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104/04/21STAIB INSTRUMENTSשליחויות ופינוי, הובלותEUR1,785

204/04/21STAIB INSTRUMENTS מכשירי הדמיה- ציוד מדעיEUR211,465

ILS127,834מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים304/04/21

ILS198,900מכשור לחדרים נקיים- ציוד מדעי א שירותי היי טק.ב.ו.א405/04/21

505/04/21Gale Cengage Learning EMEAכתבי עת/סדרותUSD136,905

ILS290,435שירותים- מחשוב מ"פרוג פור ביז בע605/04/21

708/04/21IMEC  VZWאלקטרוניקהEUR107,674

ILS3,415מכשור לחדרים נקיים- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 811/04/21

ILS5,198מטלטלים- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 911/04/21

ILS5,293מאזניים- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 1011/04/21

ILS10,770מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 1111/04/21

ILS36,428מוצרי קירורמ"בע (2008)לומיטרון 1211/04/21

ILS62,956אינקובטורים ומערכת לגידול תרביות-ציוד מדעימ"בע (2008)לומיטרון 1311/04/21

ILS113,836צנטריפוגות- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 1411/04/21

ILS224,604(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ"בע (2008)לומיטרון 1511/04/21

ILS200,253מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ'גטר גרופ בע1612/04/21

ILS138,817ייעוץמעלה מחויבות עסקים למען החברה בישראל1712/04/21

1813/04/21INSTRON LIMITEDשליחויות ופינוי, הובלותUSD986

1913/04/21INSTRON LIMITED מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD293,733

ILS56,465גזים וביולוגיים, כימיקליםמ`מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע2021/04/21

ILS142,526ציוד מתכלה למעבדהמ`מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע2121/04/21

ILS65,666מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"בע (1987)אגנטק 2221/04/21

ILS438,825מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"בע (1987)אגנטק 2321/04/21

2425/04/21Teledyne Princeton InstrumentsאלקטרוניקהUSD168,713

ILS21,651מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"אחים איזנברג בע2526/04/21

ILS89,986מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"אחים איזנברג בע2626/04/21

ILS118,442(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע2726/04/21

2826/04/21ISRA VISION POLYMETRIC GMBHשליחויות ופינוי, הובלותEUR2,478

2926/04/21ISRA VISION POLYMETRIC GMBH מכשירי הדמיה- ציוד מדעיEUR78,222

3026/04/21ISRA VISION POLYMETRIC GMBH מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR79,284

3126/04/21ISRA VISION POLYMETRIC GMBHציוד היקפי וסורקיםEUR173,434

ILS598,686מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע3227/04/21

ILS597,177מכניקהמ"אלדן ציוד אלקטרוני בע3327/04/21

ILS101,846גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"ביו לב בע3404/05/21

ILS115,715בעלי חייםמ"אילפן ציוד וחומרים בע3504/05/21

ILS23,270מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע3604/05/21

ILS95,458מערכות לקירור וחימום- ציוד מדעי מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע3704/05/21

3805/05/21NTT Advanced Technology Corporation (NTT-AT) אלקטרואופטי-ציוד מדעיJPY90,652

ILS165,024הרצאות והדרכותמכבי שירותי בריאות3906/05/21

ILS160,000שירותי מעבדה(ר"ע)תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב 4006/05/21

ILS1,000,000סקריםמ"שרותי מחקר והדרכה בע- מכון שריד 4109/05/21

ILS250,000שירותי מעבדה(ר"ע)שיבא - קרן מחקרים ושירותי בריאות 4209/05/21

ILS1,433,840מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"מרקל טכנולוגיס בע4309/05/21

ILS210,475מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"מדטכניקה בע4409/05/21

ILS500,000סקריםמ"שרותי מחקר והדרכה בע- מכון שריד 4509/05/21

4609/05/21SINGER INSTRUMENT CO מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD13,083

4709/05/21SINGER INSTRUMENT CO מאזניים- ציוד מדעיUSD18,119

4809/05/21SINGER INSTRUMENT CO מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD358,825

ILS439,887אינסטלציה וגינון,פרזול,כלי עבודה ידנייםמ"בינת תקשורת מחשבים בע4909/05/21
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ILS611,130מחשבים ושרתיםמ"בינת תקשורת מחשבים בע5009/05/21

ILS299,938מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע5109/05/21

ILS136,710מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 5218/05/21

ILS622,913הרצאות קורסים וסדנאות, נגנים, הדרכותוולפסון. ש א"ח ע'ביה5319/05/21

ILS4,515מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ5424/05/21

ILS340,373מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ5524/05/21

5624/05/21TIS Teldan Information SystemsספריםUSD172,212

ILS154,068גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע5701/06/21

ILS268,302ציוד מתכלה למעבדהמ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע5801/06/21

ILS123,728ציוד מתכלה למעבדהמ"ביו לב בע5901/06/21

6002/06/21INSTRON LIMITED (לא מתכלה)ציוד מעבדה כלליEUR30,925

6102/06/21INSTRON LIMITEDתוכנהEUR48,452

6202/06/21INSTRON LIMITED מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR108,562

ILS920אינסטלציה וגינון, פרזול, כלי עבודה ידנייםמכון טכנולוגי לישראל- הטכניון 6303/06/21

ILS15,421מיקרוסקופים- ציוד מדעי מכון טכנולוגי לישראל- הטכניון 6403/06/21

ILS16,270מחשבים ושרתיםמכון טכנולוגי לישראל- הטכניון 6503/06/21

ILS87,978מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מכון טכנולוגי לישראל- הטכניון 6603/06/21

ILS151,988מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"מוסד הטכניון למחקר ופתוח  בע6708/06/21

6808/06/21THORLABS INC מאזניים- ציוד מדעיUSD0

6908/06/21THORLABS INC מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD0

7008/06/21THORLABS INCשליחויות ופינוי, הובלותUSD4,902

7108/06/21THORLABS INC מיקרוסקופים- ציוד מדעיUSD546,812

7208/06/21KLUWER LAW INTERNATIONAL BVכתבי עת/סדרותEUR181,216

ILS124,410מיקרוסקופים- ציוד מדעי אף אי איי מיקרוסקופי7310/06/21

ILS221,774עריכה וכתיבה, תרגוםקהת אופיר/לוין חפציבה7410/06/21

ILS21,773מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"בע (1987)אגנטק 7513/06/21

ILS78,877מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"בע (1987)אגנטק 7613/06/21

ILS112,473מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע7714/06/21

ILS32,118גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"ן בע'לייפג7814/06/21

ILS105,153ציוד מתכלה למעבדהמ"ן בע'לייפג7914/06/21

ILS45,238מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"סרטוריוס ישראל בע8014/06/21

ILS278,218מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"סרטוריוס ישראל בע8114/06/21

ILS154,576מיקרוסקופים- ציוד מדעי אף אי איי מיקרוסקופי8217/06/21

8323/06/21VIRGINIA DIODES INC ספקטרומטר- ציוד מדעיUSD480,698

ILS406,966מחשבים ושרתיםמ"אינטגרציה ותשתיות בע. טי.מטריקס אי8424/06/21

ILS272,135מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע8524/06/21

ILS130,935ציוד מתכלה למעבדהמ"אירובנד ביוליין בע8627/06/21

ILS315,155ציוד מתכלה למעבדהמ"ן בע'לייפג8727/06/21

ILS563,079מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע8827/06/21

ILS111,367מנדפים-  ציוד מדעי מ'נאוטק ביו בע8927/06/21

ILS267,729מכניקהמ'נאוטק ביו בע9027/06/21

ILS295,303מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ'נאוטק ביו בע9127/06/21

ILS523,935מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ'נאוטק ביו בע9227/06/21

ILS114,321מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע9327/06/21


