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דבר מנכ"ל

בוגרים ובוגרות 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  63שנה של מצויינות טכנולוגית .למכללה יותר
מ 60,000-בוגרים ,מחציתם הנדסאים וטכנאים.
מחזור נ"ו 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.

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
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
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
גב' חדווה שקד
מר דב פ.תמיר

בוגרי מחזור נו’

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
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פרויקט גמר מצטיין
ראש מדור		

גב’ אקוע אסתר

מזכירות המדור

גב’ קוגן גבריאלה

1.1גורובץ ולדימיר
מגמה מכונות
על הפרויקט :מתקן ליטוש ברזי גז לתנורים
מנחה :מר אלכסנדר צבייק

הפרויקט עוסק בתכנון של מתקן ייחודי
לליטוש ברזי גז קוניים .המתקן נועד
ללטש בו זמנית מספר ברזים תוך נקיטת
שיטות מתקדמות לליטוש ואיטום .שיטות
הליטוש עומדות בתקני בטיחות מחמירים
ביותר כנהוג בציוד המופעל בשימוש עם
גזים נפיצים ודליקים.

2.2אוזן נאדין ,חנופה שמואל שמוליק

מגמה עיצוב מדיה
על הפרויקט :ברבור שחור  -סטודיו לבלט
מנחה :גב' יוליה קורנבלט ,גב' רון עידית,
גב' סשה דונייבסקי

הפרוייקט בא לתת מענה לצורך עבור אלו
שהבלט הוא כל עולמן .שימוש בעיצוב
מינימליסטי ,בצבע השחור אשר הודפסו
בטכניקה מיוחדת .התייחסות לדברים
הקטנים בעיצוב החל מהטכניקה ועד
האלמנטים השונים.

5.5פרפרוב אלכסנדר

מגמה תעשייה וניהול
על הפרויקט :שיפור ניהול מלאי ציוד הקשר
במחסן בגדוד צמרת 383
מנחה :מר עזרא יחזקאל

מגמה חשמל
על הפרויקט :תכנון מתקן אספקת חשמל
למתקן ייצור ריהוט
מנחה :גב' אינה ברוק

במסגרת ביצוע הפרויקט הוצג ויושם מודל
לניהול "הון חוזר" – מלאי בטחון ,על מנת
לקיים רמת השירות הנדרשת .המודל מחוץ
לתכנית הלימודים להנדסאים ומחייב ניתוח
וחשיבה אתגרית .על פי המסתמן המודל
יהפוך לנורמטיבי ושימושי בתעשייה
ובעסקים בתנאי המשק.

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 מיועד לצרכנים תלת
פאזיים  ,עומד על פי התקנים החשמליים,
תוך כדי שימוש באמצעים מודרניים
בלוחות החשמל.

3.3מדינה נועם
מגמה עיצוב מדיה
על הפרויקט :היה היה – חתונה ביער
מנחה :גב' יוליה קורנבלט ,גב' רון עידית,
גב' סשה דונייבסקי

הפרויקט עוסק במיתוג חתונה יוצאת דופן
המאופיינת בסגנון אפל ומטרתו לשקף
באופן מלא את בני הזוג .העיצוב כולל
אלמנטים מעולם החתונות בשילוב שימוש
בשפה גרפית מסתורית ואפלה .המיתוג
כולל שפה גרפית מלאה וייחודית ,מוצרי
פרסום שונים ,לוגו ,ניירת ,אריזות ומוצרי
שיווק מעולם המדיה :עיצוב ואפיון של
אפליקציה ,עיצוב אתר אינטרנט ומוצרים
נוספים.
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4.4חלוא נופית

6.6קוינוב יבגני
מגמה הנדסת כימיה
על הפרויקט :אמולסיות ותכשירים להארכת
חיי האיחסון של פרחים קטופים.
מנחים :ד"ר אבישי פלח

מטרת הפרויקט הוא להאריך את חיי
המדף של הפרחים הקטופים ולבדוק איזה
שמן משתחרר יותר מהר מדפי הטיפול.
בפרויקט הוכנו אמולסיות ופורמולציות
מיקרופסלות שונות המכילות שמנים
אתרים וחומרי טבע אחרים ,הטמעתם
בנשאים שונים ,ויישומם בטיפול אנטי
פטרייתי בפרחים קטופים .הפרויקט נמצא
עדיין בשלבי פיתוח בחברת סטרטאפ
ובהמשך יעבור יישום בתעשיה כחומר
אנטי פטרייתי בחקלאות.

בוגרי מחזור נו’

7.7פינחסוב אלכס
מגמה הנדסת תוכנה
על הפרויקט :תכנון מתקן לביקוע גזעי עצים
להסקה ביתית
מנחה :מר ברגמן איגור ,מר חרסונסקי מיכאל

הפרויקט כתוב בשפות CSharp :עבור
מערכת הפעלה  WINDOWSעם שימוש
בטכנולוגיה  .XNAבפרויקט נעשה שימוש
באלגוריתמים מורכבים וחדשניים לפיתוח
משחקים.

8.8דמרי נוחם רפאל
מגמה הנדסה אזרחית
על הפרויקט :הקמת שכונת מגורים צמודי
קרקע תלת מפלסיים בעתניאל
מנחה :מר ירון שלומי

הפרויקט כולל הכשרה ופיתוח של 7
מגרשים ובנית מבנה מגורים על כל מגרש.
היקף הבניה המתוכנן לכל מבנה הוא 330
מ"ר .הפרויקט פרוס על שטח של כ7800-
מ"ר כולל עבודות פיתוח עפר ושבילים.
בפרויקט נעשה שימוש בכל הכלים אשר
נלמדו במהלך הלימודים.

9.9מור נגר
מגמה אדריכלות ועיצוב פנים
על הפרויקט :מרכז מיומנויות הילד
מנחה :מר זריק רמזי

מהמבט הראשון בפרויקט ,על הפיתוח,
על החתכים והחזיתות אפשר להגיע עד
הסוף מיד ,להבין ולהתמצא .הקשר בין
הפונקציות ,הזרימה ,שילוב הצבעים
והחזית הרגועה מיד משתלבים עם נושא
הפרויקט .הדברים הללו מעידים על
בקיאות ויחס מקצועי מושלם.
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סיימו לימודיהם בהצטיינות
סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאי תוכנה
הנדסאי חשמל
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

1.1פינחסוב אלכס
2.2פרפרוב אלכסנד ר
3.3רחשה אריאלה רחל
4.4שטרן אלישבע

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל

1.1אבקסיס אלדר אליהו
2.2בידוש אור
3.3סובול ולדיסלב

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לעיצוב מדיה
1.1אהרוני אביה
2.2במברגר רייזל רויזא
3.3מרציאנו יעל
4.4סודרי אסתר שירה
5.5סמבר תהילה
6.6עמיאל מתן
7.7פרטיג רבקה
8.8שניצר אילה מרים

הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאי עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול
 1.1אלטשולר לינה
 2.2וקנין אדם חיי
 3.3נגאוקר ערן
 4.4סיבוני מור

הנדסאית תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
1.1אבו עפאש אמיר
2.2אטרש פאדי
3.3פלק אורן

הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין
1.1בן סניור מתן יצחק
2.2יפנוב ילנה
3.3פלוסקובה לריסה
4.4קוזנצוב אנה
5.5קוסטיריה איליה
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הנדסאי כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאית כימיה
טכנאי גרעין

בוגרי מחזור נו’

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
1.1ילניק צביה נעמי
2.2כהן דוראל
3.3לייטנר ג'ולי
4.4סוסנין נחמה ברכה
5.5סרבריאנסקי פבל
6.6צדוק שירה אורה
7.7שטוטלנד סמי
8.8שי יונה ג'נט

הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
 1.1ורניק קרינה
 2.2נגר מור
 3.3סילייב תהילה סימ 
ה

הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים

מקבלי תעודות הערכה
1.1אלוכילי סוזן
2.2בנימינוב מיכא ל
3.3דמרי נוחם רפאל
4.4חלוא נופית
5.5חניה עינב
6.6חנייה דביר
7.7יוספי נר מאיר אביחי
8.8כהן אושר
9.9כהן שני
1010כצנלסון קרינה
1111מדינה נועם
1212פאר נועם ניסים
1313פלס רונית
1414קרבלידו אדריאן

הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית כימיה
הנדסאי חשמל
הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי חשמל
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סיימו לימודיהם כחוק
(זכאים לדיפלומה) מחזור נו’

בוגרי מחזור נו’

המגמה להנדסה אזרחית
מרכז המגמה

מר דמרי אריאל

ראש היחידה מר הלל גל חיים
מזכירות המגמה גב' ביטון טלי
מרצי המגמה

מר אבו מאדי מאלק ,דר’ בנגרט אנטולי ,גב' גריידי מרים ,מר דוידוביץ' עמית,
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
1.1אבו גאפר עבדאללה
2.2אבו הלאל עבדאללה
3.3אבו סבייח עאדל
4.4אבו סעיד עאוני
5.5אבו עפאש אמיר
6.6אברהם טל
7.7אוחיון מאיר מור
8.8אוחנה מירב
9.9אטרש פאדי
1010אלאפינש יונס
1111אלישיב אלישע
1212אלמליח נתנאל
1313אלסייד חדיגה
1414אלפראונה רים
1515אלקדירי אברהים
1616אלקרנאוי יעקב
1717אמסלם ניסים ישראל
1818בוזנח שלומי
1919בן לולו אסף
2020בנאיון עידן
2121ברייטמן דניאל אשר
2222בשטקר שביט
2323גועאן טלמור
2424גיסין קרולינה

2525דוד אליהו נתנאל
2626דוד פור שמעון
2727דמרי נוחם רפאל
2828הרשקוביץ עידו
2929ונישב יורי
3030זורנו לילי
3131זנה שגיב
3232זנון מחמד
3333חגורה יוסף חיים
3434חזן דודו
3535טורג'מן לירון יעקב מאיר
3636טרובייצ'וק בוריס
3737טרקין אלכסנדר
3838יוספי נר מאיר אביחי
3939כהן פנחס
4040כהן שמעוני
4141כהן זוהר
4242כהן שגיב שמעון
4343כהן סבן ראובן
4444מושייב נליה
4545מושקטין פאינה
4646מזוז מאור
4747מכלוף אורי
4848מלכה אמיתי יעקב

4949מקרבי שלמה
5050מתתיהו הכהן אלי
5151ניסימוב דמיטרי
5252סייד פארס
5353סייד מג'די
5454סרף מרדכי
5555סרפתי לירון מרסל
5656עזרן שלומי
5757פאר נועם ניסים
5858פחימה יוסף
5959פלס רונית
6060פלק אורן
6161פרג' אירית
6262פריצקר אורי
6363קרינאוי יוסף
6464רביבו הילה
6565רבידי מוחמד
6666רזניקוב רוברט
6767שאחאני אלעד
6868שבו יאיר
6969שלזינגר אלעזר
7070שריקי בתאל
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נו’
המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
מרכז המגמה

ד"ר סמיט מרטין

מזכירות המגמה גב' הרשקוביץ גילה
מרצי המגמה
		
		
		

מר אלגרט אליהו ,גב’ בז’ה נאוה ,מר ברזילי טמיר ,מר חואס יקיר,
מר טויטו יעקב ,מר זייצ'יק זכר ,מר זריק רמזי ,גב' לוי הילה ,מר לופו דורין,
גב' מזרחי מיכל ,גב' קוצ'ין הניה ,גב’ רבינוביץ רבקה ,גב’ פרידמן שרה,
גב' שאולי פזית ,גב' שיפרין ילנה ,גב' שליו קרן

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אבו דוקש סונדוס
2.2אבו קרן סוג'וד
3.3אבוטבול יסמין
4.4אזולאי עדן
5.5אזולאי לימור
6.6איטח שני
7.7בן שבת הרצל
8.8גוזלן שרון סוזן
9.9גיליוב סופיה
1010דאנל רבקה
1111דור לאורה
1212דיגורקר אלמוג
1313דנינו דייב
1414ורניק קרינה
1515חליף איליה
1616כהן מעיין
1717ליוטרובניק מרינה
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1818ליפלס דן
1919לנקרי נעמה
2020מצרי רותם
2121נגר מור
2222נרדע ראמיה דווה
2323סילייב תהילה סימה
2424סיקסיק נופר
2525עמר אנאל
2626פורת לירון
2727פרידמן עידו
2828קריצמר רון
2929רובינוב מורן מניה
3030שנרך מיטל
3131שקד אור

בוגרי מחזור נו’

המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מרכז המגמה

ד"ר בן חייל נתן

מזכירות המגמה גב’ כהן ציפי ,גב' חדד יפה
טכנאי מעבדה

מר סמבן יאיר ,מר שטיין איגור

מרצי המגמה
		
		

דר’ בן חיל נתן ,גב’ ברוק אינה ,גב’ ווליך ברוניה ,מר זיסק שמעון ,מר חקשור יהודה,
גב’ טלשבסקי אלוירה ,מר כהן ניר ,גב’ סנדלר מרים ,גב’ קוצ’ין הניה,
גב’ פרידמן שרה ,מר פרפרוב אלכסנדר ,מר שטיין איגור ,מר שכטר מרק

הנדסאי אלקטרוניקה
1.1גזית הדס

הנדסאי חשמל
1.1אבו חסן האני
2.2אבו עמראן ראשד
3.3אבוקרט יוסף
4.4אבי מיטב
5.5אביטבול יאיר
6.6אבקסיס אלדר אליהו
7.7אברהם אסף יוסף
8.8אדר רועי
9.9אדרי ברוך נתנאל
1010אדרי אביתר יוחאי
1111אוחנה חנן
1212אזולאי רפאל
1313איברגימוב רפאל
1414איידלמן יהודה איגור
1515אייל ערן
1616אלבז צח יצחק
1717אלדדה חסן
1818אלוש רפאל עופר
1919אלחדד נדב
2020אליה נווה
2121אלקריף יתיר
2222אסנוב ארנס
2323אפריאט אלירן אושר
2424אריאל צוריאל
2525אשטמקר עמית
2626בהר גפן

2727בולמט בוריס
2828בחבוט אלעד
2929בידוש אור
3030ביטון אוהד
3131ביטון שי
3232בן חמו עומרי
3333בקלייקין ניקולאי
3434גורבץ' איליה
3535גלייזר ולנטין
3636גלנץ עומר
3737גנון מוני
3838דהן לידור נתנאל
3939דהן פנחס
4040הוס צחי
4141זק אלכסנדר
4242חדד מתן מרדכי
4343חנייה דביר
4444חקמון ניר
4545יפרח חופית
4646ישי אביב אברהם
4747לוי מרדכי אלדד
4848מהרט פנטאהון
4949מיסקוב בוריס
5050מסארווה אחמד
5151מסה שמוליק
5252סבג אלי

5353סובול ולדיסלב
5454סוגאוקר ניר
5555סורג'קוב מקסים
5656סייפולייב ואדים
5757סינה גל
5858סרימסקוב טימור
5959עמר גיא
6060פורטנוב אלינה
6161פירוז רון
6262פלדמן ויטלי
6363פרידמן רועי
6464פרפרוב אלכסנדר
6565פרץ שמואל שי
6666צוריאל דביר
6767קיון רוברט רותם
6868קנדיוטי אורי
6969קרבלידו אדריאן
7070ראד שלי
7171רוקביצין אנדרי
7272רפאלי רפי
7373תרשיש עידן חיים
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נו’
המגמה להנדסת כימיה וגרעין
מרכזת המגמה

גב’ פלהנדלר מרים

ראש היחידה

ד"ר שיימן מיכל

מזכירות המגמה גב’ כהן ציפי
טכנאי מעבדה

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

מרצי המגמה
		
		

דר’ גולדבאום יוליה ,מר יהודה חן ,גב' כהן רינה ,דר’ משלביץ אלכס,
גב' נחשונוב אוקסנה ,גב’ פופוב מריה ,גב’ פלהנדלר מרים ,גב’ פרידמן שרה,
גב' קוצ'ין הניה ,גב’ שיימן מיכל

הנדסאי כימיה
1.1אבוטבול אלי
2.2אגסי יצחק
3.3אגסי דיאנה
4.4אהרוני אייל
5.5אלעטאונה באסם
6.6אמאנו עינבר אסתר
7.7אנדרוסקי ילנה
8.8ביטון ספיר
9.9בן אהרון יעל
1010בן סיניור מתן יצחק
1111דמרי אינה
1212דן שי
1313דנילוב פאינה
1414וסרלאוף סבטלנה
1515זכרוב אירנה
1616זלובין נדז'דה
1717זלצר אלכסנדר
1818זנו דביר
1919חניה עינב
2020יורצ'נקו מרינה
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טכנאי גרעין
2121יפנוב ילנה
2222כהן אושר
2323כהן טליה
2424כהן שני
2525לופיניס נטליה
2626לנדר אולגה
2727לצ'ינוב מרינה
2828מאליקר עידן
2929סולוביוב יבגני
3030סיבוני הדר
3131פלוסקובה לריסה
3232פפר מרינה
3333צ'רקשין אנג'ליקה
3434קבצקי ילנה
3535קוזנצוב אנה
3636קוינוב יבגני
3737קוליקוב ויקטוריה
3838רחמים אילנית
3939שניידר אלונה

1.1פרץ שרון
2.2קוסטיריה איליה
3.3רבין אנדרי

בוגרי מחזור נו’

המגמה להנדסת מכונות
ראש המגמה

מר גליק יעקב

מרכזת פדגוגית

גב’ ווליך ברוניה

מזכירות המגמה

גב’ חדד יפה

טכנאי מעבדה ראשי מר פידלמן ארקדי
מרצי המגמה

מר אברמוט אסף ,ד"ר גולדבאום יוליה ,מר גליק יעקב ,גב’ ווליך ברוניה,
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
1.1אברמוב אלברט
2.2אדלר אינה
3.3אדרי נתנאל אלעזר
4.4אדרי נועם
5.5אהרוני רועי
6.6אוחיון יוסי
7.7איבגי יצחק
8.8אלבז ינאי
9.9אלבז אשר
1010אלטשולר אלכסיי
1111בלושטיין שרון
1212בן יעקב דור
1313גאין מיכאל
1414גורביץ' עדן
1515גורובץ ולדימיר
1616גלוזמן מיכאל
1717דודוב לאוניד
1818וקנין ברק
1919ותד מונדר

2020חייבטוב אייל
2121חכמון ליעד דוד
2222חנוך משה
2323כהן אבישי
2424לוין אלכסנדר
2525מוסלמאני היתם
2626מורלי רועי
2727מרזוק תומר
2828סבג טל
2929ספיצין ויטלי
3030עזריאל אור
3131עמית עידן
3232פרץ אנה
3333קנפו עמית
3434רגב גיא
3535שוקרון רועי
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נו’
המגמה להנדסת תוכנה
מרכז המגמה

מר ברגמן איגור

מזכירות המגמה גב’ סלע אסרף חן
מרצי המגמה
		
		

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

הנדסאי תוכנה
1.1אבו גליון וואל
2.2אבו סריחאן גיהאד
3.3אבו עשיבה יחיא
4.4אבו קרינאת זהרה
5.5אבו רקבה ג'הד
6.6אילוז אסתר
7.7אלוכילי סוזן
8.8אלקמלאת פאטמה
9.9אפרים סיוון
1010בוחניק הראל
1111בלעיש רבקה
1212בנימינוב מיכאל
1313הירש תמר
1414וזנה תמר מאשא
1515זרין אבי
1616חודוס אלכסנדר
1717יום טוב שירה
1818ילניק צביה נעמי
1919כהן דוראל
2020כצנלסון ענת
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2121לוי מנחם מני
2222לוי רחל
2323לייטנר ג'ולי
2424לפידות מרים
2525מגידוב ארתור
2626מורזחנוב סטניסלב
2727סולטן רחל עדי
2828סוסנין נחמה ברכה
2929סרבריאנסקי פבל
3030עמר שרה תהילה
3131פינחסוב אלכס
3232פינחסוב מיכאל
3333צדוק שירה אורה
3434קוסטנטינר דבורה שירה
3535רחשה אריאלה רחל
3636שטוטלנד סמי
3737שטרן אלישבע
3838שי יונה ג'נט
3939שמואל חגית

בוגרי מחזור נו’

המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מרכז המגמה

מר יחזקאל עזרא

מזכירות המגמה גב’ הרשקוביץ גילה
מרצי המגמה
		
		

גב’ גרשון נטלי ,מר חג'בי אילן ,מר חרסונסקי מיכאל ,גב’ כהן רינה,
מר מויאל דניאל ,מר עזרא יחזקאל ,גב' פיסקוברובה יוליה ,גב’ קוצין הניה,
מר רגב אריה ,גב’ שורמן שני

הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אבו אל עסל יוסף
2.2אוזן חיים
3.3אוזן נדין
4.4אלטשולר לינה
5.5אמר הודיה
6.6אפראימוב עדי
7.7אפריאט אביאל אברהם
8.8בואנוס יניב
9.9בוגנים נסים
1010בוקובזה דלית
1111ביטון נופר
1212בן זקן עמרי שמעון מצלי
1313גבאי ניר
1414גולן אורי הנרי
1515וקנין חן
1616וקנין אדם חיי
1717חזוט דור
1818חנופה שמואל שמוליק

1919לוי משה
2020ליאון חלי
2121מוזייב מאיה
2222מור יוסף סהר
2323מקטובי יקיר
2424משייב אנה
2525מרן מור
2626נגאוקר ערן
2727סיבוני מור
2828עמר לינוי
2929פומיצ'וב ילנה
3030פרנקו אור ענבל
3131צח אסף יהודה
3232קנדלקר נופר
3333תורג'מן עמרני דוריאן
3434תרשיש הראל אהרון

15

סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נו’
המגמה לעיצוב מדיה
מרכזת המגמה

גב' רון עידית

מזכירת המגמה

גב’ סלע אסרף חן

מרצי המגמה
		

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

הנדסאי עיצוב מדיה

הנדסאי תקשורת חזותית

1.1אהרוני אביה
2.2בורנשטיין שירלי
3.3במברגר רייזל רויזא
4.4זנבה שלומית
5.5חלוא נופית
6.6לוי אוראל גילה
7.7מדינה נועם
8.8מרציאנו יעל
9.9מישייב בקי רבקה
1010סודרי אסתר שירה
1111סמבר תהילה
1212עמיאל מתן
1313פרטיג רבקה
1414שניצר אילה מרים

1515ארן רות
1616בביץ' דניס
1717בטיטו ליאורה קלמנס
1818ג'קובס יעל יוכבד
1919דדוש אביגאיל מנה הוגט
2020יוסף שירלי רות
2121מזוז מרין מרים
2222קולומייץ אלינה
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מסיימי קורסי הנדסאים 2017
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים (בוקר)
1.1אבו האני סלימאן
2.2אדרי עידו
3.3אהרון הדר
4.4אוחיון עדן
5.5אזולאי עדן
6.6אזולאי לימור
7.7איטח שני
8.8אליצור חנה
9.9אלמשט שירן
1010אלעתאיקה סמוד
1111אלקרנאוי שוראג
1212בוזגלו חנן
1313בן מאיר שלוה
1414בן סניור רותם

1515בן שבת הרצל
1616ברבי ענבר
1717גוזלן שרון סוזן
1818גומל יעל
1919גופמן ריטה
2020גיאת תומר
2121גיליוב סופיה
2222דיגורקר אלמוג
2323דנינו דייב
2424יוסף צליל
2525לוגסי לי אן
2626ליפלס דן
2727מלול דרור
2828ניסן נופר

2929נרדע ראמיה דווה
3030סילייב תהילה סימה
3131סיקסיק נופר
3232עזרן אוהד
3333פורת לירון
3434פלטילוב ויקטוריה
3535צזנה אביחי
3636קבלו תגל
3737קופר רותם
3838קריצמר רון
3939רוק אימן
4040שקד אור

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים
1.1אלזיאדנה שאוקי
2.2יוסופוב טטיאנה
3.3יצחקוב שגיא
4.4כהן יוסף
5.5כץ פאר

6.6נגב עומרי
7.7נרודיצקי איגור
8.8פורט נטע
9.9צ'ויקו דניס
1010צרנוב אנדי אווידיאו

1111קורשונוב אלכסנדר
1212שוסטרמן גל
1313שפירא דמיטרי

הנדסאי חשמל (בוקר)
1.1אבו טלאק אחמד
2.2אוחנה עמיצור
3.3אלעקבי אחמד
4.4אלרייאטי מחמד
5.5אסור אוהד
6.6בגון דמיטרי
7.7בזל נתנאל
8.8ביטון אוריאל
9.9בן דוד אביב ריצארד
1010בן זקן אדיר

1111בן שושן עדן
1212בסט אלירן
1313גוזלן שי
1414דינקו שמואל
1515דנינו אלעד
1616יגודייב דניאל
1717יצחקי בר בתי
1818ליבוביץ אורן
1919משולם יובל
2020נסאסרה ראד

2121סבן כפיר
2222סיביליה עופר
2323סמויילובסקי מיכאל
2424סרוסי רועי
2525פינקלשטיין איליה
2626פרידמן בר חזי
2727פרש מאור ששון
2828קלברייסקי גרואו דניס
2929שטטמן רפאל
3030תורג'מן מתן אברהם

הנדסאי חשמל (משולב)
1.1אבו זאיד אחמד
2.2אבו חאמד חאפד
3.3אבו עראר בילל
4.4אבוטובול אליהו
5.5אהרון מרשה
6.6אלגאי אושרי
7.7אנקווה עמנואל איסק
8.8אסולין יעקב קובי
9.9אקרמן אפרים
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1010בוחבוט ניסים
1111בטסקון שי
1212בן עדי יגאל
1313בנימין יתיר
1414ברדייב רומן
1515גוטסדינר סרגיי
1616גולדנברג יורי
1717גולן שי
1818דדון מיכאל

1919הללי מתן
2020חמלוב סרגיי
2121טויטי רפי
2222טלקר דביר
2323יוחנן אופיר
2424יוספולסקי דור
2525כהן דור
2626מלכה אורן
2727מלכה אלעד

2828ממו שי שלום
2929מסארוה וליד
3030נחשון שי
3131סולן סטס
3232סוקיאסיאן (איטח) ליליט

3333סילינסקי יהודה
3434סעדה יעקב קובי
3535סקורי מאור
3636עציץ עומר
3737פונכץ אלון

3838פטרושב אלכסנדר
3939צ'רבקו איגור
4040קובה וולטר
4141שוורצבורג אבי יבגני
4242שטריט אביעד

הנדסאי כימיה (בוקר)
1.1אבו גויעד רנאד
2.2אבו האני עמאד
3.3אבו חמאד נבילה
4.4אבו עראר סחר
5.5אברהם מנשה
6.6אדז'יבשוייב סשה
7.7אוחיון נעמי מוניק
8.8אוחיון הראל דוד
9.9אלדדה עלא
1010אלטורי שורוק
1111אלכסייב ילנה

1212אמטיראת אזהר
1313בר דוד שיר
1414גבועה סלאמה
1515גולדנשטיין אושרית
1616זייליקמן אושרית
1717חורטי סמר
1818חיון ישראל
1919יבזלמן יקטרינה
2020יחזקאל יוגב דוד
2121להונגדים גילעד
טאנגליאנלל

2222מיאלו מרטה
2323מימון אסתר חיה שרון
2424מינקוב מיכאל
2525נגאוקר שני
2626סבידלר מקסים
2727סיננייב מריה
2828פיירמן פיוובר גיטה
2929שבתאייב נטליה
3030שינסילוב סרגיי

6.6זייצ'יק יקטרינה
7.7טיובין אנסטסיה
8.8מוסקלנקו אנסטסיה
9.9פרייליך מיכאל
1010פרנקל לובוב

1111צוזיק סבטלנה
1212קוקבנקר בתאל
1313קושניר ניקולס
1414שקולניק בטי

הנדסאי כימיה (משולב)
1.1אברמוב ענת
2.2אוחיון נטלי
3.3אלאפיניש ימאד
4.4דובקין יקטרינה
5.5ויז'וחוב אולגה

הנדסאי כימיה גרעין (בוקר אביב)
1.1אוזן אוראל
2.2אוסקר אלעד
3.3אטר יקיר יצחק
4.4אלקריאף יוסי
5.5בידרמן דביר
6.6בן חמו עדן

7.7בר ששת אסף
8.8גרוס עדן קוראל
9.9דינו ראם
1010ונונו גלעד יהודה
1111ורום מיכאל
1212חקמון ניר

1313יהודה נתנאל
1414מלכה אלמוג
1515קדוש יוסף
1616קמחי דוד
1717שוחט שי
1818שוקרון שי

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי (בוקר)
1.1גגולשבילי יוסף סהר
2.2דמרי מנור מנחם
3.3ח'גבי דוריאן דוד
4.4טיבי בן
5.5טימופייב אנדריי

6.6יונתנוב עופר
7.7כהן יקיר
8.8לניאדו אופיר
9.9מויאל ליאור
1010מלכה אהוד

1111עבד ספיר ישראל
1212עזימוב רומן
1313עזרא בן
1414צביאלי דן

הנדסאי מכונות מכטרוניקה מיקרו-אלקטרוניקה (משולב)
1.1אביטן ענת
2.2אוסיפוב ויקטור
3.3אלון שבח
4.4אליאב אריה

5.5אלסטר שמעון
6.6אסולין יובל
7.7אקשטוט ויקטוריה
8.8בוקובזה איזבלה

9.9בליה חנן
1010בן משה דוד מלך
1111בן שמעון עוזי
1212בנימינוב ויקטוריה
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1313בסין יבגני
1414ברוך נטלי
1515ברכה מרדכי
1616ברנדר נישיקה
1717גולדר ודים
1818גורודניצקי איגנט
1919גורליק בוריס
2020גיא שרה
2121גליצקי אלכסנדר
2222דורושצ'וק יוליה
2323דייטש ליונל נועם
2424דניאל איילת
2525דנילוב אברהם
2626דנקברג מירה
2727זגורי קרין
2828זיידנר רמי
2929חייפץ אנה
3030חכם מרינה
3131טירטישני אלכסנדר
3232טמנו דוד נגוסה
3333יאכל ויטלי
3434יהודה שולי
3535יעיש אבי
3636יפרח ריקי

3737כהן מלי
3838כהן סיון
3939לייבל איגור
4040לייכטר בבין נטליה
4141לינצקי גירגורי
4242מדבדב סרגיי
4343מהלל אביגיל
4444מורד יאורית
4545מזין גיא
4646מיטניקוב קונסטנטין
4747מיצ'ניק יקטרינה קרן
4848מלמן אבי
4949ממרם דוד
5050מנחם יגאל
5151משה אסף
5252ניב מילנבך איתי
5353נייאזוב אדוארד
5454סברדלוב אירינה
5555סימון נעמה
5656עבו דוד
5757פולצקי ילנה
5858פוניי יגאל עזר
5959פחימה סידני
6060פלג דורון

6161פסח יריב אדוה
6262פרידל אורלי
6363פרידמן אייל
6464פרידמן יולי
6565צ'בן דניאל
6666צ'ודנובסקי קסניה
6767קוג'וקין אירית
6868קוגור ודים
6969קושניצקי יקטרינה
7070קושנר ארקדי
7171קזקוב סרגיי
7272קליין אלכס
7373קלס כפיר בנימין
7474קפוסטין ויאצ'סלב
7575קרסיק לאוניד
7676רוג אריאל סרג'יו
7777רוג לוקאס
7878רוזנפלד רגואן נעמה
7979רוזנצבייג איגור
8080רז רונן מייק
8181שטריט אירית
8282תלם תומר

הנדסאי מכונות תיב"מ (בוקר)
1.1אבו גליון יוסף
2.2אגרונוב מלך
3.3אל אעסם מועאד
4.4אל עקבי עבדאללה
5.5חסון תמיר

6.6טאייב אמיתי
7.7יוסף אדיר יוסי
8.8כהן עומרי
9.9מרציאנו תמיר
1010צדיקובסקי יניב

1111קניאס גל
1212ריימונד שי
1313שבלמן רועי

הנדסאי מכונות תיב"מ (משולב)
1.1אורן גיא
2.2בננו נתנאל מכלוף
3.3גולדנשטיין ארז
4.4גילגוף ולדימיר
5.5דהן יעקב
6.6דז'וייב איליה
7.7דמבובסקי סרגיי
8.8זוסמנוביץ דמיטרי

9.9חדד אסף
1010טויטו איתי מכלוף
1111טרוזמן עוז
1212יעקב שעבן רענן
1313יעקובוב קונסטנטין
1414כרבי אמיר
1515לויטס רוסלן
1616לן אלכסנדר

1717מורבקר רועי
1818מרקז לאונרדו
1919סדלבסקי אזקיאל
מאוריסיו
2020פייר נועם
2121פנחסוב רומן
2222רביבו יוסף
2323רייביץ מיכאל

3.3זוהר חן
4.4חודדי אביעד

5.5חיטיבשוילי גרשון
6.6יקוטיאל סער ליאור חי

הנדסאי קירור ומיזוג אויר (אביב)
1.1אבוקרט אביב
2.2איילנקריג יורי
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7.7לברנצ'וק ולדימיר
8.8לזרוביץ אברהם

9.9מארואני אביאל
1010מזרחי ברק

1111מחאמיד סעיד
1212סולימני אביעד משה

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (בוקר)
1.1אבו אלחסן עותמאן
2.2אבו חאמד ריאד
3.3אבו סבילה אחמד
4.4אבו עפאש איימן
5.5אבו קוש אמיר
6.6אביסרור אור שלום
7.7אוסיפוב יורי
8.8אופיר גיל
9.9אזולאי לינוי
1010אל ויקילי סלימאן
1111אלאטרש גאבר
1212אלגרינאוי אחמד
1313אלוכילי עטוף
1414אלמליח לידור אלברט
1515אלנעאמי מחמוד
1616אלפסי עומרי
1717אלקיים משה
1818אלקרנאוי ואל
1919אנסבכר עמיחי
2020אקוקה שגיא
2121בוסני אלון
2222בוקובזה דור בן ציון
2323בורבקר אוראל
2424בן דוד מאור
2525בן ישי משה

2626ברנד שירן שרה
2727גוידר רשאד
2828גרג'אוי אחמד
2929דדון אביתר
3030דדון אליאב
3131דוידזון דור
3232דרורי אורן
3333הררי עמית
3434הרשקו גיא
3535ואקרט אלחזן בצלאל
3636ווקנין שי
3737וקנין איתי
3838זגזג דור
3939חבסוב אדוארד
4040חיט נעים
4141חימי מתן
4242טובי אשכול יצחק
4343יעקובוב רופט
4444כהן איתמר
4545כהן אלירן
4646לוין אירינה רינה
4747לונדון מיכאל
4848לוריא בן
4949לנטה עומרי עמנואל
5050מחאמיד אחמד

5151מנסור מוחמד
5252מרגולין יעקב
5353נגאוקר לינוי
5454נוי שיר
5555ניסן יעקב
5656סויסה שני רינת
5757סטנקביץ' סבטלנה
5858פוליאקוב איליה
5959פנחס מאור
6060פנקס רונן
6161פרגון אביאור
6262פרץ לישי
6363קאליפה יובל
6464קטנוב גבריאל
6565קסלמן ארטיום
6666שובל ליאור
6767שוחט נתנאל
6868שוישה נווה
6969שיך אלעיד רמי
7070שניצר יובל
7171שריקי גיא מנחם
7272שרמן זוהר
7373תמם אור

1515אנידזר יצחק דור
1616ארזואן אלון מכלוף
1717אשטון עידן
1818ביסנובטי אלכסנדר
1919בן עדי שרונה
2020בן קמון יתיר
2121ברזילי טמיר
2222ברקוביץ עמית
2323גבאי ערן
2424הבארי הלל עובדיה חיים
2525הראל יניב
2626זנו מורן
2727חביביאן אוהד
2828חדד חנן רפאל

2929חזן אברהם מור
3030חמו אוראל
3131חמו מתן אל
3232טביב שגיא
3333ילוז משה
3434ישראלי שחק
3535כהן אסף
3636כהן אלדר
3737כהן פטר גיא
3838כהן שי
3939כרמי אביאל
4040לוין יגיל
4141לרנר אלכסנדר
4242מוזס אברהם יניב

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (משולב)
1.1אבו עראר עבדאללה
2.2אבו עראר פואד
3.3אבו קוש מועאד
4.4אזולאי שלומי
5.5אל קרינאוי סלאח
6.6אלחיאני אוריאל ישראל
7.7אלחיאני שי אהרון
8.8אלחרר אביב אברהם
9.9אליהו הדר
1010אליכיס שניר
1111אלמליח מיכאל נסים
1212אלעוברה מחמד
1313אלקרינאוי חסן
1414אניג'ר אליאב
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4343ממן אורי יהודה
4444ממן ליאור
4545מנקין אלכסנדר
4646נעמני טוני
4747סאעת ברק
4848סויסה שי שלום
4949סעדה הראל
5050עטיה עוז

5151עמר נאור
5252פולצקי אלכסנדר
5353פחימה נוי
5454פלג זאב
5555צנעני לוי אבשלום יאיר
5656קו סרגיי
5757קליגמן סלבה
5858קלימי שחם

5959רגיני גיא
6060רוימי אריק חנן
6161רזניקוב יורי
6262ריז'קוב ולדימיר
6363שבטייב שי
6464שדה יוסף אסף
6565שריקי מאור מאיר
6666שרעבי נועם

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (אביב משולב)
1.1איוונובסקי מריה
2.2איפרגן חיים
3.3אסולין חדוה
4.4בוחבוט עדן
5.5בוחבוט משה
6.6בן יאיש רן
7.7בנדרקר אביב
8.8גלייזר בן
9.9דומפרורט אורן

1010חדד ירון אהרון
1111חרמון מור
1212טל גולן
1313כהן ספיר
1414כהן דוד גיא
1515ללוש יעקב
1616מלייב סופיה
1717מצר נעם
1818מקרוב סמיון

1919נחום נטלי
2020נחום אבירם
2121סויסה אוריאל
2222סויסה אלעד חיים
2323סרויה אפיק
2424סרור זיו
2525פרץ אדי
2626שטטר זיו
2727שנחה שלומי

1818זנון מחמד
1919חדידה תמיר
2020חורי פנחס
2121חיות דוד
2222חקמון בר
2323טויצר דודו
2424טרובייצ'וק בוריס
2525כהן שמעוני
2626כהן אמיר
2727כהן עידן
2828כספי ליאב
2929לוי מאור
3030לנדאו אלקנה
3131ממן אורי יהודה
3232מסקין אנה
3333משפטן מיכאל
3434ניסימוב דמיטרי

3535סייד פארס
3636סייד מג'די
3737פאר נועם ניסים
3838פלס רונית
3939פלק אורן
4040פרדני ויאצ'סלב
4141פריצקר אורי
4242פרץ ראובן
4343קקון דורון
4444רוקח עירא מרדכי
4545רזניקוב רוברט
4646שווץ יוליה
4747שלום אסף
4848שקולניקוב אולג
4949שריקי בתאל
5050תראבין עבדאללה

6.6איפרגן בן
7.7בורלקוב אלכסנדר
8.8ברוך אופיר
9.9גלנד שירה
1010גרין עדי

1111דניאל ירון
1212ולייב רומן
1313חבורוסטאינוב נינה
1414חג'ג' קארין
1515חכימי מרים

הנדסה אזרחית  -תכנון מבנים
1.1אבו האני תאמר
2.2אבו סבייח עאדל
3.3אבו עפאש ולא
4.4אבו תילק עודה
5.5אלבז צחי
6.6אלקרנאוי דיאה
7.7אלקרנאוי עלא
8.8אסור ג'רמי
9.9בזק אליהו
1010ביטון אבירם אברהם
1111ביטון מור
1212בלנדר יורי
1313בן ברוך ספיר
1414בן חמו לינוי
1515בננו אייל
1616דוד אריאל
1717זגורי ניב

הנדסאי תוכנה (בוקר)
1.1אבו סולב ראוף
2.2אבו קיעאן ראאד
3.3אבו קרן חנין
4.4אזולאי בן
5.5איכילוב ורוניקה
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1616טלאלקה חנין
1717ימר אווקה
1818ליפשיץ יבגני
1919מרזוק ניר עמוס

2020פישמן פבל
2121צרניאחובסקי סרגיי
2222צרפתי גו'רג'
2323רגיני רן

2424רויטלנדר אילן
2525שוחט אורי יצחק

הנדסאי תוכנה (בוקר)  -אופקים
1.1אלון ספיר
2.2דונט דבורה
3.3דיאמנט אביגיל
4.4וזנה רחל
5.5ויטנברגט הדסה
6.6וייס טובה
7.7וילינגר אסתר
8.8יהודה אביטל

9.9יוסף הדר שרה
1010כהן מרים
1111לאסט יהודית רינה
1212לייטנר יעל
1313ניל אסתר תהילה
1414סולטן אופירה רחל
1515סלמון תמר
1616עמאר גדית

1717פל שולמית
1818קובר מיכל
1919קוקלין מלכה
2020שימלמן מירב
2121שלזינגר בטי
2222שריקי אודליה רבקה

הנדסאי תעשייה וניהול  -יצור
1.1ביטון לירון
2.2גורבניוב דמיטרי
3.3דוידוב עידית
4.4יפרגן שיראל
5.5לוי ספיר רוזה

6.6לוי שלומי
7.7מלול ליאור
8.8מלול יותם
9.9מסעוד ישראל שלום
1010פחימה שיר

1111פרח רונן
1212קרבצוב אינגה
1313שמש מור
1414שרעבי אלירן

8.8טופחי יהודית
9.9לוידוב גבריאל
1010מזוז נופר
1111נומה סיוון
1212נרדע רפאל
1313נרוז'ני רומן
1414פזרקאר לינוי יסמין

1515צברי אדוה
1616צ'קוב קובי
1717קריאף בן
1818רווח משה שמעון
1919שושן מנשה
2020שלהלאשוילי יצחק

6.6גופאילו פולינה
7.7וונדל שני סולאי
8.8חדד שילת
9.9טלקוב אנה
1010כהן נועם

1111סובלמן רומן
1212סלינקו יאנה
1313עבדיאן לינוי
1414פרץ שחר

הנדסאי תעשייה וניהול  -לוגיסטיקה
1.1אטיאס ולי
2.2איטח שלומי
3.3בן חמו חני
4.4גבריאל דקל
5.5דגלצב ארסני
6.6חזן מירית
7.7חמיאס חן

הנדסאי עיצוב מדיה (בוקר)
1.1אוקנין סתיו
2.2אל עזאמה עזאלה
3.3אל שאפעי ברעה
4.4בלייוייס דפנה
5.5בן סימון אדוה

הנדסאי עיצוב מדיה (בוקר)  -אופקים
1.1בלעיש אודליה מרים
2.2בן אברהם מיכל
3.3ויזל שרה מלכה
4.4טיטלבוים ברכה

5.5כהן נטע
6.6כהן רחל
7.7עדני צופיה
8.8פיירסטן שרה פערל

9.9פיירשטיין מוריה
1010פרייש שרה פרידי
1111שטרן אביגל שרה
1212שרוגו רבקה
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מסיימי מכינה טכנולוגית
להנדסאים

מרכזת המכינה

גב' זינו לירון

מזכירת המכינה

גב' רבינוביץ' סווטה ,גב' ויינר רינה

מרצי המגמה
		

מר אברמוט אסף ,גב' בוחניק אושרית ,גב' כהן רינה ,גב' ביטון איריס,
מר פריטקין יפים ,מר צ'רטקוב בוריס ,גב' קוציי אלונה

מכינה טכנולוגית (בוקר)
1.1אבו דחל מועאד
2.2אבו עמרה מוחמד
3.3אבוטבול עמוס חי
4.4אבוקרט בר
5.5אלאעסם אימן
6.6אלטלקאת והבי
7.7אליהו חוני
8.8אנטונוב נטליה
9.9בן זקן אסף
1010ברוידה נעם
1111גובנשטיין ולרי
1212גולדשטיין מרק
1313גיישריק יאנה

1414גרגאוי פאדי
1515גריבי ניר
1616דדבייב ישראל
1717דובב עמית
1818דנינו משה
1919דראויש פיסאל
2020הלימי דניס שלמה
2121ווחד מוחמד
2222ותד מהדי
2323כהן אליה
2424לוגסי בר
2525ניסן יעקב
2626סלטיקוב אלכסנדר

2727ספנוב אלמוג
2828עטר מתן יהודה מנחם
2929פלוטניקוב אלכסנדר
3030פניבילוב רן
3131קדוש ליאור
3232קובליוב אולג
3333קטנוב מזל מירי
3434קפלון סטניסלב
3535רבוך מאור
3636שמואלי ברוך
3737שמולביץ טל מרדכי
3838שמייב אלברט
3939תנעמי גלעד

מכינה טכנולוגית (אביב)
1.1אבדולייב משה
2.2אברבנאל דוויד
3.3אזרזר נעמי יהלי
4.4אלמליח יורם
5.5אלמקייס אושר
6.6בן ברוך אביתר
7.7ברדה לידור נסים
8.8גנון תומר
9.9דוידיאן רון
1010ווסיהון איתן

1111זפרני צוריאל
1212חסון רותם
1313טויזר שירן
1414יפרח אלירן
1515כהן אביעד
1616כהן נדב
1717לב אהרון
1818לוזובסקי דמיטרי
1919סרוסי ירין
2020עומסי נריה

2121עשור רוית
2222צור לירן
2323קוטוב מרדכי
2424קינן גל
2525קריבינסקי אנה
2626רחימוב מיכאל
2727שמש מאי סיון
2828שרביט שניר
2929תמיר יוגב אלי
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בוגרי מכינה טכנולוגית
מכינה טכנולוגית (ערב)
 1.1אבו בלילאת סמיר
2.2אבו גאנם יוסף
3.3אבו מדעיין מחמוד
4.4אבו סליח נעים
5.5אבו רגילה חלף
6.6אדהנן נתן
7.7אוחנה נתנאל
8.8אטיאס אברהם
9.9אלעוברה אמיר
1010אלקיים אוהד יהודה
1111בגנר אדם
1212בכטייב דמיר
1313בכר איילת
1414בן ניסן ישראל
1515גדאייב ארתור
1616גולדמן אלינה
1717גוסלן בר
1818גיעאן ספיר
1919דהן יוסף ישראל
2020ואקי יובל
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2121זגורי אפריים
2222זגורי אריאל ישראל
2323חולמנסקיך איליה
2424חזות אלעזר
2525חנינה אשר
2626טויטו פתחיה שמואל פנחס
2727טויל שמואל קיוין
2828טלקר אושר
2929יפרמוב בראל
3030לוברסקי קונסטנטין
3131לוי טל
3232מגן ליאור יוסף
3333מטיי ויאצ'סלב
3434מיכאילוב ישי
3535מלינקר שגיב
3636מראואני יהודה
3737נג'ר שי יוחנן
3838נגר מאיר
3939סבג ישראל
4040סהלו מתן

4141סלמון נאור דוד
4242סנדרוסי אושרי מסעוד
4343עוד אליאס
4444עודאי זיו
4545עזרן שלומי
4646עמר אושר
4747פדידה ישראל
4848פורטנוב דמיטרי
4949פיקדו אברהם
5050פרסדנוב אריק
5151קבלו ישראל
5252קולב פטר
5353קטן צליל צביה
5454קיון אור
5555קרפוב אנטונינה
5656רחמנוב אלכסנדר
5757שולגה רומן
5858שצ'רבטוב רומן

בוגרי המדור לתוכניות
מיוחדות ,הכשרה והשתלמויות

בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות ,הכשרה והשתלמויות
ראש מדור		

מר פז מיכה

רכז המדור		

סיבוני עידן

מזכירת המדור

גב' זנבה שלומית ,גב' ונדרמיני אנה

מרצים גב' אטין יבגניה ,מר אלקרינאוי באסם ,גב' בז'ה נאוה ,מר במנולקר שמואל,
עו"ד ברזילי פיני ,מר גבאי ישי ,ד"ר גולדבאום יוליה ,מר גרונברג צבי ,גב' גרשון נטליה,
גב' הררי חגית ,מר זיסק שמעון ,גב' זק פולינה ,מר חן יהודה ,מר טבוסוב אמיל,
מר יבלונובסקי איגור ,גב' יצחקי ורד ,גב' כהן רן ,ד"ר לביא יאיר ,מר מייזל מיכאל,
גב' מילצקי איילה ,ד"ר מישלביץ' אלכסנדר ,גב' מרקלס לאה ,מר סולימני אברהם,
גב' סמואל ענת ,מר סמירנוב ניקולס ,מר סרברו רפי ,מר עזרא יחזקאל ,מר פידלמן ארקדי,
מר פינסלר אלי ,גב' צ'רניאק ילנה ,מר צבייק אלכסנדר ,מר קויפמן זאב ,גב' קוצ'ין אניה,
מר קיסוס שלמה ,גב' קליין אינה ,מר שאנן אלכסנדר ,עו"ד שביב שני עירית,
גב' שגב נעמי ענת ,גב' שוורץ ויקטוריה ,גב' שפט אירינה

חשמלאי מתח גבוה
1.1אגריורקר איתן
2.2אדמון עידן
3.3אורסאנו אנדרי
4.4איברגימוב רפאל
5.5אלימלך אלירן
6.6אפרת אבישי
7.7ארדסטני נדב
8.8אשד עומרי
9.9ביטון יניב
1010בלאלוב אריק
1111בן חנן עומר
1212בן ציון אסף
1313בשארים יוסף
1414גישבלינר יעקב
1515ווטולובסקי אלה
1616ווסיהון אסמלש

1717ז'יבוב דמיטרי
1818זכרצ'נקו ולדימיר
1919חדד ציון
2020חודאדי שאול
2121כהן אופיר
2222כהן אושרי
2323כהן יצחק
2424לוזון שלום
2525לוי רועי
2626לוין יבגני
2727מור יוסף ינון
2828מזוז ארז
2929מלול דוד
3030מלכה רפאל
3131ממן דור
3232מקסימקין סופיה

3333ניסים משה
3434סמורז'יק פבל
3535עינב עופר
3636עסיס חיים
3737פוזיילוב יגאל
3838פרג'פור אדיב
3939פרץ גל
4040קארצ'ון דימה
4141קופריאנוב סטניסלב
4242קזקוב יוסף
4343רובין ירין
4444שוורץ מיכאל
4545שוקרון עדי סעדיה
4646שרגא גלעד מוריס
4747שרון זיו

מורשה נגישות – מתו"ס
1.1אלצאנע נסוח
2.2אלקרנאוי ערד
3.3בוקריס אייל
4.4בלפר שלום אברהם
5.5חלימי ליבי
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6.6טל איתן
7.7כהן יחיאל
8.8לוחי שי
9.9לשצובסקי אירנה
1010שחר הילה

1111שמעוני יניב חיים
1212שריף מג'ד
1313תומא מאהר
1414תורג'מן טלי

ממונה בטיחות על העבודה
1.1אביב צחי
2.2אזולאי אפרים
3.3אזולאי מאיר
4.4אלעוברה מחמוד

5.5בגנץ מרדכי
6.6בידאני אלעד
7.7חכמון רוני
8.8לרנר שמעון

9.9מחט חיים
1010עדרי ניסים
1111קובל סטניסלב

השתלמות גז טבעי לממונה בטיחות
1.1אזולאי מימון
2.2גאז אברהם
3.3זהבי דוד

4.4לובתון יעקב
5.5לחיאני יוסי
6.6עורבי עודד

7.7שנזיק עזריאל
8.8שניידרמן פנחס

מפעיל מתקנים תעשייתיים (טבע)
1.1אבוטבול אריאל
2.2אילטוב סלבה
3.3אסיאלוב אולג
4.4בבזייב ניקולאי
5.5בן שושן שי
6.6ברדה מני
7.7גבאי עוזי
8.8גרבניוק פבל

9.9דריי אליאור
1010וייצמן חי
1111וקנין אבנר
1212חגג יוסי משה
1313טויזר סימון
1414לגקודימוב סרגיי
1515מלכה נימרוד
1616נגש אברהם

1717נחמני גיל
1818סעד מתי
1919פוליס אריק
2020פלטניק מייק
2121קדוסי רונן
2222שבצ'נקו פבל
2323שעיה איתי
2424שעיה ניר

מפעיל מתקנים תעשייתיים (כי"ל)
1.1אוחיון שלומי
2.2אומר איתן
3.3אילוז טל
4.4אסייג אביעד
5.5בוגנים חניאל
6.6בוטו איתן
7.7ביטון יוני
8.8בן יעקב דור
9.9דהאן טל
1010דהן דורון
1111דרמר בן
1212חברי אסף
1313כהן טל

1414כהן יתיר
1515סבג איציק
1616סלומון איתן
1717עמר שרון
1818פנקר סהר
1919רוחפור איתי
2020תלקר עדיאל
2121תרשיש הראל אהרון
2222אדרי נועם
2323אזולאי ניב
2424אלוש קובי
2525בן זקן יוסי
2626גשיקטר אלכסנדר

2727וקנין גלעד
2828טריוחין סטניסלב
2929ימין אייל
3030מויאל דור
3131מויאל נדב
3232מלול אלדר
3333סבאן שלומי
3434סימקיב וובה
3535פנקר אביב
3636פנקר אסף
3737שלו תומר
3838שמוחה רז עובד
3939שמילוב זיו
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בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות ,הכשרה והשתלמויות
מסע  -הכנה לבחינת רישוי רופאים
1.1אברוסימובה ולנטינה
2.2אופק נונה
3.3אוקונב אלינה
4.4אלזיעדנה אמיר
5.5אלחזוב רומן
6.6ארטמונוב אלכסנדר
7.7בונדרנקו אנדריי
8.8ביצ'קובה יוליה
9.9בלואוסובה מריה
1010ברז'נוי ולדימיר
1111ברין מריה
1212דוברובסקיי אולג
1313דולמזיאן יורי
1414דורושצ'נקו אולגה
1515דורושצ'נקו ולדיסלאב
1616ווזטסון יבגני
1717ורבובסקיה יבגניה
1818ורטקובה אנה
1919טריק יורי
2020יספקינה אולגה
2121יצחקוב מריה
2222לוינה פולינה
2323לוקשבה נטליה
2424ליברזון ולריה
2525ליטביצין אנדריי
2626מושקוב יבגניה

2727מלבסקיה מלביץ' יליזבטה
2828מרזונובה מריה
2929נאיצ'נקו דריה
3030סברדלוב אנטון
3131סוסנוב קטיה
3232סורקובה אלכסנדרה
3333סטרקוב יבגניי
3434ספינו ייקטרינה
3535ספקטור איגור
3636פישמן יעקב
3737פרפצ'קינה אלה
3838פרפצ'קינה טמרה
3939קולז'ונוק ואלריה
4040קונטורינה טטיאנה
4141קמניוק נטליה
4242קפלובה אולגה
4343קרול יקטרינה
4444רידניק טטיאנה
4545שקולניק אספיר
4646אודוביצ'נקו יוליה
4747אוליז'קו ויקטוריה
4848בונין סבטלנה
4949בימורטוב דימטרי
5050דבליאטובה אלכסנרה
5151וולבובסקי אירנה
5252ווליס מרינה

5353ווקחרלובסקיה מריה
5454זבולון (יגאל) איגור
5555טרסולו אלינה
5656יצקובה נדז'דה
5757לרמן סופיה
5858מוכלינינה דריה
5959מקסימובה מרינה
6060מרון מריה
6161מרון פאבל
6262נאזרץ יוליה
6363סובול דרינה
6464סטקלוב ארטיום
6565סטרלצ'ובה אולגה
6666קוז'בינקוב יאנה
6767קוחומובה יוליה
6868קוליאבצבה יבגניה
6969קופמן ירוסלבה
7070קחאלין ארטיום
7171קחאלינה אנה
7272ריזוב סבטלנה
7373שביאלוב ארטיום
7474שביאלובה דריה
7575שישקינה אולגה
7676שלחוב יקטרינה

1010חרטנוביץ פולינה
1111טיטוב איבן
1212יוסים ויטאלי
1313לפקס יליזבטה
1414מדובר בוריס
1515מרושקין מיכאל
1616סיניטסקיה יאנה
1717סרבין וולדיסלב
1818סרבינה אולנה

1919פיקינה קטרינה
2020פרדקין מקסים
2121פרוחודה וולדיסלב
2222קוזלובסקיה טטיאנה
2323קונובץ אנדריי
2424קושנירנקו חנה
2525קיריאזי אנדריי
2626קפט ווסטה
2727רומניוק יארוסלבה

מסע  -גרפיקה ממוחשבת ומולטימדיה
1.1איבנין יבגני
2.2בונצ'קובסקיה מריה
3.3בלקוב מקסים
4.4בריוחובצקיה אנה
5.5גבריליוק וולדיסלב
6.6גרמניוק ארקדי
7.7דוביז'נסקיה מריה
8.8וושצ'נוק נינה
9.9וינוגרדובה יליזבטה
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מסע  -גרפיקה ממוחשבת
1.1אודליס ניק
2.2אודליס קריסטינה
3.3אורלובה אלכסנדרה
4.4בוריסוב מיכאל
5.5בלואוסובה מריה
6.6גורינסטיין אולנה
7.7גרקובסקי אלכסנדר
8.8דולמזיאן אלכסנדרה
9.9דולמזיאן יורי
1010טרושצ'ון קיריל

1111ירושטסקיה אנה
1212מלבסקיה מלביץ' יליזבטה
1313מנדלייבה מריה
1414סאקוביצ' דז'ניס
1515סיוסקו איגור
1616סיוסקו קטרינה
1717סקורטו סטס
1818פישמן דמיטרי
1919פרפצ'קינה אלה
2020פרפצ'קינה טמרה

2121קוטלנץ אנדריי
2222קופרין ניקיטה
2323קוצ'רובסקיה אנסטסיה
2424קמניוק נטליה
2525קרוונסקי יבגניה
2626רודקינה אלכסנדרה
2727ריז'וב ואדים
2828שפירו אפרים

1414ספקטור איגור
1515סקורטו קסניה
1616פיליפוב איליה
1717רודינוב דמיטרי
1818רוזנברג אולג
1919שתרנזון דניאל
2020אודוביקובה ויקטוריה
2121אודוביקובה מרינה
2222בודיאק קטרינה
2323בורינסקו דמיטרי
2424גצל פולינה
2525דבידוב דניס
2626הריץ' דמיטרו

2727וורונין אנטון
2828מדבריר דינה
2929סבנקו יוליה
3030סקוביץ' נטליה
3131צ'רניאקובה יאנה
3232קיסלב אנה
3333קרינסקי יוליה
3434רוהוט אלינה
3535רוהוט חנה
3636רזומובסקי איגור
3737שמראי אולגה

מסע  -מולטימדיה
1.1בדליאן ארטק
2.2ברודסקיה מרגריטה
3.3ברוסינקו נסטאסיה
4.4דורונין נטליה
5.5דורונין סרגיי
6.6ואסילבה וסיליסה
7.7טימוכינה יליזבטה
8.8יאמשצ'יקובה ואלריה
9.9לוינה פולינה
1010נייפלד ורוניקה
1111סאפוז'ניאק פבלו
1212סבטליאקובה דריה
1313סברדלוב אנטון
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