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בוגרים ובוגרות נכבדים,

היום מוענקת לכם דיפלומה של הנדסאי או טכנאי.

הגעתם לתואר שהוא מקצוע מבוקש בישראל, אחרי לימודים קשים ומרוכזים. חלק מכם למד 
לימודי יום וחלק לימודי ערב ואחרים לימודים משולבים. יש ביניכם כאלה אשר שילבו עבודה עם 

הלימודים, בעלי משפחות, כאלה לפני שרות צבאי, אחרים תושבי האזור אשר נזקקו לנסיעות 
בכדי להגיע ללמודים, רובכם תושבי באר-שבע והסביבה. המכללה הטכנולוגית באר-שבע מאז 

נוסדה בשנת 1954 הייתה מרכז למיזוג לאומי, אזורי וחברתי. רוב הסטודנטים אשר לומדים 
במכללה הם צעירים: חיילים משוחררים, עולים חדשים וסטודנטים המגיעים מהמגזר הבדואי, 
כמו כן, עובדים אשר צברו ותק בתעשייה ומגיעים להשלים תואר, מספרם עולה משנה לשנה.

אנחנו במכללה הטכנולוגית, ההנהלה, ראשי המגמות, המרצים ועובדי המינהל הענקנו לכם 
את המיטב, לימודים ללא פשרות עם התחשבות מרבית בבעיות אישיות וכלכליות. לא תמיד 

היו לנו פתרונות לכל. היום זהו יום חג לכולנו, לא רק לכם מקבלי הדיפלומות אלא לכל הצוות 
ובמיוחד לצוות המרצים אשר עושה עבודת קודש וניסים בעזרת גיר ולוח. ההוכחה הטובה ביותר 

היא מספרם הרב של מסיימי התואר בהצטיינות וכן עבודות פרויקט הגמר בנושאים חדשנים 
ומעניינים.

בשנים האחרונות ההנדסאי חזר אל מרכז במת התעסוקה במדינת ישראל ומהווה סמן ימני 
להשכלה טכנולוגית ולתעסוקה.

ברצוני להודות לכם הבוגרים ולבני משפחותיכם על כי בחרתם לתת בנו אמון ושיתפתם אותנו 
בעיצוב עתידכם.

 דב פ. תמיר
מנכ”ל המכללה
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בעלי תפקידים במכללה

האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו )יו”ר(

מר אלברט אסף )סגן יו”ר(
ד”ר ישראל אייליג

מר פיני בדש
עו”ד אפרים ווגדן

מר יעקב ויטנר
פרופ’ יהודה חדד
ד”ר פיני יחזקאלי
עו”ד יואב לאביוד

ד”ר יוסי לאטי
מר מתי מן

פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ
עו”ד אלקנה רובין

גב’ שרה רייכמן
מר דב תמיר

הוועד המנהל
מר פיני בדש )יו”ר(

עו”ד אלקנה רובין )סגן יו”ר(
מר אלברט אסף

עו”ד יואב לאביוד
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ

פרופ’ אלן סלומון
מר יעקב ויטנר

מגיסטר ישראל שטרייכמן

הנהלה תפעולית

מר דב תמיר – מנכ”ל המכללה
מר יעקב דור – משנה למנכ”ל
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פרויקט גמר מצטיין

גולדנברג יורי. 1

מתקן להרמת צמיגים בקוטר   על הפרויקט: 
עד 2 מטר    

גב’ צ’רניאק ילנה  מנחה: 
נושא מורכב ויחודי של תכנון מתקן להרמת צמיגים 

גדולים בקוטר עד 2 מטר המיועדים להרכבה על 
ציוד מכני הנדסי כבד , בתנאי שטח קשים. בתכנון 

המתקן הופעלו שיטות תכנון מתקדמות ושימוש 
בתוכנות יעודיות.

ביטון עדי, בוקרה יוסף. 2

בקרת מכשירים ביתיים   על הפרויקט: 
באמצעות הטלפון    

מר שטיין איגור  מנחה: 
נושא מורכב ויחודי של תכנון מערכת הפעלה 

מרחוק למכשירים ביתיים. הנושא של הפעלת  ציוד 
ומכשור ביתי מרחוק עומד היום בחזית הטכנולוגיה 

במיוחד בתחום האלקטרוניקה.

יטח הדר. 3

מתקן חשמלי לקניונית בשכונת   על הפרויקט: 
מגורים    

גב’ ברוק אינה  מנחה: 
תכנון מתקן חשמלי לקניונית המופעלת בשכונת 

מגורים . בתכנון הושם דגש על טכנולוגיות 
מתקדמות ושימוש ברכיבים והתקנים חדישים , תוך 

התמודדות עם נושא מורכב הדורש יכולת תכנון 
מתקדמת לתפעול והרחבה עתידית של המתקן. 

קזלוב אנדריי. 4

Corners משחק  על הפרויקט: 
מר ברגמן איגור  מנחה: 

הפרויקט כתוב בשפה C Sharp .בפרויקט נעשה 
שימוש באלגוריתמים מיוחדים של בינה מלכותית 

ואלגוריתמים חדשנים לתקשורת מחשבים.

סיבוני אושרית , בן סימון נמרוד. 5

אסטרטגיה שיווקית לרשת   על הפרויקט: 
המסעדות “נאפיס” באר שבע    

גב’ כהן מרגלית  מנחה: 
הפרויקט מציג שילוב יצירתי ונכון של טכניקות 
מתחום הנדסת תעשיה וניהול לקידום ארוחות 
עסקיות עבור רשת המסעדות “נאפיס”, רשת 
 המייצגת פונקציה שירותית בענף המסעדנות.

הצוות הצליח לעמוד באתגר של התאמת מודלים 
לפונקציה שירותית במסעדות ועמד יפה במבחן 

התוצאה כשחלק מהמלצותיו מיושמים בפועל 
ברשת “נאפיס” באר שבע על כל סניפיה.

צ’צ’ולין איליה. 6

אופטימיזציה לשלב הגיבוש   על הפרויקט: 
בתהליך יצור של מוצר    

מר עומר כהן  מנחה: 
פרוייקט זה דרש משאבים רבים והתנהלות בין 

ממשקים שונים ומגוונים כגון מעבדות, מו”פ, 
פיילוט, ייצור, צוות חוקרים של מצב מוצק ועוד. 
פרויקט זה הביא ללמידה והבנת נושא הגיבוש 

לעומק הן בתהליך עליו נעשה הפרויקט והן 
בתהליכים אחרים במפעל.

זינגר אירינה. 7

מועדון לילה בעיר העתיקה  על הפרויקט: 
אדריכל ויקטור רבינוביץ  מנחה: 

הקונספט העומד מאחורי מבנה זה הוא הניגודיות 
בינו לבין סביבתו האורבאנית. המועדון ממוקם 

בעיר מדברית, עם זאת השראתו הראשונית הינה 
צורת אנייה. כמו כן משלב הפרויקט בין אלמנטים 

מסורתיים ומודרניים, כמו למשל קשתות בסגנון 
מסורתי מאבן בסיתות טובזה, עם קונסטרוקציית 

פלדה וחיפוי אלומיניום. הפרויקט מתוכנן היטב, 
פתור לפרטיו ומוצג באופן פרזנטטיבי ואסתטי.

שמעוני יניב. 8

בית כנסת בנתיבות  על הפרויקט: 
ד”ר אורי צדקה  מנחה: 

הפרויקט כלל השוואת חלופות, חישובים סטטיים 
והכנת תוכניות עבודה לביצוע, הכל בצורה 

מושלמת וברמה מקצועית גבוהה. בביצוע הפרויקט 
הוקפד על ניתוח, בחינה וחקירה של הפתרונות 

הקונסטרוקטיביים, התעמקות בדרישות והנחיות 
התקנים ושימוש מושכל בכלי מיחשוב מתאימים.

שקורי עדי. 9

עיצוב תדמית למרכז היפהופ  על הפרויקט: 
 בשם “ השכונה”

גב’ קורנבלט יוליה  מנחות: 
גב’ סשה דונייבסקי    

הפרויקט מתאר את תהליך העבודה החל מרגע 
קבלת ההחלטה על הנושא והשם וכלה בהגשת 
מכלול של עיצוב סמליל )לוגו(, וקונספט לניירת, 
מוצרים ותוצרי החברה- אשר מוגשים לתצוגה . 

הפרויקט כלל מחקר מעמיק ושפע מוצרים. תצוגת 
המוצרים הייתה מיוחדת במינה ונשמרה אחידות 

הקונספט לאורך כל הפרויקט.

ראש המדור: גב’ אסתר אקוע, מזכירה: גב’ אסתר רוזנטל 
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סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה

הנדסאית תוכנה� 1 אשכולי שרה אסתר 
הנדסאית תוכנה� 2 בר יוסף חנה 
הנדסאית תוכנה� 3 לוגסי ורדית 
הנדסאית תוכנה� 4 סעדתמנד אסתר 
הנדסאי תוכנה� 5 קוזלוב אנדרי 
הנדסאית תוכנה� 6 שטינברג שרה מלכה 
הנדסאי אלקטרוניקה� 7 ביטון עדי 
הנדסאי אלקטרוניקה� 8 שייקין יבגני 
טכנאי גרעין� 9 יוני רפי תום 

הנדסאי תעשיה וניהול� 10 עזריה שמעון ארז 
טכנאית תעשיה וניהול� 11 קרפק ויקטוריה 
הנדסאי תעשיה וניהול� 12 ריים איליה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה

הנדסאי חשמל� 1 אוזנה אליהו 
הנדסאי חשמל� 2 אוחיון אדי יהודה 
הנדסאית חשמל� 3 בן גדליהו יהודית 
הנדסאי חשמל� 4 ברגד יובל 
הנדסאית חשמל� 5 וקראט עינבר 
הנדסאי אלקטרוניקה� 6 בוקרה אסף 
הנדסאית אלקטרוניקה� 7 בליי סבטלנה 
הנדסאי אלקטרוניקה� 8 רגימוב אורחן 
הנדסאי אלקטרוניקה� 9 שמפר דניאל 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות

הנדסאי מכונות� 1 אמר אלירן 
הנדסאי מכונות� 2 בנני אלעד 
הנדסאי מכונות� 3 מלכה אמיל 
הנדסאי מכונות� 4 סמאדגה דביר 
הנדסאי מכונות� 5 סמץ יוגב 
הנדסאי מכונות� 6 פישציק דמיטרי 
הנדסאי מכונות� 7 צמח אוהד יהודה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית

הנדסאי הנדסה אזרחית� 1 אלון איתמר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים

הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 1 אלכסנדרובה אולנה 
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 2 מרקוביץ דיאנה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות
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סיימו לימודיהם בהצטיינות

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין

הנדסאית כימיה� 1 בייבץ מרגריטה 
הנדסאי כימיה� 2 חאוזי אירן נופר 
הנדסאי כימיה� 3 לוגסי יעקב 
הנדסאי כימיה� 4 סולטן משה 
הנדסאית כימיה� 5 ספוזניק לודמילה 
הנדסאית כימיה� 6 פק אינה 
הנדסאי כימיה� 7 צ’צולין איליה 
טכנאי גרעין� 8 פיטוסי אופיר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה

הנדסאית תוכנה� 1 בנפשה אורטל 
הנדסאית תוכנה� 2 ווערס הדסה 
הנדסאית תוכנה� 3 וייס אביטל גולדה 
הנדסאית תוכנה� 4 זגורי שלומית 
הנדסאית תוכנה� 5 חורי יפית 
הנדסאית תוכנה� 6 יצחק פור הדסה מנוחה 
הנדסאית תוכנה� 7 כץ אליענה 
הנדסאי תוכנה� 8 מליקר לירון 
הנדסאית תוכנה� 9 מלכה בת שבע חנה 

הנדסאית תוכנה� 10 מעוז עדי 
הנדסאית תוכנה� 11 ניצקי אסתר מיכל 
הנדסאית תוכנה� 12 סבן אורלי 
הנדסאית תוכנה� 13 עדני תמר 
הנדסאית תוכנה� 14 רודריגז אורה 
הנדסאית תוכנה� 15 שלומאי אלה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול

טכנאי תעשיה וניהול� 1 איבגי גיל 
טכנאית תעשיה וניהול� 2 חזן בת חן 
טכנאי תעשיה וניהול� 3 יוסף אליהו 
טכנאי תעשיה וניהול� 4 סקורי דוד משה 
הנדסאית תעשיה וניהול� 5 בואנס הילה 
הנדסאי תעשיה וניהול� 6 בן דוד ישראל 
הנדסאית תעשיה וניהול� 7 דנינו פזית 
הנדסאי תעשיה וניהול� 8 חדד נופר 
הנדסאי תעשיה וניהול� 9 רוזמבלט אלינה 

הנדסאי תעשיה וניהול� 10 שניידר מיכאל 
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סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתקשורת חזותית

הנדסאית תקשורת חזותית� 1 בנימיני שרה אסתר 
הנדסאית תקשורת חזותית� 2 ברייזכר אווה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 3 זגורי יעל 
הנדסאית תקשורת חזותית� 4 נחמיאס רינת 
הנדסאית תקשורת חזותית� 5 פוגל נטלי 
הנדסאית תקשורת חזותית� 6 שקורי עדי 

מקבלי תעודת הערכה

הנדסאי אלקטרוניקה� 1 אבו צבייח פארס 
הנדסאי אלקטרוניקה� 2 ינקו משה נתנאל 
הנדסאי אלקטרוניקה� 3 מקייבסקי ויאצסלב 
הנדסאי אלקטרוניקה� 4 קריספין משה 
הנדסאי הנדסה אזרחית  � 5 בן שטרית ירון 
הנדסאי חשמל� 6 יטח הדר 
הנדסאי חשמל� 7 פופוביץ קונסטנטין 
הנדסאי תוכנה� 8 איסמאילוב איגור 
הנדסאית תוכנה� 9 ביבס שיר רחל 

הנדסאי תוכנה� 10 יעקובוב רסים יעקב 
הנדסאית תקשורת חזותית� 11 בן גיגי מריאן 
הנדסאית תקשורת חזותית� 12 וובצוק יליזבטה 
הנדסאי תקשורת חזותית� 13 ורש אליעזר 
הנדסאית תקשורת חזותית� 14 מרציאנו מזל 
הנדסאי תקשורת חזותית� 15 נחמה אליאב 
הנדסאית תקשורת חזותית� 16 ששון רינת 
טכנאי תעשיה וניהול� 17 חדידה אילן 
הנדסאית תעשיה וניהול� 18 בוחבוט בת אל 
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 19 סיסו יעל 



 סיימו לימודיהם כחוק
)זכאים לדיפלומה( מחזור נא’



בוגרי מחזור נא’

9

המגמה להנדסה אזרחית

מר עזרא יחזקאל מרכזי המגמה 

דר’ אורי צדקה   

אדריכל אנדרי דויטש מרכז פרוייקט גמר 

גב’ טלי ביטון מזכירות המגמה 

מר אוסמנוב סרגיי, מר בכר אופיר, גב’ בלטין אינה, דר’ בנגרט אנטולי,  מרצי המגמה 
מר ברזילי דוד, דר’ גור יהויכין, מר דויטש אנדרי, מר דמרי אריאל,    

גב’ וולסקי נורית, מר זייציק זכר, מר חדד דוד, מר חזן שלומי,    
מר חקשור יהודה, מר טרנטול ארקדי, גב’ כהן דבורה, גב’ לדרמן לבנה,    

מר לופו דורין, דר’ צדקה אורי, גב’ צוקרמן ריטה, מר צידון גיורא,    
גב’ קדוש סימה, גב’ קוצין הניה, גב’ שיפרין ילנה, מר שרשונוב מיכאל,    

מר שכטר מרק, גב’ פרידמן שרה   

הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו עראר איימן� 1
אבו ראס אחמד� 2
אבו רביעה עלא� 3
אזברגה באקר� 4
אל קיעאן פהמי� 5
אלון איתמר� 6
אלעוברה רמי� 7
אלקרנאוי אדם� 8
בן שיטרית ירון� 9

בר מיכאל� 10
הופמן איתן� 11
חיון יובל� 12
חייקין מאיר� 13
כחלון )יוסף( משה� 14
לנדה מיכאל� 15
מויסיינקוב אנטון� 16
סבצ’נקו טטיאנה� 17
פחימה יוסי� 18
קנפו רפאל� 19
שולוטקו ויטלי� 20
שון יצחק� 21
שלמאייב דניאל� 22
שמעוני יניב� 23

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נא’
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המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים

אדריכלית נאוה בז’ה מרכזת המגמה 

אדריכל אנדרי דויטש מרכז פרוייקט גמר 

גב’ רחל לב מזכירות המגמה 

מר אביטבול אריק, גב’ אלינסקי-סלוצקי מירי, מר אלקנה דוד, גב’ בז’ה נאוה,  מרצי המגמה 
דר’ גור יהויכין, מר דויטש אנדרי, גב’ דוסיק דניאלה, מר זריק רמזי,    
גב’ לדרמן לבנה, מר לופו דורין, גב’ רבינוביץ רבקה, גב’ שניר רות,    

מר שרשונוב מיכאל, גב’ פרידמן שרה   

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אוחיון שירן� 1
אזולאי אנה� 2
אזולאי יעקב� 3
אלכסנדרובה אולנה� 4
בובליל סטיא� 5
דהן שני� 6
זינגר אירינה� 7
חואס יקיר� 8
טפירו ברק� 9

יצחקי ורד� 10
מושייב נליה� 11
מנחם חנית� 12
מרקוביץ דיאנה� 13
נתניה נגה� 14
סיסו יעל� 15
קרלה כרמית� 16

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נ’
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המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מר יעקב גליק ראש המגמה 

גב’ ווליך ברוניה ראש היחידה 
גב’ איילה באום, גב’ ציפי כהן מזכירות המגמה 

מר סמבן יאיר, מר שטיין איגור טכנאי מעבדה 
מר אבו מוסא פריד, דר’ בן חיל נתן, גב’ ברוק אינה, גב’ גינצבורג אלה,  מרצי המגמה 

גב’ ווליך ברוניה, מר זיסק שמעון, מר חלק איל, מר חקשור יהודה,    
גב’ טלשבסקי אלוירה, מר כהן ניר, מר סולודקי פיוטר, גב’ סוקוליק קלרה,    

גב’ סנדלר מרים, מר עומסי רביב, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ צרניאק ילנה,    
מר קאופמן לזר, גב’ קוצין אניה, מר רוזנטל דב, מר שטיין איגור,    

מר שכטר מרק, גב’ שניר רות, מר שרשונוב מיכאל   

הנדסאי אלקטרוניקה
אבו גאלי בילאל� 1
אבו צבייח פארס� 2
אביזמיל אלירן� 3
אורן מעיין� 4
אמזלג יניב� 5
אקסלרוד נחום� 6
בוקרה אסף� 7
ביטון עדי� 8
בליי סבטלנה� 9

בן עטר מיכאל מיקי� 10
חיימוב איגור� 11
חנונה אריק שלמה� 12
טל לילך� 13
ינקו משה נתנאל� 14
לנקרי גבריאל� 15
מוסקוביץ’ דניאל� 16
מקייבסקי ויאצ’סלב� 17
מרון פליקס� 18
נקיסליך דמיטרי� 19
סדינקין אלכסנדר� 20
פייגין מיכאל� 21
פרג’ון ינון ינאי� 22
קרוכמלניק אלכסנדר� 23
קריספין משה� 24
רגימוב אורחן� 25
רוזנברג לאוניד� 26
שייקין יבגני� 27
שמפר דניאל� 28

הנדסאי חשמל
אדרי יצחק� 1
אוזנה אליהו� 2
אוחיון אדי יהודה� 3
אלוש חיים ויקטור� 4
אלימוב ניקולאי� 5
אקנטייב איוון� 6
בן גדליהו יהודית� 7
ברגד יובל� 8
גורדין לי� 9

דוידוביץ זיו� 10
דניאלי נועה� 11
וותד מוחמד� 12
וקראט עינבר� 13
יטח הדר� 14
לוי מאור מימון� 15
נמצוב אולגה� 16
פופוביץ קונסטנטין� 17
פרץ נתנאל� 18
פרץ יאיר� 19
צמח אלקנה ניב� 20
רוג יחזקאל� 21
רולבסקי אלכסיי� 22
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המגמה להנדסה כימית וגרעין

גב’ פלהנדלר מרים מרכזת המגמה 

גב’ ציפי כהן, גב’ דנה עינת מזכירות המגמה 
מר סולימני אבי, גב’ בן איטח שרה-ננסי, גב’ יושקביץ יוליה, גב’ מרזלוב ילנה טכנאי מעבדה 

גב’ גבעוני אליס, דר’ גולדבאום יוליה, מר יהודה חן, מר נחמיאס שלמה,  מרצי המגמה 
גב’ פופוב מריה, גב’ פלהנדלר מרים, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ כץ לובה,    

גב’ פרידמן שרה ,גב’ שניר רות, גב’ שיימן מיכל   

טכנאי גרעין
אביטל אמיר ניסן� 1
אברהם שגיא� 2
אברהם אלעד� 3
אדירי עוז� 4
גרשנזון אבי� 5
ויזמן חיים רונן� 6
זיסק אופיר צבי זאב� 7
חלילי אסף שלום� 8
יוני רפי� 9

לנקרי רפאל� 10
מתוק אברהם� 11
סולטן משה� 12
סופר רועי סלח� 13
סלע אדיר� 14
פיטוסי אופיר� 15
רובין אלרן� 16

הנדסאי כימיה
אבו גנים שאדי� 1
אבו סמיר נהלה� 2
אבו קריאת רהאן� 3
אטלס יבגניה� 4
אלבז אבוקרט אסתר� 5
אלהוזייל הנא� 6
אלחזוב דינה� 7
אלימלך אור לי� 8
אלמקיאס סיון� 9

אלמקיאס ויקטור ויקי� 10
אנשטיין סופיה� 11
ביטון אורון� 12
בייביץ מרגריטה� 13
בן מרגי מיטל� 14
ברוך איתן בנימין� 15
גרונוב נדז’דה� 16
זיו לי אל� 17
זק פולינה� 18
חאוזי אירן נופר� 19
חדד נטלי� 20
טל רונן� 21
טרייר סטלה� 22
יעקובוב אילן� 23
כהן אושרית חנה� 24
כהן עזרן רינת� 25
לוגסי יעקב קובי� 26
ליטבין אולגה� 27
מטקלוב אוקסנה� 28
מלול שחר� 29
מרושק אלנה� 30
מרעלי אייל� 31
ניידה לריסה� 32
סוקורצ’וק נטליה� 33
סטפנסקי אנה� 34

ספוז’ניק לודמילה� 35
סרגייב אליונה� 36
פק אינה� 37
צ’צ’ולין איליה� 38
צ’רי נעה� 39
רואש פנחס� 40
רחימיאן שירלי� 41
רחמינוב יוליה� 42
ריאדקו-לינדרמן דיאנה� 43
שהאב פארוק� 44
שיבוני רפאל� 45
שינסילוב לודמילה� 46
שרצקי לימור� 47

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נ’
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המגמה להנדסת מכונות

מר יעקב גליק ראש המגמה  

גב’ איילה באום מזכירות המגמה  
מר ארקדי פידלמן טכנאי מעבדה ראשי 

מר מלמן מרק טכנאי מעבדה  

גב’ בדולי לאה, גב’ בלטין אינה, גב’ ווליך ברוניה, דר’ גולדבאום יוליה,  מרצי המגמה  
מר גליק יעקב, מר חקשור יהודה, מר פידלמן ארקדי,     

מר פינבלט חיים, גב’ צוקרמן ריטה, מר צביק אלכסנדר,     
גב’ צרניאק ילנה, גב’ רוזנטל מרים, גב’ שוורץ ויקטוריה,     

גב’ שניר רות, מר שרשונוב מיכאל    

הנדסאי מכונות
אבו גנים ווליד� 1
אוסקר גיל מנשה� 2
אידזון יגאל� 3
אל פריגאת עטאון� 4
אמנו עמוס� 5
אמר אלירן� 6
בוט יבגני� 7
בנני אלעד� 8
ברשישת מסעוד גדי� 9

גבאי ישראל� 10
גולדנברג יורי� 11
גולוב יבגני� 12
דובינסקי בנימין� 13
דולז’נסקי ניקולאי� 14
חדד יוסי� 15
כהן דב� 16
מלכה אמיל� 17
מרציאנו עופר� 18
ניאזוב אהרון� 19
סמאדג’ה דביר� 20
סמץ יוגב� 21
פישצ’יק דמיטרי� 22
צמח אוהד יהודה� 23
קורן מקסים� 24
קינן אלעד אלי� 25
שלימגין מקסים� 26
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המגמה להנדסת תוכנה

מר איגור ברגמן מרכז המגמה 

גב’ טלי ביטון מזכירות המגמה 

מר אבו זאיד באסם, גב’ איזיק גרטה, מר חרסונסקי מיכאל, מר מלניק רומן,  מרצי המגמה 
מר פינקלשטיין מיכאל, גב’ פרידמן שרה, מר קאופמן לזר, גב’ שטטר ויולט,    

גב’ שניר רותי   

הנדסאי תוכנה
אבו חאמד גברין� 1
אבנילוב גרמן� 2
אגמי נועם� 3
איסמאילוב איגור� 4
אלזיאדנה שאדיה� 5
אלחרומי יאסר� 6
ארליך אלישבע� 7
אשכולי שרה אסתר� 8
ביבס שיר רחל� 9

בנפשה אורטל� 10
בר יוסף חנה� 11
דרוז’ינה מקסים� 12
דרור מיכל אסתר� 13
ווערס )לוי( הדסה� 14
וייס ביטל גולדה� 15
זגורי שלומית� 16
זיסמן בתיה� 17
חורי יפית� 18
טולדנו דבורה אלישבע� 19
יוגב אפרת� 20
יעקובוב רסים  יעקוב� 21
יצחק פור הדסה מנוחה� 22
כץ אליענה לאה� 23
לוגסי ורדית� 24
לוין חיה שרה� 25
ליבנה עדנה� 26
מליקר לירון� 27
מלכה בת שבע חנה� 28
מעוז עדי� 29
ניסנבאום מיכאל� 30
ניצקי איזקסון אסתר מיכל� 31
סבן אורלי� 32
סמיאונידי )אליזרוב( נטלי� 33

סעדתמנד אסתר� 34
עדני תמר� 35
עזרא יעל� 36
עמנואל ברכה לאה� 37
פילו שולמית� 38
קוזלוב אנדריי� 39
רודריגז אורה� 40
שטינברג שרה מלכה� 41
שלומאי אלה� 42
שפירא עדינה� 43

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נ’
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המגמה להנדסת תעשיה וניהול

מר יחזקאל עזרא מרכז המגמה 

גב’ רחל לב מזכירות המגמה 

גב’ גרשון נטלי, מר דור יעקב, מר חג’בי אילן, גב’ יעקבלב טטיאנה,  מרצי המגמה 
גב’ כהן מרגלית, גב’ כהן רינה, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ קוצין אניה,    

מר רגב אריה, גב’ שורמן שני   

הנדסאי תעשיה וניהול
אהוד עומר� 1
אורן עמית� 2
אטייה דנה� 3
אל נאשף נוזהה� 4
אפלבאום פינקו מיכל� 5
בואנוס הילה� 6
בוחבוט בת אל� 7
ביטון שי� 8
בן דוד ישראל� 9

בן מאור אורטל� 10
ברוק סבטלנה� 11
דיגורקר כלנית� 12
דמרי יוסי� 13
דנינו פזית� 14
ויצמן שי� 15
חביב אלי� 16
חדד נופר� 17
חמראוי רועי� 18
יצחק עוזי� 19
כהן איתי� 20
לובקין טטיאנה� 21
ליבוביץ מיכל� 22
ליס דיאנה� 23
ממוטנקו קטיה� 24
סיאונוב רעיה� 25
סיבוני אושרית� 26
סקרה מור� 27
סרוסי אייל� 28
עזריה שמעון ארז� 29
פיטוסי הילה� 30
פרלמן אלינה� 31
צרפתי אלעד� 32
קורסיה אלעד� 33
קזרינסקי דניאל� 34
קליין אורנה� 35

קרשגייב ויולטה� 36
רבאיב ולדלן� 37
רוזמבלט אלינה� 38
רויטמן עודד� 39
רחמינוב אוה� 40
ריים איליה� 41
שטיימן דניאל� 42
שי דנה� 43
שניידר מיכאל� 44

טכנאי תעשיה וניהול
איבגי גיל� 1
אסייג מאיר� 2
באדם בני� 3
בן טוב מינו� 4
גוסלקר עופר� 5
חדד יוסף� 6
חדידה אילן� 7
חזן בת-חן� 8
יוסף אליהו� 9

לב עליזה� 10
מוטיאי יהודה� 11
מזרחי נחום� 12
מיקי יאיר� 13
סקורי דוד משה� 14
קרפק ויקטוריה� 15
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סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נ’

המגמה להנדסת תקשורת חזותית

גב’ לבנה לדרמן מרכזת המגמה 

גב’ טלי ביטון מזכירות המגמה 

מר אלגרט אלי, מר בלוך אריה, מר גבאי יואב, גב’ הראל אמיתי מורן,  מרצי המגמה 
מר וייצמן, אהרון, גב’ לדרמן לבנה, מר פרץ יורם, גב’ צוקרמן ריטה,    

גב’ קורנבלט יוליה, גב’ רבינוביץ רבקה, מר אריה רגב, גב’ סשה דונייבסקי,    
מר שי שלמה   

הנדסאי תקשורת חזותית
איגנטצ’נקו ילנה� 1
אליאב נחמה� 2
אמזלג שני� 3
בוסיבא רינת� 4
בן גיגי שוקרון מריאן� 5
בנימיני שרה אסתר� 6
ברייזכר אווה� 7
גבאי מאור� 8
דרעי חנה� 9

דרעי ברוריה� 10
וובצ’וק יליזבטה� 11
וינטר יצחק� 12
ורש אליעזר� 13
זאגורי יעל� 14
חדאד הילה� 15
טורגמן מתן� 16
לגזיאל לירון� 17
מהלל אביב� 18
מרציאנו מזל� 19
נגר חן� 20
נחמיאס רינת� 21
עזרא חן� 22
עמר רחל� 23
פדות מורג� 24
פהימה יהל� 25

פוגל נטלי ליזה� 26
פנקר יצחק� 27
פרינטה אלעד� 28
רחמין צפורה� 29
שימלמן בתיה רחל� 30
שקורי עדי� 31
ששון רינת� 32



בוגרי קורסי הנדסאים, 
טכנאים, מכינה טכנולוגית
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב 
פנים )בוקר(

אבו ג’עפר ע’ורוב� 1
אבו עאייש בקר� 2
אביקזר נטלי� 3
אוחיון יעקב� 4
אלכסנדרובה אולנה� 5
בורפקר ליטל� 6
בכטייב נליה� 7
בכר עידית� 8
גרבי זהבה� 9

זיינוטדינוב קרין� 10
ישראל גל� 11
כבהא אסמאא� 12
כץ לאוניד� 13
לנדשטין דורית� 14
מיכין בוריס� 15
מנחם חגית� 16
מצרי רותם� 17
מרקוביץ דיאנה� 18
סטולרו נורית� 19
סטמטי טל� 20
סיסו יעל� 21
סרייה לינה� 22
עבאדי ראשה� 23
עזראי מיטל� 24
פרוג’נסקי קרינה� 25
פרץ אתי� 26
פשיסוטסקי סמיון� 27
שר קטי� 28

הנדסאי אלקטרוניקה 
מחשבים )בוקר(

אדרי נתנאל� 1
אוחיון נתנאל� 2
אלזיאדנה נג’יב� 3
בוזנח מעוז� 4
בורופקר יאיר� 5
גוברמן אוהד� 6
גודקר יתיר� 7
זרובינסקי ארסני� 8
חזן דנה� 9

טישין אנדריי� 10

טרבלסי נשומה� 11
סלובודסקוי מרק� 12
עזרוב ניקולאי� 13
עקיבאייב פליקס� 14
קולסניקוב איגור� 15
קרדוסו עמנואל אלכסיס� 16

הנדסאי אלקטרוניקה 
מחשבים )משולב(

אלחזוב ארנסט� 1
ארונס אלכסנדר� 2
דונייבסקי אלכסיי� 3
וקר אלכסיי� 4
פיגור דימטרי� 5
קאופמן אמיר� 6

הנדסאי חשמל )בוקר(
אבו אלכבאש איוב� 1
אזולאי מאיר� 2
אל קרינאוי ענאן� 3
ביאדגלין וונדימו� 4
גואטה יוגב� 5
וארלה סיסרו� 6
ווסיהון אברהם� 7
זוארי ניר� 8
זלמנוביץ אופיר� 9

חייטוב אלכס� 10
חיימי גיא� 11
טויזר יקיר� 12
טורדזמן דוד ישראל� 13
יעקבי אבירם� 14
מדר ארז )פרזי(� 15
מויאל ערן� 16
מונטיאן מריאן� 17
מרציאנו ליאור� 18
נתן ישראל - אריה� 19
עשתר יאיר� 20
פייקדו דרבה� 21
פרגפור אדיב� 22
פרי נתנאל אהרון� 23
קאמר משה� 24

הנדסאי חשמל )בוקר אביב 
שילוב(

אבו גליון סמיר� 1
אבו הדובה פרוג� 2
אבו הדובה אימן� 3
אבו כף אחמד� 4
אבו סויס מרואן� 5
אבו סעד אנס� 6
אבו עמראן ראשד� 7
אבו שתיווי ראשד� 8
אזברגה רמדן� 9

אזברגה עבדול רחמן� 10
אלעורגאן עלא� 11
אלצראיעה חלאד� 12
ברכאת חסון� 13
גדיפי עאדל� 14
נסאסרה אחמד� 15
קרינאוי מוחמד� 16

הנדסאי חשמל בוקר )רקיע(
אולכובסקי אדל� 1
אטיה פרח� 2
איסקוב אלכסנדרה� 3
אלגרבלי אנפה� 4
לוי ספיר� 5
עבדו יערה� 6
רחמים אלינור� 7

הנדסאי חשמל )משולב(
איסמאילוב ודים� 1
ורסולקר יהשוע� 2
זלצמן נתן� 3
חולופוב סרגיי� 4
כהן רחמים� 5
כספי אריאל� 6
ליבשיץ ולרי� 7
קיקטנקו ולדימיר� 8
קרסנוב יורי� 9

שבת ליאור� 10

בוגרי קורסי הנדסאים, טכנאים, מכינה טכנולוגית
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הנדסאי כימיה )בוקר(
אבו מעמר ריהם� 1
אבו רגילה בקר� 2
אבקזר יצחק� 3
אגסי יצחק� 4
אורין דיאנה� 5
אלבז דברת דבורה� 6
בוזגלו מאיר� 7
בוקובזה עידן� 8
זגורי סימון� 9

זנו דביר� 10
יסייב אלכסנדרה� 11
כהן רועי� 12
מילר מאיר� 13
מסיכה ליבי� 14
מקרובסקי נטליה� 15
סבג אלה� 16
סורגנוב מיכאל� 17
סייד גאדה� 18
פלשוק נטליה� 19
קטקוב קונסטנטין� 20
שפרכר אלינה� 21

הנדסאי כימיה )בוקר( - 
טבע

אברהם יוסף� 1
אברמוביץ אהרון� 2
אוסמנוב אולגה� 3
אוקנין יורם� 4
ארונוב רומן� 5
בומנדיל אירית� 6
בן סימון יונתן אבי� 7
בן-משה תמר� 8
גולדנפרב אלכסיי� 9

גולצ’נקו איגור� 10
גרינפלד ולרי� 11
דוד ויקו בת אל� 12
דוידוב רומן� 13
טל יאיר� 14
יוסף שי� 15
יוספזון מרק� 16
ליברמן אבי� 17
משעלי חגי� 18

נורילוב איליה� 19
קויטיגר נלי� 20
קוקליטסקי אליזבטה� 21
קפלן קונסטנטין� 22
קריידמן יבגני� 23
שיקדר שואל רמי� 24

הנדסאי כימיה )בוקר אביב(
אהרוני אייל� 1
אוחיון אלון� 2
אזולאי משה� 3
אילוז איתי� 4
אלגלאד סיהאם� 5
אללוף שירלי� 6
ביטון נופר� 7
יפרח אדוה� 8
כהן איילון� 9

פרץ חיים� 10
רביבו נופר� 11

הנדסאי כימיה )בוקר 
אביב( הסבת אקדמאים

איבנוב דימיטרי� 1
גוסרסקי דניס� 2
גסניקוב לכצר סבטלנה� 3
דנילנקו יקטרינה� 4
טפליצקי אולגה� 5
יאשצ’וק טטיאנה� 6
סוסלוביץ ילנה� 7
פדילה ארסלי אסתר� 8
פונומריוב נטליה� 9

פורמן ולדימיר� 10
קינדירנקו ולדימיר� 11
קרסנופולסקי ילנה� 12
קרפוב מרינה� 13

הנדסאי כימיה )משולב(
אמזלג לימור-מור� 1
ביטרוב דוד� 2
בילן תהילה� 3
גדליה צבי יגאל� 4
יורצ’נקו מרינה� 5
יפרמוב ילנה� 6

ירמק אירינה� 7
לזנס אהוד� 8
מימון אלון� 9

מלך לוי� 10
סיבוני אושרי� 11
סמויילוביץ יבגני� 12
פריחוד יוליה� 13
ריבקס אנה� 14

הנדסאי מכונות תו”מ 
)בוקר(

אבגי רותם� 1
אברהימי נטלי� 2
אברמוב דוד� 3
אוסדון יעקב רועי יוחאי� 4
איבגי נדב� 5
איפרגן חיים אורגד� 6
אמר אלירן� 7
ביטון נתנאל )ישראל(� 8
בר כוכבא חגי� 9

בריק זוהר� 10
הבוט אורי� 11
הרוש יניב שמואל� 12
ורסולקר יניב� 13
חכמון רוני� 14
טביב-זדה לירן� 15
טרנט מיכאל� 16
כהן אלעד פרזי מיכאל� 17
לריאה אושרי� 18
מגל גל� 19
מורדכייב אלירן� 20
נוסיק איגור� 21
עזריאל אברהם אביב� 22
פדלון צחי יוהן� 23
פלצי’ק בוריס� 24
פנקר ניסים� 25
פריצקר נתן� 26
פרישמן דניאל� 27
צ’פלין איגור� 28
שוקרון ינון� 29
שורדיקר אלעד� 30
שלמה שלמה� 31
שמאיגר יוסף� 32
שמש אליה ישראל� 33
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הנדסאי מכונות תו”מ 
)בוקר( - קמ”ג

אזולאי אשר� 1
אמנו עמוס� 2
אמר אלירן� 3
ארדורונאי יאיר� 4
ביטון אלרן� 5
ביצ’יחה אנדרי� 6
בן עוליאל ישי� 7
בנני אלעד� 8
גוטמן מרדכי� 9

ג’רפי חננאל� 10
דמרי אדיר� 11
דנון גל� 12
דנינו ישראל� 13
הרפנס צבי� 14
חמו מיכאל� 15
יאסי אריאל� 16
יונקמן לירן� 17
מלכה אמיל� 18
סלע איתי� 19
סמאדג’ה דביר� 20
עשור שמעון� 21
פרץ ליאור מאיר� 22
ציבוטרו צבי� 23
צמח אוהד יהודה� 24
צריקר עידן� 25

הנדסאי מכונות תו”מ 
)משולב(

אליהו תומר� 1
גורליק מילה� 2
דהן אליאור� 3
דייטש סטס� 4
דניאלי ניר� 5
ואונונו שמעון� 6
ויינשטיין אלכסיי� 7
ורברוב אולג� 8
חן נימרוד� 9

טבול עידן� 10
טרייר ולדימיר� 11
ליוייב ארקדי� 12
לנד נתן� 13

סיבוני אבישי� 14
פולדי שי� 15
פחימה אוהד זק� 16
פרץ דורון - דוד� 17
קובליבקר בוריס� 18
שבד פבל� 19
ששון גיא� 20

הנדסאי הנדסה אזרחית 
)בוקר(

אבו חאמד סולימאן� 1
אבו קוידר מוסה� 2
אבו קוידר יוסף� 3
אבו קוש מחמד� 4
אבו רקייק גברין� 5
איסטחרוב ליאור� 6
אל סייד חליל� 7
אלאעסם אמל� 8
אלקרינאוי מוחמד� 9

בן ברוך דנה� 10
גבריאלי שילה� 11
גודה מאוזן� 12
גיסין קרולינה� 13
דמרי לירן� 14
וקנין עומר� 15
זבבורין אנדריי� 16
חזן אושר נסים� 17
חמדיה שהירה� 18
לאור משה� 19
לדאני אוריאל� 20
לוי יוגב� 21
מימון אייל� 22
מימרן ברק� 23
מסאלחה עלאא� 24
מסלם שגיא� 25
עבדל גאדר חמזה� 26
עלימי סאמר� 27
צמח ליטל� 28
שמח אמיר� 29
שרחה אחמד� 30

הנדסאי הנדסה אזרחית 
)משולב(

אבו גאמע נדאל� 1
אברמוביץ’ דמיטרי� 2
אוחיון אסף� 3
אולר אלכסנדר� 4
אזולאי עידו� 5
בן גיאת אבנר� 6
גורלובצקי ניקולאי� 7
זוארי אביתר� 8
כהן פנחס� 9

לבקובסקי אלכסנדר� 10
לוי ארז� 11
ליבנה שולמית� 12
לנקרי עומר� 13
מידד אסא� 14
מירזאק אולגה טל� 15
מסר אילון� 16
נגאוקר ירון� 17
נגר דור� 18
פטוחוב יעקב� 19
קמחי יוסף� 20

הנדסאי תוכנה )בוקר(
אבו בלאל בושרא� 1
אבו מעמר אתאר� 2
אבו קטן עדנאן� 3
אברמוב ברוך� 4
אל עביד נגואן� 5
אלזיאדנה מרעי� 6
אלימוב יופה אינה� 7
גרשקוביץ’ אלכסנדר� 8
דרליוק רומן� 9

ווילדאו דנה� 10
זיאדנה מאזן� 11
חבר שלי� 12
חודוס מיכאל� 13
חמלינצקי ולטינה� 14
חנן מיכאל� 15
טיבקייב רומן� 16
כהן ישראל� 17
לוי מנחם� 18
מלול אוהד� 19

בוגרי קורסי הנדסאים, טכנאים, מכינה טכנולוגית
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עתאיקה מוחמד� 20
צפר שניר� 21
רואש נדב� 22
רובין חיים ליאור� 23
ריידר מיכאל� 24
שוקרון עידן� 25
שפובלוב מיכאל� 26

הנדסאי תוכנה )בוקר אביב 
שילוב(

אבו עביד סוהא ריבא� 1
אבו עגאג אייאת� 2
אבו עיאדה ענאן� 3
אבו עסא סמאהר� 4
אבו רביעה ראוף� 5
אבובלאל עמאר� 6
אל הואשלה מהא� 7
אל עמור סמאח� 8
אלאטרש חיטם� 9

אלהואשלה נורה� 10
אלזברגה היאם� 11
אלסללמי נסים� 12
אלסללמי אחמד� 13
אלעוקבי בושרא� 14
עמור הודה� 15

הנדסאי תעו”נ יצור )בוקר(
אבורמד הדר� 1
אזולאי הילה� 2
אליהו מיטל� 3
בביז’אייב גבריאל� 4
בוסי שירלי� 5
ביטון שי� 6
גולדשטין צליל� 7
דידי כמימיס יניב� 8
ווייס גבריאלה� 9

ויצמן נתנאל� 10
כהן רועי� 11
כהן מנשה מני� 12
לבין אנה� 13
מויאל אריאלה� 14
מלכה משה� 15
מרסיאנו מרין� 16
נסים אבירן� 17
סבח אורי� 18

סלע חן� 19
סרוסי ניב� 20
פיסקריוב אינה� 21
קפוסטין לריסה� 22

הנדסאי תעו”נ יצור 
)משולב(

אבו סעד טלאל� 1
2 �2 איפראימוב יורי 
3 �3 אלבוחר סימה 
ארגנטרו קליין מיכל� 4
דרביטוב מרינה� 5
וורונובה טטיאנה� 6
זילבר אירינה� 7
חלווא שרונה� 8
חסון קרן� 9

כהן אבי� 10
מלכה שרית� 11
סרוסי אדיב שאול� 12
רודובסקי גבריאל� 13
רויטמן אלינה� 14
ריידר טטיאנה� 15

הנדסאי תקשורת חזותית 
)בוקר(

אבו זאייד שוקרי� 1
אדלה וודה שרה� 2
אהרונוב לנה אורה� 3
בלמן מיכאל� 4
ברזילי מאיר� 5
טופחי אודליה� 6
כהן אושר� 7
לייפר טלי� 8
סגל אמיל� 9

סופר חנה� 10
עמר סיון� 11
קולומייץ אלינה� 12
קוצי קסניה� 13
קרוק )זבוטקין( אולג� 14
קריקוב דרייה� 15
רוטנשטרייך מירי� 16

הנדסאי תוכנה )סמינר 
אופקים בוקר(

אמרוסי הודיה� 1
אפרגן הודיה� 2
בייפוס לאה� 3
בלייש רבקה� 4
ברנשטיין צביה ברכה� 5
גולדשטיין דבורה� 6
דיאמנט חנה חוה� 7
יהל חנה� 8
יום טוב טליה� 9

ימיני אפרת0� 10
כהן מלכה דבורה� 11
מצרי צביה� 12
נגר הדסה� 13
סיני אודליה� 14
שמואל מיכל� 15
שמואלי רחל� 16

הנדסאי תקשורת חזותית 
)סמינר אופקים בוקר(

אביטבול שרה אורה� 1
אופנהיים חנה� 2
אמרגי רות� 3
ארן רות� 4
בן רובי חביבה� 5
ולדמן הדסה אסתר� 6
זיו-אור מוריה� 7
חג’אג’ תהילה� 8
יונדף אסתר� 9

כהן בת שבע הדסה� 10
כהן הדס� 11
סוקול חיה הדסה� 12
סנוף דבורה� 13
פאף שרה פאני� 14
קוריאל ליאורה� 15
קלר חנה� 16
קרזצקי מעין חנה� 17
רוימי חנה� 18
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מכינה טכנולוגית )בוקר(
אגסייב יורי� 1
אוחיון נטלי� 2
אופיר גד� 3
אטרש יונס� 4
אינדוך גלינה� 5
אינדוך ולדימיר� 6
אלסעדיין אברהים� 7
אלקריף יתיר� 8
אלקרנאוי אמיר� 9

אנטלבה אינגה� 10
בוחבוט ורדית� 11
בויום עדי� 12
בן דוד שי� 13
גרצנברג ויאצ’סלב� 14
דדון חרות� 15
יודקין קיריל� 16
כנדלקר שחף� 17
לוי אביעד� 18
לחמן מאור� 19
מגידוב איגור� 20
ממן ידידיה� 21
נגאוקר תומר� 22
סולומונוב ודים� 23
סלטיקוב אלכסנדר� 24
עטון אביב� 25
פרידמן עידו� 26
פרפרה עדו� 27
קראי סבטלנה� 28
רובחין ויאצ’סלב� 29
ששון דוד� 30

מכינה טכנולוגית )בוקר 
אביב(

אברבך ויאצ’סלב� 1
אטיאס יוחאי� 2
איטח ניר שלום� 3
אלגרבלי ניר� 4
אלגריסי גיא� 5
אלוש רפאל� 6
אלקסלסי אביעד� 7
בובנוב אלכסיי� 8
בורדייניק יוסף� 9

ביטון עומרי� 10
ברונשטיין בן� 11
ברמי יצחק� 12
ברקן יעקב� 13
גזיאל אלון� 14
גרבנב יורי� 15
גרשולקר בן ציון� 16
ויזמן חיים� 17
זלצר אלכסנדר� 18
יעקובוב ליאור� 19
כהן שגיא� 20
מגידש עמי� 21
מהדקר בן� 22
מונסטירסקי ויטלי� 23
מור יוסף אלירן� 24
נחמני שירן� 25
ניסימוב יאן� 26
פוקטילובסקי אלברט� 27
פרג נאור� 28
קדוש יוחאי� 29
קוליסצקי מיכאל� 30
קיון רוברט רותם� 31
קרבץ יבגני� 32
קרויטורו שלמה יצחקי� 33
רובינוב סיון� 34
רז עין גל אורון� 35
שלום מאיר� 36
שמאילוב נתן� 37

מכינה טכנולוגית )ערב(
אמסלם ניסים� 1
אסולין ישראל� 2
אסנוב ארנס� 3
בוגנח שי� 4
ביטון יקיר� 5
בן לולו אסף� 6
בן משה אלי� 7
גועאן אושר� 8
חגורה יוסף� 9

חזנוב רומן� 10
טליה לילך� 11
כהן יעקב� 12
מיגירוב אמיל� 13

פרץ יצחק אריה� 14
צ’רנילבסקי שי� 15
קדוש אור חיים� 16
קוזין אנדריי� 17
קוסאשוילי מאור� 18
קורוטייב רוסלן� 19
קזרנובסקי מיכאל� 20
שבנאי מוריס� 21
שלזינגר אלעזר� 22
שמחון רועי� 23
שניידרמן יעקב� 24
בוגר יוגב� 25
מנוח חיים� 26
אהרוני מתיו� 27
אליהו יוסי� 28
דדון אליאור� 29
הבארי שלום סעדיה � 30

בנימימן
ירוחימוביץ טטיאנה� 31
כהן מיכל� 32
מוצ’לין ילנה� 33
מימון נתנאל� 34
סוקוריאנסקי ארטיום� 35
סילינש ולרי� 36
עוזרי רפאל� 37
צדיקי ערן� 38
קפר יוני� 39
ראקוב אלכסנדר� 40

בוגרי קורסי הנדסאים, טכנאים, מכינה טכנולוגית



בוגרי המרכז להכשרה 
והשתלמויות
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בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות

השתלמויות למפעלים

מכשור ובקרה – קמ”ג
אלוף ניסים � 1
בלומברג ראובן � 2
בן יהודה אייל � 3
בר שמעון חיים � 4
בנטולילה די � 5
ברנס גל � 6
ברק דני � 7
ברקו אבירם � 8
גבאי אפרים � 9

דהן משה � 10
דן פיטר� 11
דנינו רחמים � 12
דקלו עמנואל � 13
הרפנס אליעזר � 14
הרשיש מנשה � 15
ויצמן אליהו � 16
ורם יעקב� 17
חדד אליהו � 18
טייב מרק � 19
יעקב ברק � 20
כהן מגורי אהרון � 21
לויטין אבנר� 22
מטודי אילן � 23
מתן דוד � 24
סבג שמי � 25
סימון שמעון � 26
עזרא אייל � 27
קרפק יבגני � 28
רגב אורן � 29
שוחט מאיר � 30
שפיגל שלום � 31
תרשיש אהרון� 32
אבו אברהם � 33
אברג’ל אייל � 34
אומסי עופר � 35
אזולאי יעקב � 36
אזולאי ישראל � 37
אטיאס ראובן � 38
אלגזר נתן � 39
אלקיים מוריס � 40
אמסלם דוד � 41
אמר ניסים � 42

ארץ קדושה צחי� 43
בונקר דניאל � 44
ביטון שמעון � 45
בכמוצקי אלכסנדר � 46
בן עדי יגאל � 47
בר סימן טוב משה � 48
גרינברג יעקב � 49
הולנדר משה � 50
חדד יגאל � 51
חדד יוסי � 52
חזן דוד � 53
יוגב ירון � 54
ישעיהו ראובן � 55
כהן יוסי � 56
לוי סימון � 57
מוסקוביץ אלכס � 58
מור יוסף גבריאל � 59
מימון ניסים � 60
נחמיה שמעון � 61
נעים משה � 62
פרץ יעקב � 63
רווח משה � 64
רפאלי רפי � 65
שבתאי אבי � 66
שוקרון דוד � 67
שושן בנימים � 68
שמואלי אלון � 69
שמיר משה� 70

מפעיל מתקנים 
תעשייתיים – תרכובות 

ברום
אבו עליון יוניס� 1
אבו סעיד אימן � 2
אבקסיס דוד � 3
אוזן איתי � 4
אויקנין משה שחר� 5
אליהו דויד� 6
בראנס אשר � 7
גולן ערן� 8
גידה מאור � 9

דניאל יריב � 10
חגבי רותם � 11
חג’ג’ אילן � 12
המראוי אלי � 13
חן גל � 14

חסון רועי � 15
יעקב מאור � 16
מרדכייב דוד � 17
ניסיניאן מנשה � 18
נעמן יהושוע � 19
עטיאס אברהם � 20
פלד תמיר � 21
פרץ איציק נתנאל � 22
קריספל מוריס � 23
רחמני שלומי � 24
שושן שלומי � 25
שטרית יניר� 26

מפעיל מתקנים 
תעשייתיים – טבע טק

אברהם ליאב� 1
איצקוביץ דמיטרי � 2
אלטנני תומר � 3
אמונה אלי � 4
ארושס משה � 5
בוזוקשוילי סימון � 6
ביג’ין ריקרדו� 7
בלייכמן אנדריי� 8
בנאדו אמיר� 9

בר חנין ירון � 10
ברביבי אביחי � 11
גולדנברג ולדימיר � 12
גליל ולרי � 13
דנינו אריק � 14
הרוש עוזי עזר � 15
הבדלידזה גיאורג’ � 16
לוי חיים � 17
לוי יוסי � 18
לוק יובל � 19
מוטנקו איגור � 20
משעלי שי � 21
נחשון אדיר � 22
ניזרי אשר � 23
סלע מור � 24
קריבין אלכסנדר� 25
קרסנוב אלכסנדר � 26
רזניק מקסים � 27
אברהמוב בוריס � 28
אוקנין אמיר � 29
אזנקוט שי � 30
אמינוב איגור � 31
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אסרף אבישי � 32
ביטון מישל� 33
גואחניש פלג � 34
גליצקי מיכאל � 35
דמרי מיכאל � 36
וקנין אביחי � 37
חזן יוחאי � 38
חמו יניב עמרם � 39
טרן רודיון � 40
יונטייב רדיק � 41
כוסשוילי גלה � 42
לביאד אל חי � 43
מרצ’וק דמיטרי � 44
נחשונוב ארקדי � 45
נסימוב מוטי� 46
סבן אביב � 47
פינטו קובי � 48
קונצוב לאוניד � 49
קרסוביצקי רוסלן � 50

מפעיל מתקנים 
תעשייתיים – חברת 

כימיקלים לישראל
אביסדריס עידן נסים � 1
איליה נוה � 2
אלבז אלי � 3
אלון יעקב � 4
אלמליח יחיאל � 5
אלמקייס אלדד � 6
אלפסי דוד � 7
אמויאל סהר � 8
בוטבול עמירם � 9

בנאמו דור אנג’ל � 10
גואטה מתן � 11
גרסיה נתנאל � 12
דנינו אבירן� 13
ואן מופס אייל � 14
וייס אייל � 15
זעפרני עידן � 16
17.  חילי לירון � 17
חמראוי אלי� 18
טייב עמי � 19
טרבלסי רביד מוריס � 20
יוסף כפיר � 21
חשעחהן חןס, � 22
חשראך אחץם � 23

כבסה גיא � 24
כהן יצחק � 25
כהן מאיר � 26
לנקרי גיא� 27
מלול עומרי� 28
מלול שניר נסים � 29
ממן יוסי � 30
עקוקה מתן � 31
פרידה משה � 32
פל קובי � 33
פרינטה אורן � 34
ראובן ליאור � 35
רווח רונן� 36
לוי יקיר� 37
אטדגי עמיחי� 38
מימון יקיר  � 39

פקחי קרינה – קמ”ג
אוחנה יוסי � 1
אלוש שלום חיים � 2
אלמעלם משה � 3
אסרף שגיא � 4
אלקרמן זאב � 5
בן יעיש משה � 6
יהב אליאור � 7
כהן מור מוריס � 8
ליבמן דימה � 9

סרוסי גיא� 10
עזרן ניר � 11
קוסטיריה איליה � 12
שטיימן דניאל� 13

תחזוקת מערכות מיכון 
תעשייתיים – מפעלי ים 

המלח
אברהם גבי � 1
אזולאי יוסף � 2
איפרגן יניב � 3
אלאל אילן � 4
אלביליה יונתן � 5
אלקסנצב אלכסיי � 6
אסולין שמעון � 7
גולובצ’וב ולרי � 8
דהן אבישי � 9

דידנקו יורי� 10
דיין שמעון � 11
ונונו חיים � 12

זוהר יגאל גד � 13
זיבי יואל � 14
זרח יוסף � 15
כדורי אברהם � 16
כלפון נתאי � 17
לב אהרון � 18
לוי שאול � 19
מגירה חיים � 20
סרגוסטי אבי � 21
רוכלין סמיון� 22
אדיסון דוד� 23
ארוש דוד � 24
זיבי זואל רוברט� 25
לוייב איליה� 26
סבלוף פבלו � 27
צרפתי רפי� 28

תחזוקת מערכות מיכון 
תעשייתיים –תרכובות 

ברום
אבו עפאש אברהם � 1
אלעזזמה אברהים � 2
ברקאי אייל � 3
ברשישת מסעוד גדי � 4
גוזלן דני � 5
גיל קובי � 6
ואקי שמואל � 7
זרביב ג’רום � 8
חלימי ברק � 9

יוסופוב משיח � 10
ירדני משה � 11
ישראל ערן � 12
כרמי יורם � 13
לוגזי אסף � 14
לרבוני אושיק � 15
ממן אסף � 16
מעתוק אלי � 17
נוביקוב יבגני � 18
נוי אליהו � 19
נוריאל מוטי � 20
קמחי רועי � 21
קסטיאל מנחם � 22
שוורץ דוד � 23
שמחוני שמעון � 24
שרעבי גולן� 25
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תחזוקת מערכות מיכון 
תעשייתיים –תרכובות 

ברום
אוחיון רונן � 1
אלבז יהוא � 2
אלנאצאצרה זאהי � 3
אנדרייב ניק � 4
בובובזה אביהוא � 5
בן לולו נתנאל � 6
בן סימון שי � 7
דומר שי � 8
הרפז אלי � 9

הרשקוביץ שמואל � 10
ואקנין גבי � 11
וולובניק לאוניד � 12
זרביב אריק � 13
זריהן שי שאול � 14
יודיקוב אולג � 15
מזוז שמואל � 16
סונגאוקר ארז � 17
סלומון אמיר � 18
סמירנוב יבגני � 19
סמסונוב אריה � 20
פרץ יקיר � 21
פרץ נאור מתתיהו � 22
קובלצ’וק רוסלן � 23
קוונצוב קונסטנטין � 24
קוסטיה מריו � 25
קידר אופיר � 26
ששון לידן� 27

תחזוקת מערכות מיכון 
תעשייתיים – רותם 

אמפרט
אביטן אלי � 1
אגפונוב איגור� 2
בוקריס אילן � 3
ביחלנקי סרגיי � 4
ביטון דוד � 5
במנולקר ישראל � 6
בן יונס אשר � 7
בן עטר שמעון � 8
ברמי אילן � 9

גרזולקאר שמעון � 10

דהן יצחק � 11
ונונו דודו � 12
וקנין אילן יוסף � 13
וקנין מאיר � 14
טל אבנר � 15
טלקר בן ציון � 16
טלקר שלום � 17
לוי מאיר � 18
לוי שמעון � 19
מור יוסף יצחק � 20
מרקולוב איצסלב � 21
סלפיטר ולדימיר � 22
קסוקר אסי� 23
רומנוב ולדימיר � 24
שמטוב שלומי� 25

ענף חשמל ואלקטרוניקה

חשמלאי מוסמך – אחזקה
בקלייקן ניקולאי � 1
ברזובץ ולדימיר � 2
דג’ין לי � 3
דומשי איגור � 4
יקימוב איגור � 5
מיחלש ויטלי � 6
סמיונוב סרגיי � 7
פוליאקוב אלכסנדר � 8
פורמן גנאדי � 9

ציקריזוב אלכסנדר � 10
קוטלנץ אלכסנדר � 11
קרפנקו איגור� 12

חשמלאי מוסמך – תאורן
אבואלקיעאן ראמי � 1
אגזיאמוב איגור � 2
בוקובזה רן � 3
דודו משה � 4
טרבלסי ערן � 5
לוי קובי � 6
מויאל אייל � 7
מורלי אשר ערן � 8
מרדכי יריב � 9

סבג רוני � 10

צ’צ’ולין סרגיי � 11
קרצ’ון מקסים� 12

חשמלאי מתח גבוה
אלקיים מוריס � 1
אלשייך רשאד � 2
אמה ויאצסלב � 3
אשורוב משה � 4
בולומבסי ונגליס � 5
ביטון שלומיק � 6
בניון מאיר � 7
ברוס תמיר � 8
הררי יהודה � 9

ועקנין שלום � 10
זנדר דורון � 11
חיימוב דוני � 12
טייב ציון � 13
יבדייב פנחס � 14
יונייב ישראל � 15
יוספזון איגור � 16
כהן רונן � 17
לדיזינסקי בוריס � 18
לוגסי קובי � 19
לוי כפיר � 20
מהדקר יוסף � 21
מכלוף איציק � 22
משעלי מוטי � 23
נווה אסף � 24
סרקוסטי אלי � 25
עטיה אמנון � 26
פוזין דמיטרי � 27
פחימה שמעון � 28
רודין יורי � 29
רוזנפלד לירן � 30
רמז שרון � 31
שחר שלמה � 32
שלייפר מקסים� 33

בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
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ענף מכונות ומתכת

מדידות ואבטחת איכות
אבגי יהודה� 1
אבוקוידר יסמין� 2
אולברג טל � 3
גונוארצקי יקטרינה� 4
גטיאטולין זינאידה דינה � 5
דוידוב לריסה � 6
הגג אסתר � 7
חזקי דנה אנגל � 8
טלאלקה יוסרה � 9

יארובצקי ז’אנה � 10
יושבייב פדיה � 11
כהן אבנר � 12
לוי אשר� 13
לוי רונית � 14
ליטבק שירי � 15
נחמני גאולה � 16
פריאנתי אסף � 17
פרלומוטר רולאן� 18

מפעיל מתקנים 
תעשייתים – טרה

אוזן אלירז � 1
אילוז גולן � 2
ביטון אביחי � 3
בכר יעקב � 4
ברודר איתי � 5
דובינסקי בנימין � 6
דוד עונג � 7
כהן דב � 8
מאירין אולג � 9

נקש גילעד – יונתן � 10
סופיר נתנאל � 11
עזרייב לוי � 12
פרץ דוד � 13
קדוש שי � 14
קמיאונסקי יבגני � 15
שורשר ארקדי � 16
שטרסנר יאן � 17
אמויאל צחי � 18
אמרוסי גדי � 19
בוטראשוילי שרון שמואל � 20

גוטא שלמה גרשון � 21
דמיטרייב סרגיי � 22
הרוש יאיר � 23
ויסמן יצחק � 24
וירביאן טיגרן � 25
טפירו אילן � 26
לדאני בועז � 27
לוי מאור מימון � 28
מגן מיקי � 29
מוסקל נחמן ניר � 30
מולטרין מוטי� 31
עביד חאטם � 32
פיקובסקי אולג � 33
שלו בוריס � 34
שלוי יאיר� 35

ענף צילום והפקה

גרפיקה ממוחשבת - מסע
אודלובה אנה � 1
אזסדצ’יה מרינה � 2
אוסנקו יבגני � 3
בבדג’נוב אלכסנדר � 4
בוצ’קוב לאוניד � 5
בורצ’גנובה מרינה � 6
בליק אולגה � 7
בניישוילי אמירן � 8
גליניס אולג � 9

זובקו אוקסנה � 10
ייגורוב אלכסיי � 11
לבריק פבל � 12
לבריקובה אנה � 13
לובודה מרינה � 14
לויטצ’וק ויקטוריה � 15
לויטצ’וק ניקיטה � 16
מוסקלנקו סרגיי � 17
מריניציב איליה � 18
סוזנובה נטליה � 19
סטרודובסקי רומן � 20
סרג’נטובה לידיה � 21
פדטוב סטניבלב � 22
קובלנקו ויקטוריה � 23
קולקובה אנה � 24
שיפל אולגה � 25

ברגויוני דימיטרי � 26
דג’אבדייב אזיז � 27
יופרוב ולדיסלב � 28
לוט טאודור � 29
מיורוב אולג � 30
מיורובה יולה � 31
גרינשטד יוליה � 32
רוזנטל אנדריי � 33
דומיצ’ינה אלךכסנדרה � 34
פוזדניאקובה אולגה � 35
טוייצ’ייב סנג’ר � 36
גובר אלכסנדרה � 37
גוטקינה דריה � 38
גוטקינה אלכסנדרה� 39
אבדולייב יצחק � 40
איג’קו מרינה � 41
וורקנו נסטסיה � 42
יאשקול אלרנה � 43
מנובה אנסטסיה� 44
נוסינובה אולגה � 45
סיטקובציה אלינה � 46
פייר שטיין אולגה � 47
פלישקוב דמיטרי � 48
צ’ובובסקי איליה � 49
צ’בובסקיה אירינה � 50
קופולביץ אסיה � 51
קצמן דוד � 52
רום ניקיטה � 53
ריז’קובה תמרה � 54
שוינדין פבל � 55
קולקובה אנה � 56
דומנובה אלה� 57

ענף מחשבים

תחזוקת מחשבים אישיים 
ורשתות תקשורת

אלכסייב סבינה אנה � 1
אלמקיס יקיר� 2
ארונוב איסק � 3
גולן אליאור � 4
דיין פיני � 5
זוביב יניב � 6
חדד מרדכי � 7
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טשובה יניב � 8
מזרחי ניר יוסף � 9

פישמן פבל � 10
פרייר איזונל � 11
צמח משה � 12

ענף בטיחות

ממונה בטיחות על העבודה
אלחמאמדה דיאב � 1
אלישע שמעון � 2
אלעוברה פרחאת � 3
בורוכוב רוזל � 4
בן יוסף יניב� 5
בן סימון יונתן אבי � 6
גרינבלט אמיר � 7
מוזיקנסקי דוד � 8
מצליח יהושוע � 9

משה יגאל � 10
עמר שי � 11
שניידרמן פנחס � 12
תורגמן מרדכי� 13

בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
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