
 מסד נתוני חברות בתחום האופטיקה

KLA-Tencor 
מפתחים פתרונות חדשניים המאפשרים לחברות האלקטרוניקה לייצר שבבים  בחברה
  תוך העלאת התפוקה והאצת מחזורי הפיתוח והייצור. חכמים ומהירים יותר, קטנים,

KLA-Tencor  בת של -ישראל היא חברהKLA-Tencor .העולמית 
 . עובדים 400-ומונה מעל ל 1986-החברה נוסדה בישראל ב 

 Optical Metrologyבחברה פועלות מספר חטיבות. רוב העובדים משויכים לחטיבת ה 
 comtencor.-http://www.kla   המנוהלת בארץ

  

 אופגל
 IR -חברת אופגל הממוקמת בכרמיאל, מפתחת ומייצרת מערכות הדמאה לתחום ה

http://www.opgal.com 

  

 אופיר אופטרוניקס

מתמחה בפיתוח וייצור עדשות  בירושלים חברת אופיר אופטרוניקס הממוקמת בהר חוצבים
 IR -   http://www.ophiropt.com.לתחום ה

  

  אופיל
 .ברחובות החברה ממוקמת בפארק המדע - UV. אופיל מפתחת ומייצרת מצלמת קורונה ל

http://www.ofilsystems.com 

  

  אורד
 חולון מיקום . ואש  אופטיקה העוסקת בתחום הביטחון, בטיחות -חברת אלקטרו 

http://www.orad.cc 

  
  אלאופ

אופטיקה מהגדולות והוותיקות בישראל, מתמחה  -חברת אלאופ היא חברת האלקטרו 
יועדות בעיקר לשוק הצבאי בעיקר במערכות לייזרים ומערכות תצפית לתחום התרמי, המ

 http://www.elop.co.i  רחובות מיקום . בטחוני
  

  אלביט מערכות
 http://www.elbitsystems.com  חיפה חברת אלביט מערכות ,

   

ODF  
מפתחת ומייצרת מערכות תצפית ליישומים צבאיים   ODF Optronics  חברת

 תל אביב מיקום . ובטחוניים
 http://www.odfopt.com   או -http://www.israeldefense.co.il/he/company/odf

optronics         

  

  אפלייד
 http://www.appliedmaterials.com  רחובות  אפלייד מטריאלס

  

  אופטיקל -א 
 optical.com-http://www.a  חולון יצרנית אלמנטים ורכיבים אופטיים הממוקמת באזור
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 CI - Systems  
  מגדל העמק  גופים שחורים, קולימטורים, חברה המפתחת ומייצרת ציוד מדידה

/systems.com-http://www.ci 

  

  התעשייה האווירית
 ליד נתב"ג  . מחולקת למספר חברות  התעשייה האווירית

 .אופטיקה, אלקטרוניקה, ים, יבשה -אלקטרו  ,תחומי פעילות מרכזיים: תעופה, חלל
http://www.iai.co.il 

  

  טמק
  - IR.עוסקת בפיתוח וייצור עדשות ואלמנטים לתחום ה ביבנה חברת טמק הממוקמת

http://www.temmek.com 

  

  יארד
 .קיבוץ יגור אופטיקה והפיסיקה -מכון יארד עוסק בפיתוח ומחקר בתחום האלקטרו 

http://www.iard.org.il   
 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=671542    ראו כתבה

  

  מפרולייט
 אור עקיבא אזור תעשייה . תחומי פעילות מרכזיים: כוונות אופטיות, טריטיום ומוצרי לדים

http://www.meprolight.com 

  

  נובה מדידות
 רחובות  . תחומי פעילות מרכזיים: כוונות אופטיות, טריטיום ומוצרי לדים

http://www.nova.co.il 

  

  קונטרופ
 הוד השרון  חברה העוסקת בפיתוח מערכות תצפית ואיכון לשוק הבטחוני

http://www.controp.co.il 

  

camtek  
 - חברה המפתחת ומייצרת מכונות לבדיקה אופטיות של מוליכים למחצה ו

 .PCBמגדל העמק מיקום 
http://www.camtek.co.il   או  hq-http://www.camtek.com/contact/contact 

  רפאל
 http://www.rafael.co.il   וכן משגב  מיקום, קריות   רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ

  שמיר
 .ומתמחה בתחום תכנון ופיתוח עדשות , בגליל העליון אופטיקה הממוקמת -חברת אלקטרו 

http://www.shamir.co.il 
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  סנסו אופטיקס
  - IR.מפתחת ומייצרת מערכות תצפית לתחום ה ביוקנעם חברת סנסו אופטיקס הממוקמת

s.comoptic-http://www.senso 
  

  אורבוטק
מפתחת ומייצרת מכונות בדיקה לתעשיית המוליכים  ביבנה חברת אורבוטק הממוקמת

 http://www.orbotech.com  .למחצה
  

HOLO/OR  
 http://www.holoor.co.il  מיקום נס ציונה  . חברה העוסקת באופטיקה דיפרקטיבית

  

ams  
 חיפה מיקום . ומערכות הדמאה לתחום הרפואה והביולוגיה  חברה המפתחת מיקרוסקופים

http://www.ams.co.il 

  

lumio  
ומסכי מגע מבוססי חישה  ,חברה המפתחת ומייצרת מקלדת וירטואלית

 http://www.lumio.com  .מודיעין מיקום במרחב.
  

mobileye  
חברה המפתחת ומייצרת מערכות התראה לרכב מבוססות מצלמה שמזהה מתי הרכב קרוב 

 http://www.mobileye.com  .ירושליםמיקום  מדיי לרכב שלפניו
  

NANONICS  
 http://www.nanonics.co.il  .ירושלים חברה המפתחת ומייצרת מיקרוסקופים מיקום

Xsight  
 ראש העין מיקום . חברה המפתחת מערכות תצפית לשדות תעופה ואבטחה

s.comhttp://www.xsightsy 

  גביש 
    עומר מיקום פארק תעשייה . חברה המפתחת ומייצרת גבישי ספיר

http://www.gavish.com  

  

  עומק
 mhttp://www.omekoptics.co  גבעת אלה מיקום .חברה המפתחת ומייצרת מיקרוסקופים

 Lumenis 

 /http://www.lumenis.com  יוקנעם עילית  מיקום  חברה העוסקת בציוד אופטי לרפואה

 DeepOptics 

 פתח תקווה מיקום  תכנון עדשות מולטיפוקל מתקדמות
http://www.deepoptics.com/do_site/ 
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