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סימן י"ח :שילוט וסימון דרכי מוצא
( 3.2.18.1א) דרכי מוצא ישולטו ויסומנו לפי הוראות אלה:
[תיקון
( )1בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין ,ומעל דלת יציאה ,יותקנו שלטיםהתשס"ח
(מס' ])3
שבהם נכתב" :יציאה" ,או "יציאת חירום",
עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה ,לפי הצורך; הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק; ניתן לשלב
בשלטים צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י  1918חלק ;4
( )2בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין ,יותקן שלט "אין יציאה"; הכיתוב על השלט יהיה
בגוון אדום על גבי רקע לבן;
( )3גובה האותיות בשלטים הנדרשים בפסקאות ( )1ו–( )2יהיה  15סנטימטרים לפחות ,ועוביים יהיה 15
מילימטרים לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות  1סנטימטר;
( )4התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט;
( )5בחניון מקורה ,יותקנו שלטים כמפורט בפסקאות ( )2( ,)1ו–( )4שחובה לשלב בהם צלמית "דרך מילוט"
כמפורט בת"י  1918חלק  ;4גובה האותיות בשלטים יהיה  20סנטימטר לפחות ,ועוביין יהיה  20מילימטרים.
( )6על דירת מגורים יחול פרט (3.8.21.1ב).
(ב) לשלטים לפי פרט משנה (א) תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי
המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של  60דקות; גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת"י  20חלק
 ,2.22והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.
(ג) בדרך מוצא יותקנו שלטים המציינים את קיומם של מיתקני בטיחות אש.
(ד) על דלת אש של חדר מדרגות מוגן ,שאינה בקומת הכניסה ,יותקן שלט קבוע בצד המבואה
הקומתית ,ועליו המילים "דלת אש! החזק סגורה!"; הכיתוב על השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן; גובה כתיב
האותיות יהיה  3סנטימטרים לפחות ועוביין  7מילימטרים לפחות; השלט ימוקם במרכז הדלת ,בגובה  1.50מטרים
מעל הרצפה.
(ה) על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבניין או במקום בולט לעין בסמוך אליה ,בצד הפונה
למבואת הכניסה ,יותקן שלט ,כאמור בפרט משנה (ד) ,ונוסף עליו  -שלט קבוע שבו נכתב:
"בבניין זה מותקנות דלתות אש בכל קומותיו .דלתות האש משמשות להגנה מפני אש ולמילוט לחדר המדרגות.
 .1דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד ,למעט בזמן מעבר אנשים ,כדי למנוע חדירת אש ועשן לחלל חדר
המדרגות בעת שריפה.
 .2פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאובדן חיי אדם ולגרימת נזקים לרכוש בעת שריפה.
 .3אין לנעול את הדלתות ואין להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה ולסגירה שלהן ולמעבר חופשי של אנשים
אל חדר המדרגות ובתוכו".
שילוט

הכיתוב של השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן; גובה האותיות של הרישה בשלט יהיה  7מילימטרים לפחות
וגובה כתיב האותיות הנדרשות בסעיפים  1עד  3בשלט יהיה  3מילימטרים לפחות; השלט ימוקם במרכז הדלת,
מתחת לשלט המתואר בפרט משנה (ד).
(ו) הוראות פרטי משנה (ד) ו–(ה) אינן חלות על דלתות אש פתוחות הנמצאות ,בדרך כלל ,במצב
פתוח ( ,) Normally Openוהמצוידות במנגנון סגירה אוטומטי בעבור מקרים של שריפה ,ובלבד שהדלתות
האמורות אושרו בידי רשות הכבאות כדלתות פתוחות.
(ז) בחדר מדרגות מוגן יותקן בכל קומה שלט קבוע שבו נכתבו בסדר יורד כלפי מטה פרטים
אלה:
( )1כינוי חדר המדרגות;
( )2המילה "קומה" ולצדה או מתחתיה מספר הקומה;
( )3המילים "חדר המדרגות משרת קומות" ואחריהן  -מספר הקומות בבניין ,על פי החלטת עורך הבקשה;
( )4המילים "יש יציאה לקומת הגג" או "אין יציאה לקומת הגג";
( 7)4המילים "יציאה לרחוב בקומה  "...ואחריהן מספר הקומה שממנה יש יציאה לרחוב;

תרשים 3.2.18.1
( )6גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות ( )1ו–( )5יהיה  20מילימטרים לפחות ועוביין יהיה 2
מילימטרים לפחות; גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקה ( )2יהיה  12מילימטרים לפחות ועוביין
 2מילימטרים לפחות; גובה נתיב האותיות הנדרשות לכיתוב מספר הקומה בפסקה ( )2יהיה  70מילימטרים לפחות
ועוביין יהיה  8מילימטרים לפחות; גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות ( )3ו–( )4יהיה 5
מילימטרים לפחות ועוביין יהיה  1מילימטרים לפחות;
( )7מימין לכיתוב בשלט יסומן חץ הכוונה המציין את כיוון המילוט; החץ יצביע כלפי מעלה או כלפי מטה ,על
פי קביעת עורך הבקשה; גובה החץ יהיה  120מילימטרים לפחות; ועוביו יהיה  25מילימטרים לפחות; בתוך החץ
תיכתב המילה "ליציאה";
( )8המילה והחץ על השלט האמור בפסקה ( )7יהיו בגוון ירוק על רקע לבן; גובהו של השלט יהיה  35סנטימטרים
לפחות ולא יעלה על  55סנטימטרים; קו תחתית השלט יהיה בגובה  1.50מטרים מעל הרצפה;
( )9יהיה ניתן לצפות בשלט כאשר הדלת במצב סגור או פתוח;
( )10כאשר בדרך מוצא נדרשת עליה בחדר מדרגות כדי להגיע ליציאה ,יותקנו שלטים לסימון כיוון היציאה בכל
קומה שבה נדרשת עלייה למעלה; שלטים א לו יזוהו כאשר הדלת במצב סגור או פתוח; כאשר המפלס התחתון
ביותר של חדר המדרגות מתחיל לא יותר מקומה אחת מתחת לקומת היציאה ,ומקום היציאה נצפה בבירור ,לא
תחול הדרישה המפורטת ברישה של פסקה זו.
 3.2.18.2בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו ,לדעת המהנדס ,קיים שיעור ניכר של ציבורשילוט בשפה
הערבית
דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית ,יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה העברית[תיקון
התשס"ח (מס'
והערבית כאחד.
])3

