
מפרט והנחיות התקנה והצבה 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

B01 

משכן לאומנויות - דו צדדי

צד שני הכוונה למשכן לאומנויות

C01 

A01 

כניסה מערבית, ליד חניון

צד אחד
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הכוונה למגרש חניה עליון ומגדל אשכול

כניסה לאשכול
דו צדדי

הנחיות התקנה: עיגון לרצפת גרנולית באמצעות פלטקה עם 
ברגים. *במקום עומסי רוח כבדים

דו צדדי הכוונה למפלס תח״צ וחנויות, לבנייני 
ג׳ייקובס, רווחה, חינוך וראשי

טוטם ריבועי
הכולל הכוונה ומפה גובה תקרה 2.40 ס״מ - חד צדדי

C02 

הנחיות התקנה: עיגון לרצפת גרנולית באמצעות פלטקה עם ברגים. 
העברת שלט המוזיאון הקיים והתקנתו מחדש.

מיקום: לפני הרמפה. יש לקבוע מיקום מדוייק מול מזמין העבודה.

הנחיות התקנה: עיגון לרצפת גרנולית באמצעות פלטקה עם 
ברגים. *במקום עומסי רוח כבדים

T01

בניין מרכזי - קומת 700 כניסה משנית

A02 

A05 H01 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
הערות לעיצוב הגרפי 

שלט על הקורה
שלט יותר מפורט על העמודונים

*לציין מעלית בשילוט
263 סמ׳

 70

56 סמ׳

בניין מרכזי - קומת 700 כניסה משנית

שלט על קורה

שלט מפורט יותר על העמודים

G05 

H14 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

F03 

40 סמ׳

הנחיות התקנה: מוטות pvc מעוגן ומפולס עם ברגים לבטון
הקורה לא ישרה ולכן יש לבצע חיבור בהתאם.

בניין מרכזי - קומת 700 כניסה משנית

G06 G07 G08 

הערות לעיצוב הגרפי
דגל - סמל מעליות + שירותים

שלט נוסף נמצא בצד השני של הקורה

הכוונה דו צדדי

צמוד קיר-מעטפת אדומה
מדבקה בדופן הפנימית של המעלית

H12 

H13 

D09 E03
S01 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הנחיות התקנה: מיקום מדוייק בתאום עם המזמין כולל פירוק 
אריחי תיקרה, חירור תואם והתקנה חזרה.

בניין מרכזי - רחבת ה-700

הערות לעיצוב הגרפי
הכוונה מעליות מדרגות | קומת ה- 600 ומשאר 

בנייני האוניברסיטה
שלט דו צדדי בקומת ה-700 הכניסה משדרת 

החנויות, מול הספריה

D10 
D11 

F04 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

145 סמ׳

60 סמ׳

E01 

הנחיות התקנה: על הקבלן המבצע יש להעביר מידות מדוייקות 
כולל מרחקים מדוייקים מלוח הכפתורים של המעלית.

לוח הלחצנים יותקן ע״ג השלט.
התקנה באמצעות חיבור ישיר על קיר הבטון. 

הנחיות התקנה: התקנה באמצעות חיבור ישיר על קיר הבטון.  הנחיות התקנה: התקנה באמצעות חיבור 
ישיר על קיר הבטון. 

בניין מרכזי - קומת 600 כניסה משנית | מעליות אשכול שמניות

הערות לעיצוב הגרפי
הכוונה למעליות מגדל אשכול. 

הערות לעיצוב הגרפי
השלט יעלה על לוח הנירוסטה 

הערות לעיצוב הגרפי
הכוונה לבאים מהמגדל וליוצאים מהמעלית

H09 H10 

S02מדבקה בדופן הפנימית של המעלית
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

D01 הנחיות התקנה: יש להתקין בתליה על האומגה הקיימת בתקרה

הנחיות התקנה: תליה מקורת  הבטון או מפס פלדה שמותקן על החלון

בניין מרכזי - קומת 600 כניסה משנית | מעליות אשכול שמניות

הערות לעיצוב הגרפי: הכוונה למגדל אשכול 
וליציאה הנגישה למפלס החנויות

H07 

D02 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

76  סמ׳

18  סמ׳

150  סמ׳

111 סמ׳

G01

בניין מרכזי - קומת 600 כניסה משנית | מעליות אשכול משנית

G02 

הערות לעיצוב הגרפי: צביעה של העמודים בלבד.
אולי לשלב את הצבעוניות של המולטיברסיטה 

בדומה למה שיש במעליות...
הכוונה על גבי שלטים:

1. סמל מעלית 
2. הכוונה למגדל אשכול

3. יציאה נגישה למשכן האמנויות

הערות לעיצוב הגרפי: 
יציאה למשכן לאומנויות הכט 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

90 סמ׳

40 סמ׳

545 סמ׳

40 סמ׳

545 סמ׳

הנחיות התקנה: התקנה תוך שמירה על 
פתח מעבר לתריס גלילה

הנחיות התקנה: התקנה בחיבור ישר על הבטון

בניין מרכזי - קומת 600 רחבת מוזיאון הכט

G03 

G04 

הערות לעיצוב הגרפי: 
הכוונת קיר כללית לבאים מהכניסה המשנית

H08

S03מדבקה בחלק התחתון של ארגז תריס
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

55 סמ׳

הנחיות התקנה: התקנה לתיקרה מוגבלת. יש למצוא פיתרון בהתקנה מהקיר.

בניין מרכזי - קומת 600 מסדרון מעבר

H11 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

27 סמ׳

196.1 סמ׳

הנחיות התקנה: התקנה ישירות ע״ג העץ. ניתן לעגן קיר בלוקים מאחורי חיפוי עץ.

הנחיות התקנה: על הקבלן המבצע יש להעביר מידות מדוייקות 
כולל מרחקים מדוייקים מלוח הכפתורים של המעלית.

התקנה באמצעות חיבור ישיר על קיר הבטון. 

בניין מרכזי - קומת 600 קצה מסדרון מעבר

*נדרשת בדיקה ותכנון של הבינוי הנדרש סביב המעלית בשביל לעשות את 
המסגרת חתוכה ועליה הלחצנים

D03 

D04 E02
S04מדבקה בדופן הפנימית של המעלית
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

F01 F02 

הנחיות התקנה: התקנה מקורת בטון קיימת הנמצאת מעל שלט קיים.

הנחיות התקנה: התקנה תוך קידוח דרך לוח עץ עד לבטון

בניין מרכזי - רחבת ה-600

הערות לעיצוב הגרפי: 
ימינה בניינים וקפה דשא

למעלה יציאה, ספריה, חנויות, בנק,  תח״צ בנייני ציר עליון

הערות לעיצוב הגרפי:  2 שלטי דגלים הכוונה לשירותים

D04 

D05 

D06 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הנחיות התקנה: התקנה מאומגה קיימת בתקרה הפריקה

בניין מרכזי - רחבת ה-600

D07 
D08
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הנחיות התקנה: חיבור לגרנולית על קרקע בעזרת פלטקה וברגים

כניסה תחתונה לבניין הראשי

A07 דו צדדי
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

+

הנחיות התקנה:פירוק אבן משתלבת ויציקת יסוד בטון

הנחיות התקנה:פירוק אבן משתלבת ויציקת יסוד בטון

הנחיות התקנה: חיבור לגרנולית/אבן על קרקע בעזרת פלטקה וברגים

קפה דשא

C03 

C04C05

B04

H02 דו צדדידו צדדי

דו צדדי
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

קפה דשא

B03 הערות לעיצוב הגרפי: הנחיות התקנה: פירוק שלט קיים והצבת הטוטם החדש במקומו
מעבר מבניין ראשי לרבין
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

כניסה ג׳קובסכניסה חינוךכניסה לרווחה

הנחיות התקנה: עיגון השלט לקיר הצד )אין אפשרות לברגי רצפה עמוקים(. תיאום מול המזמין בשטח

ציר כניסה - רווחה, חינוך, ג׳קובס

A03 A04 A06 

B02

חד צדדי חד צדדיחד צדדי
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

צד כלפי מדרגות - הכוונה דו צדדית

כניסה לבניין רבין

הנחיות התקנה: עיגון על אבן + סיקה לאיטום

הנחיות התקנה: תליה מקורת בטון בלבד!הנחיות התקנה: תליה מקורת בטון בלבד!

כניסה לבניין רבין )7000(

A08 

A09

C06

D12

D13 

חד צדדי

חד צדדי
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

 

G09

51 סמ׳

236 סמ׳

H15 

E04 S05מדבקה בדופן הפנימית של המעלית
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

350 ס״מ40 ס״מ

מעבר הולכי רגל, שלט קורה חד צדדי

הנחיות התקנה: תליה עם ברגים על קורץ פלדה

רבין - מפלס 7.52 קומה 5

G10 

D14 



  | תאריך: 10.07.2019שילוט ציר מרכזי להולכי רגל |  הצבה

22סטודיו רעיה גלבוע - עיצוב גרפי ומערכות שילוט  |   www.rgdesign.co.il  | raaya@rgdesign.co.il  |  טל: 04-8312322, פקס: 04-8314848, נייד: 050-3211363

מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

שרותים נגישים הנחיות התקנה: מעוגן לתליית פח בלבד יש לבצע עגינה במספר נקודות לחיזוק!

מכלול רבין - מדגות

D15 

הערות לעיצוב הגרפי:  מעבר הולכי רגל, שלט תלוי דו צדדי
שלט קצר כמה שניתן

F05 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

215 סמ׳

64.9 סמ׳

מ׳
ס

 200

מכלול רבין - בניין המדרגה

H16 

H17 הנחיות התקנה: שלט על גבי הזכוכית משני הצדדים בכניסה לבניין המדרגה
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

55 סמ׳

 186

בניין מדרגה - קומה 2 מפלס 3.30+ ירידה ל3

G11 G12 הערות לעיצוב הגרפי: שלט על הקורה שמעל המדרגות יחליף את זה כולל בניין
רב תכליתי, מעונות, סאלה, בטחון, קפיטריה

מ׳
ס

 85

355 סמ׳
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הנחיות התקנה: תלוי דו צדדי מקורת בטון

בניין מדרגה - ירידה מקומה 2 לקומה 1 

הערות לעיצוב הגרפי: בניין מדרגה קומה 1 - סטריפ אדום על הקורה עם אייקון מעלית 
וצביעה אדומה של המשקוף עם שלט דגל מעלית

D16 

F06 G13 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הערות לעיצוב הגרפי: בניין מדרגה קומה 1 
ירידה למרכז הספורט + אייקון שירותים

D17

E06

בניין מדרגה - קומה 1 ירידה למרכז הספורט
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

בניין מדרגה -קומה 1

110 סמ׳

100 סמ׳

55 סמ׳
הערות לעיצוב הגרפי: בניין מדרגה קומה 1 

שלט מול מעלית צמוד קיר מחליף את הקיים. לא להתייחס 
לאייקונים שלמטה

H18

E05S06מדבקה בדופן הפנימית של המעלית S07 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

כניסה למדרגוה

מיקום טוטאם *לקצר את הטוטאם ל265 סמ׳
268 סמ׳

הנחיות התקנה: עיגון לגרנולית + סיקה

בניין מדרגה -  כניסה למדרגות

A10

חד צדדי
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

טוטם בית סאלא
הנחיות התקנה: עיגון לגרנולית + סיקה

בית סאלא/רב תכליתי

A11C07

H03 

H04 

H05 

H06 

הערות לעיצוב הגרפי: שלט עוטף - מפה קדימה, אחורה
ובצדדים הכוונה  )במקום הטוטם שקיים בצד הטיילת(

הנחיות התקנה: כל שלט מתחלק לשני חלקים:
לוח תחתון - גובה 225 ס״מ | לוח עליון - גובה 40 ס״מ

חד צדדי

דו צדדי
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הנחיות התקנה: עיגון לגרנולית ישירות על הקרקע+

מעבר למעונות / חניה

B05 
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מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

הנחיות התקנה: עיגון לגרנולית ישירות על הקרקע

טיילת רב תכליתי - ירידת מדרגות למגרש הטניס-לא נגיש

A13
חד צדדי



  | תאריך: 10.07.2019שילוט ציר מרכזי להולכי רגל |  הצבה

32סטודיו רעיה גלבוע - עיצוב גרפי ומערכות שילוט  |   www.rgdesign.co.il  | raaya@rgdesign.co.il  |  טל: 04-8312322, פקס: 04-8314848, נייד: 050-3211363

מס"דסימןפירוטמס"דסימןפירוט

Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה

SמדבקהEדיירקטורי מעלית

Fדגל
 

רב תכליתי כניסה ראשית )סגורה(

A12חד צדדי
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Gמעל פתחAטוטם ראשי כניסה לבניין

Hשלט צמוד קירBטוטם מפה

Tטוטם ריבועCטוטם משני, קטן

PצביעהDתלוי תקרה
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C08 C09חד צדדיבניין התחנההכוונת כלי רכב והולכי רגל למעונות דו צדדי


