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מכללת צפת

03

שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:3

מפרט:

גוון:

דגם Bשלט זיהוי מתחם חיצוני 

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

מבט צד

הרחקה נסתרת 

פנאל
אלומיניום

ראל 5001

פנל אלומיניום עובי 5 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT ב

צבוע בתנור ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

גרפיקה בוניל.

התקנה אחורית נסתרת באמצעות

הברזות.

500 מ“מ

33.3 מ“מ

25.6 מ“מ

29.1 מ“מ

19.2 מ“מ

2
המכללה האקדמית צפת

בית רוטשילד-הדסה
כניסה נגישה     

The Rothschild–Hadassah
Building

Accessible Entrance

עודכן בתאריך: 13.05.21



כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

ראל 5001

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:3

מפרט:

גוון:

דגם B1שלט זיהוי מתחם 

פנל אלומיניום עובי 5 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT ב

צבוע בתנור ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

גרפיקה בוניל.

התקנה אחורית נסתרת באמצעות

הברזות.

מ
מ“

 4
55

500 מ“מ

24.7 מ“מ

18.6 מ“מ

20.3 מ“מ
21.9 מ“מ15.8 מ“מ

מ
מ“

 2
7.

6

בית וואהל
Wohl Academic Complex

Libraryספרייה
Auditoriumאודיטוריום

Classroomsכיתות לימוד

Academic
Administration

04

מבט צד

הרחקה נסתרת 

פנאל
אלומיניום

עודכן בתאריך: 13.05.21



עודכן בתאריך: 13.05.21
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Pantone 5753 C

Pantone 5477 C

Pantone 462 C

Pantone 4985 C

05

1:5

DIRECTIONS

TO EGGED BUS STATION

3

ית
ב

שי
אבי

בית כי“ח
 בניין 3

ספרייה
בניין 9

בית השער
מנהלה בית סגל

בניין 1

חנייה
בית רוטשילד-הדסה

בניין 2

בית מכינות
בניין 4

בית ארזים
בניין 7

עיריית צפת

מקרא:

בית
ארזים
ARAZIM

 

בית מכינות
ACADEMIC

PREPARATORY
PROGRAM

עיריית צפת

רח‘ חטיבת יפתח

YIFTACH BRIGADE ST.

JERUSALEM ST.

“ח
למ

הפ
ח‘ 

ר

רח‘ האר“י

2
ספרייה

LIBRARY

9

7 4 1
בית המנהלה1

ADMINISTRATION

JERUSALEM ST.
בית רוטשילד-הדסה
HADASSAH BUILDING

בוסלבית

בית השער

בית כי“ח

נמצא כאןהנך

THE

MUNICIPALITY

OF SAFED

ALLIANCE
ISRAÉLITE

UNIVERSELLE

ל“אגד“

ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE
BUILDING 3

LIBRARY
BUILDING 9

?

ADMINISTRATION
BUILDING 1

PARKING

HADASSAH BUILDING
BUILDING 2

ACADEMIC PREPARATORY PROGRAM
BUILDING 4

ARAZIM
BUILDING 7

THE MUNICIPALITY OF SAFED

גובה אותיות:
עברית 10 מ"מ  , אנגלית 10 מ"מ 

שלט חיצוני מואר מפה סכמטית
C

מפה - קופסא בנויה מאלומיניום

דופן 60 מ“מ, צבוע בתנור.

חזית - פרספקס שקוף עובי 4 מ“מ,

כולל הדפסה דיגיטלית UV ע“ג וניל

לבן מעביר אור והדבקה בגב

הפרספקס.

מואר באמצעות תאורת לד, הארה

מקסימלית, תוצרת סמסונג, קוריאה.

מותקן ע“י שלות אחורי ע“ג הגדר.

* יש צורך בהזנה 220 ווט.



עודכן בתאריך: 13.05.21

חתך צד

* תוכן המפה אינו סופי

באדמה

הזנת
חשמל

פרופיל
אלומיניום
100/40

C1 

1:10

ארגז בנוי מאלומיניום

במידה: 120/100 ס“מ, צבוע בתנור.

עובי דופן 10 ס“מ, מואר ע“י תאורת

לדים.

UV גרפיקה בהדפסה דיגיטלית

איכותית ישירה ע“ג פרספקס

עובי 4 מ“מ. רגליים מפרופילים

10/10 מ“מ. צבועים בתנור.

חיבור לקופסא באמצעות ספייסרים.

.V220 יש צורך הזנה *

1200 מ“מ מ
מ“

 4
0

מ
מ“
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00

מ
מ“
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00

0
מ

מ“
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00
מ

מ“
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00

150°

06

שלט חיצוני מואר מפת סכמטית



06

מ
ס“

 7
0

מ
ס“

 7
0

2 ס“מ
1.6 ס“מ 2.2 ס“מ

2 ס“מ

13.9 ס“מ

7.8 ס“מ

עודכן בתאריך: 13.05.21

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט:

קנה מידה: 1:10

מפרט:

גוון:

מונוליט חיצוני מואר דו צדדי

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  651-082

RAL - 8019 חום 

D דגם

8500-060

קונסטרוקציה בנויה מפרופיל

מתכת מגולוון 40/40 מ”מ, כולל

חיזוקיםפנימיים.

מעטפת הקונסטרוקציה עשויה

לוחות אלומיניום בעובי 2 מ”מ

צבועים בתנור,  מכורסמות חזית וגב

בקאט אאוט + פרספקס חלבי עובי

4 מ“מ. גרפיקה באמצעות מדבקה

מעבירת אור. לדים תוצרת סמסונג

V3 לנורה.

החוג לסיעוד
Department of Nursing

פני קרקע

מ
ס“

 1
80

70 ס“מ

צד א‘

מואר ע“י תאורת
לדים

החוג לסיעוד
Department of Nursing

החוג לסיעוד
Department of Nursing

לקר
Abcy

ספרייה
Library

אודיטוריום
Auditorium

כיתות לימוד
Classrooms

מינהל האקדמי
Academic Administration

בית וואהל
Wohl Academic Complex

פני קרקע

v220 יש להוציא נקודת חשמל

מ
ס“

 1
80

70 ס“מ

מואר ע“י תאורת
לדים

2 ס“מ
1.6 ס“מ 2.2 ס“מ

2 ס“מ

13.9 ס“מ

7.8 ס“מ

ספרייה
Library

אודיטוריום
Auditorium

כיתות לימוד
Classrooms

מינהל האקדמי
Academic Administration

יציאה
Exit

בית וואהל
Wohl Academic Complex

צד ב‘

בסיס בטון
במידה 60/60/60 ס"מ

בסיס בטון
במידה 60/60/60 ס"מ



עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

ראל 5001

07

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט:

קנה מידה: 1:1.5

גובה אות: 

8.6-25 מ“מ

שלט משרדי

גוון:

מבט צד

E דגם

פנאל אלומיניום
עובי 3 מ“מ

יחידת חלון

מפרט : פנל אלומיניום עובי 3 מ“מ

חתוך צורנית, כולל מסגרת חיצונית

ב-CUT OUT , צבוע בתנור

ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

מספר חדר+עיטור במדבקת וניל.
כולל יחידת חלון מאלומיניום צבוע

בתנור. עם מקום לנייר מתחלף
וכיסוי שקוף להגנה.

התקנה בהרחקה באמצעות קידוח
2 ברגים שקועים ביחידת החלון,

מתחת לנייר.

-1103

210 מ“מ

מ
מ“

 2
00

מ
מ“

  1
5

מ
מ“

  4
0

190 מ“מ

פרופ' יזהר
בן שלמה

ראש החוג לרפואת חירום

מ
מ“

  8
.6



עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

ראל 5001

08

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט:

קנה מידה: 1:1.5

גובה אות: 

8.6-25 מ“מ

שלט משרדי

גוון:

מבט צד

E1 דגם

פנאל אלומיניום
עובי 3 מ“מ

יחידת חלון

מפרט : פנל אלומיניום עובי 3 מ“מ

חתוך צורנית, כולל מסגרת חיצונית

ב-CUT OUT , צבוע בתנור

ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

מספר חדר+עיטור במדבקת וניל.
כולל יחידת חלון מאלומיניום צבוע

בתנור. עם מקום לנייר מתחלף
וכיסוי שקוף להגנה.

התקנה בהרחקה באמצעות קידוח
2 ברגים שקועים ביחידת החלון,

מתחת לנייר.

-1103

210 מ“מ

מ
מ“

 2
80

מ
מ“

  1
5

מ
מ“

  4
0

190 מ“מ

פרופ' יזהר
בן שלמה

ראש החוג לרפואת חירום

פרופ' יזהר
בן שלמה

ראש החוג לרפואת חירום

מ
מ“

  8
.6



עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

ראל 5001

09

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט:

קנה מידה: 1:1.5

גובה אות: 

8.6-25 מ“מ

שלט משרדי

גוון:

מבט צד

E2 דגם

פנאל אלומיניום
עובי 3 מ“מ

יחידת חלון

מפרט : פנל אלומיניום עובי 3 מ“מ

חתוך צורנית, כולל מסגרת חיצונית

ב-CUT OUT , צבוע בתנור

ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

מספר חדר+עיטור במדבקת וניל.
כולל יחידת חלון מאלומיניום צבוע

בתנור. עם מקום לנייר מתחלף
וכיסוי שקוף להגנה.

התקנה בהרחקה באמצעות קידוח
2 ברגים שקועים ביחידת החלון,

מתחת לנייר.

-1103

210 מ“מ

מ
מ“

 3
60

מ
מ“

  1
5

מ
מ“

  4
0

190 מ“מ

פרופ' יזהר
בן שלמה

ראש החוג לרפואת חירום

פרופ' יזהר
בן שלמה

ראש החוג לרפואת חירום

פרופ' יזהר
בן שלמה

ראש החוג לרפואת חירום

מ
מ“

  8
.6



עודכן בתאריך: 13.05.21

11

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט זיהוי לצד דלת

קנה מידה: 1:2

גובה אות: 

22 מ“מ

גוון:

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

F - ו F1 דגם

RAL 5001

הרחקה 
3 מ“מ

פנאל אלומיניום
עובי 3 מ“מ

מפרט טכני :

פנל אלומיניום עובי 3 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT - ב

צבוע בתנור ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

גרפיקה בוניל.

התקנה בהרחקה  אחורית נסתרת

של 10 מ“מ.

F1 F1

F

240 מ“מ

מ
מ“

 2
68

מ
מ“

 1
7.

4

קפיטריה
Coffee Shop

מ
מ“

 1
Staircaseמדרגות7

240 מ“מ

“מ
 מ

22

“מ
 מ

22

“מ
 מ

40

“מ
 מ

24
2.

4 201
חדר ישיבות    
Conference

Room

240 מ“מ

מ
מ“

 1
70

מ
מ“

 2
2

מ
מ“

 2
2

מ
מ“

 4
00

Classכיתה



עודכן בתאריך: 13.05.21

22 מ“מ

15 מ“מ

מ
מ“

 2
1.

7

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

RAL 5001

12

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:2

גובה אות: 

30 מ“מ

שלט דגל דו צדדי

גוון:

G דגם

פאנל אלומיניום עובי 3 מ“מ

צבוע בתנור  משני צידיו, גרפיקה

דו צדדית באמצעות מדבקת וניל.

מותקן לקיר באמצעות שני מחברים,

צבועים בתנור.

צד ב‘ צד א‘ 
200 מ“מ

מ
מ“

 2
20

מעלית 1
Elevator 1

כיתה 4
Classroom 4

מעלית 1
Elevator 1

מדרגות
Staircase

מדרגות
Staircase



עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

ראל 5001

13

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט מידע 

קנה מידה: 1:2

גובה אות: 

30 מ“מ

שלט דגל דו צדדי

גוון:

צד ב‘ צד א‘ 

20 מ“מ

49 מ“מ

200 מ“מ

מ
מ“

 3
4.

1

G1 דגם

פאנל אלומיניום עובי 3 מ“מ

צבוע בתנור  משני צידיו, גרפיקה

דו צדדית באמצעות מדבקת וניל.

מותקן לקיר באמצעות שני מחברים,

צבועים בתנור.

20Ladies & Men מ“מ

Kitchenette

Ladies & Men

Kitchenette

Ladies & Men

Kitchenette



כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

ראל 5001

קנה מידה: 1:10

דגל חיצוני

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט מנחה ראשי 
G2 דגם

מפרט:

מסגרת השלט פרופיל אלומיניום

40/40 ס“מ, צבוע בתנור, עליו

מרותכת דקורציה מיוצרת באמצעות

חיתוך צורני מאלומיניום עובי 5 מ“מ

צבוע בתנור. גוף השלט עשוי מפאנל

אלומיניום עובי 3 מ“מ, צבוע דו צדדי,

גרפיקה דו צדדית באמצעות וניל,

.UV פסי הפרדה בהדפסה ישירה

מותקן על גבי קיר באמצעות אוזניות

מרותכות לפרופיל.

14

צד א‘ צד ב‘  

ראש החוג מדעי ההתנהגות

ראש החוג רפואת חירום

Chairperson, Behavioral Sciences

Chairperson, Information Systems

Chairperson, Emergency Medical Services

מ
מ“

 9
83

מ
מ“

 3
1

25 מ“מ

18.5 מ“מ

31 מ“מ

635 מ“מ

ראש החוג למערכות מידע

כניסה למשרדי החוגים:

מ
מ“

 3
70

מזכיר אקדמי

היחידה לקידום ההוראה

ראש החוג למיסטיקה ורוחניות

?

Chairperson, Information Systems

Chairperson, Mysticism & Spirituality

ראש החוג מדעי ההתנהגות

ראש החוג רפואת חירום

Chairperson, Behavioral Sciences

Chairperson, Information Systems

Chairperson, Emergency Medical Services

ראש החוג למערכות מידע

כניסה למשרדי החוגים:

מזכיר אקדמי

היחידה לקידום ההוראה

ראש החוג למיסטיקה ורוחניות

?

Chairperson, Information Systems

Chairperson, Mysticism & Spirituality

40/40

ראש החוג מדעי ההתנהגות

ראש החוג רפואת חירום

Chairperson, Behavioral Sciences

Chairperson, Information Systems

Chairperson, Emergency Medical Services

ראש החוג למערכות מידע

כניסה למשרדי החוגים:

מזכיר אקדמי

היחידה לקידום ההוראה

ראש החוג למיסטיקה ורוחניות

?

Chairperson, Information Systems

Chairperson, Mysticism & Spirituality

עודכן בתאריך: 13.05.21



מבט צד

הרחקה נסתרת 

פנאל
אלומיניום

עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

RAL 5001

15

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט מידע ראשי

קנה מידה: 1:10

גובה אות: 

30-25 מ“מ

גוון:

H דגם

מפרט טכני :

פנל אלומיניום עובי 5 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT ב

צבוע בתנור ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

גרפיקה בוניל.

התקנה בהרחקה  אחורית נסתרת

באמצעות הברזות.

2400 מ“מ

1331 מ“מ

מרכז שירות בחינות
אולם 303
כיתה 304

קומת כניסהקומה 3-

קפיטריה
כיתות 301,302

Cafeteria
Classrooms 301, 302

FLOOR -3

FLOOR -2קומה 2-

ENTRANCE

Exam Service Center
Hall 303

Classroom 304

FLOOR 1

FLOOR 2 FLOOR -1

Laboratory 314 Classrooms 310, 311
Department Offices, Medical Laboratory
Sciences & Emergency Medical Services

Men's Room
Accessible Toilet

Beit Midrash 320
Classrooms 321, 323

Laboratory 334
Computer Room 333

Chairperson, Medical Laboratory Sciences
Computer & Information Systems

קומה 1
בית המדרש 320
כיתות 321-323

קומה 2 קומה 1-
מעבדה 334,

כיתת מחשבים 333
ראש החוג למעבדות רפואיות

מחשוב ומערכות מידע

מעבדה 314, כיתות 310,311
משרדי החוג למדעי המעבדה

הרפואית ורפואת חירום
גברים

שירותים נגישים

30 מ“מ
25 מ“מ25 מ“מ



מבט צד

הרחקה נסתרת 

פנאל
אלומיניום

עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

RAL 5001

16

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט מידע ראשי

קנה מידה: 1:10

גובה אות: 

30-25 מ“מ

גוון:

H3 דגם

מפרט טכני :

פנל אלומיניום עובי 5 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT ב

צבוע בתנור ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

גרפיקה בוניל.

התקנה בהרחקה  אחורית נסתרת

באמצעות הברזות.

קומה 1
כיתה 401

חדר מרצים
משרדי המכינות
הקדם אקדמיות

חדר צילום
סגל     /
מדרגות

כיתות 410, 412, 414
רכז חרדים

גברים

קומת כניסה

כיתות 420-423
נשים  

קומה 2

30 מ“מ
25 מ“מ

1200 מ“מ

1137 מ“מ



מבט צד

הרחקה נסתרת
פיויסי 10 מ“מ 

פנאל
אלומיניום

עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

RAL 5001

מכללת צפת

17

שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט מידע
קומתי / הכוונה

קנה מידה: 1:5

מפרט:

מ
מ“

 1
13

6

600 מ“מ

H2 - ו H1 דגם

H1 דגם

פנל אלומיניום עובי 3 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT ב

צבוע בתנור ב-2 גוונים ע“ג הפנאל.

גרפיקה בוניל, פסי הפרדה באמצעות

.UV הדפסה ישירה

התקנה בהרחקה  אחורית נסתרת

של 10 מ“מ.

גוון:

קומת 1-
חדרי תחקירים

מ
מ“

 2
4

מ
מ“

 2
0

חדרי תרגול

מעליות 1 / מדרגות
Debriefing Rooms

Floor -1

Elevators 1  / Staircase

קפיטריה
Coffee Shop

גברים / נשים / נכים
Female, Male, Disabled

מעליות 4,3/ מדרגות
Elevators 3, 4 / Staircase

כיתה
Classroom

חדר ישיבות
Conference Room

Practical Training Rooms

מ
מ“

 7
36

600 מ“מ
H2 דגם

קומת 1-
חדרי תחקירים

חדרי תרגול

מעליות 1 / מדרגות
Debriefing Rooms

Floor -1

Elevators 1  / Staircase

קפיטריה
Coffee Shop

גברים / נשים / נכים
Female, Male, Disabled

Practical Training Rooms



מבט צד

הרחקה נסתרת
פיויסי 10 מ“מ 

פנאל
אלומיניום

עודכן בתאריך: 13.05.21

RAL 5001

פנל אלומיניום עובי 3 מ“מ חתוך 

צורנית, כולל מסגרת חיצונית

 , CUT OUT ב

צבוע ב 2 גוונים. גרפיקה בוניל.

התקנה בהרחקה  אחורית נסתרת

פיויסי 10 מ“מ.

18

J  

מ
מ“

 3
50

650 מ“מ

40 מ“מ

40 מ“מ

מרכז שירות בחינות
Exam Service Center



עודכן בתאריך: 13.05.21

19

?
שעות קבלה
00:00-00:00
00:00-00:00

אין קבלת קהל

א‘-ה‘

ו‘

?
Office Hours
00:00-00:00
00:30-00:00

No Office Hours

Sun-thu
Fri

מכללת צפת
שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:2

מפרט:

גוון:

שעות קבלה

שלט מאלומיניום שטוח ,
 4A במידה

עם מקום לנייר מתחלף
וכיסוי שקוף להגנה.

K דגם

מ
מ“

 297
9.7 מ“מ

13.6 מ“מ

9.7 מ“מ

13.9 מ“מ

210 מ“מ



עודכן בתאריך: 13.05.21

כיתוב -קרם

חום כהה

וניל -  631-082

RAL - 8019 חום 

RAL 5001

מכללת צפת

20

שם הפרויקט:

סוג השלט: שלט מנחה

קנה מידה: 1:5

מפרט:

גוון:

שלט תלוי דו צדדי

צד א‘

מבט צד

L דגם

פנאל אלומיניום בעובי 3 מ“מ, צבוע

דו צדדי.

גרפיקה - טקסט בויניל.

פסי הפרדה באמצעות הדפסה

ישירה. מותקן באמצעות כבל פלדה

ו - 2 מחברים צבועים.

צד ב‘

100.6 ס“מ

מ
ס“

 5
9.

4
מ

ס“
 5

9.
4

3 ס“מ

צד א‘

מעליות 1,3 / מדרגות
חדר תחקירים

Elevator 3, 1 / Staircase

Debriefing Room

Debriefing Roomחדר תחקירים

Debriefing Roomחדר תחקירים

Debriefing Roomחדר תחקירים

Coffee Shopקפיטריה

3 ס“מ

צד ב‘

מעליות 4
חדרי תרגול

Elevator 4

Practical Training Rooms

Classroomכיתה

Debriefing Roomחדר תחקירים

Conference Roomחדר ישיבות

Female / Male / Disabledנשים /גברים / נכים



עודכן בתאריך: 13.05.21

מכללת צפת

21

שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:4

מפרט:

גוון:

שלטי בטיחות

פולט אור

לוח פיויסי פולט אור עובי 2 מ“מ

במידות:

10/10 ס“מ

10/20 ס“מ

גרפיקה בהדפסה ישירה על גבי

הפאנל.

M1 - ו M דגם

DANGER

עמדת כיבוי

20 ס“מאש

10 ס“מ

5 יח‘

7 יח‘

10 ס“מ

10 ס“מ

M

M1



עודכן בתאריך: 13.05.21

מכללת צפת

22

שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:30

מפרט:

גוון:

שילוט מותז חול

מדבקה מותזת חול בגובה 150 ס“מ

גרפיקה בהדפסה דיגיטלית.

להדבקה ע“ג חזיתות משרדים

מזכוכית.

N דגם

מ
מ“

 1
50



עודכן בתאריך: 13.05.21

O דגם

אותיות גזורות מאלומיניום

עובי 5 מ"מ, צבועות בתנור.

כולל הברזות אחוריות להתקנה.

צבעים לבחירה

אנגלית:
Abadi MT Condensed Bold

עברית:
Practica

1:20

פונט:

ראל 2001

ראל 3016

ראל 2013

23

מכללת צפת

שלט תורמים
120 ס“מ 69 ס“מ

34.2 ס“מ

15.5 ס“מ 11 ס“מ

15.1 ס“מ

430 ס“מ

מרכז לגסי הריטג' להוראה רפואית
Legacy Heritage Canter for Medical Training



מוקדש לקרן וואהל
על שם

מאוריציו וויואן וואהל
The Maurice and Vivienne

Wohl Philanthropic

Foundation

30 ס“מ

42 ס“מ

עודכן בתאריך: 13.05.21

מכללת צפת

24

שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:2

מפרט:

גוון:

ראל 9006

שילוט תורמים פנימי

אלומיניום  עובי 3 מ"מ,

במידה 420*300 מ"מ, צבוע בתנור,

גרפיקה באמצעות הדפסה ישירה,

התקנה באמצעות מחברים עגולים

מנירוסטה / אלומיניום

כמות: 6 יחידות 

P דגם



60 ס“מ

30 ס“מ

עודכן בתאריך: 13.05.21

מכללת צפת

25

שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:3

מפרט:

גוון:

שילוט תורמים פנימי

זכוכית חלבית , עובי 8 מ"מ,

במידה 300*600 מ"מ,

גרפיקה באמצעות הדפסה ישירה,

התקנה באמצעות מחברים עגולים

מנירוסטה / אלומיניום

כמות: 7 יחידות 

P1 דגם

מוקדש לקרן וואהל
על שם מאוריציו וויואן וואהל

The Maurice and Vivienne
Wohl Philanthropic

Foundation



100 ס“מ

80 ס“מ

עודכן בתאריך: 13.05.21

מכללת צפת

26

שם הפרויקט:

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:5

מפרט:

גוון:

שילוט תורמים פנימי

זכוכית חלבית , עובי 8 מ"מ,

במידה 800*1,000 מ"מ,

גרפיקה באמצעות הדפסה ישירה,

התקנה באמצעות מחברים עגולים

מנירוסטה / אלומיניום

כמות: 1 יחידות 

P2 דגם

מוקדש לקרן וואהל
על שם מאוריציו וויואן וואהל

The Maurice and Vivienne

Wohl Philanthropic

Foundation



עודכן בתאריך: 13.05.21

27

Q דגם
1:10

שלט תורמים

ראל 5001

באדמהראל 8019

מצב לילה

עוקצים ביציקת בטון

פלטה 80/60 ס“מ

600 מ“מ

מ
מ“

 1
80

0

מכון הלמסלי
Helmsley Institute

מפרט: קונסטרוקציה בנויה מפרופיל
ברזל מגולוון 50*50*2.9 מ"מ  , כולל
פלטה תחתונה בעובי 10 מ"מ לעיגון

הקונסטרוקציה לקרקע.
מעטפת הקונסטרוקציה מאלומיניום
עובי 3 מ"מ - גב ודופן מלא , חזית
בצורת מסגרת היקפית , צבוע בתנור
בגוון ראל 8019. חלקו הפנימי של
האלומיניום בגב השלט צבוע בגוון
בהיר שיוגדר. חזית השלט זכוכית
קליר עובי 8 מ"מ במידה 60/180 ס"מ,

מחוסמת, מותזת חול בגבה /
מדבקה / צביעה מעבירת או,

גרפיקה באמצעות צריבה וצביעה
בגוון ראל 5001. השלט מואר

באמצעות תאורת לדים היקפית,
הארה מקסימלית ,תוצרת סמסונג.



עודכן בתאריך: 13.05.21

R דגם

800 ס“מ

46.4 ס“מ

42.4 ס“מ
שם הפרויקט:

מכללת צפת - בית וואהל

סוג השלט: שילוט חוץ

קנה מידה: 1:40

מפרט:
אותיות בנויות בתלת מימד מאלומיניום, 

חזית עובי חומר 2 מ"מ , דופן עובי חומר

1.5 מ"מ , צבוע בתנור. דופן האות 3ס"מ .

גב האות פרספקס חלבי עובי 4 מ"מ

ועליו מדבקה לבנה מעבירת אור .

הפרספקס מחובר לגב האות באמצעות

טרים פנימי וברגים בגוון האות. השילוט

מואר בתאורת הילה אחורית בגוון לבן חם

מתוצרת סמסונג או ש"ע, מתח עבודה 12

וולט הספק יחידה 2 וואט. פיזור הלדים

ייעשה באופן המספק תאורה שווה ואחידה

בעלת פיזור אור אחיד.

האותיות מותקנות ישירות על גבי הקיר,

מורחקות 2.5 ס"מ , חיווט החשמל יועבר

בתוך צינוריות ההרחקה בצורה נסתרת,

עיגון האותיות באישור קונסטרוקטור.

 

גוון:

גוון קיר ראל 7021

28

מצב יום

מצב לילה



S דגם

09/28

עודכן בתאריך: 13.05.21

שם הפרויקט:
מכללת צפת - בית וואהל

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:40

מפרט: התקנה מחדש של שילוט

שנמצא במכללה והורד לצורך

שיפוץ

 

התקנה מחדש של שילוט שנמצא במכללה והורד לצורך שיפוץ

 

גוון:

29



עודכן בתאריך: 13.05.21

שם הפרויקט:
מכללת צפת - בית וואהל

סוג השלט: 

קנה מידה: 1:40

מפרט: התקנה מחדש של שילוט

שנמצא במכללה והורד לצורך

שיפוץ

 

התקנה מחדש של שילוט שנמצא במכללה והורד לצורך שיפוץ

 

גוון:

30

S1 דגם

09/28



עודכן בתאריך: 13.05.21

2400 ס“מ

מ
ס“

 1
40

שם הפרויקט:
מכללת צפת - בית וואהל

סוג השלט: שילוט חוץ

קנה מידה: 1:100

מפרט: אותיות בנויות בתלת מימד
מאלומיניום גב ודופן עובי 2 מ“מ, צבוע

בתנור. דופן האות 10 ס“מ, חזית האות 

פרספקס חלבי עובי 4 מ“מ ועליו מדבקת

רשת תוצרת 3M צבועה בגוון השלט.

הפרספקס מחובר לחזית האות

באמצעות טרים פנימי וברגים בגוון האות.

שילוט מואר באמצעות תאורת לדים בגוון

לבן קר מתוצרת סמסונג או ש“ע, מתח

עבודה 12 וולט הספק יחידה 2 וואט.

פיזור הלדים ייעשה באופן המספק תאורה

שווה ואחידה בעלת פיזור אור אחיד.

האותיות מותקנות ישירות על גבי הקיר,

בקידוח / חור עובר וישירות בגב כל אות,

עובי קורה בערך 30 ס“מ. חיווט החשמל

יעשה בגב הקיר. עיגון האותיות באישור

קונסטרוקטור.

 
גוון:

31

T דגם

RAL 7031



עודכן בתאריך: 13.05.21

T1 דגם

מכללת צפת

32

שם הפרויקט:

סוג השלט:

קנה מידה: 1:40

מפרט: אותיות בנויות בתלת מימד
מאלומיניום גב 2 מ"מ , דופן 1.5 מ"מ, צבוע

בתנור. דופן האות 10 ס“מ, חזית האות 

פרספקס חלבי עובי 4 מ“מ ועליו מדבקת

רשת תוצרת 3M צבועה בגוון השלט.

הפרספקס מחובר לחזית האות

באמצעות טרים פנימי וברגים בגוון האות.

שילוט מואר באמצעות תאורת לדים בגוון

לבן קר מתוצרת סמסונג או ש“ע, מתח

עבודה 12 וולט הספק יחידה 2 וואט.

פיזור הלדים ייעשה באופן המספק תאורה

שווה ואחידה בעלת פיזור אור אחיד.

האותיות מותקנות ישירות על גבי הקיר,

בקידוח / חור עובר וישירות בגב כל אות,

עובי קורה בערך 30 ס“מ. חיווט החשמל

יעשה בגב הקיר. עיגון האותיות באישור

קונסטרוקטור.

גוון:

שלט זיהוי על גבי מבנה

40 ס“מ

695.2 ס“מ

250 ס“מ

40 ס“מ

60 ס“מ

ראל 3011

המכללה האקדמית צפת
3

בית כי“ח



T2 דגם

1:40
מפרט: אותיות בנויות בתלת מימד

מאלומיניום גב 2 מ"מ , דופן 1.5 מ"מ, צבוע

בתנור. דופן האות 10 ס“מ, חזית האות 

פרספקס חלבי עובי 4 מ“מ ועליו מדבקת

רשת תוצרת 3M צבועה בגוון השלט.

הפרספקס מחובר לחזית האות

באמצעות טרים פנימי וברגים בגוון האות.

שילוט מואר באמצעות תאורת לדים בגוון

לבן קר מתוצרת סמסונג או ש“ע, מתח

עבודה 12 וולט הספק יחידה 2 וואט.

פיזור הלדים ייעשה באופן המספק תאורה

שווה ואחידה בעלת פיזור אור אחיד.

האותיות מותקנות על גבו סרגלי

אלומינים צבועים בגוון הבניין, חיווט

יעשה בתוך הסרגלים.

עודכן בתאריך: 13.05.21
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40 ס“מ

40 ס“מ

695.2 ס“מ

60 ס“מ

המכללה האקדמית צפת
3 מתחם רוטשילד-הדסה



T3 דגם

מפרט: אותיות בנויות בתלת מימד
מאלומיניום גב 2 מ"מ , דופן 1.5 מ"מ, צבוע

בתנור. דופן האות 10 ס“מ, חזית האות 

פרספקס חלבי עובי 4 מ“מ ועליו מדבקת

רשת תוצרת 3M צבועה בגוון השלט.

הפרספקס מחובר לחזית האות

באמצעות טרים פנימי וברגים בגוון האות.

שילוט מואר באמצעות תאורת לדים בגוון

לבן קר מתוצרת סמסונג או ש“ע, מתח

עבודה 12 וולט הספק יחידה 2 וואט.

פיזור הלדים ייעשה באופן המספק תאורה

שווה ואחידה בעלת פיזור אור אחיד.

האותיות מותקנות ישירות על גבי הקיר,

בקידוח / חור עובר וישירות בגב כל אות,

עובי קורה בערך 30 ס“מ. חיווט החשמל

יעשה בגב הקיר. עיגון האותיות באישור

קונסטרוקטור.

עודכן בתאריך: 13.05.21

1:40
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ראל 5001

30 ס“מ

30 ס“מ

695.2 ס“מ

45 ס“מ

המכללה האקדמית צפת
1 מתחם מנהלה



עודכן בתאריך: 13.05.21

T4 דגם

1:40
מפרט: אותיות בנויות בתלת מימד

מאלומיניום גב 2 מ"מ , דופן 1.5 מ"מ, צבוע

בתנור. דופן האות 10 ס“מ, חזית האות 

פרספקס חלבי עובי 4 מ“מ ועליו מדבקת

רשת תוצרת 3M צבועה בגוון השלט.

הפרספקס מחובר לחזית האות

באמצעות טרים פנימי וברגים בגוון האות.

שילוט מואר באמצעות תאורת לדים בגוון

לבן קר מתוצרת סמסונג או ש“ע, מתח

עבודה 12 וולט הספק יחידה 2 וואט.

פיזור הלדים ייעשה באופן המספק תאורה

שווה ואחידה בעלת פיזור אור אחיד.

האותיות מותקנות ישירות על גבי הקיר,

בקידוח / חור עובר וישירות בגב כל אות,

עובי קורה בערך 30 ס“מ. חיווט החשמל

יעשה בגב הקיר. עיגון האותיות באישור

קונסטרוקטור.
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ראל 8007

40 ס“מ

40 ס“מ

695.2 ס“מ

60 ס“מ

המכללה האקדמית צפת
4 בית המשטרה


