
31/12/2018 עד 1/11/2018 לתאריכים 8לפי תקנה - התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה 

ד"מס
תאריך 

ההתקשרות
מהות ההתקשרותשם ספק

סכום התקשרות 

מ"ח כולל מע"בש
108/11/18YORAM LEV YEHUDI115,391ייעוץ

149,292הרצאות והדרכותאפלבוים אביעד211/11/18

311/11/18ALLEVI INC99,381טונרים ומכונות צילום, מדפסות

116,609כתבי עת/סדרותמ`רויטרס ישראל בע411/11/18

511/11/18THE UNIVERSITY OF CHICAGO177,670כתבי עת/סדרות

611/11/18S&P Global Market Intelligence LLC104,929כתבי עת/סדרות

126,212כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 712/11/18

8
, מכשירי מדידה, מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס14/11/18

ציוד מתכלה למעבדה, מכשור לחדרים נקיים
282,497

271,744ספקטרומטר- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע914/11/18

316,017הרצאות קורסים וסדנאות, נגנים, הדרכותקרן מחקרים רפואיים תל השומר1014/11/18

126,600מימון פעילויות אקדמיות ודמי חבר(עלית)א 'ת' מרכז הספורט אונ1114/11/18

317,305כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1218/11/18

1319/11/18PHYSICAL ELECTRONICS INC 111,305מיקרוסקופים- ציוד מדעי

171,738כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1420/11/18

151,065כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1520/11/18

132,937כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1620/11/18

110,291כתבי עת/סדרותמ"זיעור לשכת שירות למיקרופילים בע1720/11/18

1820/11/18SPIE_151,139כתבי עת/סדרות

179,637כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1920/11/18

359,793כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 2021/11/18

411,845כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 2121/11/18

675,074כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 2221/11/18

347,880כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 2321/11/18

116,257מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"בע. ק.ניו טכנולוגי ש2425/11/18

2526/11/18Trustees, University of Pennnsylvania224,971כתבי עת/סדרות

107,576ציוד מתכלה למעבדהמ`ביוליין בע2626/11/18

2727/11/18isis-innovative solutions in space B.V.85,264מכניקה

6,539,750שירותי מעבדהמ"סייקלינג אקדמי בע2827/11/18

294,000עבודות קבלנות משנה מקצועיותמכון ישראלי לארכיאולוגיה2927/11/18

3028/11/18KLUWER LAW INTERNATIONAL BV210,322כתבי עת/סדרות

31
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע28/11/18

למעבדה
422,728

208,228מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"מכשור מדעי לישראל בע. אי.אס.אי3228/11/18

787,947מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ3328/11/18

3429/11/18BIO - LOGIC SAS 87,857מכשירי מדידה- ציוד מדעי

105,300מכשירי הדמיה- ציוד מדעי א שירותי היי טק.ב.ו.א3502/12/18

306,936ציוד מתכלה למעבדה.מ `אלכס רד בע3602/12/18

3702/12/18ICE OXFORD LIMITED 906,042מכשירי מדידה- ציוד מדעי

161,004בעלי חיים, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ`אקווזון בע3804/12/18

3905/12/18CRYOGENIC 1,867,290מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

4005/12/18COHERENT EUROPE B.V. 103,356מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

4106/12/18IMEC151,215אלקטרוניקה

42
06/12/18INSCOPIX INC ציוד מדעי , (לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי -

מיקרוסקופים
251,832

4309/12/18AJA INTERNATIONAL, INC. 898,229מערכות סינון מעבדתיות- ציוד מדעי

4410/12/18ANDOR TECHNOLOGY LIMITED 89,127מיקרוסקופים- ציוד מדעי

500,000מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע4511/12/18

1,513,751מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ`דובר מיכשור רפואי ומדעי בע4611/12/18

2 מתוך 1עמוד 



4711/12/18BRUKER BIOSPIN GMBH 993,381מכשירי הדמיה, מכשירי מדידה- ציוד מדעי

139,908עבודות קבלנות משנה מקצועיותמ"הישראלית לחקר מדעי החיים בע.החב4811/12/18

360,942ציוד מתכלה למעבדהמ'גטר גרופ בע4912/12/18

5013/12/18MENLO SYSTEMS GMBH 149,245מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

117,000ייעוץמ"ראובן רז יעוץ הנדסי בע5113/12/18

52

13/12/18PHENOMETRICSשירותי אחזקה כללי ועבודות מחוץ לקמפוס ,

ציוד , מכשירי מדידה, משאבות- ציוד מדעי 

(לא מתכלה)מעבדה כללי 

105,575

53
17/12/18GEOMETRICS INC. 318,994גלאים, מכשירי מדידה, מטלטלים- ציוד מדעי

5419/12/18EBERS Medical Technology S.L 206,406מכשירי מדידה- ציוד מדעי

5519/12/18ALPAO 109,034מיקרוסקופים, מכשירי מדידה- ציוד מדעי

166,967מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"אחים איזנברג בע5619/12/18

5720/12/18SR RESEARCH LTD 118,934מכשירי מדידה, מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

5823/12/18S&P Global Market Intelligence LLC180,079כתבי עת/סדרות

5924/12/18EBSCO INFORMATION SERVICES SRL186,846כתבי עת/סדרות

200,000ייעוץמרכז מידע יום המלח והערבה6027/12/18

2,112,323מיקרוסקופים, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ'גטר גרופ בע6127/12/18

6227/12/18GEOSPACE TECHNOLOGIES 593,741גלאים, מטלטלים- ציוד מדעי

6331/12/18PHYSICAL ELECTRONICS INC 123,911מיקרוסקופים- ציוד מדעי

117,000מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע6431/12/18

65
גזים , כימיקלים, ציוד מתכלה למעבדהמ`בקטלאב דיאגנוסטיקה בע31/12/18

וביולוגיים
103,958

142,500ייעוץמרכז מידע יום המלח והערבה6631/12/18

2 מתוך 2עמוד 
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