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הקדמה

אחת ממטרות הרכבת הקלה 
היא לעודד ולהגביר את תכיפות השימוש בה, 

על מנת להוות תחליף לגיטימי וזמין לרכבים הפרטיים. 
לשם כך עליה להציע לנוסעיה חווית נסיעה שיש בה 

נוחות מירבית, תחושת שייכות ובטחון. 

כשהמידע התחבורתי מועבר באופן עקבי, 
תוך שמירה על הנחיות של שפה גרפית ברורה,

אשר באה לידי ביטוי בכל המידע התחבורתי
שעובר לנוסע ובפרט בשלטים הפרוסים בתחנות.

מתאפשרת זרימה בטוחה של הנוסעים בדרכם,
נוצר קשר בין הנוסע לבין מערכת התחבורה

ומוקנה לנוסע תחושת בטחון.

התמצאות בסביבת התחנה ובנסיעה
נעשית על ידי לקיחת החלטות ניווט. 

החלטות אלו מושפעות מגורמים שונים:
ידע כללי ויכולתו האישית של המשתמש 

)במקרה זה - הנוסע(.
גורמים סביבתיים אשר משפיעים על תפיסה חושית 

)תאורה, עומס קהל, אקוסטיקה(.

אופן הצגת המידע הנדרש עבורו.

מידע שמטרתו לעזור בהתמצאות מוצג בדרכים שונות 
של מדיה, הכולל שלטים, חומר מודפס, הודעות כריזה, 
אנשי צוות. עיצוב הסביבה בתחנה, החומרים, התאורה 

והריהוט שיש בה משפיעים אף הם על ההתמצאות. 

לשילוט תפקיד מרכזי בהתמצאות במערכת תחבורה:
מתן מידע לנוסע אודות תכנון הנסיעה.

סיוע בניווט הנוסע.
פיזור וזרימה אופטימלים של הנוסעים בתחנה.

עזרה בהטמעת מערך הרכבת כחלק מהתרבות  
התחבורתית הטבעית של הציבור.  

סטנדרטיזציה ואחידות בין התחנות השונות- 
תאפשר לנוסע להתמצא בהן על סמך היכרות   

קודמת עם תחנות אחרות.

באוגדן זה מוצגות הנחיות מנהל המסילה המקומית 
למערך שילוט המידע התחבורתי וההתמצאות בתחנות 

הרכבת הקלה בישראל.
הכולל:

שלטי שם תחנה
שלטי הכוונה

שלטי זיהוי
מפת התמצאות בסביבה

מפת קווי הרכבת הקלה
לוח זמנים

ההנחיות מבוססות בין היתר על ת"י 1918/4.
האוגדן אינו כולל שלטי אזהרה ושלטים דיגיטלים.       

בתכנון השילוט בכלל ובשילוט עבור נגישות בפרט, יש 
להסתמך בנוסף לאוגדן זה, על ת"י 1918/4.

במיוחד במידה ויש מעליות, דרכים נגישות וכל הקשור 
לשילוט לשירותים.

WAY-FINDING

מבוא
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סקירה מקדימה

בעמודים הבאים סקירה בסיסית של
סוגי התחנות והרציפים ושל תרחיש נסיעה.

אין בעמודים אלו לראות הנחיה מכל סוג.
אלא הסבר פשטני לצורך הבנה ראשונית 

עבור איש המקצוע שישתמש באוגדן.

 מבוא 
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לרכבת הקלה שלושה סוגי תחנות: 

תחנות במפלס הקרקע - במפלס אחד,
בו ההתמצאות ותכנון הנסיעה, 

רכישת כרטיסים והמתנה.

השוני במבנה האדריכלי של התחנות
משפיע על השילוט ועל אופן הצבתו.

* שרטוטים אלו מוצגים בעמוד זה לצורך הבהרה כללית לגבי סוגי התחנות ואין להתייחס אליהם אליו כהנחיה לשילוטזאת יצוין בפרק על הצבת השילוט.

 מבוא 

תחנות עיליות - כוללות:
כניסה ויציאה במפלס הרחוב.

אזורים לקניית כרטיסים, התמצאות ותכנון נסיעה, 
לעיתים במפלסים שונים.

מעברים לרציפים אשר ממוקמים במפלס 
)או מפלסים( מוגבה מהמפלס העירוני שבסביבתן.

 

תחנות תחתיות - תת קרקעיות. כוללות:
כניסה ויציאה במפלס הרחוב.

אזורים לקניית כרטיסים, התמצאות ותכנון נסיעה, 
לעיתים במפלסים שונים. 

מעברים לירידה מתחת פני הקרקע לרציפים.
רציפים, לעיתים במפלסים שונים.

מפלס הרחוב

מפלס הרחוב

מפלס הרציף

מפלס הרציף

מפלס הרחוב והרציף

סוגי התחנות - חלוקה בסיסית להבנה ראשונית
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סוגי רציפים

 מבוא 

לכל אחת מסוגי התחנות, 3 אפשרויות למיקום רציפים

רציף מקביל   
שני רציפים מקבילים ביניהם מסלולי הרכבת.   

כל רציף עבור המתנה ועליה לכיוון נסיעה אחד   
של  נסיעת הרכבת.   

רציף אי   
רציף אחד מרכזי . משני צידיו  מסילות רכבת.   

העליה לרכבת משני צידי הרציף   
לשני כיווני נסיעה מנוגדים.  

רציף משולב   
תחנה המשלבת אמצעי תחבורה נוספים.    

רציף אחד. מצידו האחד משמש את הרכבת  
מצדו השני משמש אמצעי תחבורה ציבורית אחרים.  
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ייתכנו שילובים בין סוגי הרציפים
כמו בדוגמא:

סוגי רציפים

 מבוא 
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השלטים מלווים את הנוסע בדרכו ליעד, בכל שלבי הנסיעה שלו. 

המידע הרולוונטי לו הוא זקוק, לעזרה בניווט ולהקניית בטחון, מוצג לו לפי תרחיש הנסיעה שלו

מפת קו \ מפת קווים בקרון

מפת יציאהמפת סביבה

הכוונה ומיקום של מתקני פנים

הכוונה ליציאה מהרציףהכוונה ומיקום מתקני פנים

כניסה לתחנה

ציוני יציאהציוני יציאה

* בתחנה במפלס הקרקע היציאה מהרציף היא גם היציאה מהתחנה. 
בתחנות עיליות ותחתיות יוצאים מהצריף ולאחר מכן מהתחנה

ראה עמוד X פירוט סוגי תחנות.

נוסע עתידי 
מאתר את התחנה 

התחלת המסע

סיום המסע

מתקרב - מזהה את שם התחנה 
מתקרב - אישור ותכנון נסיעה

בהתאם להחלטת מפעיל* תחנות עיליות ותחתית

רציףמחוץ לתחנה

קרון

מידע ורכישת כרטיסים

עולה על הרכבתזקוק לאישור מיקום וזמןממתין לרכבתהולך לרציףקונה כרטיס

מכונת כרטיסים, שירותים, מודיעין ועוד

בתחנות תת קרקעיות ועיליות
יש שערי כניסה

ליציאה מהתחנה, מתקנים, רציפים

הכוונה והתממשקות 
לאמצעי תחבורה ואתרים

בתחנות תת-קרקעיות ועיליות:
מפה נוספת בתוך התחנה בה 

יש גם הכוונה ליציאה 
התממשקות לתחבורה ואתרים

במידה וצריך
אם אינו מחזיק ברב-קו 

או אינו מגיע מתחבורה ציבורית עם 
שילוב תשלום

בתחנות תת קרקעיות ועיליות
עבור נוסע שהתבלבל וזקוק להגיע 
לרציף אחר או למתקנים - שירותים

בתחנות תת קרקעיות ועיליות
עבור נוסע שהתבלבל וזקוק להגיע 
לרציף אחר או למתקנים - שירותים

זיהוי תחנה

לוגו רק"ל  

שלט שם 
תחנה

מפת קו

שלטי שם תחנה
לאורך הרציף

קרון

שילוט הכוונה ברציףמספר רציף הכוונה לרציף ולקו 

שלטי שם תחנה
לאורך הרציף

ממשיך לדרכו 
חניה לרכב, תחנות אוטובוס, 

אופניים, מוניות

מחפש יציאה מהרציף בזמן הנסיעה - מביט על מפת קו בקרון יורד מהרכבתמחפש יציאה מהתחנה
בסינכרון עם שלט שם תחנה בכל רציף

התמצאות באזור אליו הגיע
אתרים, רחובות, התממשקות עם 

תחבורה ציבורית.

מערך השילוט מותאם לתרחיש הנסיעה

מפת קו \ מפת קווים בקרון
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קהל היעד |  תרחיש נסיעה

קהל המשתמשים
נוסעים טרום נסיעה – 

נוסעים המתקרבים לתחנה מתוך רצון וכוונה 
לעלות על הרכבת. בין אם זו תחילת הנסיעה 

שלהם או חלק מהנסיעה כאשר הם מגיעים 
מתחבורה ציבורית אחרת ומתממשקים לרכבת 
הקלה )מגיעים מתחנת אוטובוס, מתחנת רכבת 

קלה אחרת, מתחנת רכבת כבדה וכדומה(. 
נוסעים – 

הנוסעים בקרונות, נכנסים ויוצאים עם הרכבת 
הקלה לתחנות.

נוסעים יוצאים – 
אלו אשר סיימו את נסיעתם,  ירדו מהרכבת 

הקלה והם בדרכם אל מחוץ לתחנה. בין אם הגיעו 
לסביבת היעד שלהם או ימשיכו ליעדם הסופי 

בעזרת תחבורה ציבורית מתממשקת.
הציבור הכללי – 

המשתמש באמצעי תחבורה שונים ויכול בהמשך 
לבחור שימוש ברכבת. המבקר בתחנת הרכבת 

הקלה, העובר על פני תחנת הרכבת הקלה.

 מבוא 

על מערך השילוט לפנות באופן ברור ורלוונטי 
לכל נוסע, לפי מיקומו בתרחיש הנסיעה שלו. 

אי לכך, התרחיש המוצג בעמודים הבאים הוא של נוסע 
שאינו מיומן ומתורגל בנסיעה. 

למשל תייר, אשר זקוק במהלך נסיעתו 
למירב המידע התחבורתי ולקבלת בטחון.

משתמש קבוע של הרכבת הקלה ומשתמש בעל כרטיס 
רב-קו, לרוב אינם נדרשים להעזר בשילוט. 

תרחיש הנסיעה ברכבת הקלה נטו, 
מתחיל מזיהוי התחנה ומסתיים ביציאה מהתחנה. 
הוא יכול להיות חלק מתוך תרחיש נסיעה המורכב, 

בנוסף, מנסיעה בתחבורה ציבורית מתממשקת: אם 
הגיע לתחנת הרכבת הקלה בעזרת תחבורה ציבורית 

מתממשקת ו / או ימשיך איתה לאחר סיום נסיעתו 
ברכבת הקלה. 

כשנוסע מנווט את דרכו ליעד הוא עוקב אחר הנחיות 
שלטי ההכוונה הרלוונטים. 

כל הגעה לנקודה בתרחיש המסע תצוין בשילוט זיהוי. 
במידה והוא זקוק למידע על נסיעתו הוא יקבל אותו 

משילוט מידע.
נקודה 1 - זיהוי התחנה

נקודה 2 - קניית כרטיס והתמצאות במסלול  הנסיעה
נקודה 3 - הרציף - המתנה לרכבת. 
נקודה 4 - מתוך הקרון - תחנת היעד

נקודה 5 - יציאה מהתחנה והגעה ליעד
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סוגי תוכן בשילוט

מידע
המידע הדרוש לתכנון מסלול נסיעתו של הנוסע.

עבורם נדרשת עצירה לקריאה, הבנה ותכנון:
 מותאמים לקריאה ממרחק 1-2 מ'.

 מותקנים במקביל ובצדו של מסלול הנוסעים
באופן שעצירת נוסע לא תחסום את תנועת שאר הנוסעים.

שמות השלטים
 מפת קו

 מפת קווים  - במערכת של מעל קו אחד

 טבלת תדירות 

 מפת סביבה

הכוונה
שילוט הנוגע לניווט והתמצאות הנוסע במתחם התחנה. 
השלט מכוון אל יעד, אל חלל או אל שירות. מוצב בדרך 

המובילה אל ובסמוך ליעד. 

* ייתכן שלט שחלק בו מוגדר כהכוונה וחלק אחר כמידע 
)כגון סימון תחנה, מפת קו ומפת סביבה. הסבר מפורט בעמודי השלט(.

מתחלקים לפי סוג היעד:
 למתקני שירות בתחנה - 

לשירותים, עמדת החתלה, בית קפה ועוד.
 למסלול בדרכו ליעד-

לרכישת כרטיסים, לרציפים, ליציאה.

מתחלקים לשני סוגים:
 שלטי הכוונה ליעד במתחם התחנה - 

מוצבים בנקודות מפתח לאורך המסלול שמוביל אליהם.
כוללים שם מילולי, סמל וחצים.

 שלטי זיהוי מיקום - 
מציינים את מיקום היעד. 

מוצבים מעל או בסמוך למיקום. 
על שלט דו או תלת כיווני.

כוללים סמל בלבד או בשילוב עם שם מילולי.

סוג התוכן על השלטים מתחלק לשניים: 
לטי מידע., שלטי הכוונה וזיהוי.

Tickets .تذاكرכרטיסים .

 מבוא 



פירוט השילוט
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רשימת השלטים על פי תרחיש הנסיעה ואזורים בתחנה

השלטים המותקנים בכל אזורתרחיש הנסיעה לפי אזורי נסיעהאזורי הנסיעה

זיהוי התחנה וכניסה.
הגעה לתחנה -

כהולך רגל או כנוסע בתחבורה ציבורית או פרטית

לנוסעים בתחילת דרכם: אזור זה הוא עבור התמצאות 
במסלול הנסיעה, קניית כרטיס ומתקנים בתחנה. בתחנה על 
מפלס הרחוב אזורים אלו מפוזרים על הרציף )ראה שרטוט(. 

בתחנות עילית ותחתית הם במבנה התחנה לפני הכניסה 
לרציף. ייתכן פיצול האזור למפלסים שונים, בהתאם למבנה 

התחנה.
לנוסעים שהגיעו לתחנת היעד - אזור זה הוא הדרך מהרציף 

עד היציאה מהתחנה.

המתנה עד עליה לקרון הרכבת

בתוך הקרון - מפת קונסיעה בקרון הרכבת

מפת קו
לוח זמנים

מפת קווים )במקרה של מערכת קווים(
טבלת תדירות

הכוונה לקניית כרטיסים*
זיהוי מיקום קניית כרטיסים
הכוונה למתקנים בתחנה*

זיהוי מתקנים בתחנה*
הכוונה לרציף*

זיהוי רציף*

הכוונה ליציאה*

שלט שם תחנה לזיהוי מהקרון
הכוונה ליציאה*

זיהוי תחנת רכבת קלה
שם תחנה

כניסה לתחנה*

מפת סביבה

* בתחנות תחתית ועילית

תחילת 
הנסיעה

סיום
הנסיעה

ירידה בתחנת היעד

הכוונה למתקנים בתחנה*
זיהוי מתקנים בתחנה*

רציף
קרון

חוץ לתחנה
"קונקורס"  - התקהלות

פירוט השילוט
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

עבור איתור התחנה ממרחק.
לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.

 פירוט השילוט 

זיהוי תחנת רכבת קלה

תוכן
סמל הרכבת הקלה

סמל / לוגו מפעיל - אפשרות

מרחק צפיה סמל הרכבת הקלה: מינימום 50 מ'

גובה סמל הרכבת הקלה: מינימום 35 ס"מ

גובה התקנה: חלק תחתון לא גבוה מ 4 מ'.

התקנה:
כחלק משילוט כולל על אלמנט שילוט כגון טוטם,   

בחלק העליון שלו.
בתחנה עילית, הסמל יכול להיות מותקן על קיר המבנה.

משולב עם שם תחנה + קווי התחנה

לפי רוחב שם התחנה הארוך ביותר באנגלית רוחבגודל
+ קומפיזיציה של אלמנט קווי התחנה + שוליים

לפי גובה אות מותאם למרחק + מינימום שוליים + שורות ומרווחיםגובה

מחוץ לתחנה ליד כל כניסההצבה
על טוטם / קיר החנה /  עמודהתקנה

שלט זה בעל חשיבות מירבית בתחנה תת קרקעית. 
היות והיא בלתי נראית ממפלס הרחוב, הוא מקור 

הזיהוי היחיד למיקום התחנה.  
בתחנה במפלס הקרקע הוא משמש כאלמנט זיהוי 

נוסף לרציף כולו שמזוהה כתחנה של רכבת קלה.

שלט זיהוי תחנה יכול להשתלב עם שלט שם תחנה אשר 
מוצב בכניסה לתחנה עילית ותחתית או בכניסה לרציף 

של תחנה במפלס הקרקע.

משמעות הסמל היא לתרום לתחושת הבטחון והשייכות 
של הנוסע.  ולא עבור החברה שמפעילה את השירות 

ומעוניינת לבשר את האידיאלים והשאיפות שלה.

סמל עדכני סמל למערך הרכבות הקלות בישראל, יועבר לאחר קבלת אישור.

על סמל מערך הרכבת הקלה בישראל
לאפשר זיהוי מיידי של שלטים ושיוכם לרכבת הקלה 

וליצירת זהות של ועם שירות הרכבות הקלות. 
הסמל אינו משוייך לחברה המפעילה את הרכבת.
הוא ארצי ומאפשר זיהוי בכל הארץ למודל זה של 

תחבורה. 
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

 פירוט השילוט 

עבור זיהוי התחנה ממרחק, לנוסעים אשר מגיעים לתחנה.
כנוסעים עתידיים וכנוסעים המגיעים לתחנה עם קרון הרכבת.

תוכן
שם התחנה ב 3 שפות אחת מתחת השניה.

קווי התחנה: כל קו שעובר בתחנה מסומן בעיגול  
בצבע המאפיין את הקו, קו מתאר לבן.

פיזור ברציף ולאורך קירות בתחנה עילית ותחתית:
ממרכז שלט למרכז שלט כל 5-15 מטר.

שלט שם תחנה 

התקנה וגובה בסיס ומרחק צפיה:
על רהיט שילוט )כגון טוטם( מחוץ לתחנה, ליד הכניסה: 

גובה בסיס 4.5 מ'.
מרחק צפיה 30 מ' 
גודל אות 100 מ"מ

ברציף, על קיר או על זכוכית הסככה: 
גובה בסיס 2.5 מ'.

מרחק צפיה 3-10 מ' 
גודל אות 60 מ"מ

רהיט שילוט יעודי אשר מותקן ברציף: 
בסיס מידע לא נמוך מ 1מ'.

גובה מידע לא גבוה מ 1.6 מ'.
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 60 מ"מ
Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

4.5 מ'

2.5 מ'

2 מ'

1.5 מ'

1 מ'
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שלטים להמחשה. פירוט של כללי טיפוגרפיה ויחס, בעמודים הרלוונטים בפרק "אלמנטים והגדרות בסיס".

X חיבור גודל אות ושוליים לפי גודל אות = 

לגודל אות 50 מ"מ  = 41.5 ס"מ
לגודל אות 100 מ"מ = 83 מ'

כשעברית גדולה ב 120%:
לגודל אות 50 מ"מ  = 44.5 ס"מ

לגודל אות 100 מ"מ = 89 מ'

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

מירווחיםגודל אות

X

X

X

1.2X

1.2X

1.2X

1.2X

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

מירווחיםגודל אות

X

X

X

X
1.2X

1.2X

1.2X

X

גובה מלבן רקע לשם תחנה

 פירוט השילוט 
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דוגמה לשלט סימון תחנה מסוג טוטם קיימת אפשרות להתקין  יחד באותו מתקן, את השלטים:
זיהוי תחנה

סמל מפעיל
שם תחנה

מפת קו
מפת סביבה

הטוטם מוצב בכניסה לתחנה ומשרת את הנוסעים 
שמתחילים בנסיעתם - מזהים את התחנה מרחוק, 

מתקרבים ומקבלים מידע לגבי מסלול הנסיעה. 
ואת אלו שמסיימים את נסיעתם, הגיעו אל תחנת 

היעד ונעזרים במפת הסביבה לצורך התמצאות או 
התממשקות לתחבורה ציבורית נוספת.

התקנה - טוטם

מיקום לוגו השירות

פירוט הקווים העוברים בתחנה

שם התחנה

לוגו מפעיל

מפת קו 
ומפת סביבה בצידו השני

4 מ'

 פירוט השילוט 
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

עבור איתור התחנה ממרחק.
לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.

 פירוט השילוט 

תוכן
סמל הרכבת הקלה

סמל / לוגו מפעיל

גודל אות מומלץ-
למרחק צפיה 30 מ' גודל אות 100 מ"מ
למרחק צפיה 60 מ' גודל אות 200 מ"מ

גובה בסיס בהתקנה
חלק תחתון לא נמוך מ 4.5 מ'.

שלט שם תחנה טוטם

 יש ליצור קשר בין שמות התחנה לרוחב הטוטם.
היות וקורה שרוחב הטוטם נתון, שמות תחנה ארוכים 

יכתבו בשתי שורות ו/או באותיות קטנות יותר כדי 
להתאים לרוחב הטוטם. כתוצאה, כללי יחס גודל אות 

ישתנו בהתאמה.
לפיכך יש לעמוד עד כמה שניתן, בהגדרות בסיס 

הקשורות לגודל וליחסו בין השפות. 

אפשרות נוספת ומומלצת, אם אפשרית,  
לתת מידות לטוטם לאחר מדידה ובדיקה טיפוגרפית 
של שם התחנה הארוך ביותר, על פי כללי יחס הגודל 

בין השפות )ראה פרק אלמנטים והנחיות בסיס(.

דוגמא של שלט שם תחנה לטוטם בגודל  80/80 ס"מ

גובה אות בעברית מינימום 100 מ"מ - 
מתאים למרחק צפיה של 30 מ'

גובה אות בערבית ובאנגלית 52 מ"מ - 
מתאים למרחק צפיה של 15 מ'.

100=X מ"מ

Halutzey Hata'asiya 

 חלוצי
התעשייה

 حلوتسي هتعسيا

X

X

X

X

X

X

0.8X

0.8X 0.8X

Ha-Turim

הטורים
هاتوريم

X

X
הגובה המקסימלי האפשרי  

X בתוך השוליים, שאינו גדול מ

לפי גובה האות באנגלית

X

1.2 X

1.5 X

0.8X 0.8X
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 פירוט השילוט 

מרחק צפיה: 
3 מ' בהתקנה מעל הדרך, 2 מ' לצד הדרך

גודל אות
60 מ"מ בהתקנה מעל הדרך, 50 מ"מ לצד הדרך.

מומלץ גודל אות זהה בשני המקרים: 60 מ"מ.

התקנה
 מעל הדרך:

בסיס המידע לא נמוך מ  2 מ'. מומלץ ב 2.5 מ'. 
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 60 מ"מ

 לצד הדרך:
מרכז המידע בין גובה 1.4 מ' ל 1.6 מ'

גובה מידע לא גבוה מ 2 מ'.
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 60 מ"מ

תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

עבור איתור מכונות כרטיסים או קופה
לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.

שלטי ההכוונה מוצבים בהתאם למיקום מכונות הכרטיסים.

במידה ויוצבו מכונות לרכישת כרטיסים במתחם הרציף 
בתחנות עילית ותחתית, יוצבו בהתאם שלטי הכוונה.
בתחנות במפלס הקרקע אין צורך בהכוונה למכונת 

כרטיסים היות והיא בולטת בסככה עם שלט זיהוי.

לפי הנחיות ת"י 1918/4
מגדירים מרחק צפיה לשלט הכוונה 3 מ'

בהתקנה לצד הדרך: גודל אות 50 
בהתקנה מעל הדרך: גודל אות 60

הכוונה לרכישת כרטיסים
חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

תוכן
 חץ

 סמל כרטיס / קופה
 אפשרות: מילים ב 3 השפות 
מסודרות בשורה או ב 3 שורות.

2.5 מ'

2 מ'
1.5 מ'

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets .تذاكرכרטיסים .
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שלטי הכוונה בתחנה

מרחק צפיה: 
3 מ' בהתקנה מעל הדרך, 2 מ' לצד הדרך

גודל אות
60 מ"מ בהתקנה מעל הדרך, 50 מ"מ לצד הדרך.

מומלץ גודל אות זהה בשני המקרים: 60 מ"מ.

התקנה
 מעל הדרך:

בסיס המידע לא נמוך מ  2 מ'. מומלץ ב 2.5 מ'. 
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 60 מ"מ

 לצד הדרך:
מרכז המידע בין גובה 1.4 מ' ל 1.6 מ'

גובה מידע לא גבוה מ 2 מ'.
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 50 מ"מ
הנחיות זהות לשלט הכוונה לכרטיסים:

 
מיליםסמלחץ 

תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

עבור איתור מתקנים בתחנה
שקשורים למסלול הנסיעה -      

כגון מעלית, מדרגות נעות, היציאה.
שקשורים לשירות בתחנה - שירותים, בית קפה, מסחר ועוד.

לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.
ולנוסעים שהגיעו לתחנת היעד שלהם. 

עבור איתור מתקנים בתחנה
שקשורים למסלול הנסיעה -      

כגון מעלית, מדרגות נעות, היציאה.
שקשורים לשירות בתחנה - שירותים, בית קפה, מסחר ועוד.

לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.
ולנוסעים שהגיעו לתחנת היעד שלהם. 

בתחנות במפלס הקרקע לא קיימים שלטי הכוונה היות 
ואין בתחנה מתקנים.

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

תוכן
 חץ

 סמל 
 אפשרות: מילים ב 3 השפות 
מסודרות בשורה או ב 3 שורות.

2.5 מ'

2 מ'
1.5 מ'

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

 פירוט השילוט 
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חצים

חצים למיקום משמאל לטקסטחצים למיקום מימין לטקסט

שלוש שורות מיושרות למרכז

בהכוונה לשמאל - חץ משמאל לשם היעד
בהכוונה לימין  - חץ מימין לשם היעד. 

בהכוונה ישר - בהתאם לחצים של הכוונה 
אחרת,  במידה ואין - מימין לשם היעד. 

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets

כרטיסים
تذاكر

למעלה ישר

אלכסון שמאלה

אלכסון ימינה
בקומה למעלה

אלכסון שמאלה
בקומה למעלה

אלכסון ימינה
בקומה למטה

אלכסון שמאלה
בקומה למטה

למטה

ימינה

שמאלה

אלכסון ימינה

 פירוט השילוט 
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מיקום שלט הכוונה חצים

למעלה

ישר אלכסון שמאלהאלכסון ימינה

אלכסון ימינה
בקומה למעלה

אלכסון שמאלה
בקומה למעלה

אלכסון ימינה
בקומה למטה

אלכסון שמאלה
בקומה למטה

למטה

שמאלהימינה

שלטי הכוונה ממוקמים בכל צומת שיש בה החלטה.
חצים אלכסונים הם רק עבור מעבר לקומה אחרת 

או במסדרון אלכסוני.

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

Tickets .تذاكرכרטיסים .

 פירוט השילוט 
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מרחק צפיה: 
3 מ' בהתקנה מעל הדרך, 2 מ' לצד הדרך

גודל אות
60 מ"מ בהתקנה מעל הדרך, 50 מ"מ לצד הדרך.

מומלץ גודל אות זהה בשני המקרים: 60 מ"מ.

צבעים:
  צבע הרקע אשר נבחר לשילוט )אפור או כחול כהה(.

  לבן.
אחד מהם משמש כצבע רקע והשני כצבע הסמל.

התקנה
מעל המכונה

בסיס המידע לא נמוך מ  2 מ'. מומלץ ב 2.5 מ'. 
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 60 מ"מ

תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

עבור זיהוי מכונות כרטיסים או קופה
לנוסעים עתידיים אשר צריכים לרכוש כרטיס.

מותקנים במיקום מכונות הכרטיסי או קופה.

במידה ויוצבו מכונות לרכישת כרטיסים במתחם הרציף 
בתחנות עילית ותחתית, יוצבו בהתאם שלטי הכוונה.
בתחנות במפלס הקרקע אין צורך בהכוונה למכונת 

כרטיסים היות והיא בולטת בסככה עם שלט זיהוי.

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

תוכן
 סמל כרטיס / קופה

 אפשרות: מילים ב 3 השפות 
מסודרות בשורה או ב 3 שורות.

בהתאמה לרוחב המכונות

2.5 מ'

2Tickets מ'

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets تذاكرכרטיסים

Tickets .تذاكرכרטיסים .

זיהוי מיקום רכישת כרטיסים

 פירוט השילוט 
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זיהוי מיקום בתחנה

מרחק צפיה: 
3 מ' בהתקנה מעל הדרך, 2 מ' לצד הדרך

גודל אות
60 מ"מ בהתקנה מעל הדרך, 50 מ"מ לצד הדרך.

מומלץ גודל אות זהה בשני המקרים: 60 מ"מ.

דוגמא להמחשה
בכל שלט זיהוי ימוקם הסמל המתאים והמילים 

המתאימות. למשל - סמל שירותים והמילה שירותים 
בכל השפות.

צבעים:
  צבע הרקע אשר נבחר לשילוט )אפור או כחול כהה(.

  לבן.
אחד מהם משמש כצבע רקע והשני כצבע הסמל.

התקנה
מעל המכונה

בסיס המידע לא נמוך מ  2 מ'. מומלץ ב 2.5 מ'. 
מרחק צפיה 3-10 מ' 

גודל אות 60 מ"מ

תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

תוכן
 סמל 

 אפשרות: מילים ב 3 השפות 
מסודרות בשורה או ב 3 שורות.

בהתאמה לרוחב המתקן

2.5 מ'

2Tickets מ'

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets

כרטיסים
تذاكر

Tickets تذاكرכרטיסים

Tickets تذاكرכרטיסים

עבור איתור מתקנים בתחנה
שקשורים למסלול הנסיעה -      

כגון מעלית, מדרגות נעות, היציאה.
שקשורים לשירות בתחנה - שירותים, בית קפה, מסחר ועוד.

לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.
ולנוסעים שהגיעו לתחנת היעד שלהם. 

בתחנות במפלס הקרקע לא קיימים שלטי זיהוי 
)פרט לזיהוי מכונה לרכישת כרטיסים(,

היות ואין בתחנה מתקנים.

 פירוט השילוט 
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

 פירוט השילוט 

תוכן
אות גדולה באנגלית לכל יציאה, 

כשיש יותר מיציאה אחת בתחנה. 
סמל יציאה
חץ הכוונה

אפשרות - המילה "יציאה" ב 3 שפות
בשורה אחת או 3. 

על פי הנחיות לשלט הכוונה וזיהוי. 

מרחק צפיה:  3-10 מ' 
גודל מלבן: כגודל שלט לסמל 

התקנה: מעל היציאה
גובה התקנה: חלק תחתון לא נמוך מ 2.5 מ'.

שלטי יציאה במקרה של יציאה אחת:
הנחיות זהות לשלט הכוונה

שלטי יציאה במקרה בו יש מספר יציאות:
A B C כל יציאה מוגדרת באות אנגלית

גודל: של שילוט זיהוי מקום הכולל סמל בלבד.
גודל ריבוע = 36.5 ס"מ

ניתן להתקין שלט הכוונה לרחובות ואתרים כשלט יציאה
וכמו כן כחלק ממפת סביבה.

דוגמא להמחשה בלבד

עבור איתור היציאה,       
לנוסעים שהגיעו לתחנת היעד שלהם. 

שלטי הכוונה וזיהוי  - יציאה

אם ניתן לקרוא לרכבת באות

המיספור תחנות עלול להיות בעייתי בתחנות 
ממורכזת שהרציף במרכז ומשרת שני כיוונים

אלא אם קוראים לכל תחנה במספר לכיוון 
אחד וסופרים אחורה בכיוון השני.

Way Out

יציאה
خروج 

X

1.2X

1.2X

X A
A

A

C
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

עבור איתור התחנה ממרחק.
לנוסעים עתידיים אשר מגיעים לתחנה.

 פירוט השילוט 

תוכן
אפשרות: מספר רציף

אפשרות: מילה "רציף" ב 3 שפות
עיגול צבע קו

חץ הכוונה

מרחק צפיה
להראות למרחק של 100 מ' וקריא ממרחק של 50מ'

גודל אות
60 מ"מ

התקנה
מעל הדרך

גובה התקנה
חלק תחתון לא נמוך מ 2.5 מ'.

על פי הכללים של שלט הכוונה.
Platform منصةרציף .. 2

רציף

منصة2
Platform

רציף

منصة2
Platform

רציף

منصة
Platform

Platform منصةרציף .. 2

To Mount Herzl לכיוון הר הרצלباجتاه جبل هرتسل 2To Mount Herzl باتجاه جبل هرتسل

שלט הכוונה וכניסה לרציף

שלט כניסה וזיהוי לרציף
אותו שלט מלבד החץ.
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 פירוט השילוט 

עבור נוסעים שהגיעו לתחנת היעד.    
המפה נותנת מענה להתמצאות בסביבת התחנה, 

לצורך המשך הדרך לנקודת היעד הסופית.
בין אם ברגל או בעזרת תחבורה ציבורית משלימה. 

מרחק צפיה: 1-2 מ' 
גודל אות:

כותרת 40 מ"מ
מידע ראשי 15 מ"מ
מידע משני 10 מ"מ

התקנה: מעל הדרך
מידות גובה להתקנה: 

חלק תחתון לא גבוה מ 75 ס"מ 
מרכז המידע בגובה 1.4-1.6 מ'

חלק עליון לא גבוה מ 2 מ'

מפת סביבה

תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

מפות סביבה יוצבו בסמוך ליציאות.רציף
ניתן להתקין על טוטם, על קיר התחנה לפני היציאה ו/

או אחרי. 

כיוון המפה הוא בהתאם למיקום מתבונן בה   
ולא מוצפנת.

מפת הסביבה ממוקמת מחוץ לתחנה על טוטם או רהיט 
שילוט יעודי.

בתחנה במפלס הקרקע ותחתית במבואה לפני היציאה 
מהתחנה.

 במידה והמפה מותקנת על הטוטם, 

מידות מינימום למפה: 65 / 120 ס"מ. 

 מידות מינימום למפה הקרטוגרפית: 65 / 65 ס"מ.

 המפה תראה רדיוס של מינימום 250 מ' סביב התחנה. 

 המפה תמוקם ביציאה מהתחנה, במקביל לכיוון 
התנועה, באופן שעצירת נוסע כדי לעיין בה לא תפריע 

לזרימת הנוסעים בתחנה. 
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מפת סביבה - תוכן

הכוונה

מקרא

מפה קרטוגרפית

מידע 
תחבורתי

אינדקס 
רחובות 
ואתרים

מפה של 
אזור גדול

הכוונה

כותרת

מקרא

מפה קרטוגרפית

מידע 
תחבורתי 
באנגלית

מידע 
תחבורתי 

בעברית

מידע 
תחבורתי 

בערבית

אינדקס רחובות 
ואתרים עברית

אינדקס רחובות 
ואתרים ערבית

אינדקס רחובות 
מפה של ואתרים אנגלית

אזור גדול

הכוונה

מקרא

מפה קרטוגרפית

מידע 
תחבורתי 

מחולק 
לשפות

אינדקס רחובות 
ואתרים מחולק 

לשפות

מפה של 
אזור גדול

הכוונה

מקרא

מידע מפה 
תחבורתי

אינדקס 
רחובות 
ואתרים

מפה של 
אזור גדול

מקרא

מפה קרטוגרפית

אינדקס רחובות מידע תחבורתי
ואתרים

מפה של 
אזור גדול

הכוונה

 פירוט השילוט 

תוכן
 

תמיד למעלה   כותרת - לא חובה        
תמיד למעלה   הכוונה לרחובות / אתרים  סמוכים / יציאה -    

מתחת להכוונה   מפה קרטוגרפית ברדיוס של 250מ'     
מתחת למפה הקרטוגרפית   מקרא, קנה מידה        

בחלק התחתון   מידע מפורט לגבי תחבורה ציבורית מתממשקת   
בחלק התחתון   אינדקס רחובות ואתרים      

 מפה קרטוגרפית של אזור מוגדל 
הכולל את מסלול הנסיעה של הרכבת

וציון אזור מפת הסביבה בתוכה.

ניתן לסדר את מרכיבי המפה באופנים שונים,       
בהתאם לגודל האפשרי והרצוי.

דוגמאות לסידור מרכיבי המפה

בחלק התחתון
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מפת סביבה ירשלים

מפת סביבה אוגדן הנחיות שילוט

צבע רקע

צבעי כביש

מבנים חשובים

פארק

צבע גופן 
מבנים חשובים

צבע גופן רחובות 

צבע גופן 
פארקים

יש לבחור לכל רכיב במפה צבע מאפיין ממשפחות 
הצבעים המוגדרות הבאות:

צבעי דרכים:
צבע הכבישים והרחובות לבן.

ניתן לבדל מדרחוב לגוון אפור בהיר.
ניתן לבדל כביש מהיר / בינעירוני לגוון צהוב בהיר

ניתן להוסיף קו מתאר דק בצבע אפור או בגוון כהה 
של צבע הרקע.

רקע ומבנים חשובים:
יש לבחור צבע ולהכיל גוון בהיר שלו לרקע וגוון כהה 

לבניינים

פארק )גינה ציבורית, חורשה וכדומה(:
גוון של ירוק

צבע גופן:
בעל ערך ניגודיות של 70% לפחות מהרקע שלו

יש לקבוע צבע גופן שונה עבור שמות רחובות 
ושמות בניינים.

שמות פארקים - בצבע הרחובות או אחר
במידת הצורך - שמות שכונה / רובע / אזור -בצבע 

הרחובות או אחר

דוגמא להמחשה על מפהדוגמא להמחשה לאפשרויות של צבעי המפה.

C 70
M 20
Y 95
K 5

C 70
M 20
Y 95
K 5

C 25
M 5
Y 40
K 0

C 20
M 0
Y50
K 0

C 20
M 40
Y 20
K 0

C 15
M 11
Y 11
K 0

C 33
M 13
Y 10
K 0

C 10
M 15
Y 25
K 0

C  0
M 0
Y  0
K  0

C 0
M 0
Y 0
K 20

C 9
M 5
Y 5
K 0

C 11
M 8
Y 5
K 9

צבעי מפת סביבה

C 100
M 94
Y 48
K 6

C 15
M 100
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 100

C 0
M 0
Y 0
K 80
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Bialik School

בית רעות

בי''ס ביאליק

בית ילדים ונוער אהבה

بيت ريعوت

مدرسة بياليك

Ahava Children and Youth House
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מפת סביבה - מרכיבים

כותרת המפה: 
"מפת סביבה"

מופיעה מעל המפה, במקרה בו המפה תלויה במתחם 
פנים, בתחנות עילית ותחתית. 

על פי כללי הטיפוגרפיה.

הכוונה לרחובות ואתרים סמוכים / ליציאה 
מהתחנה:

מטרתו לעזור בהתמצאות מהירה ולמזג בין המפה 
לבין הרחוב עצמו. 

בצד ימין: ההכוונה בעברית
באמצע: ההכוונה בערבית

בצד שמאל: ההכוונה באנגלית

סידור המאפיינם על פי הנחיות בפרק "הגדרות בסיס" 
שילוב בין חץ למילים, מיקום חץ ביחס להכוונה, יחס 

גודל אות, שוליים ועוד. 

באם קיימות יציאות בתחנה, יש להוסיף את אות 
היציאה לפי הגדרות שילוב בין סמל, חץ ומילים.

גודל אות: בין 10-40 מ"מ

כותרת ב 3 שפות לפי הכללים המוגדרים באוגדן.
מפה קרטוגרפית של אזור מוגדל 

הכולל את מסלול הנסיעה של הרכבת
וציון אזור מפת הסביבה בתוכה.

דוגמה להכוונה על מפה הממוקמת במפלס הרחוב

דוגמה להכוונה על מפה הממוקמת בתוך מבנה התחנה )גשר או תחתית(, עם ציון היציאות הרלוונטיות לכל רחוב. 
נעשה  שימוש בגופן לוסידה. לצורך המחשה.

A

C

 פירוט השילוט 
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שלט מפת סביבה - מפה קרטוגרפית

המפה המרכזית כוללת בתוכה:
"הנך פה"

רחובות ושמותיהם.
אתרים חשובים ושמותיהם.

מוסדות )משטרה, קופות חולים, בתי ספר וכדומה(.
בתי מלון )ללא שם המלון(.
פארקים וגינות ושמותיהם.

מסלול נסיעת הרכבת הקלה - בצבע קו הרכבת.
תחנה נוכחית ותחנות רכבת נוספות. 

מיקום תחנות אוטובוסים ותחבורה ציבורית.
מוניות

חנה וסע

המפה  מציגה מידע על סביבת התחנה
הכולל תחבורה ציבורית משלימה בקרבתה.

מפת הסביבה אינה מוצפנת ומסובבת בהתאם לזווית 
הראיה של הצופה בה. 
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مدرسة بياليك

Ahava Children and Youth House

بيت أهاڤا لألوالد والشباب

أوشا

ورا
دڤ

كين�ت

هراڤ كوك

هكيبوتسيم

براك

س
دا

ه

تسيزلينچ

يل
رسائ

يل-ا
ت 

يم
كاي

ن 
ك�

يل
رسائ

ي ا
ڤت

شي

لد
سو

تا 
�يي

هي

س
ركي

ن

ريـإ
سو

ش
ساع كادي

ميڤت

ديـإ
سلي

نو

وميچدل
ما ا

حو

يم
الئ

حك
ه

يچور

سيمتات كين�ت

ن
ري

پو
سي

ت

مكا�

سيمتات هكراڤ

فا
حي

و 
عك

خ 
ير

د فا
حي

و 
عك

خ 
ير

د

يل
رسائ

يل-ا
ت 

يم
كاي

ن 
ك�

يه
ساد

ك 
حا

تس
ي

ورا
دڤ

أوشا

فا
حي

و 
عك

خ 
ير

د

براك

لد
سو

تا 
�يي

هي

شديروت چوش�

يروشاالييم 

�ن
س

ايت
 ڤ

ت
رو

دي
ش

فا
حي

و 
عك

خ 
ير

د

�ن
س

ايت
ڤ

يروشاالييم

 �چوش
 �چوش

شديروت چوش�

רה
בו
ד

ה
יפ

ח
כו 

 ע
רך

ד

ברק

אושה

לד
סו

ה 
ט

ריי
הנ

שדרות ירושלים

ה
יפ

ח
כו 

 ע
רך

ד

שדרות ירושלים

מן
יצ

 וי
ת

רו
שד

שדרות גושן

מן
יצ

 וי
ת

רו
שד

אושה

כינרת

ציזלינג

ה
ור
דב

הרב קוק

הקיבוצים

ברק

אל
שר

לי
ת 

מ
קיי

רן 
ק

ס
הד

סון
דל

אי

ס
רו
אי

אל
שר

י י
ט

שב

ש
קד

ע 
בצ

מ

ס
קי

נר

לד
סו

ה 
ט

ריי
הנ

מגדל
ה ו

חומ

יגור

רן
פו

צי

ים
לא

חק
ה

סמטת כינרת

ה
יפ

ח
כו 

 ע
רך

ד

ה
יפ

ח
כו 

 ע
רך

ד

אל
שר

לי
ת 

מ
קיי

רן 
ק

أڤراهام چولدفادين

שדרות ירושלים

מכבי

סמטת הקרב

אברהם גולדפאדן

ור
יג

דה
ש

ק 
צח

י

הרב קוק

Usha

S
hi

vt
ei

 Y
is

ra
'e

l

Hakibutsim

Harav Kook

שדרות גושן

Beit ha-Histadrut

מועדון הטניס
نادي التنس

Tennis Club

אולם ספורט
قاعة رياضية

Sports Hall

קופת חולים מאוחדת
كوپات حوليم ميؤوحيدت

Kupat Kholim Meuhedet

בית ההסתדרות

עיריית קרית ביאליק
بلدية كريات بياليك

Kiryat Bialik Municipality

קופ''ח מכבי
كوپات حوليم مكا�

Kupat Kholim Maccabi

קופ''ח מכבי
كوپات حوليم مكا�

Kupat Kholim Maccabi

بيت ههستدروت

גושן
چوشن

GOSHEN

אני כאן
أنا هنا

I am here

1

2

3

4

5

6

התוכן המילולי מופיע ב 3 שפות. 
לפי סדר הופעתם בשילוט שורה אחת: מצד ימין 

עברית, ערבית ואנגלית.
גודל X זהה ל 3 השפות. 

גודל אות בהתאם לאפיון הרחוב. רחובות קטנים 
בגודל אות קטן מרחובות גדולים.

.15PT גודל אות לא קטן מ

רחוב ראשי - ערבית
font: Lucida Sans Unicode

size: 24pt
horizontal scale: 100%

color: c-0, m-0, y-0, k-74

שם מוסדות ואתרים - ערבית
font: Lucida Sans Unicode

size: 20pt
horizontal scale: 100%

color: c-100, m-94, y-48, k-6

רחוב משני - עברית ואנגלית
font: Lucida Sans Unicode

size: 15pt
horizontal scale: 100%

color: c-0, m-0, y-0, k-74

שם שכונה - עברית ואנגלית
font: Lucida Sans Unicode

size: 18pt
horizontal scale: 100%

color: c-9, m-100, y-100, k-2

רחוב משני - ערבית
font: Lucida Sans Unicode

size: 17pt
horizontal scale: 100%

color: c-0, m-0, y-0, k-74

שם שכונה - ערבית
font: Lucida Sans Unicode

size: 21pt
horizontal scale: 100%

color: c-9, m-100, y-100, k-2

רחוב ראשי - עברית ואנגלית
font: Lucida Sans Unicode

size: 22pt
horizontal scale: 100%

color: c-0, m-0, y-0, k-74

שם מוסדות ואתרים - עברית ואנגלית
font: Lucida Sans Unicode

size: 15pt
horizontal scale: 100%

color: c-100, m-94, y-48, k-6

דוגמא למאפייני מפה:
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סמלי תחבורה ציבורית מתממשקת

מידע על תחבורה ציבורית מתממשקת לתחנות הרכבת 
הקלה, עובר במפת הקו ובמפת הסביבה.

 

על הפיקטוגרמות של המידע תחבורתי להיות קשורות 
לכלל השילוט התחבורתי הארצי ושל הרכבת הקלה 

בפרט. 

לכן יעשה שימוש בלוגו עבור 
רכבת ישראל

מטרונית
כרמית

רכבל

רכבת ישראלכרמליתרכבללוגו מטרונית אוטובוס מהיר אוטובוס

 פירוט השילוט 
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סמלים מפת סביבה

תחנת אוטובוס
חץ לכיוון הנסיעה

ממוספרת. 
פירוט קווי הנסיעה יופיע בחלק התחתון של המפה

pt 6 עובי קו

מבוסס על אוגדן שילוט סטטי בתחנות אוטובוס תחנת רכבת קלה
אורך האייקון כאורך הרציף לפי קנה מידה

חץ לכיוון הנסיעה
pt 6 עובי קו

צבע קו
במקרה של תחנה מתממשקת בריבוי קווים במערכת - 

צבע תחנה מתממשקת כמו במפת סביבה
לבן עם קו חיצוני שחור

אייקון תחנה - עיגול ובתוכו סמל התחבורה הציבורית

על גבי מפת סביבה

 פירוט השילוט 
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חניה

מלון

שדה תעופה

בית תפילה

בית עלמין

משטרה

מכבי אש

מגן דוד אדום

מוסד לימוד

קניון

בית חולים

מבנה ציבורי

תרבות

אזור תעשייה

פיקטוגרמות למידע עירוני

הפיקטוגרמות מותאמות וקשורות לכלל השילוט 
התחבורתי הכללי ושל הרכבת הקלה בפרט.

לכן, עבור המידע העירוני המופיע במפות הסביבה, 
יש להשתמש בפיקטוגרמות המופיעות במפות 
הסביבה של תחנות האוטובוסים, מתוך אוגדן 

השילוט לתחנות אוטובוס מטעם משרד התחבורה. 

דוגמא לפיקטוגרמות אלו:

 פירוט השילוט 
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על המפה הקרטוגרפית יופיע אייקון תחנה במיקום 
תחנת אוטובוס ובתוכו מספר.

בחלק התחתון יפורטו לפי מספרי התחנה, קווי 
האוטובוס שעוברים בכל תחנה. חלק זה ניתן להדפסה 

והתקנה נפרדים כדי ליעל את עדכון המידע התחבורתי 
בתחנות. 

מספרי הקווים נכתבים בסדר עולה משמאל לימין.

יש להוסיף מלל בערבית
על פי כללי ריווח בין שורות

מידע תחבורה ציבורית

הדסה עין-כרם דרך מרכז העיר, צומת פת
Hadassah Ein-Kerem Via City Center, Pat Junctiom

מק"ט 2897

צומת פת דרך רחביה, אחה"צ בלבד.
Pat Junction Via Rehavia )Afternoon Service Only(

גילה דרך א.ת. תלפיות, אחה"צ בלבד.
Gilo Via Talpiyot Industrial Zone )Afternoon Service Only(

אזור תעשיה תלפיות, בוקר בלבד.
Talpiot Industrial Zone )Morning Service Only(

גבעת רם דרך מרכז העיר, תחנה מרכזית. 
Giv'at Ram Via City Center, Cbs

19א

30

49

66

19

1919א 30 49 66

מידע תחבורתי שמופיע על המפה הוא עבור נוסע 
שטרם הגיע ליעדו הסופי וימשיךבמסעו בעזרת 

תחבורה ציבורית נוספת.

קווי אוטובוס מהירים בירושלים ממותגים בירוק

74 75 78

 פירוט השילוט 
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אינדקס רחובות ואתרים

אינדקס רחובות ואתרים הוא עבור נוסע שסיים את 
נסיעתו בתחבורה ציבורית וזקוק למפת הסביבה כדי 

להגיע ברגל ליעדו. 

על גבי מפת הסביבה רשת ריבועית בחלוקה ל 4
אותיות לועזית למעלה וספרות בצד ימין

מפות סביבה שתלויות על קיר בתחנות עילית ותחתית, 
אינן מוגבלות בגודל ועל כן ניתן להוסיף אינדקס 

רחובות ואתרים.

אינדקס רחובות ואתרים יופיע בשלוש השפות, עברית 
ערבית ואנגלית. על פי כללים טיפוגרפים )גודל אות, קו 

בסיס, רווח בין שפות וכדומה(.
הגדרת מספר שורות לרחובות ואתרים.

מסודרים לפי סדר א,-ב, בעברית.
. pt 2 חלוקה בין רחובות לאתרים על ידי קו לבן בעובי

צבע טקסט: לבן

 פירוט השילוט 
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מפת סביבה - מקרא וקנה מידה

בתחתית המפה הקרטוגרפית יש למקם מקרא
כותרת למקרא

הסבר ב 3 שפות ליד כל סמל שמופיע במפה
X רווחים בין שורות לפי גודל

קו מפריד בין סמל סמל
רווח שווה בין סמל לקו להסבר לקו

דוגמא למקרא

 פירוט השילוט 
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

 פירוט השילוט 

מפת הקו מציגה את סכמת הקו העובר בתחנה.
משמשת נוסע בשלב תכנון הנסיעה. 

מפת קו - כללי

 

מפת הקו מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים:
1. כיוון הנסיעה

2. סכמה של מסלול הקו
3. מקרא

המידע המצג בסכמה של מסלול הקו:
מסלול הנסיעה

התחנות
התממשקות עם סוגי תחבורה אחרים

מוקדי עניין

מקרא בתחתית המפה יקל על הנוסעים בהבנת 
המידע, בעיקר בשימוש הראשון במפה.

1

2

3

מרחק צפיה: 1-2 מ' 
גודל אות:

כותרת 40 מ"מ
מידע ראשי 15 מ"מ
מידע משני 10 מ"מ

לתחנות  שילוט  הנחיות  מאוגדן  נתונים  לקחת  ניתן 
אוטובוס במידה וצריך להקטין את גודל האות.

התקנה: מעל הדרך
מידות גובה להתקנה: 

חלק תחתון לא גבוה מ 75 ס"מ 
מרכז המידע בגובה 1.4-1.6 מ'

חלק עליון לא גבוה מ 2 מ'

 המפה ממוקמת ברחבי התחנה: ליד מכונה לרכישת 
כרטיסים או קופה, בכניסה לתחנה - על טוטם או רהיט 
יעודי או על קיר )בתחנה עילית( וברציף, לצורך הבנת 

ואישור מסלול הנסיעה.

 במידה והמפה מותקנת על הטוטם,    
מידות מינימום למפה: 65 / 120 ס"מ. 

  המפה תוצב במקביל לכיוון התנועה, באופן שעצירת 
נוסע כדי לעיין בה לא תפריע לזרימת הנוסעים בתחנה. 

דוגמא למפה
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מפת קו - כיוון הנסיעה

כיוון הנסיעה יוצג בחלקה העליון של המפה

גודל אות: 40 מ"מ
ניתן להגדיל עברית ולהתאים מרווחים בין שורות.

במידה ויש מספר רציפים וכותרת מפת הקו 
מתפקדת גם כשלט הכוונה - יש להוסיף חץ לכיוון 

הרציף.
צבע אות: לבן

צבע רקע לכיוון הנסיעה:
במערכת של קו אחד, צבע רקע בהתאם לשילוט - 

כחול או אפור כהה.
במערכת של מספר קווים - צבע רקע לפי צבע 

הקו, על פי כמות הקווים שעוברים בתחנה.
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To Mount Herzl To Mount Herzlלכיוון הר הרצלباجتاه جبل هرتسل باتجاه جبل هرتسل

To Mount Herzl

לכיוון הר הרצל
باتجاه جبل هرتسل

. .

 פירוט השילוט 
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מפת קו - דיאגרמת הקו

קו מסלול הנסיעה - צבע הקו הנבחר

עובי: 50% מרוחב עיגול תחנה

אורך - בהתאם לפורמט ולמספר התחנות. 

מינימום שוליים 0.5 ס"מ

הפשטת המסלול: לאורך קו הנסיעה עיגולים ברווחים שווים. כל עיגול מסמל 

תחנה. כיוון הנסיעה מלמטה למעלה. 

קצה מסלול הנסיעה - קו אנכי לקו המסלול, מעוגל פינות. 

ממוקם מעל עיגול התחנה האחרונה. גודל: 90% מרוחב עיגול.

תחנה סופית - גודל אות עברית 140% ביחס לאנגלית ולערבית.

תחנות הבאות בקו - עיגול לבן המוקף בצבע הקו.

תחנה נוכחית- עיגול בצבע הקו. גדול ב X ביחס לעיגולי התחנה. שם התחנה 

בצבע לבן, על מלבן בצבע שילוט שמות תחנה )אפור או כחול כהה, ראה פרק 

צבעוניות(. חץ לכיוון הנסיעה

אזור הנסיעה שקדמה לתחנה הנוכחית משנה כולו את הצבע לאפור  בהיר )-20

30% ( לסינון המידע שאינו הכרחי והבלטת המידע הקשור לתכנון הנסיעה.

כולל מידע לצידי מסלול הנסיעה )התממשקות לתחבורה ציבורית משלימה ומוקדי 

עניין( .

תחנה קודמת- תסומן בדומה לתחנה עתידית, אך תוצג בגוון אפור בהיר עם 

ניגודיות נמוכה לרקע, 

קו אנכי זהה לקו סוף הנסיעה, מסמל את תחילת הנסיעה. 

שמות התחנה בצד שמאל של הקו. שם תחנה ב 3 שורות. 

העברית בגודל X או 1.2X. יישור: לימין. מרחק מקו המסלול שווה משני צידיו.

דיאגרמת הקו ממוקמת בחלקה המרכזי של המפה
ומציגה את התחנות במסלול הנסיעה. 
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תחנה נוכחית
احملطة احلالية

Current station

קווי אוטובוס

Bus lines
ادام

מוקדי ענין
مراكز اهتمام

Places of interest

חנה וסע
أوقف سيارتك وسافر

Park and ride

קווי אוטובוס מזרח ירושלים
خطوط القدس الشرقيه

East Jerusalem bus lines

קווי אוטובוס מהירים

Express bus lines

باجتاه جبل هرتسل

1 . 3 .17 . 19 

1 . 3 .17 . 19 

41 . 44 . 45 . 46

41 . 44 . 45 . 46

41 . 44 . 45 . 46

41 . 44 . 45 . 46

P+R

P+R

 71 . 72 . 74 . 75 . 77 . 78

    56א‘ . 53א‘.  19. 18 . 17 . 11 . 8 . 7

7. 8 .13 .17 .18 .19 .32 .34  

16 . 34 . 37 . 57 . 68

3

7747 . 52 . 59 . 69

22 . 9א‘

53

22

  69 . 68 . 67 . 54 . 53 . 32 . 31 .  18 . 14 . 9א‘ . 3 . 781 . 75 . 74 

 69 . 68 . 59 . 14 . 9א‘74

5 . 21 . 22 . 28 . 29 . 33 . 39

P+R20 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 33 . 150

 74 . 75 . 78

Hبيكور حوليم

H

הר הרצל
هار هرتسل

Mount Herzl

יפה נוף
يفي نوف

Yefeh Nof

כיכר דניה
ساحة دنيه

Denia Square

החלוץ
هاحالوتس
He-'Haluts

קריית משה
كيرية موشي
Kiryat Moshe

התחנה המרכזית
ة ألباصات املركزيه محطّ

Central Station

הטורים
هاتورمي

Ha-Turim

מחנה יהודה
محني يهودا

Mahane Yehuda

ה"דויד'קה"
هادڤیدكه

Ha-Davidka

יפו - מרכז
يافا - مركز

Jaffa - Center

העירייה
ألبلدية

City Hall

שער שכם
باب العمود

Damascus Gate

שבטי ישראל  
شيڤتي يسرائيل

Shivtei Israel

שמעון הצדיק
شمعون هتسا ديق

Shim'on  Ha-Tsadik

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

Ammunition Hill

גבעת המיבתר
چڤعات هامڤتار

Giv'at  Ha-Mivtar

א-סהל
هل ألسّ
Es-Sahl

שועפאט
شعفاط
Shu'afat

בית חנינא
بيت حنينا

Beit 'Hanina

יקותיאל אדם
يكوتئيل ادام

Yekutiel Adam

פסגת זאב  - מרכז
پسچات زئيڤ 

Pisgat Ze'ev - Center

סיירת דוכיפת
ساييرت دوخيفات
Sayeret Dukhifat

חיל האוויר
حيل هائڤير

‘Heil Ha-Avir

S18_PS
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תחנה נוכחית 
במקרה של תחנה ראשונה 

של הקו.

X
0.5X

0.75X

0.5 cm

120 cm

0.5 cm

0.9X

 פירוט השילוט 
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מוקדי עניין יצויינו משמאל לתחנה הרלוונטית.
בשלוש שפות, על פי הנחיות כתיבה בשורה אחת

בתור אליפסה שמכילה מידע

שירותים שונים- יצויינו משמאל לתחנה הרלוונטית, 
ע"י קיצורים/אייקונים שיובהרו במקרא מפת הקו.

במקרה של מחסור במקום:
המידע התחבורתי החשוב ביותר וניתן להסיר מידע 

לגבי מוקדי עניין ושירותים שונים.

בצד ימין מידע תחבורתי של קווי אוטובוס שעוברים 
באזור של כל תחנה. מחולקים לקווים מהירים ורגילים.

מספרי הקו נכתבים בתוך אליפסה.
אייקון תחבורה ציבורית מתאימה בעיגול.

גודל העיגול: כגודל תחנת רכבת קלה על קו המסלול

תחבורה ציבורית נוספת מתממשקת
סמל התחבורה )כמו במפת סביבה( 

בתוך עיגול תחנה אפור 80%
גודל העיגול: כגודל תחנת רכבת קלה

במקרה של תחנה משותפת למספר קווים, יש לחבר 
בין התחנות במפת הקווים.

מפת קו - דיאגרמת הקו

 פירוט השילוט 
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מפת קו - מקרא

מקרא מפת הקו, יוצג בחלקה התחתון של 
המפה.

המקרא ייתן פירוש מילולי, לכל אייקון 
המוצג בחלקה המרכזי של המפה.

הפירוש המילולי יוצג משמאל לאייקון 
בשלוש השפות ולפי הסדר המוסכם 

)עברית, ערבית ואנגלית(.
הסבר לכל אייקון מופרד בקו אנכי אפור

רווח שווה בין מילים לקו לאייקון

דוגמא למפה

 פירוט השילוט 
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 פירוט השילוט 

עבור אישור ומעקב אחר מסלול הנסיעה,   
בזמן הנסיעה ברכבת, לקראת ההגעה לתחנת היעד. 

מפת קו בקרון
קרון

תוכן
האלמנטים הגרפיים מהן מורכבת המפה בקרון 

זהים למפת הקו בתחנות. מפת הקו מסודרת לרוחב 
)אופקית(.

שמות תחנה ממורכזים לעיגול תחנה. 
מידע תחבורתי מצורף. ניתן למקם סמל תחבורה ללא 

פירוט מספרי הקווים.
מקרא המפה יוצג בצידה השמאלי של המפה ובצורה 

אנכית. 
מפה זו אינה תציג את כיוון הנסיעה, היות ואותה רכבת 

משמשת לשני כיווני הקו. תחנות קודמות לא יצויינו 
באפור, היות ונתון זה משתנה מתחנה לתחנה

מרחק צפיה: 1 מ'
התקנה: בקרון

דוגמא למפת קו בקרון לצורך המחשה
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תחנה במפלס הקרקע
תחנה תת קרקעית

תחנה עילית

חוץ לתחנה

התקהלות

רציף

 פירוט השילוט 

תוכן
תדירות בדקות לפי טווח שעות,

של הגעת הרכבת הקלה לרציף.

מרחק צפיה: 1 מ' 
גודל אות: 5 - 10 מ"מ

התקנה
מצורפת למפת קו או בנפרד.

גובה התקנה
חלק תחתון לא נמוך מ 80 ס"מ.

עבור נוסעים עתידיים אשר מתכננים את נסיעתם   
או ממתינים לרכבת. 

מידע זה עוזר לנוסע לתכנן את נסיעתו
ומאפשר לו להרגע בזמן ההמתנה.

לכל קו לוח זמנים משלו, מאופיין בצבע הקו.
מידע תדירות פשוט כגון "כל 10 ד' לאורך כל היום"

מידע אשר חוזר על עצמו מאוחד לכותרת גורפת
לדוגמא: כותרת " תדירות בדקות"  גורפת לכלל 
הנתונים המספריים ואין צורך להוסיף את המילה 

"דקות" או "ד'".

ניתן לשנות את הטבלה לרוחבית במידת הצורך לשם 
התאמה למפת הקו ולפורמט כולו.

טבלת תדירות

 ימים א‹ - ה‹

יום שבת וחג

תדירות בדקות
حلوتسي هتعسيا 

Frequency in min.

05:00 – 06:0010

06:00 – 09:005

09:00 – 22:008-12

22:00 – 01:0020-30

אין05:00 - 01:00

09:00 – 20:0030

20:00 – 23:0010-15

23:00 – 01:0030

אין09:00 - 01:00

05:00 – 07:0012

07:00 – 14:007

14:00 – 15:0012

15:00 – 01:0020-30

אין05:00 - 01:00

יום ו וערבי חג

דוגמא לטבלת תדירות



אלמנטים והגדרות 
-בסיס-



 45אוגדן הנחיות לעיצוב השילוט בתחנות רכבת קלה

הקדמה

אלמנטים והגדרות בסיס 

הפרמטרים המרכזיים של העיצוב כוללים:

  נראות גבוהה

  תוכן גרפי ברור וקל להבנה

  אינטגרציה עם הקונספט הגרפי הכולל של הפרויקט כולו.

השלטים המוצבים בתחנות וסביבתן 
מהווים יחד מערכת אחידה ומקיפה של מידע  

המסייע להתמצאות הנוסע בכל שלבי הנסיעה. 
תוך שמירה על עקרונות מנחים 

של בטיחות, קלות שימוש, נגישות ונוחות. 

הגדרות הכללים המנחים לעיצוב ומיקום מערך השילוט 
הם למען-

יעילות ובהירות השימוש במערך תחבורה זה,
מזעור עקומת הלמידה של ציבור הנוסעים

וזרימה מדויקת ובטוחה של הנוסעים בדרכם.  

הקווים המנחים להגדרות הבסיסיות של עיצוב השילוט:
תוכן גרפי ברור ונהיר  

נראות גבוהה  
שימוש עקבי מערכתי   

סמל קליט, המאפיין את המערכת  

חשיבות בטיחותו ונוחיותו של הנוסע 
היא הקו המנחה המרכזי בתכנון ועיצוב השילוט.
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הנחיות בסיס 

 אלמנטים והגדרות בסיס 

כללים גרפיים ברורים, עקביים ומאופיינים, מלווים את 
המידע התחבורתי של מערכת הרכבת הקלה.

כפי שנכתב בהקדמה, 
אחידות באופן העברת המידע:

יוצרת אצל הנוסע תחושת בטחון.
משפיעה על הקשר בין הנוסע למערכת. 

יוצרת תדמית חיובית 
ובעלת יתרון פרקטי למשתמש.

אבני הבסיס של אופן הצגת תוכן השילוט הן:
גופן     

חצים    
סמלים    

טיפוגרפיה -    
יחס גודל אות, מרווח בין אותיות, מילים ושורות,         

יישור שוליים.  
צבעים   

סמל המאפיין את מערכת הרכבת הקלה בישראל.    

השילוט במערך הרכבת הקלה הינו בשלוש שפות: 
עברית, ערבית ואנגלית.

לכל שפה אפיון האותיות הייחודי לה. 
היות והן נכתבות יחד בשלט,

קיימת חשיבות גדולה להקפיד על כללי הטיפוגרפיה 
)יישור, ריווח, יחס גודל( המובאים בפרק זה.

בפרק "פירוט השילוט" מפורטים נתונים ספציפיים, אם 
נדרשים, לכל שלט בנפרד. 
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עבור השילוט התחבורתי למערכת של רכבת קלה 
ניתן לבחור אחת מתוך 4 אפשרויות    

אשר מוצגות בעמוד זה ובעמודים הבאים. 

יש לברר עצמאית, באופן פרטני ועדכני, את הסכם 
השימוש לכל פונט.

גופן

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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הגופנים בהם משתמשים ברכבת הכבדה בישראל*
עברית: נרקיס תם 
universe :אנגלית

Advertising :ערבית

*מתוך אוגדן ההנחיות לשילוט סטטי בתחנות רכבת

גופנים - אפשרות 1

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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הגופנים בהם משתמשים במערך האוטובוסים:
עברית: ספוילר

אנגלית: ספוילר
ערבית: אדוב ערביק

מומלץ להשתמש בגופן ערבית 
 myriad Arabic  

מבית אדוב. 

נעשה שימוש בדוגמאות להנחיות באוגדן זה 
באפשרות זו ובגופן myriad Arabic לערבית.

גופנים - אפשרות 2

*מתוך אוגדן ההנחיות לשילוט סטטי בתחנות אוטובוס

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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הגופן בו משתמשים בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים:
גופן אחד מסוג open source לשלושת השפות - 

לוסידה גרנד

גופנים - אפשרות 3

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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גופנים - אפשרות 4

Aktive Grotesk גופן

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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גופן - ספרות

בשילוט המידע התחבורתי קיים שימוש בספרות:
 במספרי קווי אוטובוס על גבי מפות קו וסביבה

 בסימון רציפים, במידה ונבחרה אפשרות זו על ידי המפעיל.

על הספרות להתאים לת"י 1918/4.
הספרות 6 ו 9 המגיעות עם כל גופן אינן עומדות בתקן.

לפיכך יש להשתמש בספרות תקניות אשר מותאמות לגופן. 

מתוך ת"י 1918/4 תמונה 6ב' עמוד 18

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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גופן - יחסי גודל תקניים בצורת האות

 אלמנטים והגדרות בסיס 

א

א ח

10ח 10

10 10

1.6 1.6

2.285 2.239

8.84 8.84

9.18 9.5

על פי הנחיות היחס בין גובה האות לעובי הקו שלה
המוגדרות בת"י 1918/4:

באותיות וספרות "מרובעות כגון: א, ח, כ, מ, ש: )...(עובי 
הקו יהיה 33%-17% מגובה האות.

במידה והגופן לא עומד בהגדרה, יש להשתמש במשקל 
bold או לקבל אישור מיוחד מיועץ נגישות.

מומלץ להשתמש בגרסה העבה bold של הגופן 
כדי לעמוד בתקן היחס בין עובי קו לגובה האות

)לפחות 17%(.

אא 1010

2.21.6

8.848.84
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0.4H < K > 0.2H 
T > 2K

kerning & trackingרווח אופקי בין אותיות ובין מילים   |  

על פי ת"י  4 \ 1918

Kerning רווח בין אותיות:  40%-20% מגובה האות
הנחיה זו אינה תקפה בשפה הערבית

Kerning רווח בין מילים: לפחות כפול מ Tracking

K = 2

K = 2

H = 10

H = 10

H = 10

T > 4

T > 4

T > 4

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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סדר השפות

בכתיבת שורה מעל שורה  
עברית  
ערבית  

אנגלית  

בכתיבת שורה אחת:   
עברית בצד ימין, אחריה ערבית ובצד שמאל אנגלית  

X נקודות מפרידות בין שפה לשפה, במרווחים שווים של גודל

אלמנטים והגדרות - בסיס

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

Tickets .تذاكرכרטיסים .
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יחסי גובה

 אלמנטים והגדרות בסיס 

בעמוד זה הסבר על היחס בין גודל האות בכל שפה.    
גודל האות נקבע בהתאם למרחק הצפיה.

טווח גודל אות לכל שלט על פי מרחק צפיה - 
בפרק פירוט שילוט.

ניתן להגדיל את העברית ל 120% ו  
יש להתאים רווח בין שורות.   

הגדרת "X" בשלוש השפות   

ن دولف�ي

X

X

לפי האות ו=Xבעברית
לפי האות אלף=Xבערבית

אות קטנה=Xבאנגלית

השפה האנגלית נכתבת באותיות קטנות   
אות גדולה בתחילת מילה בשם תחנה.  

לפי האות ו=Xבעברית
לפי האות אלף=Xבערבית

אות קטנה=Xבאנגלית

Tickets Xتذاكرכרטיסים ..
קו הבסיס

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

מירווחיםגודל אות

X

X

X

X
1.2X

1.2X

1.2X

X

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

מירווחיםגודל אות

X

X

1.2X

1.2X

1.2X

1.2X

1.2X
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יחס חץ - פיקטוגרמה - אותיות

Tickets . . تذاكرכרטיסים
2X 2X 2X 2X

2X

X

X

X X X

0.75X

0.75X
X X

קו האמצע

Tickets تذاكرכרטיסים
2X 2X 2X 2X

2XX

0.75X

0.75X
0.75X 0.75X1.5X1.5X

..
קו האמצע

Tickets

כרטיסים
تذاكر

מירווחים גודל אות

X

X

X

X

1.2X

1.2X

X

כתיבת השפות על פי כללי ריווח בין שורות
גודל הסמל במערך:

לפי גודל אות 60 מ"מ = 345 מ"מ
)סך גודל אות ורווחים בין שורות(.

בשימוש:
בשילוט הכוונה בכתיבת 3 שורות אחת מעל השניה.

בשילוט זיהוי 

.2X במקרה של הכוונה בשורה אחת, גודל הסמל

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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        רווח בין שורות   |

 אלמנטים והגדרות בסיס 

:X רווח בין שורות - גודל אות
 מבסיס העברית לנקודה הגבוהה ערבית

 מבסיס האות הנמוכה ביותר בערבית לגובה אות 
  Capital גדולה באנגלית

במקרה יוצא דופן של שתי שורות באנגלית:  
0.8X רווח בין שורות  

leading

 גבעת
התחמושת

X

X

0.8 X

כשעברית גדולה ב 120%:
1.2X רווח בין ערבית לעברית ולאנגלית

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

מירווחיםגודל אות

X

X

X

X

1.2X

1.2X

X

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت

מירווחיםגודל אות

X

X

1.2X

1.2X

1.2X

1.2X

1.2X
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סמלים

 אלמנטים והגדרות בסיס 

סמלים הם דרך להעביר מידע באופן ויזואלית 
ואינטואיטיבי לטווח רחב של אוכלוסיה, כולל נוסעים 

אשר אינם מכירים את השפה הכתובה. לקצר את 
זמן עיבוד המידע וההבנה לצורך התמצאות בתחנה 

ובנסיעה.
לאפשר הבנה ממרחק רב יותר מאשר מילה כתובה.

השימוש בסמלים הוא בשלטי הכוונה ושלטי זיהוי 
למתקנים שונים בתחנה וסביבתה.

כדי לאפשר את מהירות ההבנה, חשוב לשמור על זהות 
במאפייני השילוט:

 גודל זהה לסמלים המופיעים על השילוט
 גודל שילוט זהה

 גובה התקנה זהה
 צבעים 

יש להשתמש בסמלי משרד התחבורה    
.ISO או בסמלים של תקן
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מותאם בשינוי מינורי, ליחסי הגודל בין ראש חץ לזנב, 
המוגדרים:

  בת"י 1918/4 תרשים ג 1.1
 ב"הנחיות לתכנון שילוט הדרכה עירוני", תרשים 2-7.
 לחץ Color Detour 1 אשר נבחר כחץ הכוונה קריא 

ומובן ממרחק לטווח רחב של אוכלוסיה, בהשוואה ל 
12 חצים.

באוגדן נשתמש בחץ מותאם גופן ספוילר:

חצים

החצים הינם בעלי חשיבות עליונה בשלטי ההכוונה.

על מראה החץ:
 להיות מותאם לגופן.

 לעמוד בהנחיות נגישות וניראות. 

לעיצוב החץ טווח יחסי גודל ועיצוב. חצים שונים יכולים 
להתאים לשילוט במערכת. לפיכך יש לקבל אישור לחץ 

מיועץ נגישות. 

במקורות שונים מודגש כי החץ ברור יותר לטווח רחב 
של אוכלוסיה וממרחק רב יותר, כאשר זנב החץ ארוך 

באופן משמעותי מראש החץ.

אלמנטים והגדרות - בסיס

חץ בעל זנב קצר יותר, מותאם בשינוי מינורי 
ליחסי הגודל של חץ נוסף אשר נבחר כחץ שעומד 

.)The Montreal Expo arrow style( בקריטריונים של נראות ונגישות

* מתוך: 
1. Wayfinding and Signing Guidelines for Airport Terminals and Landside
2. U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration

חץ מותאם לגופן לוסידה גרנד ב 2 דוגמאות 
שבהן עומד בהנחיות שונות של נראות:

H1.1H

1.3H 1.85H

0.5H
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גובה הצבה - מיקום אנכי | מרחק צפיה - מיקום אופקי

שלט הכוונה מעל הדרך
בסיס מותקן בגובה של לא פחות מ 2 מ'

מרחק צפיה 3 מ'
גודל אות 60 מ"מ

שלט הכוונה לצד הדרך
קצהו העליון של המידע לא גבוה מ 2 מ'

מרכזו של המידע בגובה 1.4-1.6 מ'
בסיס מותקן בגובה של לא פחות מ 100 ס"מ

מרחק צפיה 3 מ'
גודל אות 50 מ"מ

שלט זיהוי מחוץ לתחנה
בסיס מותקן לא גבוה מ 4 מ'

מרחק צפיה 30 מ'
גודל אות

שלט זיהוי מרחב מעל הדרך
בסיס מותקן בגובה של לא פחות מ 2 מ'

מרחק צפיה 2 מ'
גודל אות 60 מ"מ

שלט הכוונה לצד הדרך
קצהו העליון של המידע לא גבוה מ 2 מ'

מרכזו של המידע בגובה 1.4-1.6 מ'
בסיס מותקן בגובה של לא פחות מ 100 ס"מ

מרחק צפיה 2 מ'
גודל אות 40 מ"מ

שלט מעל הדרך באזור התקהלות
בסיס מותקן בגובה של לא פחות 3.5 מ'

מרחק צפיה
גודל אות 

שלט מעל הדרך באזור הרציף
בסיס מותקן בגובה של לא פחות מ 2.5 מ'

שלט מידע
קצהו העליון של המידע לא גבוה מ 2 מ'

מרכזו של המידע בגובה 1.4-1.6 מ'
בסיס מותקן בגובה של לא פחות מ 100 ס"מ

במקרה של מפה: תחתית המפה בגובה 
שאינו גדול מ 75 ס"מ

מרחק צפיה 1 מ'
גודל אות - 40 מ"מ

מידע עקרי - 15 מ"מ
מידע משני - 10 מ"מ

2.5 מ'

2 מ'

1.7 מ'

1.4-1.6 מ'

1 מ'

0.75 מ'

פני הדרך

3.5 מ'

4 מ'

מחוץ התחנה

מבואה

רציף

שלט מידעשלט מידע

3 מ' 2 מ' 1 מ'

שלט הכוונה
מעל  הדרך
שלט הכוונה
לצד  הדרך

שלט זיהוי מרחב 
לצד הדרך

שלט מעל הדרך 
באזור הרציף

שלט מעל הדרך 
באזור התהקלות

שלט זיהוי

שלט זיהוי מרחב 
לצד הדרך

תחתית המפה תהיה בגובה שאינו גדול מ- 75 ס"מ 
מפני הרצפה )ראו ציור 11

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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יישור 

שתי השפות, העברית והערבית, נכתבות מימין לשמאל, 
האנגלית נכתבת משמאל לימין.

מכיוון שכך והיות וחשוב שהטקסט המוצג יהיה ברור  
וקל לקריאה, יישור הטקסט אינו מאופיין עקרונית עבור 

כלל השלטים אלא בהתאם לכל שלט. 

יישורשם השלט
מרכזשם תחנה

ימין או שמאלשלטי הכוונה
בהתאם לכיוון החץ - יעד

מרכזשלטי ציון מקום
מפת קו

שמות תחנה לאורך הקו
לימין 

מרכזכותרות במפות
דוגמה לטקסט המוצג על גבי שלט סימון תחנה.

יישור הטקסט ממורכז.

דוגמה לטקסט המופיע על גבי מפת קו.
יישור הטקסט לימין.

אלמנטים והגדרות - בסיס

Ammunition Hill

גבעת התחמושת
چڤعات هتحموشيت
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על מנת למנוע עומס וצפיפות בשלט
וכדי לאפשר קריאה ממרחק,

נקבעו מידות שוליים מתאימות 
בין התוכן לגבולות הפורמט.

השוליים נקבעים ספציפית לכל סוג של שלט
ויכולים להשתנות בהתאם לצורך.

הגדרות לכל שלט רשומות בעמוד השלט.

הגדרות כלליות:
0.80X מינימום שוליים

X מחץ

X יש לקבוע שוליים לפי חלוקות של רבעי
)0.75X, 1.5X, 2X, X וכדומה(.

כדאי להתאים בין שוליים לבין רווח בין אלמנטים. 

אלמנטים והגדרות - בסיס

שוליים
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הטמעת מיתוג המפעיל

לוגו המפעיל יוצג בשלט שם תחנה מתחת לשם התחנה.

לוגו המפעיל לא יוצג כחלק ממערך שילוט ההתמצאות 
בתחנות הרכבת הקלה.

הגדרות כלליות ללוגו
על הלוגו \ סמל של המפעיל

להיות קליט.  ניתן לזכור ולזהות אותו בקלות.
בעל פרטים ברורים )אינו כולל ציורים מרובי פרטים( 

יכול להעביר את המסר שלו בקני מידה שונים  
)מכרטיס ביקור ועד שלט חוצות(.

בולט, ומזוהה ממרחק. על רקע רעש ויזואלי עירוני.
מותאם לשפת התחבורה הבינלאומית.

מותאם עם תרבות ישראלית.
קליט עבור תיירים שאינם דוברי עברית.

משתלב עם האינפורמציה התחבורתית   
שמופיעה בשילוט )צבע קו, שם תחנה ועוד(.

לאפשר התרחבות וגדילה עתידית של השירות.

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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צבעי השילוט

הצבעים בשילוט הינם מרכיב חשוב 
באופן העברת מידע לנוסע. בעזרתם נוצר סדר 
ואחדות ויזואלית של העברת מידע פונקציונלי.  

בכל מקום בו מופיע מידע תחבורתי הקשור לרכבת 
הקלה, חשוב להשתמש בצבעים באופן מדויק. 

יש לאשר ניגודיות של לפחות 70% 
בין צבע הרקע לצבע האותיות והתוכן.

הצבעים שנבחרו בעלי ערך LRV נמוך ועל כן הניגודיות 
שלהם אל מול האותיות הלבנות תהיה תקנית.

כדי לאשר יש לבדוק זאת בנוסחה לבדיקת ניגודיות
)אשר מוגדרת בת"י 1918(

בנוסף יש לבצע בדיקה לפני התקנה 
בעזרת מכשיר ספקטרופוטומטר. 

LRV של הצבע הבהיר(

LRV של הצבע הבהיר

)LRV של הצבע הכהה
ניגודיות100

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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צבע רקע: ניתן לבחור כחול כהה או אפור כהה 

C 0
M 0
Y 0
K 80

C 100
M 94
Y 14
K 70

צבעי השילוט - צבע רקע ותוכן

Light Reflectance Value - LRV נתון החזרת האור.

C 0
M 0
Y 0
K 0

תוכן - אותיות ופיקטוגרמות: צבע לבן 

הצבע ייבחר עבור כל השילוט במערכת ספציפית. 
ניתן לשנות במעט את גוון צבע הרקע כדי להתאים 

לטכנולוגית הדפסה או חומר. 

בשלטים מסוימים צבע הרקע וצבע התוכן מתחלפים.
לבן הופך לצבע הרקע 
התוכן - כחול או אפור, 

לפי צבע הרקע הנבחר לשילוט המערכת.

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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בבחירת צבעי הקווים לרכבת הקלה
 חשוב לענות על הקריטריונים: 

צבע קו ששמו ברור, מוגדר וידוע לכלל,   
בשלוש שפות, כגון:   

כחול, אדום, ירוק וכדומה.  
)לעומת שמות לא מוגדרים   

כגון סגול לילך, חרדל וכדומה(.  

במידה ויש יותר מקו אחד,   
שילוב צבעי קווים במערכת:  

לא יהיה כחול וצהוב או ירוק ואדום.  
לא יהיה מאותה משפחה.  

על צבע הקו להיות בניגודיות   
של לפחות 70% מצבע הרקע של מפת הקו.  

צבע הקו אינו יכול להיות צבע המאפיין     
קווי אוטובוס או  דומה לו.  

צבע מאפיין קווי אוטובוס על פי אוגדן הנחיות שילוט 
סטטי בתחנות אוטובוס.

BRT צבע מאפיין קווי אוטובוס מהיר

צבעי תחבורה ציבורית

C 100
M 94
Y 14
K 70

C 100
M 94
Y 14
K 70

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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סימון קווי התחנה

לכל קו רכבת קלה מוגדר צבע.
סימון קו שעובר בתחנה - עיגול בצבע הקו

העיגול יופיע:
על שלטי שם תחנה

בשילוט הכוונה לרציפים וציון הרציף. 

איפיון עיגול התחנה
צבע הקו   

X קו מתאר לבן בעובי   
 .X גודל העיגול = ביחס לגודל אות   

נתון ספציפי לשלט. כתוב בעמוד שלט  
מיקום מרכז העיגול    

נתון ספציפי לשלט. כתוב בעמוד שלט.  

מערכת מעל קו אחד:
מוסיפים עיגול בצבע הקו הנוסף. 

ניתן להרחיב את השלט
1.5X ניתן להקטין את העיגולים לא פחות מ

X  > 60

X

X

X

X

X

Ammunition Hill

Ammunition Hill

גבעת התחמושת

גבעת התחמושת

چڤعات هتحموشيت

چڤعات هتحموشيت

 אלמנטים והגדרות בסיס 
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מבט על = תנועה נוסעים בתחנה והצבת השילוט

שילוט לרציף 
שילוט לרכישת כרטיסים

שילוט לרציף לאישור המסלול

תנועת הנוסעים בתחנה

ציון כניסה לרציף

ציון מיקום מכונת כרטיסים 
מפת קווים

שילוט פרסום
מקביל לתנועת הנוסעים 

ומרוחק משילוט מערך הרכבות

חשוב לזהות היכן יהיה למשתמש צורך בתוכן  של כל 
שלט ועל פי הבנה זו לתכנן את התקנת השילוט. 

לפיכך כדאי לשרטט את תנועת הנוסע בתחנה על פי 
תרחיש הנסיעה שלו. כשלכל שלב בתרחיש יש השילוט 

המתאים. 
יש למקם את השילוט כך שבכל צומת החלטה הוא יוכל 

לקבל את התוכן לו הוא זקוק ללא צורך בעצירת התנועה.

יש להציג במידת הצורך שילוט מאשר אשר תורם 
לתחושת הביטחון של הנוסע )במקרה של מעברים 

ארוכים או רציף ארוך(.

שילוט של צמתי החלטה הוא בדרך כלל שילוט הכוונה 
)לרציפים, מתקנים בתחנה, יציאה וכדומה(.

שיקולים נוספים בהתקנת השילוט:
תחזוקה קלה לתפעול

התאמה למערכות שונות בתחנה )רמקולים, מצלמות 
וכדומה(.

נראות מלאה לשילוט - להמנע מהסתרת השילוט

מיקום השילוט - בסיס

 אלמנטים והגדרות בסיס 



תודהלורם איפסום דולור
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אוגדן זה נכתב על ידי סטודיו פבליק זון,
מחלקת גרפיקה לתחבורה ציבורית.

מטעם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.


