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ציוני דרך שנת תשע”ד
יולי 2013
טקס חלוקת דיפלומות

היתר ערך ביקור בכיתת הנדסאי מכונות,
בהתמחות רכבות בשיתוף פרויקט עתידים,
רכבת ישראל ומשרד לפיתוח הנגב והגליל.
מסלול זה נפתח לראשונה במדינת ישראל,
כאן במכללה ובמכללה בצפון.

אוגוסט 2013
כנס חרום להצלת ההשכלה
הטכנולוגית בהתאחדות התעשיינים

כנס פתיחה תכנית אשבל למגזר
הבדואי

טקס חלוקת דיפלומות במכללה התקיים
ב ,4.7.13-במעמד ח"כ יצחק (בוזי') הרצוג,
יו"ר השדולה בכנסת להעצמת ההשכלה
הטכנולוגית ,יו"ר הועד המנהל ,מר פיני
בדש ,ראש עירית באר-שבע ,מר רוביק
דנילוביץ ונכבדים נוספים 319 .בוגרים קיבלו
דיפלומות ממגוון רחב של מגמות לימוד,
מהם  67בוגרים סיימו לימודיהם בהצטיינות
ו 7-בוגרים בהצטיינות יתרה קיבלו את
מדליית המכללה על הישגיהם הבולטים.

ביקור ח"כ שאול מופז בהשתתפות
אגודת הסטודנטים

ח"כ שאול מופז – יו"ר קדימה ,ביקר במכללה
הטכנולוגית ונפגש עם הנהלת המכללה
הטכנולוגית ויו"ר אגודת הסטודנטים ,מר
דני כפרי .במסגרת הביקור קיבל סקירה
על הפרויקטים המתקיימים במכללה ובין

תכנית מיוחדת של משרד הכלכלה,
נפתחה במטרה לעודד צעירים וצעירות
מהחברה הבדואית לרכוש השכלה איכותית,
שתאפשר להם השתלבות בתעשייה בנגב.
הפרויקט אשבל בשמו החדש הוא המשך
לפרויקט שילוב שהתקיים במכללה במשך
חמישה מחזורים .השינוי בפרויקט זה הוא
שהסטודנטים בתוכנית ישתלבו בכיתות
הקיימות לפי בחירתם והתאמתם .במסגרת
התוכנית ,המשתתפים שיבחרו לאחר תהליך
מיון ,יהיו זכאים לפטור משכר לימוד ,מלגת
קיום חודשית והחזרי נסיעות.

חברי כנסת ,תעשיינים בכירים וראשי מכללות
טכנולוגיות להכשרת הנדסאים ,התאספו
בכנס חירום להצלת ההשכלה הטכנולוגית,
בבית התאחדות התעשיינים ,וקראו לשרי
הממשלה לפעול בבהילות להצלת החינוך
הטכנולוגי .בכנס חירום שקיימו ,קראו חברי
פורום המכללות לשרי האוצר והכלכלה ,ח"כ
יאיר לפיד וח"כ נפתלי בנט ,לפעול להקצאת
תקציב מיוחד ,שיאפשר המשך הפעלת
עשרות מכללות ברחבי הארץ ואת פתיחת
שנת הלימודים הבאה.

כנס חשיפה של תכנית אשנ"ב
לראשונה בדרום

מכינת אשנ"ב הינה מכינה המיועדת
לאוכלוסייה המתמודדת עם נכות נפשית
והינה בשותפות המוסד לביטוח לאומי,
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משרד הבריאות ,חברת אשנ"ב והמכללה
הטכנולוגית .במהלך המכינה נחשפים
הסטודנטים למקצועות הבסיס ורוכשים
כלים יישומים להתמודדות עם הלימודים,
כאשר המטרה של התכנית היא לאפשר
להם בהמשך לרכוש השכלה ומקצוע לחיים.
בכנס השתתפו נציגים בכירים ממשרד
הבריאות ,נציגים בכירים מאגף השיקום
של המוסד לביטוח לאומי ,הנהלת אשנ"ב,
עובדים סוציאליים ,אנשי טיפול ,מתמודדים
ומשפחותיהם .את המכללה ייצגה בכנס גב'
לירון זינו ,דיקאנית הסטודנטים ומרכזת
המכינות האחראית על הפרויקט.

הכללית במכללות ,שהסתיימה רק לאחר
מו"מ מתיש ,בו חתמו נציגי פורום המכללות
עם נציגי משרדי הכלכלה והאוצר על מתווה
רב שנתי שאמור להצעיד את המכללות
לעידן חדש.

הזדהות התאחדות הסטודנטים
הארצית עם מאבקם של המכללות
הטכנולוגיות

ספטמבר 2013
משלחת סטודנטים מצטיינים
לגרמניה

משלחת סטודנטים מצטיינים מהמכללה
הטכנולוגית באר-שבע חזרה מביקור במרכז
הטכנולוגי ע"ש גרטרוד לוקנר בפרייבורג,
גרמניה .היה זה ביקור גומלין לביקור
משלחת סטודנטים מגרמניה שביקרה
במכללה וסיירה ברחבי הארץ .המשלחת
חזרה מלאת חוויות ותובנות על חשיבות
ההשכלה הטכנולוגית ,המאפשרת את
שגשוגה של התעשייה המקומית .בנוסף
יצרו הסטודנטים קשרים חברתיים עם
עמיתיהם הגרמנים .בראש המשלחת עמד
האדריכל אנדריי דויטש .במסגרת הסיור
הלימודי ביקרו הסטודנטים בגרמניה ,שוויץ
וצרפת.

ישיבת הנשיאות של התאחדות הסטודנטים
הארצית התקיימה במכללה הטכנולוגית
באר-שבע ,כאות הזדהות הסטודנטים עם
מאבק המכללות הטכנולוגיות .במהלך
ישיבת הנשיאות שמעו יושבי ראש האגודות
מכל רחבי הארץ סקירה קצרה על פעילות
המכללה הטכנולוגית ב"ש ,וערכו סיור
במעבדות המכללה .במהלך הישיבה
הפתיעו מנכ"ל המכללה ,מר דב תמיר,
והמשנה למנכ"ל המכללה ומרכז פורום
המכללות ,מר יעקב דור ,את יו"ר התאחדות
הסטודנטים הארצי ,מר אורי רשטיק,
והעניקו לו תעודת הוקרה ,על פועלו למען
ציבור הסטודנטים ההנדסאים ועל תמיכתו
הנחושה למען פורום המכללות הטכנולוגיות.

נובמבר 2013
אירועי פתיחת שנת הלימודים
במכללה בארגון אגודת הסטודנטים

אוקטובר 2013
המשבר בהשכלה הטכנולוגית

לאחר שלא צלח המו"מ בין נציגי פורום
המכללות עם המשרדים הרלוונטיים ,הוקם
אוהל מחאה מול כנסת ישראל שבו שבתו
רעב מנהלי מכללות מתל חי ועד באר-שבע.
בהמשך הוחרף המאבק ,עת החלה השביתה

ביקור הנהלת המכללה אצל האלוף
(במיל') אודי אדם והענקת אות יקיר
המכללה

אירועי פתיחת שנת הלימודים תשע"ד נדחו
בעקבות שביתת פורום המכללות ,שהשבית
את הלימודים במכללות המכשירות
הנדסאים במדינת ישראל ,בעקבות אפליית
התקצוב .חגיגות פתיחת השנה שאורגנו על
ידי אגודת הסטודנטים ,זכו להצלחה רבה
וסטודנטים רבים השתתפו בהפנינג הפתיחה.
לסטודנטים חיכו הרבה הפתעות ובסיומו
של היום התקיים מופע של הסטנדאפיסט
שחר חסון.

ביקור אצל האלוף (במיל') אודי אדם,
שהתמנה ליו"ר התעשייה הצבאית (בתפקידו
הקודם כיהן כמנכ"ל הקריה למחקר גרעיני).
הנהלת המכללה העניקה למר אודי אדם
את תעודת יקיר המכללה על פועלו לחיזוק
המכללה הטכנולוגית באר-שבע ,באמצעות
העשרת איכות הסטודנטים במקצועות
הטכנולוגיים ורתימתם של גורמי תמיכה
חיצוניים לתהליך.

דצמבר 2013
טקס קריאת הספריה ע"ש משה
אביסרור

טקס קריאת הספרייה במכללה הטכנולוגית
ע"ש משה אביסרור ,אשר עומד בראש
חברת הבניה הגדולה ,משה אביסרור ובניו,
התקיים ב ,19.12.13-במעמד משפחת
אביסרור המורחבת ,ראש עירית ב"ש ,מר
רוביק דנילוביץ ,יו"ר הועד המנהל וראש
מועצת עומר ,מר פיני בדש ,נשיא לשכת
המסחר והתעשיה וחבר מועצת העיר ,מר
יוסי דלויה ,חברי מועצת העיר ,סגל המכללה
נכבדים וסטודנטים .בסיום הטקס התגאה
משה בבניו ונכדיו אשר למדו בעבר במכללה
והצטיינו בלימודיהם .מר משה אביסרור
הוא יקיר העיר באר-שבע ויקיר המכללה
הטכנולוגית.

ינואר 2014

טקס מצטיינים במכללה

כנס חשיפה לתוכנית הנדסאים
לתחום הגז הטבעי

לראשונה במדינה ישראל!!! תכנית להכשרת
הנדסאים לתחום הגז הטבעי בשיתוף רשות
הגז הטבעי ,משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים ,המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ,עמותת ידידי עתידים ,קדימה מדע,
היחידה להכוונת חיילים משוחררים ובפיקוח
מה"ט במשרד הכלכלה .בכנס החשיפה
שהתקיים במכללה ,הוצגו מידע מקצועי
ולוח זמנים ע"י שותפי הפרויקט ,לקראת
פתיחת התכניות במרץ  2014אשר יכשירו
סטודנטים לתואר הנדסאי מכונות במגמת
משנה מערכות אנרגיה ובהתמחות גז טבעי.
מנכ"ל המכללה ,מר דב תמיר ,בירך את
שיתוף הפעולה הבין משרדי ,ושיבח את
היוזמה של השר סילבן שלום שאפשרה את
פתיחת התוכנית הייחודית.

פברואר 2014

ב 27.2.14-התקיים במכללה טקס הוקרה
מכובד ומרגש לסטודנטים המצטיינים
משנה ב' בגין הישגיהם בשנת הלימודים
תשע"ג .בטקס החגיגי שאורגן ע"י הדיקאנט
השתתפו  127סטודנטים מצטיינים ובני
משפחותיהם ,מהם  12סטודנטים מצטיינים
יתרה ,בעלי ממוצע ציונים  95ומעלה!!!
את הטקס כיבד בנוכחותו מר טל אל-
על ,סגן ומ"מ ראש העיר וממונה על תיק
איכות הסביבה בעירייה ,ואיחל לסטודנטים
להשתלב בעיר ולהשפיע על התפתחותה,
ולמכללה הרבה שנים של הצמחת דורות של
בוגרים מצטיינים ,במסגרת חגיגות ה.60-
בנוסף כיבדו בהשתתפותם והגיעו לחלוק
כבוד לסטודנטים המצטיינים ,נציגי מפעל
אינטל ונציגי הקריה למחקר גרעיני.

תערוכת עבודות במגמה לתקשורת
חזותית במסגרת פרויקטי הגמר של
הסטודנטים

במסגרת תערוכת העבודות במגמה
לתקשורת חזותית ,הוצגו פרויקטים ססגוניים
ויצירתיים אל מול קהל המבקרים .הפרויקטים
התמקדו בעיצוב תדמית ויזואלית לחברות
ועסקים .בכל אחד מהפרויקטים הוצגו אתרי
אינטרנט ,כרזות ומודעות פרסום ,כרטיסי
ביקור ,אריזות ,מוצרים ,חולצות מודפסות
ושלל אביזרים המייצגים מכלול תדמיתי
מסוגנן ומעוצב לעילא ולעילא של כל חברה.

אפריל 2014
ביקור שר הכלכלה נפתלי בנט

מרץ 2014
ביקור של נציגי קדימה מדע

ביקור ח"כ ד"ר שמעון אוחיון

ח"כ ד"ר שמעון אוחיון ,חבר ועדת החינוך
וועדת המדע מטעם מפלגת ישראל ביתנו,
ביקר במכללה הטכנולוגית במטרה להכיר
מקרוב את מגוון הפעילויות המתקיימות
במכללה .הוצגו בפניו מגוון פעילויות
לאוכלוסיות מיוחדות ,לרבות פרויקטים
עבור האוכלוסייה החרדית ,תכניות חדשות
עבור התעשייה וביניהם התמחות חדשה
בתחום הגז ,תכניות עבור המגזר הבדואי,
תכניות מ.ס.ע לתיירים .בדבריו ציין ח"כ
אוחיון ,שקיבל מידע רב בביקור ונחשף לנפח
העשייה המרשים המתקיים במכללה ,שיש
לו היבטים מקצועיים ,אקדמיים וחברתיים.

במסגרת שיתוף הפעולה להקמת מעבדות
גז ואנרגיה חדישות במכללה ,נוצר הקשר
הייחודי עם נציגי קדימה מדע (אורט
עולמי) ,אשר שותפים באמצעות תרומתם,
בהקמת המעבדות לענף המתפתח של הגז
הטבעי .נציגי קדימה מדע ובראשם מר אבי
גנון ,מנכ"ל קדימה מדע ,ביקרו במכללה
הטכנולוגית וסיירו במקומות בהם אמורים
לקום המעבדות החדשות בזכות תרומתם
האדיבה.

ב 1.4.14-התקיים ביקור מקצועי במכללה
של שר הכלכלה ,ח"כ נפתלי בנט ,מנכ"ל
משרד הכלכלה ,מר עמית לנג ,סגן שר
החינוך ,ח"כ אבי וורצמן ,במטרה להכיר
מקרוב את תחום ההנדסאים .המכובדים
שמעו סקירה מפי מנכ"ל המכללה ,מר דב
תמיר ,אשר חשף את מצוקת התקציב לצד
הישגים אדירים של המכללה .השר סייר
במעבדות המכללה ונפגש עם סטודנטים
במעבדות הכימיה .בסיום קיים דיון פתוח
עם הסטודנטים באודיטוריום של המכללה.
בסיום אמר" :אני קורא לצעירים באשר הם
לבחור בלימודי ההנדסאים ,אתם צריכים
להגיע וללמוד כאן במכללה את מקצועות
העתיד של המשק".

יריד תעסוקה ראשון במכללה
הטכנולוגית

אליפות אירופה בהרמת משקולות –
אנטולי מושיק

ארוע פרידה מנשיא המדינה
שמעון פרס

במסגרת חגיגות ה 60-להיווסדה של
המכללה ולאור חזרתו של ההנדסאי למרכז
בימת התעסוקה ,התקיים לראשונה במכללה,
יריד תעסוקה טכנולוגי ענק להנדסאים
בשיתוף עם גורמים מובילים בענף .בין
המשתתפים הבולטים היו חברות ומפעלים
מאזור הדרום בלבד וביניהם :כימאגיס ,פריגו,
וישיי-דיי דימונה ,לוריא רכיבים אלקטרוניים,
מפטגון ,נגב מינרלים תעשייתים בע"מ ,עשת
הנדסה ,חברת אביסרור ,קרלסברג-פריגת,
רותם  ,OPCי.ש .האחים יעקובי ,חברת
ערבה ,חום הנגב ,איסכור ,ווב מדיה חברות
כח אדם ועוד .ליריד הגיעו מתעניינים רבים
וביניהם בוגרים וסטודנטים לקראת סיום
לימודיהם ,מטרת היריד הייתה לשלב את
הבוגרים בשוק העבודה מיד בסיום הלימודים
ובכך להבטיח להם ניסיון והתמחות בתחום
אותו למדו.

מר דב תמיר ,מנכ"ל המכללה ומר יעקב דור,
משנה למנכ"ל הגיעו לעודד את הסטודנט
אנטולי מושיק ואשתו מרינה באליפות
אירופה בהרמת משקולות ,אשר התקיימה
בתל אביב .אנטולי היה הנציג היחיד
מנבחרת ישראל בתחרות הבינלאומית אשר
שודרה בערוץ הספורט .הסטודנט אנטולי
מושיק לומד במכללה הטכנולוגית ,במסלול
הנדסאי מכונות משולב שנה ב' ,ומשלב
במקביל ללימודיו את הספורט והעבודה,
אשר על כן הוענקה לו מלגת לימודים עבור
סמסטר ב'.

יו"ר הועד המנהל ,מר פיני בדש והנהלת
המכללה השתתפו באירוע פרידה מרגש
מנשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,שמסיים
בקרוב את כהונתו .נשיא המדינה התכבד
לכתוב דברי ברכה לספר ה 60-שנה למכללה
הטכנולוגית.

פתיחה חגיגית של תכנית
להכשרת הנדסאי מכונות עבור אינטל

מאי 2014
ביקור ח"כ רוברט אילטוב

ביקור סגן שר האוצר מיקי לוי
במסגרת הרמת כוסית לכבוד
חג הפסח

ביקורם של ח"כ מיקי לוי ,סגן שר האוצר,
ומר טל אל-על ,סגן ומ"מ ראש עיריית באר-
שבע ,התקיים ב ,9.4.14-במטרה להכיר את
הפעילות המגוונת המתקיימת במכללה .סגן
השר הבטיח לפעול לקידום האינטרסים
של ההשכלה הטכנולוגית בכנסת ובמיוחד
בנושא הפטור מארנונה .בסיום ביקורם
השתתפו בהרמת כוסית לכבוד חג הפסח
שהתקיימה בחדר מורים בהשתתפות עובדי
מנהל ,מרצים ועובדי תיכון מקיף ח'.

יוני 2014

ב 18.5.2014-התארח במכללה טכנולוגית
באר-שבע ח''כ רוברט אילטוב ,הנדסאי
בהכשרתו ,ממפלגת "ישראל ביתנו",
וולרי מגירוב ,חבר מועצת העיר באר-
שבע .במסגרת הביקור ,נחשף ח''כ רוברט
אילטוב למגוון הפעילויות במכללה ,התרשם
ממעבדות הכימיה ונפגש עם סטודנטים
לתואר הנדסאי .כמו כן ,שוחח עם סטודנטים
המשתתפים בפרויקט "מסע" וענה על
שאלותיהם.

בתאריך  8.6.14התקיים טקס פתיחה
של תכניות המיוחדת עבור מפעל אינטל
להכשרת הנדסאי מכונות/מכטרוניקה,
בהתמחות מיקרואלקטרוניקה ,במעמד מר
דניאל בן עטר ,מנהל מפעל אינטל קריית
גת ובכירים מאינטל .תכנית זו מצטרפת
לתוכניות הרבות בשיתוף התעשייה
המתקיימות במכללה בשנים האחרונות.

הפקת ספר  60שנות מצויינות
טכנולוגית

מנכ"ל המכללה הטכנולוגית מר דב תמיר
אסף ,כתב וערך ספר ,אשר כולל ארועים,
אישים ותמונות המספרות על  60שנות
פעילות במכללה הטכנולוגית .הספר הראשון
הוענק לנשיא מדינת ישראל ,מר שמעון פרס
באמצעות יו"ר הועד המנהל מר פיני בדש.

 60שנות מצויינות טכנולוגית

המכללה הטכנולוגית באר-שבע
ההנהלה ,סגל המרצים ועובדי המנהל

גאים ב 306-הנדסאים וטכנאים ,מקבלי דיפלומות מחזור נג’

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו גאמע רדאד
2.2אבו שולדם עומר
3.3אבוקרט משה
4.4אלגעאר רנדא
5.5אקסנפלד גנאדי
6.6בן ברוך דנה
7.7ברבי ערן ציון
8.8גבריאלי שילה
9.9גודה מאוזן
1010גורלובצקי ניקולאי
1111ויצמן שי
1212וקנין עומר
1313זבבורין אנדריי
1414חזן אושר נסים
1515כהן יצחק
1616כץ אייל
1717לוי יוגב
1818לנקרי עמר
1919מידד אסא
2020מימרן ברק
2121מסאלחה עלאא
2222מסלם שגיא
2323מסר אילון
2424נגר דור
2525פומין אולסיה
2626פטוחוב יעקב
2727רוזמבלט מקסים

בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

1.1אלון אסף יוסף
2.2אשר כפיר
3.3בונקר עמית
4.4בכטייב נליה
5.5בכר עידית
6.6דהיר אדם
7.7זנדני שני
8.8חדר נסים ניסן
9.9חצבי ספיר
1010טורדזמן מורן
1111כץ לאוניד
בהצטיינות
1212לוי לילך
1313ליטן אריק
1414לסרי מויאל אביה סעדה
1515מגל פרץ רתם
1616סנדרוסי אודליה
1717פרוג'נסקי קרינה
1818פרץ אתי
1919קלימי מרינה מרים
2020רדישבסקי מרינה
2121רחימה יצחק צחי
בהצטיינות
2222ריקמן ימית
2323שייחי אורטל

הנדסאי אלקטרוניקה

בהצטיינות

הנדסאי חשמל

1.1אבו מוסה מוחמד
2.2אבו סעד אנס
3.3אוסדון שגיא
4.4אטיה פרח
5.5איילין דנקאו
6.6בוזגלו ליאור-יוסף
7.7בוידיקמן רונן
8.8בידוש ברוך
9.9בן סימון צליל
1010בנימין מתן יוסי
1111ג'ראדאת קרין אמון
1212גרשולקר בן ציון
1313דביר ליאור
1414דיטשי יורם
1515וארלה סיסרו

בהצטיינות

הנדסאי קירור ומיזוג אוויר
1.1אבו עג'אג נאוי
2.2אבו קוידר מהאר
3.3אבו קטיפאן איוב

בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות

1.1אביטל דוד
2.2ורדי יוסף חיים
3.3ורסולקר שי
4.4כהן סיוון
5.5מויאל תומר
6.6שכטר אדיב

הנדסאי כימיה

בהצטיינות
בהצטיינות

1.1אבו זאיד נידא
2.2אבו רביעה מנסור
בהצטיינות
3.3אביר נגה
בהצטיינות
4.4אברהם יוסף
5.5אברהם יגאל
6.6אברמוביץ אהרן
7.7אוסמנוב אולגה
8.8אלגלאד סיהאם
9.9אלוס איתי
1010אליגה יסמין
1111אליגולאשוילי יצחק
1212אללוף שירלי
1313אלמלח אבשלום
1414אלפר אלכסנדרה
בהצטיינות
1515ביטון נופר
1616בן בניסטה נפתלי בהצטיינות יתרה
1717ברמן דימיטרי
1818בשורי אריק
1919גבאלי בלאל
2020גולדנפרב אלכסיי
בהצטיינות
2121גולצ'נקו איגור
2222גורלובצקי איוון
2323וובצ'נקו אנסטסיה
2424זבירוב גליה
2525זלטופולסקי ילנה
2626טל יאיר
2727טנסה סבטלנה
2828יוסף שי
2929יוספזון מרק
3030יעקב ארז
3131כהן איילון
3232לייבוביץ' מרינה
3333מבאשב לריסה
3434מדמוני יוסף
בהצטיינות
3535מירונוב יקטרינה
3636מישייב לריסה
3737ממוננקו אפרת
3838ממנה יעקב
3939מסיכה ליבי
4040מקרובסקי נטליה
4141מרחבקה אלון סטניסלב
4242מריאקרי אירינה
בהצטיינות
4343משעלי חגי
4444נורילוב איליה
4545סאסי רועי
בהצטיינות
4646סבן דברת דבורה
4747סבקה אלינה

 60שנות מצויינות טכנולוגית

בהצטיינות
בהצטיינות

הנדסאי מכונות

טכנאי גרעין

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

1.1בדלוב ויאצ'סלב
2.2בורופקר יאיר
3.3ויינשטוק מקסים
4.4טוזוב מרק
5.5טרבלסי נשומה שמעון
6.6יפרמוב מרק מתתיהו
7.7לוי חגית
8.8פינחוסוביץ' אלכסנדר
9.9ציפין פימה
1010רולבסקי ולדיסלב

1616ווסיהון אברהם
1717וקנין שלומי
1818זייד מוחמד
1919זלמנוביץ אופיר
2020זלצמן נתן
2121טויזר יקיר
2222טייטלבאום מיכאל
2323כספי אריאל
2424לוי עדיאל
2525מונטיאן מריאן
2626סאליגאוקר יניב
2727סאפי איוב
2828עשתר יאיר
2929פסטרנאק דויד
3030צמח שמעון
3131קפשיטר יבגני
3232רחמין רובי ראובן
3333שורבגי חמאדה
3434שינסילוב יבגני
3535שמילביץ ראובן

4848סצ'אקוב אירינה
4949עזרן מור אסתר
5050פנסיוק טטיאנה
5151פרסמן יבגניה
5252פרץ אלעד
5353פרץ תאיר אסתר
5454פרץ ענת
5555פרץ חיים
5656קויטיגר נלי
5757קויפמן יבגני
5858קומרוב סרגיי
5959קיסליאנסקי מרינה
6060קמחי מיטל סימה
6161קפלן קונסטנטין
6262רביבו נופר
6363רזניקוב דיאנה
6464שכטמן יקטרינה
6565שרף מקס

בהצטיינות
בהצטיינות

1.1אוסדון יעקב רועי יוחאי
2.2נאוגוקר שי
3.3אלכסייב אנטון
4.4אלמן דמיטרי
5.5בורבקר אביחי
6.6ביטון נתנאל (ישראל)
7.7בנימין לירון
8.8בריק זוהר
9.9ברששת ליאור
1010גורליק מילה
1111דהן אליאור
1212דייטש סטס
1313דמרי יעקב
1414דנון טל
1515וויס אריק שי
1616ווקנין מרדכי גיא
1717ויינשטיין אלכסיי
1818ורברוב אולג
1919זבודובסקי אלכסיי
2020יעקב שי
2121כהן ליאור
2222לוביץ מרק
2323ליוייב ארקדי
2424מגל גל
2525מירקין טטיאנה
2626מסיקה ברק
2727נקש גילעד
2828סקירה מאיר
2929פחימה אוהד זק
3030פריצקר נתן
3131פרץ דורון דוד
3232צריקר יניר
3333קובליבקר בוריס
3434קובלנקו אנדריי
3535קפלן יאיר
3636שוורצמן רועי
3737שפורקר אילן
3838ששון גיא

בהצטיינות
בהצטיינות

בהצטיינות

הנדסאי תוכנה

1.1אבו עביד סוהא ריבא
2.2אבו עסא סמאהר
3.3אביב יהלי
4.4אברמוב ברוך
5.5אומנסקי איגור
6.6אישנקו אנדרי
7.7אלבאז נאוה
8.8אלזיאדנה נאיף
9.9אפרגן הודיה
1010ארוטיוניאן סרגיי
1111בטיט נאוה
1212ביננפלד אביה רעות
1313ביתן תהילה
1414בלזרע שמעון
1515בער חנה
1616גבאי שרה
1717גרינבאום חנה רבקה
1818דרדיק שושנה
1919היילברון אביגיל
2020ורשל עדינה
2121וקנין אור-יה
2222וקנין אפרת

בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

2323חודוס מיכאל
2424חורי איילת
בהצטיינות יתרה
2525יום טוב טליה
2626כהן נעמה
2727כהן מלכה דבורה
בהצטיינות
2828לוינגר נועה תרצה
2929לוצאטו לטיסיה
בהצטיינות
3030ליבל חיה פייגה
3131לימור גיל
בהצטיינות
3232מילצקי דבורה
בהצטיינות
3333מינץ שרה אמילי
3434מנחם ברכה
3535מצרי צביה
בהצטיינות
3636מרציאנו רחל
3737נובוסלסקי לאוניד
3838סובעי דנה
3939עטאר נועה
4040עמנואל נחמה
בהצטיינות
4141פורוש תמר
4242צרנוביצקי הילה
4343קדם רחל
4444קלוגמן נחמה
בהצטיינות
4545קלוגמן ברכה ריבה
4646קרתי תמר
4747שוייגר נחמה
4848שוקרון עידן עמרם
בהצטיינות יתרה
4949שמואל תמר
בהצטיינות
5050שפירא אסתר

הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אבו סקיק פוא ד
2.2אבו עגאג עדואן
3.3אבו רקייק אינס
4.4אבוטבול ישראל
5.5אזולאי הילה
6.6אל קרינאוי רחמה
7.7אלעואידה רים
8.8בוחבוט לירן
9.9בוסי שירלי
1010ביבי ויקטור
1111בסא כפיר
1212בשירי חגי
1313גבועה סברין
1414וקנין אושרית
1515כהן אבי
1616כהן נאוה
1717כהן גיא
1818כרמל דה פריז קרן
1919מוכין סופיה
2020מלכה שרית
2121מסיל אל חי ישראל
2222נשאש צאברין
2323סטולר זאב
2424פזרקר נורית
2525פידצ'נקו סרגיי
2626קורן ירמיהו קרינה
2727קפיטלמן אנה
2828שטרית ירון
2929שירוקוב איזבל
3030שצ'ור יוליה

בהצטיינות

בהצטיינות

הנדסאי תקשורת חזותית
1.1אבו זאיד שוקרי
2.2אלייאני מיכל
3.3הרטשטיין ענת
4.4טברובסקי אנה
5.5כצנשטיין יונינה בתיה
6.6לב גילה
7.7מויאל צליל-ענת
8.8מור יוסף הילית
9.9סיניאגובסקי לייפר טלי
1010פלד הדר
1111קלר חנה
1212קריוקוב דריה
1313קרשניקוב ילנה
1414רזניק מאירה
1515ריואני הדסה
1616שבצקי אנסטסיה
1717שירזי יהודית אודיה
1818שלודקו יקטרינה

בהצטיינות
בהצטיינות

בהצטיינות
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