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פטור לפי תקנהמהות ההתקשרותשם ספקתאריך ההתקשרותמס"ד

8אנלייזר תוצרת Accuriבקטלאב דיאגנוסטיקה129/11/2011
8מע' אוטומציה למיקרוסקופאחים אייזנברג229/11/2011
8מקפיאים ומעמדיםגטר ביו מד329/11/2011
429/11/2011Rigaku Japan - לשכבות דקותרניום XRD 8מכשיר
8בניקולר פלורסנטירניום513/12/2011
RealTime PCR8תמר613/12/2011
8צנטריפוגותרניום713/12/2011
PCR8תמר813/12/2011
ODY SYSTEM8אורנת913/12/2011

8מכשיר לריצוף DNA MiSeqדניאל ביוטק1013/12/2011
8מצלמה Image Quant Las 4000דניאל ביוטק1113/12/2011
8מפריד חלבונים AKTA-FPLCדניאל ביוטק1213/12/2011
Yearly service contract8גטר ביו מד1320/12/2011
1420/12/2011AVBA UltraDry detector and NSS78
Gatan Cryoplunge8אחים אייזנברג1520/12/2011
8מקור קסנוןלהט טכנולוגיות1620/12/2011
8מכשיר לריצוף DNAרניום1720/12/2011
1827/12/2011Objet  Geometries  D3 8מדפסת

8מכשיר HPLCאלדן1927/12/2011

8מכשיר AFMננוניקס2027/12/2011

2127/12/2011  New Road - Horiba Jobin Raman8

לבנט2227/12/2011

מכשור בסיסי למעבדה חדשה לבחינת למידה 

וזיכרון בעכברים הכולל:אינקובטורים, צנטריפוגות 

וכו'

8

8מנדף מעבר כלוביםלבוטל2303/01/2012
8מנדפים ביולוגייםגטר ביו מד2403/01/2012
Access Array 2AX + FC1 System8אחים אייזנברג2503/01/2012
Bioanalyzer8אלדן2603/01/2012
Typoon FLA 70008דניאל ביוטק2703/01/2012
8מכונת שטיפת כלים לבית חיותרבונה2803/01/2012

8אינקובטור CO2גטר ביו מד2903/01/2012

8צנטריפוגותלומיטרון3003/01/2012
Nightshade IKFLu8דניאל ביוטק3103/01/2012
8צנטריפוגות שולחניותלומיטרון3210/01/2012
8מקררים ומקפיאיםליאור מרכז הקירור3310/01/2012
8אינקובטורים מטלטליםלומיטרון3410/01/2012
Cryostat8רניום3510/01/2012
8מערכות לעיבוד וטיפול בג'ליםביו ראד3610/01/2012

8בינקולר AXIO ZOOMגטר ביו מד3710/01/2012

לומיטרון3817/01/2012
Precision Microplate
 Sample Processor

8

8מנדפי החלפה לכלוביםלומיטרון3917/01/2012
8מיכלים לחנקן נוזלימקסימה גזים מיוחדים ומערכות4017/01/2012
8אולטראסוניקטורדניאל ביוטק4117/01/2012
8כלובים לבית חיותלביא4217/01/2012

8מכשיר SORTERבקטלאב דיאגנוסטיקה4331/01/2012

8מיקרוסקופ קונפוקליגטר ביו מד4407/02/2012
4507/02/2012Rogue resolutionSTIMULATOR8
4607/02/2012BNS8מודולטורים אופטיים
8חבילת מיקרוסקופיהגטר ביו מד4707/02/2012
FACS - Cell sorter8רניום4807/02/2012
8חוזה שירות למיקרוסקופ אטומיניו טכנולוגי4914/02/2012
MEA workstation8נ.ב.ט5014/02/2012
5114/02/2012Stoelting8מערכת סטראוטקטית להזרקת חומרים
8כלובים ומכונת מים לבית חיותאילפן5214/02/2012
Micro CT8מרקל טכנולוגיות5322/02/2012
Real Time PCR 8 רניום5422/02/2012

5513/03/2012G-electronicsWire bonder8
8מיקרוסקופים, PCR, מכשירי צילום ג'לים וצנטריפוגהרניום5613/03/2012

5727/03/2012BRUKERNMR 8שדרוג למערכת

התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה - לפי תקנה 8
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5828/03/2012Seahorse BioscienceXF24 Extracellular8
Gradient fractionation system8מרקורי5928/03/2012
6028/03/2012Aspect imagingMRI imaging System8
6103/04/2012MBF BioscienceStereo Investigator Stabdard8
6203/04/2012BRUKERLynexEye Detector 8שידרוג

6317/04/2012New-RoadNanoWizard 3 BioScience AFM8

6417/04/2012BESAResearch software pack for MRI8

6501/05/2012Viatech8מכונה אולטאסונית לצפוי ננו חלקיקים
8מיקרוסקופ S-TI NIKONאגנטק6601/05/2012
6701/05/2012New portDoubled Table System8
RealTime PCR8תמר6814/05/2012
Typoon FLA 70008דניאל ביוטק6914/05/2012
7014/05/2012BEPEXEEG 8מערכת
Plate Reader8נאוטק7128/05/2012
8מקור אור LAMBDA DG-4/3000Wאחים אייזנברג7228/05/2012
8חישובי  Clusterדורקום מחשבית7328/05/2012

Real Time PCR8רניום7413/06/2012
8עגלות ומערכות אקווריומים לדגי זברהאקווזון7513/06/2012
8קידוחים למחקרי. סלומון7613/06/2012
7710/07/2012Horiba JobinRAMAN 8שדרוג מערכת
7810/07/2012PLEXON8מערכת רישום למוח 64 ערוצים
8כלובים מטבולייםלביא7910/07/2012
8010/07/2012QualisysMRI 8ציוד ל
Typoon FLA 95008דניאל ביוטק8110/07/2012
8אספקה והתקנת מערכת גזיםג'יפיטק8217/07/2012
8317/07/2012(Suss) פיקוטקWafer Bonder SB618
8417/07/2012TobiiEye Tracking8
8517/07/2012(Brain Products) עמוס גזיתEEG for FMRI8
8שרתי מחשב HPדורקום מחשבית8631/07/2012
8731/07/2012BRUKERAFM 8שדרוג למערכת
8פוטנציוסטאטדר' אורי גוליק8831/07/2012
8931/07/2012ArbinButtery Tester8
dropled PCR System QX1008ביוראד9031/07/2012
9107/08/2012Research for life8גופות לחדר דיסקציה
Real Time Analyzer8דין דיאגנוסטיקה9207/08/2012
9307/08/2012RenishawRAMAN 8שדרוג
9407/08/2012New Road8פוטנציוסטאט
9507/08/2012HohsenCoin Crimper8
8מערכת רישום AlfaLab SNRאלפא אומגה9630/08/2012
9730/08/2012MILESTONE8מיקרוגל לזרימת נוזלים
9830/08/2012Kurt J Lester8מערכת לנידוף חומרים אורגניים
9904/09/2012MBRAUN8מערכת טיהור לתא כפפות
10004/09/2012VISITECHMultipoint Laserscanner8
10104/09/2012MBRAUN8תא כפפות
AMPLIFIRES8אגנטק10211/09/2012
8מקפיאים 80- ומעמדיםגטר ביו מד10311/09/2012
8אינקובטורים CO2גטר ביו מד10411/09/2012
8מנדפים ביולוגייםגטר ביו מד10511/09/2012
INVERTED MICROSCOPE8אגנטק10620/09/2012
8מיקרוסקופ פלואורסצנטיאגנטק10720/09/2012
10811/10/2012BRUKEREPR 8יחידות תדירות למכשיר
8שעות פיתוח ותחזוקת תוכנותדר' בני שומר10911/10/2012
11011/10/2012LESKER8מערכת נידוף לשכבות דקות
8אולטראצנטריפוגה ורוטוררניום11111/10/2012
11217/10/2012Positioners, Scan amplifierattocube8
8אגריטקמתקן גידול נמטוסטלות11317/10/2012
8חידוש חוזה שירות ל 4 מיקרוסקופים אלקטרונייםאחים אייזנברג11408/11/2012
11508/11/2012NY microscope company2 - 8מיקרוסקופים פלורסצנטיים
8ציוד לביצוע ניסויים התנהגותייםנ.ב.ט11608/11/2012
8חידוש חוזה שירות למיקרוסקופ אטומיניו טכנולוגי11729/11/2012
8מכשירי PCRביו-ראד11829/11/2012
8מערכת אפיון להתקני גרפן ומוליכים למחצהננוניקס11906/12/2012
8מערכת אחסון מידעאי.איי.אם מערכות ורכיבים12013/12/2012
12112/12/2012AJA InrenationalSPUTTERING SYSTEM8
8רכב רובוטי ניידחגי בלשאו - פתרונות הנדסיים12213/12/2012
AVESTIN EMULSIFLEX C38דניאל ביוטק12320/12/2012
8מכשור למעבדהגטר ביו מד12420/12/2012
12527/12/2012TSE8כלובים מטבוליים
Plate Reader8אלדן12627/12/2012
12703/01/2013cadencecadence 8תוכנת
Real Time PCR8אחים אייזנברג12803/01/2013
8הרחבת מערכת ALD מ 4 ל 6 פורטיםפיקוטק12910/01/2013
8חוזה שירות למערכת ליטוגרפיהגטר ביו מד13010/01/2013
Haloplex8אלדן13124/01/2013
RT-PCR8רניום13231/01/2013
Gel Imaging System8לומיטרון13331/01/2013
8מערכת הרדמה והנשמה לעכבריםמירום13431/01/2013
13531/01/2013AFMבקיטים AFM 8מערכת
13607/03/2013MILITRAM8לייזרים לנסויים אופטוגנטיים
13714/03/2013CNRC NRC8חלקים להכנת בטריות
8מכשיר BETדר' גוליק13814/03/2013
8מכשיר FACS לאנליזהרניום13914/03/2013
8תוכנת Imarisניו-טק14014/03/2013
RT-PCR SYSTEM8ביו ראד14104/04/2013
Chirascan CD Spectrometer8רניום14204/04/2013
Upgrade Magellan 400L D9655 to SW xT 5.x8אחים אייזנברג14325/04/2013
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8עגלות כלובים לבית חיות בצפתאילפן14402/05/2013
8ביצוע ניסוייםהרלן ביוטק14505/06/2013

8ארבעה מכשירים שניזוקו מתקלה בחשמל - TRADE INדר' אורי גוליק14620/06/2013

14727/06/2001MTICVD 8מכונת
14827/06/2013Cyagen8הכנת תאי גזע עובריים
8מערכת לתיעוד ג'ליםלומיטרון14927/06/2013
15004/07/2013SKלספקטרוסוקפיה EMCCD 8מצלמת
8בינקולר פלורסצנטי + מצלמהרניום15104/07/2013
15204/07/2013coherent8לייזר פולסי חיצוני למולטי פוטון
8שדרוג מיקרוסקופ קונפוקלי למולטי פוטוןגטר ביו מד15304/07/2013
8מכשיר micro dissectionתרום יישום טכנולוגיות15404/07/2013
8מכשיר Pam-geneתרום יישום טכנולוגיות15504/07/2013
8מכשיר Tissue Processorרניום15604/07/2013
8מכשיר critical point dry - CPDרניום15704/07/2013
15804/07/2013AVBAcoater 8מכשיר
8מצלמת EMCCD לספקטרוסוקפיהגטר ביו מד15911/07/2013
8טרייד אין של 5 כלובים לחיותלביא מדטק16011/07/2013
8שרתים 3בינת16118/07/2013
8מיקרוסקופ אלקטרוני סורקגטר ביו מד16215/08/2013
16315/08/2013Genlife8גופות לחדר דיסקציה
TGAMS8אגנטק16415/08/2013

16515/08/2013JANIS
מערכת קירור במעגל סגור למדידות אופטיות בטמפ' 

נמוכות
8

16615/08/2013Ampek8גלאים לאנרגיות גבוהות
16715/08/2013coherentוחלקיו femtoseconds 8לייזר

16819/08/2013APE8רכיבים למערכת לייזר
8מערכת AFMניו טכנולוגי16922/08/2013
17029/08/2013goingEZ8בניית מסד נתונים
Automatic Dicing Saw8פיקוטק17129/08/2013
8רובוט נייד לעבודה Indorחגי בלשאי – פתרונות הנדסיים17229/08/2013

17312/09/2013Rigaku)) רניוםCustomized SmartLab X-Ray Diffractometer8

17412/09/2013SK 8ספקטרומטרפתרונות מתקדמים
8מיקרוסקופ ובמות לסריקהאחים אייזנברג17512/09/2013
8מערכת EMCCD + תוכנת הפעלהניו טכנולוגי17612/09/2013
17712/09/2013SATLANTICIn-Situ FIRe8
17812/09/2013Perkin ElmerQuantulus 1220 – 8מונה סנטילציה נוזלי
8ספקטרומטר גמא + מערכת קירוררותם תעשיות17912/09/2013
18012/09/2013Brukerנייד XRF 8מכשיר

18116/09/2013(IBM) 8שרתי מחשביםהראל
18203/10/2013New RoadAFM8
18303/10/2013M.Broun Dual user work station8
18403/10/2013Park Bio LLC4 איזולטורים למתקן germ free8
Initiator + Microwave System8ברגל18510/10/2013
Sscaning Electron Microscope8פיקוטק18617/10/2013
8רובוט פיפטציהמדטכניקה18717/10/2013
8הרחבת חוות שרתיםאשכול מערכות ממוחשבות18807/11/2013
8ציוד אופטי - יד שניה(Oclaro) יוסי כורם19007/11/2013
8רתכת סיביםלייזר מהיר19107/11/2013
8תא אנאירוביאורמיר19207/11/2013
Image Quant LAS 4000-28דניאל ביוטק19307/11/2013
8מכשיר EQCMניו-רוד19414/11/2013
8צנטריפוגות ומקפיא -86גטר ביו מד19514/11/2013
8מיקרוסקום אינוונטראגנטק19621/11/2013
19721/11/2013SK פתרונות מתקדמיםCCD 8מצלמת
19821/11/2013SK 8ספקטרומטרפתרונות מתקדמים
ATKTA-FPLC8דניאל ביוטק19921/11/2013
8פיתוח תא מעבדתיאי.טי.וי אנרגיה20005/12/2013
8שרתדורקום20105/12/2013
20212/12/2013New-Road8פוטנציוסטאטים
20312/12/2013PINE8מערכת דיסקה מסתובבת
20412/12/2013IceOxford8קריוסטאט
8שולחות אופטיים (1.5X3.6)ניו טכנולוגי20512/12/2013
8מיקרוסקופ פלואורוסצנטירניום20612/12/2013
20712/12/2013Phoenix8מערכת הדמייה בחולדות
Real Time PCR8ביו ראד20812/12/2013
8מקפיא, צנטריפוגה, מערכת מים, מקרריםגטר ביו מד21012/12/2013
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8סקופ לתדרים גבוהיםאג'ילנט21126/12/2013
21326/12/2013KRUSS8מערכת אוטומטית לבדיקת זוית מגע
Eye-Tracker8נ.ב.ט21426/12/2013
8מיקרוסקופאחים אייזנברג21526/12/2013
8פריימרים לשנת 2014סינתזה21626/12/2013
C1 Single-Cell AutoPrep System8אחים אייזנברג21726/12/2013
8ציוד מתכלה למלאי – הסכם מסגרתגטר ביו מד21826/12/2013
8מימוש הארכת הסכם בשנה – חנקן נוזלימקסימה21926/12/2013
22002/01/2014BIOSEMIEEG 8מערכת
8מכשור למעבדהגטר ביו מד22102/01/2014
8מערכת שליטה ובקרה סלולאריתסנס-מוד22209/01/2014
22316/01/2014Sumitomo8מקרר קריוגני
22422/01/2014Neuralynx8מערכת רישום אלקרופיזיולוגי
8קיטים לבניית ספריה גינומיתדניאל ביוטק22522/01/2014
22622/01/2104Cyagen8שירות בניית זני עכברים חדשים מהונדסים גנטית
8מכשירים לאפיון ויברציותאגנטק22713/02/2014

8חוזה שירות לשנת 2014 – 5 מיקרוסקופים אלקטרונייםאחים אייזנברג22820/02/2014

8חוזה שירות למערכת ליטוגרפיהגטר ביו מד22920/02/2014
23020/02/2014TectraMCP 8גלאי חלקיקים

8שרת גיבוי למערכת linexדורקום מחשבים23124/02/2014

8ארבע שרתים למערכת linexדורקום מחשבים23224/02/2014

8שירותי מחקר בחינוךמחקר וייעוץ קבוצת חוקרים ויועצים23327/02/2014
8מקור יונים "אבן לביא"אטד פיתוח ושיווק טכנולוגיה דיגיטלית23427/02/2014
8מכשיר סוניקציה לשבירת DNAאורמיר23527/02/2014
8אוטוקלאבים וחלקים נלוויםטוטנאור23627/02/2014
Ultra fasr lazer+TOPAS8אמו טכנולוגיות23720/03/2014
8משאבות וואקוםאדוורדס ישראל23820/03/2014
8מכשיר דימות In vivo למכרסמיםאורנת23920/03/2014
8ביצוע סקרים למחקר של ארגון הבריאות העולמימרטנס הופמן24008/04/2014
24108/04/2014New Road8פוטנציוסטאט
24222/05/2014CogniTeam8פרוייקט בנושא רובוטים
8תוכנית עסקיתארנסט & יאנג24322/05/2014
8כלובי ISOCAGEלבוטל24422/05/2014
24529/05/2014CytoBuoy8מכשיר לספירת וצילום תאים מיקרוסקופים בים
8מערכת למדידת החזרים אופטיים מרקמות חיותנגו אופ24629/05/2014
8כתיבת תוכנית עסקית הגשה לאיחוד האירופאילידאר24712/06/2014
8מכשיר הקרנה ודימות PET-CTלביא24826/06/2014
8קיטים לריצוףדניאל ביוטק24926/06/2014
8קיטים לבניית ספריותאלדן25026/06/2014
8מערכת רישום לאקטרופיזיולוגיה - IN VIVOאלפא אומגה25110/07/2014
8מערכות רובוטיות liquid handlingאלדן25210/07/2014

8מערכת הדמיה אופטית במוח - IN VIVOדימות אופטי25317/07/2014
8מתקן מחקר לגידול דג זברה תוך כדי האכלת אצותאקווזון25417/07/2014
25529/07/2014UTN8גופות לחדר דיסקציה
8מערכת לבדיקת תאי דלקביואנליטיקס בע"מ25607/08/2014
25707/08/2014LOT8מערכת מדידה קריאוגנית
8שרת לאחסון נתוניםאי. איי. אם.25814/08/2014
25914/08/2014SR research8מערכת למעקב אחר תנועת עיניים
8מערכת רישום אלקטרופיזיולוגיתאלפא אומגה26014/08/2014

8מערכת TGA-GC-MSפרקין אלמר26114/08/2014
8מכונה לשטיפת כלים.רבונה26214/08/2014
8מכונה לשטיפת בקבוקים.רבונה26314/08/2014
8שיפוץ מכונת שטיפה קיימת.רבונה26414/08/2014
8מנדף לריקון נסורת / רפש.עין דור26514/08/2014
8מקלחת אוירעין דור26614/08/2014
8תחנת החלפת כלובים דו צדדילבוטל26714/08/2014
8מנדפים ביולוגיים (90,120,150 ס"מ)לבוטל26814/08/2014
8מכונה לייצור שקיות מיםאילפן26914/08/2014
8יחידת התאוששות לאחר ניתוח.אורמיר27014/08/2014
8מנדפים אוטומטיים למילוי נסורת.אורמיר27114/08/2014
8מערכת אספקת גזים ע"פ מפרטג'יפיטק27226/08/2014

27304/09/2014CRESTECE beam 8תיקון ותחזוקה למכשיר
27404/09/2014INTIVACNanoquest Ion Beam Sputter System8
27504/09/2014BRUKER ניו טכנולוגיFastScan 8חוזה שירות ל 4 שנים למכשיר
8הזמנת מסגרת לרכישתרניום27604/09/2014
27704/09/2014BIO MARK 8ריאגנטים למכשיר
27804/09/2014KPTechnologyAdvanced  Scanning Kelvin Probe System8
8שירותי ייעוץ סטטיסטי למחקרדר' אילן רזינר27911/09/2014
Helium ION FIB8גטר ביו מד28018/09/2014
8ציוד מדידה למעבדהקיסייט טכנולוגיות28102/10/2014
28202/10/2014Newport8ציוד אופטי למעבדה
28302/10/2014SENSICS8מערכת למעקב וניתוח התנהגות
ODYssay CLX imaging sys8אורנת28402/10/2014
8ציוד לעבודה עם חלבוניםביו ראד28502/10/2014
8ציוד להקמת חדרי צב"מגטר ביו מד28602/10/2014
28723/10/2014Attocube8פוזישינרים ומגברים
8סימולציה ורובוטיםקוגניטים28830/10/2014
8מכשור למעבדהגטר ביו מד28930/10/2014
29030/10/2014Cyagenוטרנסגניים Knockout 8עכברי
8קורא קרינה רדייואקטיבית בטא וגמהפרקין אלמר29130/10/2014
29230/10/2014Nano TemperMicroScale Thermophoresis8
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8מכשיר למדידת פחמן וחנקן אורגני פרטיקולריאגנטק29306/11/2014
8פיתוח תוכנהאי אפקום29406/11/2014
8מיקרוסקופיםאגנטק29506/11/2014
29613/11/2014NewportLaser two photon8
29720/11/2014BFC 8חיותחוות
Mosquito Crystal – liquid system8אגנטק29820/11/2014
29925/11/2014LOT Quantum Design8מנזלת הליום לחקר המוח
30025/11/2014attocube8קוביות סריקה ננומטריות
30125/11/2014BFC 8קופי מקקחוות

8מנדפים למעבדות כימיה אורגניתפי וי פלסט30227/11/2014

30304/12/2014FluidigmMARK-BIO 8צ'יפים למכשיר

8מערכת EEGעמוס גזית30404/12/2014
8מכשור לעבודה עם חלבוניםביו ראד30504/12/2014
8מכשור להקמת חדרי צב"מגטר ביו מד30604/12/2014
8חוזה שירות למיקרוסקופים אלקטרוניים לשנת 2015אחים אייזנברג30711/12/2014
8חוזה שירות למיקרוסקופים אלקטרוניים לשנת 2015א.ו.ב.א30811/12/2014
30911/12/2014IceOxford8מערכת למדידת מגנטיות רגישה בטמפ' נמוכה
8קיטים לריצוף במרכז הגנומידניאל ביוטק31011/12/2014
8ריאגנטים למרכז הגנומיאלדן31111/12/2014
8חלק חילוף למכשיר FIBאחים אייזנברג31225/12/2014
8סוללות ל UPSגמאטרוניק31325/12/2014
8תא  גידול לצמחי ארבידופסיסאורמיר31425/12/2014
8מס ספקטרומטראלדן31525/12/2014
8הארכת הסכם אספקת חנקן נוזלי לשנת 2015מקסימה המרכז להפרדת אויר31625/12/2014
8חידוש שירות ורשיונות לשנתייםקדנס דיזיין סיסטמס31701/01/2015
8מערכת מדידהקיסייט טכנלוגיס31801/01/2015
8המשך עבודה - סוללות UPSגמאטרוניק31908/01/2015
Super resolution microscopy8דובר32008/01/2015
8מערכת מיחשוב ואחסון ביחידה לביואינפורמטיקהא.מ.ת32108/01/2015
32208/01/2015CryoconceptCryogen FREE Superconducting magnet8
32315/01/2015FEI ישראלFIB 8חלקי חילוף ל
8תרופות וכימיקליםביוטאג32415/01/2015
8צ'יפים לזיהוי פעילות חלבוניםתרום יישום טכנולוגיות32515/01/2015
8חוזה שירות למערכת e-beam lithographyגטר גרופ32629/01/2015
8ייעוץ למחקרקסטנבוים חשבונאות וייעוץ מיסים32729/01/2015
8פיתוח אב טיפוסאי.טי.וי. אנרג'י32829/01/2015
Cryostat8רניום32929/01/2015
33005/02/2015ANTSITEST8תוספת פאנל למכשיר אנליזה
8קיטים למכשיר הרצהדניאל ביוטק33105/02/2015
8מדי זרימה למרכז הננומקסימה33217/02/2015
33317/02/2015LOT8מקרר יבש למדידות מגנטיות
33410/03/2015Coherent5w 532 בעוצמהnm 8לייזר
8מחולל אותות כלליים לתדר גבוהקיסייט33510/03/2015
8שירותי נקיון לחדר נקימנפאואר33610/03/2015
8אלגוריתמים ואיסוף נתונים על רובוטיםמטריקס33724/03/2015
8משאבות ומדי ואקוםמרק טכנולוגיות33824/03/2015
8מיקרוסקופ פרופילומטרדשרו סחר33924/03/2015
8מתן שירות של ממונה בטיחות לייזר לאוניברסיטהדר' נעמי סיני34024/03/2015

34131/03/2105Cryoconcept
 Dilution Refrigerator including  a two  

axis magnet
8

34231/03/2015(KEOPSYS) 8מערכת לייזר סיב צר סרט 1560ננומטר 10 וואטאמו הנדסה
8מערכת נידוף לשכבות דקותמכון ויצמן34314/04/2015
8מערכת מוליטמדיה למחקר - עבודה סוציאליתניו ויזיון34419/04/2015
8פריימרים לשנהסינתזה34505/05/2015
8שרת לאיחסון ועיבוד של מידע גינומידורקום34605/05/2015
8מנהל מחקר במרכז הסייברקיסטון מערכות בע"מ34705/05/2015
8חלקים למערכת patch clampנ.ב.ט34812/05/2015
34912/05/2015multi channels systemspatch clamp 8חלקים למערכת
35012/05/2015EKSPLA8מערכת לייזר
35126/05/2015UTN8גופות לחדר דיסקציה
35226/05/2015RigakuX-RAY 8מערכת
C1 Single-Cell AutoPrep System8אחים אייזנברג35304/06/2015
amplifies8אגנטק35404/06/2015
8חלקים למערכת patch clampנ.ב.ט35516/06/2015
35616/06/2015multi channels systemspatch clamp 8חלקים למערכת
8התאמת מערכת קבלת החלטותקוגניטים35716/06/2015
35823/06/2015DTU8מונה בטא
8סטריאו מיקרוסקופ פלורוסצנטי, בינקולר, ציוד אופטידובר מכשור רפואי35923/06/2015

8חבילת מכשור למעבדה (מנדף, אינקובטור, צנטריפוגות)לומיטרון36023/06/2015

8אוטם צלחות לרובוט NGSאלדן36123/06/2015
8מיכשור למעבדה מחברת Keithley דנ-אל טכנולוגיות36207/07/2015
8פיתוח מדפסת מיקרו פלואידיתטסט ויו36314/07/2015
8מכשיר PCRביו ראד36414/07/2015
36511/08/2015PLASSYSEbeam evaporator8
8ציוד מדידה למעבדותקיסייט36611/08/2015
8צ'יפים לאנליזותאחים אייזנברג36711/08/2015
8מיקרוסקופיםגטר גרופ36825/08/2015
8שרת מחשביםדורקום36930/08/2015
8מיכשור להקמת מעבדהלומיטרון37008/09/2015
Slide scanner8גטר גרופ37108/09/2015
RT PCR8רניום37217/09/2015
37317/09/2015Teledyne8מדי זרם לים עמוק
37417/09/2015McLane8מלכודות סדימנטים ודוגם נפחים גבוהים
8מיקרוסקופ קונפוקלי עם יכולת הפרדה זמניתדובר מיכשור רפואי37506/10/2015
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8רכישת כלובים ועגלות לבית חיות חדש - קמפוס רמת גןלבוטל37606/10/2015

8ספקטוגרף ומצלמהניו טכנולוגי37715/10/2015
8מכשיקר למיפוי קרניתסקיימד37815/10/2015
37915/10/2015SR researchEye Tracker - eyelink 1000 plus8
ImagesStreamX system8מרקל טכנולוגיות38015/10/2015

38122/10/2015AVBA
High resolution combined sputter coater & 
carbon evaporator

8

38229/10/2015FEI IsraelFIB 8קולונה למכשיר
8ארבע עגלות כלובים לבית חיות בפקולטה בצפתלבוטל38329/10/2015

שחר חיאל38403/11/2015
פיתוח מכלולים עבור מדפסת מיקרולואידית -  הזמנת 

מסגרת
8

Arbitrary waveform generator8להט טכנולוגיות38503/11/2015
8מכשיר למדידת הרכב CHN בחומר חלקיקיפרקין אלמר38610/11/2105
AKTA PURE8דניאל ביוטק38710/11/2015
Linux cluster8דורקום38817/11/2015
8מיקרוסקופ עם משטח דוגמא קבועגטר גרופ38917/11/2015
39024/11/2015cryo diffusion8צנרת לחנקן נוזלי במעבדה
8מערכת רישום אלקטרופיזיולוגית אלחוטיתדיוטרון טכנולוגיות39101/12/2015
39208/12/2015Nano Temperטרמופרזיס - MST 8מכשיר
39308/12/2015McLane8דוגם נפחי מים גבוהים
8מכשיר לייבושפייטק39415/12/2015
8משקפיים למעקב אחר תנועות עינייםנ.ב.ט39515/12/2015
39615/12/2015FEI8חוזה שירות ל 4 מיקרוסקופים
39715/12/2015BrukerAFM 8חוזה שירות ל 4 שנים ל
39815/12/2015Horiba JobinRAMAN 8ספקטרומטר
39915/12/2015Horiba Jobin8ספקטרומוטר
40015/12/2015AVBA8אולטרה מיקרוטום
8רובוט טיפול בנוזליםנאוטק40115/12/2015
8מערכת לניטור פיזיולוגי+תוכנהנ.ב.ט40229/12/2105
8מערכת למשיכת סיביםאבירי טכנולוגיות40329/12/2105
40429/12/2105AVBA8חוזה שירות ל 2 מיקרוסקופים אלקטרוניים
40529/12/2105SUSSSUSS MA6 Gen38
8רכיבים למכשיר MAG GEN3פיקוטק40629/12/2105
8ננוסטרינגאגנטק40729/12/2105
8מיקרו CTמרקל טכנולוגיות40805/01/2016

40902/02/2016HOOG
מערכת תנועה המדמה טיסה, למחקר של תפיסה 

מרחבית
8

41002/02/2016Neuralynx8מערכת רישום אלקטרופיזיולוגית
41109/02/2016PORI8איסוף נתונים בשטח של 1600 מבוגרים

41209/02/2016concilium
תכנון פרוייקט טכני ושירותי ניהול של דאתה בייס 

מעבדתי
8

8מערכת גירוי ורישום מוחאלפא אומגה41316/02/2016
41416/02/2016attocube8קוביות סריקה ננומטריות
8רובוטים לניסוי תפיה מרחביתיאסקווה אירופה טכנולוגיות41516/02/2016
8כלובים מטבולייםלבוטל41624/02/2016
8מערכת התנהגות מסוג Flybowlט. ברקה41701/03/2016
8מיקרוסקופ mRNA-FISHאגנטק41801/03/2016
8מקפיא -86יגב41908/03/2016
8מכשור למעבדהלבוטל42008/03/2016
scanning fluorescent microscope8אחים אייזנברג42108/03/2016
8שרותים למחקרמטריקס42208/03/2016
42315/03/2016Mooring Systems8מערכת כבל ומצופים לעגינת תחנת ניטור במים
8מיקרוסקופ inverter, מערכת פלורוסצנטיה ומצלמהגטר גרופ42415/03/2016
AFM8ניו טכנולוגי42515/03/2016
8שירותי נקיון לחדרים נקייםמנפאואר42622/03/2016
8מרכז כירסוםמ.ט.מ שיווק מכונות כלים42722/03/2016
8שרתים 2תים נטקום42822/03/2016
8מד זרם נקודתיויסנס טכנולוגיות42929/03/2016
8מיכשור למעבדה חדשהלבנט43029/03/2016

פיני סבח42705/04/2016
ייעוץ להגשות הצעות מחקר לתוכניות קמי"ן ותוכניות 

נוספות
8

8ציוד מדידהקיסייט42805/04/2016
42905/04/2016Plexon8מערכת רישום אלחוטית 64 ערוצים
43019/04/2016ONDAXUF Raman8
8מערכת לניסוי אלקטרופיזיולוגיאלפא אומגה43119/04/2016
8מיקרוסקופ ואינקובטוראחים אייזנברג43219/04/2016
43303/05/2016concilium"8המשך פיתוח מערכת "גולם
Bonder8פיקוטק43403/05/2016
8קיטים להרצות במרכז הגנומיאלדן43503/05/2016
8קיטים של אילומינה להרצות במרכז הגנומידניאל ביוטק43603/05/2016
8שרות המעבדה ה"חמה"של חברת איזוטופיהאיזוטופיה43710/05/2016
UF Raman8ניו טכנולוגי43831/05/2016
8מערכת לניסוי אלקטרופיזיולוגידניאל ביוטק43931/05/2016
8רכישת ציוד לבית החוילם זיולומיטרון/לבנט/לבוטל/ביוראד44031/05/2016
8מכשור לקליניקה באופטומטריהש.ג. אופטיקס44107/06/2016
Tapestation 42008אלדן44207/06/2016
Laser Vibrometer8פיקוטק44314/06/2016
FACSAria III8בקטלאב דיאגנוסטיקה44414/06/2016
INVERTED MICROSCOPE8גטר גרופ44514/06/2016
44620/06/2016UTN8רקמות לחדר דיסקציה
8צלחות לתרביותנ.ב.ט44720/06/2016
8מערכת מיקרוסקופיםאחים אייזנברג44820/06/2016
8אוטוקלאב הוריזונטלי + רכיביםאורמיר44920/06/2016
44328/06/2016concilium"8המשך פיתוח מערכת "גולם
44428/06/2016lonovation/8מערכת ליצירת ממברנות למדידות מיקרוסקופיותאחים אייזנברג
8מיקרוסקופ קונפוקלידובר44528/06/2016
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44605/07/2016CRESTEDCRESTEC 8תיקון מכשיר
8מערכת סטימולטור אלחוטיתדיוטרון טכנולוגיות44712/07/2016
8מערכת אלקטרופיזיולוגיתנ.ב.ט44812/07/2016
44912/07/2016CyagenKnockin 8עכברי
45019/07/2016EIM8שירותי חישוב מדעי ואחסון מידע
8סטימולטור ו Patchנ.ב.ט45119/07/2016
8אוטוקלאב לבית חיותאורמיר45219/07/2016

ווי אנקור45319/07/2016
פרוייקט גיבוי למידע של אינפורמטיקה ומידע של מרכז 

גנומי
8

IncuCyte System8תעשיות ביולוגיות45419/07/2016

8שעות סריקה ב MRIתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב45502/08/2016

45602/08/2016FEIFIB 8חלקי חילוף ל
8מערכת צילום הקלטה ושידור לעבודה סוציאליתניו ויזיון45702/08/2016
8סקופים למעבדהקיסייט45802/08/2016
8מיחשוב ענןמיקרוסופט/אזטק45902/08/2016
TapeStation8 2200אלדן46009/08/2016
46109/08/2016IL Photonics532nm Laser8
46209/08/2016NORC8תשלום למכון סקרים עבור מחקר
Illumina Myseq8דניאל ביוטק46313/09/2016
8מיכשור בסיסי למעבדהלבנט46413/09/2016
MAXXI68מיקרוטק46513/09/2016
8מיקרוטוםדובר46613/09/2016
DektakXT Profilometer8ניו טכנולוגי46713/09/2016
CellASIC ONIX28מרקורי46813/09/2016
Laser Microdissection8דובר46913/09/2016
47020/09/2016concilium"8המשך פרוייקט "גולם
8תוכנה, בניית שאלון ותמיכה במחקר קליני לבני אדםהעמותה הישראלית למחקרי לב וכלי דם47120/09/2016
HPLC8אלדן47220/09/2016
8חוזה שירות למיקרוסקופים אלקטרוניים לשנת 2017א.ו.ב.א47327/09/2016

47427/09/2016FEI
חוזה שירות וחלקי חילוף ל FIB. חוזה שירות 

למיקרוסקופים נוספים
8

8מכשיר עוקב תנועות עינייםנ.ב.ט47527/09/2016
8הפקת קורס MOOC מקווןאקדמיה מקוונת47610/10/2016
8מפצלי תמונה למיקרוסקופיהאחים אייזנברג47701/11/2016
8מצלמות sCMOS למיקרוסקופיהבן משה47801/11/2016
8מצלמה למדידות מהירות ברגישות גבוההאחים אייזנברג47901/11/2016

48001/11/2016Nanion8מערכת למדידת פוטנציאל ממברנה באמצעים אופטיים

Laser Vibrometer8קיסייט48101/11/2016
FTIR8ברגל48208/11/2016
8מיקרוסקופאגנטק48308/11/2016
8חוזה שירות ל 4 שנים ל AFM Iconניו טכנולוגי48415/11/2016
48522/11/2016Bio LogicPotentiostats & battery cycler8
ALD8פיקוטק48622/11/2016
48722/11/2016Hiden AnalyticalOEMS+DEMS8
Myseq+covaris+pcr8דניאל ביוטק48822/11/2016
covaris8דניאל ביוטק48922/11/2016
8קלורימטר מסוג DSCאגנטק49022/11/2016
ALD+Plasma8פיקוטק48529/11/2016
48629/11/2016BrukerGlovebox+electrochemical accessories8
8מכשיר הכנת דוגמאות עבור ה semא.ו.ב.א49029/11/2016
49130/11/2016SIRTRACK8קולרים לשפני סלע
8שרת DELLתים נטקום49206/12/2016
III ARIA8בקטאב49306/12/2016
8מכשיר BETגדר' גוליק49406/12/2016
49506/12/2016XenemetrisXRF X-RAY fluorescence8
fragment analyzer8דניאל ביוטק49506/12/2016
Geneschip system8אחים אייזנברג49706/12/2016
QIA cube8אלדן49806/12/2016
Light cycle 4808דין דיאגנוסטיקה49906/12/2016
50013/12/2016ANDOREMCCD 8מצלמה
8שרתים ל Linux Clusterדורקום50113/12/2016
8מכשיר FID/MS/GCפרקין אלמר50213/12/2016
8הסכם התקשרות עבור שיתוף פעולהאי.טי.וי אנרגיה50303/01/2017
8מכשיר צילום ג'לים ומכשיר CR RTביו ראד50403/01/2017
8תנור צינור לטמפרטורות גבוהותאלקטרוטרם50503/01/2017
8רובוטים וציוד עקיבהרובוטיכאן50617/01/2017
ANALOG IQ VECTOR MODULATOR8ג'נרל מיקרוויב50817/01/2017
8פיתוח פלטפורמת אינטרנט - המשך עבודהקונסיליום50924/01/2017
51024/01/2017compuservise8שרת לאחסון חומרי מחקר
51124/01/2017variantyx8שירותי ריצוף וביואינפורמטיקה
8מנדפים לבית חולים הגליל המערבי נהריהאי. די. אס למינאר51214/02/2017
NucleoCounter NC-3000System8תעשיות ביולוגיות51328/02/2017
Light cycle 4808גמידור51428/02/2017
8מיקרוסקופ עם אפוטוםגטר גרופ51507/03/2017
8מכשירי מדידה GPS לחפירות ארכיאולוגיותאטקס מכשירי מדידה51614/03/2017
8ייעוץ והכנת מסמכים ופרסומיםלידאר ד.ש51722/03/2017

8מכשור לבית החולים נהריה ממספר ספקיםרשימת ספקים מתוייקת בקלסר וועדת תשומה51828/03/2017

51928/03/2017AFMAFM 8מיקרוסקופ סורק
OptiMax8לביא52028/03/2017
8מערכת רישום חוץ תאיאלפא אומגה52104/04/2017
8שרת איחסון למעבדותאנקור52204/04/2017
8מערכת צילום ג'לים 600Cלייפג'ן52318/04/2017
8מיקרוסקופ קונפוקליאגנטק52418/04/2017
8אוטוקלאבטוטנאור52503/05/2017
8מיקרוסקופאגנטק52603/05/2017
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פטור לפי תקנהמהות ההתקשרותשם ספקתאריך ההתקשרותמס"ד

8שירות חיצוני לביצוע בדיקות בבעלי חייםאנוויגו52716/05/2017
8מכשיר רובוטיאסקווה אירופה טכנולוגיות52816/05/2017
DLS8דר' גוליק52916/05/2017
8חידוש רשיון תוכנה לפיתוח צ'יפיםקיידנס53023/05/2017
53123/05/2017HeidelbergLaser Litograghy system8
8מיפוי אופטי למסכות optical probesאחים אייזנברג53223/05/2017
53323/05/2017solarsemi8ציוד לפיתוח דגמים לאחר ליטוגרפיה
8קיטים של אילומינה להרצות במרכז הגנומידניאל ביוטק53406/06/2017
Tapestation 8אלדן53506/06/2017
8רובוט טיפול בנוזליםמדטכניקה53606/06/2017
8חוזי שירות למיקרוסקופיםגטר גרופ53706/06/2017
53813/06/2017Hamammatsu8מצלמות נלוות למיקרוסקופ
8שירותי ייעוץ וליווי הגשות למענקי מחקרפנגאה53920/06/2017
CellRad8ווטאירפול54020/06/2017
8הפלגות בספינת מחקרחקר ימים ואגמים54120/06/2017
54227/06/2017PicoQuantTCSPC card and pulsed diode laser8
8מיקרוסקופאגנטק54304/07/2017
8מכשור למעבדהלבנט54404/07/2017
54504/07/2017Compumedics NeuroscanEEG - 8מכשיר למדידת גלי מוח
8חוזה שירות למיכשור בפקולטה בצפתרניום54611/07/2017
Octet RED968רניום54711/07/2017
8מסנתז פפטידים Syro1ברגל54811/07/2017
8מיקרוסקופ סופר רזולוציהדובר54918/07/2017
8מסנן סיב אופטי מתכוונןראנטק אופטיק55025/07/2017
8שרתים עם מאיצים גרפייםאי.איי.אם מערכות ורכיבים55125/07/2017
55225/07/2017CryoConceptGas Handling System8
8מערכת דימותדימות אופטי55308/08/2017
NextSeq 5508דניאל ביוטק55408/08/2017
8מערכת למדידת תאי דלקביו אנליטיקס55522/08/2017
8ספקטרומטר גמא עם רקע נמוךרותם תעשיות55622/08/2017
55722/08/2017EIM8שרתי חישוב
55830/08/2017Anatomage8שולחן דיסקציה וירטואלי
Cryostat8רניום55930/08/2017
8צבר מחשביםתים נטקום56003/10/2017

56125/10/2017Tecom8מערכת מולטי מדיה לצילום והקלטה של מערך הלימודים

8ייעוץ להגשה למענקי מחקר/תוכנית ERCדנה כהן56231/10/2017

טק גרופ/סושיאל טק56331/10/2017
הצגת התקדמות הפרוייקט (בהמשך לוועדת תשומות 

מתאריך 09/02/2017)
8

8מכשיר UV לקריאת ג'ל DNAביו ראד56431/10/2017
56531/10/2107Thermo Fisher8החלפת מקור אלקטרונים
8ציוד למערכות תצפית ל 12 חדרי טיפולנ.ב.ט56605/11/2107
8סורק לייזר תלת מימדגאופוינט56712/11/2017

56812/11/2017Pulse Aerospace
כלי טיס בלתי מאויש עם מכשיר סריקה תלת מימד 

ומצלמת מיפוי
8

8מערכת לנידוף תרמי של שכבות דקותוי.אס.טי56912/11/2017
8מיקרוסקופים מחברת לייקה 2דובר57012/11/2017
8אוטוקלאבים 200 ליטר 3אורמיר57112/11/2017
8בניית סוללות במסגרת פרוייקט אינרפ לשנת תשע"חאי.טי.וי57221/11/2017
8מכשיר קורא פלטותלומיטרון57328/11/2017
8מכשיר לתיעוד ג'ליםדניאל ביוטק57428/11/2017
57506/12/2017S2AReal Time cell history8
ILLUMINA Nextseq8דניאל ביוטק57606/12/2017
8קיטים לרצפיםרניום57712/12/2017
57812/12/2017AxisStreak Camera8
8מכשיר ערבוב מעבדתיטטרא סנס57912/12/2017
58019/12/2017TSE8מערכת למדידת אכילה/התעמלות לחולדות
8מכשיר לביצוע חיבורים עדינים של חוטיםמיקרופוינט58119/12/2017
8מכשיר XRFניו רואד58219/12/2017

אקדמיה מקוונת58319/12/2017
הפקה והכנת קורס אינטרנטי בנושא ארכיאולוגיה 

מקראית
8

אקדמיה מקוונת58419/12/2017
הפקה והכנת קורס אינטרנטי בנושא זהות יהודית 

באמנות נשית
8

58519/12/2017PARTEK
הרחבת אחריות במספר שנים לתוכנה במרכז הגנומי 

בצפת. עבור 2 מכשירים.
8

8מס ספקטרומטר MALDIיאיר טכנולוגיות58626/12/2017
8רובוטים זעיריםרובוטיכאן58726/12/2017
58826/12/2017PicoQuantTCSPC card and pulsed diode laser8
8מכשיר נידוףא.ו.ב.א58926/12/2017
8חוזה שירות למיקרוסקופים אלקטרונייםא.ו.ב.א59026/12/2017
8סטימולטור משוכללאלפא אומגה59126/12/2017
Reactor System8מדנט59202/01/2018
8חוזה שירות למיקרוסקופים לנת 2018אף.אי.איי ישראל59302/01/2018
8שרות המעבדה ה"חמה"של חברת איזוטופיהאיזוטופיה59402/01/2018
8פינוי חומ"ס לשנת 2018 עבור הפקולטה בצפתטביב59502/01/2018
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