שקף מודפס דיטלי ברזולוציה של  1440די פי אי.
או גרפיקה בציפוי חזיתי בוויניל קאסט עם אחריות לתנאי חוץ של  5שנים.
גובה התקנת שלט דו צדדי (שלט דגל)  240 -ס"מ קו תחתון של השלט מהקרקע.

מיקום השנאי
מיקום השנאי

שלט דו צדדי תלוי תקרה
שלט 2.3.3
הגרפיקה דוגמא בלבד
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שלט דו צדדי ניצב לקיר
שלט 2.3.2
הגרפיקה דוגמא בלבד

שלט חד צדדי
שלט 2.3.1
הגרפיקה דוגמא בלבד

פרק  2שלט שלטי דגל חד/דו צדדי מס׳  - 2.2סמלים בלבד ללא כיתוב
לעיתים תוכן שלט הדגל יהיה סמל בלבד.
גודל השלט לא יהיה פחות מ 35/35-ס״מ ,יש לשאוף להגדיל את השלט ככל שניתן בהתאם לנסיבות בשטח.
גדלי סמלים לא פחות מ 14 -ס"מ כאשר הסמלים מופיעים ללא כיתוב.
גובה ספרה בשלטים אלו  20ס״מ.

מרכוז אמצעי

גובה ספרה בשלטים אלו  20ס״מ.
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מינימום  14ס"מ

שלט דו צדדי ניצב לקיר
הגרפיקה דוגמא בלבד

מרכוז אמצעי

3

שלט חד צדדי
הגרפיקה דוגמא בלבד

שלט דו צדדי ניצב לקיר
הגרפיקה דוגמא בלבד

שלט דו צדדי ניצב לקיר
הגרפיקה דוגמא בלבד
הסמל בגודל מכסימלי ככל שמתאפשר

פרק  2שלט שלטי דגל חד/דו צדדי מס׳  - 2.2סמלים בשילוב כיתוב
גודל השלט לא יהיה פחות מ 35/35-ס״מ ,יש לשאוף להגדיל את השלט ככל שניתן בהתאם לנסיבות בשטח.
גדלי סמלים לא פחות מ 10 -ס"מ כאשר הסמלים מופיעים עם כיתוב.
גובה אות מינמלי עברית 6 :ס״מ ,גובה אות מינמלי אנגלית 3 :ס״מ.

מרכוז אמצעי

 24ס״מ
מינמום גובה סמל  14ס״מ

הגרפיקה דוגמא בלבד
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הגרפיקה דוגמא בלבד

 6ס״מ

PLATFORMS

PLATFORMS

 3ס״מ

רציפים 1-4

רציפים 1-4

רציפים 1-4
PLATFORMS
הגרפיקה דוגמא בלבד

יציאה
خروج
EXIT

הגרפיקה דוגמא בלבד
רקע ירוק ליציאה

פרק  2שלט שלטי דגל חד/דו צדדי מס׳  - 2.2סמלים בשילוב כיתוב
גודל השלט לא יהיה פחות מ 35/35-ס״מ ,יש לשאוף להגדיל את השלט ככל שניתן בהתאם לנסיבות בשטח.
גדלי סמלים לא פחות מ 14 -ס"מ כאשר הסמלים מופיעים ללא כיתוב.
גדלי סמלים לא פחות מ 10 -ס"מ כאשר הסמלים מופיעים עם כיתוב.
גובה אות מינמלי עברית 6 :ס״מ ,גובה אות מינמלי אנגלית 3 :ס״מ.

מרכוז אמצעי

מרכוז אמצעי מרכוז אמצעי

רציפים 1-4
PLATFORMS
הגרפיקה דוגמא בלבד
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רציפים 1-4

רציפים 1-4

PLATFORMS

PLATFORMS

הגרפיקה דוגמא בלבד

הגרפיקה דוגמא בלבד

יציאה
خروج
EXIT

הגרפיקה דוגמא בלבד

פרק  2שלט שלטי דגל חד/דו צדדי מס׳  - 2.2שלט עם מידע רב
קיימים מקרים בהם כמות האינפורמציה גדולה ולא ניתן להכילה בגודל שלט רגיל.
במקרים אלו ,כאשר מתאפשר יש להגדיל את השלט בהתאם לצרכים הרלוונטים.
לעתים יש צורך בקווי הפרדה בין הסמלים ו/או הכיתוב כדי ליצור בידול בין המסרים.
גובה אות מינמלי עברית 6 :ס״מ ,גובה אות מינמלי אנגלית 3 :ס״מ.

מרכוז אמצעי
 50ס״מ

 70ס״מ

רציפים 1-4

PLATFORMS

הגרפיקה דוגמא בלבד

66

רציפים 1-4
PLATFORMS
הגרפיקה דוגמא בלבד

יציאה

خروج
הגרפיקה דוגמא בלבד

EXIT

פרק  2שלט חדר מס׳ 2.3
תאור :שלט חדר הוא שלט המשמש לזיהוי הפונקציה בחדר.
מפרט :שלט חדר יותקן בסמוך לכל חדר ויהיה עשוי מפרופיל אלומיניום מסוג "ויסטה"" ,מירטק"" ,סיגנל" או שווה ערך.
השלט יותקן באופן סמוי בגובה של  150ס"מ מרכז השלט בצד ידית הדלת באם ניתן.
הגרפיקה תעשה בהדפסה דיגטלית על נייר המושחל לפרופיל האלומיניום ויגן עליו מעטה פוליקרבונט מט להגנה.
בחלקו העליון והתחתון יהיו מכסים תואמים לנעילת האינפורמציה.
צבע הפרופיל :אנודייז טבעי.
גודל סמל בשלט ללא כיתוב לפחות  10ס״מ.
מסדרונות עם חדרים
במסדרון שלאורכו יותר מ 5-כניסות לחדרים ממוספרים ,יימצא בתחילת המסדרון שלט המציין את תחום מספרי החדרים המצויים לאורך אותו מסדרון ,לרבות חץ הכוונה מתאים.

 15ס״מ

שלט חדר עם מלל ( 3שורות)
הגרפיקה במרכוז אמצעי לכל הכיוונים

 15ס״מ

חדר
בטחון
שלט חדר עם מלל ( 2שורות)
הגרפיקה במרכוז אמצעי לכל הכיוונים

חדרים 12-36
שלט מסדרון המכוון לקבוצת חדרים
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 15ס״מ

חדר
משאבות
מיזוג

מינימום  10ס"מ

 15ס״מ

 15ס״מ

 15ס״מ

דוגמא לשלט חדר ללא מלל
גובה הסמל לפחות  10ס״מ
הגרפיקה במרכוז אמצעי לכל הכיוונים

פרק  2שלט חדר מס׳ 2.3

 3-5ס"מ

 150ס"מ
מרכז השלט

מיקום התקנה שלט חדר
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פרק  2שלטי נגישות מס׳ 2.4
תאור :שלטי נגישות (כניסה נגישה ,חניית נכים וכד') מצויים התחנות הרכבת ומטרת לכוון לדרך הנגישה.
במקומות בהם הדרך אינה נגישה או הדרך הנגישה אינה נראית יש להוסיף שלטי הכוונה.
מפרט :שלט הכוונה המסייע למציאת הדרך הנגישה לכניסות ,לחניה ,למעברים וכד'.
כאשר ניתן יש להאיר את השלט פנימית גם אם השלט חיצוני לאולם הנוסעים.
השלטים יכולים להופיע בתצורות גרפיות שונות ,במיקומים שונים ובצורות התקנה מיוחדות לפי הצורך.
גודל סמל מינימלי  14ס"מ.

 22ס״מ
 22ס״מ
 40ס״מ
 22ס״מ

יציאה

יציאה
خروج

EXIT

EXIT

 22ס״מ

יציאה

 40ס״מ

EXIT

 50ס״מ

דוגמא לשלט הכוונה דו צדדי
משולב הכוונה ליציאה

 22ס״מ

דוגמא לשלט הכוונה דו צדדי
משולב הכוונה ליציאה

כניסה
دخول

Entrance
 40ס״מ
 22ס״מ

דוגמא לשלט הכוונה חד צדדי
משולב הכוונה ליציאה

דוגמאות גרפיות
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פרק  2שלטי שרותים מס׳ 2.4
תאור :שלטי שרותים מצויים בתחנות הרכבת ומטרתם לזהות את סוג השרותים.
מפרט :שלט חדר שרותים מישושי יעשה משני שכבות אלומיניום צבועות או לוח פי וי סי בעובי  5מ"מ או לחילופין הדפסה רב שכבתית.
השכבה הבולטת צריכה להיות עמידה מאד.
הדמויות ,הכיתוב והברייל יעשו בהבלטה לפי תקנון הנגישות (הגבהה  1מ"מ)
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נשים

גברים

נשים

גברים

פרק  2שלטי עמדות אופניים ואופנועים מס׳ 2.5
תאור :שלטי הכוונה והתמצאות לאיזורי חניית אופניים ואופנועים מטרתם לכוון ביעילות את נוסעי הרכבת לאזורי החנייה ולעודד את בואם בכלי רכב אלו.
מפרט :השלט עשוי מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה ישירה על החומר עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳.

 21ס״מ

 29.7ס״מ

 29.7ס״מ

שלט 2.6.2
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 21ס״מ

שלט 2.6.1

פרק  2שלטי מספר קומה מול מעליות מס׳ 2.6
תאור :שלטי מספר קומה מול מעליות משמש לזיהוי הקומה בו הנוסע נמצא מיד ביציאתו מהמעלית.
השלט יותן במידה והקיר ממול הוא במרחק של עד  10מטר.
מפרט :שלט מספר קומה מול מעלית הוא שלט מואר פנימית מותקן באולם וברציפים מוגן מים ומופיע בשתי תצורות עיקריות:
שלט חד צדדי אשר מותקן ע"ג קיר או בתליה באולם וברציפים.
גודל השלט אחיד בד"כ אלא אם הותאם למיקום שהוכן לו במיוחד.
כאשר השלט מותקן במקומות לא מקורים הוא יהיה מוגן מים.
תצורת קופסא מוארת:
קופסאת תאורה מאלומיניום צבוע או מצופה באנודייז מוארת פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים מוגנת מים.
חזית פוליקרבונט מט להגנה.
יש להכין מראש מקום התקנה חבוי של השנאי .המיקום צריך להיות לא רחוק מ 3-מטר מהשלט.
השנאי יהיה עם אחריות לשנה ויש לדאוג לאפשרות תחזוקה נוחה ואיוורור.
גרפיקה ע"ג שקף מודפס דיטלי ברזולוציה של  1440די פי אי.
או גרפיקה בציפוי חזיתי בוויניל קאסט עם אחריות לתנאי חוץ של  5שנים.
גובה התקנת השלט מותאם לנושא נגישות (מרכז השלט  150ס"מ מהקרקע).
* גובה מספר קומה בשלטים מסוג זה יהיה לפחות  20ס"מ.

מינימום  20ס"מ

 40ס״מ
דוגמא לשלט רציף
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דוגמא לשלט אולם

דוגמא לשלט מנהרה

פרק  2שלטי תאור קומה מישושיים במשקוף/דופן המעליות מס׳ 2.7
תאור :שלטי תאור קומה בסמוך למעליות משמש לזיהוי הקומה בו הנוסע לקוי הראיה נמצא מיד ביציאתו מהמעלית.
מפרט :שלט תאור קומה ע"ג מזוזת/דופן המעלית יהיה שלט מישושי.
גובה התקנת השלט מותאם לנושא נגישות (מרכז השלט  140ס"מ מהקרקע).
* גובה אותיות (עברית) בשלטים מסוג זה יהיה בין  20-50מ"מ.
עומק אותיות יהיה  1מ"מ.

מינימום  20מ"מ

 5ס״מ

 5ס״מ
דוגמא לשלט קומה 0
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 5ס״מ

 5ס״מ

 5ס״מ

 5ס״מ

דוגמא לשלט קומה 1

דוגמא לשלט קומה -1

פרק  2שלטי תאור קומה מישושיים במשקוף/דופן המעליות מס׳ 2.7

מספר קומה מישושי
בדפנות המעלית
שם הקומה
גובה אות  20-50מ״מ
גוון לבן על רקע כהה

 1500מ״מ

מבט חוץ המעלית
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פרק  2שלטי לחיצי קריאה במעליות מס׳ 2.8
השלט עשוי מלוח אלומיניום צבוע וחתוך צורני בעובי  1מ״מ
אותיות מלוח אלומיניום צבוע חתוכים צורנית ומודבקים ע״ג לוח הרקע בעובי בין  0.8-1מ״מ
האותיות ולוח הרקע יותקנו באופן המקשה על פגיעה מכוונת ו/או אקרעית
לוח הרקע מותקן באופן סמוי לפאנל המעלית
יש לאפשר תחזוקה של הפאנל במקרה של פגיעה בו
אורך הפאנל תלוי באורך הכיתוב

לחיצי קריאה -ראה הגדלת פרט

 1100מ״מ
 900מ״מ

מבט פנים המעלית
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פרק  2שלטי לחיצי קריאה במעליות מס׳ 2.8
 250מ״מ
 200מ״מ

 45מ״מ
 10מ״מ

 10מ״מ
R3 MM

R3 MM

 39מ״מ
 65מ״מ

R3 MM

R3 MM

 39מ״מ

1

אולם נוסעים

R3 MM

דוגמא לפאנל מעלית
כיתוב עברית :נרקיס בלוק רגיל ,מוצר  ,85%גובה אות 15 :מ״מ ,גובה מספר  20מ״מ
צבעוניות :רקע מתחת לספרות רל  ,9018רקע המתחם לכיתוב רל  ,9010צבע הרקע והספרות מט
אותיות :מובלטות  1מ״מ בחתך טרפזי (עד  2מ״מ) או חתך משולש שאינו חד בהתאמה לתקן  1918חלק  4אותיות מובלטות סעיף 2.1.8.1
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 50מ״מ

0

קומת כניסה

R3 MM

פרק  2שלט מספר קומה מישושי על ידית אחיזה מס׳ 2.9
מפרט :שלט מספר קומה מישושי יותקן ע״ג בית אחיזה במדרגות מילוט ,בכל קומה ימצא סימן מישושי המציין
את מס׳ הקומה ומתאים לדרישות התקן.
גובה הבליטה יהיה  1מ״מ.
גובה מספר הקומה יהיה בין  20-50מ״מ.
גודל השלט בהתאמה לידית האחיזה.
הסימן יציין את מס׳ הקומה בספרה מובלטת ובכתב ברייל מותאם לפי התקן.
גובה סימן הברייל  0.8מ״מ.
פרטים ראה סעיף מתקן הנגישות.

3
דוגמא לשלט מספר קומה מישושי
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הגרפיקה משמשת כדוגמא בלבד

פרק  2שלטי מודיעין ,קופות ומנהל תחנה מס׳ 2.10
תאור :שלטי המודיעין ,קופה וחדר מנהל מותקנים מעל העמדות הרלוונטיות כל אחד בנפרד.
מפרט :שלט מודיעין ,קופה ומנהל יעשו מוויניל אשר יודבק על חלונות העמדות לפי עניין.
השלטים יעשו לפי מידת החלונות ולכל אורכם.
יש להקפיד על שימוש בכל סמלי הנגישות הרלוונטים ולהשתמש בהם לפי התקן.
במקום בו תאורת אולם הנוסעים אינה מספיק חזקה יש להתקין שלטים מוארים פנימית
מסוג שלטי המסגרת הקפיצית.
* גובה אותיות מידע עיקרי (עברית) בשלטים מסוג זה  15ס"מ ,מינמום גובה אות  6ס״מ.
* אם קיימת קופה נגישה ושאר הקופות אינם נגישות יש להתקין את
סמל הנגישות בקופה הנגישה.

אורך המדבקה בהתאמה לאורך החלון

 40ס"מ

מנהל התחנה مدير احملطة

STATION MASTER

גובה אותיות עברית  15ס״מ ,מינימום  6ס״מ
גובה אותיות אנגלית  6ס״מ
אורך המדבקה בהתאמה לאורך החלון

 40ס"מ

קופה شباك التذاكر

T I CKETS

גובה אותיות עברית  15ס״מ ,מינימום  6ס״מ
גובה אותיות אנגלית  6ס״מ

אורך המדבקה בהתאמה לאורך החלון

 40ס"מ

? מודיעין استعالمات
גובה אותיות עברית  15ס״מ ,מינימום  6ס״מ
גובה אותיות אנגלית  6ס״מ
גובה סמל  10ס״מ מינימום
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I NF O R M ATION

פרק  2שלטי חנייה רגילים וגבוהים לנכים מס׳ 2.11
חניונים ומקומות חניה נגישים:
• בכניסה לחניון מקורה שלט המציין מה גובה המעבר החופשי בחניון.
• אם יש בחניון מקורה מעברים עם גובה נמוך מהגובה הרשום בכניסה ,להציב לפניהם שלט מה גובה המעבר החופשי בהם.
• בכניסה לחניון הכוונה למקומות חניה לרכב גבוה ,עם סמל הנגישות הבינ"ל ,והגובה החופשי לגישה לרכב גבוה.
• בחניון עם כמה יציאות להולכי רגל שלא כולן נגישות ,להציב במקום בולט לעין שלטי הכוונה ליציאה נגישה ושלט זיהוי ביציאה ("יציאה") עם סמל הנגישות הבינ"ל.
• מקומות חניה נגישים – סימון שילוט תמרור .
• גובה סמל מינימלי  14ס״מ.

 64ס"מ

 120ס"מ
 32ס"מ
שלט דו צדדי -צד א׳

שלט הכוונה לחניית נכים
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 32ס"מ

שלט דו צדדי -צד ב׳

שלט דו צדדי -צד א׳

 32ס"מ

חנייה
לרכב גבוה

 32ס"מ

חנייה
לרכב גבוה

שלט דו צדדי -צד ב׳
שלט חניית נכים

פרק  2שלטי מידע סמוך למעלית מס׳ 2.12
מפרט :שלטי מידע בסמוך למעלית יכילו את כל המידע הנדרש להתמצאות בקומות.
השלט יכיל את כל היעדים החשובים המתייחסים לקומה ספציפית.
המידע יתייחס למינוחי המעלית הקיימים.
מיקום התקנת השלט בסמוך למעלית ככל שניתן.
השלט יתוכנן בכפוף להוראות רפרנט שילוט/נגישות ובהתאם למורכבות התחנה.

+1
0

מפלס רחוב

مستوى الشارع Street level

קומת כניסה

مستوى المدخل Entrance level

אתם
נמצאים כאן

-1

אולם נוסעים

قاعة الركاب Passenger Hall

-2

מעבר לרציפים

-3

רציפים 1-4

الوصول إلى االحواض Access to platforms

+1
0
-1
-2
-3

אתם
נמצאים כאן

מפלס רחוב

مستوى الشارع Street level

קומת כניסה

مستوى المدخل Entrance level

אולם נוסעים

قاعة الركاب Passenger Hall

מעבר לרציפים

الوصول إلى االحواض Access to platforms

רציפים 1-4

األحواض Platforms 1-4

דוגמא לשלט מידע
األحواض Platforms 1-4

דוגמא לשלט מידע

L

לובי משרדים
ردهة املكتب

Office Lobby

5
 4חניון
 3חניון
 2חניון
 1חניון
 0תחנה רכבת ומסחר
 1חניון
 2חניון
חניון

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

احملطة والتجارة

Station and Commerce

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

דוגמא לשלט מידע
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A/B

L

לובי משרדים

5
4
3
2
1
0
1
2

חניון

ردهة املكتب

A/B

Office Lobby

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

חניון
חניון
חניון

موقف سيارات

חניון

موقف سيارات

Parking

Parking

תחנה רכבת ומסחר

احملطة والتجارة

חניון

Station and Commerce

موقف سيارات

Parking

موقف سيارات

Parking

חניון

דוגמא לשלט מידע

3

שילוט עמדות בטחון
 3.1שלט זהירות
 3.2שלט קרינה
 3.3שלט בקבוק
 3.4שלט פתרון תקלות
 3.5שלט הוראות בטיחות
 3.6שלט הוראות בטיחות למשקף
 3.7שלט מצלמת אבטחה
 3.8שלט חוק הסדרת בטחון
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פרק  3שלט זהירות מס׳ 3.1
מפרט :השלט עשוי מ 2-לוחות אשר מודבקים זה לזה.
לוח אקריליק אחורי לבן אטום בעובי  4מ״מ ולוח פוליקרבונט מט שקוף בעובי  2מ״מ (לשני הלוחות יש רדיוס כמופיע בשרטוט).
הגרפיקה מודפסת בצד האחורי של לוח הפוליקרבונט בדפוס דיגטלי ישירות על החומר ברזולוציה של  1440די פי אי.
הלוחות מודבקים אחת לשני.
חזית השלטים מט ללא ברקים.
התקנת השלט בהדבקה ע״ג המכונה.
גובה סמל מינמלי  10ס״מ ,גובה כיתוב מינימלי  15מ״מ.
 30ס״מ

 21ס״מ

זהירות!

זהירות!
הרחק ילדים מהמכונה

מבט צד

82

פרק  3שלט זהירות קרינה מס׳ 3.2
מפרט :השלט עשוי מ 2-לוחות אשר מודבקים זה לזה.
לוח אקריליק אחורי לבן אטום בעובי  4מ״מ ולוח פוליקרבונט מט שקוף בעובי  2מ״מ (לשני הלוחות יש רדיוס כמופיע בשרטוט).
הגרפיקה מודפסת בצד האחורי של לוח הפוליקרבונט בדפוס דיגטלי ישירות על החומר ברזולוציה של  1440די פי אי.
הלוחות מודבקים אחת לשני.
רקע פולט אור לכל השלט.
התקנת השלט בהדבקה ע״ג המכונה.

 21ס״מ

 30ס״מ

זהירות -קרינה מייננת
מקור X-RAY

83

פרק  3שלט בקבוק מס׳ 3.3
מפרט :השלט עשוי מ 2-לוחות אשר מודבקים זה לזה.
לוח אקריליק אחורי לבן אטום בעובי  4מ״מ ולוח פוליקרבונט מט שקוף בעובי  2מ״מ (לשני הלוחות יש רדיוס כמופיע בשרטוט).
הגרפיקה מודפסת בצד האחורי של לוח הפוליקרבונט בדפוס דיגטלי ישירות על החומר ברזולוציה של  1440די פי אי.
הלוחות מודבקים אחת לשני.
התקנת השלט בהדבקה ע״ג המכונה.
בתוספת רגלית מכופפת ליצירת בסיס השענות והתקנה.
חזית השלטים מט ללא ברקים.
השלט מותקן על חלקה העליון של המכונה בהדבקה ע״י דבק דו צדדי עמיד במיוחד.

 21ס״מ

 30ס״מ
מבט צד
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 8ס״מ

פרק  3שלט פתרון תקלות מס׳ 3.4
מפרט :ראה שלט 3.1
 21ס״מ

פתרון תקלות

גובה אות  9.8מ״מ
גובה אות  3.6מ״מ

תאור הבעייה :מסכים לא נדלקים
מה לבדוק:

גובה אות  2.6מ״מ

א .האם יש לחצן חירום לחוץ? ,יש לבדוק שלושה :אחד בלוח הבקרה ,שני בכניסה ,שלישי ביציאה
ב .האם יש הספקת מתח למכונה בשקעים שבקיר? והאם התקע מחובר כראוי לשקעים?
ג .במידה והבעייה לא נפתרת יש ללחוץ על כל  3לחצני החירום ולשחרר

תאור הבעייה :לחצנים בלוח הבקרה לא מגיבים
מה לבדוק:

א .יש לוודא שנורית  ALPHAלא דולקת ,במידה וכן יש ללחוץ על מקש  ALPHAבכדי לכבות את הנורית
ב .במידה והבעייה לא נפתרת ,בצד האחורי של של לוח הבקרה יש לוח לאיתחול ,יש ללחוץ עליו לשנייה

תאור הבעייה :פסים אנכיים ,חוסר תמונה
מה לבדוק:

 30ס״מ

א .נבצע  , LOG OUTנלחץ על לחצן החירום ,נשחרר לאחר דקה ,נקיש הסיסמא כדי להכנס לתוכנה
וכאשר התוכנה תעלה נריץ את המסוע קדימה ללא תיק עד אשר נורית ההקרנה תכבה.
נבצע זאת  3פעמים ולאחר מכן נתחיל לשקף.
ב .במידה והתקלה אינה נפתרת יש לסובב מפתח ל  OFFולאחר שהמסכים נכבים ללחוץ על לחצן
החירום ולחכות דקה אחת ואז לשחרר ולהעביר את המפתח ל  ONוכאשר התוכנה תעלה נסיע את
המסוע קדימה ללא תיק עד אשר נורית ההקרנה תכבה ,נבצע זאת  3פעמים ולאחר מכן נתחיל לשקף

תאור הבעייה :פסים אופקיים
מה לבדוק:
יש לבצע כיול של כל הגלאים:
ללחוץ  , LOG OUTוכשיוצא למסך הסיסמא לסובב מפתח ל  OFFולאחר שהמסכים נכבים ,לחכות דקה
ולאחר מכן להעביר את המפתח ל  ONוכאשר התוכנה תעלה נריץ את המסוע קדימה ללא תיק עד אשר
נורית ההקרנה תכבה ,נבצע זאת  3פעמים ולאחר מכן נתחיל לשקף

תאור הבעייה :כל בעייה שלא מופיעה למעלה
מה לבדוק:

לסובב מפתח ל  OFFלחכות דקה לאחר שהמסכים נכבים ואז להעביר את המפתח ל ON

85

פרק  3שלט הוראות בטיחות מס׳ 3.5
מפרט :ראה שלט 3.1
 23ס״מ

הוראות בטיחות

מיקום הבודק הביטחוני
כניסת קהל

שולחן בודק

שולחן גלילים
ווילונות עופרת

מגנומטר

 30ס״מ

דפנות המכונה
מוגני עופרת

מיקום הבודק הבטחוני:
במקביל למכונה ומעבר
לקו ווילונות העופרת
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סרט נע

מיקום המשקף

פרק  3שלט הוראות בטיחות למשקף מס׳ 3.6
מפרט :ראה שלט 3.1
 22ס״מ

הוראות בטיחות
קרינה למכונת שיקוף

הפעלת המערכת והשימוש בה מותר:
רק לאנשים שהוכשרו והוסמכו לכך בקורס משקפים יעודי של הרכבת
תיקונים ,כיוונים ואחזקה יבוצעו אך ורק ע״י טכנאים מורשים
לפני תחילת העבודה בדוק:
 תקינות המכשיר ושלמותו תקינות מפסקי חירום ונוריות חיווי -שלמות ווילונות המגן

 30ס״מ

 אין חפצים תקועים במשקף אין להכניס חלקי גוף אל תוך המכונה בזמן פעולתה. עמדת עבודתו של המפעיל והבודק הביטחוני תהה בניצב למכונה.במקרה של חפץ תקוע יש לעצור מייד את פעולת המכונה באמצעות מפסק ראשי או מפסק חרום ורק אחר כך לטפל במטען התקוע. אין להשאיר את המכונה עובדת ללא השגחה. אין להשאיר את מפתח ההפעלה במכונה ללא השגחה. מפגע בטיחותי כגון :מים ברצפה  ,כבלי חשמל חשופים  ,חלקי מתכת או פלסטיק שבוריםמחייבים כיבוי המכונה ודיווח לממונה.
 תקלה ,תזוזה או בעיה במכונה או בציוד ההיקפי שלה מחייבת הפסקת פעולת השיקוף ,דיווח למוקד הביטחון ולממונה בטיחות קרינה.
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פרק  3שלט מצלמת אבטחה מס׳ 3.7
מפרט :השלט עשוי כמדבקה איכותית אטומה.
המדבקה מודפסת דיגטלית באיכות של  1440די פי אי.
למדבקה ציפוי למינציה להגנה מפני יו וי.
גובה אות מינימלי 15 :מ״מ.

 21ס״מ

 30ס״מ

במקום זה מותקנות מצלמות אבטחה

توجد في هذا املكان كاميرات مراقبة

SECURITY CAMERAS IN USE
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פרק  3שלט חוק הסדרת בטחון מס׳ 3.8
מפרט :ראה שלט 3.1
גובה אות מידע עיקרי מינמלי  15מ״מ ,גובה כיתוב מידע משני מינימלי  10מ״מ.

 29ס״מ

חוק הסדרת הבטחון
בגופים ציבוריים
 .1להלן הסמכויות המוקנות לאיש הביטחון ע"פ חוק:

 .2סמכות חיפוש על פני גופו שלאדם ,בכלי תחבורה ,במטען ובטובין אחרים:
 .1בעת כניסה למתקן ,לבניין ולמקום מוגדר (בלא כל חשד).
 .2כשעולה חשד סביר כי אדם נושא עימו שלא כדין נשק או שאדם עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק ,או כשהנשק
המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה ,בעת הימצאות בתוך המתקן (לרבות בתוך הרכבת) או בקרבתו.

 .3סמכות לדרוש פרטים ומסמכים מזהים:
 .1לדרוש מכל אדם שיש לאיש הביטחון סמכות חיפוש לגביו למסור לו את פרטיו האישיים וכתובתו ,להציג בפניו תעודת
זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהות שהוא חייב בהחזקתן ע"פ חוק.

 42ס״מ

 .4סמכות תפיסת חפצים:
 .1נתגלה אגב חיפוש נשק כהגדרתו בחוק ,רשאי המאבטח לתפוס את החפץ .החפץ שנתפס יועבר ללא דיחוי למשטרת
ישראל .ימולא דו"ח תפיסה.

 .5סמכויות נלוות:
 .1סירב אדם לדרישת הזדהות ,לחיפוש או לתפיסה ,רשאי איש הביטחון לערוך חיפוש ולמנוע מאותו אדם כניסה למתקן
ואף להשתמש בכח סביר לשם כך ע"פ חוק.
 .2למנוע הכנסת מטען או טובין ולמנוע כניסה של כלי תחבורה למקום הנ"ל לפי העניין ואף להשתמש בכח סביר לשם כך
ע"פ החוק.
 .3להוציא מהמקום את האדם ,את המטען או הטובין האחרים ואף להשתמש בכח סביר לשם כך ע"פ החוק.
 .4סירב אדם לחיפוש והיה חשד סביר שהוא נושא שלא כדין נשק עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק ,רשאי איש הביטחון
לערוך את החיפוש על אף הסירוב ואף להשתמש בכח סביר לשם כך ע"פ החוק.

 .6סמכויות עיכוב:
 .1היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק ,רשאי הוא לעכב את
האדם עד לבוא שוטר אך לא יותר משלוש שעות .סירב אדם כאמור לעיכוב ,רשאי מבצע העיכוב להשתמש בכח סביר כדי
לעכבו .ימולא דו"ח עיכוב.
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פרק  3מיקום שלטים מכשיר גדול

זהירות!

זהירות!

זהירות -קרינה מייננת
מקור X-RAY

הרחק ילדים מהמכונה

מצב חדש

מצב חדש
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מצב חדש

פרק  3מיקום שלטים מכשיר גדול

מצב חדש

91

פרק  3מיקום שלטים מכשיר קטן

זהירות!

זהירות!

זהירות -קרינה מייננת
מקור X-RAY

הרחק ילדים מהמכונה

מצב חדש

מצב חדש
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פרק  3מיקום שלטים מכשיר קטן

מצב חדש

93

פרק  3מיקום שלטים מכשיר קטן

מצב חדש
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פרק  3מיקום שלטים חיצוניים
חוק הסדרת הבטחון
בגופים ציבוריים
 .1להלן הסמכויות המוקנות לאיש הביטחון ע"פ חוק:

 .2סמכות חיפוש על פני גופו שלאדם ,בכלי תחבורה ,במטען ובטובין אחרים:
 .1בעת כניסה למתקן ,לבניין ולמקום מוגדר (בלא כל חשד).
 .2כשעולה חשד סביר כי אדם נושא עימו שלא כדין נשק או שאדם עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק ,או כשהנשק
המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה ,בעת הימצאות בתוך המתקן (לרבות בתוך הרכבת) או בקרבתו.

 .3סמכות לדרוש פרטים ומסמכים מזהים:
 .1לדרוש מכל אדם שיש לאיש הביטחון סמכות חיפוש לגביו למסור לו את פרטיו האישיים וכתובתו ,להציג בפניו תעודת
זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהות שהוא חייב בהחזקתן ע"פ חוק.

 .4סמכות תפיסת חפצים:
 .1נתגלה אגב חיפוש נשק כהגדרתו בחוק ,רשאי המאבטח לתפוס את החפץ .החפץ שנתפס יועבר ללא דיחוי למשטרת
ישראל .ימולא דו"ח תפיסה.

 .5סמכויות נלוות:
 .1סירב אדם לדרישת הזדהות ,לחיפוש או לתפיסה ,רשאי איש הביטחון לערוך חיפוש ולמנוע מאותו אדם כניסה למתקן
ואף להשתמש בכח סביר לשם כך ע"פ חוק.
 .2למנוע הכנסת מטען או טובין ולמנוע כניסה של כלי תחבורה למקום הנ"ל לפי העניין ואף להשתמש בכח סביר לשם כך
ע"פ החוק.
 .3להוציא מהמקום את האדם ,את המטען או הטובין האחרים ואף להשתמש בכח סביר לשם כך ע"פ החוק.
 .4סירב אדם לחיפוש והיה חשד סביר שהוא נושא שלא כדין נשק עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק ,רשאי איש הביטחון
לערוך את החיפוש על אף הסירוב ואף להשתמש בכח סביר לשם כך ע"פ החוק.

 .6סמכויות עיכוב:
 .1היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק ,רשאי הוא לעכב את
האדם עד לבוא שוטר אך לא יותר משלוש שעות .סירב אדם כאמור לעיכוב ,רשאי מבצע העיכוב להשתמש בכח סביר כדי
לעכבו .ימולא דו"ח עיכוב.
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מצלמותאבטחה
מותקנות מצלמות
זה מותקנות
אבטחה
במקוםזה
במקום
األمنيةاملثبتة هنا
الكاميرات األمنية
املثبتة هنا
الكاميرات
Here are installed security cameras

Here are installed security cameras

4

שילוט מידע
 4.1שלט לוח מודעות מותקן קיר
 4.2מתקן קבוע לשלטים מתחלפים
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פרק  4שלטי לוח מודעות מותקן קיר מס׳ 4.1

 80ס"מ

לוח מודעות

 15ס"מ

תאור :שלט לוח מודעות הוא שלט המשמש להעברת מסרים קבועים ומתחלפים לנוסעים.
מפרט :שלט לוח מודעות יעשה ב 2-תצורות עיקריות.
 .1שלט חד צדדי אשר מותקן לקיר (.)4.2.1
 .2שלט חד צדדי אשר מותקן לקרקע (.)4.2.2
כללי :השלט מותקן באולם הכניסה של התחנה ליד הקופות ככל הניתן.
השלטים בנויים כקופסאות מלוח אלומיניום אשר מאפשרות תליית מודעות או על בסיס שעם ,או משטח
מתכת עם מגנט.
חזית השלטים מט ללא ברקים.
יש לדאוג לאפשרות נוחה להחלפת מודעות ,באולם הנוסעים השלטים לא חייבים להיות מוגני מים.
להתקנת השלטים ברצפת הרציף נדרש אישור מהנדס מוסמך מבחינת המבנה והביסוס.
מעל לוח המודעות יותקן שלט מסוג פרופיל ויסטה לא מואר עם הכיתוב ״לוח מודעות״.
גובה אותיות מינימלי לשלט 6 :ס״מ.

 120ס"מ

 80ס"מ

דוגמאת לוח מודעות המצוי בתחנת בני ברק
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יש לבדוק מידות סופיות

פרק  4מתקן קבוע לשלטים מתחלפים מס׳ 4.2
תאור :מתקן קבוע המשמש להעברת מסרים קבועים ומתחלפים לנוסעים.
מפרט :סטנד דגם  TTFאו שווה ערך
דו צדדי
כולל מסגרת קפיצית בגודל  70/100ס״מ
גובה  185ס״מ
בסיס בגודל  60/43ס״מ ולפחות  3ס״מ גובה.
חזית השלטים מלוח פוליקרבונט מט ללא ברקים.
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5

שילוט אזהרה והורייה
 5.1שלט אזהרה בין מסילות
 5.2שלט אזהרה מרכבות חולפות (איור)
 5.3שלט אזהרה מרכבות חולפות (כיתוב)
 5.4שלט אזהרה על קירות שקופים
 5.5שלט איסור עישון
 5.6שלט אזור עישון
 5.7שלט איסור רכיבה על אופניים
 5.8שלט אזהרת יציאה
 5.9שלט אזהרת ירידה מרציף
 5.10שלט אזהרה בתחנות מחושמלות
 5.11שלט הנחייה לשימוש במתקן אופניים
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פרק  5שלטי אזהרה בין מסילות מס׳ 5.1
תאור :שלט אזהרה בין מסילות מותקן בתחנות הרכבת על גדר הפרדה בין המסילות ומשמש כאזהרה לא לנסות לעבור את הגדר.
מפרט :שלט אזהרה בין מסילות מותקן על גדר ההפרדה בין המסילות.
השלט עשוי מלוח אלוקבונד בעובי  3מ"מ.
גרפיקה בהדבקת וויניל מסוג קאסט עם אחריות ל 5-שנים בתנאי חוץ.
השלט יותקן כל  25מטר לאורך הגדר כולה.
* גובה אותיות (סכנה) ממוצע בשלטים מסוג זה כ 10 -ס"מ.

 380ס"מ

סכנה!
 720ס"מ

אין מעבר
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פרק  5שלטי אזהרה מנפילה ברציף מס׳ 5.2-5.3
תאור :שלטי אזהרה מנפילה ברציף מותקן ברציפי התחנות כשלטי דגל דו צדדי ומשמשים אזהרה מרכבות חולפות והתרחקות הקצות הרציף.
מפרט :שלטי אזהרה מנפילה ברציף מותקנים על הרציף ומטרתם להזהיר את ציבור הנוסעים.
השלטים יבוצעו כקופסאות תאורה פנימית מוארת לדים.
השלטים יבנו מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי או צבוע.
השלטים יהיה מוגני מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
יש להמציא אישור מהנדס מוסמך לבניית השלט ולהתקנתו ברציף.
יש להתקין לסרוגין כל סוג שלט במרחק של כ 30-מטר אחד מהשני.

 50ס״מ

 60ס״מ

 50ס״מ

 70ס״מ

يُرجى االبتعاد عن
حافة الرصيف إلى
ما وراء اخلط األصفر!

Please stay away from the
theצדדי
צידי דו
שלט דגל
edge of
platform
and keep
behind the
גובה אותיות עברית  2.6ס״מ
 1.86ס״מ
אנגלית
גדולותyellow
גובה אותיות!line
שלט דגל דו צדדי
גובה אותיות עברית  3.3ס״מ
גובה אותיות גדולות אנגלית  2.7ס״מ

101

 50ס״מ

נא להתרחק
משפת הרציף אל
מעבר לפס הצהוב!

5.3

5.3

שלט דגל דו צדדי
גובה סמל  35ס״מ

5.2

פרק  5שלטי אזהרה מנפילה ברציף מס׳ 5.2-5.3

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3

שלט 5.2

שלט 5.3
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שלט 5.2

* השלטים הקיצוניים יותקנו כ 30-מטר מקצות הרציף

שלט 5.2

סכמת פיזור שלטים עקרוני ברציף

שלט 5.2

שלט 5.2

שלט 5.3

רציף צד
שלט 5.2

 30מטר

 30מטר

 30מטר

 30מטר

 30מטר

 30מטר

 30מטר

רציף צד

רציף "אי"

פרק  5שלטי אזהרה על קירות שקופים מס׳ 5.4
תאו:ר :שלט אזהרה על קירות שקופים מותקן בתחנות על קירות ומעברי זכוכית ומשמש כאזהרה מפני התנגשות הולכי הרגל בקיר הזכ�ו
מפרט :שלט אזהרה על קירות שקופים יעשה כמדבקת ווניל שקופה אשר תודפס בדפוס דיגטלי ברזולוציה של
 1440די .פי .אי.
המדבקה תודבק ע"ג קירות ודלתות עשויות זכוכית כדי למנוע התקלות בהם.
התקנת המדבקות במרחק שלא יהיה גדול מ 150 -ס"מ בין מדבקה למדבקה.
גובה ההתקנה  150ס"מ מהרצפה ו 90 -ס"מ מהרצפה.
גודל מינימום לסמל הוא שניתן לתחום בו עיגול ברדיוס של  14ס"מ.

רקע לבן אטום

קוטר  15ס"מ
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פרק  5שלטי אזהרה על קירות שקופים מס׳ 5.4

מכסימום מרחק  150ס"מ

מכסימום מרחק  150ס"מ

מכסימום מרחק  150ס"מ

 150ס"מ

מיקום מדבקות אזהרה
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 90ס"מ

קיר זכוכית שקופה

פרק  5שלטי איסור עישון מס׳ 5.5
תאור :שלט איסור עישון מצוי ברחבי התחנה ותפקידו להורות על אזורים ללא עישון.
מפרט :השלט עשוי מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה על מדבקת וויניל קאסט עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳ כל  20מטר בגובה בין  1.8-2.2מטר בכפוף לאישור יועץ נגישות.
גודל השלט לפי שרטוט מצורף

 21ס״מ

 29.7ס״מ
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פרק  5שלטי אזור עישון מס׳ 5.6
תאור :שלט מותר לעשן יותקן בסמוך לאזור אשר נקבע כאזור מותר לעישון.
מפרט :השלט עשוי מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה על מדבקת וויניל קאסט עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳.
גודל השלט A4

 21ס״מ

 29.7ס״מ
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פרק  5שלטי איסור רכיבה על אופניים מס׳ 5.7
תאור :שלט אזהרת רכיבה בשטח התחנה.
מפרט :השלט עשוי מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה על מדבקת וויניל קאסט עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳.
גודל השלט A4

 21ס״מ

 29.7ס״מ
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פרק  5שלטי אזהרת יציאה מס׳ 5.8
 100ס״מ

 43ס״מ

תאור :שלט אזהרת יציאה מותקן על שער היציאה ומזהיר את הנוסעים המצויים בקצה הרציף.
מפרט :שלט אזהרת יציאה חד צדדי מצוי באיזור שער היציאה בקצה הרציף.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה פנימית מוארת לדים אשר יוארו במצב חרום.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
בחזית המסגרת יהיו פסים דקורטיבים.
הפסים יעוצבו ויוגדרו בהמשך לאחר בחירת המערכת המוצעת.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לגדר/שער באופן סמוי.
גובה אותיות בשלט זה  7ס״מ.
חלופת שלט שאינו מואר :בתחנות בהם אין אפשרות להזין קו חשמל
ניתן לבצע את השלט ללא תאורה עם רקע פולט אור.

סכנה! תנועת רכבות!
היציאה מהשער אסורה
למעט בשעת חירום!
חלופה מוארת

 100ס״מ

 43ס״מ

סכנה! תנועת רכבות!
היציאה מהשער אסורה
למעט בשעת חירום!
חלופה לא מוארת -רקע פולט אור
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פרק  5שלטי אזהרת ירידה מרציף מס׳ 5.9
תאור :שלט אזהרת יציאה מותקן על גדר בין רציפים בסמוך לרציף.
מפרט :יש לבצע את השלט עם רקע פולט אור.
יש להביא אישור קונסטרוקטור להתקנת השלט.

 120ס״מ

 52ס״מ

סכנה خطر

DANGER

הירידה מהרכבת מחוץ לתחום הרציף אסורה
يحظر النزول من القطار خارج منطقة الرصيف
Alighting from the train outside of the platform area is prohibited

רקע פולט אור
גובה אותיות עברית כותרת  6.8ס״מ
גובה אותיות עברית מידע  3.3ס״מ
גובה אותיות אנגלית מידע  3.2ס״מ
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פרק  5שלט אזהרה תחנות מחושמלות מס׳ 5.10
תאור :שלט אזהרה בתחנות מחושמלות.
מפרט :שלט  5.10.1יעשה כמדבקה מודפסת ,התקנת השלט על וויטרינת הכניסה בכל תחנה מחושמלת
שלט  5.10.2יעשה כמדבקה מודפסת ע״ג לוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ ,התקנת השלט ברציפים לפי תנאי התחנה

שלט 5.10.1

110

שלט 5.10.2

פרק  5שלטי הנחיות לשימוש במתקן אופניים מס׳ 5.11
מפרט :השלט עשוי מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה על מדבקת וויניל קאסט עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳.
 60ס״מ

 140ס״מ

דוגמאות למיקומי התקנת שלטים
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6

שילוט בטחון
 6.1.1מחסה
 6.1.2למחסה
 6.1.3חץ ארוך
 6.1.4חץ קצר
 6.1.5למרחב מוגן -קיר
 6.1.6מרחב מוגן -קיר
 6.1.7אזור מחסה -קיר
 6.1.8לאזור מחסה -קיר
 6.1.9אינטרקוםקיר -תלוי
 6.1.11אזור מחסה פולט אור -קיר
 6.1.12אזור מחסה פולט אור עם חץ -קיר
 6.1.13למרחב מוגן -תלוי
 6.1.14מרחב מוגן -תלוי
 6.2שלטי מקלט ומחסה
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פרק  6שלטי הכוונה לאזורי מחסה מס׳ 6.1
תאור :שלט אזהרת לאזורי מחסה משמש את הנוסעים למנוסה בשעת חרום לאזורים מוגנים.
הנחיות טכניות :לוחות פולטי האור :יהיו מתוצרת  3mאו שווה ערך.
לוחות השילוט יעשו מפי וי סי בעובי  1.2מ"מ תוצרת פלרם.
פולטי האור יעמדו בהוראות פיקוד העורף ויהיו פעילים למשך  90דקות.
וויניל :יהיו מתוצרת  3mאו שווה ערך.
הכיתוב והסמלים יבוצעו בדפוס משי או בהדפסה דיגטאלית עם ציפוי למינציה מט.
התקנת השלטים:
על גבי קירות מכל סוג בעזרת ברגים שאינם מחלידים.
על גבי ארונות בטיחות (חשמל ,כיבוי אש ,תקשורת וכ') בעזרת ניטים.
על גבי דלתות אש בהדבקה בדבק דו צדדי חזק ועמיד.
דבקים :הדבקים בהם יעשה שימוש יהיו מיועדים במיוחד למטרתם ויותאמו לחוזק ההדבקה הנדרש.
כל תהליכי ההדבקה יעשו לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר ולפי הוראות יצרן הדבקים.
הדפסה :השקפים אשר יכילו את האינפורמציה יודפסו בדפוס דיגטאלי איכותי ב.dpi 600-
גובה אותיות  12ס"מ.

 20ס"מ

מחסה
שלט 6.1.1

 54ס"מ

 20ס"מ

מפרט :השלט בנוי כמסגרת קפיצית אשר ניתנת לפתיחה קלה מהחזית .המסגרת עשויה מפרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודייז טבעי.
הגרפיקה בתוך המסגרת יכולה להעשות כהדפסה דיגטלית על גבי נייר ,שקף ,או בהדבקת וויניל קאסט צבעוני ע"ג הרקע.
התקנת השלט לקיר באופן סמוי.
יש שימוש באותו סוג שילוט אשר הרקע שלו פולט אור .יש להשתמש בחומר פולט אור העומד בדרישות כיבוי אש והג״א.

 45ס"מ

למחסה
שלט 6.1.2

 45ס"מ

 10ס"מ

שלט 6.1.3

 20ס"מ

 20ס"מ

שלט 6.1.4
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פרק  6שלטי הכוונה לאזורי מחסה חד צדדיים מס׳ 6.1
מפרט :השלט בנוי כמסגרת קפיצית אשר ניתנת לפתיחה קלה מהחזית .המסגרת עשויה מפרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודייז טבעי.
הגרפיקה בתוך המסגרת יכולה להעשות כהדפסה דיגטלית על גבי נייר ,שקף ,או בהדבקת וויניל קאסט צבעוני ע"ג הרקע.
התקנת השלט לקיר באופן סמוי.
יש שימוש באותו סוג שילוט אשר הרקע שלו פולט אור .יש להשתמש בחומר פולט אור העומד בדרישות כיבוי אש והג״א.

למרחב מוגן

 100ס״מ

למרחב מוגן
שלט 6.1.5

למרחב מוגן

 24ס״מ

גובה אותיות עברית  9.4ס״מ

למרחב מוגן

 85ס״מ

מרחב מוגן
שלט 6.1.6

למרחב מוגן

 24ס״מ

גובה אותיות עברית  9.4ס״מ

למרחב מוגן
 40ס"מ

דוגמאות למיקום חיצים

אזור מחסה
שלט 6.1.7
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 40ס"מ

תאור :שלט זיהוי אזור מחסה משמש בשעת חרום לזיהוי המחסה.
מפרט :שלט זיהוי אזור מחסה חד צדדי מצוי בסמוך לאזור מחסה.
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ עם רקע פולט אור.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות הבאים:
 .1סמוך לדלת המאפשרת כניסה לאזור מחסה.
 .2סמוך לדלת הנפתחת אל חדר מדרגות מוגן הכולל אזור מחסה.
 .3סמוך לדלת הנפתחת אל מבואות מעלית ,הכוללת אזור מחסה.

למרחב מוגן

פרק  6שלטי הכוונה לאזורי מחסה חד צדדיים מס׳ 6.1
מפרט :שלט אזור מחסה יותקן לפי המסמך המצורף
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ.
גרפיקה בהדפסה ישירה על החומר או בהדבקת וויניל.
ציפוי למינציה יו וי ע״ג החזית.
מימדי השלט מפורטים.
 30ס״מ

 30ס״מ

 40ס״מ

אין לחסום גישה!

התקשר בחירום לקבלת הוראות
שלט אינטרקום חירום 6.1.9
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 40ס״מ

אינטרקום חירום

אזור מחסה
שלט אזור מחסה 6.1.8

פרק  6שלטי הכוונה לאזורי מחסה חד צדדיים מס׳ 6.1

 30ס״מ

 30ס״מ

 40ס״מ

שלט אזור מחסה 6.1.12
חלופת רקע פולט אור בשילוב חץ הכוונה
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 40ס״מ

אזור מחסה

אזור מחסה
שלט אזור מחסה 6.1.11
חלופת רקע פולט אור

פרק  6שלטי הכוונה לאזורי מחסה דו צדדיים מס׳ 6.1
מפרט :השלט בנוי כמסגרת קפיצית אשר ניתנת לפתיחה קלה מהחזית .המסגרת עשויה מפרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודייז טבעי.
הגרפיקה בתוך המסגרת יכולה להעשות כהדפסה דיגטלית על גבי נייר ,שקף ,או בהדבקת וויניל קאסט צבעוני ע"ג הרקע.
התקנת השלט לקיר באופן סמוי.
יש שימוש באותו סוג שילוט אשר הרקע שלו פולט אור .יש להשתמש בחומר פולט אור העומד בדרישות כיבוי אש והג״א.

למרחב מוגן
 100ס״מ

למרחב מוגן

למרחב מוגן
 24ס״מ

למרחב מוגן

שלט 6.1.13

שלטים מותקנים בתליה -גובה אותיות  12ס"מ

למרחב מוגן
למרחב מוגן

 85ס״מ

מרחב מוגן
שלט 6.1.14

שלטים מותקנים בתליה -גובה אותיות  12ס"מ
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 24ס״מ

למרחב מוגן
דוגמאות למיקום חיצים

פרק  6שלטי מקלט ומחסה מס׳ 6.2

 20ס"מ

 30ס"מ

 30ס"מ

יציאת חרום

דלת
כניסה

EMERGENCY EXIT

 20ס"מ

הנחיות טכניות :לוחות פולטי האור :יהיו מתוצרת  3mאו שווה ערך.
לוחות השילוט יעשו מפי וי סי בעובי  1.2מ"מ תוצרת פלרם.
פולטי האור יעמדו בהוראות פיקוד העורף ויהיו פעילים למשך  90דקות.
וויניל :יהיו מתוצרת  3mאו שווה ערך.
הכיתוב והסמלים יבוצעו בדפוס משי או בהדפסה דיגטאלית עם ציפוי למינציה מט.
התקנת השלטים:
על גבי קירות מכל סוג בעזרת ברגים שאינם מחלידים.
על גבי ארונות בטיחות (חשמל ,כיבוי אש ,תקשורת וכ') בעזרת ניטים.
על גבי דלתות אש בהדבקה בדבק דו צדדי חזק ועמיד.
דבקים :הדבקים בהם יעשה שימוש יהיו מיועדים במיוחד למטרתם ויותאמו לחוזק ההדבקה הנדרש.
כל תהליכי ההדבקה יעשו לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר ולפי הוראות יצרן הדבקים.
הדפסה :השקפים אשר יכילו את האינפורמציה יודפסו בדפוס דיגטאלי איכותי ב.dpi 600-
גובה אותיות  12ס"מ.

שלט 6.2.5

מפרט :השלט בנוי כמסגרת קפיצית אשר ניתנת לפתיחה קלה מהחזית .המסגרת עשויה מפרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודייז טבעי.
הגרפיקה בתוך המסגרת יכולה להעשות כהדפסה דיגטלית על גבי נייר ,שקף ,או בהדבקת וויניל קאסט צבעוני ע"ג הרקע.
התקנת השלט לקיר באופן סמוי.
יש שימוש באותו סוג שילוט אשר הרקע שלו פולט אור .יש להשתמש בחומר פולט אור העומד בדרישות כיבוי אש והג״א.

שלט 6.2.1

 10ס"מ
 5ס"מ

שלט 6.2.6

 20ס"מ

טלפון

 30ס"מ

 10ס"מ
 5ס"מ

T.V

שלט 6.2.2

תקשורת

 30ס"מ
 15ס"מ

שלט 6.2.7

 30ס"מ
 15ס"מ
 5ס"מ

פעמון
שלט 6.2.9
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 30ס"מ

 20ס"מ

 10ס"מ

שרותים
שלט 6.2.3

משאבה
שלט 6.2.8

דלת
יציאה

מי
שתיה
שלט 6.2.4

7

שילוט בטיחות וגיהות
 7.1יציאה 20
 7.1יציאה 15
 7.2יציאה 16
 7.3אין יציאה
 7.4יציאה גרם מדרגות
 7.5מילוט במדרגות
 7.6חלון מילוט
 7.7יציאת חרום מואר /לא מואר
 7.8יציאת חרום מואר /לא מואר
 7.9שלטי בטיחות וגהות כלליים
 7.10שלטי חומרים מסוכנים
 7.11שלטי ארונות בטיחות
 7.12שלטי אזהרה מתח גבוה
 7.13שלטי אזהרה כניסה למעליות
 7.14שלטי בטיחות פולטי אור
 7.15שלטי דלתות אש
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פרק  7שלטי הכוונה ליציאה ברציף מס׳ 7.1
תאור :שלט הכוונה ליציאה משמשים הכוונה למילוט הנוסעים בשעת חירום.
מפרט :שלט הכוונה ליציאה חד/דו צדדי מצוי בכל שטחי חוץ התחנה כולל רציפים וחניונים ותפקידו למלט את הנוסעים בשעת חרום.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.

יציאה
יציאה
יציאה
 90ס"מ

 20ס"מ

 38ס"מ

שלט 7.1.1

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל

 100ס"מ

 20ס"מ

 38ס"מ

שלט 7.1.2

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל עם חץ

 120ס"מ

 20ס"מ

120

 38ס"מ

שלט 7.1.3

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל עם חץ

פרק  7שלטי הכוונה ליציאה באולם התחנה מס׳ 7.1
תאור :שלט הכוונה ליציאה משמשים הכוונה למילוט הנוסעים בשעת חירום.
מפרט :שלט הכוונה ליציאה חד/דו צדדי מצוי בכל שטחי חוץ התחנה כולל רציפים וחניונים ותפקידו למלט את הנוסעים בשעת חרום.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.

 67.5ס"מ

 15ס"מ

 28.5ס"מ

שלט 7.1.4

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל

 75ס"מ
 15ס"מ
 28.5ס"מ

שלט 7.1.5

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל עם חץ

 101.25ס"מ
 15ס"מ
 28.5ס"מ

שלט 7.1.6
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שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל עם חץ

פרק  7שלטי הכוונה ליציאה עם מסגרת מס׳ 7.2
מפרט :שלט הכוונה ליציאה חד/דו צדדי מצוי בכל שטחי פנים התחנה כולל גשרים ומעברים פנימיים ותפקידו למלט את הנוסעים בשעת חרום.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.

 72ס"מ

 16ס"מ

 30ס"מ

שלט 7.2.1

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל

 80ס"מ
 16ס"מ
 30ס"מ

שלט 7.2.2

שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל עם חץ

 108ס"מ
 16ס"מ

 30ס"מ

שלט 7.2.3
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שלט יציאה המותקן בדרכי יציאת קהל עם חץ

פרק  7שלטי אין יציאה מס׳ 7.3
תאור :שלטי "אין יציאה" מיידעים את הנוסעים על איסור יציאה מאזורים מסוימים.
מפרט :שלט אין יציאה חד צדדי מצוי בכל רחבי התחנה והרציפים ותפקידו ליידע את הנוסעים.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור
חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת
מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
בחזית המסגרת יהיו פסים דקורטיבים.
הפסים יעוצבו ויוגדרו בהמשך לאחר בחירת המערכת המוצעת.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.

 90ס"מ

 15ס"מ

NO EXIT

שלט 7.3.1
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 30ס"מ

אין יציאה

פרק  7שלטי הכוונה ליציאה בגרם מדרגות מס׳ 7.4
תאור :שלט מכוון יציאה בגרם מדרגות משמש הכוונה לנוסעים בשעת חירום.
מפרט :שלט מכוון יציאה חד צדדי מצוי בכל גרמי המדרגות ותפקידו ליידע את הנוסעים על כיון היציאה.
שלט הכוונה ליציאה חד צדדי מצוי בכל שטחי חוץ התחנה כולל רציפים וחניונים ותפקידו למלט את הנוסעים בשעת חרום.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
בחזית המסגרת יהיו פסים דקורטיבים.
הפסים יעוצבו ויוגדרו בהמשך לאחר בחירת המערכת המוצעת.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.

 40ס"מ
 25ס"מ
שלט 7.4.1
שלט מכוון יציאה בגרם מדרגות לכיוון מעלה פולט אור

 40ס"מ
 25ס"מ
שלט 7.4.2
שלט מכוון יציאה בגרם מדרגות לכיוון מטה פולט אור
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פרק  7שלטי מילוט בגרם מדרגות מס׳ 7.5
תאור :שלט בחדר מדרגות משמש כמקור מידע על גרם המדרגות בשעת חירום.
מפרט :שלט התמצאות בגרם המדרגות חד צדדי מצוי בכל גרמי המדרגות ותפקידו ליידע את
הנוסעים על כיון היציאה.
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ עם רקע פולט אור.
גרפיקה בהדפסה ישירה על החומר או בהדבקת וויניל.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.
קו תחתית השלט יהיה בגובה  150ס"מ מהרצפה.

 50ס"מ

חדר מדרגות דרומי
ליציאה

6

חדר מדרגות משרת קומות מרתף עד קומה 25
יש יציאה לקומת הגג

היציאה לרחוב בקומת הקרקע
דוגמא לשלט מילוט בחדר מדרגות
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 35ס"מ

קומה

פרק  7שלטי חלון מילוט מס׳ 7.6
תאור :שלט חלון מילוט משמש את הנוסעים בשעת חירום באזור המחסה.
מפרט :שלט זיהוי חלון מילוט חד צדדי מצוי לחלון באזור מחסה.
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ עם רקע פולט אור.
מימדי השלט מפורטים.
התקנת השלט לקירות במקומות המתאפשרים.

 30ס"מ
 15ס"מ

בחדר זה קיים
חלון מילוט
שלט 7.6.1

 30ס"מ
אסור לנעול
או לחסום
שלט 7.6.2
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 15ס"מ

חלון מילוט

פרק  7שלטי יציאת חרום מוארים  /לא מוארים מס׳ 7.7
תאור :שלט הכוונה ליציאת חרום משמשים הכוונה למילוט הנוסעים בשעת חירום.
מפרט :שלט הכוונה ליציאה חד צדדי יותקן על שערים בנתיב מילוט ותפקידו לסייע למלט את הנוסעים בשעת חרום.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
גובה אותיות  20ס״מ.
חלופת שלט שאינו מואר :בתחנות בהם אין אפשרות להזין קו חשמל
ניתן לבצע את השלט ללא תאורה עם רקע פולט אור.

 173.5ס"מ

 20ס"מ

مخرج الطوارئ

 43ס"מ

יציאת חרום
יציאת חרום
EMERGENCY EXIT

שלט 7.7.1

 173.5ס"מ

 20ס"מ

שלט 7.7.2
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 43ס"מ

مخرج الطوارئ

EMERGENCY EXIT

פרק  7שלטי יציאת חרום מוארים /לא מוארים קטנים מס׳ 7.8
תאור :שלט הכוונה ליציאת חרום משמשים הכוונה למילוט הנוסעים בשעת חירום.
מפרט :שלט הכוונה ליציאה חד צדדי יותקן באולם או בתת״ק בנתיב מילוט ותפקידו לסייע למלט את הנוסעים בשעת חרום.
השלט יבוצע כקופסאת תאורה בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים מוזנים מרשת החשמל וממקור חשמל רזרבי אמין,
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  90דקות לפחות ו/או מצברי גיבוי.
גוף התאורה יהיה על פי ת"י  20חלק  2.22והוא יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
השלט יבנה מממסגרת העשויה פרופיל אלומיניום בגימור אנודייז טבעי.
השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
יש לאפשר שליפה מהירה של השקף הגראפי לצורך תחזוקה ושינויים.
גובה אותיות  16ס״מ.
חלופת שלט שאינו מואר :בתחנות בהם אין אפשרות להזין קו חשמל
ניתן לבצע את השלט ללא תאורה עם רקע פולט אור.

 140ס"מ

 16ס"מ

مخرج الطوارئ

 34.4ס"מ

יציאת חרום
יציאת חרום
EMERGENCY EXIT

שלט 7.8.1

 140ס"מ

 16ס"מ

שלט 7.8.2
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 34.4ס"מ

مخرج الطوارئ

EMERGENCY EXIT

פרק  7שלטי בטיחות וגהות הסבר כללי
הסבר כללי:
שלטי בטיחות וגהות מחולקים לשלוש קבוצות:
 .1שלטי אזהרה.
 .2שלטי איסור.
 .3שלטי מניעה/חובה.
לכל קבוצה מאפייני צבע וצורה מיוחדים תוך כדי שמירה על מבנה אחיד של מסגרת תוחמת.
עקרון אופייני לכל השלטים יהיה כך:
בחלק העליון תופיע הוראת ההתנהגות ,בחלק האמצעי יופיע סמל המייצג את התוצאה העלולה להגרם מאי ציות
ובחלק התחתון תופיע מהות ההזהרה.
מצ"ב דוגמא מאיפיינת:

לך בזהירות

הוראת התנהגות

סמל מייצג

מהות האזהרה

צורות אופייניות וצבעוניות:
 .1שלטי אזהרה -משולש.
 .2שלטי איסור -עיגול.
 .3שלטי מניעה/חובה -עיגול.
 .4שלטי חרום -מלבן
מצ"ב דוגמא מאיפיינת:

הוראת התנהגות

גופן :נרקיס בלק רגיל
צבע לבן ללא רקע אפור

הוראת התנהגות

מהות האזהרה

גופן :נרקיס בלק בולד

שלטי אזהרה
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הוראת התנהגות

סמל :שחור על רקע לבן
מסגרת עגולה אדומה
עם קו אלכסוני

סמל :שחור על רקע צהוב
מסגרת שחורה

צבע שחור על רקע צהוב

גופן :נרקיס בלק רגיל
צבע לבן ללא רקע אפור

מהות האזהרה

גופן :נרקיס בלק בולד
צבע לבן על רקע אדום

שלטי איסור

לבש כפפות

סכנת החלקה

הגן על הידיים

דוגמא 1

דוגמא 2

גופן :נרקיס בלק רגיל
צבע לבן ללא רקע אפור

הוראת התנהגות

סמל :לבן על רקע כחול
מסגרת עגולה כחולה

מהות האזהרה

גופן :נרקיס בלק בולד
צבע לבן על רקע כחול

שלטי מניעה

גופן :נרקיס בלק רגיל
צבע לבן ללא רקע אפור
סמל :לבן על רקע ירוק
מסגרת מלבנית ירוקה

מהות האזהרה
שלטי חרום

גופן :נרקיס בלק בולד
צבע לבן על רקע ירוק

פרק  7שלטי בטיחות וגהות כלליים מס׳ 7.9
מפרט :השלט עשוי מלוח אלומיניום בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה על מדבקת וויניל קאסט עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳.

 30ס״מ

 30ס״מ

לך בזהירות
 42ס״מ

 42ס״מ
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 42ס״מ

דוגמא שלטי אזהרה
שלט מס׳ 7.9.4

לבש כפפות

העובר על החוק
צפוי לקנס
דוגמא שלטי איסור
שלט מס׳ 7.9.3

שטיפת עיניים

 42ס״מ

סכנת החלקה

 30ס״מ

אסור לצלם

 30ס״מ

הגן על הידיים
דוגמא שלטי מניעה/חובה
שלט מס׳ 7.9.2

שטוף עיניים
דוגמא שלטי מניעה/חובה
שלט מס׳ 7.9.1

פרק  7שלטי בטיחות וגהות כלליים מס׳ 7.9
מפרט :השלט עשוי מלוח אלומיניום בעובי  3מ״מ צבוע
הגרפיקה בהדפסה על מדבקת וויניל קאסט עם ציפוי למינציה יו וי
התקנה בהתאם לתנאי השטח :קיר ,עמוד וכד׳.

דוגמאות לשלטי גהות ובטיחות
דוגמאות לשלטי גהות ובטיחות
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פרק  7שלטי חומרים מסוכנים מס׳ 7.10
הסבר כללי :בשלטי חומרים מסוכנים משולבים האייקונים המופיעים בדף זה ויתכן כי יש נוספים.
יש להכין את השלטים לפי התקנים המקובלים בענף.
השלטים יכולים להופיע בתצורות שונות -אנכי או אופקי ובמידות שונות.

 50ס״מ

סולר
 35ס״מ

3Z
1202

08-9253321 *6911

הגרפיקה כדוגמא בלבד
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מידות יכולות להשתנות בתאום יועץ בטיחות

פרק  7שלטי ארונות בטיחות מס׳ 7.11
מפרט :שלט ארונות בטיחות יותקן על ארונות מתאימים לפי הצורך.
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ עם רקע פולט אור.
גרפיקה בהדפסה ישירה על החומר או בהדבקת וויניל.
מימדי השלט מפורטים.

 10ס״מ

 10ס״מ

 15ס״מ

 15ס״מ

 15ס״מ

גלגלון

 15ס״מ

תקשורת
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 10ס״מ

 10ס״מ

אש

חשמל

פרק  7שלטי אזהרה מתח גבוה מס׳ 7.12
מפרט :שלט אזהרה מתח גבוה יותקן על גדרות לאורך קו הרכבת החשמלי לפי הצורך.
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ.
גרפיקה בהדפסה ישירה על החומר או בהדבקת וויניל.
ציפוי למינציה יו וי ע״ג החזית.
מימדי השלט מפורטים.

 50ס״מ

 70ס״מ

מתח גבוה!
סכנת מוות!

ضغط عالي! خطر املوت!
!DA NGER OF DE ATH
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פרק  7שלטי אזהרה כניסה למעלית מס׳ 7.13
מפרט :שלט אזהרה כניסה למעלית יותקן בסמוך למעלית ליד פאנל הלחצנים.
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ.
גרפיקה בהדפסה ישירה על החומר או בהדבקת וויניל.
ציפוי למינציה יו וי ע״ג החזית.
מימדי השלט מפורטים.

 10ס"מ

בשעת שריפה
או רעידת אדמה
השתמש במדרגות בלבד
ולא במעלית

 13.2ס"מ

IN CASE OF FIRE
OR EARTHQUAKE
USE STAIRWAYS ONLY
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פרק  7שלטים פולטי אור למערכות טכניות מס׳ 7.14.1-15

מפסק
זרם
ראשי
7.14.13
 10/10ס״מ

ארון
כיבוי אש

מפסק הדממת

גנרטור
7.14.9

 10/20ס״מ

עזרה ראשונה
7.14.1

חדר
גנרטור
7.14.14

 20/30ס״מ

חדר
משאבות
מים
7.14.15

 20/30ס״מ

לחצן
הפעלה/ניתוק
מפוחי שחרור עשן
7.14.10

7.14.11

 20/25ס״מ

7.14.5

7.14.6

 10/20ס״מ
7.14.2

 10/20ס״מ

מיקרופון
לכריזת
חירום

7.14.7
 10/10ס״מ

מפסק
כבאים
7.14.12
 10/10ס״מ

ארון
חשמל
ראשי

רכזת גילוי
שרפות

 10/20ס״מ

ברז ניתוק
גז

 20/30ס״מ

 20/30ס״מ

ארון
חשמל קומתי
7.14.3

ניתוק חשמל
ראשי/קומתי
7.14.8

לוח פיקוד
כבאים

 10/20ס״מ
7.14.4
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 10/20ס״מ

 10/20ס״מ

פרק  7שלטים פולטי אור למערכות טכניות מס׳ 7.14.16-22
מפסק
לפתיחת
וולידטורים

מגוף
ספרינקלרים
קומתי
7.14.22

 20/30ס״מ

חדר
מתח
גבוה

7.14.19
 10/10ס״מ

ארון
מיכלי
כיבוי אש
 20/30ס״מ

7.14.20

7.14.16

 20/30ס״מ

חדר
מכונות
למעליות
7.14.17

 20/30ס״מ

מפסק
UPS

חדר
שנאים

7.14.21
 10/10ס״מ

7.14.18
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 20/30ס״מ

פרק  7שלטים פולטי אור בכניסה לתחנה מס׳ 7.14.23-32

טלפון
כבאים

ברז
בדיקה

7.14.32
 10/10ס״מ

7.14.29
 10/10ס״מ

ברז הסנקה
לעמדות
כיבוי אש
 20/30ס״מ

7.14.26

ברז למילוי
מיכל סולר
7.14.30

 10/20ס״מ

תקשורת
עם
מעליות

 20/30ס״מ
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 20/30ס״מ

שער גישה
לכוחות

הכיבוי וההצלה
7.14.28

7.14.23

 20/30ס״מ

ברז
כיבוי אש

מגוף
ספרינקלרים
7.14.27

7.14.31

רחבת
כיבוי אש

 20/30ס״מ

7.14.24

 20/30ס״מ

ברז הסנקה
למערכת
ספרינקלרים
7.14.25

 20/30ס״מ

פרק  7שלט מילוט בשעת שריפה מס׳ 7.14.33

איזור מילוט
לשימוש בזמן
שריפה בתחנה
בלבד

7.14.33
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 60/90ס״מ

פרק  7שלטי פאנל כבאים מס׳ 7.14.34-41
מיקרופון מערכת
כריזה תפעולית
7.14.39

 10/20ס״מ

לחצן שחרור

מפסק הפעלה/ניתוק
מערכת מיזוג אוויר
7.14.34

מפסק לניתוק
UPS

ולידטורים ושערי מילוט
7.14.40

 10/20ס״מ

בורר להפעלת מפוחים

לשחרור עשן
7.14.41

 10/20ס״מ

 10/20ס״מ

7.14.35

 10/20ס״מ

מפסק ניתוק
הזנה מחח״י
7.14.36

 10/20ס״מ

מפסק הדממת
גנרטור
7.14.37

 10/20ס״מ

מיקרופון מערכת
כריזת חירום
7.14.38
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 10/20ס״מ

פרק  7שלטי דלתות אש מס׳ 7.15
מפרט :שלטי דלת אש יותקנו לפי תוכניות הבטיחות של המבנה
השלט יבוצע מלוח אלוקבונד בעובי  3מ״מ.
גרפיקה בהדפסה ישירה על החומר או בהדבקת וויניל.
ציפוי למינציה יו וי ע״ג החזית.

 32ס"מ

 30ס"מ

בבנין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו.
דלתות אש משמשות להגנה בפני אש
ולמילוט לחדר המדרגות.
 .1דלתות אש חייבות להיות סגורות תמיד ,למעט בזמן מעבר אנשים
כדי למנוע חדירת עשן ואש לחלל המדרגות במקרה של שריפה.

 .3אסור לנעול את הדלתות ואסור להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה
ולסגירה של הדלתות ולמעבר חופשי של אנשים אל או בתוך חדר המדרגות.

141

דלת אש,
החזק סגורה
שלט 7.15.1

 .2פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאבדן
חיי אדם ולגרימת נזקים לרכוש במקרה של שריפה.

שלט 7.15.2

 15ס"מ

דלת אש,
החזק סגורה

 32ס"מ

מותקן בקומת הקרקע

מותקן בקומות

8

שילוט מכשירים
 8.1עמדת תשלום כרטיסים
 8.2ולידטורים כניסה
 8.4.3ולידטורים אין כניסה גדול
 8.4.3אין כניסה קטן
 8.4שלטי עמדות רכישת כרטיסים
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פרק  8שלטי עמדת תשלום כרטיסים מס׳ 8.1
מפרט :שלט מדבקה ע״ג אוטומט למכירת כרטיסים

 110ס"מ
 12ס"מ
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פרק  8שלטי כניסת ולידטורים מס׳ 8.2
מפרט :שלטים על ולידטורים יעשו בהדבקת וויניל ע"ג הולידטור.
גודל ומיקום סופי בהתאם לנסיבות.

 38ס"מ

 38ס"מ
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פרק  8שלטי אין כניסה ולידטורים מס׳ 8.3
מפרט :שלטים על ולידטורים יעשו בהדבקת וויניל ע"ג הולידטור.
גודל ומיקום סופי בהתאם לנסיבות.

 11ס"מ

 30ס"מ

 30ס"מ

 7ס"מ
שלט מס׳ 8.3.1

שלט מס׳ 8.3.2
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פרק  8שלטי עמדות רכישת כרטיסים מס׳ 8.4
מפרט :שלטים על עמדת רכישת כרטיסים יעשו בהדבקת וויניל ע"ג החזיתות.
גודל ומיקום סופי בהתאם לנסיבות.

 108ס"מ

 50ס"מ
*המסגרת האפורה משמשת כרקע בלבד
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