בי"ס לתקשורת
תאריך
שם ספק
סנטרוניקס אביזרי אלקטרוניקה 16/04/2019

מכשיר
מערכת שידור תוצרת AEQ

אחראי ציוד
טל לאור

תעשיה וניהול
שם ספק
אייקובוטס בע"מ
אייקובוטס בע"מ
אייקובוטס בע"מ
א.צ.מ .צפון בע"מ

תאריך
05/07/2016
12/03/2017
14/08/2018
07/05/2019

מכשיר
רובוט שולחני Baxter
זרוע רובוטית SAWYER
זרוע רובוטית SAWYER
מערכת שליטה ובקרה

אחראי ציוד
איריס רכב
איריס רכב
אמיר ביטון
אורן מוזיקנט

מדעי ההתנהגות
שם ספק
עמוס גזית בע"מ
נ.ב.ט .ניו ביוטכנולוגיה

תאריך
12/04/2016
22/05/2017

מכשיר
מערכת EEG
מערכת דימות מוחית

אחראי ציוד
מיכל פנחס
שמואל שאקי

הנדסת חשמל
שם ספק

תאריך

מכשיר

אחראי ציוד
פרופ' שמואל
שטרנקלר/זיו
גלסר

03/03/2016
קיסייט טכנולוגיות ישראל  1999בע"מ
סייבר
תאריך
שם ספק
סייבר קומרשיאל סולושנס בע"מ 02/12/2015

מנהל טכנולוגי
שם ספק
רניום ציוד למעבדות
פיקוטק בע"מ
ברוקר מדעים ישראל בע"מ

תאריך
12/08/2015
18/08/2016
18/08/2016

נתח רשת

אחראי ציוד
מכשיר
 SCADA Platesעמית דביר
SIEM - Arcsight
Traffic Generator

אחראי ציוד
מכשיר
 Facs Analayzerאיתי אריה
 STEMאיתי אריה
איתי אריה
מחליף דוגמאות אוטומטי

מאיץ
תאריך
שם ספק
28/07/2015
איי.אס.איי מכשור מדעי לישראל בע"מ
12/08/2019
מהיר תעשיות מתכת בע"מ

מכשיר
מאיץ טרמיוני
אנטנה

הנדסת מכונות
שם ספק
איטק בע"מ

תאריך
27/04/2015

מכשיר
מכונות מתיחה

סימולציות
שם ספק
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
ארדון ציוד רפואי בע"מ

תאריך
15/04/2015
04/10/2015
14/12/2015

ברלה מקבוצת טלדן בע"מ

22/06/2016

מכשיר
בובת מבוגר
בובת מבוגר
דפיברילטור
מערכת - SimBoost
סימולציה

נריה נסים

פיזיקה
שם ספק

תאריך

מכשיר

אחראי ציוד

אחראי ציוד
יחיאל ושדי
חיים הירשביין

אחראי ציוד
תמיר אילן

אחראי ציוד
נריה נסים
נריה נסים
נריה נסים

ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ 02/04/2015
18/07/2017
אוניברסיטה העברית
15/10/2017
כ.ב.י .להט טכנולוגיות
09/08/2018
אופיר אנליטיקל בע"מ
29/08/2019
אופיר אנליטיקל בע"מ

ספקטרופוטומטר
מערכת לייזר
מערכת אופטית
ספקטרופלואורמטר
ספקטרופוטומטר

רומן גרניוב
פול בן ישי
פול בן ישי
רפאל מינס
רומן גרניוב

מרכז לחקר חומרים
אחראי ציוד
מכשיר
תאריך
שם ספק
קונסטנטין
בורודיאנסקי
 09/11/2016מיקרוסקופ
מיקרוטק ציוד וחומרים
אלכסנדר
מערכת התזה Sputtering-קרסנפולסקי
17/05/2017
וי.אס.טי (שרותים) בע"מ
קונסטנטין
בורודיאנסקי
 12/09/2017פוטנציאל זטה
רניום ציוד למעבדות
04/02/2019בע"ממכשיר לחקר שכבות דקות אלבינה מוסין
איי.טי.אס.אל-פתרונות טכנולוגיים מתקדמים
מכון לרפואה מותאמת אישית
שם ספק
זוטל בע"מ

תאריך
19/11/2018

פרקין אלמר ישראל
אופיר אנליטיקל בע"מ
גטר גרופ בע"מ

18/06/2019
02/07/2019
14/07/2017

ביולוגיה מולקולרית
תאריך
שם ספק
21/10/2015
אורנת ביוכימיקלים וציוד מעבדתי בע"מ
21/10/2015
פרקין אלמר ישראל
03/04/2017
לבנט טכנולוגיות בע"מ
22/08/2018
אגנטק  1987בע"מ
31/12/2018 Cytena GmbH
אידאה ביו מדיקל בע"מ

07/02/2019

הנדסה אזרחית
שם ספק

תאריך

11/12/2017
גיאוסנס בע"מ
22/03/2018
מטאו-טק שירותי מטאורולוגיה בע"מ
כימיה
תאריך
שם ספק
13/03/2016
ד.ש .ביואנליטיקס בע"מ
30/01/2017
מדי פישר הנדסה ומדע ( )2002בע"מ
30/01/2017
מרקל טכנולוג'יס
ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ 28/06/2017
01/10/2017
רניום ציוד למעבדות
ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ 09/01/2018
11/03/2018
איי.אס.איי מכשור מדעי לישראל בע"מ
ספקטרו (ישראל) בע"מ

16/05/2018

אחראי ציוד
אייל שרון

מכשיר
מכשיר אלייזה Elisa -
מכשיר דימוי תאים
ברזולוציה גבוהה  Imager-אייל שרון
 HPLCאייל שרון
אייל שרון
מיקרוסקופ

מכשיר
סורק פלורסנטי מדעי

אחראי ציוד
אבי כץ

מערכת ספירה רדיואקטיבית אבי כץ
חנה אוחרימנקו
אולטרה צנטריפוגה
חנה אוחרימנקו
מיקרוסקופ
מיכאל שרמן
מכשיר לשיבוץ תאים
מערכת הדמיה מיקרוסקופית
מיכאל שרמן
פלורוסנטית

מכשיר
מערכת אלקטרומגנטית
ספקטרופוטומטר

אחראי ציוד
נפתלי
גולדשלגר
נמרוד ענבר

אחראי ציוד
מכשיר
רמי קריגר
פלאש כרומוטוגרפי
חנן טלר
גז אנלייזר
מיכאל פירר
מפריד תאים מחי
רמי קריגר
מכשיר אנליזת יסודות
 XRD-SAXSאלכס שכטר
פאינה נקונצני
ספקטרופוטומטר
יעקב אנקר
מכשיר למדידת צורונים
מכשיר  - ICPריכוז מתכות
רמי קריגר
בתמיסות

אגנטק  1987בע"מ

26/07/2018

אגנטק  1987בע"מ

19/08/2018

ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ 18/06/2019

מכשיר לאנליזה תרמית
DSC
גז כרומוטוגרפיה  -מס
ספקטרהGC-MS-
כרומוטוגרפיה נוזל-מס
ספקטרה LC-MS

תיאודור שטרן
שיבי דרורי
רמי קריגר

