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  וננו,  לשנה האקדמית תשע" –קול קורא להצעות לרכישת מכשור מדעי 
  

 חוקרים נכבדים שלום רב,
  

  אנו נערכים למחזור חדש של הצטיידות במרכז הננו ובמחקר ננו באוניברסיטת ת"א.
  

  :  כגוןחשוב  ציוד(ושידרוג) לרכישה , אושר שעברה השנהמ בעקבות בקשותיכם
 E-SEM EDS EBSD upgrade  
 Helium Purifier 

 
לדון בבקשות לרכישת כדי  אוקטוברבמהלך חודש ברצוננו לכנס את הוועדה המדעית של מרכז הננו 

  להחליט על סדר העדיפויות ברכישת המכשור.  ציוד וה
 

  30.9.2015לתאריך אנא העבירו את הצעותיכם ישירות או באמצעות הנציגים של מרכז הננו עד 
בקשת ציוד  :המייל נושא. anava@tauex.tau.ac.il: בדואר אלקטרוני נאוה אריאל שטרנברגלד"ר 
 הועדההתכנסות שליחת הצעות מוקדם תאפשר לנו הכרות טובה יותר עם החומר לפני  .ותשע"

  .ותשפר את הצגת ההצעה
  

מותיהם וש של מרכז הננונים והשאלומשתתפים במילוי הדו"חות הבקשות של חוקרים תבדקנה 
  .מופיעים באתר הננו

 
 :קריטריונים לבחינת הבקשות. 1

 ציוד למחקר בתחום הננו  
  ציוד הנחוץ למחקרים של חוקרים רבים ככל האפשר וכן ציוד שיעמוד לרשות ציבור

  בקמפוסחוקרים רחב 
  אחוז הmatching  

 
 :. מבנה ההצעה2

 (עד עמוד אחד) תאור הציוד והרלוונטיות שלו למחקר בתחום הננו  
 רשימת חוקרים המעוניינים בציוד 
 הצעות מחיר 
 היקף ה matching  לתת (או קבוצת החוקרים) /היכולאשר החוקר/ת  
 בפורמט אלקטרוניהמבוקש המתאר את הציוד  דף נתונים)( 
  נא לצרף קישור מתאים על ציוד רלוונטיעם מידע אם קיים אתר ,  
  פעיל את הציודמתוכנן להכח האדם אשר 
 מיקום הציוד המתוכנן   
  

חברי הועדה הבקשות יוצגו על ידי נציגי הפקולטות בועדה המדעית לכן אנא ודאו ש .3
של  רלהלן פרטי הקשלנוחיותכם, יקבלו את החומר הנדרש מבעוד מועד. הרלוונטים 

 חברי הוועדה המדעית של מרכז הננו:
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 הננו  תראש                  פרופ' יעל חנין

  yaelha@tauex.tau.ac.il                     7561טל: 
  

  הועדה ונציג בית הספר לכימיה יו"רפרופ'  אורי צ'שנובסקי    
  orich@tauex.tau.ac.il                   8325טל'   

  
  נציג בית הספר לפיזיקה              פרופ' יורם דגן

   yodagan@post.tau.ac.il                    5554טל: 
  

 נציג הפקולטה למדעי החיים                  דן פאר פרופ'
  peer@tauex.tau.ac.il                   7925טל:                     
  

 נציגת הפקולטה למדעי החיים     פרופ' רמונה מרגלית
  rimona@tauex.tau.ac.il                     9822טל: 

 
 נציגת הפקולטה לרפואה         ד"ר אינה סלוצקי 

  islutsky@post.tau.ac.il                    6021טל: 
  

  נציג הפקולטה להנדסה        אילן גולדפרבפרופ' 
  ilang@eng.tau.ac.il                     7079טל: 

  
  נציג הפקולטה להנדסה       קובי שויערפרופ' 

  kobys@eng.tau.ac.il                 7559טל: 
  

  נציג בית הספר לכימיה      פרננדו פטולסקי  פרופ'
  fernando@post.tau.ac.il                3278טל'   

  
. הזמנות יצאו מתקציב לאחר החלטת הועדה תשובות ישלחו למגישי הבקשות במרוכז .4

מותנה באישור ועדת ההיגוי של המרכז  matchingמרכז הננו לאחר העברת ה 
  שמתכנסת בינואר.

  
 כוללת תמיכה באחזקת הציוד או בהפעלתו. אינההתמיכה ברכישת הציוד  .5

 
  ולא ינתן כיסוי כספי להפרשי שערי מטבע. בשקליםניתנת ברכישת הציוד התמיכה  .6

  
  בברכה,

  
  שטרנברג-ד"ר נאוה אריאל

 


