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ILS44,542גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"מעבדות חי בע103/01/21

ILS85,878ציוד מתכלה למעבדהמ"מעבדות חי בע203/01/21

ILS151,680הרצאות והדרכותר"המרכז לחינוך קשוב ואיכפטי ע304/01/21

405/01/21HAMAMATSU PHOTONICS גלאים- ציוד מדעיEUR113,581

506/01/21LIGHT CONVERSION LTD מאזניים- ציוד מדעיEUR30,761

606/01/21LIGHT CONVERSION LTDשליחויות ופינוי, הובלותEUR165,202

706/01/21LIGHT CONVERSION LTD מכשירי הדמיה- ציוד מדעיEUR807,167

806/01/21ATTOCUBEשליחויות ופינוי, הובלותEUR3,940

906/01/21ATTOCUBE מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR9,654

1006/01/21ATTOCUBE אלקטרואופטי-ציוד מדעיEUR14,835

1106/01/21ATTOCUBEמוצרי קירורEUR354,430

ILS210,542הרצאות והדרכותספיר דקלה1210/01/21

1313/01/21DETALO HEALTH APSשליחויות ופינוי, הובלותEUR1,972

1413/01/21DETALO HEALTH APS מאזניים- ציוד מדעיEUR4,536

1513/01/21DETALO HEALTH APS (לא מתכלה)ציוד מעבדה כלליEUR6,784

1613/01/21DETALO HEALTH APS מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR191,092

ILS150,000תוכנהמ"מידע טופ טכנולוגיות ופיתו בע1717/01/21

EUR830,308כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1819/01/21

ILS322,000כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 1919/01/21

2019/01/21BIO - LOGIC SAS מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR245,183

ILS158,400ייעוץסלהוב משה2121/01/21

2221/01/21NEWPORT CORPORATION CATציוד מתכלה למעבדהUSD24,765

2321/01/21NEWPORT CORPORATION CATציוד וחומרים דנטלייםUSD33,004

2421/01/21NEWPORT CORPORATION CAT אלקטרואופטי-ציוד מדעיUSD86,381

ILS263,793הרצאות קורסים וסדנאות, נגנים, הדרכות(ר"ע)שיבא - קרן מחקרים ושירותי בריאות 2521/01/21

2621/01/21Surface systems + technology GmbH + Co KG מכשירי הדמיה- ציוד מדעיEUR258,859

ILS1,468,433ספקטרומטר- ציוד מדעי מ"ישראל בע (טי סי)ווטרס 2724/01/21

ILS390,080פרויקטי מיחשוב ואתרי אינטרנט, מחשבים, ייעוץ, תוכנותרשות העתיקות2824/01/21

ILS175,463מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"אחים איזנברג בע2927/01/21

3027/01/21Teledyne Princeton InstrumentsאלקטרוניקהUSD168,713

ILS1,162,629אלקטרואופטי-ציוד מדעי מ"פיקוטק בע3127/01/21

ILS129,394גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע3227/01/21

GBP236,321כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 3327/01/21

ILS439,887אינסטלציה וגינון, פרזול, כלי עבודה ידנייםמ"בינת תקשורת מחשבים בע3427/01/21

ILS611,130מחשבים ושרתיםמ"בינת תקשורת מחשבים בע3527/01/21

ILS325,803מכניקהא שירותי היי טק.ב.ו.א3627/01/21
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3728/01/21NEWPORT CORPORATION CAT אלקטרואופטי-ציוד מדעיUSD166,102

3803/02/21THORLABS INC מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD0

3903/02/21THORLABS INCשליחויות ופינוי, הובלותUSD4,902

4003/02/21THORLABS INC מאזניים- ציוד מדעיUSD11,438

4103/02/21THORLABS INC מיקרוסקופים- ציוד מדעיUSD546,812

USD333,298כתבי עת/סדרות(א''מחב)מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי 4207/02/21

4307/02/21Teledyne Princeton Instruments ספקטרומטר- ציוד מדעיUSD41,893

4407/02/21Teledyne Princeton Instruments מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD46,427

4507/02/21Teledyne Princeton InstrumentsאלקטרוניקהUSD109,503

4609/02/21YORAM LEV YEHUDIייעוץEUR115,391

4709/02/21INTELLIGENT IMAGING INNOVATIONשליחויות ופינוי, הובלותUSD36,283

4809/02/21INTELLIGENT IMAGING INNOVATION מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD148,744

4909/02/21INTELLIGENT IMAGING INNOVATION מיקרוסקופים- ציוד מדעיUSD2,711,122

ILS17,550שליחויות ופינוי, הובלותמ"בע (טי.איי.פי)החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס 5011/02/21

ILS210,231גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"בע (טי.איי.פי)החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס 5111/02/21

5216/02/21JENOPTIK אלקטרואופטי-ציוד מדעיEUR123,880

ILS125,354שירותי מעבדהמ"מוסד הטכניון למחקר ופתוח  בע5317/02/21

ILS761,994מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע5422/02/21

ILS120,721שירותי מעבדהמ"מוסד הטכניון למחקר ופתוח  בע5523/02/21

5623/02/21FLORIDA LIFETIME IMAGING LLC מאזניים- ציוד מדעיUSD4,596

5723/02/21FLORIDA LIFETIME IMAGING LLCשליחויות ופינוי, הובלותUSD8,123

5823/02/21FLORIDA LIFETIME IMAGING LLC (לא מתכלה)ציוד מעבדה כלליUSD9,422

5923/02/21FLORIDA LIFETIME IMAGING LLC מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD73,538

6023/02/21FLORIDA LIFETIME IMAGING LLC מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD147,996

ILS138,030גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"ביו לב בע6123/02/21

ILS4,906,500שירותי מעבדהמ"סייקלינג אקדמי בע6223/02/21

6324/02/21NTT Advanced Technology Corporation (NTT-AT) אלקטרואופטי-ציוד מדעיJPY90,652

ILS5,314ביגוד והנעלהמ"גאמידה בע6425/02/21

ILS110,570ציוד מתכלה למעבדהמ"גאמידה בע6525/02/21

ILS108,441מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים6628/02/21

ILS148,333מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים6702/03/21

6802/03/21ATTOCUBEשליחויות ופינוי, הובלותEUR5,897

6902/03/21ATTOCUBE מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR2,117,005

7002/03/21ATTOCUBEשליחויות ופינוי, הובלותEUR5,897

7102/03/21ATTOCUBE (לא מתכלה)ציוד מעבדה כלליEUR530,247

7203/03/21PHYSICAL ELECTRONICS INC מיקרוסקופים- ציוד מדעיUSD104,694

7303/03/21xiamen tmax battery equipments limited מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD22,586

7403/03/21xiamen tmax battery equipments limitedכלי עבודה וחומרי בנייןUSD23,912

7503/03/21xiamen tmax battery equipments limited מערכות לקירור וחימום- ציוד מדעיUSD33,721

ILS28,674(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ"בר נאור בע7604/03/21

ILS37,398מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"בר נאור בע7704/03/21

ILS297,207ציוד מתכלה למעבדהמ"בר נאור בע7804/03/21

ILS27,699מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"בר נאור בע7904/03/21

ILS268,712ציוד מתכלה למעבדהמ"בר נאור בע8004/03/21

ILS381,897מחשבים ושרתיםמ"דורקום מחשבים בע8107/03/21
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ILS6,457מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס8208/03/21

ILS7,871(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ"מדה בע. י.ס8308/03/21

ILS12,635מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס8408/03/21

ILS18,569מכשור לחדרים נקיים- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס8508/03/21

ILS163,356ציוד מתכלה למעבדהמ"מדה בע. י.ס8608/03/21

8709/03/21QUTOOLS GMBHשליחויות ופינוי, הובלותEUR992

8809/03/21QUTOOLS GMBH אלקטרואופטי-ציוד מדעיEUR186,015

ILS1,879מכשור לחדרים נקיים- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס8909/03/21

ILS6,305ביגוד והנעלהמ"מדה בע. י.ס9009/03/21

ILS6,565מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"מדה בע. י.ס9109/03/21

ILS14,206גזים וביולוגיים, כימיקליםמ"מדה בע. י.ס9209/03/21

ILS23,546(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ"מדה בע. י.ס9309/03/21

ILS178,500ציוד מתכלה למעבדהמ"מדה בע. י.ס9409/03/21

ILS25,242ריהוטמ`מינץ ריהוט בע9514/03/21

ILS119,334מנדפים-  ציוד מדעי מ`מינץ ריהוט בע9614/03/21

ILS59,875(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ'גטר גרופ בע9714/03/21

ILS369,344ציוד מתכלה למעבדהמ'גטר גרופ בע9814/03/21

ILS298,120מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים9914/03/21

ILS103,974ציוד ושירותים ימייםמ"חקר ימים ואגמים לישראל בע10016/03/21

ILS9,698מערכות סינון מעבדתיות- ציוד מדעי מ"להט טכנולוגיות בע10116/03/21

ILS131,244מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"להט טכנולוגיות בע10216/03/21

ILS135,726שירותים- מחשוב מ"יאללה יה בע10316/03/21

ILS147,313מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים10416/03/21

10516/03/21PHYSICAL ELECTRONICS INC מיקרוסקופים- ציוד מדעיUSD94,550

10616/03/21SciGlob Instruments & Services, LLCשליחויות ופינוי, הובלותUSD10,075

10716/03/21SciGlob Instruments & Services, LLC מאזניים- ציוד מדעיUSD113,339

10816/03/21SciGlob Instruments & Services, LLC מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD199,064

10924/03/21SONIC CONCEPTSשליחויות ופינוי, הובלותUSD1,151

11024/03/21SONIC CONCEPTS מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD29,683

11124/03/21SONIC CONCEPTS מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD81,395

ILS22,230מערכות לקירור וחימום- ציוד מדעי מ"לציוד רפואי ואנליטי בע` יגב חב11224/03/21

ILS109,878מוצרי קירורמ"לציוד רפואי ואנליטי בע` יגב חב11324/03/21

ILS102,937ציוד מתכלה למעבדהD.BIOTECH.-.מ`דניאל ביוטק בע11425/03/21

11525/03/21CRYOGENICשליחויות ופינוי, הובלותUSD7,432

11625/03/21CRYOGENIC מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD1,867,290

ILS119,975ייעוץמ"ליאקום מערכות בע11725/03/21


