
רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

תאריך החלטהמטבעשווי התקשרותשם ספקנושאסודר

1

CMS20TMS measurement system for TMS coil+ MRI software - BRAINVOYAGE+ delivery, עבור 

CAMBRIDGE RESEARCH SYSTEMS79,654€15/10/2010החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה

182,021$17/10/2010מדוקהחוג לפיזיותרפיה, עבור הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מערכת למתן גירויים לסורק - FMRIמכשיר 2

149,543$19/10/2010מ"בע (1987)אגנטק ACCESS RT-PCRמעבדה לפסיכולוגיה , פקולטה למדעי החברה3

4

עבור הפקולטה למדעי , תוכנת איסוף נתונים - MP150C המערכת כוללת את תחנת blopac systemsמערכת 

83,081$03/11/2010מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בעהחוג לפיזיותרפיה, הרווחה והבריאות

10/11/2010 96,169₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה, עבור פקולטה למדעי הטבע, PANLABמערכת התניית פחד תוצרת 5

66,443€12/12/2010.מ "ציוד למעבדות מחקר בע- תמר הפקולטה למדעי הטבע, עבור החוג לביולוגיה ימית, Biometra דגם DNAמכשיר להכפלת 6

7

EyeLink 1000 Core Unit, Including + Desktop Mount, including 25mm & 35mm + SR Research 

Head Support .עבור המרכז לעיבוד מידע וקבלת החלטותSR Research Ltd119,232 $ 14/12/2010קנדי

236,673$22/12/2010מ"אחים איזנברג בערני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"עבור בי, קורא פלטות8

29/12/2010 2,290,000₪מרכז החישובים הבינאוניברסיטאיא"רכישות באמצעות מחב9

10

Active Two Base system + Amplifier Module for Active + active מעבדה, פקולטה למדעי החברה  

sensor set with a 68-poleBIOSEMI180,453€30/12/2010  לפסיכולוגיה

100,750€30/12/2010מ"עמוס גזית בעהפקולטה לחינוך, עבור החוג לחינוך מתמטי,.לבדיקת פעילות מוחית (erp-analayzer)תוכנה המיועדת לניתוח נתונים  11

80,000₪03/01/2011מ"בע (1987)אגנטק פקולטה למדעי הטבע, עבור בית ספר למדעי הים,sp scientificמערכת ליאופילייזר לייבוש בהקפאה תוצרת 12

13

SINGLE SYRINGE PUMP +  עבור הפקולטה למדעי הטבע חוג, בקר תמציות ריח+ משאבה לפי פירוט  

09/01/2011 145,175₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעלנוירוביולוגיה ואתולוגיה

Multi-Purpose Chamber with Intellus Control SystemCLF PLANT CLIMATICS60,308$11/01/2011,הפקולטה למדעי הטבע 14

84,054€13/01/2011מ"בע (1997)ציוד מדעי -לבוטלרני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"עבור בי,   מעלות150+מעלות עד - 30 עם טווח טמפרטורות chillerאמבט קירור 15

16

, עבור פקולטה למדעי הטבע, KOPF ELECTRODE MANIPULATOR+ פלטה לסטריטקט + מכשיר סטריאוטקטי 

16/02/2011 61,156₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעהחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה

17

עבור הפקולטה למדעי ,, למחקר מאמץ בהיבט פיזולוגיrun med 700דגם - חיבור מערכת מטבולית למכשיר ריצה  

67,747$21/02/2011מ"בע (1987)אגנטק החוג לפיזיותרפיה, הרווחה והבריאות

08/03/2011 89,000₪מ"בפקס בעהחוג לפיזיותרפיה, עבור הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,BEFAXמערכת אולטרסונד איבחוני  תוצרת 18

28/03/2011 99,303₪ם"קרן מחקרים רפואיים רמבספרא לחקר המוח בלקויות למידה. עבור מרכז אדמונד י,INVIVO ESYS ENTמערכת למתן גירויים  - FMRIמכשיר 19

04/04/2011 2,151,327₪מ"בע (1987)אגנטק למרכז דימות בפקולטה למדעי הטבע (מערכת קונפוקלית) Nikonרכישת מיקרוסקופ מתוצרת 20

21

- תמיכה ל + Microelectrode arrey systemהמעבדה לנוירופסיכולוגיה ,עבור פקולטה למדעי הטבע

Microelectrode arrey26/04/2011 161,841₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בע

22

FREEZEFRAME SOFTWARE  + FREEZEFRAME SOFTWARE +  FREEZFRAME LIGHT/TONE  

27/04/2011 114,100₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעהחוג לפסיכולוגיה, עבור הפקולטה למדעי החברה

71,994€27/04/2011מ"אחים איזנברג בעהחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה, פקולטה למדעי הטבע , OLYMPUSמצלמה למיקרוסקופ תוצרת 23

28/04/2011 126,440₪מ"מרינה דרומית דייברס בעעבור המכון ללימודי ים,  להפלגות מחקרMAKO MODEL BAM06E3מדחס אויר 24

01/05/2011 84,987₪מ"בע (1987)אגנטק מעבדות ביולוגיה, עבור הפקולטה למדעי הטבע, (מיקרוטום)חותך רקמות + אמבט מים 25

02/05/2011 1,254,753₪מ"בע (1987)אגנטק רני'ש צ"עבור בית הספר למדעי הים ע (מערכת קונפוקאל)רכישת מיקרוסקופ 26

124,447£08/05/2011מ"בפקס בעהחוג לפסיכולוגיה, עבור הפקולטה למדעי החברה, TMSמכשיר לגירוי מוחי  27

28

עבור ,  בזמן אמתDNAמכשיר להגברת  + C1Siמיקרוסקופ קונפוקלי  + AxioImagerM2מיקרוסקופ פלוריסנטי ממונע 

1,265,998€15/05/2011מ"בע (1987)אגנטק רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"בי

29

activity wheel software + AWM usb interface for 15 cntr contro; +  monitorized terhered ratעבור 

115,389$25/05/2011מ"ניו ביוטכנולוגיה בעהחוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה

30

ethovision XT 6/7 base +module upgrade + ethovision XT 8 base - additional + ethovision XT 8 

multiple body points 26/05/2011 115,621₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעהחוג לפסיכולוגיה, עבור הפקולטה למדעי החברה

2,127,383€29/05/2011מ"בע (1987)אגנטק עבור הפקולטה למדעי הטבע, סורק+ סריקה קונפוקלית ' מע31

32

Megalodon complete + Standard gas plenum canister-black, + Radial scrubber 5 lb ס למדעי"עבור בי  

INNERSPACE SYSTEMS CORP81,799$21/06/2011רני'ש ליאון צ"הים ע

33

 IWT-TECNIPLAST CAGE AND BOTTLE WASHER  +STAINLESS, עבור הפקולטה למדעי הטבע

STEEL CRATE FOR 18  BOTTLES272,573€28/06/2011מ"בע (1997)ציוד מדעי -לבוטל

34

החוג , עבור הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, (מערכת מורכבת)פריטים נוספים +  בזמן אמת DNAמכשיר להגברת 

NEURALYNX413,205$28/07/2011לפיזיותרפיה



תאריך החלטהמטבעשווי התקשרותשם ספקנושאסודר

35

cooled incubator PRO 130 liter + Socket internal ט"מק  ZPR10 + ncubator 406 liters, fan, ס"עבור בי  

65,036€01/08/2011מ"יגב חברה לציוד רפואי בערני'ש ליאון צ"למדעי הים ע

36

מחליף מכאני של + גלגל לפילטרים + קיט למערכת פלורסצנטית + מערכת הפעלה למיקרוסקופ + ריג אלקטרופיזיולוגי 

03/08/2011 196,403₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה, עבור הפקולטה למדעי הטבע, אוביקטי

213,127€08/08/2011מ"לבנט טכנולוגיות בעהחוג לפיזיותרפיה, עבור הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מכשיר לגירוי מגנטי37

11/08/2011 65,458₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעהחוג לפסיכולוגיה, עבור פקולטה למדעי החברה ethovision XT base2nd and further license מעקב אנליזה - 38

39

 עבור מעבדת הקוגניציה DATA MINING TOOLלהפחתת נתונים + תמיכה טכנית ללא עלות + חגורת נשימה 

16/08/2011 144,624₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעבפקולטה למדעי החברה, החברתית

40

 + STEREO TAXICמכשיר לקיבוע ראש של חולדה ,, החוג לפסיכולוגיה, עבור הפקולטה למדעי החברה

INJECTOMATE16/08/2011 63,684₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בע

411,510€17/08/2011מ"עמוס גזית בעעבור הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, GEOGRAPH XL 32 EEGמכשיר איסוף מידע דגם 41

42

ס "ביה, פקולטה ללימודי רווחה ובריאות,  נשים400איסוף נתונים וראיונות במחקר בנושא מודעות לבדיקות סרטן בקרב 

17/08/2011 70,272₪ר אבי גריפל"דלעבודה סוציאלית

81,884₪21/08/2011מ"קירוסקאי בעעבור פקולטה למדעי הטבע  ,X773X650 HOBARTמ"מ1260" גודל כפול"מדיח סירים ותבניות 43

224,445€23/08/2011מ"יזמקו בעעבור מעבדה לשונית חדשה בפקולטה למדעי הרוח, חוזה שירות לשנה  + TANDBERG' מעבדה לשונית מתוצ44

106,534$23/08/2011מ"יזמקו בעשדרוג ציוד למעבדה הלשונית בפקולטה למדעי הרוח45

72,634€28/08/2011(ביקונטק) BEACON TECH LTDעבור רשות המחקר, 22.01.06- י הסכם לשיתוף פעולה מ"מענק הצלח עפ-ייעוץ וסיוע בעריכת בקשה והגשתה46

47

 FREEZEFRAME SOFTWARE + FREEZEFRAME, החוג לפסיכולוגיה,  עבור הפקולטה למדעי החברה

SHOCK CONTROL EXPANSION KITCOULBOURN INSTRUMENTS, INC64,859$06/09/2011

48AUTOCLAVE 75 litres, top loading, incl. 3 baskets, 69,224€14/09/2011מ"יגב חברה לציוד רפואי בערני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"עבור בי

20/09/2011 1,076,986₪י מערכות רפואיות'היטאצספרא לחקר המוח בלקויות למידה. רכישת מערכת ספקטרוסקופית פונקציונלית באינפרא אדום עבור מרכז אדמונד י49

22/09/2011 264,840₪המכון הגיאופיסי לישראלעבור רשות המחקר, שירותים גיאופיסיים50

27/09/2011 191,157₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה, עבור הפקולטה למדעי הטבע, מערכת לניסוי אלקטרופיזיולוגיה51

83,417€02/10/2011מ"בע (1997)ציוד מדעי -לבוטלעבור פקולטה למדעי הטבע,  (לפי פירוט)ציוד למעבדות לפסיכולוגיה 52

53stimulator 2100 + אמפלפייר מגבר  + model head stage 180004/10/2011 140,692₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעעבור פקולטה למדעי הטבע

54

Guava easyCyte 5HT, Base System + guavaSoft software package for guava + Shipping to 

Oregon State  רני עבור החוג'ש ליון צ"ס למדעי הים ע"בי-לביולוגיה ימית  UniversityMILLIPORE CORPORATION188,392$09/10/2011

55

בתוכנת )וביצוע עיבודים סטטיסטיים בסיסיים, קליטת נתונים ובדיקתם,פיקוח+  ראיונות טלפוניים 1,200ביצוע 

SPSS).,25/10/2011 110,730₪ר אבי גריפל"דס לעבודה סוציאלית"עבור ביה

56

Mcrosensor Multimeter 4  + SensorTrace Pro + Sulfide Gas Mcrosensor, ש"ס למדעי הים ע"עבור בי  

UNISENSE A/S66,780€26/10/2011רני'ליאון צ

Research by using the shipOCEAN EXPLORATION TRUST365,000$27/10/2011, רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"עבור בי57

58Micro Oxygen Meter  + PH MICRO SET RS232 + mplantable micro oxygen sensor,27/10/2011 83,634₪מ"ברלין טכנולוגיות בעעבור רשות המחקר

77,167$27/10/2011מערכות מדוייקות C.S.Sעבור המכון ללימודי ים, אחריות שנתיים+  כולל פריטים בהזמנה PROFLEX500RTK דגם GPSמכשיר ניווט לוויני 59

60Eye-tracking system, Tobii TX300, עבור פקולטה למדעי הטבעTOBII TECHNOLOGY AB354,143$03/11/2011

07/12/2011 171,376₪מ"סט הנדסת מערכות בע-אונעבור הפקולטה למדעי החברה, ילד למעבדה לפסיכולוגיה-ציוד צילום וידיאו ועריכה למחקר קשרי הורה61

156,600₪29/12/2011עודד גושןס למינהל עסקים"עבור ביה, ניהול משחק מנהלים62

COULBOURN INSTRUMENTS, INC19,510$04/01/2012המעבדות לפסיכולוגיה- החוג לפסיכולוגיה , עבור הפקולטה למדעי החברה,  מערכת להתניית פחד63

HITACHI MEDICAL SYSTEM172,500€11/01/2012ספרא לחקר המוח בלקויות למידה. עבור מרכז אדמונד י, מכשיר לסריקת מוח64

47,942€31/01/2012מד-גטר ביוהחוג לפסיכולוגיה, מיקרוסקופ עבור הפקולטה למדעי החברה65

15,855€20/02/2012מ"בע (1987)אגנטק ש זינמן"מצלמה ניקון עבור המכון לארכיאולוגיה ע+מיקרוסקופ66

289,084₪15/03/2012מ"ראד לבורטוריס בע-ביורני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"בי, עבור החוג לביולוגיה ימית, מערכת לביולוגיה מולקולרית67



תאריך החלטהמטבעשווי התקשרותשם ספקנושאסודר

Angus Fire UK17,524£29/03/2012רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, ANGUSמשאבת מים תוצרת 68

18,725$20/05/2012מ"בע ( 2008 )לומיטרון חוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, מעלות - 80 מקרר מקפיא 69

18,725$28/05/2012מ"בע ( 2008 )לומיטרון חוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, מעלות - 80 מקרר מקפיא 70

34,800€22/05/2012מ"נאוטק מיכשור בענרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, מכשיר לאנליזת חלבונים71

366,176₪31/05/2012טוטנאור יצרני מכשירים לרפואה עבור הפקולטה למדעי הטבע, (2) 5596רכישת אוטוקלאב הוריזונטלי דגם 72

30,915$16/06/2012מ"דניאל ביוטק בעעבור הפקולטה למדעי הטבע, IMAGEQUANT LAS 4000רכישת 73

 רשות המחקרI.S.F- נרכש עבור דורון שלוש, זמן לווין74

CALIFORNIA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY22,220$24/06/2012

44,043€11/07/2012מד-גטר ביורני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"מצלמה עבור בי+ רכישת מיקרוסקופ 75

NEWPORT139,000$05/07/2012הפקולטה למדעי הטבע,  למיקרוסקופ עבור החוג לביולוגיהPHOTON 2רכישת מערכת לייזר 76

N.B.T207,979₪02/08/2012 עבור הפקולטה למדעי הטבעPANLABרכישת מערכת התניית פחד תוצרת 77

78
MULTISPAN24,354נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, GluR6-מציאת חלבון שנקשר ל

$15/08/2012

79
G-tec GUGER TECHNOLOGIES OG51,036פקולטה לרווחה ובריאות, נרכש עבור מרכז לטיפול באמנויות,  משולבתScalMPמערכת 

€21/09/2012

298,350€24/09/2012מ"אחים איזנברג בעמתוצרת אולימפוס עבור הפקולטה למדעי הטבע (מיקרוסקופ)רכישת מערכת מולטיפוטונית 80

Newport Corporatin22,558$12/10/2012נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, שולחנות בולמי זעזועים למעבדות81

28,340€15/10/2012מד-גטר ביו עבור הפקולטה למדעי הטבע ZEISSרכישת מיקרוסקופ 82

78,975$25/10/2012מ"אשכול מערכות ממוחשבות בענרכש עבור רשות המחקר,  משולבתScalMPמערכת 83

06/11/2012 414,872₪סט-אונרשות המחקר , נרכש עבור מרכז לטיפול באמנויות, ציוד אודיו וידאו84

Better Hospital Equipment Corp32,889$23/12/2012נרכש עבור המעבדה לחקר למוח בחוג נוירוביולוגיה ואתולוגיה, מכשיר לקיבוע ראש של חולדה כולל חלפים85

GEOTEK Ltd93,040€24/12/2012רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, מערכת אוטומטית לגידום גלעינים מקידוחים ימיים86

26/12/2012 183,279₪מ"דניאל ביוטק בערני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, מערכת קורא צלחות87

88
רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, מערכת למדידת קרני גמא

GEOTEK Ltd25,718€07/01/2013

PFEIFFER VACUUM GMBH40,097€14/01/2013רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, מכשיר ספקטרומטר89

UNISENSE A/S105,003€07/02/2013רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, רובוט תת ימי לניטור סדימנטי90

SR RESEARCH34,862CAD25/02/2013נרכש עבור החוג לחינוך מיוחד, מערכת למעקב אחר תנועות עיניים91

45,458€21/03/2013עמוס גזית החוג לפסיכולוגיה, נרכש עבור המעבדה לקוגניציה חברתית, acti64CHamp with active:  ערוצים64מערכת 92

Brain Innovation B.V.13,860€23/05/2013נרכש עבור פקולטה לרווחה ובריאות, TMSמערכת 93

QPS Austria GmbH30,236€30/05/2013נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, מחקר פרא קליני94

21,121$11/06/2013מ"לבנט טכנולוגיות בענרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, 2Aמנדף ביולוגי 95

48,764$16/06/2013מ"אלפא אומגה הנדסה בעמיקרומניפולטור נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע- מערכת לרישום פוטנציאלים של גזע המוח96

29,737€21/07/2013מ"רניום מעבדות מחקר בענרכש עבור המכון לאבולוציה, RT-PCRמכשיר 97

98

נרכש עבור פקולטה מדעי , Bargalהנמכר על ידי חברת , Picospin 45 מדגם NMRרכישת מכשיר  -ספקטרומטר

13/08/2013 240,000₪מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בעהטבע

99

, PCLAMP 10 CNS SOFTWAREתוכנה , יטייזר מקשר בין מגבר אנלוגי למחשב'דיג, מגבר רישום חשמלי תוך תאי

18/08/2013 167,000₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בענרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע

100
נרכש עבור רשות המחקר לאוניד ברודסקי, ייעוץ מקצועי בנושא מיחשוב

SERGEY FERANCHUK21,688$18/08/2013

101
נרכש עבור רשות המחקר לאוניד ברודסקי, ייעוץ מקצועי בנושא מיחשוב

DMITRII KUZMIN19,591$18/08/2013

11/09/2013 155,000₪אקו אושן נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע,  ימי הפלגה בספינת מחקר18השכרת  ספינה 104



תאריך החלטהמטבעשווי התקשרותשם ספקנושאסודר

GEOMETRICS INC276,292$11/09/2013רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, מערכת הידרופונים105

VINCI TECHNOLOGIES22,500€08/10/2013רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי,  מכשירי מדידת קרקע106

BIOFOCUS25,000£27/10/2013נרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, יצירת מולקולה– שירות מדעי 107

163,165₪10/12/2013מ"ניו ביוטכנולוגיה בעהחוג לפסיכולוגיה-עבור פקולטה למדעי החברה, מערכת לרישום מדדים פיזיולוגיים108

26/12/2013 84,000₪מ"לבנט טכנולוגיות בעהפקולטה למדעי הטבע-נרכש עבור המעבדה למדעי טבע וביולוגיה, Refrigeratedצנטריפוגה 109

423,234₪29/12/2013מ"דניאל ביוטק בערני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, FPLC AKTA AVANT 25 מכשיר להפרדת חלבונים מכשיר 110

31/12/2013 106,000₪מ"בע (1987)אגנטק הפקולטה למדעי הטבע-נרכש עבור החוג לביולוגיה, מכשיר לחיתוך רקמות111

01/01/2014 146,400₪מ"מורן בע. ל.שאורנים, נרכש עבור פקולטה למדעי הטבע, Milliporeמערכת לזיקוק מים 112

06/01/2014 282126₪מ"ניו ביוטכנולוגיה בעפקולטה למדעי החברה, נרכש עבור החוג לפסיכולוגיה, מערכת למעקב תנועות עיניים113

15/01/2014 2,200,000₪מד-גטר ביונרכש עבור הפקולטה למדעי הטבע, ZEISS SIGMA HD HR-SEMמיקרוסקופ 114

03/02/2014 161,570₪מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בעהחוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, BIOPACמערכת מדידה לחץ דם 115

11/02/2014 371,504₪מ"רניום מעבדות מחקר בערני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"נרכש עבור בי, XRFמערכת רנטגן 116

20/02/2014 122,840₪מנדלסון נילילימודי המשך, נרכש עבור הפקולטה לחינוך, שירות מקצועי117

39,412$20/03/2014מדיאטקהחוג למדעי המחשב, נרכש עבור הפקולטה למדעי החברה, HPCמערכת 118

SERGEY FERANCHUK28,170$23/03/2014המכון לביופורמטיקה, נרכש עבור ההפקולטה למדעי הטבע, שירות מקצועי119

02/04/2014 1,406,054₪מ"ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בערני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"בי, נרכש עבור החוג לביולוגיה ימית, מערכת ספקטרומטר120

32,450€11/05/2014מ"ברוקר מדעים ישראל בעפקולטה למדעי החברה, נרכש עבור החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, FT-IR Tensor 2ספקטרומטר 121


