שם
בזק לילי

מנחה
תואר
ראשון ,שלישי ד"ר לבנון ארז
פרופ' עופרן ינאי
ראשון ,שני

ברודי אהרון

שלישי
ראשון ,שני
שני

פרופ' עופרן ינאי
ד"ר שאול אורית
פרופ' עופרן ינאי

קוצר שולמית

שני ,שלישי

פרופ' שהם יעקב,
פרופ' מר רמית
פרופ' כהן סיריל

שניר רותם

שלמון-דיבון מלי

ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני,
שלישי

פרופ' מליק צבי,
פרופ' ניצן ישעיהו,
פרופ' מר רמית
ד"ר יובן-גרשון תמר,
ד"ר שפי אורית
פרופ' מיכאלי שולמית

טיקוצקי רביד

שני

אטל שני

שני

צוווילינג מוטי

שלישי

פרופ' אונגר רון

עזר אדוה

שלישי

פרופ' שב-טל ירון

פלדשטיין אורית

שלישי

פרופ' גינזברג דורון

טלר מיכל
ניגרי גבריאלה
קלמנוביץ גיל

ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני
ראשון ,שני

פרופ' ניר אורי
פרופ' ניר אורי
פרופ' מר רמית

חזני-פאוקר מאור

שלישי

פרופ' ברדה-סעד מירה

מקום עבודה
מכון גנטי ,בי"ח בילינסון
SQream technologies
http://sqream.com/
IBM Research
חברת אסטרהזניקה
פיליפס מדיקל ,מתחם חיפה
http://www.healthcare.philips.com/main/pr
/oducts/solutions/intellispaceportal
מכון דוידסון לחינוך מדעי
http://davidson.weizmann.ac.il/
חברת טראקוט
theracoat.com
אוניברסיטת אריאל

Insight Biopharmaceuticals
insight.co.il
בית חולים איכילוב
Tamsc. Gov.il
אוניברסיטת אריאל
www.ariel.ac.il

שיבא ,אסותא
www.sheba.co.il
BioMedical Strategy
http://www.ebms.co.il/
אוניברסיטת תל אביב
מכבי שירוי בריאות
שטראוס מים
strauss-water.com
בית חולים בלינסון

תפקיד
ביואינפורמטיקאית ,אחראית על ניתוח נתוני ריצוף
מומחה בתחום בסיס נתונים גנומי
מדען נתונים
מנהלת תחום דיאגנוסטיקה בחברת תרופות
מהנדס תמיכה במוצר ,יישום הדמיה קלינית ופלטפורמות ,בריאות,
מידענות ,פתרונות ושירותים
ראש תחוום למידה מרחוק
חוקרת פרה קלינית בחברה המפתחת מוצר לשיפור הטיפול בסרטן
שלפוחית השתן וכליות
חוקרת ומרצה ,ראש המעבדה לביואינפורמטיקה גנומית

מנהל מתקן ייצור פארמצבטי
עובדת מעבדה במעבדת מחקר על דלקות מפרקים במכון
הראומטולוגי
חבר סגל בכיר במחלקה למנהל עסקים ,שותף לפרויקטים במחלקה
למדעי המחשב וביולוגיה ,יועץ בתחום של למידת מכונה וכריית מידע
בתעשיית ההיי-טק ,משתף פעולה עם גופים ציבוריים ואזרחיים כאחד
אמבריולוגית במעבדות ( IVFהפריה חוץ גופית) ,אחראית תחום
הבטחת ובקרת איכות
יועצת קליניקה ורגולציה לחברות המפתחות מכשור רפואי
מנהלת המעבדה לפסיכאטריה ביולוגית בפקולטה לרפואה באונ' תל
אביב
עבודה במעבדה לסיווג רקמות
מנהל קניין רוחני
אחראית היחידה למחקרים קליניים במכון לגסטרואנטרולוגיה

שם
סאלם יניב

קלו אלון
רוזנבוים ליאור
מיסליוק אינה

תואר
שלישי

מנחה
פרופ' ניר אורי

שני
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני
שני

ד"ר אוקון איתן
פרופ' שב-טל ירון

חברת VBL
http://www.vblrx.com/
הייטק
בית חולים שניידר

פרופ' מיכאלי שולמית
פרופ' אונגר רון,
פרופ' מיכאלי שולמית
פרופ' שרדני בנימין
ד"ר יובן-גרשון תמר
פרופ' מר רמית

אופקו ביולוג׳יקס
צ'ק פוינט
checkpoint.com
בית חולים העמק
בית חולים איכילוב
גננטק ,קליפורניה ארהב

מעבדה אימונולוגית
טכנאי מעבדה במעבדה להשתלות מח עצם במכון ההמטולוגי
ביולוגיה חישובית

פרופ' מר רמית
פרופ' מיכאלי שולמית

ג'נרל מילס ישראל
מעבדה מרכזית לוירולוגיה בית חולים תל השומר

טכנולוגית הבטחת איכות
מנהל המרכז הארצי לנגיפים זואונוטיים

בית חולים איכילוב
נקסטר -פיתוח תרופות ואביזרים רפואיים
www.nextar.co.il
המכון לרפואה ימית צה"ל
אומריקס ביופרמצבטיקה
https://www.linkedin.com/company/omrix

רופא
מנהלת שיווק ומכירות

עוזרת מחקר בכירה
בית חולים תל השומר ,מרכז חקר הסרטן
 post-doc Broad institute of Harvard & MITפוסט דוקטורט
https://www.broadinstitute.org/

בניאל אביטל
בינדר חגית

ראשון ,שני
ראשון ,שני
ראשון ,שני,
שלישי
שני
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני
שני

פרופ' פרל-טרבס רפאל
ד"ר שוורץ רקפת

דנינו יהודה
מויזיק מיכאל

ראשון ,שני
ראשון ,שני

ד"ר יובן-גרשון תמר
ד"ר שוורץ רקפת

יונגר שרון
ברודי יהודה

שני ,שלישי
ראשון ,שני,
שלישי

פרופ' שב-טל ירון
פרופ' שב-טל ירון

צולנג ענבל
ישח הדר

שלישי
ראשון ,שני
ראשון ,שני

פרופ' עופרן ינאי
פרופ' עופרן ינאי
ד"ר שאול אורית

הספיל חיים גבע

ראשון ,שני,
שלישי
שלישי
ראשון ,שני

פרופ׳ ידיד גל
פרופ' ניר אורי
פרופ' שריד רונית

כהן אסף

שלישי

ד"ר שוורץ רקפת

רוזנטל נעמי
לוסטיג יניב

מקום עבודה

אבוג'ן
הייטק
מיג"ל ( -מכון מחקר) קרית שמונה
www.migal.org.il
אוניברסיטת מקגיל
www.mcgill.ca
אוניברסיטת בר אילן
משרד הבריאות
www.health.gov.il
המכינה לעולים של האוניברסיטה העברית
https://overseas.huji.ac.il/

תפקיד
מנהל פרוייקט בביוכימיה
אנליסט
דיאגנוסטיקה ומחקר במעבדת אימונופנוטייפ של ממאירויות לוקמיות
בילדים
מדען ראשי בפרמקולוגיה פרה-קלינית וקלינית
מוביל צוות מחקר ופיתוח

עוזר מחקר בנושאי מחלות הקשורות לצלילה
אנאליסט בתחום QC

חוקר ניתוח נתונים
מנהל שולחן ערוצים
עוזרת מחקר במעבדה למיקרוביולוגיה
פוסט דוקטורט
מנהלת מעבדה
מרכז בכיר מניעת עישון
מרצה לביולוגיה

שם
בראלי איתי עוז

תואר
ראשון

מנחה
פרופ' שב-טל ירון

מור אמיר

שני ,שלישי

פרופ' שב-טל ירון

הדר מקובסקי

ראשון ,שני,
שלישי
שני
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני
post
שני

פרופ' ניר אורי

פרופ' עופרן ינאי
ד"ר שוורץ רקפת
פרופ' שב-טל ירון

שני

ד"ר שאול אורית

ראשון ,שני
ראשון ,שני,
שלישי
שני
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני
שני ,שלישי
שני

פרופ' שריד רונית
ד"ר שוורץ רקפת,
ד"ר מוטרו בני
פרופ' שריד רונית
פרופ' ברמן-פרנק אילנה

מסה (מזור) שירי
שטטמן אריאל
לוי אופיר
פרידמן עדי

לחמי רוקסן
הרטוב מיכל
רהב איל

גולדשמידט חנוך
רובין מקסים
יוגב טלי
בשארי -אלגד דנה

שלישי
ראשון ,שני,
שלישי
שני
ראשון ,שני

לויתן אורלי

ראשון ,שני,
שלישי
שני
שני

מזרחי קרן
עדי אופיר

ברינברג אני בן

פרופ' שריד רונית
פרופ' שריד רונית

פרופ' שריד רונית
פרופ' מיכאלי שולמית
פרופ' ברמן-פרנק אילנה
פרופ' ברמן-פרנק אילנה
פרופ' גינזברג דורון
ד"ר שאול אורית
פרופ' גינזברג דורון
פרופ' ברמן-פרנק אילנה
פרופ' שב-טל ירון
פרופ' ברמן-פרנק אילנה

מקום עבודה
חברת LifeGene
www.lifegene.co.il
University of Texas Southwestern Medical
)Center (UTSW
http://www.utsouthwestern.edu/
CITY OF HOPE
http://www.cityofhope.org/
אינסייט פארמצבטיקה
תיכון "השלום" מצפה רמון
סטודנט לרפואה תל אביב
מכון ויצמן
אבוג'ן
www.evogene.com
Evogene
http://www.evogene.com/
פרונטו דיאגנוסטיקה
אוניברסיטת בר אילן

תפקיד
סוכן מכירות ותמיכת שטח במכשור בתחום הביולוגיה המולקולרית
פוסט דוקטורט

פוסט דוקטורט
ר"צ מיקרוביולוגיה
מורה ומנהלת את מגמת הביולוגיה בתיכון
סטודנט
עמית מחקר
ביולוג מולקולארי
ביולוגיה מולקולארית
ביצוע בדיקות גנטיות בשיטות מולקולריות
מנהלת מעבדה
עובדת מעבדה
ראש מעבדה

pronto diagnostics
המכון לחקר ימים ואגמים בע"מ
http://www.ocean.org.il/
בית החולים תל השומר
ביה"ח הדסה
מכון מקס פלנק ,ברמן ,גרמניה
/www.mpi-bremen.de
מרכז אקדמי רופין עמק חפר
טבע ירושלים

אחראית אקדמית נוער שוחר מדעי הים
מנהלת מחלקה בתחום הבטחת איכות במפעלי טבליות ומשאפים

קוגנייט
חברת תמר לציוד מעבדות מחקר
www.tamar.co.il
אוניברסיטת רטגרס

אחראית פיתוח וחלק מצוות היצור
שיווק מכירות ואפליקציה של מכשור וריאגנטים למעבדות מחקר
ומעבדות דיאגנוסטיות בתחום מדעי החיים
פוסט דוקטורט

אוגמנטי
חקר ימים ואגמים
http://www.ocean.org.il/mainpageeng.asp

מדען
עוזר מחקר במחקלה לפיזיקה וביולוגיה

עובדת מעבדה במרכז לנגיפים
סגן מנהל המחלקה לפתולוגיה
פוסט דוקטורט

שם
שמחוני אורית

תואר
שלישי
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני,
שלישי
שני
שלישי

מנחה
פרופ' כסלו מרדכי
ד"ר שאול אורית

מקום עבודה
אוניברסיטת בר אילן
קופ"ח כללית

חוקרת
מעבדה מיקרוביולוגית

ד״ר שאול אורית,
פרופ׳ ידיד גל
פרופ' מיכאלי שולמית
ד"ר שאול אורית

בית חולים תל השומר

מנהלת פרויקט מחקרי בתחום מחלות אוטואימוניות

בית חולים מאיר
מכון וולקני

סטאג׳רית לרפואה
פוסט דוקטורט

וטין גד

ראשוןpost ,

ד"ר אפלבום ליאור

טקץ איתי
צ'נישב בלה
גור לירון

ראשון ,שני,
שלישי
שלישי
ראשון ,שני

פרופ' מיכאלי שולמית
פרופ' שיינברג אשר
ד"ר בן-ארויה שי

קוצר נגה

שני
post

פרופ' שב-טל ירון
פרופ' שב-טל ירון

מזרחי-דגרי טליה

שלישי

ד"ר שאול אורית

Cedars Sinai Medical Center, Los
Angeles, California
http://web.csmc.edu/
סנס-מוד Sensemode
www.sensemode.com
ביה''ח בלינסון
טבע תעשיות פארמצבטיות
Teva.co.il
הזרע סידס
מכון ויצמן INCPM,
http://g-incpm.weizmann.ac.il/
מרכז רפואי מאיר כפר סבא

פוסט דוקטורט

תבק (קניאל) יונית

ראשון ,שני

פרופ' כסלו מרדכי

חאג׳ יחיא נסרין

תפקיד

מייסד ובעלים של חברת סנס-מוד העוסקת בפיתוח ויצור מערכות
ניטור ובקרה מרחוק
סגנית מנהלת מעבדה ביוכימית
אחראית רישום במחקר ופיתוח של תרופות גנריות
עוזר/ת מחקר צוות  BTבתחום הגנטיקה והגנומיקה של צמחים
מומחית בניתוח דימות

אחראית מעבדה המטוציטולוגית לאבחון ומעקב חולי סרטן (מעבדה
קלינית דיאגנוסטית)
בית ספר קיבוץ ראית ובי"ס "ארץ המוריה" ירושלים רכזת ומורה למדעים בבי"ס

שני
ראשון ,שני

פרופ' שיינברג אשר
פרופ' מר רמית

שיק קוסמטיקה
אוניברסיטה העברית

מנהלת אבטחת איכות ורגולציה
דוקטורנטית

אברהם ליטל

ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני

ד"ר אוקון איתן

תואר שלישי בבר אילן

דוקטורנטית

פרופ׳ ידיד גל

שיבא

מרנלנדר וגנר אביה

ראשון ,שני

פרופ׳ ידיד גל

טבע

בנק רקמות גידוליות  -עובדת במכון האונקולוגי בחקר של סרטן;
איסוף רקמות במהלך ניתוחים לצרכי מחקר ועיבודן
מדען מערכת העצבים המרכזית

דורון רביד

שלישי

פרופ׳ ידיד גל

וולפה מרינה

שלישי
ראשון ,שני
שני

פרופ' ניר אורי
ד"ר שאול אורית
פרופ׳ ידיד גל

המכללה האקדמית ת"א יפו והאוניברסיטה
הפתוחה
אוניברסיטת בר-אילן
קוגנייט ביוסרוויסס בע"מ
IBM
www.ibm.com

ראש מעבדת מחקר

שטיימין שמעוני
אביטל

זכות רועי

מנהלת מעבדה
גידול תרביות תאים כחלק מטיפול בחולים
מוביל תחום מובייל בחטיבת השירותים העסקיים

שם

תואר
ראשון ,שני

מנחה
פרופ' ברדה-סעד מירה

גרוס משה

שני

פרופ׳ ידיד גל

בן משה הילה

ראשון ,שני

פרופ׳ ידיד גל

יצחק ענבל
אוחנה דוד
קרונפלד נעם
נשר אלימלך

ראשון ,שני
שלישי
שלישי
שלישי

פרופ' שריד רונית
פרופ׳ ידיד גל
פרופ' ברודי חיה
פרופ׳ ידיד גל

שני
שלישי
שני
ראשון ,שני

פרופ׳ ידיד גל
ד"ר שאול אורית
פרופ' פרל-טרבס רפאל
פרופ' ברדה-סעד מירה

כתבי דקלה
צנגן אברהם

שני
שני
שני ,שלישי

חסן נירית

שלישי
ראשון ,שני

פרופ' פרל-טרבס רפאל
פרופ' פרל-טרבס רפאל
פרופ' מיבסקי אברהם,
פרופ' ידיד גל
פרופ' שריד רונית
פרופ' ברדה-סעד מירה

פיטרבורג מרינה
לוי שלומי

ראשון ,שני
ראשון ,שני

פרופ' ברדה-סעד מירה
פרופ' כהן סיריל

זלוטניק לנה
קליימן מריאנה
ספרא מודי

ראשון ,שני
שני
ראשון ,שני,
שלישיpost ,

פרופ' בנין אהוד
פרופ' בנין אהוד
ד"ר קורנבליט סיון

Smartzyme
אחים איזנברג
http://www.eisenbros.co.il/
בי"ח בילינסון
חברת סטראטפ Savicell
פוסט דוקטורט בבר אילן

דניגר תרצה

שני ,שלישי
שני

פרופ' אונגר רון
פרופ' אונגר רון

לואינגר (לבנטל)
אילנה

ראשון ,שני,
שלישי

פרופ' אונגר רון

אוניברסיטת בר אילן
JINNI MEDIA
http://www.jinni.com/
אוניברסיטת בר אילן

גונן יוסף

אהלי שחר

מקום עבודה
מעבדה של פרופ' יצחק חביב בפקולטה לרפואה
צפת
http://medweb.md.biu.ac.il/research/izhak/haviv
דוקטורנט ,מרצה
אוניברסיטת אריאל
http://www.ariel.ac.il/research/brain/
דוקטורנטית
אוניברסיטת תל אביב

תפקיד

טכנאי

cognate bioservices
מכללת שאנן
Harlan labratory
Roswell Park Cancer Institute
https://www.roswellpark.org/
בית ספר לכימיה אוניברסיטת תל אביב
מנהלת מעבדה בבר אילן
נוה יער ,משרד החקלאות
מכון ויצמן
http://www.weizmann.ac.il/
איזון פארמה
תיכון באזור מודיעין
אונ' בן-גוריון
http://lifeserv.bgu.ac.il/wb/azangen/
בי"ח בילינסון
ישיבת בני עקיבא

מנהלת הייצור
מרצה
מנהל מחקר ,אחראי על ניסויים של לקוחות
פוסט דוקטורט
עובד מחקר
מנהלת מעבדה במדעי החיים
מהנדס מחקר ,עבודה בשדה ובמעבדה
פוסט דוקטורט
ביולוג
מורה לביולוגיה
פרופסור (חקר המוח)
מנהל מעבדה
מורה למדעים ולמגמות ביולוגיה וביוטכנולוגיה בתיכון
מובילת מחקר ופיתוח
מומחה אפליקציות
עובדת מעבדה ביוכימית
עוזרת מחקר
פוסט דוקטורט
היחידה לביואינפורמטיקה ומנהלת מעבדה
מפתח/ת אלגוריתמים
יועצת ביחידה לביואניפורמטיקה ומרכזת המגמה לביולוגיה חישובית

תואר

פרופ' פרל-טרבס רפאל
פרופ' בנין אהוד

מקום עבודה
גאמידור דיאגנוסטיקה
www.gamidor.com
אוניברסיטת תל אביב
www.tau.ac.il
מעבדות חי
מכון אונקולוגי ,בית חולים שיבא
http://shebasuper.tutit5.consistdev.co.il/Do
ctors/861/yair.bar
מעבדת סקר ילודים ,משרד הבריאות
ICL R&D center

שם

פרופ' אונגר רון
פרופ' אונגר רון,
פרופ' שטיינברגר יוסף

מונסנטו-ישראל
אוניברסיטת אריאל ,מכללת לוינסקי,
אורט נוה שרה הרצוג

ראשון ,שני,
שלישי

ד"ר גרבר דורון

בית חולים תל-השומר

ראש צוות ביואינפורמטיקה
מרצה בתחום הביולוגיה,
מורה ורכזת ביולוגיה ומגמה מדעית הנדסית ,רכזת פרוייקט "סודקות
את תקרת הזכוכית"
עובדת מעבדה במעבדה המרכזית הארצית לנגיפים

דוידוביץ עטרת

ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני,
שלישי

פרופ' דון ירמיהו (רמי)

גולודניצקי רדה

שני

ד"ר גרבר דורון

אהרוני שי

ראשון ,שני

פרופ׳ ידיד גל

אוניברסיטת בר אילן -פקולטה לרפואה
http://medicine.biu.ac.il/
המכללה האקדמית להנדסה  , sceמחלקה
להנדסה כימית/ביוטכנולוגיה ; אוניברסיטת בר
אולן ,פקולטה למדעי המח
www.sce.ac.il
ג'י וי קוסמטיקס
www.biotopworld.com
Nova Trials inc

מנהלת מעבדה העוסקת בחקר Hepatitis C virus - HCV

רדלוס ליאור

ראשון ,שני
ראשון ,שני

פרופ' אונגר רון
פרופ׳ ידיד גל

זילברמן שאול

שני

ד"ר שוורץ רקפת

רז ויקי

ראשון ,שני

פרופ' כהן סיריל

לנדמן נורית (שרה)

שני

פרופ' ברודי חיה

מאיר דפנה

ראשון ,שני

פרופ' גרוסמן שלמה

חברת חשמל
Coralogix
http://www.coralogix.com
"בקטלאב דיאגנוסטיקה"
bactlab.co.il / lapidot.com
אנקו
www.enco.co.il
אולפנית לבנות אורט אמונה טבריה
http://www.ulpanit.ort.org.il/
סיסנת

זהר מלי

שני

היקרי אלעד

ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני
ראשון ,שני,
שלישי

דניאל-משולם ענבל

שרף-לוי טליה
פרץ אליאס סיון

קפה אברמוביץ תמי

פנסו יוליה

שלישיpost ,
ראשון ,שני,
שלישי
שלישי
ראשון ,שני,
שלישי

מנחה
פרופ' מיכאלי שולמית
פרופ' ניר אורי
פרופ' בנין אהוד
פרופ' כהן סיריל

פרופ' בייטנר רבקה

תפקיד
מנהלת מוצר ואפליקציית מוצר
פוסט דוקטורט בפקולטה לרפואה ,מחלקה ביולוגיה תאית
והתפתחותית
מנהל מכירות מיקרוביולוגיה
עוזרת מחקר במעבדת מחקר "פיתוח טיפולים בסרטן ריאה"

מרכזת תחום אנדוקריני
חוקרת מיקרוביולוגית

מנהלת המכינה הקדם אקדמית במכללה להנדסה; מרצה
בביוטכנולוגיה ,ביוכימיה ,אנדוקרינולוגיה בבר-אילן ובמכללת sce

רגולציה וניהול מוצר
ניטור מחקרים קלינים )(CRA
תכנות C
מדען ראשי
איש אפליקציה/תמיכה ושווק למכשור וציוד למעבדות הקליניות בבתי
החולים ובקופות החולים
מנהלת מוצר
מורה
מנתחת מערכות

שם
פיטל אליה

תואר
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני

מנחה
ד"ר פז יואב
פרופ' שיינברג אשר

מקום עבודה
FuturaGene
http://www.futuragene.com/
מרכז רפואי רבין

תפקיד
מחקר ופיתוח ורכזת שותפות
ניהול מעבדת מחקר

פרופ' ברודי חיה,
פרופ' שריד רונית

טבע -מעבדה מיקרוביולוגית

ולדמן בן-אשר חיבה

ראשון ,שני,
שלישי
ראשון ,שני

פרופ' דון ירמיהו (רמי),
פרופ' מר רמית
פרופ' כהן סיריל

אוניברסיטת בר-אילן

ניתוח וביצוע בדיקות עומס מיקרוביאלי בחומרי גלם ותרופות על מנת
לעמוד בדרישות התקן ,הדרכת עובדים חדשים לביצוע הבדיקות,
הכנה לביקורת  ,FDAעבודה בתנאי cGMP
מנהלת היחידה לביואינפומטיקה  -הפקולטה למדעי החיים

בסן נעמי

ראשון ,שני

ד"ר פז יואב

סולימאן שמרית

שני

פרופ' שב-טל ירון

שני

פרופ' בנין אהוד

שוהם אפרת

ראשון ,שני,
שלישי

פרופ' כהן סיריל

קומפיוגן
www.cgen.com
Signals Group
http://www.signalsgroup.com/#signals
BrainStorm Cell therapeutics
Brainstorm-cell.com
Savicell
http://www.savicell.com/
מכון אלה למלבאום למלנומה ,מרכז רפואי שיבא
http://www.ella.sheba.co.il/

חוקרת בקבוצת אימונו-אונקולוגיה ,אחראית לפיתוח של מבחנים
אימוניים פונקציונליים
ניתוח נתונים של ניסויים קלינים ,פטנטים ,פרסומים ,ומוצרים כדי
לסייע לחברות תרופות לקבל החלטות עסקיות
מנהלת בקרת איכות ומנהלת פרוייקט CMC

משיח יעקב

ראשון ,שני

פרופ' שיינברג אשר

משטרה-מז"פ

יעקובי שלמה

ראשון ,שני,
שלישי
שני

פרופ' כהן סיריל
פרופ' ברדה-סעד מירה

פדר יובל

שני

פרופ׳ ידיד גל

אליזבטה

שני

ד"ר שוורץ רקפת

NovellusDX
http://novellusdx.com/
מנהל מחקר ופיתוח בתחום תאי הגזע
בית חולים תל השומר
http://www.sheba.co.il/
מורה-דרך ומדריך צילום
ארץ ישראל
www.boletayel.co.il
מומחית אפליקציות
מרכז הגנומי-פקולטה לרפואה טכניון
http://www.medicinelab.org.il/website/inde
x.asp

ספיון עינב

בריימן שי

עוזרת מחקר  -פיתוח של כלי לגילוי סרטן בבדיקת דם
מובילת פרויקט העוסק בחקר וטיפול במלנומה וסרטן העור

מומחה פורנזי לדנ"א וביולוגיה
חוקר בכיר במחלקת מו"פ של החברה

