ציוני דרך שנת תשע”ג
יולי 2012
טקס חלוקת דיפלומות

תוכנית הלימודים נמשכת ברציפות במשך 17
חודשים לתואר הנדסאי מכונות במגמת משנה
מכטרוניקה בהתמחות רכבות  .הסטודנטים
שהתקבלו לתוכנית זכו במלגת לימודים ומלגת
מחיה ,ועם תום הלימודים יישארו לגור בנגב
ויועסקו ברכבת ישראל.

מאבק המכללות להנדסאים

אוקטובר 2012
משלחת מגרמניה

טקס חלוקת דיפלומות במכללה התקיים
ביום שלישי  3.7.2012במעמד משנה לראש
הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל מר סילבן
שלום ,ראש עירית ב”ש מר רוביק דנילוביץ ,יו”ר
האסיפה הכללית משה אלמוזנינו ,יו”ר הועד
המנהל מר פיני בדש ונכבדים נוספים .מתוך 312
בוגרים שקיבלו דיפלומות 63 ,מהבוגרים סיימו
בהצטיינות ומתוכם  12בהצטיינות יתרה שקיבלו
פרס כספי על הישגיהם הבולטים .הפרס הכספי
ניתן בחסות חברת אביסרור משה ובניו.

ספטמבר 2012
השקת תוכנית חדשה הנדסאי מכונות
בהתמחות רכבות

תוכנית לימודים ייחודית והראשונה מסוגה
להכשרת כוח אדם טכנולוגי לענף הרכבות
הושקה במכללה הטכנולוגית  .התוכנית הינה
פרי יוזמתה של הנהלת רכבת ישראל בשיתוף
עמותת ידידי עתידים ,המשרד לפיתוח הנגב
והגליל והמכללה הטכנולוגית באר-שבע.

אלפי סטודנטים ,מרצים ומנהלי מכללות
וסטודנטים לתואר הנדסאי הפגינו מול משרד
רה”מ בירושלים .פורום המכללות הטכנולוגיות
נאלץ להשבית לראשונה בהיסטוריה את
לימודי ההנדסאים במדינה לאור התעלמותה
הממושכת של המדינה מהמצב הקריטי של
המכללות הטכנולוגיות הנמצאות במשבר
תקציבי ממושך.
גם השנה כמדי שנה מאז  1981במכללה נבחרה
משלחת של סטודנטים לסיור לימודי בגרמניה.
זהו ביקור גומלין לביקור משלחת סטודנטים
מהמרכז הטכנולוגי ע”ש גרטרוד לוקנר מפריבורג
גרמניה .המפגש בין סטודנטים מישראל
הלומדים במסלולים טכנולוגיים לבין מקביליהם
בגרמניה מאפשר לחזק ולהעמיק קשרים
בתחומי הטכנולוגיה המתפתחים .תשעת
הסטודנטים שהרכיבו את המשלחת הישראלית
נבחרו ע”פ הישגיהם הלימודיים ולאחר ראיונות
מקדימים ע”י סגל המכללה .בראש המשלחת
יצאה מרכזת המגמה לכימיה הגב’ מרים
פלהנדלר .הסטודנטים בילו יחד בגרמניה ,שוויץ
וצרפת ובבילויים ליליים ויצרו חברויות שנמשכות
עד היום.

נובמבר 2012
אירוע פתיחת שנה”ל במכללה בארגון
אגודת הסטודנטים

אירועי פתיחת השנה נדחו בשבועיים בעקבות
שביתת פורום המכללות הטכנולוגיות שהשבית
לראשונה את כל המכללות המכשירות
הנדסאים במדינת ישראל בעקבות אפליית
התקצוב ,השביתה לא העיבה על חגיגות פתיחת
השנה שאורגנו באמצעות אגודת הסטודנטים
המתחדשת של המכללה תחת הובלתו של דני
כפרי סטודנט המגמה להנדסאי כימיה .בהפנינג
הפתיחה חיכו לסטודנטים הרבה הפתעות.

טקס יקיר העיר באר-שבע 2012

דב תמיר מנכ”ל המכללה מקבל תואר “יקיר
באר-שבע” לשנת תשע”ג על פועלו רב השנים
לפיתוח ההשכלה הטכנולוגית בכלל והחינוך
בפרט .פעילותו רבת שנים באמצעות המכללה
הטכנולוגית למען הקהילה ,למען השכונה,
ולמען העיר באר-שבע ,מסמלים את דב תמיר.

אישור חוק ההנדסאי בכנסת ישראל

כנסת ישראל אישרה את חוק ההנדסאים
והטכנאים המסדיר את העיסוק של ההנדסאים
במקצועותיהם ומשווה את מעמד ההנדסאים
לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על משרות
ובקידום מקצועי בגופים ציבוריים .לפי החוק
אמורה לקום מועצת ההנדסאים וטכנאים
שתחליט על תוכן הלימודים ,רמת המכללות,
צרכי המשק בתחום ועוד.

דצמבר 2012
תערוכת גמר בעיצוב גרפי המגמה
לתקשורת חזותית

תערוכת גמר בעיצוב גרפי לבוגרי המגמה
לתקשורת חזותית התקיימה במרכז למורים
בבאר-שבע .זו הפעם הראשונה בה השתלבה
התערוכה עם הגנת פרויקטים בפני בוחני משרד
התמ”ת .את האירוע החגיגי כיבדה בנוכחותה
ד”ר חפצי זוהר ,סגנית ומ”מ ראש עיריית
באר-שבע  .התערוכה זכתה לשבחים רבים
על הרמה הגבוהה של העבודות שמבטאות
חשיבה רבגונית .רבים מתושבי העיר ב”ש
בכלל והמורים במערכת החינוך בפרט ביקרו
בתערוכה והתרשמו מן המקצועיות והרמה של
כלל העבודות.

ינואר 2013
פאנל פוליטי במכללה

במטבח הלימודי של המכללה .הקורס מורכב
משליש נשים בדואיות ,תושבות רהט ,שגב
שלום וכסייפה ושני שליש מיוצאי אתיופיה נשים
וגברים .בנוסף לתוכנית למדו תלמידי הקורס
האחד מהשני מאכלים בדואיים ואתיופים .הקרן
לידידות בהנהלת הרב אקשטיין תמכה כספית
בהוצאות הנלוות של הקורס כגון :מדים ספרים
וסכינים.

מרץ 2013
טקס סטודנטים מצטיינים
לקראת הבחירות לכנסת נערך פאנל ב7.1.13-
במכללה שעסק בנושאי פריפריה והכוון לתושבי
באר-שבע והנגב .השתתפו בפאנל נבחרי
ציבור והציגו את משנתם הפוליטית ומה הם
מתכוונים לעשות עם היבחרם לכנסת החדשה
למען ההשכלה .הטקס נערך בחסות אגודת
הסטודנטים במכללה ,תנועת “עורו” ותנועת
“מתפקדים” .הפאנל עסק בין היתר בעידוד
הצעירים לממש את זכותם להצביע וכמו כן
מוקמה קלפי ניידת ברחבי המכללה אליה
שלשלו כ 300 -סטודנטים פתקי הצבעה.
הפאנל נערך כחלק מקמפיין ארצי נרחב
להעלאת רמת המעורבות של הציבור להעלאת
אחוזי ההצבעה בישראל.

יום זרקור של חברת אוסם

ב ,7.3.13-כמדי שנה התקיים במכללה טקס
הוקרה מכובד לסטודנטים מצטיינים משנה א’
אשר קיבלו תעודות הצטיינות  ,כן חולקו 21
מלגות למצטיינים .בטקס חגיגי השתתפו 95
סטודנטים מצטיינים ובני משפחותיהם ,מהם 17
מצטיינים יתרה בעלי ממוצע ציונים  95ומעלה.
הטקס התקיים במעמד מר פיני בדש יו”ר הועד
המנהל ומר כנפו איציק ,רו”ח חברת אביסרור
משה ובניו אשר באדיבותה הוענקו מלגות
למצטיינים.

טקס פתיחת קורס אינטל

במהלך חודש ינואר  2013התקיים יום זרקור
במכללה הטכנולוגית בשיתוף חב’ אוסם
המציעה עבודה במפעל באזור הדרום
במקצועות המבוקשים כיום במשק וביניהם
הנדסאי חשמל ,מכונות  ,כימיה ועוד..ההיענות
בקרב בוגרי המכללה וסטודנטים המסיימים
את לימודיהם השנה הייתה רבה .יום זרקור נחל
הצלחה ובו נקלטו לעבודה כ 15-בוגרים.

ביקור הקרן לידידות בסיום קורס
טבחות במטבח הלימודי של המכללה

טקס פתיחה תוכנית ייחודית למפעל אינטל
במסלול הנדסאי מכונות מגמת משנה
מכטרוניקה בהתמחות מיקרו אלקטרוניקה
נפתח במכללה .בתוכנית זו המשתתפים עוברים
תהליך מיון של המפעל והסטודנטים הנבחרים
זכאים למימון מלא של שכר הלימוד ובנוסף
מקבלים דמי קיום חודשיים באמצעות המפעל.
תוכנית זו מאפשרת לבצע הסטה של אוכלוסייה
איכותית מלימודים אקדמיים ללימודי הנדסאי
הנדרשים למשק .בטקס כיבדו בהשתתפות
מנהל הייצור של מפעל אינטל מר משה ניר
ומנהלת התוכנית הגב’ לאה דליות.

טקס פתיחת קורס קמ”ג

הביקוש הרב לטבחים שהם עובדי מטבח
מדופלמים הביא לכך שהאגף להכשרה ופיתוח
כ”א במשרד התמ”ת בראשותו של מר שלום
בן משה יזמו פתיחת קורס בהרכב ייחודי

תוכנית נוספת רביעית במספר של הקריה
למחקר גרעיני בשיתוף עמותת ידידי עתידים
נפתחה במכללה .במחזור זה נפתחה מגמה
חדשה במסלול הנדסאי כימיה גרעין  .פרויקט

ייחודי זה הינו המשך לתהליך שנתי קבוע
באמצעותו המפעל מגייס את כוח האדם
הנדרש .בתוכנית זו המשתתפים עוברים תהליך
מיון של המפעל והסטודנטים שנבחרים זכאים
למימון מלא של שכר הלימוד ובנוסף מקבלים
דמי קיום חודשיים באמצעות המפעל .בטקס
כיבדו בהשתתפות מנכ”ל הרשות לפיתוח הנגב
מר נתן ג’יבלי ,מנכ”ל עמותת ידידים מר זאב
חיות ומנהלים בכירים מקמ”ג.

אפריל 2013
ביקור נציגי חלמיש והנהלת ישראכרט
אצל סטודנטים חרדים

בכירים בגרמניה שומרים על קשר

ביקור נציגי רכבת ישראל

משלחת ראשי ערים ,מוסדות ציבור מגרמניה
ושוויץ אשר היו קשורים בעבר בתוקף תפקידם
עם המכללה ,היו אורחי  SCEושל המכללה
הטכנולוגית וזכו לטיול בן יום אחד בנגב בהדרכתו
המקצועית של הארכיטקט אנדרי דויטש.

מאי 2013
פרסי הצטיינות לפרויקט טופ גרופ
של אינטל

הפרויקט מיועד לגברים מהמגזר החרדי במטרה
לרכוש תואר הנדסאי במקצועות מבוקשים.
הפרויקט החל במכללה בשנת  2011באמצעות
שיתוף פעולה עם תוכנית חלמי”ש והחל משנת
 2012ממומן שכ”ל באמצעות משרד הכלכלה,
כאשר מלגות הקיום ניתנות ע”י חלמי”ש
באדיבותם של חברת ישראכרט.
נכון להיום משתתפים בפרויקט –  22חרדים
ורובם לומדים לתואר הנדסה אזרחית במגמת
בניין .בסיום הלימודים מתוכננים הבוגרים
להשתלב בפרויקטים הנלווים לירידת מחנות
צה”ל לנגב ,כביש  6מרכזי תעשייה וכו’.

כנס רקיע לבנות י”ב לקראת רכישת
תואר הנדסאית אלקטרוניקה

חברת אינטל מפעילה כמידי שנה את תכנית
הטופ גרופ במספר מכללות ברחבי הארץ.
התוכנית מיועדת לקדם סטודנטים מצטיינים
בתחומי ההנדסאים בתחום אלקטרוניקה,
חשמל ,מכונות ,כימיה ותוכנה .בטקס סיום
תוכנית הטופ גרופ שהתקיים באינטל בו הוענקו
מלגות לסטודנטים המצטיינים מהתוכנית.
שיתוף הפעולה ההדוק שמקיימת המכללה עם
חברת אינטל מאפשרת לבוגרים של המכללה
להשתלב בשוק העבודה במהירות תוך התאמה
מרבית לצורכי התעשייה.

שדולה למען המכללות להנדסאים
בכנסת ישראל

פרויקט עתודה “רקיע” המיועד לבוגרות תיכון
ללא רקע טכנולוגי .הפרויקט מציע לצעירות
לדחות את גיוסן ולעבור הכשרה לתואר
הנדסאית אלקטרוניקה שתשרת אותן הן בצבא
והן באזרחות .לאחר גיוסן לצה”ל הבוגרות
משובצות במערך הטכני של צה”ל בחילות
התקשוב ,האוויר ,החימוש והמודיעין .זו השנה
הראשונה שבה המכללה פותחת רישום למסלול
היוקרתי של המגמה לאלקטרוניקה וזאת
לאחר שבמשך  12שנים הפעילה המכללה את
התוכנית במגמת חשמל ,השינוי בוצע עקב
דרישת מערכת הביטחון.

לפיה הצלת החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל
מהווה אחד משלושת הדגלים שהוא מתכוון
להוביל במשרדו .השר בנט הדגיש שהוא נחוש
לשנות את התודעה הציבורית לגבי ההשכלה
הטכנולוגית ולהפוך אותה מהבן החורג לבן הבכור
בכל תחום ועניין.

במהלך חודש מאי התקיים דיון מיוחד ומוצלח
בכנסת בהובלת ח”כ יצחק (בוז’י) הרצוג ,העומד
בראש השדולה למען החינוך הטכנולוגי .בדיון
נרשמה נוכחות מרשימה של גורמים בכירים
ובהם :ח”כ נפתלי בנט ,שר הכלכלה; ח”כ אבי
וורצמן ,סגן שר החינוך; חברי כנסת מכל קצוות
הקשת הפוליטית; ראשי ומנהלי מכללות
טכנולוגית מכל רחבי הארץ; תעשיינים בכירים
מהענף ומהתאחדות התעשיינים; התאחדות
הסטודנטים שיוצגה על ידי אורי רשתיק ,יו”ר
ההתאחדות .השר בנט ציין באמירה חד משמעתי

מר בעז צפריר ,מנכ”ל רכבת ישראל ערך ביקור
ב 28.05.13-במכללה הטכנולוגית בבאר-שבע
בליווי צוות בכיר ,וזאת על מנת להכיר מקרוב
את מגוון הפעילויות המתקיימות במכללה בכלל
ולבקר בקורס הנדסאי מכונות בהתמחות רכבות
בפרט ,היות ומדובר בתוכנית לימודים ייחודית
והראשונה מסוגה להכשרת כוח אדם טכנולוגי
לענף הרכבות .מנכ”ל רכבת ישראל הודיע
ששיתוף הפעולה עם המכללה יימשך בשנים
הקרובות וכבר היום בוחנים בהנהלת הרכבת
פתיחת תוכנית חדשה בהתמחות מסילות
במסגרת המגמה להנדסה אזרחית.

פרויקט עיצוב מטבח של המגמה
לאדריכלות

פרויקט עיצוב מטבח של סטודנטים במגמה
לאדריכלות שנה ב’  -את תחרות עיצוב
המטבחים ,יזמה חברת “מטבחי הדקל” ,מתוך
מטרה לאתגר את הסטודנטים “לצאת
מהקופסא” ולעצב מטבח חדשני ויצירתי.
במהלך סמסטר זה ,נמסרה לסטודנטים תוכנית
מטבח אותה הם נתבקשו לתכנן לעצב ולאבזר,
כמטבח בסגנון מודרני למשפחה בת חמש
נפשות .הסטודנטים עמדו בהצלחה באתגר:
במטבחים שולבו מיטב החומרים ,האביזרים,
וארונות המטבח הייחודיים של “מטבחי הדקל”.
העיצובים היו שונים ומקוריים .מתוך כלל
העבודות ,נבחרו שלוש עבודות שקיבלו פרסים
כספיים מאת “מטבחי הדקל”.

המכללה הטכנולוגית באר-שבע ,ההנהלה ,סגל המרצים ועובדי המנהל
גאים ב 319-הנדסאים וטכנאים ,מקבלי דיפלומות מחזור נב’
הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו עפאש עבדלהאדי
2.2אבו עראר מחמוד
3.3אבו קוש יוליד
4.4אבימן ליאת
5.5אזולאי דורון
6.6אל אסד איסלם
7.7אלקרינאוי מוחמד
8.8אמטיראת ממדוח
9.9אשטמקר שגיב
1010ג’אן יאיר
1111ווקנין שגיא
1212ליבנה שולמית
בהצטיינות
1313מימון אייל
1414ערגאן נעים
1515פרץ ראובן
1616קוידר אשרף
1717קרינאוי ממדוח
1818שעור עמור
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אבו עאבד אראדה
2.2אבו קרינאת לילה
3.3אבופריח בסמה
4.4אביקזר נטלי
5.5בלפר שלום אברהם
בהצטיינות
6.6ברבי סופיה
7.7דדון אמיר
8.8דוד מורן
9.9וקנין נועה
1010זנו נופר
1111יוריסט יאנה
1212כץ מורגנשטרן מורן
1313כץ שחר
1414לנדשטין דורית
1515מימון מיטל אילנה
בהצטיינות
1616מקרוב גריגורי
1717מרקמן אנדריי
1818סטולרו נורית
1919עזראי מיטל
2020עשור אודי יהודה
2121קוגן נטלי
2222קורן נועה
2323שיטרית חלי
הנדסאי אלקטרוניקה
בהצטיינות
1.1אדרי נתנאל
בהצטיינות
2.2אלזיאדנה נג’יב
3.3בוזנח מעוז
4.4בורוכוב גריגורי
5.5בקשייב מיכאל
6.6גוברמן אוהד
7.7גודקר יתיר
8.8וקר אלכסיי
9.9זרובינסקי ארסני
1010נובינזון ינה
1111פחימה ליפז
1212פיגור דמיטרי
1313קימיאגרוב מרקיאל
1414קריספין גלעד
הנדסאי חשמל
1.1אזברגה רמדן
2.2אזולאי יצחק טל בהצטיינות יתרה
3.3אזולאי מאיר
4.4אלגום איתמר בנימין בהצטיינות
בהצטיינות
5.5אלחדד ליאור
6.6אלעורגאן עלא
7.7בוזגלו שמעון
בהצטיינות
8.8ביטון לירון
9.9בלילה רון
1010בעל הנס יוסף
1111ברבי לין
בהצטיינות
1212ברזנסקי גריגורי
1313גדיפי עאדל
1414גואטה יוגב
1515גלאד עלי
1616דהן רן
1717הרוש יאיר
1818הרשקוביץ איילת צביה
1919וירביאן טיגרן
2020זגורי עידן אלעזר
2121זוארי ניר
2222זינגר דוד בצלאל
2323חדד אמיר

2424חדד יאיר חנון דני
2525חולופוב סרגיי
2626חייטוב אלכסנדר
בהצטיינות
2727חיימי גיא
2828חנוכה פור חננאל
2929טל שלומי
3030ישי שלמה
בהצטיינות
3131כלפון אליאב אהרון
3232לוזנר איליה
3333לוי בן
3434מודזגברשווילי אברהם אבי
3535מויאל ערן
3636מוסקל נחמן ניר
בהצטיינות
3737מלמוד גרמן
3838ממן אביאל
3939מרציאנו ליאור
4040נסאסרה אחמד
4141נתן ישראל  -אריה
4242עבדו יערה
4343עביד חאטם
4444פייקדו דרבה
4545פלדמן איגור
4646פרי נתנאל אהרון
4747קאמר משה
4848קדוש חנן
4949קוטיק רוסטיסלב
בהצטיינות
5050קיקטנקו ולדימיר
בהצטיינות
5151קרן אור שאול
5252קרסנוב יורי
5353רחמים אלינור
5454שטיימן אלכסנדר
5555שלוי יאיר
טכנאי גרעין
1.1אבנעים אבי
2.2אוחיון משה
3.3אורנשטיין שי
4.4בנימיני ברק
5.5הוידה אלון
6.6זמיר יצחק
7.7חוזה שחר
בהצטיינות
8.8חיים הראל-הרצל
בהצטיינות
9.9יוספי אדיר
1010לוי אמיר
בהצטיינות
1111מנחם שלומי
1212מרקו איתן עזריאל
1313סמדגה מוטי
1414ספורטס רן
1515תימסית אורון יצחק
הנדסאי כימיה
1.1אבו מוסא בקר
2.2אבו מוסא מחמד
3.3אבו ענזה פאטמה
4.4אבו פריח עייאשה
5.5אבו רביעה כמאל
6.6אבקזר יצחק
בהצטיינות
7.7אוחיון אלון
בהצטיינות
8.8אוקנין יורם
9.9אזולאי משה
1010איפראימוב איה
1111אל גדיפה עודה
1212אמזלג לימור מור
1313ארונוב רומן
בהצטיינות
1414בוזגלו מאיר
1515בן-משה תמר
1616ברמן אולגה
1717ג’בארין דועא
1818גבועה יסמין
בהצטיינות
1919גדליה יגאל צבי
2020גוסב נדיה נטע
2121גוסרסקי דניס
בהצטיינות
2222גרבאן רמזי
2323גרינפלד ולרי
2424דובוב פבל
בהצטיינות
2525דוידוב רומן
2626דנילנקו יקטרינה
2727וינר אורי חיים
2828טומפקוב ויקטוריה
2929יאשצ’וק טטיאנה
3030יוחאי איתי
בהצטיינות
3131יסייב אלכסנדרה
3232יפרמוב ילנה
3333יצחק דרור אשר
3434ירמק אירינה

3535כהן רועי
3636ליברמן אבי
3737מובשוביץ יוליה
3838מויאל ורד
3939מחאמיד היבא
4040מילר מאיר
4141מלך לוי
4242מסיקה ליאור
4343סורגנוב מיכאל
4444סיבוני אושר אשר
בהצטיינות
4545סייד גאדה
4646סמואל סרקלם
4747סמויילוביץ יבגני
4848עדי הילה
4949עואודה מוחמד
בהצטיינות
5050עומסי חיים ליחיי
5151עמאש אחמד
בהצטיינות
5252פורמן ולדימיר
5353פלדמן יוליה
5454ציברוק אירינה
5555קומישקו ליובוב
5656קזינץ דניאל
5757קטקוב קונסטנטין
בהצטיינות
5858קינדירנקו ולדימיר
5959שיפילוב אירינה
6060שנבל נטע
6161שתיוי רודינה
הנדסאי מכונות
1.1אברהמי נטלי
2.2אברמוב דוד
בהצטיינות
3.3אזולאי אשר
בהצטיינות
4.4איפראימוב רומן
5.5איפרגן חיים אורגד
6.6אליהו תומר
7.7אעלמי נסים
8.8ארדורונאי יאיר
9.9ארן עמיחי מנחם
1010ביטון אלרן
בהצטיינות
1111ביצ’יחה אנדרי
1212בן עוליאל ישי
1313גוטמן מרדכי
בהצטיינות
1414ג’רפי חננאל
1515דמרי אדיר
1616דנון גל
1717דנינו ישראל
1818הבוט אורי
1919הרוש יניב שמואל
2020הרפנס צבי
2121ונגר דימיטרי
2222זברב דניס
בהצטיינות
2323זכרוב אלכסנדר
2424זריהון טריק
בהצטיינות
2525חכמון רוני
2626חמו מיכאל
2727חסקין דמיטרי
בהצטיינות
2828יאסי אריאל
2929יונקמן לירן
3030ישראל אלי
3131כהן אלעד פרזי מיכאל
3232ליריאה אושרי
בהצטיינות
3333סלע איתי
3434עמאש דיאב
3535עשור שמעון
3636פדלון צחי יוהן
3737פלוטניקוב דריה
3838פרץ ליאור מאיר
3939ציבוטרו צבי
4040צריקר עידן
4141שוקרון ינון
הנדסאי תוכנה
בהצטיינות
1.1אבו עיאדה ענאן
2.2אבן חמאד מנאר
3.3אזולאי מירב ברוריה בהצטיינות
בהצטיינות
4.4אמרוסי הודיה
5.5בוכניק אושרית ליז
בהצטיינות יתרה
6.6בייפוס לאה
בהצטיינות
7.7בן דוד ספיר
8.8ברנשטיין צביה ברכה
בהצטיינות
9.9גהלי אביה
1010גולדשטיין דבורה
1111דרליוק רומן
בהצטיינות
1212זינגר שרה גילה
בהצטיינות
1313חמלניצקי ולנטינה

המכללה הטכנולוגית באר-שבע ,רחוב בזל  ,71באר-שבע 84100

בקרו אותנו באינטרנטwww.tcb.ac.il :

בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

1414טיבקייב רומן
1515ימיני אפרת
1616כהן ישראל
1717כהן מיכל
בהצטיינות
1818לויט ירדן רבקה
בהצטיינות יתרה
1919מט שושנה
בהצטיינות
2020מרציאנו קרן
בהצטיינות
2121נגר הדסה
בהצטיינות
2222נויפלד שרה
2323סמוטני צופיה צפורה בהצטיינות
2424פופר תמר ציפורה
2525פיסקורסקי אנה
בהצטיינות יתרה
2626פל שירה
בהצטיינות יתרה
2727צפר שניר
בהצטיינות
2828קופרשטוק ליבי
2929רואש נדב
3030רזוריונוב ילנה
בהצטיינות
3131שמואלי מיכל
בהצטיינות
3232שמואלי רחל
הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אבו עמאר עומר
2.2איפראימוב יורי יאיר בהצטיינות
3.3אלוש לירון פרלה
4.4אליהו מיטל
5.5אנגל הילה
6.6ארגנטרו קליין מיכל
7.7בביז’אייב גבריאל
8.8בסא לילך
9.9גובר סיון
בהצטיינות
1010גולדשטין צליל
1111דידי כמימיס יניב
1212ויצמן נתנאל
1313ורסולקר אסנת
1414חלוה אייל דוד
1515חסון קרן
1616טדגי אבירם מאיר
1717לויט אלינור
1818לוסטיקמן מריה
1919מגידוב ז’אנה
2020מויאל אריאלה
2121מרסיאנו מרין
2222נסים אבירן
2323סבח אורי
2424סלע חן
בהצטיינות
2525סרוסי ניב
2626פיסקריוב אינה
2727קפוסטין לריסה
בהצטיינות יתרה
2828קרימר אהוד
2929רודובסקי גבריאל בהצטיינות יתרה
3030ריידר טטיאנה
בהצטיינות
3131רם יוסף
טכנאי תעשיה וניהול
בהצטיינות
1.1אביטל משה
2.2טהלקר אורנה
3.3מחפודה טל
4.4פיטוסי פליקס
בהצטיינות
5.5צרור עירן
6.6רחמני שלומי שלמה
בהצטיינות
7.7שטרית יניר
הנדסאי תקשורת חזותית
1.1אברוך מרגריטה
2.2אדלה וודה שרה
3.3אמרגי רות
בהצטיינות
4.4בלאט פייגא
בהצטיינות
5.5בלמן מיכאל
6.6ברסודסקי אנה
7.7הרפז לירון
8.8ולדמן הדסה אסתר בהצטיינות
9.9חג’אג’ תהילה
1010טופחי אודליה
1111יונדף אסתר
1212כהן אושר
1313כהן הדס
1414סגל אמין
1515סופר חנה
1616סוקול חיה הדסה
1717סויסה מיכל
1818עמר סיון
בהצטיינות
1919פאף שרה פאני
2020קרוק אולג
2121רגב ליזה
בהצטיינות
2222רוטנשטרייך מירי
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