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בוגרים ובוגרות נכבדים,

היום מוענקת לכם דיפלומה. כמו כן מוענקות תעודות לבוגרים מצטיינים, ולמסיימי פרויקט גמר 
בהצטיינות.

סביר מאוד להניח כי תכללו בקבוצה של מעל שמונים אחוז מהבוגרים אשר עובדים במקצוע 
אותו למדו, ותישארו להתגורר בדרום.

 המכללה הטכנולוגית באר-שבע מציינת 62 שנה של מצויינות טכנולוגית. למכללה יותר
מ-55,000 בוגרים, מחציתם הנדסאים וטכנאים.

 מחזור נ"ה אליו אתם משתייכים הינו פסיפס אנושי של מדינת ישראל בכלל ומטרופולין
באר- שבע בפרט. עולים, ותיקים, חיילים משוחררים, חרדים, ציונים דתיים, בדואים, נשים, גברים, 
צעירים ומבוגרים. חלקכם למד במסגרת לימודים משולבים עם מיטב התעשיות של המדינה. גם 

כיום קיים שיתוף פעולה הולך ומתרחב עם מפעלים.

לאחרונה אישרה הכנסת את חוק ההנדסאי והטכנאי, אשר מסדיר את העיסוק ומשווה את מעמד 
ההנדסאים לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על משרות ובקידום מקצועי בגופיים ציבוריים.

תודה מיוחדת לכם הבוגרים אשר בחרתם לתת בנו אמון וללמוד במכללה הטכנולוגית באר שבע. 

 דב פ�תמיר
מנכ”ל המכללה
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בעלי תפקידים במכללה

חברי האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו )יו"ר(

מר אלברט אסף )סגן יו"ר(
מגיסטר ישראל שטרייכמן )סגן יו"ר(

דר' ישראל אייליג
דר' מאיר אנגלרט

מר פיני בדש
מר רן גרשפלד

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

גב' עליזה מנור
פרופ' ג'ורג' מרקוביץ

עו"ד אלקנה רובין
מר דב תמיר

חברי הוועד המנהל
מר פיני בדש )יו"ר(

פרופ' ג'ורג' מרקוביץ )סגן יו"ר(
מר אלברט אסף

דר' מאיר אנגלרט
מר אבי גנון

מר רן גרשפלד
מר מוטי דותן

מר יעקב ויטנר
עו"ד יואב לאביוד

גב' עליזה מנור
מגיסטר ישראל שטרייכמן

הנהלה תפעולית
מר דב פ�תמיר – מנכ”ל המכללה

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

לוי יעקב, אטיאס רפאל. 1
 מגמה כימיה

על הפרויקט: חקירת השפעת הרטיבות על    
 הבדיקות הפיזיקאליות של    האשלג

מנחה: מר אבו רביע חליל

הפרויקט התבצע במפעלי ים המלח. מטרת 
הפרויקט היתה למצוא משוואה מתמטית 

אשר מאפשרת לחזות את "איכות האשלג" 
לפני הגעתו ללקוח. הפרויקט מיושם במפעל, 

חיזוי זה עוזר למפעלי ים המלח להימנע מנזק 
כלכלי, תדמיתי ומתלונות הלקוח.

אדרי דוד, יפרח אוריאל. 2
 מגמה  תעשייה וניהול

 על הפרויקט: גידול שתילים משתלת שורשים
מנחה: גב' גרשון נטליה

במסגרת הפרויקט מיושמות טכניקות של 
הנדסת ייצור, המיועדות מלכתחילה ליישום 

בפונקציית ייצור סידרתית מפעלית. הפרויקט 
עוסק בתחום החקלאות האינטנסיבית 

של פיתוח וגידול שתילים במשתלה, תוך 
התמודדות בהצלחה עם גורמים של אי וודאות 

במשתלה.

כהן אושרת. 3
 מגמה  תקשורת חזותית

 על הפרויקט: נחשול – פסטיבל גלישה ישראלי
 מנחה: גב' יוליה קורנבלט, גב' רון עידית

  גב' סשה דונייבסקי

עיקרו של פרויקט זה הוא עיצוב מיתוג ופרסום 
עבור פסטיבל גלישה ישראלי. הפרויקט מכיל 

היקף רחב של תוצרים גרפיים: עיצוב לוגו 
ושפה גרפית, ניירת, אריזות, מוצרי פרסום 

ושיווק שונים, אתר אינטרנט, אפליקציה ועוד.

כהן אביעזר. 4
 מגמה חשמל

 על הפרויקט: תכנון מתקן למטבח תעשייתי
מנחה: מר יהודה חקשור

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן להזנת חשמל 
למטבח תעשייתי הכולל תכנון מפורט ומדויק 

ללוחות חשמל, מפסקים, הגנות לרשת 
החשמל, הגנות מפני התחשמלות ואופן 

פעולת המערכת בזמן הפסקת חשמל. התכנון 
עומד על פי התקנים החשמליים תוך כדי 

שימוש באמצעים מודרניים בלוחות החשמל. 

שפובלוב אנטון, מירסון אלכסיי. 5
 מגמה אלקטרוניקה 

 על הפרויקט: מערכת מחשב לרכב
מנחים: דר' נתן בן חיל, מר איגור שטיין

פרויקט "מחשב לרכב" מתבסס על מיקרו 
מעבד מהיר אשר מאפשר שימוש בתקני 

תקשורת מודרניים. הסטודנטים תכנתו את 
המעבד למדידת מרחק תוך כדי נסיעה 

והעברת נתונים למיקרו-מחשב מרכזי למטרת 
עבוד הנתונים ובקרת הרכב. שיטה זו אמורה 
להקטין את ההתנגשויות בין  הרכבים במידה 

רבה.

מרום שחר, סוריה עומרי. 6
 מגמה מכונות

על הפרויקט: תכנון מתקן לביקוע גזעי עצים    
 להסקה ביתית

מנחה: מר זאב קויפמן

המתקן מאפשר ביקוע גזעי עץ בצורה קלה 
ובטיחותית ונועד להחליף את השימוש בבקוע 

עץ בעבודה פיזית ידנית עם גרזן. המתקן 
תוכנן לפעולה קלה ובטיחותית ונגישה לכל 

אחד ובכל בית המחמם בעזרת הסקה ביתית.

גב’ אסתר אקוע ראש מדור 

גב’ גבריאלה קוגן מזכירות המדור 



בוגרי מחזור נה’

5

קקזנוב יהודה, בוכניק יוסף. 7
 מגמה מכונות – מערכות אנרגיה/גז טבעי

 PRMS על הפרויקט: תכנון מערכת 
מנחה: ד"ר משלביץ אלכסנדר, מר קרוטקוב רוני

תיכנון  של מערכת להפחתת לחץ בגז טבעי 
בהתאם לדרישות של הצרכן לספיקות 

ולחצים משתנים. המערכת תוכננה למפעל 
הממוקם ב-"רמת חובב". הגז הטבעי מגיע 

ברשת החלוקה בלחץ גבוה ובספיקה גבוהה, 
המערכת שתוכננה מורידה את הלחץ  לשני 
צרכנים במפעל בהתאם לספיקות והלחצים 
הנדרשים. המערכת תוכננה לפי במפרטים 
טכניים ותקנים מחמירים. המערכת עומדת 

באישורים רגולטוריים ובהתאם לדרישות 
רשות הגז הטבעי .

 מירילאשוילי מרדכי מורל,. 8
ווקנין נתנאל

 מגמה  הנדסת תוכנה
 על הפרויקט: משחק חלליות

 מנחה: מר ברגמן איגור,
  מר חרסונסקי מיכאל

הפרויקט כתוב בשפות: C-Sharp עבור 
מערכת הפעלה WINDOWS עם שימוש 
בטכנולוגיה XNA. בפרויקט נעשה שימוש 
באלגוריתמים מורכבים וחדשניים לפיתוח 

משחקים.

אבו נטלי. 9
 מגמה  הנדסה אזרחית

על הפרויקט: מבנה מגורים בשכונת רמות    
 בבאר-שבע

מנחה: מר זייציק זכר

הפרויקט עוסק בבניה רוויה שנועדה לפתור 
את מצוקת הדיור. הבנייה התבצעה בשיטה 

קונבנציונאלית ובשיטת ברנוביץ, שני המבנים 
מאופיינים על ידי אדמה חרסית כאשר סוג 

הביסוס הוא כלונסאות בשיטה יבשה. הקשיים 
העיקרים היו בבניית לוח הזמנים, בתכנן נכון, 

בבניית נתיבים קריטיים שלא יגרמו להפסדים 
כלכליים.

אטיאס רפאל. 10
 מגמה  אדריכלות ועיצוב פנים

 על הפרויקט: יקב בוטיק
מנחות: מר זריק רמזי

 פרויקט ייחודי בנושא יוצא דופן.
בחירת המגרש ומיקומו באזור מכתש 

רמון, מעידה על חשיבה נכונה ומקצועית, 
במיוחד שחלק גדול מהשטח הוקצא לגידול 

הענבים שמהם מיוצר היין. מבחינה תכנונית, 
הבניין פונקציונאלי, קל התמצאות, זורם עם 
הטופוגרפיה והחזיתות מדברות בפני עצמו. 

נעשה שימוש בחומרים מתאימים לנושא 
ולאלמנט המרכזי - חבית.
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סיימו לימודיהם בהצטיינות

סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאי תוכנה� 1 אלעמור סמאח 
הנדסאי תעשיה וניהול� 2 ארוש רחל 
הנדסאית תוכנה� 3 אשכולי מרים 
הנדסאית תוכנה� 4 בלז דבי 
הנדסאית תוכנה� 5 בצלאל בתאל 
הנדסאית תוכנה� 6 גוטין יפה 
הנדסאי אלקטרוניקה� 7 מימון רותם ישראל 
הנדסאית תוכנה� 8 שרעבי שירה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה
הנדסאי חשמל� 1 בוקרה אסף 
הנדסאי חשמל� 2 חדד ציון 
הנדסאי חשמל� 3 טפליצקי אלכסיי 
הנדסאי אלקטרוניקה� 4 קרוק לאוניד 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
הנדסאי מכונות� 1 אביטבול מתן 
הנדסאי מכונות� 2 דיין ניר 
הנדסאי מכונות� 3 טובול אברהם 
הנדסאי מכונות� 4 ארצי רוסטיסלב רועי 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית� 1 דרשן הדסה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 2 ווינט טובה גיטל רעיה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול� 1 איסטאכרוב גבריאל 
הנדסאית תעשיה וניהול� 2 גבסו שפירו רינת 
הנדסאית תעשיה וניהול� 3 האוסקר בן שימול לירון 
הנדסאית תעשיה וניהול� 4 ווייס גבריאלה 
הנדסאית תעשיה וניהול� 5 צ'רי דאריה 
הנדסאית תעשיה וניהול� 6 צילקאר לינוי 
הנדסאית תעשיה וניהול� 7 קוקבנקר שולי 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית� 1 ביטון יוסי 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 2 טויטו יעקב 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 3 כהן רן אהרון 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין
הנדסאי כימיה� 1 אוחנה אדיר 
הנדסאי כימיה� 2 דיין שמעון  
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הנדסאי כימיה  � 3 דנדיקאר ברק 
הנדסאי כימיה  � 4 פייר מייקל 
טכנאי גרעין� 5 אקרמן זאב 
טכנאי גרעין� 6 חוגג רועי משה 
טכנאי גרעין� 7 סרוסי גיא 
טכנאי גרעין� 8 כנפו אביתר 
טכנאי גרעין� 9 צריקר עידן 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
הנדסאית תוכנה� 1 אמרוסי לאה 
הנדסאי תוכנה� 2 גרבנב יבגני 
הנדסאי תתוכנה� 3 הלר אלישבע 
הנדסאית תוכנה� 4 סקולט בת שבע 
הנדסאי תתוכנה� 5 צביאלי ענבל 
הנדסאית תוכנה� 6 רוזנטל רבקה 
הנדסאית תוכנה� 7 שאנני חדווה 
הנדסאית תוכנה� 8 שמואל הדס 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאי אדריכלות� 1 אטיאס רפאל 
הנדסאית אדריכלות� 2 זגורי סתיו 
הנדסאית אדריכלות� 3 לוי שיראל 
הנדסאית אדריכלות� 4 עמית לילה 
הנדסאית אדריכלות� 5 שרעבי לינדה 

מקבלי תעודות הערכה
הנדסאי תוכנה� 1 אלבז רז 
הנדסאי תוכנה� 2 מלכה דוד ישראל 
הנדסאי מכונות� 3 אל סייד אמין 
הנדסאי מכונות� 4 בן עזרא אליעזר 
הנדסאי מכונות� 5 ויצמן אלכסנדר 
הנדסאי מכונות� 6 ווקנין יוגב שלום 
הנדסאי מכונות� 7 רצהבי חגי 
הנדסאי מכונות� 8 בן שטרית אלי 
הנדסאית תקשורת חזותית� 9 אידזון גלית 

הנדסאית תקשורת חזותית� 10 זביאגין קסניה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 11 כהן אושרת 
הנדסאי תעשיה וניהול� 12 האוסקר ריאן 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים� 13 שלמה רוזנברג ליעד 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 14 זאן אבי אברהם 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 15 ברזני שבתאי 
הנדסאי כימיה� 16 טלקר נתנאל 
הנדסאי כימיה� 17 לוי יעקב 
הנדסאי כימיה� 18 מזן רומן 
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המגמה להנדסה אזרחית
מר אריאל דמרי מרכז המגמה 

מר גל חיים הלל ראש היחידה 

גב' טלי ביטון מזכירות המגמה 

מר אבו מאדי מאלק, דר’ בנגרט אנטולי, גב' גריידי מרים, מר דוידוביץ' עמית,  מרצי המגמה 
מר דמרי אריאל, מר הלל גל חיים, מר הרמן נודלמן שרון, מר וייג מנחם, מר זייציק זכר,     

מר חקשור יהודה, מר טויטו יעקב, גב’ כהן דבורה, מר כהן רן, גב' מהרבני חופית,    
מר נמירובסקי איליה, מר סובולב פבל, מר סטרז'בסקי דמיטרי, גב’ פרידמן שרה,    

מר פרידמן טל, מר צבי שלמה, מר צבייק אלכסנדר, גב' צרפתי דנה, מר קאודרס יצחק,     
מר קדוש אור, גב’ קוצין הניה, מר קריספין איתי, מר רגב אריה, גב’ שיפרין ילנה,    

מר שכטר מרק   

הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו נטלי נטי� 1
אבו אלקיעאן אקרם� 2
אבו דחל אחמד� 3
אבו עגאג עלי� 4
אבו עליון חמאד� 5
אבו עמרה עאדל� 6
אבו ראס טאהא� 7
אבו רקייק גברין� 8
אברמוב ליטל� 9

אויקנין נפתלי� 10
אזולאי בני יוגב� 11
אזולאי תמיר� 12
איסטחרוב ליאור� 13
אל סייד חליל� 14
אלכרם חלד� 15
אלנבארי סאמי� 16
אלסייד עבדלראזק� 17
אלעוברה תאיר� 18
אלעוברה מחמד� 19
אלעוקבי טופיק� 20

אלפסי אלי� 21
אלקרינאוי אמיר� 22
אלקרינאוי אמיל� 23
אלקרינאוי אמיר� 24
אלקרינאוי עזאדין� 25
אלקרנאוי עומר� 26
אלשיך ריאן� 27
בוכריס רונן� 28
בוקר רונן� 29
בידאני אלעד� 30
ביטון יוסי� 31
ברזני שבתאי� 32
גודה מחמד� 33
הניה מוהנד� 34
ויסמן ניר� 35
ז'אן אבי אברהם� 36
זגורי אלעזר חביב� 37
חמדיה שהירה� 38
חמדיה ג'סאן� 39
טויטו יעקב� 40

טרבלסי עזרא� 41
כהן רן אהרון� 42
לאור משה� 43
לבקובסקי אלכסנדר� 44
לדאני אוריאל� 45
לוגסי רן יוסי� 46
לוי ארז� 47
לוי מאור� 48
מיכאלי בן ציון� 49
מנחם אילן� 50
סנקר יונתן� 51
עאשור עבדאללה� 52
עלימי סאמר� 53
עראבי מוחמד� 54
פאר נטלי אביבה� 55
פיינשטיין מיכאל� 56
קדוש מאור� 57
שמח אמיר� 58
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המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
ד"ר מרטין סמית מרכז המגמה 

גב' גילה הרשקוביץ מזכירות המגמה 

מר אבוטבול אופיר, גב’ אלינסקי-סלוצקי מירי, מר אלגרט אליהו, גב’ בז’ה נאוה,  מרצי המגמה 
מר ברזילי טמיר, מר חואס יקיר, מר טויטו יעקב, דר’ גור יהויכין, מר דויטש אנדרי,    

גב’ דוסיק דניאלה, מר זייצ'יק זכר, מר זריק רמזי, גב' לוי הילה, מר לופו דורין, מזרחי      
גב' מיכל, גב' קוצ'ין הניה, גב’ רבינוביץ רבקה, גב’ פרידמן שרה, גב' שאולי פזית    

גב' שיפרין ילנה, גב' שליו קרן   

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אבדרשב יולי� 1
אבו אלעסל אסיל� 2
אבו ג'עפר סמאח� 3
אבו פריח שרין� 4
אדרי אושרת עישה� 5
אור - רוזמרין סיון� 6
אזולאי חלי� 7
אטיאס רפאל� 8
אלמקייס עמבר� 9

אלעקה נג'יב� 10
אלקרנאוי מחמד� 11
בטיטו גל� 12
בטירב אנה� 13
בלחובסקי אוקסנה� 14
ברטל רחל� 15
גובאי גיא� 16
גובראן מוחמד� 17
וקמן יאנה� 18

זגורי סתיו� 19
חדד שמעון� 20
חסקין אלינה� 21
טולדנו ליאור קריאל� 22
טורי סאבר� 23
טייב אורית� 24
יוטרוב אולגה� 25
לוי שיראל� 26
עמית לילה� 27
פיודורוב אלכסנדר� 28
פרץ אביחי� 29
צאצאשוילי שירן� 30
צדיקי ערן� 31
קמינצקי אירית יעל� 32
קקון לימור� 33
קרושלניצקי דימיטרי� 34
רובין ויקטוריה� 35
רובינשטיין הדר� 36

רוזנבלום גיורא� 37
רינגל סימונה� 38
שופן קמיל� 39
שטיין עדי� 40
שטרית חיית� 41
שלמה רוזנברג ליעד� 42
שקד דרורית� 43
שרעבי לינדה� 44

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נה’
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המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מר יעקב גליק ראש המגמה 

ד"ר נתן בן חייל מרכז המגמה 

גב’ ציפי כהן, גב' יפה חדד מזכירות המגמה 

מר סמבן יאיר, מר שטיין איגור טכנאי מעבדה 

דר’ בן חיל נתן, גב’ ברוק אינה, גב’ ווליך ברוניה, מר זיסק שמעון, מר חקשור יהודה,    מרצי המגמה 
גב’ טלשבסקי אלוירה, מר כהן ניר, גב’ סנדלר מרים, גב’ קוצ’ין הניה, גב’ פרידמן שרה,     

מר שטיין איגור, מר שכטר מרק   

הנדסאי אלקטרוניקה
בולטקס רומן� 1
גירייב ויקטוריה� 2
טבל אנדריי� 3
מימון רותם ישראל� 4
מירסון אלכסיי� 5
קרוק לאוניד� 6
שפובלוב אנטון� 7

הנדסאי חשמל
אבו כף אחמד� 1
אגזיאמוב איגור� 2
אגריורקר איתן� 3
אוחיון יובל� 4
אורגיל אמיר� 5
אזברגה עבדול רחמן� 6
אטלי ארנון� 7
איפרגן יוני� 8
אלון זוהר� 9

בונבידה דרור� 10
בוקרה אסף� 11
בלמיס אלי� 12
בשארים יוסף� 13
דנדיקר רוני� 14
דריי אלירן רוברט� 15
זורנו גלעד� 16
חדד ציון� 17
חדד ציון� 18
חייטוב אולג� 19
חלימי אביאור� 20
חנן יואב� 21
טפליצקי אלכסיי� 22
כהן מאור� 23

כהן אביעזר� 24
לוי ספיר� 25
לוי מתן� 26
מליק אילן� 27
ממן אביחי אלברט� 28
מרון פליקס� 29
נזרי קובי שר� 30
סגל גל שלום� 31
סקלי רוברט� 32
עזריאל שלמה� 33
פסקל ערן� 34
קוברמן שלומי� 35
קזנוביץ סטניסלב� 36
קרינאוי מוחמד� 37
קרמר מריוס� 38
רובין ירין� 39
רודריגס דוריאן� 40
שוקרון עדי סעדיה� 41
שטוקמייסטר קונסטנטין� 42
שמאילוב נתן� 43
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המגמה להנדסת כימיה וגרעין
גב’ פלהנדלר מרים מרכזת המגמה 

ד"ר מיכל שיימן ראש היחידה 

גב’ ציפי כהן מזכירות המגמה 

גב’ בן איתח שרה–ננסי, גב’ מרזלוב ילנה, מר סולימני אבי טכנאי מעבדה 

דר’ גולדבאום יוליה, מר יהודה חן, גב' כהן רינה, דר’ משלביץ אלכס,  מרצי המגמה 
מר נחמיאס שלמה, גב’ פופוב מריה, גב’ פלהנדלר מרים, גב’ פרידמן שרה,    

גב' קוצ'ין הניה, גב’ שיימן מיכל   

הנדסאי כימיה
אבו גראד חנין� 1
אברהם רעות� 2
אברמוב ולדיסלב� 3
אוחנה אדיר� 4
איזמן אביעד� 5
אל עוקבי עומר� 6
אלמקייס הודיה� 7
ארוטיוניאן קריסטינה� 8
בורבלו סבטלנה� 9

גומרשטדט דריה� 10
דיין שמעון� 11
דנדיקאר ברק� 12
דריי יגל� 13
ויינרוב אנה� 14
ויצמן שירן� 15
חדאד קרן� 16
חיאייב-קוגן אולג� 17
חמיאס תמי� 18
טייבסקי יאנינה� 19

טלקר נתנאל� 20
יפרח אדוה� 21
לוי יעקב� 22
מזן רומן� 23
סיירוב יוליה ויקטוריה� 24
ספונצ'יק ולדיסלב� 25
פייר מייקל� 26
פיק אביעד� 27
קוסטיקוב גלינה� 28
קזנוביץ' אנסטסיה� 29
קנבסקי ויקטוריה� 30
קרבצוב נלי� 31
קריידמן יבגני� 32
ריבקין דמיטרי� 33
ריבקס אנה� 34
שאקי דנה מיכל� 35
שביט רעות� 36
שיקדר שואל רמי� 37

טכנאי גרעין
אווסקר אלי� 1
אוחנה יוסי� 2
אלמעלם משה� 3
אקרמן זאב� 4
דנדקר אושרי� 5
חדד יניב� 6
חוגג רועי משה� 7
כהן מור מוריס� 8
כנפו אביתר� 9

לייב מאור� 10
סולטן שמעון� 11
סרוסי גיא� 12
צ'אנגאוקר יהודה� 13
צריקר עידן� 14

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נה’
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המגמה להנדסת מכונות וקירור ומיזוג אוויר
מר יעקב גליק ראש המגמה 

גב’ ברוניה ווליך מרכזת פדגוגית 

מר רוני קורטקוב ראש היחידה גז טבעי 

גב’ יפה חדד מזכירות המגמה 

מר ארקדי פידלמן טכנאי מעבדה ראשי 

מר אברמוט אסף, מר בן יאיר רותם, ד"ר גולדבאום יוליה, מר גליק יעקב,  מרצי המגמה 
גב’ ווליך ברוניה, מר חרסונסקי מיכאל, גב' סנדלר מרים, מר פידלמן ארקדי,   

גב’ פרידמן שרה, מר צבייק אלכסנדר, גב’ צ'רניאק ילנה, מר קויפמן זאב,   
גב’ קוצ'ין הניה, גב’ שוורץ ויקטוריה, ד"ר מישלביץ אלכסנדר  

הנדסאי מכונות
אבו פריח פרחאן� 1
אביטבול מתן� 2
אברמוב עוזי� 3
אוזן יוסי� 4
איבגי רותם� 5
איילנקריג יורי� 6
אל סייד אמין� 7
בלסיאנו גלעד� 8
בן יעיש משה� 9

בן עזרא אליעזר� 10
בן שטרית אלי� 11
בנדוד רז� 12
דדון רועי� 13
דורושביץ' ויטלי� 14
דיין ניר� 15
דריקס ג'רלד שאול טל� 16
וייצמן אלכסנדר� 17
חזנוב רומן� 18
טבול עידן� 19
טובול אברהם� 20
טסלר אורי� 21
טרייר ולדימיר� 22
יפרח אלין� 23
ישראל עידן� 24

כהן אור� 25
כהן יעקב� 26
לוי בן איש חי� 27
לוי קובי יעקב� 28
מלכה יוחאי� 29
מרום שחר� 30
משרסקי ולדימיר� 31
נגבקר שנית� 32
סורוקין ויטלי� 33
סוריה עמרי חיים� 34
עתאמין עיד� 35
פנקר ניסים� 36
צברין מקסים� 37
צוקרמן כפיר� 38
צירניאחובסקי יוליה� 39
קדלניק גנאדי� 40
קוניו יצחק� 41
קופל יפתח� 42
רצהבי חגי� 43
שורדיקר אלעד� 44
שינקר לאוניד� 45
שקורמן לאוניד� 46
ששונוב מנחם� 47

מגמת משנה - מערכות 
אנרגיה בהתמחות גז טבעי

אטדגי עמית� 48
אלמיהו גאשאו� 49
ארצי רוסטיסלב רועי� 50
אשטמקאר יוחאי� 51
גליקמן בוריס� 52
ג'רסי עידן� 53
ווקנין יוגב שלום� 54
יאשייב יחיאל� 55
כהן אור� 56
פרץ אבי� 57
קובאידזה אוטרי� 58
קקזנוב יהודה� 59
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המגמה להנדסת תוכנה
מר איגור ברגמן מרכז המגמה 

גב’ סלע אסרף חן מזכירות המגמה 

מר ברגמן איגור, גב’ גרשון נטלי, גב’ פרידמן שרה, גב’ קוצ’ין הניה, גב’ שטטר ויולט,   מרצי המגמה 
מר חרסונסקי מיכאל, מר מלניק רומן, גב’ פיסקוברובה יוליה גב' קוציי אלונה   

הנדסאי תוכנה
אבו שריקי פאדי� 1
איליאייב ניקולאי� 2
אל וקילי סחר� 3
אל עמור מחמד� 4
אלבז רז� 5
אלחבניין נוהא� 6
אלטלאלקה נאהד� 7
אלעוקבי בושרא� 8
אלעמור סמאח� 9

אמר רועי� 10
אמרוסי לאה� 11
אשכולי מרים� 12
בלאק חנה� 13
בלז דבי� 14
בן עמי מיכל� 15
בנאדיבה רבקה� 16
בצלאל בתאל� 17
גוטין יפה� 18
גולדברג שושנה� 19
גרבנב יבגני� 20
דרעי הדסה� 21
הורסט גולדה  אוריאלה� 22
הלר אלישבע� 23
וקנין נתנאל� 24
זבדיה דורון� 25
זיאדנה נסרין� 26
יהל חנה� 27
יעקב מרים� 28
ליכטנשטיין יעל� 29
מירזקנדוב גבריאל� 30
מירילאשוילי מרדכי מורל� 31
מירסון גרש� 32
מלכה ספיר עליזה� 33
מלכה דוד ישראל� 34
נגאוקר ליאור� 35

סבאג תמר עזיזה� 36
סהר יהודית� 37
סקולט בת שבע� 38
פורטנוי בוריס� 39
פיבניק רוסלן� 40
צביאלי ענבל� 41
צוריאל חוה� 42
קוגן מיכאל� 43
קמינר רות� 44
רוזנברג בת שבע חיה� 45
רוזנטל רבקה� 46
שאנני חדווה� 47
שמואל הדס� 48
שרעבי בינת� 49
שרעבי שירה� 50

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נה’
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המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מר יחזקאל עזרא מרכז המגמה 

גב’ גילה הרשקוביץ מזכירות המגמה 

גב’ גרשון נטלי, מר חג'בי אילן, מר חרסונסקי מיכאל, גב’ יעקבלב טטיאנה,    מרצי המגמה 
גב’ כהן רינה, מר מויאל דניאל, מר עזרא יחזקאל, גב' פיסקוברובה יוליה,      

גב’ קוצין הניה, מר רגב אריה, גב' שוורץ ויקטוריה, גב’ שורמן שני   

הנדסאי תעשיה וניהול
אברהם אורה� 1
אברהם צדוק� 2
אדרי דוד� 3
אונגר עירא� 4
איסטאכרוב גבריאל� 5
ארוש רחל� 6
בליטי ערגה� 7
בן יאיר מור� 8
גבאי שמעון� 9

גבסו שפירו רינת� 10
האוסקר ריאן רן� 11
האוסקר  בן שימול לירון� 12
ווייס גבריאלה� 13
זללוו עליזה� 14
חיימוביץ יבגניה� 15
חן אפרת� 16
טורדזמן אושרית� 17
טלוליקר יקיר� 18

יהושע אסף� 19
יפרח אוריאל מאיר� 20
יצחק חופית� 21
מזוז חגית� 22
מתתיהו מאיר� 23
נגאווקר שיר� 24
סבח עדי� 25
סילם גלי� 26
סלמן אלין� 27
עמר סימה� 28
פנקר מורן� 29
צילקאר לינוי� 30
צ'רי דאריה� 31
קוקבנקר שולי� 32
קריצ'מר פבל� 33
שוורצבורג יוליה� 34
תובל משה� 35
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סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נה’

המגמה לתקשורת חזותית
גב' רון עידית מרכזת המגמה 

גב’ סלע אסרף חן מזכירת המגמה 

גב' אטין יבגניה, מר אלגרט אלי, גב’ דונייבסקי סשה, גב' זוהר נעמי, מר סבינצר ניב,   מרצי המגמה 
מר פנקר יצחק, גב' קוצ'ין הניה, גב’ קורנבלט יוליה, גב' רון עידית, גב' שגב נרקיס   

הנדסאי תקשורת חזותית
אידזון גלית� 1
בובוביץ ויקטוריה� 2
גורנו ברכה מלכה� 3
ג'יבלי יוסי� 4
דרשן הדסה� 5
ואקנין יונתן� 6
ווייס נחמה ליבה� 7
ווינט טובה גיטל רעיה� 8
ויצמן הודיה� 9

זביאגין קסניה� 10
יאבנז'י דריה� 11
כהן אושרת� 12
מיילס שרה רייזל� 13
נתן יהודית� 14
סגל שיינא ברכה� 15
סוסנה שמעון� 16
ערערא יהודית� 17
קליין נעה� 18
שרגא מרגלית� 19
שטרית הילה� 20
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים )בוקר(
אבו אלעסל אסיל� 1
אבו ג'עפר סמאח� 2
אבו פריח שרין� 3
אבו קרן סוג'וד� 4
אור - רוזמרין סיון� 5
אטיאס רפאל� 6
אל הוזייל בסמה� 7
אלבדור כארם� 8
אלמקייס עמבר� 9

בטיטו גל� 10
ביידר לולה לליטה� 11
בן ארי שי� 12
בן עיון ליחן� 13

גובראן מוחמד� 14
דאנל רבקה� 15
דהן רבקה� 16
זגורי סתיו� 17
חדד שמעון� 18
חליף איליה� 19
חסקין אלינה� 20
טוכטרמן דור נחום� 21
טולדנו ליאור קריאל� 22
לוי שיראל� 23
לנקרי נעמה� 24
נגר מור� 25
סלטיקוב טטיאנה� 26

עוסמאן מועז� 27
פיודורוב אלכסנדר� 28
פרץ אביחי� 29
קודרינה אלכסנדרה� 30
קרושלניצקי דימיטרי� 31
רוזנבלום גיורא� 32
שופן קמיל� 33
שטרית חיית� 34
שלמה רוזנברג ליעד� 35
שנרך מיטל� 36
שקד דרורית� 37
שרעבי לינדה� 38

הנדסאי חשמל )בוקר(
אבבה אדרג'או� 1
אבו אלקיעאן האני� 2
אבו אלקיעאן רפיק� 3
אבו גויאד עדי� 4
אבו האני פהד� 5
אבו חסירה שי יעיש� 6
אבו חסן האני� 7
אבו טהא טלאל� 8
אבו סיאם סיאם� 9

אבו שינדי וליד� 10
אבוקרט יוסף� 11
אביטבול יאיר� 12
אברבנל רועי� 13
אדרי יעקב יקיר� 14
אטרש יונס� 15
אל אסד מחמוד� 16
אלאסד גבריל� 17
אלסראיעה איוב� 18

אנקב קורן� 19
אפריאט אלירן אושר� 20
בחבוט אלעד� 21
בידוש אור� 22
ביטון שי� 23
בן חמו עומרי� 24
בר עם יואל� 25
גוצנקו רומן� 26
גטהון אברהם� 27
גלייזר ולנטין� 28
גלנץ עומר� 29
דלויה שחר סימון� 30
חנייה דביר� 31
כהן יאיר� 32
כעביה רנא� 33
לוגסי עמית� 34
לוי מרדכי אלדד� 35
מהרט פנטאהון� 36

נסימי בנימין� 37
סובוטין ניקולאי� 38
סובול ולדיסלב� 39
סיבוני אושר אשר� 40
סינה גל� 41
פולונסקי רפאל� 42
פנקאר יוהד� 43
פנקר עידן� 44
פרדה בלטה� 45
פרידמן רועי� 46
פרץ שמואל שי� 47
ציזר אסף� 48
קרבלידו אדריאן� 49
רסין גרמן� 50
רפאלי רפי� 51
שנקר נירן� 52
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הנדסאי חשמל )משולב(
אבינועם עידן מאיר� 1
אבקסיס אלדר אליהו� 2
איברגימוב רפאל� 3
איידלמן יהודה איגור� 4
אלוש רפאל עופר� 5
אליה נווה� 6
אלקרינאוי אמיר נאג'י� 7
אלקרנאוי עבד אל מאג'יד� 8
בולמט בוריס� 9

ביתן אלעד אליהו� 10
בן מרגי דוד� 11

דדון דור דוד� 12
הוס  צחי� 13
ואקרט אלחזן אליאור אליהו� 14
זילברמן איתמר לייזר� 15
ישי אביב אברהם� 16
ישראל אורן� 17
כהן אורן� 18
לאיט ולדימיר� 19
מנדל עדי� 20
סיגטי שחר� 21
סייפולייב ואדים� 22

ספיר חגי� 23
סרור עמי� 24
עמר גיא� 25
פלר שירז� 26
קון אביעד� 27
קנדיוטי אורי� 28
קרינאוי עפיף� 29
ריטבין איליה� 30
תרשיש עידן חיים� 31

הנדסאי כימיה )בוקר(
אבו אעמר איסלאם� 1
אבו ג'אמע חיאת� 2
אבו עסא אסרה� 3
אבו קוש רוואן� 4
אברמוב איליה� 5
אורון אור ניסים� 6
אל מחדי סלמאן� 7
אל עביד רחמה� 8
אל רייאטי ג'מילה� 9

אלטורי ופא� 10
אלרייאטי ספא� 11
אמה יוליה� 12

בחירי נעאמת� 13
ביטון ישראל� 14
במנולקר בר� 15
בשמוט זהבית� 16
גולדשטיין תמי� 17
דנילוב פאינה� 18
וסלייב זינאידה� 19
חיאייב סימיון� 20
חיטיבאשוילי קרין� 21
חמדיה יסמין� 22
ילין אלכסנדר� 23
יפנוב ילנה� 24

כהן טליה� 25
מלצ'ר מקסים� 26
נאגוטנקאר שי� 27
נבון צפריר� 28
סאנע באסל� 29
סקורי בר סופי� 30
פחימה יניב� 31
פפר מרינה� 32
שבנוב לאה� 33
שוישה תאיר� 34

הנדסאי כימיה )משולב(
ביטון טל� 1
בינימינוב פזית� 2
בן סניור מתן יצחק� 3
גלייב נטליה� 4
דוד איילה גיזלה� 5
ווידוורד דניאל� 6
חיון איציק� 7
יוסף שני� 8

כהן שני� 9
לושנוב ילנה� 10
מיטלר אלון נתן� 11
סיבירץ ילנה� 12
פנקר אולגה� 13
צצאשוילי הנרי� 14
קבצקי ילנה� 15
קוזנצוב אנה� 16

קוינוב יבגני� 17
קלנר ויקטוריה� 18
רותם טל� 19
רזון ניר� 20
רזניקובה סופיה� 21
שבצוב איליה� 22
שלום ליאת )רבקה(� 23
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הנדסאי מכונות גז טבעי )בוקר אביב(
אדרי נועם� 1
אזולאי טל� 2
בן יעקב דור� 3
גורביץ' עדן� 4
דודוב לאוניד� 5
כהן אייל אברהם� 6

כהן עומרי� 7
מלכה נתנאל� 8
ממון  שאול שי � 9

סבג טל� 10
סבן מור מרדכי הראל� 11
ספיצין ויטלי� 12

פיגור אלכסנדר� 13
קנפו עמית � 14
רגב גיא� 15
שוקרון רועי� 16

הנדסאי מכונות תו"מ )בוקר(
אבו חמאד וסים� 1
אוסובנקו איוון� 2
אל סייד חליל� 3
אלעטאונה מועתז� 4
אנטימירוב ליאור� 5
ארוך טל� 6
גולודריגה בוריס� 7

ואסקר רונן� 8
וסרמן דמיטרי� 9

טוגולוקוב מקסים� 10
יעקב אלירן� 11
יצחק חגי� 12
כהן יואל� 13
מדר נתנאל רפאל� 14

מיליאבסקי דוד� 15
ממן ליאל� 16
מרסיאנו אברהם� 17
נאמן עידן� 18
סוויסה יוסף� 19
סעדון גיל כליפה� 20
פחימה רן� 21

הנדסאי מכונות תו"מ )משולב(
אהרון ערן� 1
אזרן אורן� 2
אלבז אשר� 3
אלפרוב דני� 4
אפללו ברוכי� 5
אפרגן רונן� 6
בויקו אלכסנדר� 7
בוכובזה עמיעד� 8
בכר ויטל� 9

בלושטיין שרון� 10
בן לולו נתנאל� 11
ברבי שלום� 12
ברביבאי יעקב� 13

ברוך יעקב� 14
גורובץ ולדימיר� 15
ולדמן אלי� 16
וקנין ברק� 17
וקנין מתן אבי� 18
ותד מונדר� 19
זינגר אסף� 20
זלצמן אור� 21
חגג יוסי משה� 22
חכמון ליעד דוד� 23
יוסופוב יצחק� 24
כהן אבישי� 25
לויטן ארתור� 26

ליחצ'וב איוון� 27
מירצקי גיל� 28
ניסימוב יאן� 29
עזריאל אור� 30
עמית עידן� 31
צריקוב אלכסיי� 32
קוגן פבל� 33
קק ודים� 34
רווח רועי� 35
שטראוס עזריה דוד� 36
שמר יעקב� 37

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )בוקר(
אבו אלעסל טארק� 1
אבו האני תאמר� 2
אבו סויס עומר� 3
אבו סיאם איאד� 4
אבו עפאש אמיר� 5
אבו תילק עודה� 6
אזנקוט רועי� 7
אטרש פאדי� 8
אלאעסם יחיא� 9

אלבז צחי� 10
אלגרינאוי יוסף� 11
אלמליח איתן� 12

אלעמור מחמד� 13
אלעמראני אחמד� 14
אלקרינאווי יאסין� 15
אלקרנאוי דיאה� 16
אלקרנאוי יעקב� 17
אלקרנאוי מועד� 18
אלקרנאוי עומר� 19
אלקרנאוי עלא� 20
אסור ג'רמי� 21
בוזנח שלומי� 22
בוקובזה אלמוג לאון� 23
בוקובזה אלעד� 24

בזק אליהו� 25
ביטון אבירם אברהם� 26
ביטון מור� 27
בלנדר יורי� 28
במנולקר יקיר� 29
בן ברוך ספיר� 30
בן הראש יעקב קובי� 31
בן חמו לינוי� 32
בנאיון עידן� 33
בננו אייל� 34
ברייטמן דניאל אשר� 35
גבארין אחמד� 36
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גוזובטי ולדימיר� 37
גומפל בנימין� 38
גז שלומי� 39
גלעד רועי� 40
גנון ישראל� 41
גרייב מוסה מעאז� 42
דדון יוסף� 43
דוד אליהו נתנאל� 44
דמרי נוחם� 45
ויטל טל� 46
ונישב יורי� 47
זגורי ניב� 48
חדד הרצל� 49
חדידה תמיר� 50
חורי פנחס� 51

חזן דודו� 52
חיון רן� 53
טרובייצ'וק בוריס� 54
כהן  עידן� 55
לונדון יורי יוסף� 56
מורסיאן יוסף� 57
מימון גל� 58
מכלוף אורי� 59
מלול בר� 60
מנדלוביץ עודד� 61
מסעודיין יחיא� 62
מקרבי שלמה� 63
סייד מג'די� 64
סייד פארס� 65
עסיס רן� 66

פאר  נועם ניסים� 67
פלס רונית� 68
פלק אורן� 69
קקון דורון� 70
קראדי אביב� 71
רוקח עירא מרדכי� 72
שגיא רועי מימון � 73
שולב דביר� 74
שחר יובל� 75
שלום אסף� 76
שמחון רועי� 77
שקולניקוב אולג� 78
שרחה בראאה� 79
שרחה לימור� 80
שריקי בתאל� 81

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )משולב(
אבו בלילאת נאג'י� 1
אבו עשיבה רמי� 2
אבו רביעה האשם� 3
אבו רביעה זאהי� 4
אוחיון מאיר מור� 5
אטר שמעון� 6
אילוז שמעון� 7
אלזייד רעות� 8
אלעביד מדאר� 9

אלפסי נדב� 10
אלפסי ענת הדר� 11
אלקרינאוי סמי� 12
אלקרנאוי יאסין� 13
אמינוב זולפיה� 14
אמר ירון� 15
בוחניק אוהד רחמים� 16
בירמן לאוניד� 17

בן שיטרית אלירן� 18
בן שמעון אשר� 19
ברוך דוריאן� 20
גודה ערפאת� 21
גוס אלכסנדר� 22
גירש אדוארד� 23
גרשין דמיטרי� 24
דמרי דוד חיים� 25
זנון מחמד� 26
חזיזה אלרון� 27
חמו אלי תמיר� 28
יוספי נר מאיר אביחי� 29
כהן אמיר� 30
כהן עידן  שמעון� 31
לנדאו אלקנה� 32
מדר אופיר� 33
מיגירוב זרחיה� 34

מיכאלי בן ציון� 35
מיכאלי גיל� 36
מסקין אנה� 37
משפטן מיכאל� 38
נגט צהיי� 39
ניסימוב דמיטרי� 40
נתניה שאול� 41
סגרון נעמה� 42
סנייב אלונה� 43
עזריה ניר� 44
פריצקר אורי� 45
צור שחר� 46
קוצ'ר ודים� 47
קוצ'רז'נקו ויטלי� 48
שווץ יוליה� 49
שחר ירון ויקטור� 50
שלו יניב� 51

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )אביב משולב(
אבו יקיר יעקב� 1
אבו סבייח עאדל� 2
אוחיון נועם פרנק� 3
אלמליח יובל� 4
אמנה אלעזר� 5
גור אביעד� 6
דוד אריאל� 7
דרגצ'ב סרגיי� 8

הללי אחיקם אריה� 9
ז'יטניצקי יורי� 10
זנון סולימאן� 11
חיות דוד� 12
חכם צחי יצחק� 13
טויצר דודו� 14
יהודה מישאל� 15
כספי ליאב� 16

סבג מירב� 17
עמר תמיר� 18
פרדני ויאצ'סלב� 19
קוידר אלאא� 20
קסאי שי� 21
רזניקוב רוברט� 22
רסאמי איציק� 23
תראבין עבדאללה� 24
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הנדסה אזרחית - תכנון מבנים
אבו נטלי נטי� 1
אבו סעד איהאב� 2
אבו עפאש ולא� 3
אבוחצירה עידן� 4
אבקסיס רות� 5
אוחיון אור עומר� 6
אוחיון לידור� 7
אוחנה מירב� 8
איבגי שקד� 9

איזגייב מנשה� 10
איפרגן פנחס� 11
אלמלך אביתר שלמה� 12
אלפסי אמיתי� 13
אלקרינאוי עזאדין� 14

ארוש שניר� 15
בוקר רונן� 16
ברזני שבתאי� 17
וורצמן נעם� 18
ז'אן אבי אברהם� 19
זבונט יקיר� 20
זקן משה� 21
חכימה גיא� 22
טויטו יעקב� 23
טל מאיר� 24
טרבלסי עזרא� 25
טרש ינאי� 26
יוסופוב יבגני� 27
יחזקאל חגית� 28

יצחקי ורד� 29
כהן שגיב שמעון� 30
מנור מאיר� 31
מנטין יובל� 32
נחמני ניר� 33
עטיה עמית� 34
פלישר אברהם� 35
קדוש אור חיים� 36
קודריאבצב יבגני� 37
קלימי אלרון� 38
רובין דיאנה� 39
שרעבי נאור� 40

הנדסאי תוכנה )בוקר(
אבו גליון וואל� 1
אבו זקיקה ספא� 2
אבו חדאים יחיא� 3
אבו סיאם מליקאן� 4
אבו סיאם חאלד� 5
אבו עראר ועד� 6
אבו עראר שורוק� 7
אבו פריחה  מוחמד� 8
אברהם כפיר� 9

אברהם עמרי� 10
אלוכילי סוזן� 11
אלשאפעי ג'קלין� 12
גוזלן ניר� 13
גולדברג ישראל� 14
וינשטיין עמנואל� 15
ושאח מחמוד� 16
זועבי מוחמד� 17
זחאלקה נאיירוז� 18

זיינה ויאאם� 19
חודוס אלכסנדר� 20
כצנלסון ענת� 21
מקלרבסקי דניאל� 22
נזריאנץ אירנה� 23
סרבריאנסקי פבל� 24
פינחסוב אלכס� 25
פינחסוב מיכאל� 26

הנדסאי תוכנה )בוקר( - אופקים
וזנה תמר� 1
זרד אסתר� 2
יום טוב שירה� 3
ילניק צביה נעמי� 4
יעקב רחל שמחה� 5

כהן דוראל� 6
לייטנר גילי� 7
לפידות מרים� 8
סגרון רות בת-שבע � 9

סולטן  רחל עדי� 10

סוסנין נחמה ברכה� 11
עמאר שרה תהילה� 12
רחשה אריאלה רחל� 13
שטרן אלישבע� 14
שמואלי חגית� 15

הנדסאי תעשייה וניהול - יצור
אבו רביעה עבאס� 1
אהרון עמית� 2
אוזן חיים� 3
אוחנה נופר� 4
אמור הילה� 5
אמר הודיה� 6
בוקובזה דלית� 7

בלוך ארד� 8
גולברג לאוניד� 9

גולן אורי הנרי� 10
מור יוסף יונתן� 11
מישייב דינור� 12
מקטובי יקיר� 13
עוז שלום� 14

פומיצ'וב ילנה� 15
פרנקו אור ענבל� 16

מסיימי קורסי הנדסאים 2016
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הנדסאי תעשייה וניהול - לוגיסטיקה
אוזן נדין � 1
בוגנים נסים� 2
בן זקן עמרי שמעון מצלי� 3
גויטע מאור� 4
וקנין אדם חיי� 5
וקנין גיא� 6

חכמון יוסף� 7
חנופה שמואל שמוליק � 8
טל מוריאל� 9

יוסף שוקי� 10
לוי משה� 11
ליאון חלי� 12

מעטוק ליאור� 13
סויסה ישראל� 14
סיבוני מור � 15
עמר לינוי � 16
קסב אושרית� 17
תרשיש הראל אהרון� 18

הנדסאי עיצוב מדיה )בוקר(
אברמוב סבינה� 1
בוקובזה יקיר� 2
בורנשטיין שירלי� 3
בן סיניור הילה צאלה � 4

חלוא נופית� 5
טמנו רחל� 6
לוי אוראל גילה� 7
מדינה נועם� 8

מוהרא עודאי� 9
מישייב בקי� 10
עמיאל מתן� 11

הנדסאי תקשורת חזותית )בוקר( - אופקים
אהרוני אביה� 1
במברגר רייזל רויזא� 2
מדינה  מרים� 3
מרציאנו  יעל� 4

סודרי אסתר שירה� 5
סמבר תהילה� 6
פרטיג רבקה� 7
קנר שושנה� 8

קסר אביגיל� 9
רוזדאל תהילה� 10
שניצר אילה מרים� 11



מסיימי מכינה טכנולוגית 
להנדסאים
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גב' לירון זינו מרכזת המכינה 

גב' סווטה רבינוביץ' מזכירת המכינה 

מר אברמיט אסף, גב' בוחניק אושרית, גב' בלטין אינה, מר ידעאי ציון, מר מאיר אורי,    מרצי המגמה 
גב' פלייטמן אולגה, גב' כהן רינה, גב' ביטון איריס, מר פריטקין יפים, מר צ'רטקוב בוריס,    

גב' קוציי אלונה, גב' שוקטי לירון   

מכינה טכנולוגית )בוקר(
אבו גבר סלאח אלדין � 1
אבו סיאם רפיק� 2
אבו סריחאן ויסאם� 3
אביזמיל ליר מוריה� 4
אביחסרה  ישראל� 5
אהרון נווה אסיף� 6
אטדגי ניסים� 7
איפרגן  רועי� 8
אלגרבלי יוגב� 9

אליאסוב אלכסנדר� 10
אלפסי רון� 11
בוקובזה דני� 12
ביטון אבינועם חיים� 13
ביטון דור� 14
בן נעים ניר� 15
בן שבת חני� 16
גבריאל יוסי� 17

גודון דמיטרי� 18
גולובינסקי דמיטרי� 19
גולסט דיאגו� 20
גיישריק יאנה� 21
ויינברג אסף� 22
זגורי אדיר� 23
חברו יחזקאל שניר� 24
חגיז עדן� 25
חייטוב נלה� 26
חמדיה יוסף� 27
טבול ינון ישראל� 28
יפרח איתי� 29
כהן אביב� 30
כהן אלירן� 31
כהן דוד� 32
לאונוב דניס� 33
לוזובסקי דמיטרי� 34

לייבוביץ סבטלנה� 35
לנקרי יוחאי� 36
מגידיש אוהד� 37
מדלסי דניאל� 38
מהלר אורן� 39
מויאל סתיו� 40
מלקה משה � 41
ממן ליאור� 42
סידורנקו קונסטנסין� 43
פאיר יהונתן יוליאן� 44
צפורי עמית� 45
צרפתי דגנית� 46
קורן ניר� 47
קורשין סנז'נה� 48
קראדי אבי אברהם יוסף � 49

מכינה טכנולוגית )בוקר ינואר(
אבו שארב טאהר� 1
אבוחצירה יקיר ישראל� 2
אביחיל טוביה מנחם� 3
אדרי חיים שקד� 4
אוחיון דביר� 5
אסרף עמיחי נהוראי� 6
ארזואן איזידור ישראל� 7
אשטיבקר אברהם� 8
ביגול ויאצסלב� 9

ביטון נתנאל� 10
ברק ברקת� 11
גרשין יבגני� 12
דהן אלון� 13

דיין רם רמי� 14
הרוש אליאור� 15
הרוש דוד� 16
ווסיהון איתן� 17
זנבה אושרי� 18
חבקוק נתנאל נאג'י� 19
חדיד בהא� 20
חדידה קובי� 21
חננשוילי שלוה� 22
חסון  רותם� 23
טויל ארי� 24
ליטבק גרטה� 25
מזאריב עמיאד� 26

נגר נועם� 27
סנקר צפניה� 28
סרוסי ירין� 29
פריסניאק אלכסנדר� 30
קדוש רותם� 31
קלשניקוב ולדימיר� 32
קסוס עדי� 33
רובינוב ניסים� 34
שלום פרפר� 35
שלמה אביעד� 36
תדמור רן� 37
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בוגרי מכינה טכנולוגית

מכינה טכנולוגית )ערב(
אביטל יואב חי� 1
אבני הגר� 2
אגרונוב  מלך� 3
אדר יניר חי דוד� 4
אדר לירן� 5
אדרי עמרם� 6
אוחיון דוד� 7
אולשבסקי אלכסיי� 8
אזולאי דוד חי� 9

אזרד מתן� 10
איבגי ליאור� 11
איבגי סער� 12
אסור רפאל� 13
אסרף אנה� 14
אסרף דביר� 15
אפנג'ר עומרי� 16
בוקר  יעקב� 17
בורלקוב אלכסנדר� 18
בזה אלירן� 19
בן הרוש שירן� 20
בשארי גיא� 21
גולדמן מתן� 22

גרמן מיכאל� 23
דדשב דניאל� 24
דהן עדי� 25
דובקין  יקטרינה� 26
דוידוב ציון סיאין � 27
הורוביץ אסף� 28
ולייב רומן� 29
וקנין יפתח� 30
זוהר מרדכי  מור � 31
חודורקובסקי  יונתן� 32
טויזר עידן� 33
טרכטנגרץ רומן� 34
יגודאייב אולג� 35
ילוז רותם� 36
יעקובוב גיל� 37
לואיה יצחק� 38
לוי אבשלום� 39
לוי חן� 40
לייב מור� 41
לנטה עומרי עמנואל� 42
מויאל איתי� 43
מילר בוטיר� 44

מלול יותם� 45
ממן אביאל מסעוד� 46
מנשה אלעד סלמן� 47
מרציאנו תמיר� 48
סיננייב מריה� 49
סלובודניצ'נקו איגור� 50
סרי אלכסנדר � 51
עזרא קובי� 52
עזריאייב דוד� 53
עמר אלעד� 54
פוני דביר� 55
פחימה יוסף� 56
פניני אילן נפתלי� 57
פרידמן בר חזי� 58
פרסוב רוסטי� 59
פשוטין ויקטור� 60
צבי סער� 61
קוטוב מרדכי� 62
קוסטנקו אנסטסיה� 63
קלברייסקי גרואו  דניס� 64
קנדלקר אושר� 65



בוגרי המרכז להכשרה 
והשתלמויות
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מר מיכה פז ראש מדור  

עידן סיבוני רכז המדור  

גב' רינה ויינר מזכירת המדור 

מר אבי סולימני, מר איגור יבלונסקי, גב' אינה ברוק, גב' אינה קליין, מר אלי רבזין,  מרצים 
מר אמיל טבוסוב, גב' הניה קוצ'ין, גב' ויקטוריה שוורץ, גב' אירנה שפט, גב' ענת סמואל    

ד"ר אלכס מישלביץ, מר זאב קויפמן, גב' יוליה גולדבאום,  גב' לאה מרקלס, מר לוי עמוס,     
מר מקסים דרוז'ינה, גב' נטלי גרשון, מר ניקולס סמירנוב, גב' סשה דונייבסקי, גב' חורי עטרה,    
מר מייק פייר, מר פליקס קול, מר צבי ויינר, מר ציון שושן, מר רומן מלניק, מר רמי טולדנו,     
מר שלמה קיסוס, ד"ר יאיר לביא, גב' צ'יליקוב אלכסנדרה, מר יהודה חן, מר אמיל טבסוב    

מר עמנואל יחזקאל, מר שמעון זיסק, מר עידן סיבוני, מר ארקדי פידלמן, גב' ג'ניה אטין  

מפעיל מתקנים תעשייתיים )כי"ל(
אבוחצירה אביה � 1
אבני עומר� 2
אטיאס אסף � 3
אטיאס ראובן � 4
אריאלי כפיר � 5
בוזגלו יצחק � 6
בוכריס מאור � 7
בוקובזה אלעד � 8
ביטון דניאל � 9

בליאנסי לאוניד � 10
בן דוד הנרי � 11
ברביבאי נמרוד ראובן � 12
גברילוב שחר � 13

דהן נתנאל � 14
דוקרקר בן � 15
דנון טל � 16
זהמן נדב � 17
זוהר אור � 18
זיידמן אריאל � 19
זפרני אלירן � 20
חביב מור � 21
חמי רן � 22
ידן סער � 23
יפרח לידור � 24
ישראל עידן � 25
כהן אלידור � 26

כהן דור � 27
לוי בן � 28
לוי דור דוד � 29
מזגאוקר רועי � 30
עזריאל אור � 31
פולק שמואל � 32
פורמן יאן � 33
שוסטרמן לירן � 34
שטיינמן דניאל � 35
שניידר מתן� 36
שרביט שמעון� 37

אחזקה לפני קליטה )כי"ל(
אביטל מתן� 1
אדר לירן� 2
אדרי נבו� 3
אזולאי אלירן� 4
אטר חיים� 5

אנדריי קובלנקו� 6
בורבלו אלכסיי� 7
דמטרייב מיכאל� 8
וענונו דניאל אדם� 9

זרביב אבירם� 10
ישייב יחיאל� 11
סאני יוסף� 12
עזריה אלירן� 13

מתקין גז טבעי מוסמך רמה 1 )קמ"ג(
אבו יוסי � 1
איפרגן פנחס � 2
אלגריסי חנן � 3
בוגוסלבסקי סרגיי� 4
בונקר דניאל� 5
במנולקר שי � 6
בן דוד יוסי� 7
בן שטרית אפרים � 8
דוקרקר דורון � 9

חלמיש יצחק � 10
חמו מיכאל � 11
יוסף אילן אייל � 12
כהן רונן � 13
ממן שי � 14
מסלטי רוני� 15
משילקר שלמה � 16
נחמיאס שמואל� 17
ניימן לאוניד� 18

קורמשין אולג� 19
קילקר שמעון� 20
קמחי אייל� 21
רואש שלומי � 22
רודנצקי דמיטרי � 23
שוקרון יוסי� 24
שושן יצחק � 25
שמואל יובל� 26

בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות
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ניהול אחזקה )קמ"ג(
אבסקר אבינעם� 1
איפקר נאור� 2
אסטרייך תמיר� 3
אסייג שי יעקב � 4
אפלבאום ירון � 5
ביטון שרון � 6
בן שבת שמעון � 7
ברנס אסף� 8
ג'נח מאיר� 9

זאוי ישראל � 10
כהן אלי � 11
כהן חנניה � 12
כהן ישראל� 13
כהן מישל � 14
לוי צחי � 15
לנקרי יהודה � 16
מדר שמעון � 17
מרדכי יוחנן� 18

משילקר שלמה � 19
סויסה יואל � 20
סטמקר אברהם� 21
עגמי אופיר� 22
פרנגני שלמה � 23
פרנקל בנימין � 24
קמחי עמוס� 25
ראובני ישראל � 26
שוקרון יוסי� 27

מפעיל גז טבעי מוסמך רמה 1 )קמ"ג(
אליהו שמעון � 1
בן לולו רונן � 2
בראל ציון � 3
דהן תומר � 4
דנינו מיכאל � 5

מורד גלעד � 6
מיכאל נוריאל� 7
מימון שרון � 8
נעים שאולי � 9

סופן יונתן � 10

פרישמן דניאל� 11
אסולין ג'קי� 12
13 �

חשמל מתח גבוה
אברמוב אלכסיי � 1
אליאסיפוב ולד� 2
אנגלס קיריל � 3
אקנטייב איוון� 4
אקריש משה� 5
בבייב רוסלן� 6
בוחניק עומרי � 7
ביטון ערן� 8
ביטון שי � 9

גרבר אייל� 10
דאבוש מעתוק מתי� 11
זוהר סתיו � 12
חונין ודים� 13
חנוכייב אולג� 14

טויזר יקיר � 15
יוסף ניר � 16
ישראל יואב נפתלי � 17
כהן בר � 18
כהן ערן� 19
כהן צחי � 20
לבובסקי רומן� 21
לוי צפריר� 22
לוי שניר � 23
ליברצ'וק אנטולי � 24
מבשב יאן� 25
מילמן גנאדי � 26
מרדכייב שמשון� 27
נגר אייל מוטי � 28

נתיב עוז � 29
סוסליאן מטביי� 30
סיביליה אבי � 31
עטא זיאד� 32
פלצקובסקי אנטון� 33
קיסלוב מקסים� 34
קיקטנקו ולדימיר � 35
קרמר יובל � 36
קרסנוב יורי � 37
שוורץ יעקב � 38
שיימן דמיטרי � 39
שמש בנימין� 40
שניידרמן מיכאל� 41

ממונה בטיחות על העבודה
אסולין ג'קי � 1
בן דן דוד � 2
גלאד עלי � 3
פודחרני מרים� 4

פחימה בתיה� 5
פיכמן מיכאל � 6
קליין אורנה � 7

קורס אוטוקד
אברמוב אלה � 1
איוונובסקי ילנה� 2
אייזנשטיין מרינה � 3
בגליקוב ארטיום � 4
בונדרנקו קירה� 5
גלומוב דימה � 6
גריניוב ארטיום � 7

ויינשטיין טטיאנה � 8
חסנשין קסניה � 9

טרסוב אולגה � 10
לטיצ'בסקי יבגניה � 11
מקסימנקי ניקולאי� 12
סבצ'וק איגור � 13
סורינקו יאנה � 14

צ'וסוב אלכסנדרה � 15
קודריאבצב אולגה � 16
קודריאבצב אנדריי � 17
קרייף רעיה � 18
שחרצשטיין איליה � 19
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בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות

קורס תחזוקת מחשבים
אוסמנוב אולגה � 1
אוסמנוב סרגיי� 2
אוצ'יגבה אירקלי� 3
איסקוב איסיי� 4
בייגלמן  רומן� 5
גרצברג יוליה � 6
דוברובסקי ודים� 7
דמידוב דמיטרי� 8
חרקוב ויאצ'סלב� 9

טרבינוביץ אולג� 10
לאשצ'נקו אלכסנדר � 11
לבוניכר אלכסנדר� 12
מקרוב דניס � 13
סטרוסלסקי איגור � 14
פניץ' נטליה� 15
קוגן ולדימיר � 16
קפלן אנדריי� 17
קרמר אלכס� 18

רגניצ'נקו אלכסנדר� 19
רוגינוב נסטיה � 20
רומשיחין יבגני � 21
ריאזנוב יוליה� 22
ריפמן מיכאל� 23
שיקדר יקטרינה � 24
שרנו אולג� 25

עיצוב גרפי ומולטימדיה – תוכנית מסע
אודוביקובה ויקטוריה� 1
אודוביקובה מרינה� 2
אודליס ניקיטה� 3
אודליס קריסטינה� 4
אוסיפובה ואלריה� 5
אורלובה אלכסנדרה� 6
איגור ספקור� 7
בבנקו דניס� 8
בדליאן ארטק� 9

בודיאק קטרינה� 10
בולטבה יליזבטה� 11
בונדרנקו אנדריי� 12
בוריסוב מיכאל� 13
בוריסנקו דמיטרו� 14
ביצ'קובה יוליה� 15
בלואוסובה מריה� 16
ברודסקייה מרגריטה� 17
ברוסינקו נסטאסיה� 18
גולישב אלכסנדר� 19
גורינסטיין אולנה� 20
דבידוב דניס� 21
דולמזיאן אלכסנדרה� 22
דולמזיאן יורי� 23
דורונין סרגיי� 24
דורונינה נטליה� 25
דורושצ'נקו אולגה� 26
דורושצ'נקו ולדיסלאב� 27
דליאטיטסקה קסניה� 28
הורוביי אלכסנדר� 29
הצל פולינה� 30
הריץ' דמיטרו� 31

ואסילייבה וסיליסה� 32
וורונין אנטון� 33
זכארוב מיכאל� 34
טופורובה דריה� 35
טימוכינה יליזבטה� 36
טרושצ'ון קיריל� 37
יארושצקיה אנה� 38
לוגצ'בה אנסטסיה� 39
לוינה פולינה� 40
לוקשבה נטליה� 41
לושצ'ינינה יוליה� 42
ליאלין סרגיי� 43
ליטביצין אנדריי� 44
ליטובסקיה דיאנה� 45
מדברייר דינה� 46
מנדלייבה מריה� 47
מקסימנקוב אלכסנדר� 48
נאיפלד ורוניקה� 49
ננז'נקו אלכסנדרה� 50
סאפוז'ניאק פבלו� 51
סאקוביצ' דז'ניס� 52
סאקוביצ' נטליה� 53
סבדלוב אנטון� 54
סבטליאקובה דריה� 55
סבנקו יוליה� 56
סיוסקו איגור� 57
סיוסקו קטרינה� 58
סיצ'ק מרינה� 59
ספינו ייקטרינה� 60
סקורטו סטניסלב� 61
סקריפניק אלכסנדרה� 62

פיליפוב איליה� 63
פישמן דמיטרי� 64
פרפצ'קינה אלה� 65
פרפצ'קינה טמרה� 66
צ'רניאקובה יאנה� 67
קוזמנקו יבגני� 68
קולז'ונוק ואלריה� 69
קולפקובה ואלריה� 70
קופרין ניקיטה� 71
קוצ'רובסקה אנסטסיה� 72
קוקוס בוגדניה� 73
קורסונסקיה אולגה� 74
קיסלבה אנה� 75
קמניוק נטליה� 76
קספרובה קטרינה� 77
קרבנסקה יבגניה� 78
רובינסטיין אלכסנדרה� 79
רודקינה אלכסננדרה� 80
רוהוט אלינה� 81
רוהוט אנה� 82
רוזנברג אולג� 83
רזומובסקי איגור� 84
ריז'וב ואדים� 85
שמראי אולגה� 86
שסטופלובה אולנה� 87
שפירו ארטיום� 88
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עיצוב גרפי ממוחשב – תוכנית מסע
אוסטרוברך ולדיסלב� 1
אלכסנדרובה ליודמילה � 2
באום אנסטסיה � 3
בסוב ולדיסלב � 4
גרינבלאט יבגני � 5
הורפניוק אליונה � 6
הרסימנקו אלכסיי� 7
ווסילגה יוליה� 8

זוזובסקי אלכסנדר � 9
זולוטרנקו גריגורי� 10
זימוק מיכאל� 11
טרקנובה טטיאנה � 12
כץ יורי� 13
לוין ארטור� 14
לנדזוט ויטלי � 15
לסניצ'י יבגני � 16

סטלמק אנסטסיה � 17
סטראשון אנדריי� 18
פוגרבינסקיה אנה � 19
קורצמן גינאדי� 20
קראסביץ יבגני � 21
קרוונצ'קו גאורגי � 22
רודנב דמיטרי� 23
רצ'קובליט ולדיסלב � 24

רפואה – תוכנית מסע
אברוסימובה ולנטינה� 1
ארטמונוב אלכסנדר� 2
ברז'נוי ולדימיר� 3
ברין מריה� 4
דוברובסקיי אולג � 5

ווזטסון יבגני � 6
טריק יורי� 7
יספקינה אולגה� 8
ליברזון ולריה� 9

מרזונובה מריה� 10

סורקובה אלכסנדרה� 11
סטרקוב יבגניי� 12
שקולניק אספיר� 13
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