
31/3/2020 עד 1/1/2020 לתאריכים 8לפי תקנה - התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה 
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תאריך 
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סכום התקשרות 

מ"ח כולל מע"בש

1
מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ01/01/20

מדידה
342,028

1,022,225מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ'גטר גרופ בע201/01/20

3
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"תמר ציוד למעבדות מחקר בע06/01/20

למעבדה
263,455

255,717ציוד מתכלה למעבדהD.BIOTECH.-.מ`דניאל ביוטק בע406/01/20

5
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע06/01/20

למעבדה
440,220

6
גזים , כימיקלים, ציוד מתכלה למעבדהמ`אולדריץ ישראל   בע-סיגמה06/01/20

וביולוגיים
186,172

228,073ציוד תקשורת מחשביםמ"אינטגרציה ותשתיות בע. טי.מטריקס אי706/01/20

223,178הקמת מיצב בגלרית האוניברסיטהמ`טוקן סטודיו לעיצוב בע806/01/20

153,034הוראה ומעונותש אדית וולפסון"המרכז הרפואי ע907/01/20

102,651כתבי עת/סדרותמ"רפיניטיב ישראל בע1007/01/20

1108/01/20COUNTERPANE INC. 158,985מכשירי מדידה- ציוד מדעי

12
08/01/20NKT PHOTONICS ASציוד מדעי , ציוד מתכלה למעבדה -

מכשירי הדמיה
234,865

13
103,431הרצאות קורסים וסדנאות, נגנים, הדרכות(ר"ע)שיבא - קרן מחקרים ושירותי בריאות 10/01/20

148,039ציוד מתכלה למעבדהמ"ישראל בע (טי סי)ווטרס 1412/01/20

128,215מכשור מכנייעוץ ולוגיסטיקה. אל.סי.אי.אמ1512/01/20

250,000מימון פעילויות אקדמיות ודמי חבר(ר"ע)שיבא - קרן מחקרים ושירותי בריאות 1612/01/20

1713/01/20SPIE_118,955כתבי עת/סדרות

1814/01/20GRAPHENE INDUSTRIES LIMITED 482,402מכשירי מדידה- ציוד מדעי

319,887בעלי חייםמ"אילפן ציוד וחומרים בע1916/01/20

20
19/01/20SR RESEARCH LTD מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

מדידה
318,744

21
115,620כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 20/01/20

134,400עבודות קבלנות משנה מקצועיותמכון ישראלי לארכיאולוגיה2220/01/20

171,432מחשבים ושרתיםמ"איסטרוניקס בע2320/01/20

2421/01/20MYJOVE CORPORATION.106,775כתבי עת/סדרות

2521/01/20RAPTOR PHOTONICS LTD113,100מיקרוסקופים, וידאו וסטילס, ציוד צילום

26
360,048כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 21/01/20

27
27/01/20EBSCO INFORMATION -

SERVICES SRL

188,539כתבי עת/סדרות

28
27/01/20OPTITRACK צילום , מכשירי מדידה- ציוד מדעי

ציוד ושירותים- והסרטה 
181,074

114,485ייעוץמ"מכון דו עת בע2927/01/20

3028/01/20Cimel Electronique S.A.S 199,259מכשירי מדידה- ציוד מדעי

100,000מאגר מידעמ"מידע טופ טכנולוגיות ופיתו בע3129/01/20

134,421הרצאות והדרכותמ"מרכז לייעוץ קבוצתי בע- מקום לצמוח 3203/02/20

203,532מכשירי מדידה- ציוד מדעי (V.S.T)מ "שרותים בע.טי.אס.וי3304/02/20

119,342ציוד ושירותים- צילום והסרטה מ'בע (2014)מושיינטק  3405/02/20

3506/02/20Piezotest Pte. ltd 83,675מכשירי מדידה- ציוד מדעי

340,470מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"בע (1987)אגנטק 3613/02/20

182,483מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע3713/02/20

610,643מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע3813/02/20

3918/02/20YORAM LEV YEHUDI115,391ייעוץ

153,089ציוד מתכלה למעבדהמ"גאמידה בע4023/02/20

344,369מיקרוסקופים, ציוד מעבדה כללימ"בר נאור בע4124/02/20

4201/03/20PHYSICAL ELECTRONICS INC 108,366מיקרוסקופים- ציוד מדעי

200,000מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע4301/03/20

44
03/03/20SR RESEARCH LTD מכשירי , מכשירי מדידה- ציוד מדעי

ציוד תצפית ומעקב, הדמיה
112,208

4503/03/20Horiba  France SAS 112,627ספקטרומטר, מכשירי מדידה- ציוד מדעי

46
03/03/20verasonics, inc מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

מדידה
728,014
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47
108,727כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 05/03/20

118,554גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע4805/03/20

197,972מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"טכנולוגיות מדעיות בע- מאיר4908/03/20

5012/03/20SINGLE QUANTUM 220,646אלקטרואופטי-ציוד מדעי

267,487מכשירי מדידה- ציוד מדעי , מכניקהמ"יאסקווה אירופה טכנולוגיות בע5116/03/20

5218/03/20optics11 B.V 218,243מיקרוסקופים, מאזניים- ציוד מדעי

106,024סדנאות פיתוח אישיותמילמן יצחק5319/03/20

54
, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ין בע' ויז1. אי.יי'ג.איי19/03/20

גלאים, אלקטרואופטי
149,473

55
122,005מיקרוסקופים, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"פיקוטק בע22/03/20

56
מכשירי , מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ן בע'לייפג23/03/20

הדמיה
230,850

5724/03/20COHERENT EUROPE B.V. 341,715מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

58
מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"בע(1997)לבוטל ציוד מדעי30/03/20

אינקובטורים ומערכת - ציוד מדעי , מדידה

לגידול תרביות

138,130

59
אינקובטורים ומערכת לגידול - ציוד מדעי מדיקם ציוד רפואי- קודן 30/03/20

תרביות
140,759

6030/03/20TECMAG645,767מכשירי מדידה- ציוד מדעי , תוכנה
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