
18-יונמכרז הצטיידות

ריהוט לובי והמתנה

קרקע-כמותגווןתיאור המוצרפריט' מסמיקום
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כמות  

2קומה 

כמות 

3קומה 

כמות קומה 

4
כמות כללית

משרדי נוער שוחר 

מדע
1-ס

דוגמת . מ" ס42מ  גובה " ס50פוף עגול בקוטר /הדום

POOF-WEע"  של וקסמן או שוו
55לבחירת האדריכל

משרדי נוער שוחר 

מדע
1-ק

מתכת בגמר . מ" ס60מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

22לבחירת האדריכל

משרדי נוער שוחר 

חדר מנהלת- מדע
2-ס

רגלי , ריפוד.  של וקסמןTRUE מותג NOTכסא דגם 

מתכת בצבע לבחירת האדריכל
22לבחירת האדריכל

לובי קרקע נוער שוחר 

מדע
3-ס

 מותג Millepiediספסל מודולרי לפי תכנית מדגם 

TRUE 58רוחב . ' מ5.2 של וקסמן באורך כולל של 

 120כולל משענת באורך  ,Sכולל מודול אלכסוני . מ"ס

ריפוד בגוון . שני שולחנות קפה עץ מוצמדים, מ "ס

אפשרות לשילוב שני צבעים- לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

לובי קרקע נוער שוחר 

מדע
4-ס

 Millepiediספסל מודולר עגולי לפי תכנית מדגם 

כולל שני , מ" ס160 של וקסמן בקוטר TRUEמותג 

ריפוד בגוון . שולחנות קפה עץ מוצמדים לדופן ובמרכז

לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

לובי קרקע נוער שוחר 

מדע
1-ס

דוגמת . מ" ס42מ  גובה " ס50פוף עגול בקוטר /הדום

POOF-WEע"  של וקסמן או שוו
44לבחירת האדריכל

לובי מדעי המחשב 

קומת קרקע
5-ס

.  שלד שחור גב עצLUND 69X71כורסא יחיד דגם 

מושב וגב מרופד
22לבחירת האדריכל

לובי מדעי המחשב 

קומת קרקע
6-ס

 של וקסמן באורך כולל LAPSספה מודולרית דגם 

מ " ס72מ מורכבת משני מודולים ברוחב של " ס260

מ " ס36מודול שולחן עץ ברוחב , עם משענת גב

כולל . מ" ס72ומודול ספסל ללא משענת ברוחב 

רגלי מתכת .שולחן עץ צר נפרד על רגל מתכת 

ריפוד לבחירת האדריכל. שחרות

22לבחירת האדריכל

לובי מדעי המחשב 

קומת קרקע
7-ס

 של וקסמן באורך כולל LAPSספה מודולרית דגם 

מ " ס72מ מורכבת משני מודולים ברוחב של " ס250

מ " ס36שני מודולים שולחן עץ ברוחב ,עם משענת גב

רגלי . מ וכרית" ס36מודול ספסל ללא משענת ברוחב 

ריפוד לבחירת האדריכל. מתכת שחרות

11לבחירת האדריכל

לובי מדעי המחשב 

קומת קרקע
3-ק

מ משטח " ס39מ בגובה " ס60שולחן קפה בקוטר 

רגלי מתכת . עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכל

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

33לבחירת האדריכל

לובי מדעי המחשב 

קומת קרקע
4-ק

מ משטח " ס39מ בגובה " ס80שולחן קפה בקוטר 

עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכלרגלי מתכת 

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

22לבחירת האדריכל

קומה ראשונה אגף 

חלל כפול מול . מ"נש

מעבדות

8-ס
 WE מותק W136 D119 H34פוף דגם לוטוס גדול 

של וקסמן

שילוב שלושה גוונים 

לבחירת האדריכל
22



קומה ראשונה אגף 

חלל כפול מול . מ"נש

מעבדות

9-ס
 WE  מותג W 86 D76 H38פוף דגם לוטוס בינוני  

של וקסמן

שילוב שלושה גוונים 

לבחירת האדריכל
22

קומה ראשונה אגף 

חלל כפול מול . מ"נש

מעבדות

10-ס
ק של W מותג W 56 D56 H42 פוף דגם לוטוס קטן 

וקסמן

שילוב שלושה גוונים 

לבחירת האדריכל
33

קומה ראשונה אגף 

חלל כפול מול . מ"נש

מעבדות

1-ק

מתכת בגמר . מ" ס60מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

שילוב שני גוונים 

לבחירת האדירכל
22

קומה ראשונה אגף 

חלל כפול מול . מ"נש

מעבדות

2-ק

מתכת בגמר . מ" ס40מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

שילוב שני גוונים 

לבחירת האדירכל
22

קומה ראשונה אגף 

חלל כפול מול . מ"נש

מעבדות

11-ס
 מותג BREADהדום אלטרנטיבי דגם 

LIGHTSPACE 90 של וקסמןX83

שילוב שני גוונים 

לבחירת האדירכל
22

0

קומת ביניים מדרגות 

מ"נש
12-ס

קו . פוף מעוצב מודולרי לקומבינציית ישיבה מגוונת

, 45/45מידות מודולים . פנימי מעוגל וצלעות ישרות

 Yoyoדגם . מ" ס38גובה מושב . 71/50, 75/65

ע"  של וקסמן או שווlightspaceמותג 

שלושה גוונים 

לבחירת האדריכל
1212

קומת ביניים מדרגות 

מ"נש
13-ס

של חברת מילגה או . פירמידה- פוף רביצה משולש

בשני גוונים לבחירה.ע "שוו

שני גוונים לבחירת 

האדריכל
1010

0

לובי מעבדות קומה 

מ"ראשונה אגף נש
15-ס

 מותג Millepiediספסל מודולרי לפי תכנית מדגם 

TRUE 58רוחב . ' מ4.2 של וקסמן באורך כולל של 

שני שולחנות , מ " ס120כולל משענת באורך ,מ "ס

ריפוד בגוון לבחירת האדריכל . קפה עץ מוצמדים

אפשרות לשילוב שני צבעים

11לבחירת האדריכל

סמינר פתוח ואזור 

המתנה אטריום      

C-1-18 אגף מדעי 

המחשב

16-ס

 של וקסמן והמורכבת LAPSספה מודולרית דגם 

מ הכולל שני " ס290משלושה חלקים אחד באורך 

שני חלקים , מ" ס72מושבים עם משענת ברוחב 

מ מושב מרופד ללא משענת ומודול " ס36ברוחב 

מ מורכב משני " ס216השני באורך , שולחן עץ פינתי

 עם משענת גב ומודול ספסל ללא משענת 72מודולים 

מודול שלישי באורך כולל של . מ" ס72פינתי ברוחב 

מ ושני " ס36מ הכולל שולחן עץ ברוחב " ס250

רגלי מתכת . מודולים של ספסל עם משענת גב

לפי תכנית . ריפוד לבחירת האדריכל. שחרות

אדריכלת המצורפת למכרז

11לבחירת האדריכל

סמינר פתוח ואזור 

המתנה אטריום      

C-1-18 אגף מדעי 

המחשב

9-ס
 WE  מותג W 86 D76 H38פוף דגם לוטוס בינוני  

של וקסמן
11לבחירת האדריכל

סמינר פתוח ואזור 

המתנה אטריום      

C-1-18 אגף מדעי 

המחשב

10-ס
ק של W מותג W 56 D56 H42 פוף דגם לוטוס קטן 

וקסמן
11לבחירת האדריכל



סמינר פתוח ואזור 

המתנה אטריום      

C-1-18 אגף מדעי 

המחשב

3-ק
מ משטח " ס39מ בגובה " ס60שולחן קפה בקוטר 

רגלי מתכת . עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכל

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

22לבחירת האדריכל

סמינר פתוח ואזור 

המתנה אטריום      

C-1-18 אגף מדעי 

המחשב

4-ק

מ משטח " ס39מ בגובה " ס80שולחן קפה בקוטר 

עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכלרגלי מתכת 

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

11לבחירת האדריכל

-Cס     "חדר ראש ביי

1-16
5-ק

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון עץ 

לבן לבחירת האדריכל/

11לבחירת האדריכל

-Cס     "חדר ראש ביי

1-16
17-ס

 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
22לבחירת האדריכל

-Cס     "חדר ראש ביי

1-16
18-ס

רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
11לבחירת האדריכל

-Nקומה שנייה   חדר 

מ" סמינר נש2-2
14-ס

 מותג FLOWERספה מודולרית מדגם 

LIGHTSPACE מורכבת מארבעה מודולים דגם גל 

: אורך כולל. ע"של וקסמן או שוו. ומודול אחד פינה

מ" ס350/170

11לבחירת האדריכל

-Nקומה שנייה   חדר 

מ" סמינר נש2-2
19-ס

 של וקסמן או WE מותג ESSIEפוף מעוצב דגם 

מ" ס67ע מרופד קוטר "שוו
22לבחירת האדריכל

-Nקומה שנייה   חדר 

מ" סמינר נש2-2
20-ס

 של וקסמן או WE מותג ESSIEפוף מעוצב דגם 

מ" ס87ע מרופד קוטר "שוו
11לבחירת האדריכל

לובי קומה שנייה מול 

מ"מעבדות נש
15-ס

 מותג Millepiediספסל מודולרי לפי תכנית מדגם 

TRUE 58רוחב . ' מ4.2 של וקסמן באורך כולל של 

שני שולחנות , מ " ס120כולל משענת באורך ,מ "ס

ריפוד בגוון לבחירת האדריכל . קפה עץ מוצמדים

אפשרות לשילוב שני צבעים

11לבחירת האדריכל

13-סN-2-8פלנטריום 
של חברת מילגה או . פירמידה- פוף רביצה משולש

בשני גוונים לבחירה.ע "שוו

שני גוונים לבחירת 

האדריכל
2020

1-קN-2-8פלנטריום 

מתכת בגמר . מ" ס60מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל

21-סN-2-8פלנטריום 

 מותג Millepiediספסל מודולרי לפי תכנית מדגם 

TRUE רוחב . מ" ס240 של וקסמן באורך כולל של

מ וספסל מרופד " ס120כולל משענת באורך ,מ " ס58

ריפוד בגוון . שני שולחן קפה עץ מוצמד, ללא משענת 

לבחירת האדריכל אפשרות לשילוב שני צבעים

11לבחירת האדריכל

מרפסת פלנטריום   

N-2-8
6-ק

מ אלומיניום גובה " ס60שולחן גן מאלומיניום  קוטר 

ע"דגם איריס של גנים ושושנים או שוו. מ " ס74
33לבחירת האדריכל

מרפסת פלנטריום   

N-2-8
22-ס

ספסל מרפסת דגם פרמו עץ טיק בסיס אלומיניום לבן 

מ של גנים ושושנים או " ס40מ רוחב " ס240אורך 

ע"שוו

22לבחירת האדריכל



מרפסת ניסויים קומה 

שלישית
22-ס

ספסל מרפסת דגם פרמו עץ טיק בסיס אלומיניום לבן 

מ של גנים ושושנים או " ס40מ רוחב " ס240אורך 

ע"שוו

33לבחירת האדריכל

מרפסת ניסויים קומה 

שלישית
6-ק

מ אלומיניום גובה " ס60שולחן גן מאלומיניום  קוטר 

ע"דגם איריס של גנים ושושנים או שוו. מ " ס74
22לבחירת האדריכל

סמינר פתוח חדר    

C-2-12
18-ס

רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
22לבחירת האדריכל

סמינר פתוח חדר    

C-2-12
1-ק

מתכת בגמר . מ" ס60מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

שילוב שני גוונים 

לבחירת האדירכל
11

סמינר פתוח חדר    

C-2-12
2-ק

מתכת בגמר . מ" ס40מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

שילוב שני גוונים 

לבחירת האדירכל
11

     סמינר מחקר       

  C-2-26
17-ס

 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
33לבחירת האדריכל

     סמינר מחקר       

  C-2-26
18-ס

רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
55לבחירת האדריכל

     סמינר מחקר       

  C-2-26
5-ק

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון עץ 

לבחירת האדריכל

22לבחירת האדריכל

     סמינר מחקר       

  C-2-26
7-ק

 של 55/55/50H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

עץ /וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

לבחירת האדריכל

22לבחירת האדריכל

17-סC-2-25סמינר פתוח 
 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
22לבחירת האדריכל

18-סC-2-25סמינר פתוח 
רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
22לבחירת האדריכל

5-קC-2-25סמינר פתוח 
 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

/ של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

עץ לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

7-קC-2-25סמינר פתוח 

 של 55/55/50H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

עץ /וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל



1-סC-2-25סמינר פתוח 
דוגמת . מ" ס42מ  גובה " ס50פוף עגול בקוטר /הדום

POOF-WEע"  של וקסמן או שוו
11לבחירת האדריכל

2-סC-3-24סמינר פתוח 
רגלי , ריפוד.  של וקסמןTRUE מותג NOTכסא דגם 

מתכת בצבע לבחירת האדריכל
33לבחירת האדריכל

1-סC-3-24סמינר פתוח 
דוגמת . מ" ס42מ  גובה " ס50פוף עגול בקוטר /הדום

POOF-WEע"  של וקסמן או שוו
22לבחירת האדריכל

6-סC-3-24סמינר פתוח 

 של וקסמן באורך כולל LAPSספה מודולרית דגם 

מ " ס72מ מורכבת משני מודולים ברוחב של " ס260

מ " ס36מודול שולחן עץ ברוחב , עם משענת גב

כולל . מ" ס72ומודול ספסל ללא משענת ברוחב 

רגלי מתכת .שולחן עץ צר נפרד על רגל מתכת 

ריפוד לבחירת האדריכל. שחרות

11לבחירת האדריכל

5-קC-3-24סמינר פתוח 

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

שחור משטח עליון /של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל

עץ לבחירת האדריכל/ לבן

11לבחירת האדריכל

7-קC-3-24סמינר פתוח 

 של 55/55/50H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

שחור משטח עליון / וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל 

עץ לבחירת האדריכל/לבן

11לבחירת האדריכל

1-קC-3-24סמינר פתוח 

מתכת בגמר . מ" ס60מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל

17-סC-3-33סמינר פתוח 
 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
11לבחירת האדריכל

18-סC-3-33סמינר פתוח 
רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
55לבחירת האדריכל

1-סC-3-33סמינר פתוח 
דוגמת . מ" ס42מ  גובה " ס50פוף עגול בקוטר /הדום

POOF-WEע"  של וקסמן או שוו
22לבחירת האדריכל

3-קC-3-33סמינר פתוח 

מ משטח " ס39מ בגובה " ס60שולחן קפה בקוטר 

רגלי מתכת . עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכל

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

33לבחירת האדריכל

4-קC-3-33סמינר פתוח 

מ משטח " ס39מ בגובה " ס80שולחן קפה בקוטר 

עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכלרגלי מתכת 

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

11לבחירת האדריכל

סמינר פתוח מול חדר 

C-3-10
17-ס

 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
11לבחירת האדריכל

סמינר פתוח מול חדר 

C-3-10
18-ס

רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
22לבחירת האדריכל



סמינר פתוח מול חדר 

C-3-10
5-ק

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

/ של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

עץ לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

      סמינר פתוח       

 C-4-24
2-ס

רגלי , ריפוד.  של וקסמןTRUE מותג NOTכסא דגם 

מתכת בצבע לבחירת האדריכל
33לבחירת האדריכל

      סמינר פתוח       

 C-4-24
1-ס

דוגמת . מ" ס42מ  גובה " ס50פוף עגול בקוטר /הדום

POOF-WEע"  של וקסמן או שוו
22לבחירת האדריכל

      סמינר פתוח       

 C-4-24
6-ס

 של וקסמן באורך כולל LAPSספה מודולרית דגם 

מ " ס72מ מורכבת משני מודולים ברוחב של " ס260

מ " ס36מודול שולחן עץ ברוחב , עם משענת גב

כולל . מ" ס72ומודול ספסל ללא משענת ברוחב 

רגלי מתכת .שולחן עץ צר נפרד על רגל מתכת 

ריפוד לבחירת האדריכל. שחרות

11לבחירת האדריכל

      סמינר פתוח       

 C-4-24
5-ק

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

/ של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

עץ לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

      סמינר פתוח       

 C-4-24
7-ק

 של 55/55/50H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

עץ /וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

      סמינר פתוח       

 C-4-24
1-ק

מתכת בגמר . מ" ס60מ גובה " ס45שולחן קפה קוטר 

 של וקסמן Maxdesign:  מותגPICדגם . צבע בתנור

ע"או שוו

11לבחירת האדריכל

סמינר פתוח אטריום 

4קומה 
17-ס

 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
22לבחירת האדריכל

סמינר פתוח אטריום 

4קומה 
18-ס

רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
22לבחירת האדריכל

סמינר פתוח אטריום 

4קומה 
5-ק

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

/ של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

עץ לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

מועדון מדעי המחשב 

C-4-9
18-ס

רגלי .  של וקסמןBLAZERכורסה חד מושבית דגם 

מ" ס87/81מידות . ריפוד לבחירת האדריכל, ניקל
66לבחירת האדריכל

מועדון מדעי המחשב 

C-4-9
17-ס

 שלד כרום של וקסמן BLAZERספה דו מושבית דגם 

מ" ס157/69מידות 
11לבחירת האדריכל

מועדון מדעי המחשב 

C-4-9
5-ק

 110/60/42H במידות BLAZERשולחן קפה דגם 

/ של וקסמן בסיס בגימור כרום ניקל משטח עליון לבן

עץ לבחירת האדריכל

11לבחירת האדריכל

מועדון מדעי המחשב 

C-4-9
3-ק

מ משטח " ס39מ בגובה " ס60שולחן קפה בקוטר 

רגלי מתכת . עליון בגמר צבע או עץ לבחירת האדריכל

ע" של וקסמן או שווMOONדגם . שחורות

22לבחירת האדריכל



מרפסת חדר ישיבות 

4מדעי המחשב קומה 
22-ס

ספסל מרפסת דגם פרמו עץ טיק בסיס אלומיניום לבן 

מ של גנים ושושנים או " ס40מ רוחב " ס240אורך 

ע"שוו

11לבחירת האדריכל

מרפסת חדר ישיבות 

4מדעי המחשב קומה 
6-ק

מ אלומיניום גובה " ס60שולחן גן מאלומיניום  קוטר 

ע"דגם איריס של גנים ושושנים או שוו. מ " ס74
55לבחירת האדריכל


