
 רכש מחשבים אישיים ומסכים, מחשבים ניידים ושרתים באוניברסיטה העברית
 

(לנוחיותכם מפורטים בהמשך אנשי הקשר  חובה לרכוש ציוד בתחום זה רק מהספקים המפורטים
 לאוניברסיטה).

 את הרכש יש לבצע בכפוף להוראות ההנהלה בנושא רכש: 
 ₪ 10,000לפחות שתי הצעות, מעל  ₪ 3000חייבת בהצעה אחת, מעל  ₪ 3000רכישה בסכום של עד 

 הצעות.  3לפחות 
 ומעלה מחייב מעורבות של ועדת המכרזים לענייני מחשוב. ₪ 60,000רכש בסכום של 

 
 

 ספק קטגוריה יצרן
HP דורקום מחשבים, שרתים 
HP ש.מ.מ. מחשבים, שרתים 
HP  ,נטקום-תים שרתיםמחשבים 
HP זיפקום מחשבים, שרתים 

Dell ש.מ.מ. מחשבים, שרתים 
Dell נטקום-תים מחשבים, שרתים 
Dell בינת מחשבים, שרתים 
Dell סודרי מחשבים, שרתים 
Dell יעל פתרונות משולבים מחשבים, שרתים 
Dell חשבשבת מחשבים, שרתים 
Dell (שרותי מחשוב)בר מערכות לייזר  מחשבים, שרתים 

Lenovo / IBM הראל מחשבים, שרתים 
Lenovo / IBM ש.מ.מ. מחשבים, שרתים 
Lenovo / IBM נטקום-תים מחשבים, שרתים 
Lenovo / IBM סודרי מחשבים, שרתים 
Lenovo / IBM וואן שילוב מערכות מחשבים, שרתים 

Apple 
(Macintosh)  מחשביApple אי. דיגיטל 

Supermicro אי.איי.אם שרתים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 דוא"ל פקס טלפון נייד טלפון שם הנציג ספק

 דורקום
 יוסי שמעוני 

02-
שלוחה   6515001
6 

050-
6313317 

02-
6515006 yossi@dorcom.co.il 

 02-6513204 יוסי פרידמן ש.מ.מ.
050-
3273227 

02-
6524858 yosi@shamam.co.il 

יוליה  ש.מ.מ.
 02-6513204 גילבאום

050-
3352779 

02-
6524858 july@shamam.co.il 

 ש.מ.מ.
 02-6513204 משה בן עמי

050-
3931612  

02-
6524858 moshe@shamam.co.il 

 03-9278390 עדי רוזנברג נטקום-תים
054-
4825202 

03-
9278318 adi@teamnetcom.com 

 03-9196196 יוסי פלג זיפקום
052-
3878234 

03-
9196196 peleg@zipcom.co.il 

 03-7468144 גיא ישראלי   בינת
054-
2855046 

03-
5480087 guy.israeli@bynet.co.il 

 02-6536540 אהרן סודרי סודרי
052-
2677982  

02-
6536540  aron@adas.co.il 

 02-6536540 אבירם סודרי סודרי
052-
3213754 

02-
6536540 aviram@adas.co.il 

יעל פתרונות 
 משולבים

  09-7639461 נון-אבינעם בן
052-
3570140  

09-
7639460  

avinoam.ben-
noon@yaelsoft.com 

 073-2454545 יפעת ולנסי חשבשבת
050-
2121473 

073-
2454546 Yifat@wiz-hw.co.il 

בר מערכות לייזר 
 02-6482055 יניב קאזיוף  (שרותי מחשוב)

050-
09045194 

02-
6482059 yan_bml@netvision.net.il 

בר מערכות לייזר 
 (שרותי מחשוב)

ישראל בר 
 02-6482055 חנין 

054-
8436994 

02-
6482059 israel@bar-sys.co.il 

לייזר בר מערכות 
 02-6482055 אייל גרוס (שרותי מחשוב)

050-
9045190 

02-
6482059 eyal_bml@netvision.net.il 

 02-6556660 אנט לוי הראל
052-
4200980 

02-
6556688 AnetL@harel.co.il 

שילוב וואן 
 03-9767346 חן אזולאי מערכות

050-
2475555 

03-
9767943 hena@one1.co.il 

 אי. דיגיטל

 03-9005355  קובי קליין
050-
8777231 

03-
9026985 

kobik@idigital.co.il 
Education@idigital.co.il 

 03-9208219 קובי קסלר אי.איי.אם
054-
5611222 

03-
9215010 Kobi.k@eimsys.co.il 
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