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דבר מנכ"ל

בוגרות ובוגרים נכבדים,

היום מוענקת לכם דיפלומה. כמו כן מוענקות תעודות לבוגרים מצטיינים, ולמסיימי פרויקט 
הגמר 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 65 שנה של מצויינות טכנולוגית. למכללה יותר
מ-63,000 בוגרים, מחציתם הנדסאים וטכנאים.

 מחזור נח' 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 המפעלים.

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

אני מבקש כי תמשיכו לראות במכללה הטכנולוגית בית שני, תבואו לבקר, להשתלם ותהיו 
מליצי יושר שלנו עבור צעירות וצעירים אשר מחפשים כיוון לעתיד

 דב פ.תמיר
מנכ”ל המכללה
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בעלי תפקידים במכללה

חברי האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו )יו”ר(

מגיסטר ישראל שטרייכמן )סגן יו”ר(
ד"ר נטלי אייזנברג
ד”ר ישראל אייליג
ד"ר מאיר אנגלרט

מר פיני בדש
מר דורון בוחבוט

מר רן גרשפלד
מר יוחאי דמרי

עו”ד אפרים ווגדן
מר יעקב ויטנר

מר אביגדור חביב
פרופ’ יהודה חדד
ד”ר פיני יחזקאלי

עו"ד יואב לאביוד 
גב' רותם לאביוד

ד”ר יוסי לאטי
מר מתי מן

גב’ עליזה מנור
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ

גב' חגית פאר
עו”ד אלקנה רובין

גב' חדווה שקד
מר דב פ�תמיר

חברי הוועד המנהל
מר פיני בדש )יו”ר(

פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ )סגן יו"ר(
ד"ר מאיר אנגלרט

מר אבי גנון
מר רן גרשפלד

מר מוטי דותן
מר יוחאי דמרי
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

בוגרי מחזור נח’



4

פרויקט גמר מצטיין

רוזנברג דמיטרי, וייץ קיריל. 1
 מגמה למכונות

 על הפרויקט: מגרסת מוצרי פלסטיק וקרטון
מנחה: מר אלכסנדר צבייק

הפרויקט עוסק בתכנון מגרסה ייחודית 
המיועדת לגריסת מוצרי פלסטיק וקרטון 
במטרה להתמודד עם בעיה טכנית קשה 

ומורכבת, הפסולת הנוצרת משימוש 
בחומרי פלסטיק וקרטון הינה בעלת נפח 

רב וקשה למחזור �המגרסה מתוכננת 
לטפל בשני סוגי החומרים בו זמנית ובכך 

מתאפשר צמצום ניכר ומשמעותי של 
הפסולת הנוצרת מחומרים אלו�

ירוכין אולג, שייטלמן אדוארד. 2
 מגמה למכונות

על הפרויקט: מערכת חלוקת גז טבעי באזור 
 ירושלים

מנחים: ד"ר יוליה גולדבאום, ד"ר אלכסנדר 
מישלביץ, מר רוני קורוטקוב

הפרויקט עוסק בתכנון מערכת מורכבת של 
חלוקת גז טבעי באזור ירושלים� בפרויקט 

תוכננו שני קווי חלוקה היוצאים מתחנת 
PRMS בקווים טופוגרפיים קשים, האחד 

לבית חולים הדסה עין כרם והשני למוזיאון 
ישראל� בפרויקט נעשה שימוש בשיטת 

סימולציה לקביעת התוואי וקידוחים 
לקביעת הנחת הצנרת�

צ'קוב קובי ,שלהלאשוילי יצחק. 3
 מגמה לתעשייה וניהול

על הפרויקט: שיפור מערך מחסן כנקודת 
ניפוק לצוותי אחזקה אווירית בהתאם 

 להנחיות הערכות חיל האוויר לשנת 2019
מנחה: מר יחזקאל עזרא

הפרויקט עוסק בבעיית אחסון מורכבת 
ומציע מדד משולב של נצילות אחסון 

בהיבטים של נפח ושטח כמדד להשוואה 
בין פתרונות שונים ולבדיקת הכדאיות 

הכלכלית של פתרון האחסון�

אלעזר אביבה. 4
 מגמה לעיצוב מדיה

על הפרויקט: FEMINIS-T אופנת מחאה 
 פמיניסטית

מנחה: גב' עידית רון, גב' יוליה קורנבלט, גב' 
סשה דונייבסקי

הפרויקט עוסק במיתוג מיזם חברתי 
פמיניסטי שנועד לקדם ולבסס את 
מעמד האישה וזכויותיה, באמצעות 

מכירת T-Shirts מודפסות הנושאות 
אמירה מעצימה המקדמת את המעמד 

האישה� המכירה מתבצעת באתר מקוון 
ומעוצב, כאשר כל רכישה באתר מזכה 

את הרוכש/ת בתרומה לאחת מהאגודות 
הפועלות לקידום מעמד האישה�

אלזיאדנה שאוקי. 5
 מגמה לחשמל

על הפרויקט: תכנון מתקן להספקת חשמל 
 למפעל לייצור תבניות יציקה

מנחה: גב' אינה ברוק

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן לאספקת 
חשמל למפעל ייצור תבניות יציקה, הכולל 
מכונת כרסומת� מכונת הכרסומת מבוקרת 

בשיטה ייחודית המשלבת בקר ממוחשב 
המתוכנת בשיטת דיאגרמת סולם בה ניתן 
 HMI להכניס שינוי מקוון באמצעות תוכנת

)ממשק בין אדם למכונה(�

מלניק ניקיטה מישל. 6
 מגמה לאלקטרוניקה 

על הפרויקט: מערכת לבדיקת תקינות מסך 
 טלוויזיה ושלט רחוק

מנחים: ד"ר נתן בן חיל, מר איגור שטיין

הפרויקט עוסק במערכת לבדיקת תקינות 
עבודת מסך הטלוויזיה והשלט הרחוק� 

המערכת משלבת שתי טכנולוגיות 
 FPGA מתקדמות: מיקרו בקר ורכיב מתוכנת

�תקני תקשורת מתקדמים ושפות תכנות 
שונות מאפשרים את תפקוד הכרטיס 

האלקטרוני של הפרויקט ככרטיס מסך�

גב’ קוגן גבריאלה מדור הפרוייקטים 
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אמר אוראל, שושן דניאל אברהם. 7
 מגמה לכימיה

על הפרויקט: בדיקת יעילות מעכב בעירה 
 מסוג FR-U בטקסטיל

מנחה: ד"ר אלה רפפורט

הפרויקט עוסק בסוגי אשפרה שונים של 
מעכב בעירה במגוון בדים ובבדיקת היעילות 

של מעכב בעירה מסוג FR-U בבדים אלו, 
על פי התקנים המקובלים בתעשיית 

הטקסטיל�

סבג סלוניקיו מירב. 8
 מגמה להנדסה אזרחית )ניהול הבניה(

 על הפרויקט: מתחם נופש למשפחות בקיבוץ
מנחה: מר אריאל דמרי

הפרויקט עוסק בהקמת מתחם נופש 
בשטח קיבוץ בדרום הארץ, במטרה ליצור 
הכנסה לקופת הקיבוץ שתאפשר הרחבת 

מספר בתי הקבע וקליטת משפחות חדשות 
וממשיכי דור בקיבוץ� שיטת הבניה היא 

שיטה קונבנציונאלית ,קונסטרוקציית בטון 
עם בניה בבלוק� כל יחידת דיור מתוכננת 

להבנות בשתי קומות בשטח כולל של 
כ-200 מ"ר ליחידה וכ-400 מ"ר למבנה דו 

משפחתי� בפרויקט נעשה שימוש בכל 
הכלים אשר נלמדו במהלך הלימודים�

בינון אלכסיי, בכטייב דמיר. 9
 מגמה לתוכנה

 על הפרויקט: משחק שחמט
מנחה: מר איגור ברגמן ,מר מיכאל חרסונסקי

בפרויקט נעשה שימוש באלגוריתמים 
מיוחדים של בינה מלאכותית ואלגוריתמים 

חדשניים לתקשורת מחשבים, הפרויקט 
�JAVA כתוב בשפת

מנור מאיר. 10
 מגמה להנדסה אזרחית )תכנון מבנים(

 על הפרויקט: בית פרטי במיתר
מנחה: מר הילל גל חיים, מר איליה נמירובסקי

הפרויקט עוסק בתכנון בית מגורים פרטי 
תלת מפלסי בבניה קונבנציונאלית, הכולל 

קומת מרתף, קומת קרקע וקומה א' בשטח 
בניה של כ-320 מ"ר� שלד המבנה עשוי 

ומתוכנן מאלמנטים מבטון מזוין לפי ת"י 
466� בפרויקט נעשה שימוש בכל הכלים 

אשר נלמדו במהלך הלימודים�

כהן פני ג'קלין. 11
 מגמה לאדריכלות ועיצוב פנים 

 על הפרויקט: מלון רלה א שאטו
Relais & Chateaux 

מנחה: אדריכלית נאוה בז'ה

הפרויקט עוסק בתכנון מבנה אירוח תיירותי 
בהתאם לתפיסת האירוח הצרפתית "רלה 

א שאטו"� לצורך ביצוע הפרויקט נערך 
מחקר מעמיק בנושאים רבים :ק בניה באבן 
ירושלמית, השתלבות בסביבה, היסטוריה, 

תחיקת הבניה ונגישות� הפרויקט מתוכנן 
היטב ,עשיר בפרטים ובמחשבה ומשורטט 

בקפדנות מרשימה�
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סיימו לימודיהם בהצטיינות

סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאית עיצוב מדיה� 1 אלעזר אביבה 
הנדסאית עיצוב מדיה� 2 פרייזלר רחל 
הנדסאי חשמל� 3 אלזיאדנה שאוקי 
הנדסאי תוכנה� 4 בינון אלכסיי 

הנדסאית תוכנה� 5 וכטפוגל רחל מרים 
הנדסאית תוכנה� 6 רחשה דבורה חנה  
הנדסאי כימיה� 7 יוסופוב דני דלפון 
הנדסאי אלקטרוניקה� 8 קרמן דן 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל
הנדסאי חשמל� 1 גובנשטיין ולרי 
הנדסאי חשמל� 2 פומלניקוב אנדרי 

הנדסאי חשמל� 3 פרוסנוב אלכסנדר 
הנדסאי חשמל � 4 קינדל עופר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לעיצוב מדיה
הנדסאי עיצוב מדיה� 1 ארונוב ארקדי  
הנדסאית עיצוב מדיה� 2 הלד אסתר  
הנדסאית עיצוב מדיה� 3 המדאהי כהן אורה  
הנדסאית עיצוב מדיה� 4 והב חנה  

הנדסאית עיצוב מדיה� 5 כהן נטע  
הנדסאית עיצוב מדיה� 6 סמנטס קטרינה  
 אבוטבול שרה אורה� 7

הנדסאית תקשורת חזותית  

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית� 1 אבוקראת מאיר 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 2 בן חמו יתיר 
 גורוחובסקי קונסטנטין� 3

הנדסאי הנדסה אזרחית  

הנדסאי הנדסה אזרחית� 4 לביא דן 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 5 סויסה שי שלום 
 אלמליח לידור אלברט� 6

הנדסאי הנדסה אזרחית )תכנון מבנים(  

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה
הנדסאי כימיה� 1 ורולקר סהר בנימין 
הנדסאית כימיה� 2 ישראל אור 

הנדסאי כימיה� 3 נעים קובי ישראל 
הנדסאי כימיה� 4 עידה דור נאג'י 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
הנדסאית תוכנה� 1 אופמן שירה בלומה 
הנדסאית תוכנה� 2 אוסט מריה 
הנדסאי תוכנה� 3 בכתייב דמיר 
הנדסאית תוכנה� 4 דוידוב אביגיל 
הנדסאית תוכנה� 5 דינר הדס 
הנדסאית תוכנה� 6 וייס טובה 
הנדסאית תוכנה� 7 ווייס רחל 
הנדסאית תוכנה� 8 חבורוסטיאנוב נינה 
הנדסאית תוכנה� 9 חזן ענבר 

הנדסאי תוכנה� 10 כחלון תמיר 
הנדסאית תוכנה� 11 יעקב רחל שמחה 

הנדסאית תוכנה� 12 סלמון נעה 
הנדסאי תוכנה� 13 עובדיה יעקב 
הנדסאית תוכנה� 14 עמר גדית 
הנדסאית תוכנה� 15 פכטהלט שירי 
הנדסאית תוכנה� 16 צ'סטנוב ילנה 
הנדסאית תוכנה� 17 קובר מיכל בלומא 
הנדסאית תוכנה � 18 קנפו מור 
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סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 1 ברנר אהרון נעמה 
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 2 הרוש יובל חנה 
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 3 כהן פני ג'קלין 
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים � 4 פלטילוב ויקטוריה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
הנדסאי מכונות� 1 אלון שבח 
הנדסאי מכונות� 2 ברקאי אלירז 
הנדסאי מכונות� 3 ירוכין אולג 
הנדסאי מכונות� 4 וייץ קיריל 

הנדסאי מכונות� 5 יעקובוב קונסטנטין 
הנדסאי מכונות� 6 לויטס רוסלן 
הנדסאי מכונות� 7 רוזנברג דמיטרי 
הנדסאי מכונות� 8 שבלמן רועי 

מקבלי תעודות הערכה
 גאנון נועה� 1

הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים  
 אלחרר אביב אברהם� 2

הנדסאי הנדסה אזרחית  
הנדסאי הנדסה אזרחית� 3 אסור רפאל 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 4 הזייל עבדו רוחמן 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 5 חבסוב אדוארד 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 6 חמו אלי תמיר 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 7 עמר נאור 
הנדסאית הנדסה אזרחית� 8 קאליפה יובל 
 בן דוד מאור� 9

הנדסאי הנדסה אזרחית )תכנון מבנים(  
 רובין דיאנה� 10

הנדסאית הנדסה אזרחית )תכנון מבנים(  
הנדסאי חשמל� 11 כהן אלעד 
הנדסאי חשמל� 12 פייביש מיקי 

הנדסאי חשמל� 13 פילד גיא 
הנדסאי כימיה� 14 אטיאס אלמוג 
הנדסאי כימיה� 15 אברהם דרור 
הנדסאי כימיה� 16 כהן לירון 
הנדסאית כימיה� 17 לייב לי 
הנדסאי כימיה� 18 לויטס איליה אלישע 
הנדסאי כימיה� 19 מאור מרדכי 
הנדסאי מכונות� 20 אל עקבי עבדאללה 
הנדסאי מכונות� 21 יצחק חגי 
הנדסאי מכונות� 22 כהן עומרי 
הנדסאי מכונות� 23 פחימה סידני 
הנדסאית עיצוב מדיה� 24 טרפזניקובה דריה 
הנדסאי תוכנה� 25 סידורנקו קונסטנטין 
 אררה קדש קונסטנטין� 26

הנדסאי תעשייה וניהול  



 סיימו לימודיהם כחוק
 )זכאים לדיפלומה(

מחזור נח’
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המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
ד"ר סמיט מרטין מרכז המגמה 

גב' הרשקוביץ גילה מזכירות המגמה 

מר אילוז איתי, גב’ בז’ה נאוה, מר בן שבת הרצל, מר זייצ'יק זכר, מר זריק רמזי,   מרצי המגמה 
מר חואס יקיר, מר טויטו יעקב, גב' לוי הילה, מר לופו דורין, מר מורג אורון,    

מר מרירס גיל, מר סובל ירון, גב’ פרידמן שרה, גב' קוצ'ין אניה, גב’ רבינוביץ רבקה,    
גב' שאולי פזית, גב' שיפרין ילנה   

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אבגי ספיר. 1
אבו האני סלימאן. 2
אבו סויס עימד. 3
אבו סיאם עלאא אלדין. 4
אבו עאבד אזהאר. 5
אדרי עידו. 6
אהרון הדר. 7
אוסטרו רונן אברהם. 8
אטיאס לי. 9

אלמקיס אסתי. 10
אלעטאונה רימא. 11
אלקרנאוי שוראג. 12
אמנו ליטל. 13
ארץ קדושה נוי. 14
בוזגלו חנן. 15

ברנר אהרון נעמה. 16
גאנון נועה. 17
גואטה חופית ימית. 18
גני אוריה. 19
גרנדש סנדרה. 20
דהאן עמית. 21
דהן שיר. 22
הרוש יובל חנה. 23
ואקנין ירין רחל. 24
יוסף צליל. 25
יעיש מאיר. 26
כהן ניר . 27
כהן ירדן אהרון. 28
כהן פני ג'קלין. 29
מדר אילת. 30

מלול דרור. 31
נחמיאס שקד. 32
ניזרי דר. 33
עזרן אוהד. 34
עמר שיר. 35
פחימה אביחי. 36
פיטוסי מירית. 37
פיטוסי ליאת. 38
פלטילוב ויקטוריה. 39
פסיצלסקי מרינה. 40
קבלו תגל. 41
קדוש עמרי שלמה. 42
קודרינה אלכסנדרה. 43
שכטר טל. 44
שר קטי. 45
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המגמה להנדסה אזרחית
מר דמרי אריאל מרכז המגמה  

גב' ביטון טלי מזכירות המגמה 

מר בוקר רונן, ד"ר גולדבאום יוליה, מר דמרי אריאל, מר הלל גל חיים,   מרצי המגמה  
מר הס אייל, מר וייג מנחם, מר זייציק זכר, מר חוברה מתנאל, מר חקשור יהודה,     

מר טויטו יעקב, גב' יצחק ורד, גב' כהן דבורה, מר כהן רן, גב' מהרבני חופית,    
ד"ר מישלביץ' אלכסנדר, מר נמירובסקי איליה, מר נעמן רפאל,    

מר סטרז'בסקי דמיטרי, גב' עסיס קדוש עינב, מר צבייק אלכסנדר,גב' צרפתי דנה,    
מר קדוש אור, גב' קוצ'ין אניה, מר קליימן וולף, מר קריבורוק רומן,    

מר רגב אריה, גב' שיפרין ילנה, מר שכטר מרק   

הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו גבר אוסייד. 1
אבו גודה מחמד. 2
אבו זאיד סאלח. 3
אבו זקיקה עיד. 4
אבו חאמד ריאד. 5
אבו מאדי הישאם. 6
אבו סיאם איאד. 7
אבו סעלוק אסמעיל. 8
אבו סריחאן ויסאם. 9

אבו ראס עלי. 10
אבוקראת מאיר. 11
אבינועם דוד חי. 12
אבקסיס מוריה. 13
אזברגה גאבר. 14
אטיה רפאל. 15
אטר שמעון. 16
אטרש פאדי. 17
אל קרינאוי דיאה. 18
אלאעסם אסמעיל. 19
אלבז מור. 20
אלחרר אביב אברהם. 21
אלמיאטל קאיד. 22
אלמליח לידור אלברט. 23
אלנעאמי מחמוד. 24
אלפסי עומרי. 25
אמינוב זולפיה. 26
אניג'ר אליאב. 27
אנידזר יצחק דור. 28
אסור רפאל. 29
אסטנובסקי אייל. 30

אסתרקין סטניסלב. 31
אקוקה שגיא. 32
בוטבול אור. 33
בוקובזה דור בן ציון. 34
ביטון יעקב. 35
בירמן לאוניד. 36
בן ברוך ספיר. 37
בן דוד מאור. 38
בן הראש יעקב קובי. 39
בן חמו יתיר. 40
בן יאיש רן. 41
בן ישי משה. 42
בן משה רועי. 43
בן שיטרית אלירן. 44
בנדרקר אביב. 45
בראמי מיכאל יעקב. 46
ברנד שירן שרה. 47
ברשישט יובל. 48
גאוי אלון. 49
גודה נימר. 50
גוזובטי ולדימיר. 51
גורוחובסקי קונסטנטין. 52
גלייזר בן. 53
דדון יוסף. 54
דהן שילה. 55
הזייל עבדו רוחמן. 56
הררי עמית. 57
ויזמן בן שמחון ענבל. 58
ויטל טל. 59
וקנין איתי. 60

זגורי ניב. 61
זגזג דור. 62
זועבי ג'עפר. 63
זנו מורן. 64
חבסוב אדוארד. 65
חדד ירון אהרון. 66
חדידה תמיר. 67
חורי פנחס. 68
חימי מתן. 69
חכימה גיא. 70
חכם צחי יצחק. 71
חמו אלי תמיר. 72
חמו מתן אל. 73
חקמון בר. 74
טויצר דודו. 75
טל מאיר. 76
ילוז משה. 77
כהן אלירן. 78
כהן דוד גיא. 79
כהן עידן שמעון. 80
לביא דן. 81
לואיה יצחק. 82
לוי דוד מתן. 83
לנטה עומרי עמנואל. 84
מיכאלי גיל. 85
ממן אביאל מסעוד. 86
מנור מאיר. 87
מנסור מוחמד. 88
מרגולין יעקב. 89
מתתיהו ליאל. 90

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נח’
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נגט צהיי. 91
סבג סלוניקיו מירב. 92
סבן יאיר יהודה. 93
סוויסא אבשלום. 94
סויסה אוריאל. 95
סויסה אלעד חיים. 96
סויסה דן. 97
סויסה שי שלום. 98
סייד פארס. 99

סרור זיו. 100
עודתאללה מוחמד. 101
עודתאללה עאסם. 102
עוז עידן. 103
עזריה ניר. 104
עין דור חגי. 105
עמר נאור. 106
פהימה נועם. 107
פואז אמין. 108
פולצקי אלכסנדר. 109
פרדני ויאצ'סלב. 110
פרח רעות. 111
פרל פנחס יעקב. 112
פרץ לישי. 113
קאליפה יובל. 114
קדר עדי. 115
קודריאבצב יבגני. 116
קליגמן סלבה. 117
קלימי שחם. 118
קמחי יוסף. 119
קעדאן מוחמד. 120

קקון דורון. 121
קרינאוי מוחמד. 122
רובין דיאנה. 123
רווח בן. 124
רחים נתנאל. 125
ריז'קוב ולדימיר. 126
רייס ברק יעקב. 127
רסאמי איציק. 128
שבטייב שי. 129
שדה אדוה. 130
שובל ליאור. 131
שיך אלעיד רמי. 132
שלו יניב. 133
שריף מג'ד. 134
שרעבי נועם. 135
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המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ד"ר בן חייל נתן מרכז המגמה 

גב’ כהן ציפי, גב' חדד יפה מזכירות המגמה 

מר סמבן יאיר, מר שטיין איגור הנדסאי מעבדה 

מר אבו גאלי בילאל, דר’ בן חיל נתן, גב’ ברוק אינה, גב’ ווליך ברוניה,  מרצי המגמה 
מר זיסק שמעון, מר חקשור יהודה, גב’ טלשבסקי אלוירה, מר מימון רותם,    

גב’ סנדלר מרים, גב' קוזינץ לודמילה, גב’ קוצ’ין אניה, גב’ פרידמן שרה,    
מר פרפרוב אלכסנדר, מר שטיין איגור, מר שכטר מרק   

הנדסאי אלקטרוניקה
אברהם אביאל. 1
הראל רון. 2
ז'רדב דמיטרי. 3
חבס אלכסנדר. 4

ירמולוב דוד. 5
כהן יוסף. 6
כץ פאר. 7
מלניק ניקיטה מישל. 8

סרגייב ניקיטה. 9
קיל פבל. 10
קרמן דן. 11

הנדסאי חשמל
אבו אלקיעאן האני. 1
אבו זאיד מחמוד. 2
אבו שלדום לואי. 3
אבו תוקפה סמיר. 4
אטיאס ישי. 5
אלהוזייל אדיב. 6
אלוג חאלד. 7
אלזיאדנה שאוקי. 8
אלסייד אמג'ד. 9

אסור אוהד. 10
בגון דמיטרי. 11
בדאני עמיר. 12
בוחבוט ניסים. 13
בוקרה יצחק. 14
ביטון אוריאל. 15

בקמן סרגיי. 16
בר עם יואל. 17
גובנשטיין ולרי. 18
גויטע משה. 19
יוחנן אופיר. 20
כהן אלעד. 21
ליבוביץ אורן. 22
מטל לירון. 23
מלכה שלמה. 24
נחמני נתנאל. 25
נסימי בנימין. 26
נקש אבירן אברהם. 27
סובוטין ניקולאי. 28
סויסה יצחק. 29
סרוסי רועי. 30

עזר איתי. 31
עציץ עומר. 32
פומלניקוב אנדרי. 33
פייביש מיקי. 34
פילד גיא. 35
פסהה עלאיי. 36
פרוסנוב אלכסנדר. 37
צנגר יקיר. 38
צרנוב אנדי אווידיאו. 39
קינדל עופר. 40
שבקוב אדוארד. 41
שמלה מיכאל. 42
שנקר נירן. 43

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נח’
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המגמה להנדסת מכונות
מר גליק יעקב ראש המגמה 

גב’ ווליך ברוניה מרכזת פדגוגית 

גב’ חדד יפה מזכירות המגמה 

מר פידלמן ארקדי הנדסאי מעבדה 

ד"ר גולדבאום יוליה, מר גליק יעקב, גב’ ווליך ברוניה, ד"ר מישלביץ אלכסנדר,   מרצי המגמה 
גב' סנדלר מרים, מר פידלמן ארקדי, גב’ פרידמן שרה, מר צבייק אלכסנדר,   

מר קויפמן זאב, גב’ קוצ'ין אניה, גב’ שוורץ ויקטוריה  

הנדסאי מכונות
אבו גליון יוסף. 1
אזרן אורן. 2
אל עקבי עבדאללה. 3
אלון שבח. 4
אליונין ארטיום. 5
ביטון לירן. 6
בלנקוביץ דוד. 7
בננו נתנאל מכלוף. 8
ברביבאי יעקב. 9

ברקאי אלירז. 10
גולדנשטיין ארז. 11
גינדיניק אלכסנדר. 12
גרומוב דמיטרי. 13
דאנינו רם. 14
דורושצ'וק יוליה. 15
דמבובסקי סרגיי. 16
דניאל איילת. 17
הרוש נדב. 18

וולובניק לאוניד. 19
וייץ קיריל. 20
ולדמן אלי. 21
טאייב אמיתי. 22
טרוזמן עוז. 23
טרנט מיכאל. 24
יארובצקי ולדיסלב. 25
יוסף אדיר יוסי. 26
יעקובוב קונסטנטין. 27
יצחק חגי. 28
ירוכין אולג. 29
כהן עומרי. 30
כרבי אמיר. 31
לויטס רוסלן. 32
ליחצ'וב איוון. 33
לן אלכסנדר. 34
לניאדו אופיר. 35
מורבקר רועי. 36

מירצקי גיל. 37
מלכה בני. 38
ממן ליאל. 39
מרציאנו תמיר. 40
נאמן עידן. 41
סיצ'וב ויטלי. 42
פחימה סידני. 43
פלצי'ק בוריס. 44
פנחסוב רומן. 45
צדיקובסקי יניב. 46
קלנר עידו חיים. 47
קניאס גל. 48
רביבו יוסף. 49
רוזנברג דמיטרי. 50
רייביץ מיכאל. 51
רפאלי שי. 52
שבלמן רועי. 53
שייטלמן אדוארד. 54
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המגמה להנדסת כימיה
ד"ר שיימן מיכל מרכזת המגמה 

גב’ כהן ציפי מזכירות המגמה 

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

ד"ר גולדבאום יוליה, גב' גירייב ויקטוריה, מר יהודה חן, גב' כהן רינה,   מרצי המגמה 
ד"ר מישלביץ אלכס, גב' נחשונוב אוקסנה, גב' פופוב מריה, גב' פיקסמן סבינה,    

גב' פלהנדלר מרים, גב' פלייטמן אולגה, גב' פרידמן שרה, גב' קוצ'ין אניה,    
גב' שוורץ ויקטוריה, ד"ר שיימן מיכל   

הנדסאי כימיה
אבו גויעד רנאד. 1
אבו האני עמאד. 2
אביטל דניאל. 3
אברהם מנשה. 4
אברהם דרור. 5
אוחיון נטלי. 6
אוחיון הראל דוד. 7
אזולאי עידן. 8
אטיאס אלמוג. 9

אל עביד רחמה. 10
אלדדה עלא. 11
אלטורי שורוק. 12
אליהו מוטי. 13
אמר אוראל. 14
בן שבת מאיה. 15
געבאץ ראדיר. 16

גרגן אור משה. 17
וילצ'יק נטע נחמה. 18
ורולקר סהר בנימין. 19
ורסנו ויקי. 20
זרובינסקי אוראל אליזבט. 21
חורטי סמר. 22
חיאייב סמיון. 23
חיון יצחק. 24
יוסופוב דני דלפון. 25
ישראל אור. 26
כהן לירון. 27
כהן דניאל. 28
כרמל שגיב. 29
לוגסי בן. 30
לויטס איליה אלישע. 31
לושנוב ילנה. 32

לייב לי. 33
מאור מרדכי. 34
מרדכי אופיר. 35
נאגוטנקאר שי. 36
נבון צפריר. 37
נעים קובי ישראל. 38
סדיקוב אלירן. 39
עטיה ניר מרדכי. 40
עידה דור נאג'י. 41
צאיזלר עידו. 42
קודז'ק יוליה. 43
קוקבנקר בת אל. 44
קורסיה שי שלום. 45
שבצוב איליה. 46
שבתאייב נטליה. 47
שושן דניאל אברהם. 48

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נח’
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המגמה להנדסת תוכנה
מר ברגמן איגור מרכז המגמה 

גב’ סלע אסרף חן מזכירות המגמה 

מר ברגמן איגור, מר חרסונסקי מיכאל, מר מלניק רומן, מר סגרון עומרי,  מרצי המגמה 

מר פינקלשטיין מיכאל, גב' פיסקוברובה יוליה, גב' פרידמן שרה, גב' קוציי אלונה,    
גב' קוצ’ין אניה, גב' שטטר ויולט   

הנדסאי תוכנה
אבו זקיקה ספא. 1
אוסט מריה. 2
אופמן שירה בלומה. 3
אלשאפעי ג'קלין. 4
אסדון יובל. 5
אסראף אורטל. 6
בורק מלכה ספיר ניסה. 7
בינון אלכסיי. 8
בכטייב דמיר. 9

בן דיין תום פנחס. 10
ברויטמן אורי. 11
דאוד באהא. 12
דוידוב אביגיל. 13
דינר הדס. 14
ווייס רחל. 15

וולוביץ' מריה. 16
וייס טובה. 17
וינוקור מרק. 18
וכטפוגל רחל מרים. 19
זלינגוט רחל. 20
חבורוסטיאנוב נינה. 21
חזן ענבר. 22
יוסף הדר שרה. 23
יעקב רחל שמחה. 24
כחלון תמיר. 25
לוין ציפורה חפציבה. 26
מעלם הודיה. 27
נול אסתר תהילה. 28
סידורנקו קונסטנטין. 29
סלמון תמר תהילה. 30

סלמון נעה. 31
ספיר שלמה. 32
עובדיה יעקב. 33
עמר גדית. 34
פכטהלט שירי. 35
צ'סטנוב ילנה. 36
קובר מיכל בלומא. 37
קורול ניקיטה. 38
קנפו מור. 39
רחשה דבורה חנה. 40
רפין יונה. 41
שבצוב אלכסנדר. 42
שוחט אורי יצחק. 43
שטיימנץ נטלי. 44
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סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נח’

המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מר יחזקאל עזרא מרכז המגמה 

גב’ הרשקוביץ גילה מזכירות המגמה 

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

מר רגב אריה, גב’ שורמן שני   

הנדסאי תעשיה וניהול
אדרי יעקב קובי. 1
אהרון עמית. 2
אררה קדש קונסטנטין. 3
בלוך ארד. 4
דויטש אברהם. 5
דריי נטלי. 6
חנניה דוד. 7
טימסית חגית. 8
יוסף עוז. 9

כהן אור. 10
לוגסי קובי. 11
מימון סימה. 12
נגאוקר בת חן. 13
סרי אלכסנדר. 14
פרץ נוי רחל. 15
צדיקי מאור. 16
צ'קוב קובי. 17
קמחי יעל. 18

קסב אושרית. 19
קרבצוב אינגה. 20
שולמן איגור. 21
שושן מנשה. 22
שחר אריאל. 23
שלהלאשוילי יצחק. 24
שמש מור. 25
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המגמה לעיצוב מדיה
גב' רון עידית מרכזת המגמה 

גב’ סלע אסרף חן מזכירת המגמה 

גב' אטין יבגניה, גב' דונייבסקי סשה, מר טבוסוב אמיל, גב' סלע אורנית,  מרצי המגמה 
מר סמירנוב ניקולס, גב' קוציי אלונה, גב' קוצ'ין אניה, גב' קורנבלט יוליה,    

גב' רון עידית, גב' שגב נרקיס, גב' שמוחה צביה   

הנדסאי עיצוב מדיה
אלעזרה אביבה. 1
ארונוב ארקדי. 2
ביטון עדי שמחה. 3
דוויט אגרי. 4
הואשלה מחמד. 5
הלד אסתר. 6
המדאני כהן אורה. 7
והב חנה. 8
טרפזניקובה דריה. 9

כהן נטע. 10
לרנר חנה הניא. 11
סמנטס קטרינה. 12
פיירסטן שרה פערל. 13
פרייזלר רחל. 14
קדוסי מור. 15
קרבצ'נקו ויטלי. 16

תקשורת חזותית
אבוטבול שרה אורה. 1
דייני אוריה. 2
טאפייא נעמי. 3
יהודה שרית. 4
כהן רבקה. 5
מרציאנו יהודית שרה. 6
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אבגי ספיר. 1
אבו מוסא יאסמין. 2
אבו מחארב מונדר. 3
אבו סויס עימד. 4
אבו סיאם עלאא אלדין. 5
אטיאס לי. 6
איזרזר ספיר. 7
אל אסד אבו רביעה ביאן. 8
אלמקיס אסתי. 9

אלעטאונה רימא. 10
ארץ קדושה נוי. 11
בונקר מור. 12
ברכה ליהי דליה. 13
ברנר אהרון נעמה. 14
גאנון נועה. 15
גואטה חופית ימית. 16

גני אוריה. 17
דהאן עמית. 18
דהן שיר. 19
הרוש יובל חנה. 20
הרשקוביץ אילנה. 21
זריהן עומרי. 22
זריפוב לורן. 23
חרצ'נקו אלכסנדרה. 24
טבול מידד פיבי. 25
טיב עדן. 26
כדורי נטלי. 27
כהן בר. 28
כהן ניר. 29
כהן פני ג'קלין. 30
ליבשין אביטל. 31
מאמאן לינוי. 32

מדר אילת. 33
מליסה רותי. 34
ממן לותם. 35
נחמיאס שקד. 36
ניזרי דר. 37
סבגטובי הדר. 38
סומר שגיא. 39
סופר צליל. 40
סינגולדה דורין. 41
פיטוסי ליאת. 42
פלסנשטיין אבידן אריה. 43
פסיצלסקי מרינה. 44
צנגאוקר נופר. 45
קדוש עמרי שלמה. 46
קליברוב קיריל. 47
שבקוב יבגני. 48

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים
אבו אלחסן אל פארוק. 1
אבו קוש עומאר. 2
אדמוב נורה. 3
אילצ'נקו אלכסנדרה. 4

אנטונוב נטלי. 5
בוינביץ אנדריי. 6
יעקב נמרוד שמעון חי. 7
כהן מאור. 8

סלמון נאור דוד. 9
עמרוסי עוז. 10
פוליאק איגור. 11

הנדסאי חשמל )בוקר(
אבו קוש נדים. 1
אבוטבול מאור. 2
אל קרינאוי טלאל. 3
אל קרינאוי יוסף. 4
אלגרישי תומר. 5
אלסייד לואי. 6

בוטביקה דויד. 7
זינגר איל. 8
טמים ג'רמי מוריס. 9

סיס נאור. 10
פייגנבאום אלקנה. 11
צ'רניקוב דוד. 12

קהימקר דור. 13
קתנאני שאדי. 14
רשף נווה. 15
שקרון גבריאל. 16
תמיר יוגב אלי. 17

הנדסאי חשמל )משולב(
אבו עמרה מגדי. 1
אלאטרש אחמד. 2
בוחניק אור יוסף. 3
גברילוב עופר. 4
גלאד עאדל. 5

ווקנין אביעד. 6
וינר ולדימיר. 7
חזיזה שלמה. 8
חמדיה אדם. 9

טימינקר עודד. 10

לוייב רוברט. 11
סויסה יוסף. 12
פנקר מרים. 13
קהיל תומר. 14
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הנדסאי כימיה
אבו ע'ליון עפאף. 1
אבו עראר סוואר. 2
אבוסיאם וסאל. 3
אטיאס קמיל. 4
אלון נוי. 5
אלמוזנינו לירן. 6
בניזרי דניאלה. 7
ברומט ולרי. 8

ברסקי אולסיה. 9
דה סטפנו מרינה קרולין. 10
הסקל עדי אהרן. 11
זינביץ קטיה. 12
מלול אבישי. 13
מלול תומר. 14
נקש אורפז. 15
עבד מיכל. 16

קוסטנקו אנסטסיה. 17
קמקר תומר. 18
רוזמבלט אירינה. 19
רוזן עדי. 20
ריאדקו-לינדרמן לינה. 21
ריקלין ילנה. 22
שמולביץ אוהד. 23
שקרון יקטרינה. 24

הנדסאי כימיה גרעין
אביטל דניאל. 25
אברהם דרור. 26
אזולאי עידן. 27
אטיאס אלמוג. 28
אליהו מוטי. 29
בן שבת מאיה. 30
גרגן אור משה. 31

ורולקר סהר בנימין. 32
יוסופוב דני דלפון. 33
ישראל אור. 34
כהן  לירון. 35
כהן דניאל. 36
כרמל שגיב. 37
לוגסי בן. 38

לייב לי. 39
מאור מרדכי. 40
מרדכי אופיר. 41
נעים קובי ישראל. 42
סדיקוב אלירן. 43
צאיזלר עידו. 44
קורסיה שי שלום. 45

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי )בוקר(
איסטחרוב אושר. 1
בר לב ערן. 2

נבט אביב. 3
נגרין אריאל . 4

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי )משולב(
ביגול ויאצסלב. 1
סאליגאוקר סניר. 2
סמולנסקי דמיטרי. 3

עזרא קובי. 4
פריסניאק אלכסנדר. 5
פרץ ארז. 6

קדושים דוד. 7
רון אנדריי. 8

הנדסאי מכונות תיב"מ )בוקר(
אגמון רון. 1
איזמילובסקי אנדרי. 2
אל עביד אשם. 3
ביטון גלעד. 4
ברוך אבי חי. 5
דדבייב ישראל. 6
דהן עדי. 7

וקנין משה. 8
טוויטו יאיר. 9

טופ רון. 10
יוסף שמעון. 11
מיוני סתיו. 12
סטמקר אוריאל. 13
פחימה אביאל. 14

קוזינר אנטולי. 15
קולסניקוב שמעון. 16
קצבמן פליקס. 17
קרקוב דימטרי. 18
תאמנה בני. 19
תראבין עבדאללה. 20

הנדסאי מכונות תיב"מ )משולב(
איבגי ליאור. 1
גרבונוב ניקיטה. 2
חודורקובסקי יונתן. 3
טיטואני שי. 4
יפרח אביחי. 5

מאיורוב סרגיי. 6
מירנר אורמן דור. 7
סעדייב זוהר. 8
עותמן נשאת. 9

עזרא נאור. 10

צריקוב ניקולאי. 11
ריבגגין מקסים. 12
שיין משה. 13
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הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )בוקר(
אבו גויעד עדי. 1
אבו דחל מועאד. 2
אבו סבילה עומאר. 3
אבו סיאם מוחמד. 4
אבו עמרה מוראד. 5
אבו צהבאן עומר. 6
אבו ציאם סיף. 7
אבו שחר. 8
אביטבול עדן. 9

אברהם רון. 10
אדמוב יוסף. 11
אורן ליאור. 12
אזנקוט דור. 13
אזרזר נעמי יהלי. 14
אטיאס שובל נופר. 15
אל אטרש עודי. 16
אל סאנע עומר. 17
אלגלאד אימן. 18
אלגעאר אברהים. 19
אלגרינאוי עומר. 20
אלגריסי גל. 21
אלמלח רון. 22

אלקרינאוי אנס. 23
אמארה אחמד. 24
ארבל שיר. 25
בוקובזה איילת. 26
ברוש מתן מרדכי. 27
גילעדי ערן. 28
גראדה בלאל. 29
גרובי ניר. 30
גרינשטיין חן. 31
דובב עמית. 32
דוקטור מוריס. 33
דנינו משה. 34
ויצמן דור. 35
זהר שאדי. 36
חדד אסף. 37
חואגרה רפעת. 38
חושבאחתי נתנאל. 39
חיים אור פז. 40
יצחקי לירון. 41
כהן יובל. 42
כהן עדן אסתר. 43
לוגסי בר. 44

לוי דניאל. 45
לוי עידן אליהו. 46
מלינקר שגיב. 47
מלכה ישראל רותם. 48
משה מור. 49
משה עזר. 50
סבן צח. 51
סלאפתה אבראהים. 52
סלטיקוב אלכסנדר. 53
סעאת אלמוג. 54
עבדאללה חוסיין. 55
עמר רז. 56
פיטוסי בן. 57
פלוטניקוב אלכסנדר. 58
פסח לילך. 59
פרץ גיא. 60
צברי רעי חיי. 61
קועאן רזיק. 62
קחלון נתנאל. 63
קפלון סטניסלב. 64
שולמן סטניסלב. 65

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )משולב(
אבגי איתי. 1
אבו עאבד אמיר. 2
אבו עראר נאסום. 3
אביחיל טוביה מנחם. 4
אביטל יואב חי. 5
אברמוב זלמן. 6
אדר מיכל. 7
אוחיון דוד. 8
אילוז יהודה. 9

אלגרגאוי האני. 10
אלגרגאוי ואאל. 11
אלנגאר סוהיב. 12
אלעקה נג'יב. 13
אלקסלסי מרדכי. 14
אלקרינאוי נעמאן. 15
אמויאל יניב. 16
אנטלובסקי איגור. 17
אסולין כפיר. 18
אפריאת חנן. 19

בטלר יורי. 20
ביטון נתנאל. 21
ביריוקוב אלכסיי. 22
בלישה עמית. 23
בן ישי )בנעיש( ערן. 24
ברקוביץ עמית. 25
גבר שי. 26
גואטה עידן. 27
דהן אלון. 28
דהן יוסף ישראל. 29
דליע סלימאן. 30
דראויש רפי. 31
וינשטיין אלה. 32
זאדה אלדר. 33
זיתון עידן. 34
זנו עדן. 35
זנון עאטף. 36
חורי רפאל. 37
טבול יוסף חיים. 38

טויל ארי. 39
טל רפי. 40
יבסיונין פבל. 41
יגודאייב אולג. 42
יוסופוב אנג'ליקה. 43
כחלון שאול. 44
לוי מתן. 45
לוי אבשלום. 46
לוי חן. 47
ליאחוביץ דמיטרי. 48
מגידש אלעד. 49
מיקי ארז. 50
נגר גל. 51
סבח יצחק. 52
סויסה מרדכי. 53
סראחין יוסף. 54
סרודי איילון יצחק. 55
עבד אל קאדר נזאר. 56
עודה אחמד. 57
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עטיה עמרם חיים. 58
עמר אושר. 59
פופיטייב אנה. 60
פניני אילן נפתלי. 61

קאשי יצחק. 62
קוידר עלא. 63
קלמוס שחר משה. 64
קמר אוריאל. 65

קרמנצ'וגסקי דמיטרי. 66
רוזנברג ארנסט. 67
רקח חגי. 68
שוקר דורון. 69

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )אביב משולב(
אבו חאמד סאיב. 1
אבו סבילה סאמי. 2
אבו סוילם כארים. 3
אבו סריחאן עבידה. 4
אבו קוש עאהד. 5
אושרוב מקסים אילן. 6
אזואלוס אושרי. 7

אלנעאמי בהא אלדין. 8
אלקרנאוי סלימאן. 9

בביץ' דניאל. 10
בטיטו שמעון עמירם. 11
חדד עוזיאל. 12
נועם טלאור. 13
ניסני נועם. 14

עבד אלפתאח נשאת. 15
עמר סימה. 16
צדוק עזרא. 17
קורציאה יקיר. 18
קקון טל. 19

הנדסה אזרחית - תכנון מבנים
אבו ג'בר מואד. 1
אבו גאמע מונדר. 2
אבו זאיד סאלח. 3
אבו סויס עומר. 4
אבו סריחאן ויסאם. 5
אבו עליון סומיה. 6
אבו עפאש מחמד. 7
אבו רביעה האשם. 8
אבוסויס גימיל. 9

אבקסיס מוריה. 10
איוב אסי. 11
אל עול  סעיד. 12
אלמיאטל קאיד. 13
אלמליח אביחי מימון. 14
אלנמר עלא. 15

אלקיים יובל. 16
אלשייך אמיר. 17
אלשייך האשם. 18
אסור רפאל. 19
בדש עמוס פליקס. 20
בובליל שוני. 21
ביטון אבינועם חיים. 22
בלייב מקסים. 23
בן דוד שלום נחמן. 24
בן שמעון אמיר. 25
ברו אשר. 26
גודקר עדי נתנאל. 27
גראדה עומיר. 28
הזייל  עבדו רוחמן. 29
ויינברג אסף. 30

זורנו אור. 31
חולוד דניס. 32
חמדיה עזיז. 33
כהן שיאון. 34
לביא  דן. 35
מור יוסף שגיב. 36
מלקה משה. 37
נחום אלינור מינה. 38
נידם נוי. 39
סגרון אחיה. 40
סויסה דן. 41
סלע עמית. 42
עודתאללה מוחמד. 43
פרטוש פטריק. 44
רביב יגאל. 45

הנדסאי עיצוב מדיה
אבו ארביעה לילה. 1
בוקנט שחף. 2
גרלנץ יוליה. 3

הרשקוביץ רוית. 4
פייסחוב דניאל. 5
שילון אסתר אתי. 6

שימנסקי אליסיה. 7
שמש מאי סיון. 8

הנדסאי עיצוב מדיה - אופקים
אלקבץ לבנה שושנה. 1
בלילתי מלכה. 2
דרוק אסתר. 3

ויסברג חנה. 4
יפרח אתאל שרה. 5
לב ארי חנה. 6

מלול רבקה. 7

מסיימי קורסי הנדסאים 2019
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הנדסאי קירור ומיזוג אויר
אלון יוגב. 1
בוקובזה אופיר. 2

דרורי עזרן אור. 3
סיננייב אלכסנדר. 4

פרץ כפיר. 5
צייטלין לב. 6

הנדסאי תוכנה - סייבר
אבו קיעאן מועייד. 1
אבשלומוב אלי. 2
אלאטרש עביר. 3
אלפקיר אחמד. 4
אלקיים נדב שמעון. 5
ביטון עדן. 6
בן זקן יוסי. 7
בנדלק אלינור. 8
בקום דמיטרי. 9

בשקנסקי יאיר. 10
לוזובסקי דמיטרי. 11
מרירס שניר. 12
סוויסה אסף. 13
סימיס מקסים. 14
עבדו דניאל בועז. 15
עואישה ג'ינאן. 16
עזרן שלומי. 17
פימשין אלכסנדר. 18

פלישליש ערן. 19
צ'רקסקי אולג. 20
קמחי אהרון. 21
קנדה אורטל. 22
קרואני אבירן. 23
קרואני הראל. 24
קרמיצוס אירינה. 25
רואמי שי. 26
שלמה אביעד. 27

הנדסאי תוכנה )בוקר( - אופקים
אבדר כרמל. 1
אליוט חיה שרה. 2
אמרה מזל. 3
אסולין אפרת. 4
אסייג שמחה לאה. 5
ברייער חנה שרה. 6

דורפמן נחמה. 7
וינר חדוה. 8
ויץ תמר. 9

לוי תמר. 10
לולוי שירה - שי. 11
מגידיש שיראל חן. 12

סמט דבורה. 13
עמוס סיון. 14
עמר יעל. 15
פלר מלכה. 16
פרקש הודיה. 17
שמש אושרית. 18

הנדסאי תעשייה וניהול - יצור
אלבאטל מוחמד. 1
אסור מגן מרי. 2
בילנד דיאנה. 3

בן דוד יוחאי. 4
זבולון ישי. 5
טויזר מור. 6

סלמון לירון. 7
קוצ'ינסקי אנה. 8
קינן גל. 9

הנדסאי תעשייה וניהול - לוגיסטיקה
אברג'ל בר. 1
בונקר לירון. 2
בורוכוב קסניה. 3
בן ברוך טלאור. 4

ויטנברג דוד דור. 5
להב לילך. 6
מור יוסף אבירם. 7
פיטוסי אור. 8

צימרמן רואי. 9
קורוייב יורי. 10



מסיימי מכינה טכנולוגית 
להנדסאים



25

גב' זינו לירון מרכזת המגמה  

מר דן ספיר יועץ חינוכי  

גב' רבינוביץ' סווטה, גב' ויינר רינה מזכירת המכינה 

מר אברמוט אסף, גב' בוחניק אושרית, גב' ביטון איריס, מר הס אייל, גב' זרקא איה,  מרצי המגמה 
גב' כהן רינה, מר צ'רטקוב בוריס, מר פריטיקין יפים   

מכינה טכנולוגית )בוקר(
אבו נאור. 1
אבו סביתאן מוחמד. 2
אבו פריחה איסלם. 3
אברגל שני. 4
אדרי טל דוד. 5
אייסו טגסט. 6
אינגדאו אברהם. 7
אלוש אור. 8
אלענאמי זקרי. 9

אלעסיבי בשאר. 10
אלקסלסי משה. 11
באבא דור. 12
בוגנים שלום. 13
בוקובזה רון פנחס טל. 14
בוקלינקה ארקדי. 15
ביסמוט דור. 16
בן חמו איציק. 17
בן סימון איתי. 18
בן שושן אליאב. 19
בנימין שאול. 20
גואטה נדב. 21

גומן ויטלי. 22
גטה שלמה. 23
גרדי בן רפאל. 24
גרינולד בנימין זאב. 25
דהן אלי. 26
דהן חיים חן. 27
דרדור ניב. 28
ווללין יצחק. 29
ווקנין מרדכי אוהד. 30
וילצ'יק נירה. 31
וסקובסקי אנדריי. 32
וקנין עדן. 33
זירדקר נדב. 34
זמר אליהו ליאון. 35
חגבי גיא. 36
חוטה מאיר יורם נאור. 37
חורי בר. 38
חושבאחתי דניאל. 39
חכמון שחף. 40
טל נאור. 41
טלה נתנאל. 42

יגזאו אנדייהו. 43
ישעיה מאור. 44
מויאל אורפז. 45
מיכיילוב אילן. 46
מסיקה דניאל דני. 47
מרסיאנו מתן. 48
סבידלר אלכסנדר. 49
סלפוי אפרים. 50
סרוסי רז רחמים. 51
עבדיאן רז. 52
עבו רועי. 53
פינגל ספיר. 54
פלקר נדיר. 55
פרץ סתיו. 56
פרץ קמיל. 57
קדוש לינוי. 58
קלימי טל. 59
קלרמן גלעד ברוך. 60
קנפו עידן. 61
רובינוב זך זכריה. 62
שוחמי נועם. 63

מכינה טכנולוגית )ערב(
אבו זעילה סלח. 1
אבו פריח עלא. 2
אברמוב ג'קי. 3
אוזנה מתן מיכאל. 4
איבגי מוראל. 5
אל עקבי עבד אל רחמן. 6
אלדלול חמזה. 7
אלחדד מאור דוד. 8
אלנמס מחמוד. 9

אלנעאמי אמין. 10
אסיאג אברהם. 11

בן דוד רפאל ברוך. 12
בן זקן הגר. 13
בן עזרא ליאור. 14
בנעתר יצחק בר. 15
גואטה טוני. 16
וקנין קארין. 17
טרולין מריה. 18
ליאחובצקי אלכסנדר. 19
מדלסי דניאל. 20
מטיי ויאצ'סלב. 21
מלחי אביה דוד. 22

מנשירוב רשמי. 23
סולומון דניאל. 24
סמו דוויט. 25
ערן אור. 26
פאר אברהם יוסף. 27
פלבינסקי חגי. 28
צדיק יקיר. 29
קאינוב נתנאל. 30
שי מזל. 31
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מר פז מיכה ראש מדור  

סיבוני עידן רכז המדור  

גב' זנבה שלומית, גב' חנקין ילנה מזכירת המדור 

מר אמזלג שי, מר בונר אלכסנדר, גב' ביטון איריס, מר ברוך רם, עו"ד ברזילי פיני,  מרצים  
מר גבאי ישי, ד"ר גולדבאום יוליה, גב' גולדבאום ניקול, מר גולן יוני, מר גליק יעקב,    

מר גרונברג צבי, מר דעי ארז, מר הס אייל, מר ויינר צבי, מר זיסק שמעון,    
מר חלד גדעון, גב' חסון נועה, מר טבוסוב אמיל, מר יבלונובסקי איגור,    

מר יוסופוב דני דלפון, גב' יחיה טל, מר כהן רן, ד"ר לביא יאיר, מר מור יוסף אליהו,     
מר מייזל מיכאל, ד"ר מישלביץ' אלכסנדר, מר מלאכי בנימין, מר מלניק רומן,    

גב' מרקלס לאה, מר נוימן יהושע, מר סלוטקי בני, מר סלע קובי, גב' סמואל ענת,    
מר סמירנוב ניקולס, גב' סקליר יעל, מר פידלמן ארקדי, מר פינקלשטיין מיכאל ,    

מר פיצ'יוק עדי, מר פריאנטי אברהם, מר קויפמן זאב, גב' קוצ'ין אניה,    
גב' קליין אינה, גב' שוורץ ויקטוריה, גב' שפט אירינה   

UTECH - מנהלי דיגיטל
אל קרינאוי אקרם. 1
אלזיאדרה גבריל. 2
אלטויל סלמאן. 3
אלפראונה מגדי. 4
בוגנים מנחם מורן. 5
בוקובזה אדיר. 6
ג'מבר ענת. 7
גור יאיר חן. 8
גל מור. 9

גלעדי לימור. 10
גמבר זהבה. 11
דאהן עינת. 12

דנינו לידור. 13
ווהבה צוף. 14
חדד ליאל. 15
חזן דניאל. 16
חיות רון. 17
חמו אסף. 18
חניה גיא. 19
כהן אריאלה. 20
מגלניק רומן. 21
מידן אורלי. 22
מרסיאנו אורטל. 23
נגאוקר נועם. 24

סאלח דניאל. 25
סולומון ליאור. 26
סרויה יוסף. 27
פלדמן דר. 28
פרי תמיר. 29
פרץ עמית. 30
קבדה אבי. 31
קוסטרומוב דניאל. 32
קליקר שניר. 33
רפיאלוב דניס. 34
שמעוני עדן. 35
שקד ספיר. 36

ארט ספוט - צילום מתחילים
אברהמי עינת. 1
אוריאל נתנאל. 2
אלהואשלה היא. 3
אלמוזנינו- לפלר נעמי. 4
אלנסארה אסלאם. 5
בן דוד אניטה. 6
בן שושן מתן. 7
ברזילאי ראמו. 8
גליצקי לודמילה. 9

כהן אופיר. 10
כהן שמעון. 11
לאויב ודים. 12
לגזיאל הרצל. 13
לוי מורציאנו רותם. 14
מויאל ספיר. 15
מיטלמן תמה. 16
סבלייב אנה. 17
סולימני אברהם. 18

סולימני דפנה. 19
סטס סבטלנה. 20
סימון מוזס. 21
סעדי אימאן. 22
צ'פמן אילנה. 23
קמפיאס ארנון. 24
רוזנברג אביה. 25
שוורץ קרן. 26
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השתלמות בחומרים, יציקות וטיפולים תרמיים - קמ"ג
אגרונוב גנאדי. 1
אוחיון שחר. 2
אזולאי עמרי. 3
ארץ קדושה צחי. 4
בן עוליאל ישי. 5
בנישתי ישגב. 6
גלסולקר שלמה. 7
דניאל מייקל. 8
הטל אייל. 9

הרפנס צבי. 10
חדד יוסי. 11
חורי שלומי. 12
לוי שלמה. 13
מדני איתי. 14
מויאל קותיאל. 15
מימון חן. 16
מרסיאנו אברהם. 17
סאקס יוסי. 18

סלע איתי. 19
עזריאל אביב. 20
פרידמן פנחס. 21
פרץ שרון. 22
צ'רנוב בוריס. 23
ציבוטרו צבי. 24
שלומי בן זקן   . 25
שפרינצין יעקב. 26

השתלמות בנושא רעלים לממוני בטיחות
אלבז אבי. 1
אסוצקי אולג. 2
בלבאן מרק. 3
גושצ'ין יבגני. 4

גרינברג יורי. 5
דורי מאיר. 6
זהבי אלון. 7
זלמנוב דן. 8

כהן אבי. 9
כהן אברהם. 10
מוטולה עזרא. 11
פרץ אלי. 12

התקנה ושירות למתקני קמ"א ביתיים
אזולאי שגיא אהרון. 1
אייגס דניאל יוסף. 2
אנטופיצקי אלכסיי. 3
גבועה אברהים. 4
חדד יאיר חנון דני. 5

חמו אברהם. 6
ישעיהו אלי. 7
נחמני סמי. 8
סויסה עידן. 9

פרץ דוד. 10

פרץ ניסים. 11
ציגלניק יאיר. 12
ששה נתן. 13

חשמלאי מוסמך
אהרוני יגאל . 1
אלנבארי סברי . 2
אלפי יצחק. 3
דרטבה מיכאל. 4
וייסמן אלכסנדר. 5
זלוטניק אליהו. 6

חג'ג' הראל. 7
חפץ אריאל. 8
טרפה צ'קולה. 9

כהן רון. 10
מורד חפי. 11
מטל ישראל. 12

נחמני דביר. 13
סובולב סרגיי. 14
סינגר אודי. 15
פוליאקוב מקסים. 16
קלאזי אברהם. 17
רובינשטיין יואב. 18

מסע - גרפיקה ממוחשבת )מחזור מרץ 2017(
אברשין אולג. 1
בריל מקסים. 2
גוטמנס ג'וליוס. 3
הרטמן מרקו. 4
וישנבסקיה טטיאנה. 5
לימרנקו סופיה. 6
ליפשיץ דרינה. 7
ליפשיץ יבגני. 8

מרינצ'בה אנה. 9
סמולינצ'וק יאנה. 10
ספיריאקינה ולנטינה. 11
פדוסייבה אירינה. 12
צ'יטייב אנטון. 13
צ'רניאבסקי ולדיסלב. 14
קובלצ'וק איגור. 15
קובלצ'וק אירינה. 16

קוסריוב דימטרי. 17
קמינסקי ארטיום. 18
שצ'וקינה אלכסנדרה. 19
שרגה סראפימה. 20

בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות
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חשמלאי מתח גבוה
אבו חסן האני. 1
אברהם יורם. 2
אדרי אביתר יוחאי. 3
אולשנצקי גנדי. 4
אזולאי רפאל. 5
אטדגי דור. 6
איילו איתי טייצו. 7
אל אסד מחמוד. 8
אלבז ליאור שמעיה. 9

בזלי אולג. 10
במנולקר מאור. 11
גודקר דור. 12
גולני אלירן. 13
גלר אירינה. 14

וקנין שלומי. 15
חננייב אלכסיי. 16
טלקר שגיב. 17
יארקייב אנטון. 18
יפרח רון. 19
כהן אושרי. 20
כהן אלון. 21
לוי ירין. 22
מיכאלוב טלמן. 23
מיליאונשציק יגאל. 24
מנגיסטו איילאו. 25
מקרוב אנדריי. 26
נאוה רועי. 27
סבצ'וק איגור. 28

סינה גל. 29
פרץ אילן. 30
צויאר מרק. 31
קדוש אלעד. 32
קפשיטר יבגני. 33
קציקל יוסף. 34
קרודיקוביץ גנאדי. 35
רחנייב גרמן. 36
רייכשטט דניס. 37
שאול דהן יצחק. 38
שוורצבורג אבי יבגני. 39
שורבגי חמאדה. 40
שפטייב יעקב. 41
שרביט שמעון. 42

ממונה בטיחות על העבודה
אברמוביץ אסי. 1
אהרון יניב. 2
אוברלנדר דוד. 3
אומנסקי יבגני. 4
אייזיק וקנין אורטל. 5
אלול יניב. 6
אמר מרגלית. 7
אפוטה אורית. 8
בורבלו אלכסי. 9

ביטון משה אושיק. 10
בלום יעקב. 11
ברגיל  שגיא. 12
גוזי רחמים. 13
געיסלר גיא. 14
חדד גיל. 15

חנוכה אברהם. 16
כהן גדעון. 17
כהן עופר. 18
מגידיש הראל. 19
נחימוב סרגיי. 20
נסדקין דימה. 21
נקל יובל. 22
סויסה יוסף. 23
סעדון יצחק. 24
ספוז'ניקוב לב. 25
פבלובסקי פולינה. 26
פלאו יהונתן. 27
פרוזנסקי אלכסנדר. 28
פרילנדר מאיר. 29
פרלמוטר ויקטור. 30

צ'שקה  רוברט. 31
קוסטה דוד. 32
קוסייב יוסף. 33
קריניצקי דינה. 34
קרצ'ב גנאדי. 35
רובינזון גיל. 36
רוזנר בנימין. 37
שולוטקו ויטלי. 38
שולז'נקו מקסים. 39
שינסילוב יבגני. 40
שלום יונה. 41
שקורי נדין. 42
תורג'מן שלומי. 43

מסע - מיישם הגנת סייבר - רשתות תקשורת
בוריקין קונסטנטין. 1
גורוביי יורי. 2
גריף נטליה. 3
דורוג'קו מרינה. 4
וסרמן ויצ'סלאב. 5

טמרין מקסים. 6
טריגוב סרגיי. 7
לשקוב אלכסנדר. 8
מוצ'ניק מקסים. 9

מירונוב סטאניסלב. 10

סמצ'נקו פבל. 11
רסקינה גלינה. 12
שוטל אירינה. 13
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מסע - רופאים לנגב
אבו עואר סלאם. 1
אוניצ'וק טטיאנה. 2
ביקובה יוליה. 3
בליקובה מריה. 4
בריוזקו ולריה. 5
ברסקיה יליזבטה. 6
גבוזדבה דריה. 7
גוסבה נטליה. 8
גימרברג אולג. 9

גלמן אלכסנדרה. 10
גלמן סרגיי. 11
דובסובה אלינה. 12
וולוביק סרגיי. 13
ז'ורבליובה חנה. 14

זאיבינה אליסיה. 15
זנוסוב דמיטרי. 16
טרדובה אילונה. 17
יפרמוב ויאצסלב. 18
יפרמובה סבטלנה. 19
כגן לאורה. 20
לומקין יוהן. 21
מאייזלמן ויקטוריה. 22
מוזיקובסקיה יקטרינה. 23
מוחאמטובה אלינה. 24
מילקין בוריס. 25
נוביקובה אירינה. 26
נתנזון ולריה. 27
פבלנקו מיכאל. 28

פואטה אולגה. 29
פנסביץ סרגיי. 30
פרליי ולריה. 31
ציגנובה ראיסה. 32
צימבלוב יבגני. 33
קאן ויטה. 34
קריוורוצ'קו נדיה. 35
שוורץ דריה. 36
שימנובסקיה ויקטוריה. 37
שכטמן ילנה. 38
שמחורסקיה מריה. 39
שפר אלכסיי. 40

מסע - גרפיקה ממוחשבת
אושקו יפים. 1
בארו פאבל. 2
בלסקיה ויטלינה. 3
גולקוב מיכאל. 4
דולגינה ויקטוריה. 5
וסילייב לב. 6
ורביובה ז'אנה. 7
ז'וקובסקי זאכאר. 8
זימרב אנדרי. 9

חאורילבה אנה. 10
טולצ'יניה יליזבטה. 11
טורקין מיכאיל. 12
טפה ויקטוריה. 13

טפה סטניסלב. 14
יאמסיב אנסטסיה. 15
יאסקיי פאבל. 16
יצקוביץ יוליה. 17
לויצקי יבגני. 18
ליסובה נדג'דה. 19
לנטצמן קטרינה. 20
מיצקו ארקדי. 21
מרטינצ'נקו קריסטינה. 22
סורבילה ורה. 23
סטריג'צ'נקו אלכסיי. 24
פנסביץ טטיאנה. 25
פנקרטובה ורוניקה. 26

פרנקל טטיאנה. 27
פרפנוב דמיטרי. 28
צ'רניאק אנסטסיה. 29
קבאץ אנה. 30
קולובוב מיכאליו. 31
קונסטטינקו אנה. 32
קוקסין פבל. 33
רוחליאדב מיקיטה. 34
רייכמן סבטלנה. 35
שטפאן ויטלי. 36
שכטמן אלכסנדר. 37

מסע - מולטימדיה
ביסטריצקיי בוגדן. 1
גולדנברג דן. 2
ויישטיין אנה. 3
ויסוצקי גלינה. 4
זכרובה יליזבטה. 5
חורובוי אנדרי. 6
חורושנקיך ולדיסלב. 7
חטמן זויה. 8
טארוראייבה סבטלנה. 9

טולובנסקיה קסניה. 10

לבדב דניאל. 11
לינקמן מקסימיליאן. 12
מדבדבה נינה. 13
מוחאמטוב טימור. 14
מרגוליאן סרגיי. 15
סטניסלבצ'וק אלכסנדר. 16
סיצ'ובה יליזבט. 17
ספאסוניך אלכסנדרה. 18
ספאסוניך אנסטסיה. 19
סקריפצ'נקו איליה. 20

פומינה אנסטסיה. 21
צטורוב דניאל. 22
ציס ארטיום. 23
קוטלוביי איבן. 24
קליימיץ יקטרינה. 25
קנטור לב. 26
שאמאק אנטון. 27
שרייבר לב. 28

תוכנת אוטוקד
אוצ'ניק ניקיטה. 1
אליאס אסף. 2
גרנין ילנה. 3
וייס סמדר. 4

חפר דור. 5
כאלד נאשף. 6
מזרה יעקב. 7
סאננס נתנאל. 8

סמירנוב טטיאנה. 9
סקנדרני איתי. 10
עורבי שרית. 11

בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות
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 DVGW מומחה טכני לגז טבעי
אוישר אולג. 1
בלומנפלד אורון. 2
בלקר שלמה. 3
גולדמן מורן. 4
גולדשטיין מיכאל. 5

כהן אוהד. 6
כרמי יהל. 7
לוי יצחק צחי. 8
עזאני שמעון. 9

עמוסי רועי. 10

פוקס מרט. 11
קורינסקי שלמה. 12
קסלמן אופיר. 13
שמיר רון. 14
שפיר אורי. 15

מפעיל מתקנים תעשייתיים )כי"ל(
אבו סביתאן אברהים. 1
אבוגיעד נאויי. 2
אברהם ליאב. 3
אוזאן יקיח. 4
אוזן אור. 5
אילוז אפק. 6
אל גדיפה מוחמד. 7
אלאעסם חדר. 8
אלון כפיר. 9

אלון רוני. 10
אלטלף אביעד. 11
אלמליח עומרי. 12
אצליח באסם. 13
בונקר אברהם. 14
בוריסוב אנטון. 15
ביטון נתנאל. 16

בלטה סלומון. 17
בן עמי טוהר. 18
ברכה ניב. 19
גאנח רועי. 20
דבש תומר. 21
דהן אופק. 22
דידנקן ארתור. 23
ויצמן לידור. 24
חיון אורון. 25
טובל דור. 26
יונה דין. 27
כהן אבישי. 28
כהן אלדר. 29
מדלסי מוטי. 30
מויאל שי. 31
מלול אמיר. 32

מלול מתן. 33
מלכה יוגב. 34
נאוגאוקר אריק. 35
סוויסה לידור. 36
סיביליה עופר. 37
סעדיה רון. 38
פינטו יובל. 39
פנקאר שי. 40
פרידמן אנדרי. 41
פרלוק יואב. 42
פרץ סהר שלמה. 43
צדיקי מאור. 44
קדוש אלמוג. 45
קורניצר יואל א. 46
קורקין ניר. 47
שטיין גבריאל. 48

מפעיל מתקנים תעשייתיים - פיברו
אביב קובי. 1
אזולאי אור. 2
אלון שמעון. 3

בוקובזה אדיר. 4
זגורי שי. 5
יוגאי רדיין. 6

סוויסה בן. 7
עמר רון. 8
פרץ ליאור. 9

סדנת פייסבוק לעסקים
בן שימול תומר. 1
גדייב דני. 2
גלעדי לימור. 3

דלויה שגית. 4
דרורי ולריה. 5
כהן אריאלה. 6

מארק דקלה. 7
פיניש עמוס. 8
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