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מספר 

החדר
(מ"בס)מידות הפריט סימונו בתכניתשם הפריטשם משתמש בחדר

כמות הפריט 

בחדר
הערותייעוד הפריט

שולחן מנהלים1ג' A2230*80*75שולחן כתיבה

1ג' B5120*70*75שלוחת מחשב
שלוחה בהמשך לשולחן עם 

אביזר תקשורת וחשמל
עם אביזר תקשורת וחשמל

 איש6- שולחן ישיבות ל1ג' A11180*90*75שולחן ישיבות
שולחן - עם אביזר תקשורת וחשמל 

נפרד

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D3250*40*140ארון נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

לספרים

אחסנה1ג' G150*50*70שידת מדפים עצמאית
ממוקמת , השידה עצמאית על גלגלים

מתחת לשולחן

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחן כתיבה למרכזת1ג' A6170*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B4100*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D5268*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

ספרים בלבדJ2120*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

2001*40*205'  גF6סגור- ארון גבוה 

שולחן כתיבה לחוקר1ג' A6170*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B4100*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D7278*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' C380*40*90ארון אחסנה נמוך

ספרים בלבדJ2120*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

 חוקרים2שולחן ארוך עבור 1ג' A1300*70*75שולחן כתיבה

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D4250*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

ספרים בלבדJ5200*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי מיקום וייעוד החדרים- מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

- יהודה לינדל ' פרופ

מנהל המרכז
1

יונית - מרכזת 

הומבורגר
2

חוקר 3

דוקטורנטים-פוסט  4



מספר 

החדר
(מ"בס)מידות הפריט סימונו בתכניתשם הפריטשם משתמש בחדר

כמות הפריט 

בחדר
הערותייעוד הפריט

רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי מיקום וייעוד החדרים- מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

שולחן כתיבה למנהל מחקר1ג' A6170*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B4100*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D4250*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

ספרים בלבדJ2120*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחן כתיבה לחוקר1ג' A6170*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B4100*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' F4160*40*205ארון מדפים גבוה
סגור בדלתות בחלקו התחתון ופתוח 

בחלקו העליון

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחן כתיבה לחוקר אורח1ג' A7160*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B285*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D1230*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

לספרים בלבדJ1100*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחן כתיבה למנהל תכנה1ג' A6170*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B285*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D6270*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

לספרים בלבדJ1100*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחנות כתיבה למהנדסי תכנה4ג' A8140*65*75שולחן כתיבה

מחיצה להפרדה בין טורי 

עמדות
K1280*401מחיצת עץ או חומר אחרהפרדה בין טורי העמדות

שולחן לשני מהנדסי תכנה1ג' A5200*70*75שולחן כתיבה

8

5

מנהל מחקר

חוקר6

7

חוקר אורח

מהנדסי תכנה9

מנהל תכנה



מספר 

החדר
(מ"בס)מידות הפריט סימונו בתכניתשם הפריטשם משתמש בחדר

כמות הפריט 

בחדר
הערותייעוד הפריט

רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי מיקום וייעוד החדרים- מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' C2235*40*90ארון אחסנה נמוך

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' F2120*40*205ארון אחסנה גבוה

לספרים בלבדJ3130*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

לספרים בלבדJ4180*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

ארגז מגירות עם כרית 

לישיבה
H145*50*45 'כמות המגירות- לבחירת הלקוח 6ג

שולחנות כתיבה למסטרנטים9ג' A9120*65*75שולחן כתיבה

מחיצה להפרדה בין טורי 

העמדות
K2360*401מחיצת עץ או חומר אחרהפרדה בין טורי העמדות

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' C4360*40*90ארון אחסנה נמוך

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' F5300*40*205ארון אחסנה גבוה

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחנות כתיבה לדוקטורנטים4ג' A4210*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן4ג' B160*50*75שלוחת מחשב

מחיצה בין שולחנות 

'מ 1.70בגובה 
L1130*6*170 'לוח מחיק משני צידי המחיצההפרדה בין העמדות2ג

לספרים בלבדJ1100*30*48מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

ארגז מגירות עם כרית 

לישיבה
H145*40*45 'כמות המגירות- לבחירת הלקוח 4ג

שולחן כתיבה לדוקטורנטים4ג' A4210*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן4ג' B160*50*75שלוחת מחשב

מחיצה בין שולחנות 

' מ1.70בגובה 
L1130*6*170 'לוח מחיק משני צידי המחיצההפרדה בין העמדות2ג

לספרים בלבדJ1100*30*48מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

ארגז מגירות עם כרית 

לישיבה
H145*40*45 'כמות המגירות- לבחירת הלקוח 4ג

שולחן כתיבה לחוקר1ג' A6170*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחן1ג' B390*50*75שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D2240*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

עמדות + מסטרנטים 

חמות
10

חוקר 13

דוקטורנטים11

דוקטורנטים12

מהנדסי תכנה9



מספר 

החדר
(מ"בס)מידות הפריט סימונו בתכניתשם הפריטשם משתמש בחדר

כמות הפריט 

בחדר
הערותייעוד הפריט

רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי מיקום וייעוד החדרים- מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

לספרים בלבדJ2120*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחן מנהלים1ג' A3210*80*75שולחן כתיבה

1ג' B390*50*75שלוחת מחשב
שלוחה בהמשך לשולחן עם 

אביזר חשמל ותקשורת
עם אביזר חשמל ותקשורת

 איש4- שולחן ישיבות ל1ג' A12120*70*75שולחן ישיבות
שולחן - עם אביזר חשמל ותקשורת 

נפרד

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' D8310*40*90ארון אחסנה נמוך
חצי מאורכו סגור בדלתות וחצי פתוח 

עם מדפים לספרים

לספרים בלבדJ2120*30*42מדף תלוי לספרים
למניעת - שיטת תלייה חזקה במיוחד 

התמוטטות

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

 אביזרי חשמל ותקשורת2עם  איש14- שולחן ישיבות ל1ג' A10350*140*75שולחן ישיבות יוקרתי

פתיחה מהצדארון לאחסנה ולתיקים1ג' F175*40*250ארון מדפים גבוה

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' C175*40*90ארון אחסנה נמוך

שולחן כתיבה למזכירה1ג' A7160*70*75שולחן כתיבה

השלוחה בהמשך לשולחןB390*50*751שלוחת מחשב

ארון לאחסנה ולתיקים1ג' F3150*40*265ארון מדפים גבוה

1ג' M1180*170מחיצת זכוכית גבוהה
המחיצה להפרדה בין המזכירה 

ללובי
מחיצת עץ או חומר אחר- לבחירה 

כמות המגירות- לבחירת הלקוח 1ג' I145*50*70ארונית מגירות

שולחן ארוח3מ" ס50קוטר A13שולחן ארוח נמוך

מדפים פתוחים לספריםE140*40*2651תוחספריה פארון 

חוקר 13

סגן מנהל מרכז 14

חדר ישיבות15

לובי 

מרכזי
כללי

פינת מזכירה
לובי 

מרכזי



הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח4ג' A1300*70*75שולחן ארוך1

10'יח1ג' A2230*80*75שולחן מנהלים2

10'יח14ג' A3210*80*75שולחן מנהלים3

80'יח11,12ג' A4210*70*75שולחן כתיבה4

10'יח9ג' A5200*70*75שולחן כתיבה ארוך5

60'יח13,8,6,5,3,2ג' A6170*70*75שולחן כתיבה6

20'יחמזכירה בלובי +7ג' A7160*70*75שולחן כתיבה7

40'יח9ג' A8140*65*75שולחן כתיבה8

90'יח10ג' A9120*65*75שולחן כתיבה9

10'יח15ג' A10350*140*75שולחן ישיבות10

10'יח1ג' A11180*90*75שולחן ישיבות11

10'יח14ג' A12120*70*75שולחן ישיבות12

30'יחלובי50קוטר A13שולחן ארוח בלובי13

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

80'יח12,11ג' B160*50*75שלוחת מחשב1

20'יח8,7ג' B285*50*75שלוחת מחשב2

 עם מדף נשלף למקלדת14בחדר 30'יח14,13, מזכירהג' B390*50*75שלוחת מחשב3

40'יח6,5,3,2ג' B4100*50*75שלוחת מחשב4

עם מדף נשלף למקלדת10'יח1ג' B5120*70*75שלוחת מחשב רחבה5

0כ"סה

כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

B: סימון ראשי לפריטשלוחות מחשב: שם הפרק

A: סימון ראשי לפריטשולחנות: שם הפרק



כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח15ג' C175*40*90ארון נמוך1

2
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D1230*40*90 '10'יח7ג

10'יח9ג' C2235*40*90ארון נמוך3

4
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D2240*40*90 '10'יח13ג

5
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D3250*40*140 '10'יח1ג

6
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D4250*40*90 '20'יח5,4ג

7
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D5268*40*90 '10'יח2ג

8
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D6270*40*90 '10'יח8ג

9
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D7278*40*90 '10'יח3ג

10'יח3ג' C380*40*90ארון נמוך10

11
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D8310*40*90 '10'יח14ג

10'יח10ג' C436*40*90ארון נמוך12

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יחלובי מרכזיג' E140*40*265ארון מדפים פתוח1

10'יח15ג' F175*40*250סגור- ארון גבוה 2

10'יחF2120*40*2059סגור- ארון גבוה 3

10'יחלובי מרכזי- מזכירה ג' F3150*40*265סגור- ארון גבוה 4

10'יח6ג' F4160*40*265סגור- ארון גבוה 5

10'יח10ג' F5300*40*205סגור- ארון גבוה 6

E,F: סימון ראשי לפריטארונות גבוהים עם מדפים לאחסנה ולתיקים: שם הפרק

C,D: סימון ראשי לפריטארונות נמוכים עם מדפים לאחסנה ולתיקים: שם הפרק



כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

10'יח2ג' F6200*40*205סגור- ארון גבוה 7

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח1ג' G150*50*70שידת מדפים1

160'יח12,11,9ג' H145*50*45ארוניות מגירות עם כרית ישיבה2

ג' I145*50*70ארוניות מגירות3
, מזכירה

14,13,10,8,7,6,5,4,3,2,1
210'יח

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

200'יחJ1100*30*412,11,8,7מדפים תלויים לספרים בלבד1

100'יחJ2120*30*414,13,5,3,2מדפים תלויים לספרים בלבד2

20'יחJ3130*30*49מדפים תלויים לספרים בלבד3

20'יחJ4180*30*49מדפים תלויים לספרים בלבד4

20'יחJ5200*30*44מדפים תלויים לספרים בלבד5

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יחK1280*40*29מחיצת הפרדה בין טורי עמדות1

10'יחK2360*40*210מחיצת הפרדה בין טורי עמדות2

40'יח12,11ג' L1130*6*170מחיצת הפרדה בין עמדות עבודה3

4
מחיצת הפרדה בין המזכירה ללובי 

המרכזי
M1180*170 '10'יחלובי מרכזיג

0כ"סה

K,L,M: סימון ראשי לפריטמחיצות בין שולחנות: שם הפרק

G,H,I: סימון ראשי לפריטארוניות מגירות ניידות: שם הפרק

J: סימון ראשי לפריטמדפים תלויים: שם הפרק



הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח4ג' A1300*70*75שולחן ארוך1

10'יח1ג' A2230*80*75שולחן מנהלים2

10'יח14ג' A3210*80*75שולחן מנהלים3

80'יח11,12ג' A4210*70*75שולחן כתיבה4

10'יח9ג' A5200*70*75שולחן כתיבה ארוך5

60'יח13,8,6,5,3,2ג' A6170*70*75שולחן כתיבה6

20'יחמזכירה בלובי +7ג' A7160*70*75שולחן כתיבה7

40'יח9ג' A8140*65*75שולחן כתיבה8

90'יח10ג' A9120*65*75שולחן כתיבה9

10'יח15ג' A10350*140*75שולחן ישיבות10

10'יח1ג' A11180*90*75שולחן ישיבות11

10'יח14ג' A12120*70*75שולחן ישיבות12

30'יחלובי50קוטר A13שולחן ארוח בלובי13

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

80'יח12,11ג' B160*50*75שלוחת מחשב1

20'יח8,7ג' B285*50*75שלוחת מחשב2

 עם מדף נשלף למקלדת14בחדר 30'יח14,13, מזכירהג' B390*50*75שלוחת מחשב3

40'יח6,5,3,2ג' B4100*50*75שלוחת מחשב4

עם מדף נשלף למקלדת10'יח1ג' B5120*70*75שלוחת מחשב רחבה5

0כ"סה

כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

A: סימון ראשי לפריטשולחנות: שם הפרק

B: סימון ראשי לפריטשלוחות מחשב: שם הפרק



כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח15ג' C175*40*90ארון נמוך1

2
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D1230*40*90 '10'יח7ג

10'יח9ג' C2235*40*90ארון נמוך3

4
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D2240*40*90 '10'יח13ג

5
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D3250*40*140 '10'יח1ג

6
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D4250*40*90 '20'יח5,4ג

7
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D5268*40*90 '10'יח2ג

8
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D6270*40*90 '10'יח8ג

9
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D7278*40*90 '10'יח3ג

10'יח3ג' C380*40*90ארון נמוך10

11
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D8310*40*90 '10'יח14ג

10'יח10ג' C436*40*90ארון נמוך12

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יחלובי מרכזיג' E140*40*265ארון מדפים פתוח1

10'יח15ג' F175*40*250סגור- ארון גבוה 2

10'יחF2120*40*2059סגור- ארון גבוה 3

10'יחלובי מרכזי- מזכירה ג' F3150*40*265סגור- ארון גבוה 4

10'יח6ג' F4160*40*265סגור- ארון גבוה 5

C,D: סימון ראשי לפריטארונות נמוכים עם מדפים לאחסנה ולתיקים: שם הפרק

E,F: סימון ראשי לפריטארונות גבוהים עם מדפים לאחסנה ולתיקים: שם הפרק



כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

10'יח10ג' F5300*40*205סגור- ארון גבוה 6

10'יח2ג' F6200*40*205סגור- ארון גבוה 7

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח1ג' G150*50*70שידת מדפים1

160'יח12,11,9ג' H145*50*45ארוניות מגירות עם כרית ישיבה2

ג' I145*50*70ארוניות מגירות3
, מזכירה

14,13,10,8,7,6,5,4,3,2,1
210'יח

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

200'יחJ1100*30*412,11,8,7מדפים תלויים לספרים בלבד1

100'יחJ2120*30*414,13,5,3,2מדפים תלויים לספרים בלבד2

20'יחJ3130*30*49מדפים תלויים לספרים בלבד3

20'יחJ4180*30*49מדפים תלויים לספרים בלבד4

20'יחJ5200*30*44מדפים תלויים לספרים בלבד5

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יחK1280*40*29מחיצת הפרדה בין טורי עמדות1

10'יחK2360*40*210מחיצת הפרדה בין טורי עמדות2

40'יח12,11ג' L1130*6*170מחיצת הפרדה בין עמדות עבודה3

4
מחיצת הפרדה בין המזכירה ללובי 

המרכזי
M1180*170 '10'יחלובי מרכזיג

0כ"סה

K,L,M: סימון ראשי לפריטמחיצות בין שולחנות: שם הפרק

G,H,I: סימון ראשי לפריטארוניות מגירות ניידות: שם הפרק

J: סימון ראשי לפריטמדפים תלויים: שם הפרק



הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח4ג' A1300*70*75שולחן ארוך1

10'יח1ג' A2230*80*75שולחן מנהלים2

10'יח14ג' A3210*80*75שולחן מנהלים3

80'יח11,12ג' A4210*70*75שולחן כתיבה4

10'יח9ג' A5200*70*75שולחן כתיבה ארוך5

60'יח13,8,6,5,3,2ג' A6170*70*75שולחן כתיבה6

20'יחמזכירה בלובי +7ג' A7160*70*75שולחן כתיבה7

40'יח9ג' A8140*65*75שולחן כתיבה8

90'יח10ג' A9120*65*75שולחן כתיבה9

10'יח15ג' A10350*140*75שולחן ישיבות10

10'יח1ג' A11180*90*75שולחן ישיבות11

10'יח14ג' A12120*70*75שולחן ישיבות12

30'יחלובי50קוטר A13שולחן ארוח בלובי13

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

80'יח12,11ג' B160*50*75שלוחת מחשב1

20'יח8,7ג' B285*50*75שלוחת מחשב2

 עם מדף נשלף למקלדת14בחדר 30'יח14,13, מזכירהג' B390*50*75שלוחת מחשב3

40'יח6,5,3,2ג' B4100*50*75שלוחת מחשב4

עם מדף נשלף למקלדת10'יח1ג' B5120*70*75שלוחת מחשב רחבה5

0כ"סה

כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

A: סימון ראשי לפריטשולחנות: שם הפרק

B: סימון ראשי לפריטשלוחות מחשב: שם הפרק



כתב כמויות- רשימת פרטי רהוט מוזמן למכרז לפי פרטי ריהוט - מרכז סייבר  - 5קומה  - Bאגף  - 206- טכנולוגיה -בניין ננו

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח15ג' C175*40*90ארון נמוך1

2
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D1230*40*90 '10'יח7ג

10'יח9ג' C2235*40*90ארון נמוך3

4
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D2240*40*90 '10'יח13ג

5
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D3250*40*140 '10'יח1ג

6
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D4250*40*90 '20'יח5,4ג

7
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D5268*40*90 '10'יח2ג

8
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D6270*40*90 '10'יח8ג

9
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D7278*40*90 '10'יח3ג

10'יח3ג' C380*40*90ארון נמוך10

11
חצי מאורכו סגור - ארון נמוך 

בדלתות וחצי פתוח לספרים
D8310*40*90 '10'יח14ג

10'יח10ג' C436*40*90ארון נמוך12

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יחלובי מרכזיג' E140*40*265ארון מדפים פתוח1

10'יח15ג' F175*40*250סגור- ארון גבוה 2

10'יחF2120*40*2059סגור- ארון גבוה 3

10'יחלובי מרכזי- מזכירה ג' F3150*40*265סגור- ארון גבוה 4

10'יח6ג' F4160*40*265סגור- ארון גבוה 5

C,D: סימון ראשי לפריטארונות נמוכים עם מדפים לאחסנה ולתיקים: שם הפרק

E,F: סימון ראשי לפריטארונות גבוהים עם מדפים לאחסנה ולתיקים: שם הפרק
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10'יח10ג' F5300*40*205סגור- ארון גבוה 6

10'יח2ג' F6200*40*205סגור- ארון גבוה 7

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יח1ג' G150*50*70שידת מדפים1

160'יח12,11,9ג' H145*50*45ארוניות מגירות עם כרית ישיבה2

ג' I145*50*70ארוניות מגירות3
, מזכירה

14,13,10,8,7,6,5,4,3,2,1
210'יח

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

200'יחJ1100*30*412,11,8,7מדפים תלויים לספרים בלבד1

100'יחJ2120*30*414,13,5,3,2מדפים תלויים לספרים בלבד2

20'יחJ3130*30*49מדפים תלויים לספרים בלבד3

20'יחJ4180*30*49מדפים תלויים לספרים בלבד4

20'יחJ5200*30*44מדפים תלויים לספרים בלבד5

0כ"סה

הערותכ"סהמחיר יחידהכמות'יחהחדר בו ממוקם הפריט' מס(מ"בס)מידות הפריט סימון בתכניתשם הפריטסעיף' מס

10'יחK1280*40*29מחיצת הפרדה בין טורי עמדות1

10'יחK2360*40*210מחיצת הפרדה בין טורי עמדות2

40'יח12,11ג' L1130*6*170מחיצת הפרדה בין עמדות עבודה3

4
מחיצת הפרדה בין המזכירה ללובי 

המרכזי
M1180*170 '10'יחלובי מרכזיג

0כ"סה

K,L,M: סימון ראשי לפריטמחיצות בין שולחנות: שם הפרק

G,H,I: סימון ראשי לפריטארוניות מגירות ניידות: שם הפרק

J: סימון ראשי לפריטמדפים תלויים: שם הפרק
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