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  דו צדדי הכוונה בקמפוסעמוד שלט  –11אב טיפוס 
 

לשבירת  , מילוי והחלקהביצוע פאזה בקנטיםמ"מ כולל  4בלוחות אלומיניום  יםעטופ RHSמסגרת פנימית מפרופילי 
 .מ"מ בריתוך מלא )ללא ברגים( 4קופסת בסיס מלוח אלומיניום בעובי  -ולמראה קופסא שלמה ואחידה חדות

 . ס"מ 7עובי הקופסה 
 .הריתוכים יהיו מלאים נסתרים ומלוטשים ,ללא רווח של קרן אור ים, צמודיםיהיו מושלמ החלקים כלבין  יםחיבור

 אין לבצע מיקומי ברגים בצורה אקראית, מיקומי הברגים יתוכננו וישלחו למעצב לאישור על גבי שרטוטים.
 ה אחת ולא יראו חיבורים וריתוכים.חיבור בין כל  חלקי האלומיניום יהיה מדויק ואחיד ויראה כיחיד

 
 גרפיקה

 בלבד. בגוונים לפי המצוין בשרטוט. ORACALאו  3Mכל הגרפיקה תבוסס על מדבקות איכותיות תוצרת 
 חובה לקבל תוכן מדויק לכל שלט לפני היצור בהתאם למיקומו באתר.

 
 מגולוונת בלבד ,אין להשתמש בברזל "שחור.   ביצוע פרופילי העיגון והחיזוק יבוצעו ע"י פרופילי אלומיניום או מפלדה

 במידה והביצוע נעשה עם אלומיניום ופלדה , חובה להגן על החיבור בין האלומיניום לפלדה על מנת למנוע שיתוך .
 

 ראה מידות בשרטוטים המצורפים.
 

 בתנור  צביעהגימור ו
 ה בלחץ גבוה.ניקוי וחיספוס באמצעות התזת חול גסה או גרגרי פלד – הכנה לצביעה

 צריבה וניקוי משמן והעברת תהליך פסיבציה שקופה/צהובה.
 בלבד. ( sickensצבע "סיקנס" )איבוק באבקת צבע אלקטורסטטית או צביעה רטובה ב – בתנורצביעה 

 מקרון. 60עובי שכבה יבשה  ,דקות 30מעלות צלסיוס במשך  100קליה בתנור בטמפרטורה גבוהה 
 

 אחריות
או להחליף כל שלט אשר ייפגם כתוצאה מפגיעת מזג האוויר, קורוזיה, קרינה או שחיקת אבק במשך  על הקבלן לתקן

 .שנים מתאריך קבלת העבודה 5תקופה של 
 

 דוגמאות
 .טרם ביצועו בגוונים לבדיקת מיקום וגודל השלט 1:1בקנ"מ  מקאפה/מזוניתקבלן השילוט יבצע מודל 

 טרם ביצוע השלט. המעצבועד לבחירת ואישור האדריכל ועיבוד חומר גוון  קבלן השילוט יספק מספר דוגמאות של כל
 

 מיקומים
 מיקום כל שלט ושלט יתואם ויסומן פיזית בסיור עם הקבלן המבצע, המעצב ונציג המזמין ע"י יתדות/ספרי צבע וכ"ד.

 
  עיגון

 . /חול ) הקבלן המבצע מבצע את הביסוס( הממוקמת מתחת לקו ריצוף /יסודעיגון ישיר ליציקת בטון
 סוג הביסוס יבחר על ידי מהנדס קונסטרוקציה בלבד .

 אין לבצע עיגונים הבולטים מפני הריצוף, ואין לבצע סוקל כיסוי .
  לא יהיו חיבורים/עיגונים גלויים., עיגון השלט יבוצע מתחת לקו הריצוף/כיסוי

 לתקן רוח באזור הפרויקט . תהכוללת התייחסו רקונססטרוקטוראת גודל יציקה ופרטי ביסוס והתקנה ע"פ הו
 בתחתית עמוד הבסיס תבוצע פלטה תחתונה עם צלעות חיזוק לעיגון הטוטם המתחברת לסל הברגים בביסוס .

 
 כל החלקים והאביזרים והריתוכים מכל חומר יהיו עמידים בתנאי חוץ.

 
 

 תבוצע לפי תכניות מהנדס הקונסטרוקציה . ום/אלומיניית מתכת/הפלדהיכל עבודות קונסטרוקצ
 העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרויקט .

 וכיסוי מלא. עיגון השלט כולל את כל עבודות המסגרות הנלוות, חפירה, ביסוס 
 

  * חובה לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום, צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע.
 

 של השלט לאישור המעצב, המזמין והאדריכל לפני ייצור השלט.מפורטים ים על היצרן להגיש שרטוט
 על קבלן השילוט להגיש תכניות פרטי שילוט ופרטי עיגון מלאים מאושרים וחתומים לביצוע ממהנדס 

 רוח עדכני ביותר המתאימים -קונסטרוקציה מוסמך הכוללים חישובים סטטיים לפי תקן תנאי מזג אוויר
 לפני  ביצוע השילוט. טלאזור הפרויק

 
 תקינות ביצוע העבודה בפועל בהתאם לתכנונו ת בדיקלקונסטרוקציה המהנדס חתום מהקבלן השילוט יספק אישור 

 כולל אישור ביצוע היסוד בהתאם להוראותיו.
 

 .לת ובמהלך העבודה למנהל הפרויקטקבלן השילוט מחויב לספק ולהפקיד אישורים הללו בתחי
 

 .מפר הסכם עבודהכקבלן שילוט שלא יפעל בהתאם להוראות הללו יחשב 
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240 ס"מ
75 ס"מ

גובה טקסט מינימלי 
100 ס"מ

שלט תיבה בנוי לוח אלומיניום מכופף, צבוע בתנור בגוון אפור בהיר RAL 9002. על גבי השלט הדפס משי איכותי עם פרטי ההכוונה.
פנים התיבה מחוזק בפרופילי RHS. יש לעגן את השלט קרקע!

על השלט להיות עמיד בתנאי חוץ בדגש על שמש וקורוזיה.
* יש לקחת מידות מדוייקות ולבדוק צורת התקנה בשטח לפני ביצוע השילוט!

* יש לקבל אישור מיועץ הנגישות, לפני הביצוע!
* יש לקבל תוכן מדוייק ממנהל הפרוייקט, תרם ייצור השלטים.  

5 ס"מ
3 ס"מ

1.9 ס"מ

10 ס"מ

7 ס"מ

7 ס"מ

בניין 4
 מעבדות מדעי הטבע

בניין 1,2,5
בניין 6

מתחם הנגב
מתחם השרון

בניין 8
הפרעות בתקשורת

 קליניקה שמע ודיבור, מכון אל“ה

בניין 3
מטה

 מרכז מידע והרשמה, משאבי אנוש
 לשכת נשיא ומנכ“ל המכללה

RAL 9002

Pantone 3265

Pantone 432
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.1

צד ב‘צד א‘

.2

צד ב‘צד א‘

בניין 4
 מעבדות מדעי הטבע

בניין 1,2,5
בניין 6

מתחם הנגב
מתחם השרון

בניין 8
הפרעות בתקשורת

 קליניקה שמע ודיבור, מכון אל“ה

בניין 3
מטה

 מרכז מידע והרשמה, משאבי אנוש
 לשכת נשיא ומנכ“ל המכללה

בניין 2
מדעים ומשאבים
 ספריה ומרכזיה פדגוגית

 כיתות לימוד, מחשב, פסיכולוגיה

בניין 5
מכינות

 משרדי היחידה ללימודים
 מקוונים ויחידת הערכה

מתחם שרון
חשבונאות וספרות

 מבנים 57,58,59,64

בניין 1
 אודיטוריום, קפיטריה

 מרחב למידה

בניין 2
מדעים ומשאבים
 ספריה ומרכזיה פדגוגית

 כיתות לימוד, מחשב,
 פסיכולוגיה

בניין 7
מדעים

 מעבדות מחקר

בניין 1
 אודיטוריום, קפיטריה

 מרחב למידה

בניין 3,4,8

כניסה ראשית

שער הדס

בניין 3,4,8

בניין 6
מתחם הנגב



ש11 - שלט הכוונה עומד בפיתוח
אכלוס טקסטים 

מכללת אחוה- באר טוביה | 16.8.2020

.3

צד ב‘צד א‘

.4

צד ב‘צד א‘

בניין 5
מכינות

 משרדי היחידה ללימודים
 מקוונים ויחידת הערכה

בניין 6
חינוך

 כיתות, חדרי סימולציה
 פונקציות נוספות

מתחם השרון
מתחם אלון

בניין 2,7

בניין 2,7

כניסה ראשית

כניסה ראשית

שער הדס
מועדון סטודנטים

בניין 3,4,8

בניין 3,4,8

מתחם הערבה

שער סגל
ספקים

בניין 1
 אודיטוריום, קפיטריה

 מרחב למידה

בניין 5
מכינות

 משרדי היחידה ללימודים
aמקוונים ויחידת הערכה 

בניין 5
מכינות

 משרדי היחידה ללימודים
 מקוונים ויחידת הערכה

בניין 2
מדעים ומשאבים
 ספריה ומרכזיה פדגוגית

 כיתות לימוד, מחשב, פסיכולוגיה

בניין 1
 אודיטוריום, קפיטריה

 מרחב למידה

בניין 6
מתחם אלון

בניין 7
יציאה לחניון

מתחם השרון

בניין 6
מועדון סטודנטים

בניין 4
מתחם הערבה

בניין 8
הפרעות בתקשורת

 קליניקה שמע ודיבור, מכון אל“ה

בניין 3
מטה

 מרכז מידע והרשמה, משאבי אנוש
 לשכת נשיא ומנכ“ל המכללה

שער הדס
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.5

צד ב‘צד א‘

.6

צד ב‘צד א‘

בניין 2
מדעים ומשאבים
 ספריה ומרכזיה פדגוגית

 כיתות לימוד, מחשב, פסיכולוגיה

בניין 4
 מעבדות מדעי הטבע

מתחם הערבה

בניין 1,5,6
מתחם השרון
מתחם אלון

יציאה לחניון

בניין 8
הפרעות בתקשורת

 קליניקה שמע ודיבור, מכון אל“ה

בניין 7
מדעים

 מעבדות מחקר

בניין 3
מטה

 מרכז מידע והרשמה, משאבי אנוש
 לשכת נשיא ומנכ“ל המכללה

ביתן לשימור

בניין 2
מדעים ומשאבים
 ספריה ומרכזיה פדגוגית

 כיתות לימוד, מחשב, פסיכולוגיה

בניין 5
מכינות

 משרדי היחידה ללימודים
 מקוונים ויחידת הערכה

בניין 6
חינוך

 כיתות, חדרי סימולציה
 פונקציות נוספות

מתחם אלוןמתחם הערבה
בניין 1,2,7

כניסה ראשית
קפיטריה
מועדון

בניין 3,4,8

בניין 5,6

אווירונטיקה
 ביתנים  000-111

מתחם השרון
 חשבונאות ומנהל עסקים

משפטים
 ביתנים  222-311

כלכלה חברתית
 ביתנים  444-511

אב הבית
מרכז לוגיסטי
חדר צילום
חדר מחשב

ביתנים 001-700
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מכינות

כניסה
ראשית

חשבונאות
מדעי החברה
פסיכודידקציה
מנהל עסקים

חקלאות

הפרעות בתקשורת
הסגל

מדעים
פסיכולוגיה

מדעים
פסיכולוגיה

מתחם שרון
מתחם ערבה

מתחם אלון

.7

צד ב‘צד א‘
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מהדורה

תאריך
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