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6.2.20 

 
 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים

 
 מסמך מסכם כהכנה למכרז ביצוע. 

 

קבצי תלת מימד כבסיס לעבודת הפיסול    –הכנת דמויות תלת מימדיות  .1
 AR-מציות בפורמט דיגטלייואנ

 
 העבודה כוללת:

 
 מידול: 

תכנים  ל בסיסברמת גימור גבוהה )מחזיק קלוזאפ( ע דמויות תלת מימדיות 20מידול של 
כולל חומר תיאורטי על כל דמות ) גיל,גובה,  , (frontכולל היטלי צד ופנים ) איורים :הכוללים

)החומר ימסר בטבלה המתארת את פרטי  בליווי דר' יגיל הנקין, שמן, רזה, שחום בהיר וכו..(
 הפיזיים שלהם ובליווי דוגמאות באיור ובתמונה(. הלבוש והאיפיונים

שיער ואלמנטים נלווים   /  בדים / הנעלה / יגודב טיקסטור ריאליסטי של  תכולל העבודה
כולל העמדת כל דמות בפוזיציית ה"פסל" שלה וסגירת הקובץ כ , )חרב, מגן, שיריון וכו.(

OBJ/FBX 
במגבלות המנוע הגרפי של מערכת הרנדר לזמן  mash model)איכות הדמויות והפרטים )

 אמת.
 דוגמא לרפרנס ויזואלי 

 
 

 דוגמא למידול 

 
 

 ריגיניג: 
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 motion/ מיקום והגבלת מפרקים והכנה לאנימציה ,הכנת בסיס למערכת עצמות אוטומטית
capture 

 
 דוגמא לריג 

 
 

 :  motion captureלכידת תנועה/
. כולל חיישני פרצוף  )חליפת גוף מלאה(לכל אחת מהדמויות motion captureהכנת קיט 

 ללכידת מימיקת פנים והתאמת שפתיים לקריינות/משחק.  
 לפי דקה לכל דמות -
 

 דוגמא ללכידת תנועה

 
 

 הכנה לאנימציה:
, התאמת סנכרון שפתיים, אפיה לקבצים והתממשקות motion captureהטמעת המידע מה

( והעברת החומרים בנראות אופטימלית תחת  ARעם מפתחי התוכנה )אפליקציית ה 
 מתכנתים( / )מפתחים  ARהמפרט שיתקבל מחברת התוכן שמפיקה את הסרטים ל
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 דוגמא להכנת קבצים

 
 

, תאורה, תנועות מצלמה למעט רפרנסים בשלבי הפיתוח. ולא העבודה לא כוללת רינדורים
    ARבימוי תנועה וכל עבודת ההפקה של הסרטים לעמדות ה, כוללת הכנת פסי קול, קריינות

 
 דוגמאות לעבודת אנימצייה:

 

 
 
 

 דוגמא בסרטון  
-https://www.dropbox.com/s/n2k7ttecp3q9o8r/CHARACHTERS%20REEL%2003%20

%20no%20txts.mp4?dl=0 
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 על בסיס עבודת האנימציה   ביצוע דמויות מפוסלות חוץ  .2
 

 טיילת דרומית
מס'  מיקום 

 דמויות 
 תמונה דמות

 10 1תחנה 

ציר הזמן  
של ירושלים 

מבוטא 
בדמויות  

אטוריות  ימינ
של מגני 
החומות 

שבכל 
  התקופות

 2 1תחנה 
חיילים  
 בריטים 

 

http://www.studionitzan.com/


 

 5274|   ת.ד.     7683605, מזכרת בתיה 5רוטשילד 

 www.studionitzan.com nitzandesign@gmail.com  08-9786051פקס |       050-8332326משרד | 

 1 2תחנה 

חייל צה"ל 
במלחמת 

ששת 
 הימים
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 1 3תחנה 
שומר יהודי  

במרד 
 הגדול

 

 1 4תחנה 
שומר 

 חשמונאי
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 1 5תחנה 
שומר 

 עות'מני

 

 2 7תחנה 
מגני העיר  

העתיקה 
 בתש"ח
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 1 8תחנה 
עמדת קשת 

 צלבני
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שומריהם  2 9תחנה 
נועזים של 
 מלכי יהודה
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 טיילת צפונית
 תמונה דמות מס' דמויות מיקום 

 3 1תחנה 
קבוצה של שומרים 

 מתקופות שונות

 

 שומר ביזנטי 1 2תחנה 
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 1 4תחנה 
שומר יהודי מימי המרד  

 הגדול

 

 1 6תחנה 
שומר מן התקופה  

 הרומית
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 1 7תחנה 
שומר מוסלמי בלבוש 

 רשמי

 

 שני שומרים ממלוכים  2 9תחנה 
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 דמויות: ה
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להדפסה תלת מימדית ותכניות סדנא  STLל בסיס קבצי האנימציה יכין  המבצע קבצי תלת ע
Shop Drawing  .לאישור המתכנן והמזמין  

 לאישור לפני ביצוע ההזמנה כולה. 1:1לאחר מכן יכין המבצע דוגמה דמות מפוסלת בקנ"מ 
 

 דגשים והנחיות לייצור עבודות הפיסול והשילוט: 
 1:1המפוסלות הינם בגודל אדם וביחס  הדמויות 

גבי חומות העיר העתיקה  עבודת ייצור דמויות מפוסלות העומדות בתנאי חוץ קיצוניים על
 .)סביבה שימורית(

בחיבור קבוע  מינמלי שלד מפלדה מגולוונת ובסיס צורני  –העבודות יכללו תשתית פנימית 
לפגעי הזמן   יםיהיו עמידת החומה העתיקה במיקומים המצויינים בתכנית. הפסלים לרצפ

 והסביבה.
לאחר שלב ההדפסה יש לבצע הקשחה של הדמויות בחומר פוליאוריטני דוגמת פוליאוראה או  

ש.ע וגמר צבע דו קומפוננטי יסוד אפוקסי בצביעה אמנותית ליצירת מראה של יציקה ברונזה 
 נה.פטי -במראה מיושן

 
מחלקת שימור ובהתאם להנחיות  - חיבור לקירות והמדרכים יעשה בתאום רשות העתיקות

חיבור בפוגות בלבד וחיבור באמצעות מוטות עם דבק אפוקסי שמתאים לעבודה . המקובלות
, כפוף לאישור והנחיית הגופים הממונים ובהתאם להנחיות המקובלות באתר בסביבה שימורית

 .אומיים ארכאולוגי ובגנים הל
 

מסור אישור הצבה ממהנדס מוסמך ואישור הגורמים הרלוונטים )בתאום עם הגוף  ליש לקבל ו
 .לכל אחד מהעמדות השונות המזמין(

 
    Shop Drawingשילוט: הכנת קבצי דפוס לשילוט ותוכניות סדנא  .3

 . להעמדות השונות 
  

http://www.studionitzan.com/


 

 5274|   ת.ד.     7683605, מזכרת בתיה 5רוטשילד 

 www.studionitzan.com nitzandesign@gmail.com  08-9786051פקס |       050-8332326משרד | 

 ביצוע שילוט והתקנה בהתאם להנחיות הגורמים הרלוונטים.  .4
 

 דוגמא פנימית 

 
 הטיילת הצפונית  

 תחנה מס'  כמות   אב טיפוס  מתחם 

 טיילת צפונית 

 1 1 חווית כניסה 

   ציאהתחנת יו 1 2 יאנטציה מפת אור

  תחנת ו 9 – 1 10 שלט הדרכה

 יציאה  

 1 1 מן  ציר ז

VR לא   –  ()פיקטוגרמה

 לתמחור 

3 3 ,5 ,8 

 טיילת דרומית 

 2 1 יאנטציה מפת אור

 10 -  1 10 שלט הדרכה

  – ( )פיקטוגרמה VRשלט 

 ר ולתמח לא  

2 6 ,10 

 

 טקסט לדוגמא: 

הצלבנים, שהיו לוחמים נוצרים שיצאו בהוראת האפיפיורים מארצות אירופה לארץ ישראל כדי לשחרר  

שנים של שלטון    450-ובכך שמו קץ ל  1099-את ירושלים מידי השלטון המסלמי, כבשו את העיר ב 

  מוסלמי. שלטון הצלבנים בעיר לא היה רצוף, ומעת לעת כבשו האיובים מידיהם את העיר עד שנכבשה

. ההגנה על העיר מפני אויביים חיצונים בתקופה הצלבנית הייתה  1244-סופית על ידי הח'ואיריזמים ב 

דתיים שלצד שירות הנצרות  -בעזרת חיל מצב עירוני ומסדרים צבאיים רבים שהורכבו ממאות אבירים 

לבנים את  והכנסייה בהגנה על עולי הרגל, נטלו על עצמם את ההגנה על ירושלים. בתקופה זו בנו הצ

 רובה של כנסיית הקבר שהייתה באותם ימים חרבה כמעט לגמרי.   
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 דוגמאות לשילוט: 

 :מפה

 

 שלט 

 

 לט עם פיקטוגרמה ש
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 ציר זמן  - דמויות מיניאטוריות 

 

 
 

 שילוט ופיסול: הוראות כלליות לביצוע  -כללי

 טיב החומרים והמוצרים  

הזוכה חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה  .א

בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות 

 .מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים

מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר. כל החומרים אשר יסופקו ע"י הזוכה יהיו  .ב

  קח.כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפ

   921מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו, ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  .ג

 .וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות

, תערוכה שתוצג במבנה יום מתחילת הביצוע, יכין הזוכה, על חשבונו  45תוך  .ד

פרזולים, אביזרים, מוצרים וכו' ללא יוצא מהכלל   :הפיקוח של כל החומרים והמוצרים

 .לאישור וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הזוכה יתאים לדוגמאות המאושרות

 

 בדיקת דגימות ואישורן  

 חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו בדיקות במעבדה שתקבע ע"י .א

המזמין. לא יוחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר  

בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח  

החומרים והמוצרים אשר יספק הזוכה יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות  ם.והמתכנני

  .לדגימות שאושרו

העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת  .ב

מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שזוכה יביא למקום חומרים אחרים בטיב  

 .מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח

אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הזוכה  .ג

 .ות תוך שימוש בהםמאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצע

המתכנן ו/או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו מתבצעת פעולה  .ד

הקשורה בביצוע פריט כלשהו המיועד להתקנה במבנה )מפעל המוצרים, מפעל  
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י להתנות אספקת פריט כלשהו לאתר הבניה בביצוע אהגימור, וכד'(. המפקח רש

 בדיקה שלו ושל המתכנן במפעל הזוכה.

 כל הבדיקות כנ"ל יהיו ע"ח הזוכה. .ה

 
 עבודות מסגרות ופיסול

פרטי המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. על זוכה להכין   .א

 .תוכניות ייצור לכל האלמנטים ולקבל את אישור המפקח

לאחר אישור המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הזוכה באתר אב טיפוס מכל קבוצת  .ב

הזוכה לא יתחיל . מוצרים, לפי בחירת המפקח, גמור על כל חלקיו לאישור המפקח

 .בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות

 .מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם .ג

 מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י זוכה על חשבונו. 

 .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  .ד

הריתוך יהיה אחיד במראה  ם.ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחי 

 . והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק

 ,כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות .ה

 וג, שיסופקו ע"י הזוכה.אחת מכל ס

 .  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  . ו

 כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.  .ז

 

 

 צינורות/פרופילים שלד

כל הצינורות והפרופילים הבאים לכלל שימוש בריהוט ובציוד המפורטים במפרטים להלן  
מרותכים ועשויים מפח פלדה רכה מעורגלת בקר   DIN 2394יעמדו בדרישות תקן

  DIN 1541., לפי תקן ST-12.03)דקופירט( מסוג 
קו ריתוך תפר הצינור יהיה פנימי, חלק ובמשטח אחיד עם פני שטח הצינור. פני שטח 

הצינור/פרופיל יהיו חלקים וללא פגמים. קטעי הכיפוף יהיו חלקים ללא קמטים, מעיכות,  
 וסימנים אחרים. סדקים 

 
 ריתוך   

מ"מ וצבועה בשכבת  2מסגרות החרש תבוצע בפלדה מגולוונת בגילוון חם בעובי מזערי של 
 יסוד אפוקסי ושתי שכבות גמר מצבע אפוקסי בגוון שיבחר ע"י המתכנן. 

 
כל חלקי המתכת יעברו ליטוש והשחזה למניעת קצוות חדים ואו גרדים ליצירת פני שטח 

 למגע יד ואחידות מראה.חלקים 

 דגשים לביצוע עבודות ריתוך:    1

 יש להימנע, ככל האפשר מביצוע ריתוך בשטח ולהעדיף ריתוך במפעל.  .א
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 .ככלל הריתוכים במפעל יבוצעו לפני גלוון החלקים  .ב
אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות. אין להאריך אלמנטים   .ג

ע נוסף. חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים בשום מקרה ע"י תוספת קט
 .ומאושרים לפי תכניות

 תיקונים והשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם להנחיה בכתב מהמפקח. .ד
ובדיקת רנטגן או בדיקה    1225בכל הריתוכים במבנה יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  .ה

 .מעבדה מוסמכתאולטרה סונית. כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י 
 הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים.   . ו
 ויעשה בכל הכיוונים לסירוגין.  )סיגים(הריתוך יהיה מסוג ריתוך מלא, ללא שלקה  .ז
עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה. לאחר גמר עבודות הריתוך והגלוון,   .ח

ינוי, ישרים ללא עיוותים או שינוי  הצורה והגיאומטריה של האלמנטים ישארו ללא ש
 .מידות

 

 דגשים לביצוע עבודות גילוון:    2

החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז   .א
 של אבץ הגילוון, אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי  כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל  .ב
האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם 

  לתהליך הגילוון.
סמ"ר יותר להשתמש  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ .ג

 לוון אחד.תיקונים לחלק פלדה מגו 2  -בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ
 

 דגשים לביצוע עבודות חיבור באמצעות ברגים:  3

בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו, ע"ג פרט מיוחד: מיקום החורים,   -בתוכניות הייצור  .א
קוטרם המדויק ובהתאם גם החירור ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר. אין  

 בכתב.להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישור 
ברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה ובכוח  .ב

 הדריכה לנדרש בת"י.
 אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר. .ג
באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני   .ד

 .אומים מהודקים היטב לכל בורג
 

 צביעת מוצרים מפלדה  

הכנה לצבע: כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המבטיח הסרה מלאה של 
חלודה, סימני ריתוך מותזים, קליפת ריתוך, לכלוך ושומנים, ויטופלו בתהליך פוספטיזציה או  

 התזת חול. 

פוקסי יבש קלוי  מיד לאחר פעולות ההכנה המוזכרות לעיל, יצופו כל חלקי המתכת בצבע א
מיקרון לפחות. על שכבת הצבע יש לצבוע שכבת לכה פוליאוריתנית   60בתנור. עובי הציפוי  

 שקופה.
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בהתאם לכל הדרישות  2הצביעה תעמוד בבדיקות בדרגת תנאי סביבה בינוניים דרגה  
 . 1271 -המוגדרות בת"י  

נזילה. יש לבצע את הצבע יכסה כיסוי מלא את המתכת, יהיה אחיד, שלם, וללא סימני 
 הצביעה לאחר כל עיבוד מכני, כולל קדיחה.  

גווני הצבע יהיו על פי בחירת המזמין. למזמין הזכות לבחור בין כל מבחר הגוונים הנמצאים 
 .   RALבלוח הגוונים של גווני 

 
  בתנור  צביעה 
בגוון   יהיה שלא צבוע משטח .והאוצרת האדריכל לאישור  צבע דוגמת הבאת  לאחר  רק  תעשה

 .המשטחים לפסילת אוטומטית  יביאו  ב "וכיו  מודבק  לכלוך ,בצבע  פגמים  יתקבל.  לא  ,המאושר 
 ינתן  מיוחד  דגש מגן. ושכבת  ,גמר  צבע שכבות  1 ,יסוד שכבות כולל  שכבות, במספר  תבוצע  צביעה 

 .וקאנטים חיצוניות פינות של  ועמוק אחיד  ,לכיסוי מלא 
 של  בטווח שתהיינה ,שונות ברק  וברמות  ,האדריכל  בחירת  לפי  גוונים  דוגמאות  מספר יבצע הקבלן
 .ברק  100% - 11%

 

 בטיחות

המוצרים המהווים חלק במכרז יהיו בטיחותיים וידידותיים למשתמש. המוצרים יהיו חופשיים  
 מפינות וקצוות חדים. 

 כל המוצרים יהיו חלקים, נעימים למגע  וניתנים להפעלה נוחה וקלה.
 

 עמידות באש

, ו/או יתאימו לדרישות  755לפי ת"י    VI 33.3הציוד והריהוט יהיה עמיד בפני שריפה לדרגה 
  150-, בסיווג צפיפות עשן הקטן מ CLASS 1בסיווג   ASTM – E 84התקן האמריקאי 

 .  25-וקצב התפשטות אש קטן מ
 . ASTM – E 162, CLASS Aפליטת גזים רעלים לא תעלה על הנדרש בתקן האמריקאי 
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