
רכש מחשבים אישיים ומסכים, מחשבים ניידים ושרתים באוניברסיטה רשימת ספקים ל
 8.19-בתוקף מהעברית 

  .יש לרכוש ציוד בתחום זה רק מהספקים המופיעים ברשימת הספקים המורשים שלהלן
 .אין צורך בהבאת הצעות מחיר נוספות, בכל כמות רכישה -ברכישות לפי תיחור תקף 

 

 
 
 
 
 
 

 ספק קטגוריה יצרן
HP דורקום מחשבים, שרתים 

HP טלדור מחשבים, שרתים 

HP זיפקום מחשבים, שרתים 

Lenovo נס מטח מחשבים, שרתים 

Lenovo אקסס מחשבים, שרתים 

Lenovo הראל מחשבים, שרתים 

Dell + HP א.נין נון מחשבים, שרתים 

Dell + HP מיטווך מחשבים, שרתים 

Dell + HP חיון מחשבים, שרתים 

Dell + Cisco בינת מחשבים, שרתים 

Dell + HP+ Cisco מטריקס מחשבים, שרתים 

Dell + HP + Lenovo ש.מ.מ. מחשבים, שרתים 

Dell + HP + Lenovo מחשבים, שרתים  ONE  וואן שילוב מערכות 

Dell + HP + Lenovo + Cisco נטקום-תים מחשבים, שרתים 

 
Apple 

 
 Appleמחשבי 

 י. דיגיטליא
 ווי דיגיט

 מיקרו ג'וק

Supermicro אי.איי.אם שרתים 

Gigabyte עליתה צג מערכות שרתים 

Dynabook Toshiba מפעיל מחשבים 

Dell אמת מחשוב בע"מ שרתים 
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 דוא"ל פקס טלפון נייד טלפון שם הנציג ספק

6515001-02 ג'רום עטיה  דורקום   6996818-052  02-6515006 jeromea@dorcom.co.il 

 yosi@shamam.co.il 02-6524858 050-3273227 02-6513204 יוסי פרידמן  ש.מ.מ

 july@shamam.co.il 02-6524858 050-3352779 02-6513204 יוליה גילבאום  ש.מ.מ

3931612-050 02-6513204 משה בן עמי ש.מ.מ  02-6524858 Moshe@shamam.co.il 

 dorliz@mafil.co.il 03-5610627 050-9060208 03-5612079 דורלי צור א נין נון

 –נטקום -תים
-ניידים/מסכים

  ציוד קצה

9278206-03 שלומי ירון  054-4825262 03-99787269 shlomiy@team.co.il 

9278206-03 עדי רוזנברג  4825202-054  03-99787269 adi@team.co.il 
 -תים נטקום
שרתים 

אחסון/גיבוי /
תקשורת/אבטחת /

 מידע

9277168-03 דוד רפאל  2010560-052  99787269-03  Davidre@team.co.il 

9277168-03 מאיר אמיר  8800093-052  99787269-03  amira@team.co.il 
 

 ettil@zipcom.co.il 03-5214745 050-8117716 03-9780613 אתי לוין  זיפקום
7468108-03  שלומי זינגר  בינת  054-3134570  03-5214745 Shlomi.Zinger@bynet.co.il  

 אקסס
 rima-v@accesstech.co.il 08-9409684 052-3273268 08-9406610 רימה וולרשטיין 

6506000-03 רפאל ברויאר מטריקס  054-2288177  02-5862622 Refaelbr@matrix.co.il 

 blond@chayon.co.il 09-9451713 050-6330508 073-2633333 בלונד רפאל חיון מחשבים

 nancy@ncr.co.il 02-6736261 050-5633000 1800-224311 ננסי ונטורה מיטווך

 yosik@ness-matach.co.il 03-9113030 054-6999277 03-9113000 יוסי קופרברג נס מטח

 liat@microjuk.co.il 04-8410889 052-3821333 04-8418446 שווגרליאת  מיקרוג'וק

 ווי דיגיט
wediggit 072-2448762 050-8777231 09-8666640 קובי קליין kobi@wediggit.co.il 

 davidbar@taldor.co.il 03-9298399 050-7200752 03-9298070 דוד בר טלדור

 AnetL@harel.co.il 02-6556688 052-4200980 02-6556660 אנט לוי הראל

וואן שילוב מערכות 
ONE 

 אלון קעתבי
03-9767800 

2044350-054  
03-9767943 

Alonka@one1.co.il 

 peerc@one1.co.il 0523888886 כהן גדות פאר

 איי. דיגיטל
idigital 8033685-054 03-9005355 רז מזרחי  03-9026985 razmizrahi@idigital.co.il 

education@idigital.co.il 

9208200-03 ליאנה פאוסט  EIMאי.איי.אם   054-5611682  lianaf@eimsys.co.il 
5770644-052 03-3735104 ירון גיא עליתה צג מערכות  03-9090902 Yaron@tzag-elita.co.il 

 מפעיל בע"מ
6541333-02 052-3250515 02-6541999 ערן די זהב  eran_d@mafil.co.il 
6360919-520 02-6541999 איתן חלפון  6541333-02  ehalfon@mafil.co.il 

5758101-052  הילה אינציג אמת מחשוב בע"מ  7513626-03  Hila.ienzig@emet.co.il 
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