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ILS24,003(לא מתכלה)ציוד מעבדה כללי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע105/07/21

ILS86,517מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע205/07/21

ILS29,755מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע305/07/21

ILS91,727צנטריפוגות- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע405/07/21

ILS134,813צנטריפוגות- ציוד מדעי מ`לבנט טכנולוגיות בע508/07/21

ILS134,288צנטריפוגות- ציוד מדעי מ"בע (2008)לומיטרון 608/07/21

708/07/21DOME PARTS GMBHשליחויות ופינוי, הובלותEUR12,984

808/07/21DOME PARTS GMBH אלקטרואופטי-ציוד מדעיEUR99,024

911/07/21MAGSTIM EGIשירותי אחזקה כללי ועבודות מחוץ לקמפוסUSD4,983

1011/07/21MAGSTIM EGIהרצאות והדרכותUSD7,973

1111/07/21MAGSTIM EGIשליחויות ופינוי, הובלותUSD9,966

1211/07/21MAGSTIM EGI (לא מתכלה)ציוד מעבדה כלליUSD37,522

1311/07/21MAGSTIM EGI מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD57,803

1411/07/21MAGSTIM EGI פיתוח מערכות ייצור- ציוד מדעיUSD382,030

ILS141,804שירותים- מחשוב מ"פלמינגו פיתוח מערכות בע1511/07/21

1611/07/21NEWPORT CORPORATION CAT אלקטרואופטי-ציוד מדעיUSD129,620

ILS620,525מכשירי מדידה- ציוד מדעי D.BIOTECH.-.מ`דניאל ביוטק בע1712/07/21

ILS380,784מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע1812/07/21

ILS1,603,900ספקטרומטר- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע1912/07/21

ILS4,558מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"בע(1997)לבוטל ציוד מדעי2012/07/21

ILS17,011אינסטלציה וגינון, פרזול, כלי עבודה ידנייםמ"בע(1997)לבוטל ציוד מדעי2112/07/21

ILS101,749אינקובטורים ומערכת לגידול תרביות- ציוד מדעי מ"בע(1997)לבוטל ציוד מדעי2212/07/21

ILS157,653מנדפים-  ציוד מדעי מ"בע(1997)לבוטל ציוד מדעי2312/07/21

ILS548,911מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע2412/07/21

ILS1,901,513ספקטרומטר- ציוד מדעי מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע2512/07/21

2612/07/21QUTOOLS GMBHשליחויות ופינוי, הובלותEUR992

2712/07/21QUTOOLS GMBH אלקטרואופטי-ציוד מדעיEUR186,015

2812/07/21Clearpath Robotics,Incשליחויות ופינוי, הובלותUSD5,891

2912/07/21Clearpath Robotics,Incציוד מתכלה למעבדהUSD38,425

3012/07/21Clearpath Robotics,Inc מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD48,768

3112/07/21Clearpath Robotics,Inc פיתוח מערכות ייצור- ציוד מדעיUSD134,520

ILS3,175מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ3213/07/21

ILS119,792ציוד תצפית ומעקב- ציוד מדעי מ"ניוביוטכנולוגיה בע. ט.ב.נ3313/07/21

3414/07/21INTELLIGENT IMAGING INNOVATIONשליחויות ופינוי, הובלותUSD36,283

3514/07/21INTELLIGENT IMAGING INNOVATION מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD148,744

3614/07/21INTELLIGENT IMAGING INNOVATION מיקרוסקופים- ציוד מדעיUSD2,711,122

ILS169,400ייעוץמשרד החקלאות מכון  וולקני לחקר החקלאות3714/07/21

3815/07/21SciGlob Instruments & Services, LLCשליחויות ופינוי, הובלותUSD10,075

3915/07/21SciGlob Instruments & Services, LLC מאזניים- ציוד מדעיUSD113,339

4015/07/21SciGlob Instruments & Services, LLC מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD199,064

ILS108,758ריהוטמוצרים דנטליים. ד.ת.מ4120/07/21

ILS0מחשבים ושרתיםמ"בינת תקשורת מחשבים בע4220/07/21

ILS168,985שעון ונוכחות, ציוד תקשורת מחשביםמ"בינת תקשורת מחשבים בע4320/07/21

ILS114,190ציוד מתכלה למעבדהD.BIOTECH.-.מ`דניאל ביוטק בע4421/07/21

ILS642,406מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים4521/07/21

ILS311,354מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"פרקינאלמר ישראל בע4625/07/21

ILS122,438ספורטמ`חגי מיכשור רפואי וסעודי בע4726/07/21

ILS118,931מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ`דאן שרותים טכנולוגיים בע4827/07/21

ILS140,400הרצאות והדרכותמאייר נועה4929/07/21

ILS311,454ציוד מתכלה למעבדהמ"ביו לב בע5029/07/21

ILS95,648מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ`דאן שרותים טכנולוגיים בע5129/07/21
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ILS229,554ספקטרומטר- ציוד מדעי מ`דאן שרותים טכנולוגיים בע5229/07/21

ILS133,141מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ`דאן שרותים טכנולוגיים בע5329/07/21

ILS267,813ספקטרומטר- ציוד מדעי מ`דאן שרותים טכנולוגיים בע5429/07/21

ILS541,184הרצאות והדרכותש סוראסקי"אביב ע-המרכז הרפואי תל5529/07/21

ILS706,846הרצאות והדרכותש שיבא"המרכז הרפואי ע5629/07/21

5729/07/21NATIONAL BOARD MEDICAL EXAMINEספרותUSD203,125

ILS154,265אלקטרוניקהמ`אמפרוקו בע5801/08/21

5902/08/21Bridge 12 Technologies LTD ספקטרומטר- ציוד מדעיUSD454,584

ILS136,071ייעוץמ"מטימוב יעוץ מימון והשקעות בע6002/08/21

ILS185,000הרצאות והדרכותש סוראסקי"אביב ע-מרכז רפואי תל6105/08/21

6208/08/21SINGER INSTRUMENT COשליחויות ופינוי, הובלותUSD0

6308/08/21SINGER INSTRUMENT CO מכשירי הדמיה- ציוד מדעיUSD0

6408/08/21SINGER INSTRUMENT CO מערכות סינון מעבדתיות- ציוד מדעיUSD13,518

6508/08/21SINGER INSTRUMENT CO מאזניים- ציוד מדעיUSD20,802

6608/08/21SINGER INSTRUMENT CO מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD456,257

ILS0שעון ונוכחות, ציוד תקשורת מחשביםעליתה צג מערכות מחשבים6711/08/21

ILS0תוכנהעליתה צג מערכות מחשבים6811/08/21

ILS1,509,476מחשבים ושרתיםעליתה צג מערכות מחשבים6911/08/21

ILS1,166,806מכשירי מדידה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע7012/08/21

7116/08/21YORAM LEV YEHUDIייעוץEUR115,391

ILS105,370ציוד מתכלה למעבדהמ"סרטוריוס ישראל בע7217/08/21

7318/08/21Informa UK LimitedספריםGBP132,258

ILS137,425מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"ברוקר מדעים ישראל בע7419/08/21

ILS106,907מכשירי מדידה- ציוד מדעי D.BIOTECH.-.מ`דניאל ביוטק בע7519/08/21

7631/08/21Surface systems + technology GmbH + Co KG מכשירי הדמיה- ציוד מדעיEUR258,859

ILS14,719,224שירותי מעבדהמ"סייקלינג אקדמי בע7731/08/21

7831/08/21BIO - LOGIC SAS מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR158,878

ILS100,697מכשירי הדמיה- ציוד מדעי מ"רניום ציוד מעבדות מחקר בע7902/09/21

8002/09/21isispace group מכשירי מדידה- ציוד מדעיEUR186,768

8102/09/21isispace groupמכניקהEUR1,032,432

ILS126,241שירותי מעבדהמ"זוטל בע8202/09/21

EUR148,744שליחויות ופינוי, הובלותננו אינסטרומנטס8305/09/21

EUR870,741מיקרוסקופים- ציוד מדעי ננו אינסטרומנטס8405/09/21

ILS118,561מיקרוסקופים- ציוד מדעי .מ`אלמוג דיאגנוסטיק בע8512/09/21

ILS100,000ייעוץמ"דלויט ייעוץ וטכנולוגיות בע8612/09/21

EUR1,067,293מיקרוסקופים- ציוד מדעי ננו אינסטרומנטס8712/09/21

ILS1,261,971מיקרוסקופים- ציוד מדעי מ"בע (1987)אגנטק 8812/09/21

8912/09/21M.Braun Incorporatedשליחויות ופינוי, הובלותUSD2,563

9012/09/21M.Braun Incorporated מאזניים- ציוד מדעיUSD5,479

9112/09/21M.Braun Incorporated מכשירי מדידה- ציוד מדעיUSD108,904


