ציוני דרך שנת תשע”ב

יולי 2011
טקס חלוקת דיפלומות

כנס רקיע לבנות בשיתוף צה”ל

סטף ורטהיימר .במהלך המפגשים נבחנו כיוונים
לשיתוף פעולה ,לפיתוח מקצועי אשר ישרתו
את התעשיה והיזמות באזור הדרום .מר סטף
ורטהיימר רוכש הערכה רבה לחינוך המקצועי
וכבר הוכיח פעם אחר פעם שהחלומות
מתגשמים.

דצמבר 2011
ביקור ראש עירית רהט בפרויקט
“שילוב” עבור החברה הבדואית
בטקס שנערך ביום רביעי  13.7.2011במכללה
הטכנולוגית במעמד מנכ”ל קמ”ג אלוף במיל
אודי אדם ,תא”ל שלום בן משה ,מנהל האגף
להכשרה מקצועית  ,יו”ר האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו ,יו”ר הועד המנהל מר פיני
בדש ובכירים נוספים .הוענקו  292דיפלומות
של הנדסאים וטכנאים לבוגרי מחזור נ’ – 57
סטודנטים סיימו את לימודיהם בהצטיינות,
מתוכם  7בהצטיינות יתרה.

ספטמבר 2011
שיתוף פעולה עם מחלבת טרה

לאור הדרישה לכוח אדם טכנולוגי ואיכותי
שישתלב במערך הטכנולוגיה וההיי-טק
הצבאי ,מתקיים זו השנה ה 10-פרויקט רקיע
בשיתוף משרד התמ”ת וצה”ל  .כנס רקיע
התקיים בספטמבר  2011ובו אותרו מועמדות
פוטנציאליות בוגרות י”ב ללימודים במסלול
הנדסאי חשמל .לאחר הגיוס לצה”ל משובצות
המשתתפות בפרויקט “רקיע” במערך הטכני של
צה”ל בחילות האוויר ,החימוש ,הקשר והמודיעין
במקצוע אותן הן למדו .ההשתלבות במסלול
מאפשרת רכישת מקצוע לחיים בתפקיד
צבאי מעניין ואיכותי !!! בוגרות המסלול יכולות
להשתלב לאחר מכן גם בעבודה בחברות הי-טק
אזרחיות.

אוקטובר 2011
סיור בישקר ופגישה עם סטף
ורטהיימר

בהמשך לפתיחתה של מחלבת טרה בפארק
תעשייה נ.ע.ם שליד נתיבות ולאור הקשיים בגיוס
כח אדם פנו נציגי המפעל למכללה הטכנולוגית
על מנת ליצור קורסים משותפים לגיוס עובדים
בתחום החשמל והמכונות  .כתוצאה נפתחו 2
קורסים במהלך חודש ספטמבר  2011בני חצי
שנה במימון משרד התמ”ת להתאמת הנדסאי
חשמל והנדסאי מכונות לצורכי המחלבה
המודרנית החדשה.

בעקבות סדרת פגישות בין הנהלת המכללה
הטכנולוגית למר סטף ורטהיימר חתן פרס
ישראל ,התקיים סיור של ועדת ההוראה העליונה
של המכללה בפארק תפן באוקטובר 2011
אשר כלל ביקור במפעל ישקר ומפגש עם מר

מר פאיז אבו סהיבן ראש עירית רהט מלווה
במ”מ וסגן ראש העיר וממונה על מחלקת
חינוך ד”ר עמר אלהוזייל  ,מר מחמוד אלעמור
מנהל ריאן נכבדים נוספים ערכו ביקור במכללה
במהלך חודש דצמבר  .2011שמעו סקירה על
פעילות המכללה הטכנולוגית בכלל ועל לימודי
הצעירים והצעירות מהחברה הבדואים במכללה
בפרט ,נפגשו עם כ 100-סטודנטים/יות מתכניות
שילוב  4ו .5-ראש העיר עודד את הצעירים
להתמיד בלימודים ולהשתלב בתעסוקה
מכובדת וסיפר בגאווה על ימיו כסטודנט במגמה
להנדסת חשמל במכללה הטכנולוגית .כמו כן,
ציין כי הפרויקט יביא בשורה ותקווה לצעירים
וצעירות תושבי הפזורה הבדואית בנגב .במסגרת
התוכנית זכאים המשתתפים שיבחרו לאחר
תהליך מיון ,בפטור מלא משכר לימוד ,מילגת
קיום ע”ס  ₪1,000בחודש והחזר תשלום בגין
נסיעות במימון משרד התמ”ת.

ביקור אלוף (מיל) אודי אדם – מנכ”ל
קמ”ג

מר אודי אדם מנכ”ל קמ”ג ומנכ”ל עמותת
עתידים הנכנס מר זאב חיות נפגשו במהלך
דצמבר  2011באודיטוריום עם הסטודנטים
של קורס הנדסאי מכונות העומד להסתיים
והסטודנטים של קורס הנדסאי חשמל שהתחיל
במהלך שנת הלימודים .כל משתתפי התוכנית
הלומדים במסגרת פרוייקט עתידים בשיתוף
קמ”ג נקלטים בסיומו בקריה למחקר גרעיני
בתפקידי הנדסאי .כל סטודנט בנוסף למימון
שכ”ל ודמי קיום מקבל מחשב אישי איכותי
מתנת אגודת ידידי עתידים.

חלוקת תעודות למסיימי קורס
תחזוקת מערכות מיכון תעשייתיות –
כי”ל

הטקס התקיים במעמד נציגות בכירה מכי”ל,
הנהלת המכללה ,מנהלי העבודה והמשתלמים.
חלק ממסיימי הקורס הביעו רצונם להמשיך
לתואר הנדסאי .הכשרת עובדי כי”ל קיבל
לאחרונה תנופה במכללה הטכנולוגית בעידודו
של מר אורי לבל מבכירי הקונצרן .תוכנית
הלימודים נבנתה במשותף על ידי צוות המרצים
במכללה ומהנדסי החברה במפעלי ים המלח.

כוללות השמה בעבודה בהתאם למקצוע אותו
רכשו במסגרת הלימודים במכללה .בטרם סיום
הלימודים הפורמאליים נציגים של קונצרן טבע
ברמת חובב הגיעו לראיין את הסטודנטים על
מנת לשבצם במחלקות השונות של המפעל תוך
כדי לימודים .המסיימים בהצלחה את המסלול
יקלטו לעבודה במפעל טבע טק כעובדים מן
המניין.

ינואר 2012
ערב לזכרה של בוגרת המגמה
לאדריכלות

ביום שלישי  10.1.2012התקיים זו הפעם
העשירית ערב לזכרה של בוגרת המגמה
לאדריכלות במכללה הטכנולוגית הציירת
הצעירה והמוכשרת אינה קיז’נרמן-צ’רמושניוק
ז”ל שהלכה לעולמה בטרם עת .הערב נערך
במעמד ראש עיריית באר שבע מר רוביק
דנילוביץ ,בין מארגני הערב משפחת קיז’נרמן,
סטודיו לאדריכלות “ארמון אדריכלים” ,הנהלת
המכללה ,חברת אביסרור שנתנה חסות לאירוע,
מורים ומייסדי קרן “איניקה” .יותר מ 25-בוגרי
המגמה לאדריכלות של המכללה כבר הפכו
ל”-חתני פרס איניקה” .השנה נערכה תחרות
בין פרויקטי הגמר של הסטודנטים בשנה ג’ להם
הוענקו פרסים כספיים.

ביקור ראש עירית ערד

הסבת אקדמאים עולים למפעל
טבע טק

כמסורת רבת שנים ,גם השנה המכללה
הטכנולוגית מפעילה תוכניות ייחודיות להגברת
העלייה מחמ”ע בשיתוף עם הסוכנות היהודית,
משרד הקליטה ומשרד התמ”ת  .במסגרת
התוכנית הגיעו לבאר-שבע  30משפחות
עולים על מנת להשתתף בתוכניות אלו אשר

המכללה קיימה שלוחה בערד בין השנים 1973
ל .2009-הגב’ טלי פלוסקוב ראש עירית ערד
ביקרה במכללה הטכנולוגית באר-שבע .מטרת
הביקור הייתה לבחון דרכים כיצד ניתן להגביר
את המודעות לחינוך הטכנולוגי בערד וזאת לאור
פיתוחה המואץ של העיר בתקופה האחרונה
מחד והתפתויות בתחום התעסוקה באזור
מאידך .במהלך המפגש סקרו מנכ”ל המכללה
מר דב תמיר ובעלי תפקידים נוספים את פעילות
המכללה בתחום ההשכלה הטכנולוגית .גב’
פלוסקוב סבורה כי הקמת גוף חינוכי ברשות הוא
הכרח שיעלה את קרנה של העיר וימשוך צעירים
רבים לערד והביעה התעניינות רבה לחידוש
שיתוף הפעולה.

פברואר 2012
יום זרקור חב’ רותם OPC

במהלך חודש פברואר  2012התקיים יום
זרקור במכללה הטכנולוגית בשיתוף חב’ רותם
המציעה עבודה במישור רותם להנדסאים
במקצועות :חשמל ,מכונות ,אלקטרוניקה,
כימיה ,תעו”נ .ההיענות היתה גדולה בקרב
בוגרי המכללה והגיעו קרוב ל 70-מתעניינים.
יום הזרקור נחל הצלחה רבה ובו נקלטו לעבודה
במישור רותם כ 27-בוגרי המכללה.

מרץ 2012
פתיחת קורס טבחות של נשים
בחברה הבדואית ויוצאי אתיופיה

נפתח קורס ייחודי ללימודי טבחות בפיקוח
משרד התמ”ת בו נוטלים חלק צעירים וצעירות
יוצאי אתיופיה וכן נשים מהחברה הבדואית
הקורס אמור לאפשר תעסוקה עתידית הולמת
לצד הזדמנות לרכוש השכלה מקצועית נדרשת
בעולם העבודה .הקרן לידידות שהינה ארגון
פילנתרופי בראשות הרב יחיאל אקשטיין
נרתמה לסייע למשתתפי הקורס בתשלומי
נלווים ,רכישת ציוד לימודי ,ציוד מקצועי ומלגות.
בתאריך  21.3נערך טקס חלוקת מלגות וציוד
לימודי לתלמידי הקורס תרומת הקרן לידידות
בהשתתפות הגב’ תמר פלד מנהלת תוכנית
המלגות של הקרן לידידות.

פרויקט “מסע”  -עידוד עלייה

פרויקט ייחודי המביא צעירים יהודים בגילאי
 18-30מרחבי העולם לחיות בישראל  10חודשים
בסטטוס של תייר וזאת על מנת לאפשר לאותם
צעירים להכיר באופן אישי את ישראל ולהפגישם

עם התרבות וההיסטוריה ובעתיד להיות אזרחים
בישראל .במכללה מתקיימת תוכנית ייחודית של
מסע רופאים המיועדת להכנה והסמכת קבוצות
רופאים מחבר העמים ובנוסף מופעלות תוכניות
מסע נוספות שעוסקות בנושאים מגוונים  ,נציגי
הנהלת מסע בהרכב של הגב’ איילת תמיר ,מנהל
מסע מר אלון פרידמן ,מנהלת תוכניות מסע
הגב’ פרדה ברהם ומנהלת תחום הגב’ איריס גזית
ביקרו את משתתפי התוכנית וברכו על השיתוף
הפעולה המוצלח.

מצטיינים במכללה

תערוכת בונים בנגב

במהלך חודש מרץ
התקיימה תערוכת
“בונים בנגב” זו השנה
השלישית ביוזמתה
של הגב’ חדווה שקד
שציינה “שחשוב
להעניק במה לצעירים
כשרונים תושבי
האזור” .בתערוכה
הוצגו לראשונה
עבודות של סטודנטים במגמה לאדריכלות
ועיצוב פנים מהמכללה הטכנולוגית .תערוכה זו
מצטרפת ליוזמות נוספות של שיתופי פעולה בין
המכללה לבין התעשייה והמסחר במטרופולין
באר שבע.

אפריל 2012
תערוכת עבודות של המגמה
לתקשורת חזותית
ב 5.3.12-התקיים במכללה כמידי שנה טקס
הוקרה מכובד רב משתתפים במעמד יו”ר
הועד המנהל מר פיני בדש ,מנכ”ל המכללה
מר דב תמיר ,מ”מ ראש העיר ד”ר חפצי זוהר,
מנכ”ל עמותת ידידים מר זאב חיות ,לסטודנטים
המצטיינים משנה ב’ בגין הישגיהם בשנת
הלימודים תשע”א .בטקס השתתפו 113
סטודנטים מצטיינים ובני משפחותיהם מהם
 14סטודנטים מצטיינים יתרה בעלי ממוצע 95
ומעלה! הסטודנטים המצטיינים קיבלו תעודות
הצטיינות וחולקו  20פרסי הצטיינות באדיבות
חברת אביסרור משה ובניו.

קורס לשימור מבני העיר העתיקה

תוכנית ה TOP GROUP-של אינטל שמה לה
למטרה לקדם סטודנטים מצטיינים להנדסאים
ולפעול להשמתם בתעשייה בכלל ובאינטל
בפרט .בטקס סיום התוכנית באינטל קרית גת
הוענקו מלגות לסטודנטים מצטיינים מהתוכנית.
שבעת זוכים הם סטודנטים מהמכללה
הטכנולוגית .כל סטודנט זכה במלגה בגובה
 .₪3,000שיתוף הפעולה ההדוק שמקיימת
המכללה עם חברת אינטל מאפשרת לבוגרים של
המכללה להשתלב בשוק העבודה במהירות תוך
התאמה מרבית לצורכי התעשייה .בין המלגאים
סמאח אלעמור מרהט ,את מה”ט ייצגה גב’ דליה
זילכה מנהלת המחלקה לתוכניות לימודים.

יוני 2012
תערוכת עבודות סטודנטים במגמה
לאדריכלות ועיצוב פנים
תערוכת עבודות גמר של המגמה לתקשורת
חזותית התקיימה במהלך חודש אפריל 2012
והשתלבה עם הגנת פרויקטים בה הציגו
הסטודנטים מגוון עבודות בתחום העיצוב
והתקשורת החזותית מהרעיון ועד להפקתו
המושלמת של הקמפיין ונשוא הפרויקט.
העבודות של הסטודנטים שבוצעו תחת
הנחייתם המקצועית של מרצות המגמה זכו
לשבחים רבים ע”פ חוות דעתם של בוחני מה”ט.

מאי 2012
חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים
במסלול הנדסאי כימיה
במסגרת לימודי אדריכלות ועיצוב פנים
במכללה מתקיים לראשונה קורס בשימור
מבנים .בעיר העתיקה בבאר-שבע עשרות
רבות של מבנים לשימור ,כאשר בפועל רק
לבודדים הוכן תיק תיעוד .הקורס הינו יוזמה של
מר ישראל שטרייכמן חבר הועד המנהל של
המכללה והאדריכלית נאוה בז’ה מרכזת המגמה
לאדריכלות ועיצוב פנים במכללה .פעולות אלו
נעשות במטרה להפוך את המגמה לאדריכלות
בנגב לבעלת דגש חברתי וסביבתי ראוי.
הפרויקט משתלב עם הכרזת ראש עיריית באר
שבע מר רוביק דנילוביץ על מיתוג העיר ,כעיר
ההזדמנויות.

טקס חלוקת פרסי הצטיינות באינטל

בתאריך  28.5התקיים בטבע טק באתר רמת
חובב טקס חלוקת מלגות למצטיינים במסלול
לימודי הנדסאי כימיה .בטקס חולקו  12מלגות
למצטיינים .המלגות מומנו על ידי חברת טבע.
קדם לטקס ביקור במתקנים המרשימים של
המפעל ,שהינו מפעל מוביל בקנה מידה עולמי.
רבים מבוגרי המכללה הטכנולוגית מועסקים
במפעל.

בתאריך  19.6.12התקיימה תערוכת עבודות
לסטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
במכללה הטכנולוגית בהשתתפות :הנהלת
המכללה ,סגן ראש העיר מר אבי וורצמן,
מרכזת המגמה גב’ נאווה בז’ה .בתערוכה הוצגו
פרויקטים של סטודנטים משנים א’ ,ב’ ,ג’.
הפרויקטים כללו מודלים בתלת ממד ותוכניות
של עבודות בנושא של אדריכלות ,התערוכה
שיקפה את הנושאים הנלמדים במגמה
ומאפשרת חשיפה מוחשית לנושאים הנלמדים.

המכללה הטכנולוגית באר-שבע ,ההנהלה ,סגל המרצים ועובדי המנהל
גאים ב 312-הנדסאים וטכנאים ,מקבלי דיפלומות מחזור נא’ 3.7.12
הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו עראר איימן
2.2אבו ראס אחמד
3.3אבו רביעה עלא
4.4אזברגה באקר
5.5אל קיעאן פהמי
בהצטיינות
6.6אלון איתמר
7.7אלעוברה רמי
8.8אלקרנאוי אדם
תעודת הערכה
9.9בן שיטרית ירון
1010בר מיכאל
1111הופמן איתן
1212חיון יובל
1313חייקין מאיר
1414כחלון (יוסף) משה
1515לנדה מיכאל
1616מויסיינקוב אנטון
1717סבצ’נקו טטיאנה
1818פחימה יוסי
1919קנפו רפאל
2020שולוטקו ויטלי
2121שון יצחק
2222שלמאייב דניאל
2323שמעוני יניב
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אוחיון שירן
2.2אזולאי אנה
3.3אזולאי יעקב
4.4אלכסנדרובה אולנה בהצטיינות
5.5בובליל סטיא
6.6דהן שני
7.7זינגר אירינה
8.8חואס יקיר
9.9טפירו ברק
1010יצחקי ורד
1111מושייב נליה
1212מנחם חנית
בהצטיינות
1313מרקוביץ דיאנה
1414נתניה נגה
תעודת הערכה
1515סיסו יעל
1616קרלה כרמית
הנדסאי אלקטרוניקה
1.1אבו גאלי בילאל
2.2אבו צבייח פארס תעודת הערכה
3.3אביזמיל אלירן
4.4אורן מעיין
5.5אמזלג יניב
6.6אקסלרוד נחום
בהצטיינות
7.7בוקרה אסף
בהצטיינות יתרה
8.8ביטון עדי
בהצטיינות
9.9בליי סבטלנה
1010בן עטר מיכאל מיקי
1111חיימוב איגור
1212חנונה אריק שלמה
1313טל לילך
1414ינקו משה נתנאל תעודת הערכה
1515לנקרי גבריאל
1616מוסקוביץ’ דניאל
1717מקייבסקי ויאצ’סל ב תעודת הערכה
1818מרון פליקס
1919נקיסליך דמיטרי
2020סדינקין אלכסנדר
2121פייגין מיכאל
2222פרג’ון ינון ינאי
2323קרוכמלניק אלכסנדר
תעודת הערכה
2424קריספין משה
בהצטיינות
2525רגימוב אורחן
2626רוזנברג לאוניד
בהצטיינות יתרה
2727שייקין יבגני
בהצטיינות
2828שמפר דניאל
הנדסאי חשמל
1.1אדרי יצחק
2.2אוזנה אליהו
3.3אוחיון אדי יהודה
4.4אלוש חיים ויקטור
5.5אלימוב ניקולאי
6.6אקנטייב איוון
7.7בן גדליהו יהודית
8.8ברגד יובל
9.9גורדין לי

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

1010דוידוביץ זיו
1111דניאלי נועה
1212וותד מוחמד
בהצטיינות
1313וקראט עינבר
תעודת הערכה
1414יטח הדר
1515לוי מאור מימון
1616נמצוב אולגה
1717פופוביץ קונסטנטין תעודת הערכה
1818פרץ נתנאל
1919פרץ יאיר
2020צמח אלקנה ניב
2121רוג יחזקאל
2222רולבסקי אלכסיי
טכנאי גרעין
1.1אביטל אמיר ניסן
2.2אברהם שגיא
3.3אברהם אלעד
4.4אדירי עוז
5.5גרשנזון אבי
6.6ויזמן חיים רונן
7.7זיסק אופיר צבי זאב
8.8חלילי אסף שלום
בהצטיינות יתרה
9.9יוני רפי
1010לנקרי רפאל
1111מתוק אברהם
בהצטיינות
1212סולטן משה
1313סופר רועי סלח
1414סלע אדיר
בהצטיינות
1515פיטוסי אופיר
1616רובין אלרן
הנדסאי כימיה
1.1אבו גנים שאדי
2.2אבו סמיר נהלה
3.3אבו קריאת רהאן
4.4אטלס יבגניה
5.5אלבז אבוקרט אסתר
6.6אלהוזייל הנא
7.7אלחזוב דינה
8.8אלימלך אור לי
9.9אלמקיאס סיון
1010אלמקיאס ויקטור ויקי
1111אנשטיין סופיה
1212ביטון אורון
1313בייביץ מרגריטה
1414בן מרגי מיטל
1515ברוך איתן בנימין
1616גרונוב נדז’דה
1717זיו לי אל
1818זק פולינה
1919חאוזי אירן נופר
2020חדד נטלי
2121טל רונן
2222טרייר סטלה
2323יעקובוב אילן
2424כהן אושרית חנה
2525כהן עזרן רינת
2626לוגסי יעקב קובי
2727ליטבין אולגה
2828מטקלוב אוקסנה
2929מלול שחר
3030מרושק אלנה
3131מרעלי אייל
3232ניידה לריסה
3333סוקורצ’וק נטליה
3434סטפנסקי אנה
3535ספוז’ניק לודמילה
3636סרגייב אליונה
3737פק אינה
3838צ’צ’ולין איליה
3939צ’רי נעה
4040רואש פנחס
4141רחימיאן שירלי
4242רחמינוב יוליה
4343ריאדקו-לינדרמן דיאנה
4444שהאב פארוק
4545שיבוני רפאל
4646שינסילוב לודמילה
4747שרצקי לימור
הנדסאי מכונות
1.1אבו גנים ווליד
2.2אוסקר גיל מנשה

בהצטיינות

בהצטיינות

בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

3.3אידזון יגאל
4.4אל פריגאת עטאון
5.5אמנו עמוס
6.6אמר אלירן
7.7בוט יבגני
8.8בנני אלעד
9.9ברשישת מסעוד גדי
1010גבאי ישראל
1111גולדנברג יורי
1212גולוב יבגני
1313דובינסקי בנימין
1414דולז’נסקי ניקולאי
1515חדד יוסי
1616כהן דב
1717מלכה אמיל
1818מרציאנו עופר
1919ניאזוב אהרון
2020סמאדג’ה דביר
2121סמץ יוגב
2222פישצ’יק דמיטרי
2323צמח אוהד יהודה
2424קורן מקסים
2525קינן אלעד אלי
2626שלימגין מקסים

בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

הנדסאי תוכנה
1.1אבו חאמד גברין
2.2אבנילוב גרמן
3.3אגמי נועם
4.4איסמאילוב איגור תעודת הערכה
5.5אלזיאדנה שאדיה
6.6אלחרומי יאסר
7.7ארליך אלישבע
בהצטיינות יתרה
8.8אשכולי שרה
תעודת הערכה
9.9ביבס שיר רחל
בהצטיינות
1010בנפשה אורטל
בהצטיינות יתרה
1111בר יוסף חנה
1212דרוז’ינה מקסים
1313דרור מיכל אסתר
בהצטיינות
1414ווערס (לוי) הדסה
בהצטיינות
1515וייס אביטל גולדה
בהצטיינות
1616זגורי שלומית
1717זיסמן בתיה
בהצטיינות
1818חורי יפית
1919טולדנו דבורה אלישבע
2020יוגב אפרת
תעודת הערכה
2121יעקובוב רסים
בהצטיינות
2222יצחק פור הדסה
בהצטיינות
2323כץ אליענה לאה
בהצטיינות יתרה
2424לוגסי ורדית
2525לוין חיה שרה
2626ליבנה עדנה
בהצטיינות
2727מליקר לירון
2828מלכה בת שבע חנה בהצטיינות
בהצטיינות
2929מעוז עדי
3030ניסנבאום מיכאל
3131ניצקי איזקסון אסתר בהצטיינות
בהצטיינות
3232סבן אורלי
3333סמיאונידי (אליזרוב) נטלי
3434סעדתמנד אסתר בהצטיינות יתרה
בהצטיינות
3535עדני תמר
3636עזרא יעל
3737עמנואל ברכה לאה
3838פילו שולמית
3939קוזלוב אנדריי בהצטיינות יתרה
בהצטיינות
4040רודריגז אורה
4141שטינברג שרה בהצטיינות יתרה
בהצטיינות
4242שלומאי אלה
4343שפירא עדינה
הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אהוד עומר
2.2אורן עמית
3.3אטייה דנה
4.4אל נאשף נוזהה
5.5אפלבאום פינקו מיכל
בהצטיינות
6.6בואנוס הילה
תעודת הערכה
7.7בוחבוט בת אל
8.8ביטון שי
בהצטיינות
9.9בן דוד ישראל
1010בן מאור אורטל
1111ברוק סבטלנה
1212דיגורקר כלנית
1313דמרי יוסי

המכללה הטכנולוגית באר-שבע ,רחוב בזל  ,71באר-שבע 84100

בקרו אותנו באינטרנטwww.tcb.ac.il :

1414דנינו פזית
1515ויצמן שי
1616חביב אלי
בהצטיינות
1717חדד נופר
1818חמראוי רועי
1919יצחק עוזי
2020כהן איתי
2121לובקין טטיאנה
2222ליבוביץ מיכל
2323ליס דיאנה
2424ממוטנקו קטיה
2525סיאונוב רעיה
2626סיבוני אושרית
2727סקרה מור
2828סרוסי אייל
בהצטיינות יתרה
2929עזריה שמעון
3030פיטוסי הילה
3131פרלמן אלינה
3232צרפתי אלעד
3333קורסיה אלעד
3434קזרינסקי דניאל
3535קליין אורנה
3636קרשגייב ויולטה
3737רבאיב ולדלן
בהצטיינות
3838רוזמבלט אלינה
3939רויטמן עודד
4040רחמינוב אוה
בהצטיינות יתרה
4141ריים איליה
4242שטיימן דניאל
4343שי דנה
בהצטיינות
4444שניידר מיכאל
טכנאי תעשיה וניהול
1.1איבגי גיל
2.2אסייג מאיר
3.3באדם בני
4.4בן טוב מינו
5.5גוסלקר עופר
6.6חדד יוסף
תעודת הערכה
7.7חדידה אילן
בהצטיינות
8.8חזן בת-חן
בהצטיינות
9.9יוסף אליהו
1010לב עליזה
1111מוטיאי יהודה
1212מזרחי נחום
1313מיקי יאיר
בהצטיינות
1414סקורי דוד משה
1515קרפק ויקטוריה בהצטיינות יתרה
בהצטיינות

הנדסאי תקשורת חזותית
1.1איגנטצ’נקו ילנה
תעודת הערכה
2.2אליאב נחמה
3.3אמזלג שני
4.4בוסיבא רינת
5.5בן גיגי שוקרון מריאן תעודת הערכה
6.6בנימיני שרה אסתר בהצטיינות
בהצטיינות
7.7ברייזכר אווה
8.8גבאי מאור
9.9דרעי חנה
1010דרעי ברוריה
תעודת הערכה
1111וובצ’וק יליזבטה
1212וינטר יצחק
תעודת הערכה
1313ורש אליעזר
בהצטיינות
1414זאגורי יעל
1515חדאד הילה
1616טורגמן מתן
1717לגזיאל לירון
1818מהלל אביב
תעודת הערכה
1919מרציאנו מזל
2020נגר חן
בהצטיינות
2121נחמיאס רינת
2222עזרא חן
2323עמר רחל
2424פדות מורג
2525פהימה יהל
בהצטיינות
2626פוגל נטלי ליזה
2727פנקר יצחק
2828פרינטה אלעד
2929רחמין צפורה
3030שימלמן בתיה רחל
בהצטיינות
3131שקורי עדי
תעודת הערכה
3232ששון רינת

1-800-206-205

