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בניינים  4-ב להתאמת מעליות קיימותנגישות  ליישום הנחיותכמויות כתב 

  אחוה האקדמית מכללתה

 8, 6, 5, 3' נוגע למבנים מס המופיע מטה

 

מחיר כמות פירוט מוצר 

המציין את רוחב שלט 

 הכניסה לתא המעלית

יש ) .ואת עומקו של התא

הכניסה לשים לב שרוחב 

  (מ"ס 80-אינו קטן מ

על  התלי שלטה .כניסהיותקן בקומת ההשלט 

מרכזו של המידע  ,סמוך למעלית, קירגבי ה

מ מפני "ס 150יהיה בגובה  , המוצג על השלט

, ורקע השלט הספרות, גימור האותיות. הרצפה

יעמוד בניגוד לגוון  גוון הכתב. לא יהיה מבריק

יהיה לפחות האותיות ו גובה הספרות .הרקע

לאשר את הטקסטים בכל שלט יש . מ"מ 40

. מול האדריכלית טרם הכנתם

 4, עליותמ 4

. כ"שלטים סה

 

קומה יותקן שלט בכל 

. המציין את מספר הקומה

ממול דלתות  קירגבי העל  התלי שלטה

, מרכזו של המידע המוצג על השלט .המעלית

גימור . מ מפני הרצפה"ס 150יהיה בגובה  

יעמוד גוון הכתב . לא יהיה מבריק הספרות

 200יהיה  גובה הספרות .בניגוד לגוון הרקע

 .הגופן יהיה אחיד וברור ,מ"מ

 3, עליותמ 4

, קומות למעלית

שלטים  12

. כ"סה

 

של מערכת שמע התקנה 

בפתיחת דלת  

 4, עליותמ 4 י תקן נגישות"עפמערכת 

. כ"סה מערכות

 

על . ימלל הודעה עבור כל בנייןהלקוח . מערכת כריזהשל התקנה 

מיקום תחנת העצירה  הודיע עלהמערכת ל

;  .יות בקומהועל הפונקציות העיקר

, באיטיות, בבירור תושמעהכריזה 

יעה למי שמצוי בתא ובעוצמה הנוחה לשמ

. המעלית

 4, עליותמ 4

. כ"סה מערכות

 

סימן מאתר אל  התקנת

.  לוח הפיקוד של המעלית

מ והוא יהיה עשוי "ס 60יהיה רוחב הסימן 

אריחים ועליהם בליטות מאורכות וצרות 

ויימשך לכל , מ"ס 15באורך מזערי של 

לאשר אל הסימן מול יש  .רוחב המסדרון

 .האדריכלית טרם התקנתו

 3, עליותמ 4

, קומות למעלית

 סימנים 12

. כ"סה
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החלפת פנל לחיצים פנימי 

לפאנל נגיש הכולל 

 לחיצים עם כיתוב ברייל

או לחיצים עם ספרות 

בולטות שלצידן כיתוב 

ולחיץ בולט של  ברייל

 .קומת הכניסה

קווי האמצע של כל אחד מלחיצי הקומות 

 140והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על 

כל מידע . מ מעל לרצפת תא המעלית"ס

הנוגע לזיהוי לחיצי המעלית מופיע על 

יהיה גם מישושי בבליטה הלחיץ או לצדו 

לחיץ קומת היציאה . מ לפחות"מ 0.8של 

הוא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר 

 הלחיצים

 4, עליותמ 4

. כ"סה פאנלים

 

פאנל חיצים  הוספת

, מעלה ומטה,מוארים 

המואר לפי הזמנת 

כולל אות שמע , המעלית

מפני ' מ 1.80-2.50ימוקם בגובה הפאנל 

 ריצוף

 3, עליותמ 4

, קומות למעלית

 פאנלים 12

. כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בברכה

אדריכלית , שרית גיטליס

מורשת נגישות מבנים תשתיות וסביבה 

 

 

 


