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מ"ח כולל מע"בש

1
01/09/2019RAPTOR PHOTONICS LTDציוד מדעי , וידאו וסטילס, ציוד צילום -

מיקרוסקופים
113,100

2
מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי D.BIOTECH.-.מ`דניאל ביוטק בע03/09/2019

מדידה
399,922

3
ציוד ,מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ`טוטנאור בע03/09/2019

(לא מתכלה)מעבדה כללי 
188,622

4
, מכשירי מדידה, מנדפים-  ציוד מדעי מ"אילפן ציוד וחומרים בע03/09/2019

בעלי חיים
370,310

5
04/09/2019NKT PHOTONICS ASציוד מדעי , ציוד מתכלה למעבדה -

מכשירי הדמיה
234,865

6
05/09/2019RAPTOR PHOTONICS LTD 110,550אלקטרואופטי-ציוד מדעי

7
308,060ציוד מתכלה למעבדהמ`אלכס רד בע09/09/2019

8

, מכשור לחדרים נקיים- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס09/09/2019

, כימיקלים, ביגוד והנעלה, מיקרוסקופים

ציוד מתכלה למעבדה, גזים וביולוגיים

238,748

9
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"ן בע'לייפג09/09/2019

למעבדה
487,451

10

, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס09/09/2019

, מכשור לחדרים נקיים, מיקרוסקופים

ציוד מתכלה למעבדה

288,929

11

גזים , כימיקלים, ציוד מתכלה למעבדהמ"ביו לב בע09/09/2019

, ציוד מתכלה למעבדה, וביולוגיים

גזים וביולוגיים, כימיקלים

403,221

12
440,224(מתכלה ולא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ'גטר גרופ בע09/09/2019

383,971ציוד מתכלה למעבדהמ'גטר גרופ בע1309/09/2019

מתכלה ולא )ציוד מעבדה כללי מ"בר נאור בע1409/09/2019

,מיקרוסקופים, (מתכלה
417,137

15
, מכשירי מדידה, משאבות- ציוד מדעי מ"מיקרוטק ציוד וחומרים בע10/09/2019

(מתכלה ולא מתכלה)ציוד  למעבדה 
183,865

16
106,007מכשירי הדמיה- ציוד מדעי א שירותי היי טק.ב.ו.א10/09/2019

17

109,140ציוד ושירותים- צילום והסרטה מ'בע (2014)מושיינטק  15/09/2019

18
, מטלטלים, מכשירי מדידה- ציוד מדעי .מ` בע2002` עזרא אלקטר.או.איי15/09/2019

בעלי חיים
170,998

19

183,898אכסניות ובתי הארחה, אירוח בבתי מלוןש אדית וולפסון"המרכז הרפואי ע18/09/2019

20
423,423מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ`בקטלאב דיאגנוסטיקה בע18/09/2019

21
, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"אופיר אנליטיקל בע18/09/2019

ספקטרומטר
235,871

185,000הרצאות והדרכותש סוראסקי"אביב ע-המרכז הרפואי תל2218/09/2019

23
106,265משאבות- ציוד מדעי מ"טסט ויו בע19/09/2019

2424/09/2019BLINDSIGHT GMBH הובלות, מכשירי מדידה- ציוד מדעי ,

שליחויות ופינוי
267,487

25
24/09/2019Bridge 12 Technologies LTD96,608אלקטרוניקה
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26
ציוד , מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ24/09/2019

תצפית ומעקב
178,438

156,188מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע2724/09/2019

28
24/09/2019LEIBNIZ INSTITUTE FOR 

TROPOSPHERIC RESEARCH

661,171מכשירי מדידה- ציוד מדעי 

29
24/09/2019GeSiM mbH210,329טונרים ומכונות צילום, מדפסות

30
182,813הרצאות והדרכותאפלבוים אביעד24/09/2019

31
161,460ייעוץאלון שלו24/09/2019

32
250,000מימון פעילויות אקדמיות ודמי חברקרן מחקרים רפואיים תל השומר24/09/2019

33
מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי א שירותי היי טק.ב.ו.א24/09/2019

מיקרוסקופים, מדידה
519,955

224,991מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע3424/09/2019

3525/09/2019FORVIS TECHNOLOGIES INC מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי

מדידה
736,670

36
02/10/2019Systec Gmbh 286,435(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי

37

5,978,900שירותי מעבדהמ"סייקלינג אקדמי בע02/10/2019

38

, מוצרי קירור, ציוד מתכלה למעבדהמ"בע (2008)לומיטרון 02/10/2019

אינקובטורים ומערכת - ציוד מדעי 

צנטריפוגות, לגידול תרביות

226,002

39
06/10/2019FORVIS TECHNOLOGIES INC 349,800מכשירי מדידה- ציוד מדעי

40
309,347ספקטרומטר- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע06/10/2019

41

, מערכות לקירור וחימום- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע07/10/2019

ציוד מעבדה כללי , מכשירי הדמיה

מכשירי , מנדפים, (מתכלה ולא מתכלה)

מדידה

129,164

42
07/10/2019SIRONA DENTAL SYSTEMS 

GMBH

84,984ציוד היקפי וסורקים

43
, ציוד ושירותים- צילום והסרטה מ"להט טכנולוגיות בע24/10/2019

שליחויות ופינוי, הובלות
100,117

44
24/10/2019SONIC CONCEPTS מכשירי , מכשירי מדידה- ציוד מדעי

הדמיה
99,947

45
, מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ'גטר גרופ בע24/10/2019

מיקרוסקופים
121,153

46

24/10/2019LUMICKS B.V. מיקרוסקופים, מאזניים- ציוד מדעי ,

שירותי אחזקה כללי ועבודות מחוץ 

הרצאות והדרכות, לקמפוס

2,336,118

47
24/10/2019EBSCO INFORMATION 

SERVICES SRL

89,005כתבי עת/סדרות

126,313מערכות לקירור וחימום- ציוד מדעי יוסף מרזל4827/10/2019

49
אינקובטורים ומערכת - ציוד מדעי מ'גטר גרופ בע29/10/2019

מוצרי קירור, מנדפים, לגידול תרביות
114,502

5029/10/2019COUNTERPANE INC. 158,985מכשירי מדידה- ציוד מדעי

51

מכשירי , מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 29/10/2019

מערכות לקירור , מטלטלים, מדידה

אינקובטורים ומערכת , מאזניים, וחימום

צנטריפוגות, לגידול תרביות

197,873
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371,483מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע5229/10/2019

53
ציוד מתכלה , גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"ביו לב בע29/10/2019

למעבדה
317,902

54
31/10/2019PRINCETON INSTRUMENTS מערכות סינון מעבדתיות- ציוד מדעי ,

שליחויות ופינוי, הובלות
274,888

3 מתוך 3עמוד 
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