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דבר המנכ”ל

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.

לסיום דברי, תודה מיוחדת למכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית אשר עומד בראש הכשרת 
ההנדסאים במדינת ישראל במסגרת התמ”ת ושואף למצוינות. ותודה 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

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

מר סולל כהן
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

מר סולל כהן
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

ינקובסקי איגור, מריאסיס רומן. 1

מתקן להזרקת דבק סיליקון  על הפרויקט: 
גב’ רוזנטל מרים  מנחה: 

נושא מורכב וייחודי של מתקן אוטומטי להזרקת 
דבק סיליקון לגוף של וסתי מתח, ובכך אפשרו 

הדבקה אוטומטית של רכיבים למתקנים ולהגדלת 
קצב הייצור. בתכנון המתקן האוטומטי נעשה 

שימוש בתהליכי תכנון מתקדמים למציאת הפתרון 
לבעיה טכנולוגית.

קולטניוק מיכאל, פרנקל דמיטרי. 2

IR רובוט נשלט ע”י  על הפרויקט: 
מר שטיין איגור  מנחה: 

תכנון עגלה רובוטית הנשלטת על ידי מערכת 
אינפרא אדומה. העגלה הרובוטית מבצעת פעילות 

על פי הזמנת אדם ברצפת הייצור של המפעל. 
בתכנון המערכת הופעלו טכנולוגיות חדישות 
ונעשה שימוש בחיישנים ורכיבים מתוכנתים 

העומדים כיום בחזית הטכנולוגיה.

שמפר דניאל. 3

הספקת חשמל למפעל לייצור   על הפרויקט: 
חלקי חילוף לרכב    

גב’ ברוק אינה  מנחה: 
בתכנון המערכת נעשה שימוש בשיטות תכנון 
מתקדמות ובמערכות טכנולוגיות חדישות תוך 

התייחסות לפעילות במפעל ולהתפתחותו 
העתידית. בתכנון הופעלו יוזמות וחשיבה מקורית 

תוך אילוצים כבדים של תנאי המפרט. 

קרמצ’וק אולגה. 4

   Reversi משחק על הפרויקט: 
מר ברגמן איגור   מנחה: 

הפרויקט הינו משחק אינטראקטיבי בין המחשב 
לשחקן. כתוב בשפת C-Sharp בסביבת עבודה 

Microsoft Visual Studio. בפרויקט נבנו 
פונקציות ואלוגריתמים ייחודיים ומורכבים ונעשה 

שימוש בבינה מלאכותית.

כהן אושרת, אדרי רפי. 5

אפיון התנהגות צרכנים של   על הפרויקט: 
משקי בית במזון תינוקות    

גב’ כהן מרגלית  מנחה: 
הפרויקט מציג שילוב יצירתי ונכון של טכניקות 
מתחום הנדסת תעשיה וניהול ליבואן של מזון 

לתינוקות חדש בשוק הישראלי. הפרויקט עוסק 
בגיבוש אסטרטגיה שיווקית למוצר חדש המתמודד 

בשוק ותיק וצפוף של תחליפי חלב לתינוקות. הוצעו 
פתרונות המתגברים על האתגר של התאמת 

מודלים לפונקציה שירותית כשחלק מההמלצות 
מיושמים כיום.

כהן יעקב. 6

מבנה תעשיה בבאר שבע  על הפרויקט: 
מהנדס טרנטול ארקדי  מנחה: 

הפרויקט עוסק בתכנון קונסטרוקציה של מבנה 
מורכב תוך גילוי הבניה הנדסית ראויה לשבח. 
הפרויקט מצטיין בחשיבה הנדסית מעמיקה. 

חישובים סטטיים מדויקים, התאמה מושלמת 
לדרישות התקנים החוקים והתקנות, ותוכניות 

קונסטרוקציה מלאות ומפורטות כנדרש.

קדוש מאיר. 7

מועדון בריאות ויופי  על הפרויקט: 
דר’ גור יהויכין  מנחה: 

הפרויקט נותן פתרונות מקוריים לבעיות המורכבות 
של ספא. הגג הנפתח בצורה ארכיטקטונית 

מרשימה מאפשר שימוש בבריכה לאורך כל השנה 
בתנאים אופטימלים ללא צורך בחימום או קירור 

המתחם, וכל זאת על פי האדריכלות הירוקה.

דיזנגוף אלכסנדר, פופרבקו אנה. 8

  Ca/Mg קביעת הערך על הפרויקט: 
הנדרש בתהליך אלקטרוליזה     

של סודיום כלוריד    
מר כהן-צידון ראובן  מנחה: 

נוכחות מתכות כבדות גורמות להיווצרות מימן 
בתא הכספית דבר המהווה בעיה בטיחותית 

ופוגעת ביעילות האלקטרוליזה. הפרויקט התמקד 
במציאת היחס האופטימלי בין כמות הסידן לכמות 
המגנזיום כדי לבצע שיקוע של מתכות כבדות לפני 

אלקטרוליזה בתא כספית. הפרויקט תרם רבות 
למחקר, והביא פתרון הבעיה.

אטין יבגניה. 9

חברת הלבשה תחתונה  על הפרויקט: 
גב’ קורנבלט יוליה  מנחה: 

עיקרו של פרויקט זה הוא עיצוב תדמית לחברת 
הלבשה תחתונה בעלת אופי ייחודי, אשר במותגיה 

נעשה שימוש בהומור מפולפל ומיוחד, שבא לידי 
ביטוי באיורים, אמירות, ביטויים, סלוגנים ושלל 

גימיקים המעלים חיוך עם קריצה. זאת, תוך כדי 
עיצוב אריזות מושכות ומיוחדות המותאמות למוצרי 

החברה ולמוצרים הנלווים להם. מוצרי החברה, 
עוצבו בקונצפט עיצובי אורבאני תוסס, ומלא חיים. 
הפרויקט מצטיין בניתוח ובמחקר מעמיקים ובשפע 

המוצרים שעוצבו. 

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

הנדסאית תוכנה� 1 אסרין שרה 
הנדסאית תוכנה� 2 מרציאנו שמחה 
הנדסאי תעשיה וניהול� 3 בן נעים מוטי 
הנדסאי תעשיה וניהול� 4 ממן אליעד 
הנדסאי כימיה� 5 מויאל עמירם 
הנדסאי כימיה� 6 סדגי יצחק 
הנדסאי חשמל� 7 ריבין גרגורי 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה

הנדסאי חשמל� 1 אלמחדי איסמעיל 
הנדסאי חשמל� 2 ז’יבוב דמיטרי 
הנדסאי חשמל� 3 קופיאל רוסלן 
הנדסאי חשמל� 4 שמפר דניאל 
הנדסאי אלקטרוניקה� 5 פילוס אהוד 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות

הנדסאי מכונות� 1 ינקובסקי איגור 
הנדסאי מכונות� 2 לנדאו צבי 
הנדסאי מכונות� 3 מריאסיס רומן 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית 
אדריכלות ועיצוב פנים

הנדסאי הנדסה אזרחית� 1 הוכברג איתי 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 2 עוז עמית 
הנדסאית אדריכלות� 3 יבלקין אלינה 
הנדסאי אדריכלות� 4 קדוש מאיר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין

הנדסאי כימיה� 1 אבסקר אבינועם 
הנדסאי כימיה� 2 איפרגן שמעון 
הנדסאי כימיה� 3 בינימינוב ארקדי 
הנדסאית כימיה� 4 בנימיני אביטל 
הנדסאי כימיה� 5 דיזנגוף אלכסנדר 
הנדסאי כימיה� 6 הרפנס אליעזר 
הנדסאית כימיה� 7 ורולקר אושרית 
הנדסאי כימיה� 8 זיו יניב 
הנדסאית כימיה� 9 מייף נטליה 

הנדסאית כימיה� 10 ממאן שני 
הנדסאי כימיה� 11 ספר רז 

סיימו לימודיהם בהצטיינות



6

סיימו לימודיהם בהצטיינות

הנדסאית כימיה� 12 פופרבקו אנה 
הנדסאי כימיה� 13 פטרוב מיכאל 
הנדסאי כימיה� 14 רייך יעקב 
הנדסאי כימיה� 15 שור גל 
טכנאי גרעין� 16 אודאי עמיר 
טכנאי גרעין� 17 איפרגן רן יעקב 
טכנאי גרעין� 18 אליהו אורי אור 
טכנאי גרעין� 19 אמסלם אבי 
טכנאי גרעין� 20 בן הרוש ניסן 
טכנאי גרעין� 21 בנימין עופר 
טכנאי גרעין� 22 טיילור שרון 
טכנאי גרעין� 23 שטרית דן 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה

הנדסאית תוכנה� 1 אינדיג תהילה 
הנדסאית תוכנה� 2 גרינהוט מנוחה 
הנדסאית תוכנה� 3 וייס רבקה 
הנדסאית תוכנה� 4 סורוצקין )גלברט( צפורה לאה 
הנדסאית תוכנה� 5 עובדיה חנה 
הנדסאית תוכנה� 6 פוזנר יהודית 
הנדסאית תוכנה� 7 קיי שרה רחל 
הנדסאית תוכנה� 8 רדליך פנינה 
הנדסאית תוכנה� 9 שילוביצקי תמר דבירה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול

הנדסאי תעשיה וניהול� 1 אדרי רפאל 
הנדסאי תעשיה וניהול� 2 חלימוב ויקטור 
הנדסאי תעשיה וניהול� 3 תמים ליאון 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתקשורת חזותית

הנדסאית תקשורת חזותית� 1 אטין יבגניה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 2 אפשטיין ויקטוריה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 3 פל תרצה 
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המגמה להנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים
גב’ נורית וולסקי מרכזת המגמה 

דר’ אורי צדקה יועץ המגמה 

אדריכל אנדרי דויטש מרכז מקצועי 

גב’ רחל לב, גב’ טלי ביטון מזכירות המגמה 

מר אוסמנוב סרגיי, מר אלגרט אליהו, גב’ אלינסקי-סלוצקי מירי,  מרצי המגמה 
גב’ בג’ה נאוה, מר בכר אופיר, גב’ בלטין אינה, דר’ בנגרט אנטולי,    

מר ברזילי דוד, דר’ גור יהויכין, מר גלברט דב, מר דויטש אנדרי,    
מר דמרי אריאל, גב’ וולסקי נורית, מר זייציק זכר, מר זריק רמזי,    

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,    
מר רבינוביץ ויקטור, גב’ רבינוביץ רבקה, מר רוזנפלד אמיל, גב’ שיפרין ילנה,    

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

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
איסטוצ’ניקוב אולגה� 1
אנגל פניאל� 2
בר יוסף רימה יערה� 3
הרמן שרון שלומית� 4
חודרב שרשנוב דריה� 5
טומבק יקטרינה� 6
יבלקין אלינה� 7
יצקוביץ’ מריה� 8
כהן מורן� 9

נעים סיוון� 10
סיוון אוהד� 11
קדוש מאיר� 12
רביבו אווה� 13
שומוב אריאדנה� 14
שריף מג’ד� 15

הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו גאמע ואייל� 1
אבו חאמד ז’אד� 2
אבו נסרה והאם� 3
אבוסויס גימיל� 4
אטדגי יוגב� 5
אילוז ליאת� 6
אל קרינאוי ראפת� 7
אלאעסם חסין� 8
אלעוברה יוסף� 9

בוחניק אליהו� 10
בוך אלכסיס ליאונל� 11
בן חמו יריב� 12
גאנם סולטאן� 13
הוכברג איתי� 14
ויצמן כפיר� 15
חברוני שחר� 16
יהושע גילה� 17
כהן יעקב� 18
לוי איתמר יהודה� 19
מימרן אלמוג� 20
נובוחטקו דמיטרי� 21
עוז עמית� 22
קמר מיכאל� 23

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נ’



בוגרי מחזור נ’
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המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מר יעקב גליק ראש המגמה 

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 וינר צבי, מר זיסק שמעון, מר חקשור יהודה,    

גב’ טלשבסקי אלוירה, מר ירגולין יבגני, ויטנברג ולדמיר,מר לבוב דמיטרי,    
מר סולודקי פיוטר, גב’ סוקוליק קלרה גב’ סנדלר מרים, מר עומסי רביב,    

גב’ צרניאק ילנה, מר קאופמן לזר, מר רוזנטל דב, מר שטיין איגור,    
מר שכטר מרק, גב’ שניר רות   

הנדסאי אלקטרוניקה
אברמוביץ אהרון� 1
אלחויטי עלי� 2
אלחזוב ויטלי� 3
ורון חיים� 4
יוסף נדב� 5
לישצ’וק איוון� 6
מירנסקי לודמילה� 7
ספר בן� 8
פוליאק גנאדי� 9

פורטנוב איגור� 10
פטרוב אולגה� 11
פילוס אוהד� 12
פלאו יהונתן� 13
פלטלוב מיכאל� 14
פליוגין ולדיסלב� 15
פריד חורחה� 16
פרנקל דימיטרי� 17
קולטניוק מיכאל� 18
רחמים אייל� 19

  

   

הנדסאי חשמל
אברג’ל איילה� 1
אלטורה ג’אמל� 2
אלמחדי איסמעיל� 3
אלמלם שירן� 4
אלסייד אסמעיל� 5
אשטיוקר אלי� 6
בלומנפלד דור� 7
ברקוביץ דרור� 8
גל אבישי� 9

דעי ארז� 10
ז’יבוב דמיטרי� 11
זכרצ’נקו ולדימיר� 12
חדד כדיה� 13
חן שי� 14
ידואב דורון� 15
כהן רונן� 16
כהן נטע� 17
לוגסי קובי� 18
מתאני אחמד� 19
עבדו נעמה� 20
עוזיאל שושנה� 21
עויסאת אחסאן� 22
פחימה שמעון� 23
צורדקר אליאב� 24
קוברמן ליאור� 25
קופיאל רוסלן� 26
קרינאוי אנואר� 27
ריבין גריגורי� 28
רמז שרון� 29
שמפר דניאל� 30
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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 
אבדי אורן� 1
אהרון אריק� 2
אודאי עמיר� 3
אוחיון אילון� 4
איפרגן רן יעקב� 5
אליהו אורי אור� 6
אמסלם אבי� 7
בוטנרו עידו� 8
ביטון מתן� 9

בן הרוש ניסן� 10
בן ישי שלומי� 11
בן סימון אביב� 12
בן שבת אבי� 13
בנימין עופר� 14
ברטל אורי� 15
דבח תודיאל� 16
טיילור שרון� 17
כהן עידן� 18
כרמל ארז� 19
ליין אולג� 20
מרדכי עידו� 21
סוברנו פדידה אבירם� 22
סויסה הראל� 23
צ’קוב עדי אדמונד� 24
רביבו שחף� 25
רואש ציון� 26
ריבקוב ארתיום� 27
שטרית דן� 28
שקד שוקרון יעקב� 29

הנדסאי כימיה
אבסקר אבינעם שמעון� 1
אברהם יגיל� 2
איבניבה קסניה� 3
איפרגן שמעון� 4
אישקוב אוקסנה� 5
אלמוג ברק� 6
ארזי זיו� 7
בינימינוב ארקדי� 8
בן אהרון אבירם� 9

בנימיני אביטל� 10
ברובסקי ליודמילה� 11
גביזון אביחי יוסף� 12
גועאן בני� 13
גרינברג אינה� 14
דהן ערן� 15
דיזנגוף אלכסנדר� 16
הדר ויקטור� 17
הרפנס אליעזר� 18
וובצ’ק ילנה� 19
ורולקר אושרית� 20
זיגלר מקסים� 21
זיו יניב� 22
זיידמן עומרי� 23
חבסוב אסתר� 24
חדד קרן עדי� 25
חמו יצחק� 26
טורי וואדחה� 27
טפירו דור� 28
כרמל גולן� 29
מויאל עמירם� 30
מייף נטליה� 31
מכלוף עדי� 32
ממאן שני� 33
מקסימוב יוליה� 34
משעלי מור� 35

 
סדגי יצחק� 36
סטמקר אברהם� 37
סיונוב אודליה� 38
סמורז’יק קלרה� 39
ספר רז� 40
פופרבקו אנה� 41
פטרוב מיכאל� 42
פלגנדלר נטליה� 43
פרץ אבירם� 44
צימרמן נטליה� 45
קאשי איתי� 46
קוגן אולגה� 47
קזנוביץ’ אנה� 48
קרבצוב אלה� 49
רייך יעקב� 50
שור גל� 51
שחמטוב ילנה� 52
שטיין דיאנה� 53

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

דר’ אורי צדקה יועץ המגמה  

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

מר מלמן מרק טכנאי מעבדה  

דר’ ארקוש רמי, 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-רביעה גיאברין� 1
אלדדה עומאר� 2
ביטון  שרון� 3
הרפז אלי� 4
וייסמן אלכסנדר� 5
חיזגילוב יפתח� 6
טויזר אופיר� 7
יהודה דביר� 8
ינקובסקי איגור� 9

יפרח חיים� 10
כהן ארז� 11
לוי יצחק שמעון� 12
ליבטר אלחנדרו מרסלו� 13
ליבטר חוסה� 14
לנדאו צבי� 15
מריאסיס רומן� 16
סילוואל אסי� 17
סקרימליס איריס� 18
פיירמן סבסטיאן� 19
פליאקין פבל� 20
קדושים דוד� 21
קרפיבין אלכסנדר� 22
רויט חיים� 23
שרגני אבי� 24
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המגמה להנדסת תוכנה
מר איגור ברגמן מרכז המגמה 

גב’ טלי ביטון מזכירות המגמה 

גב’ איזיק גרטה, גב’ אבו סיאם עאדיר, 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 זאיד בסאם� 1
אבו עאנם יוסף� 2
אופיר אנדריי� 3
ברלוביץ יבגני� 4
זוזלינסקי אנטולי� 5
טן שלומי� 6
יהודה אופיר� 7
כהן אביחי� 8
עבדה צפורה אורה� 9

פלדמן אלכסנדר� 10
קרמרצ’וק אולגה� 11

הנדסאי תוכנה )אופקים(
אביעזר נועה מרים  � 1
אינדיג תהילה � 2
אלאלוף רחל � 3
אסרין שרה � 4
ארז’ואן יעל � 5
בלומשטיין שרה � 6
בניסטי נעמי רחל� 7
גוזלן אלה � 8
גרינהוט מנוחה � 9

וייס רבקה � 10
זינגר אילה � 11
לרנר מרים מלכה � 12
מייזלס רבקה � 13
מרציאנו שמחה � 14
נוטוביץ רחל � 15
סגל נעמה � 16
סורוצקין צפורה לאה� 17
סטולר רות� 18
עובדיה חנה � 19
פארו נעמי רחל � 20
פוזנר יהודית � 21
פריי אסתר � 22
פרלמן רבקה� 23
פש תמר� 24
קיי שרה � 25
רדליך פנינה� 26
שילוביצקי תמר דבירה� 27

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 

מר אלחייק אמיר, גב’ גרשון נטלי, מר דור יעקב, מר חרסונסקי מיכאל,  מרצי המגמה 
מר חג’בי אילן, מר טרנובסקי מרבי, גב’ כהן מרגלית, גב’ כהן רינה,    

מר רגב אריה, גב’ שניר רות, שורמן שני, גב’ יעקבלב טטיאנה   

הנדסאי תעשיה וניהול
אדרי רפאל� 1
איבגי עדי� 2
אל קשחר יוסף� 3
אלפסי חן יורם� 4
ארנבורג אירינה� 5
בורוכוב רושל� 6
ביברמן יוליה� 7
בן נסיר נאגי� 8
בן נעים מוטי� 9

בניזרי מעיין� 10
בשירי עמוס� 11
גבוזדיצקי ילנה� 12
דואני אלינור� 13
דולפן אירינה� 14
דיכטר סיוון� 15
יונתן עדי� 16 חדד 
חלימוב ויקטור� 17
חן סופיצקי מירה� 18
טספאי שרה� 19
יוספי עידן� 20
יפרח בועז� 21
כהן אושרת� 22
כהן אתי� 23
לוי חיים� 24
לוין אלכסנדר� 25
מימון עינבל� 26
ממן אליעד� 27
נואה לי שי� 28
נונו מירב� 29
נשר אורית שיפרה� 30
סויסה נעמה� 31
סעדון יהודה� 32
ספנוב כרמית� 33
עמאש אחמד� 34

 
פריעד דנה� 35
פרץ הסמן יוגב יעקב� 36
צדוק גיא� 37
קיטובר ילנה� 38
קרילקר סיוון� 39
רוזנטוב מרגריטה� 40
רוטקוביץ יצחק� 41
רייזנקינד אנה� 42
שישו יגאל� 43
תמים ליאון� 44

טכנאי תעשיה וניהול
אבוקרט סמדר� 1
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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
אזולאי עדי שושנה� 1
אטין יבגניה� 2
אפשטיין ויקטוריה� 3
בן אדמון תהילה� 4
גקר אלה� 5
טלש אוקרנט ינינה� 6
לוין יוסף יצחק )יבגני(� 7
מימון שירן� 8
מתייב אלברט� 9

סמלינסקי זינאידה� 10
סרימסקובה דילרם� 11
צנגאוקר רינה� 12
צריקר סימונה� 13
רביי ולדימיר� 14

הנדסאי תקשורת חזותית אופקים
דוזטס רבקה � 1
פל תרצה � 2



 בוגרי קורסי הנדסאים, טכנאים,
מכינה טכנולוגית

15
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הנדסאי אדריכלות 
ועיצוב פנים בוקר 

אבדרשב יולי� 1
אבו עייש בקר� 2
אלעוקה נגיב � 3
אשר כפיר� 4
דוד אמסלם מורןי� 5
זגורי רעות� 6
טורי סאבר� 7
נגר טלי� 8
עמר אנאל� 9

צקוב קובי� 10

הנדסאי אלקטרוניקה 
מחשבים בוקר

אבו גאלי בילאל� 1
בוקרה אסף� 2
ביטון עדי� 3
בליי סבטלנה� 4
בן איון ארז� 5
טריפליק מיכאל� 6
נודלמן יעקב� 7
סדינקין אלכסנדר� 8
פבזנר יוליה� 9

קאסם איברהים� 10
קימיאגרוב מרקיאל� 11
קריספין משה� 12
רגימוב אורחן� 13
שייקין יבגני� 14

הנדסאי אלקטרוניקה 
מחשבים משולב

אביזמיל אלירן� 1
בוטקר ויקטור� 2
בורכוב גריגורי� 3
גליביצקי דניס� 4
חבס אלכסנדר� 5
חודוש מיכאל� 6
טוזוב מרק� 7
ינקו משה נתנאל� 8
לנקרי גבריאל� 9

מקייבסקי ויאצ’סלב� 10
מקס עמנואל� 11
מרון פליקס� 12

סיגטי שחר� 13
פייגין מיכאל� 14
פרגו’ן ינון� 15
קרוכמלניק אלכסנדר� 16
רויטור איגור� 17

הנדסאי חשמל בוקר
אבו סבית אבראהים� 1
אדרי יצחק� 2
אוזנה אליהו� 3
אוחיון אדי יהודה� 4
אלקרנאוי פאדי� 5
ביטון תמיר� 6
ג’רבאן מועאד� 7
דוידוביץ זיו� 8
דיין אופיר� 9

וייסמן יצחק� 10
זייד מוחמד� 11
חדד אמיר� 12
חנוכה חננאל� 13
לוי מאור� 14
סבג אמיל� 15
סורג’קוב מקסים� 16
פסטרנאק לאוניד� 17
פרץ יאיר� 18
קוטיק רוסטיסלב� 19
שלוי יאיר� 20

הנדסאי חשמל בוקר אביב
אבו פריח ג’האד� 1
אדרי נתנאל� 2
בן שימול אברהם אבירן� 3
בסטקר עמית� 4
גריביע גלל� 5
הרוש יאיר� 6
וירביאן טיגרן� 7
זגורי עידן� 8
ז’יבילקו איגור� 9

חצקביץ’ ולדמיר� 10
טייטלבאום מיכאל� 11
מלכה רפאל� 12
צמח אלקנה ניב� 13
שטיימן אלכסנדר� 14
שמילביץ ראובן� 15

הנדסאי חשמל בוקר רקיע
אילגייב ורוניקה� 1
בהר גפן� 2
בן גדליהו יהודית� 3
גוסקוב קסניה� 4
גורדין לי� 5
וקראט עינבר� 6
טויטו זהבית� 7
יטח הדר� 8
פורטנוב אלינה� 9

פנקר תאיר� 10
קבליארי ענבר� 11

הנדסאי חשמל משולב
אלטורי עבד רחים� 1
בנימין עופר� 2
בעל הנס יוסף� 3
ברזנסקי גריגורי� 4
גלאד עלי� 5
וינוגרד גל� 6
כהן יניב� 7
מוסקל נחמן ניר� 8
עביד חאטם� 9

פנש יצחק� 10
של דוד� 11

הנדסאי כימיה בוקר
אבו אלהיג’א אסרא� 1
אבו רביעה כמאל� 2
אבו רגילה סלימאן� 3
אלבחירי רשא� 4
אלזיאדנה יסמין� 5
אלסואלמה נואל� 6
ארחיפוב אירינה� 7
ברמן אולגה� 8
גבארין דועא� 9

גוסב נדיה� 10
גייבסקי אירינה� 11
גרבאן רמזי� 12
דניאל ורד� 13
חאוזי אירן נופר� 14
טנסה סבטלנה� 15
יצחק דרור אשר� 16
כהן מורן� 17
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כהן עזרן רינת� 18
מזרחי מרדכי� 19
מחאמיד היבא� 20
מיגירוב זויה� 21
מלמוד סבטלנה� 22
מרחבקה אלון � 23
סמואל סרקלם שרית� 24
עדי הילה� 25
עואודה מוחמד� 26
עומסי ליחיי� 27
עמאש אזלה � 28
פלדמן יוליה� 29
פרץ אלעד� 30
צ’רי נועה� 31
שניידר אלונה� 32
שרצקי לימור� 33

הנדסאי כימיה משולב 
בייביץ מרגריטה� 1
מליס דניאל� 2
סוקורצ’וק נטליה� 3
ספוז’ניק לודמילה� 4
פיודורוב אנג’ליקה� 5
פק אינה� 6
צ’צ’ולין איליה� 7
ריאדקו-לינדרמן דיאנה� 8

הנדסאי מכונות תו”מ 
בוקר  

אגיבייב אמין� 1
אלעקבי אחמד� 2
אמר רותם� 3
אעלמי נסים� 4
גופמן יבגני� 5
דולז’נסקי ניקולאי� 6
וקנין דוד� 7
חייבטוב אייל� 8
כהן ליאור� 9

לוי יעקב� 10
מטיניאן אדגר יוסי� 11
ניאזוב אהרון� 12
סעדיה חיים רזיאל� 13
פישצ’יק דמיטרי� 14
קפלן יאיר� 15

רוכמן ג’אירו אייזן� 16
רפאלי שי� 17

הנדסאי מכונות תו”מ 
משולב

איבגי יצחק� 1
איפראימוב רומן� 2
גוליאנד לאוניד� 3
וויס אריק שי� 4
זברב דניס� 5
זכרוב אלכסנדר� 6
יוניס דמיטרי� 7
כהן דב� 8
מסיקה ברק� 9

פושקרב יבגני� 10
צברין מקסים� 11
צדקין ארטיום� 12
צריקר יואב� 13
קדלניק גינדי� 14
קינן אלעד אלי � 15
קרטוב אולג� 16
רייספר דניס� 17
שוורצמן רועי� 18

הנדסאי ניהול הבנייה 
בוקר

אבו ג’אמע רדאד� 1
אבו ג’אמע שריף� 2
אבו חמיד אברהים� 3
אבו נג’א קוסאי� 4
אבו סבייח ואייל� 5
אבו עראר מחמד� 6
אבו ראס עבדאללה� 7
אבו שהאב מנתאסר� 8
אבוסויס גימיל� 9

אוזן איתי� 10
אזולאי בני� 11
אלמסעודיין מוחמד� 12
אלסאנע פהמי� 13
אלפיומי מחמוד� 14
אלפראונה רים� 15
אלקבירי אברהים� 16
אלקרנאוי אמיר� 17
בוחבוט נועם נסים� 18

בשירובה דינה� 19
גוהרי מור� 20
הלל מור� 21
וורצמן נעם� 22
חמו אלעד� 23
חמודה תאופיק� 24
טלאלקה דאוד� 25
לאלוז אהרון� 26
מושקטין פאינה� 27
נסאסרה חדר� 28
עבד אל חמיד מוחמד� 29
פיינשטיין מיכאל� 30
רבידי מוחמד� 31

הנדסאי ניהול הבנייה 
משולב 

אבו עפאש עבד אלהאדי� 1
אל ענאמי תייסיר� 2
אלרגאן נעים� 3
ברבי ערן� 4
דהן ויקטוריה� 5
דיימונט סמיון� 6
ליברטי עומרי� 7
מדמון שלום� 8
מסאעד איוב� 9

נאומובה ילנה� 10
שבו יאיר� 11

הנדסאי תוכנה בוקר 
אלהואשלה אמירה� 1
אלהואשלה מראם� 2
בוחניק הראל� 3
געאר נשוה� 4
דוק דניאל� 5
זייצב טטיאנה� 6
זרין אבי� 7
יעקובוב רסים יעקוב� 8
מליקר לירון� 9

פיסקורסקי אנה� 10
קוזלוב אנדריי� 11
רזניק מישל� 12
שוייחט אלברט� 13
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הנדסאי תעו”נ יצור 
בוקר אביב

אהוד עומר� 1
אטייה דנה� 2
בוחבוט לירן� 3
ביבי ויקטור� 4
ביטון שי� 5
בן דוד ישראל� 6
גובר סיון� 7
דמרי יוסי� 8
ליס דיאנה� 9

עזריה שמעון ארז� 10
פרוקופייב אלינה� 11
צ’ורקין אלינה� 12
קליין אורנה� 13
רוזמבלט אלינה� 14
רוימי שירן� 15
ריים איליה� 16
שניידר מיכאל� 17

הנדסאי תעו”נ יצור 
משולב אביב

אוקוניצה ולריה� 1
אפלבאום פינקו מיכל� 2
בואנוס הילה� 3
בוחבוט בת אל� 4
דיגורקר כלנית� 5
דנינו פזית� 6
וקנין נופר� 7
חמראוי רועי� 8
יצחק עוזי� 9

כהן גיא� 10
לובקין טטיאנה� 11
ממונטנקו קטיה� 12
סקרה מור� 13
עמר אמיר� 14

טכנאי תעו”נ יצור 
משולב אביב

אבוקרט סמדר� 1
איבגי גיל� 2
באדם בני� 3
גוסלקר עופר� 4
חדד יוסף� 5

חדידה אילן� 6
חזן בת-חן� 7
יוסף אליהו� 8
לב עליזה� 9

מוטאי יהודה� 10
מיקי יאיר� 11
סקורי דוד משה� 12
קרפק ויקטוריה� 13

הנדסאי תעו”נ שיווק 
וניהול בוקר 

אזימוב ליילה� 1
אל נצאצרה רבח� 2
ויצמן שי� 3
וקנין אושרית� 4
טדגי אבירם� 5
נמירובסקי ליליה� 6
נשאש צאברין� 7
סלומון חגית� 8
פריעד דנה� 9

הנדסאי תעו”נ שיווק 
וניהול משולב 

אפראימוב עדי � 1
בן סימון נמרוד� 2
דואני אלינור� 3
דויטש תומר� 4
יאורגה יאן� 5
לוי רפי� 6
סופר שלומי� 7
סיבוני אושרית� 8
סרור אלי� 9

פנקר תומר� 10

הנדסאי תקשורת 
חזותית בוקר 

אברוך מרגריטה� 1
אובטרכט אביטל� 2
אטיאס לירון� 3
אלעוקבי ספא� 4
אמזלג שני� 5
בוסיבא רינת� 6
בוסק איתן� 7

ברזני אור� 8
וובצ’וק יליזבטה� 9

וינטר איציק� 10
ורש אליעזר� 11
זגורי מרין מרים� 12
טבוק נדב� 13
מדבדב אולגה� 14
מדבדבה אלה� 15
מיכאיליק מיכאל� 16
פדות מורג� 17
פהימה יהל� 18
פוגל נטלי� 19
פנקר יצחק� 20
פרידמן אסף� 21
פרינטה אלעד� 22
צדיקי אופיר� 23
קליימן אנה� 24
שפילברג מיכל� 25
שקורי עדי� 26

הנדסאי תוכנה סמינר 
אופקים בוקר

אסולין רבקה� 1
בוחניק אושרית ליז� 2
בן חיים שנאל� 3
בר יוסף חנה� 4
גהלי אביה� 5
גנאח רעות� 6
דרור מיכל אסתר� 7
דרעי הדסה� 8
הירש תמר� 9

וולקוביץ גולדה אוריאלה � 10
זיסמן בתיה� 11
חמדי תהילה� 12
כהן מיכל� 13
לויט ירדן רבקה� 14
לוצאטו לטיסיה� 15
ליבנה עדנה� 16
מעוז עדי� 17
מרואני חנאל� 18
מרציאנו רחל� 19
נוימן שרה תמנע אמילי� 20
סבן תמר� 21
סהר יהודית� 22
עזרא יעל� 23
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עמנואל נחמה� 24
פל שירה� 25
צברי צופיה� 26
קופרשטוק ליבי� 27
קלוגמאן נחמה� 28
קרתי תמר� 29
שטינברג שרה מלכה� 30
שיינועטר אייבל ברכה� 31

הנדסאי תקשורת 
חזותית סמינר אופקים 

בוקר 
אליאב נחמה� 1
בן גיגי מרים� 2
בן סדון לאה נעמי� 3
בנימיני שרה אסתר� 4
ברייזכר אווה� 5
גולדברג גילה� 6
דדון שלוה� 7
הרפז לירון� 8
זאגורי יעל� 9

מהלל אביב� 10
מור יוסף הילית� 11
מרציאנו מזל� 12
עמר רחל� 13
רחמין צפורה� 14
ששון רינת� 15

 

מכינה טכנולוגית בוקר
אבו בדר אימת� 1
אבו גאנם וליד� 2
אביטבול אוהד� 3
אברהם עומרי� 4
אוזן עמוס� 5
אילוז הדר אביגיל� 6
איפרגן פיני� 7
אלכמלאת סחר� 8
אלמן דמיטרי� 9

אלקריאף משה� 10
אקסנפלד גנאדי� 11
ביקינייב וילדן� 12
בלבט אלכסנדר� 13
בן דוד דביר� 14
גופמן ריטה� 15

גריסק ארי� 16
דרליוק רומן� 17
ויינברג אלה� 18
טויזר יקיר� 19
טופצ’י ויאצ’סלב� 20
מויסייב איליה� 21
מיכלאשווילי שרון שמעון � 22
מלך מרק גבריאל� 23
סבח אורי� 24
עלוש צליל� 25
פינחוסוביץ’ אלכסנדר� 26
פרייליך מיכאל� 27
פרץ מאיר� 28
פרץ נתנאל� 29
קולסניקוב איגור� 30
קיסליאנסקי מרינה� 31
קרויטורו מיכאל� 32
רוזמבלט מאיר� 33
שוקרון עדי� 34

 

מכינה טכנולוגית בוקר 
אביב 

אבו בלאל חמדי� 1
אבו זניד עותמאן� 2
אבו מנסי באסם� 3
אברמוב עוזי� 4
אדרי אביתר יוחאי� 5
אדרי נתנאל אלעזר� 6
אטיאס נטלי טוזי� 7
אילוז יוסף� 8
אלעברה אחמד� 9

אלפסי בנימין� 10
אמילוב אמיל� 11
בלזרע שמעון� 12
בן חמו יונתן� 13
בן חמו יוסף� 14
ברטל רחל� 15
גוטמן אלדד� 16
גורבץ’ איליה� 17
גרוס טפל יחזקאל שי� 18
ווזנה ספיר� 19
ולוטקר ליאור� 20
וקנין רועי� 21
זוהר גלי� 22
זוהר טל� 23

טובול אברהם ישעיה� 24
טויטו יעקב משה� 25
יעקבלב דמיטרי� 26
כהן ניב� 27
מדמוני אמיתי� 28
מהדי פור אלעד� 29
מור שחר� 30
מזרחי מיכל� 31
מחפודה מני� 32
מימון אסף� 33
ממן אביחי אלברט� 34
מנקוב סרגיי� 35
סורוקין ויטאלי� 36
פרל פנחס יעקב� 37
פרץ רועי� 38
קיסל גנאדי� 39
קסוס יפעת גמילה� 40
קקון דורון� 41
קראדי עמית� 42
שבקוב אדוארד� 43
שושן עמית� 44

מכינה טכנולוגית ערב 
אאויזרט ניסים� 1
אבגי רותם� 2
אברהם דורון� 3
אברמוב פולינה� 4
אוברפרסט מאיר� 5
אוחיון יוני� 6
אוחיון רונן� 7
אוסטין איילת� 8
אזולאי שי� 9

איבגי נדב� 10
איסקוב גלינה� 11
בודין חלי רחל� 12
בוזגלו צידון� 13
בורדיוג ודים� 14
בטיטו שי� 15
ביגול ויאצסלב� 16
בס דימיטרי� 17
גבוזדנקו אלכסיי� 18
דוידזון פבל� 19
דורון רותם� 20
דריי אלירן� 21
הרשקוביץ שילת� 22
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ויינשטוק מקסים� 23
זנו דביר� 24
חדר נסים ניסן� 25
חונגר סרגיי� 26
חנן מיכאל� 27
טרבלסי מוטקה מאיר� 28
כהן אושרי� 29
כהן מנשה מני� 30
להב שלומי� 31
ליברטי אדם� 32
מורד חפי� 33
מטייב רמי� 34
ממן נדב� 35
מנשקו בן� 36
מרציאנו ליאור� 37
נאוגוקר שי� 38
סגל אמיל� 39
סויסה אוריאל� 40
סולומון חן� 41
סוסנובסקי שני ציפי� 42
סטרוסטה ליאוניד� 43
סיגל אולג� 44
סעד אלעד� 45
סרוסי אייל� 46
סרימסקוב טימור� 47
עבדל גאדר חמזה� 48
עקיבאייב פליקס� 49
ערן עמית� 50
פוקוטילו פבל� 51
פלג יוסי� 52
פלר מאיר� 53
צברין איגור� 54
צירולניקוב אנטון� 55
קאמר משה� 56
קרויט נדב� 57
רודריגס דוריאן� 58
רחימה יצחק צחי� 59
רחמים רובי� 60
שוקרון משה� 61
שושן מאור� 62
שימשילאשוילי� 63
בנישמאיגר יוסף� 64

מכינה טכנולוגית ערב 
חלמי”ש

אלחרר מאיר אברהם� 1
בנישתי יעקב� 2
דהן אלדד� 3
דהן דוד� 4
וייג מנחם� 5
זגורי אלעזר חביב� 6
זנדני אדיר� 7
טויטו יעקב� 8
יאיר חיים� 9

כהן רן אהרון� 10
מולא ניקולא יצחק� 11
מזגאנקר אמיר� 12
מרציאנו רזיאל� 13
נגדי יהודה� 14
סבן אלירן� 15
סרף מרדכי� 16
פחימה יוסף� 17
פרץ שמעון� 18
רווח יחיאל� 19
שטרית יצחק� 20

בוגרי קורסי הנדסאים, טכנאים, מכינה טכנולוגית
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ענף חשמל ואלקטרוניקה

חשמלאי מסוייג – מתח גבוה
אבו סולב עומר � 1
אביטל גבריאל� 2
איברגימוב דניאל� 3
בוגוסלבסקי אבגני� 4
גובהר ירון� 5
דואני רם� 6
כהן יניב� 7
לדאני בועז� 8
מישורוב גנאדי� 9

מנזון גיא� 10
מקייב מקסים� 11
סטמקר יאיר� 12
עג’מי סאמי� 13
פרג’י יצחק� 14
פרץ רוני� 15
קורשמון אולג� 16
קרפק יבגני� 17
שבצוביץ אלכסנדר� 18

חשמל מוסמך
אביטבול יריב� 1
אבודנקו יבגני� 2
אולכה אלכסנדר� 3
אליאזרוב עובדיה� 4
אשטיבקר יעקב� 5
בורוכוב ולדימיר� 6
בייז’נוב אלכסנדר� 7
בלומברג אור� 8
בלומברג ראובן� 9

בניזרי אורן� 10
גרינברג קלאודיו� 11
דויטדי דוד� 12
דרובסקיך אנדרי� 13
דליגץ יבגני� 14
וינקובסקי סרגיי� 15
חודרובסקי ולדימיר� 16
טובול שרון� 17
טוליפוב סרגיי� 18
לב-רן יחיאל� 19
מרקושביץ רומן� 20
רוזמן אלכסיי� 21
רייביץ מיכאל� 22
שקד רפי� 23

ענף שרטוט

 AUTOCAD
אבו גליון סאלם� 1
אולידורט ויטלי� 2
אלון זיסק רות� 3
אלקרינאוי באסם� 4
אמיר שלום� 5
בוגיוב אירינה� 6
גלוסורקו עופר� 7
גריגורוביץ יבגני� 8
הרוש אשר� 9

מלט דמיטרי� 10
ממרן אבנר� 11
סגלון בוריס� 12
סניטיבקר אלכסנדר� 13
עדי סימה� 14
רוז שמואל� 15
רייכמן מרגריטה� 16

קריאת שרטוט, תוכניות ומפות 
אואקי אריק� 1
אלפסי אשר� 2
זלוף מנחם� 3
חאגשור יהודה � 4
יעקב שמעון� 5
כהן רחמים� 6
 

ענף טבחות

אומנות הבישול - טבחות 
אגייב אדוארד� 1
אדיסו יועלם� 2
אוחיון אתי� 3
אומגה רותם� 4
איפרגן משה� 5
אזולאי סימה � 6
אסארה אנאנו� 7
ארני אבבו� 8
אשורוב מריה� 9

ביינסאן מטאדל� 10
גברה האבטמו� 11
גולדמן יוסף� 12
גל שלמה� 13
גרונוב חנוך� 14
ווסיה וורקנש� 15
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טאקלה אתיופיה� 16
טגביה משלאו� 17
טילאהון ישיוואס � 18
יקותיאל אסתר� 19
למה וורקנש� 20
מוחבאו גטה� 21
מלכה גילה� 22
מניוב חבטאם� 23
מקוביץ נטליה� 24
מרדכייב אלברט� 25
מרטינו נטליה� 26
נימנגם וילאי� 27
סימנה איאמרו� 28
סמואל מירקוז� 29
פחימה יוסף� 30
קוסוב אלכסיי� 31
קרייטר מירית� 32

מפעילי מתקני תעשייה 

אביטן נתנאל � 1
אבו אביחי� 2
אבו אדם� 3
אבו גאנם פייצל� 4
אבו חאמד סאלם� 5
אבו סריחאן עומר� 6
אבו עדרא עיסא� 7
אבן סעיד מעמון� 8
אבייב גרמן� 9

אוריון ארז� 10
אטלס איליה� 11
איתח לירן� 12
אלג’אלד ג’אבר� 13
אלון כפיר� 14
אלוש מוטי� 15
אלקובי אבירן� 16
בודה ציון� 17
בוקובזה יניב� 18
בוקובזה עמית� 19
בלסיאנו גלעד� 20
בן לולו איציק� 21
בן עזרא לירון� 22
בקשטונבסקי ויאצ’סלב� 23
ברטל יוסף� 24
ברמי גיל� 25
בשארי גיא� 26

בשרי חן� 27
ג’אנח יוגב� 28
גרינברג מורן� 29
גרנובסקי גל� 30
דמרי דוד� 31
דנן משה� 32
דנפירי זיאד� 33
וקנין קובי� 34
חזיז איתי� 35
חריטונוב רומן� 36
טויזר ישראל� 37
טרוזמן אבירם� 38
כדורי ברק� 39
כהן גבריאל� 40
לוי אליהו� 41
מוזס מיכאל� 42
מיכאלזון יניב� 43
ממן דני� 44
נומה גילי� 45
נקש שמואל� 46
סדיקוב אלירן� 47
סוטר עומרי� 48
סלמן חן� 49
סלע אלי � 50
סרברו יאיר� 51
סרור רז� 52
עידן אריאל� 53
פיבקו יוסף� 54
פיטוסי תומר� 55
פלוטניקוב אלכסיי� 56
פרטוש אלירן� 57
פריינטה קהת� 58
פרידמן דודי� 59
פרץ אדיר� 60
פרץ נועם� 61
צרור יוני� 62
צרפתי חי� 63
קוסאשוילי מאור� 64
קיעאן נאצר� 65
קמר משה� 66
רוחפור עידן� 67
שבת מור� 68
שחר עידו� 69
שינקולקר אדיר� 70
שפר ויקטור� 71
תאמנה יוסף� 72
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גרפיקה ממוחשבת

תוכנית מסע 
אבדייבה קטיה� 1
אובסיינקו פאבל� 2
אנשנקו ניקולאי� 3
אנשנקו נדג’דה� 4
בריימן ויקטוריה� 5
גוברבה ולטינה� 6
גרוסמן מיכאל � 7
וליצ’קו טטיאנה� 8
ז’וקובסקי מיכאל� 9

ז’וקובסקי אולגה� 10
ליברמן ולטינה � 11
סבה אולג� 12
סולומחין רומן� 13
פנטילייב אנסטסיה � 14
צדוביץ’ מריה� 15
צרגורודצב אולגה� 16
קופמן אולגה� 17
קורזנוב לובוב� 18
רבוטניקובה סטלה� 19
שינדין אלכסנדר� 20

יסודות בעיצוב אתרי אינטרנט

תוכנית מסע 
אבריינובה אלונה � 1
אדינאייבה אוקסנה� 2
אלימובה  אלונה� 3
אלשנטסקיה יוליה� 4
ברמן מיכאל� 5
גוסטבה גלינה� 6
גושין גרגורי� 7
גריגורייבה מריה� 8
דאריוגינה מריה� 9

דובוביקובה יוליה� 10
דידנקו יקטרינה� 11
זלדמן ולריה� 12
יגנטובה יוליה� 13
ליטובסקיה לינה� 14
ליפשיץ אולגה� 15
מזור דוד דימטרי� 16
נוחבטקו ולריה� 17
סרדוק נטליה� 18
סלומקו טטיאנה� 19
סוקולוב פאבל� 20
סטפנוב איליה� 21
פטרוסיאן אנג’ליקה� 22
פולרוזובה מרינה� 23
צ’יז’יק אולגה� 24
צ’רנץ מרינה� 25
קוביאקוב יבגני� 26
ראחמנגולובה אולגה� 27
שבלבה יבגניה� 28

בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
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