
30/6/2019 עד 1/5/2019 לתאריכים 8לפי תקנה - התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה 

ד"מס
תאריך 

ההתקשרות
מהות ההתקשרותשם ספק

סכום התקשרות 

מ"ח כולל מע"בש

104,072(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ`מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע101/05/19

212/05/19REGENHU LTD
, הובלות, מכשירי מדידה- ציוד מדעי 

מדפסת תלת מימדית, שליחויות ופינוי
356,774

מ`מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע312/05/19
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקלים

למעבדה
198,182

מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ412/05/19

ציוד , פיתוח מערכות ייצור- ציוד מדעי 

ציוד תצפית , מכשירי מדידה- מדעי 

ומעקב

370,950

512/05/19ColdEdge International492,851מיזוג אוויר

613/05/19YORAM LEV YEHUDI115,391ייעוץ

מ"ביו לב בע714/05/19
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקלים

למעבדה
266,278

128,303ציוד הוראהשולמן ציוד לימודי814/05/19

102,328מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"ברוקר מדעים ישראל בע919/05/19

106,863הרצאותגלזר עופר1020/05/19

מ"אחים איזנברג בע1121/05/19

ציוד מתכלה , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי 

, מכשירי מדידה, מיקרוסקופים, למעבדה

מוצרי חשמל ומכשירים ביתיים- חשמל 

243,822

מ`בקטלאב דיאגנוסטיקה בע1221/05/19
גזים , כימיקלים, ציוד מתכלה למעבדה

וביולוגיים
105,853

מ"תמר ציוד למעבדות מחקר בע1321/05/19
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקלים

למעבדה
253,352

159,120עריכה וכתיבה, תרגוםקהת אופיר/לוין חפציבה1421/05/19

231,037ציוד מתכלה למעבדהמ"דניאל ביוטק בע1521/05/19

1626/05/19ALPAO
, מכשירי מדידה- ציוד מדעי 

שליחויות ופינוי, הובלות, מיקרוסקופים
109,034

מ"רומיכל  בע1727/05/19
ציוד  (לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי 

מתכלה למעבדה
123,823

מ"בע (2008)לומיטרון 1827/05/19

ציוד מתכלה , מטלטלים- ציוד מדעי 

אינקובטורים ומערכת לגידול , למעבדה

צנטריפוגות, תרביות

141,953

1929/05/19DataPhysics Instruments GmbH
, הובלות, מכשירי מדידה- ציוד מדעי 

שליחויות ופינוי
124,631

מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע2030/05/19

, ציוד מתכלה למעבדה, מחשבים ושרתים

מכשירי , מכשירי הדמיה, משאבות

ספקטרומטר, מדידה

1,920,203

2105/06/19AJA INTERNATIONAL, INC.
, מערכות סינון מעבדתיות- ציוד מדעי 

שליחויות ופינוי, הובלות
920,573

129,987עריכה וכתיבה, תרגוםלוטם עמנואל2210/06/19

2311/06/19TECMAG645,767מכשירי מדידה- ציוד מדעי , תוכנה

2411/06/19DYNAMIC TECHNOLOGIES
, גלאים, מכשירי מדידה- ציוד מדעי 

שליחויות ופינוי, הובלות
85,619

2512/06/19EBERS Medical Technology S.L 206,406מכשירי מדידה- ציוד מדעי

2612/06/19INSCOPIX INC
ציוד ' (לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי 

מיקרוסקופים- מדעי 
252,468

2 מתוך 1עמוד 



30/6/2019 עד 1/5/2019 לתאריכים 8לפי תקנה - התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה 

ד"מס
תאריך 

ההתקשרות
מהות ההתקשרותשם ספק

סכום התקשרות 

מ"ח כולל מע"בש

412,100ציוד מעבדה כללי מתכלה ולא מתכלהמ'גטר גרופ בע2713/06/19

2813/06/19
KLUWER LAW INTERNATIONAL 

BV
215,318כתבי עת/סדרות

2913/06/19AXIC 291,810מכשור לחדרים נקיים- ציוד מדעי

237,749ספקטרומטר- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע3013/06/19

3113/06/19
isis-innovative solutions in space 

B.V.
1,219,200מכניקה, מכשירי מדידה- ציוד מדעי 

3216/06/19Diagnostic Biochips 123,863מכשירי מדידה- ציוד מדעי

מ`בית הדקל הנדסה וייצור בע3316/06/19
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקלים

למעבדה
139,005

308,272ציוד מתכלה למעבדהמ'גיל מוצרים פלסטיים בע3418/06/19

125,729הרצאות והדרכותמכבי שירותי בריאות3518/06/19

234,000מדפסת תלת מימידיתמ"קליבר הנדסה מחשבים בע3618/06/19

151,922ביגוד והנעלה, ציוד מתכלה למעבדהמ"גאמידה בע3720/06/19

3820/06/19EBERS Medical Technology S.L

לא )ציוד מעבדה כללי , תקשורת מחשבים

אינקובטורים - ציוד מדעי , (מתכלה

ומערכת לגידול תרביות

91,879

150,074מיקרוסקופים- ציוד מדעי אף אי איי מיקרוסקופים3920/06/19

מ"בר נאור בע4023/06/19
ציוד מתכלה ,מיקרוסקופים- ציוד מדעי 

למעבדה
475,361

מ"בר נאור בע4123/06/19
, ציוד מעבדה כללי מתכלה ולא מתכלה

מיקרוסקופים- ציוד מדעי 
415,686

מ"ן בע'לייפג4224/06/19
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקלים

למעבדה
480,595

מ"דניאל ביוטק בע4324/06/19
ציוד מתכלה , מיקרוסקופים- ציוד מדעי 

למעבדה
303,254

119,625מיקרוסקופים- ציוד מדעי אף אי איי מיקרוסקופי4425/06/19

109,613בעלי חייםמ"אילפן ציוד וחומרים בע4526/06/19

4627/06/19GEOMETRICS INC.
, מכשירי מדידה,  מטלטלים- ציוד מדעי 

גלאים- ציוד מדעי 
318,994

4727/06/19GEOSPACE TECHNOLOGIES 593,741גלאים- ציוד מדעי , מטלטלים- ציוד מדעי

2 מתוך 2עמוד 
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