ציוני דרך שנת תשע”ה
יוני 2014
תערוכת עבודות של סטודנטים
מהמגמה לאדריכלות ברחבת העיריה

יולי 2014
טקס חלוקת דיפלומות

דרום של משרד הקליטה ,חברי מועצת עיר
באר שבע ,מר ולרי מיגירוב ורוסטיסלב
קרפמן ,מנכ"ל המכללה הטכנולוגית מר דב
תמיר ונציגי הסוכנות היהודית בבאר שבע.

ספטמבר 2014
פתיחת התמחות חדשה בתחום
הלוגיסטיקה

בתאריך  29.06.14התקיימה בגלריית עיריית
באר שבע תערוכת עבודות של סטודנטים
מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים במעמד:
מ"מ וסגן ראש העיר מר טל אל על ,חברת
מועצה עו"ד מינה קלמן ,מנכ"ל המכללה מר
דב תמיר ,משנה למנכ"ל המכללה מר יעקב
דור ,מרכז המגמה ד"ר מרטין סמיט ואוצרת
התערוכה הגב' רבקה רבינוביץ ,מרצה
ליסודות העיצוב במגמה לאדריכלות ועיצוב
פנים במכללה.
בתערוכה הוצגו פרויקטים של סטודנטים
משנים א' ו-ב' המשקפים את הנושאים
הנלמדים במגמה .מר טל אל על בירך
את הבאים וציין את ההתפתחות של
באר שבע כבירת ההזדמנויות והפיכתה
למטרופולין הרביעי בישראל.

טקס חלוקת דיפלומות במכללה התקיים
ב 1.7.14-במעמד הגב' לימור ניסן מנהלת
מה"ט במשרד הכלכלה ,יו"ר הועד המנהל
מר פיני בדש ,יו"ר האסיפה הכללית מר
משה אלמוזנינו ואורחים נכבדים נוספים.
 306בוגרים קיבלו דיפלומות 51 ,מהבוגרים
סיימו את לימודיהם בהצטיינות ומתוכם
 3בהצטיינות יתרה וקיבלו את מדליית
המכללה על הישגיהם הבולטים.

טקס סיום תכנית מסע והענקת
תעודות זהות לעולים החדשים

בתאריך  15.9.14נפתחה לראשונה במסגרת
המגמה להנדסת תעשייה וניהול כיתת לימוד
בהתמחות לוגיסטיקה .כל זאת כתוצאה
של מיזם משותף של מר בני אברהם רע"נ
לימודים בצה"ל .הכתה מורכבת מאנשי
קבע ,בעיקר במסגרת חיל האוויר ולומדת
במערכת שעות ייחודית .נוכח הדרישה
הגוברת בשוק העבודה להתמחות זו תמשיך
המכללה לקיים מגמת משנה זו גם בהמשך.

פתיחת תכנית מסע 2015

ביום ה'  24.7.14התקיים במכללה ,טקס מרגש
ובו הוענקו תעודות זהות לאזרחים חדשים,
מסיימי תכנית מ.ס.ע .בטקס נכחו מנכ"ל
משרד הקליטה עודד פורר ,אשר העניק
למסיימים את תעודות הזהות ,מנכ"לית
חברת מסע הגב' לירן אבישר ,מנהלת מרחב

כ 90-משתתפים חדשים של תכנית "מסע"
 TCBהגיעו לבאר שבע .המשתתפים
החדשים הגיעו מכל רחבי חמ"ע ומצטרפים
לאלפי הבוגרים שהשתתפו בפרויקט "מסע"
החל משנת  .2005הפרויקט הוקם במטרה
לעודד שהות של יהודים צעירים בישראל
לתקופה של  10חודשים ותרומתם לעידוד
העלייה לא תסולא בפז במיוחד לאור המצב
הביטחוני הנוכחי .המכללה הטכנולוגית באר
שבע מפעילה מספר תכניות מ.ס.ע וביניהם:
עיצוב גרפי ,מולטימדיה וגם תכנית ייחודית
של מ.ס.ע רופאים לנגב .תכניות מ.ס.ע .אלו
מתקיימות במסגרת המכללה הטכנולוגית
משנת  2008במהלך שנים אלו הגיעו קרוב ל
 700משתתפים כש 95% -עשו עליה ונשארו
בבאר שבע.

הסכם עם ארגון  World ORTקדימה
מדע

במהלך החודשים ספטמבר -אוקטובר
 2014התקיימו ביקורים ההדדיים של
משלחות סטודנטים בין המכללה לבין
מהמרכז הטכנולוגי ע"ש "גרטרוד-לוקנר"
בפרייבורג ,גרמניה .תחילה ערכו הסטודנטים
מבפרייבורג ביקור בישראל ובהמשך התקיים
ביקור גומלין של  8ימים בלתי נשכחים בו
השתתפו סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית
באר שבע שביקרו בעיר פרייבורג שבגרמניה.
בראש המשלחת יצא ד"ר מרטין סמיט מרכז
המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים.
המרכז הטכנולוגי "גרטרוד–לוקנר" קרוי
על שם (חסידת אומות העולם) מגרמניה
שהצילה יהודים במהלך השואה .המפגש
בין סטודנטים מישראל הלומדים במסלולים
טכנולוגיים לבין מקביליהם בגרמניה מאפשר
לחזק ולהעמיק קשרים בתחומי הטכנולוגיה
המתפתחים ,וכמובן להעמיק את ההכרות
הבין תרבותית.

הכשרה בינלאומית לצוות ההוראה
במסלולי הגז הטבעי

ביקור נציג קרן בט"ה וחלוקת מלגות

בסוף חודש אוקטובר התקיים במכללה
ביקור של נציגי קרן בט"ה ,הגב' דניאל
גרימבלט ,התורמת ומר דוד כץ ,חבר הקרן.
בביקור השתתפו :הנהלת המכללה ,דיקאנית
הסטודנטים וכן הוזמנו  2סטודנטים ,אשר
זכו במלגת בט"ה הנדיבה .הסטודנטים
תיארו בהתרגשות עד כמה מלגה זו הייתה
משמעותית עבורם והיוותה גורם משפיע
על סיום לימודיהם ועל עתידם .קרן בט"ה
תורמת מידי שנה מלגות נדיבות לסטודנטים
מצטיינים ,הלומדים במגמות טכנולוגיות
והינם בעלי צורך ונחיצות כלכליים .תמורת
המלגה מבצעים הסטודנטים חונכות
במסגרת מרכז סיוע לסטודנט ,הפועל
בדיקנאט הסטודנטים.

נובמבר 2014
ארגון  World ORTקדימה מדע ,המעודד
חינוך טכנולוגי-מדעי בפריפריה ,הודיע
על שותפות אסטרטגית עם המכללה
הטכנולוגית באר שבע ,במסגרתה הארגון
ישקיע כ 8-מיליון  ₪בפיתוח המכללה.
במסגרת שיתוף הפעולה ,קדימה מדע
ישקיע בפתיחת מעבדות חדשות בתחומי
האלקטרוניקה ,מחשבים ,הנדסת גז
ורובוטיקה .עוד ישקיע הארגון בפיתוח
מסלולי לימוד חדשים ותכני הלימוד
במסלולים הקיימים .כמו כן ,יאפשר שיתוף
הפעולה שימור וגיוס מרצים איכותיים,
ויוצעו מלגות לימודים לסטודנטים.
הארגון רואה בשותפות זו ,חלק ממהלך
כולל של קדימה מדע להעמקת השותפות
עם מכללות טכנולוגיות בפריפריה ומאמין
כי הכשרה מקצועית טכנולוגית היא כלי
משמעותי לצמצום הפערים.

אוקטובר 2014
משלחת סטודנטים מצטיינים
לגרמניה

ציוני דרך שנת תשע"ה

טקס מצטיינים במכללה
הפיתוח המואץ של תחום הגז הטבעי מחייב
מספר רב של בעלי מקצוע בתחום האנרגיה
והגז הטבעי ,בעלי רישוי לעסוק במערכות גז
טבעי וכמובן בעלי הכשרה מתאימה.
כדי לקדם את ההכשרה בתחום ,המכללה
הטכנולוגית באר שבע חברה לגוף הכשרה
בינלאומי המומחה בהכשרת בעלי מקצוע
בתחום הגז הטבעי ,בהפעלת קורסי
ההכשרה ,ובהקניית ידע בתחום הגז הטבעי
(חברה בינלאומית  ODL Inc -מקבוצת
 .)Wood Groupהידע הבינלאומי שנרכש
והועבר למרצים המוסמכים של המכללה
ויועבר כמובן ללומדים במסגרת מסלולי
הלימוד השונים בכלל ובמסלולי ההנדסאים
בפרט.
במערכת קיימים מספר קווים ,על מנת
שהסטודנטים יוכלו לתרגל ,לפרק ולהרכיב
מכלולים שונים בה ,לאתר תקלות ולתקנן,
יחד עם שימוש במערכת בקרה SCADA
המהווה חלק מלימוד תהליכי שליטה ובקרה
על המערכות בהתאם לדרישות הקיימות
במפעלים שיעברו לשימוש במערכות הגז
הטבעי.

בתאריך ה 26.11.14-התקיים במכללה ,כמו
בכל שנה ,טקס הוקרה רב משתתפים ,מכובד
ומרגש לסטודנטים המצטיינים משנה ב',
בגין הישגיהם בשנת הלימודים תשע"ד.
בטקס החגיגי השתתפו  139סטודנטים
מצטיינים ובני משפחותיהם ,מהם 21
סטודנטים מצטיינים יתרה ,בעלי ממוצע
ציונים  95ומעלה!!! נתונים מרשימים אלו
וגידול שיטתי במספר המצטיינים מצביעים
על חתירתה של המכללה הטכנולוגית
והסטודנטים הלומדים בה למצוינות
בלימודים.
בטקס נכחו מר פיני בדש ,יו"ר הועד המנהל
של המכללה וראש מועצת עומר ,אשר
ברך את הסטודנטים המצטיינים ,והדגיש
את ההתפתחות העתידית של הנגב וציין
שבקרוב יהיה מחסור אדיר בהנדסאים.
המלגות חולקו באדיבות בנק לאומי ,בנוכחות
מנהל בכיר מר אילן נבון.

ביקור ראש עירית רהט מר טלאל
אלקרינאוי

מזוזה ע"י הרב יורם הכהן ,ציבור הסטודנטים
השתתף בפתיחה וטעם מהרפרטואר העשיר
של הקפטריה החדשה.

ביקור יו"ר מפלגת כולנו ח"כ משה
כחלון

טקס עובדים ותיקים

מר טלאל אלקרינאוי ,ראש עיריית רהט,
ערך ביקור במכללה הטכנולוגית באר שבע
על מנת להכיר מקרוב את מגוון הפעילויות
המתקיימות במכללה בכלל ואת הפעילות
של התחומים המקצועיים מול התעשיות
בדרום בפרט .במסגרת זו נפגש עם ועדת
ההוראה העליונה של המכללה וזאת על מנת
לבדוק אפשרויות לשיתופי פעולה עתידיים
במסגרת גיוס עובדים מקצועיים לפארק
התעשייתי "עידן הנגב" המהווה כיום את
אזור התעסוקה המשותף לשלושת הרשויות:
רהט ,בני שמעון ולהבים .ראש עיריית רהט
חתם בספר האורחים של המכללה.

דצמבר 2014
ביקור השר הרומני מר אובידיו ראצ'י

טקס עובדים ותיקים התקיים באולמי אגמים
בטקס המהווה את נקודת הציון האחרונה
לחגיגות ה .60-הנהלת המכללה ,בחרה
להעריך ולהוקיר את כל עובדי המכללה בכלל
ואת העובדים הוותיקים בפרט המציינים ,10
 30 ,20ו 40-שנות עבודה במכללה .בטקס
החגיגי הוענקה תעודת הצטיינות למחלקה
המצטיינת (דיקאנט הסטודנטים) וזאת על
מתן שרות יעיל ,אדיב ומקצועי לכל ציבור
הסטודנטים במכללה .
כמו כן נבחרו עובדים מצטיינים לשנת
תשע"ד על מסירותכם ומחויבותכם האישית
איש איש בתחומו .את הטקס כיבדו
בהשתתפותם חברי האסיפה הכללית וחברי
הועד המנהל של המכללה הטכנולוגית באר
שבע.

בטרם הבחירות התקיים מפגש של מנהלי
המכללות מכל רחבי הארץ במכללה
הטכנולוגית באר שבע עם מר משה כחלון,
(שר האוצר כיום) השר נחשף מקרוב
למצוקותיה של ההשכלה הטכנולוגיה
והתחייב להיות חבר נאמן בכנסת ובממשלת
ישראל ולהוביל יחדיו עם פורום המכללות
רפורמות לטובת החברה והתעשייה
בישראל .בזכות פעילות זו הוכנסו לראשונה
לקווי היסוד של ממשלת ישראל סעיף לגבי
המחויבות של ממשלת ישראל לקידום
ההשכלה הטכנולוגית .במסגרת ביקורו ערך
השר סיור במכללה ונפגש לשיחה עם ציבור
הסטודנטים במכללה הטכנולוגית.

שבת תרבות בהשתתפות מנכ"ל
המכללה

טקס הענקת מלגות צוק איתן

ביקור ממלכתי במכללה  -השר לענייני
תפוצות של רומניה מר אובידיו ראצ'י מקבל
את מדליית המכללה הטכנולוגית באר שבע
בטקס שנערך במכללה בהשתתפות דר' נתן
כהן  -יו"ר התאחדות עולי רומניה.
השר העניק במתנה לספריית המכללה –
ספר בנושא בניה אווירונאוטית.

הדלקת נר חנוכה ופתיחה חגיגית של
קפטריית הנריס

לאחר השקעה רבה במתחם הקפיטריה
נפתחה רשמית קפיטריית 'הנריס' עם הדלקת
נר ראשון של חנוכה .במעמד זה נקבעה

נר שביעי של חנוכה ,התקיים טקס הוקרה
והערכה לסטודנטים במכללה הטכנולוגית,
אשר שירתו במילואים במבצע "צוק איתן".
במהלך הטקס ניתנו תעודות הוקרה ל-
 63סטודנטים ,מתוכן  2סטודנטיות ו61-
סטודנטים מהמגמות השונות ,במעמד
נציגות בכירה של  .World ORTכמו כן,
הוענקו מלגות בסך  1600$לכל סטודנט.
מטרת הטקס הייתה להוקיר ולהודות מקרב
לב לסטודנטים שלנו ,אשר שירתו ותרמו
למען כולנו .ולהודות לשותפים :ארגון
הפדרציות היהודיות  JFNAעל תרומתם
הנדיבה לסטודנטים ,ולארגון קדימה
המדע  World ORT -על שיתוף הפעולה
וגיוס התרומה עבור הסטודנטים במכללה
הטכנולוגית באר שבע.

באירוע שבתרבות שהתקיים במשכן
אומנויות הבמה רואיין דב תמיר ,מנכ"ל
המכללה ע"י העיתונאי רועי כץ על  60שנות
פעילות המכללה הטכנולוגית ותרומתה
למטרופולין באר שבע.

ינואר 2015
טקס השקת מעבדות אנרגיה וגז
טבעי

המכללה הטכנולוגית באר שבע חנכה בסוף
ינואר  2015בטקס מרשים את המעבדות
החדישות באנרגיה ובגז הטבעי במעמד ח"כ
סילבן שלום ,אז שר התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים ,השר לפיתוח הנגב והגליל
והשר לשיתוף פעולה אזורי שיזם ומימן את
הפרויקט  ,יחד עם השותפים לפרויקט מ
קדימה מדע ובראשם מר אבי גנון  -מנכ"ל
קדימה מדע  .World ORT -השר סילבן
שלום התחייב להיות ידיד נאמן של ההשכלה
הטכנולוגית בממשלת ישראל והוכיח לכולם
שחלומות לפעמים גם מתגשמים.
פרויקט זה מהווה צעד משמעותי למכללה
שתהיה המרכז האזורי בנגב שיכשיר את כל
העוסקים בגז הטבעי ,אך זהו צעד גדול עוד
יותר לתעשיית הגז הטבעי ,שתהנה מבוגרי
המכללה ,מוכשרים ומוסמכים לעבודה בענף
הגז הטבעי.
כן השתתפו :מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב
והגליל גב' סיגל שאלתיאל הלוי ,מר נתן
ג'יבלי – מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב ,גב'
אוסנת שוחט מרשות הגז ,מר אמיר יגודה
מעתידים ,גב' מאיה שפרכמן-מפקחת מה"ט
ובכירים נוספים.

פברואר 2015
ביקור ראש מועצת נאות חובב מר
אנדריי אוזן

מרץ 2015
הענקת ספר  60שנה למכללה לנשיא
המדינה מר ראובן ריבלין

בסוף חודש מרץ  2015במסגרת טקס
פתיחת הלונדע בבאר שבע ,מוענק ע"י
מנכ"ל המכללה מר דב תמיר ספר  60שנות
מצוינות טכנולוגית לנשיא המדינה החדש
מר ראובן ריבלין שהביע בקיאות רבה עם
היכרותו את הנושא מקרוב.

אפריל 2015
יריד תעסוקה השני

מאי 2015
ביקור ראש עירית דימונה

בתחילת חודש מאי  2015התקיים ביקור
של ראש עיריית דימונה מר בני ביטון
במכללה הטכנולוגית באר שבע .מטרת
הביקור הייתה לבחון דרכים לשיתוף פעולה
בין העיר דימונה והמכללה הטכנולוגית
באר שבע .במהלך המפגש קיבל סקירה
אודות הפעילות המכללה בתחום ההשכלה
הטכנולוגית ונחשף לרבים מהפרויקטים
הייחודיים שמתקיימים במכללה בשיתוף
התעשייה.
במהלך המפגש התברר שמספר גדול של
סטודנטים מהעיר דימונה לומדים במכללה,
ראש העיר ביקש לחזק את פעילות המכללה
והבטיח לסייע בכל שיידרש מול משרדי
הממשלה .בסיום הביקור קיבל ראש העיר
דימונה את מדליית המכללה.

יוני 2015

אנדריי אוזן ראש המועצה התעשייתית
נאות חובב ,היה אורח המכללה הטכנולוגית
באר שבע ,סוכם על שיתוף פעולה במיוחד
בתחום ההנדסאים לתחום הגז הטבעי.
מר אוזן חתם בספר האורחים והוענקה לו
המדליה של המכללה.

ביקור נציגי  ORTטורונטו

משלחת מהנהלת World ORT Toronto
 Canadaביקרה במכללה הטכנולוגית

לקראת חתימה על הסכם הסופי לשיתוף
פעולה בין המכללה לבין קדימה מדע -
.World ORT

בתחילת חודש אפריל  2015התקיים המחזור
השני של יריד התעסוקה הייחודי בדרום
למקצועות הטכנולוגיים .מאות משרות
במגוון תחומים הנדסיים הוצעו לבוגרי
המכללה הטכנולוגית באר שבע .שותפים
מרכזיים בארגון היריד היו התאחדות
התעשיינים במרחב הדרום ,ארגון הקבלנים
והבונים של באר שבע והנגב ,לשכת
המסחר והתעשייה ,הסתדרות ההנדסאים
וזאת במטרה ליצור את החיבור המושלם
בין המעסיקים המגוונים לבין ההנדסאים
המדופלמים של המכללה ,תוך מתן סיוע
לסטודנטים הנמצאים לקראת סיום
הלימודים ע"י חשיפתם לגופי התעסוקה
המובילים בנגב על מנת להבטיח להם
קבלת ניסיון והתמחות בתחום אותו למדו,
ובכך לתרום להגברת המודעות להשכלה
הטכנולוגית ולחשיבותה לפיתוח המשק
בכלל והתעשייה בפרט .ברכות למארגנים
ליעקב דור ויעל גבאי.

חנוכת מועדון הסייף באולם הספורט
של המכללה

בתאריך  14.06.5התקיימה חנוכת מועדון
הסייף במעמד ראש העיר ,נציגי איגוד
הסייף הארצי ונציגי הספורט מחברת
כיוונים ועיריית באר שבע .את מועדון הסייף
מנהל כיום מר גריגורי גרוס .זוהי למעשה
המשכיות למועדון הסייף המיתולוגי שהיה
קיים במכללה בשנות ה 80 -שזכה להישגים
רבים כאשר השיא היה בזכייה באליפות
ישראל של אלינור ארציאלי ,מועדון הסייף
נוהל ע"י הגב' רחל ול.

המכללה הטכנולוגית באר-שבע

ההנהלה ,סגל המרצים ועובדי המנהל
גאים ב 335-הנדסאים וטכנאים ,מקבלי דיפלומות מחזור נד’

הנדסאי הנדסה אזרחית

1.1אבו גאמע נדאל
2.2אבו עיאדה דיא
3.3אביטל אלעד
4.4אבקסיס רות
5.5אברמוביץ' דמיטרי
6.6אוזן איתי
7.7אוחיון שמעון
8.8אוחיון שלומי
9.9אולר אלכסנדר
1010אוסין מיכאל
1111אזולאי עידו
1212אלון יוגב
1313אלעוקבי מוחמד
1414אלפסי נתנאל
1515אלקריני מוחמד
1616בודה אושרת
1717בוקריס מאיר מאור בהצטיינות
1818בטסקון דניאל
1919ביטון אילן
2020בכר עוזיאל
2121דמרי לירן
בהצטיינות
2222וייג מנחם מנדל
2323זבונט יקיר
2424חזן יעיש רפי
2525חמו אלעד
2626יאנוב איליה
2727יבדייב אלדר
2828כהן מור מוריס
2929לאלוז אהרון
3030ליברטי עומרי
3131מונטוגומרי שאלתיאל
3232מורדכייב מיכאל
3333משה דוד
3434משלי גיל שלמה
3535נגאוקר תומר
3636סרוסי ליאור סאסי
3737עובדיה אורן
3838שורץ שמואל

הנדסאי אדריכלות ועיצוב
פנים

1.1אביטבול אופיר
2.2איתם רבקה
3.3אל שאפעי חנאן
4.4אפשטיין יקטרינה
5.5בן יחיאל רביד
6.6ברבס לריסה
7.7גולדנשטיין ילנה
8.8גופרמן ילנה
בהצטיינות
9.9דמרי מורן ליבנת
1010זגורי רעות
1111זיינוטדינוב קרין
1212חולוד דניס
1313טובול ספיר
בהצטיינות
1414טיומקין יבגניה
1515טיחונוב יקטרינה
1616כהן אורית
1717כהן מאור
1818יהודה בת אל
1919יוגב אביטל
2020לובנוב דריה
2121ממן מורן רחל
בהצטיינות
2222נבוקוב פולינה
2323סוסנובסקי שני (ציפי)
2424סלפיאן יוליה
2525פולבאיה דיאנה
2626פרץ נופר
2727קובלצ'וק דוד
2828קפיטלמן איליה
2929קרבצ'נקו יוליה

הנדסאי כימיה

3030רבייב בלה
3131רודמן ג'ני
3232שטרית בר
3333שיכוורגר בת אל
3434שלום שירז שולה
3535שפיל אולה

הנדסאי אלקטרוניקה

1.1אלחזוב ארנסט
2.2ביזינצ'וק מרק
3.3גולדמן אדם
4.4חדד נתנאל
בהצטיינות יתרה
5.5כץ אילן
בהצטיינות
6.6סימונוב אנה
7.7צ'ירקוב יורי
8.8קדוש אמיל
9.9קולסניקוב איגור
בהצטיינות
1010רודניצקי דמיטרי

הנדסאי חשמל

1.1אבו פריח ג'האד
2.2אברהם דורון
3.3אברהמי בני דוד
4.4אהרוני עופר
5.5אל טורי רושדי
6.6אלקובי אדיר
7.7אסד ספואן
8.8ארדסטני נדב
9.9בן סימון דור
1010בראמי אסף
1111בשני לירון
1212גישבלינר יעקב
1313דגן לירן
1414דוידזון פבל
1515דמרי עודד
1616הבארי שלום סעדיה
1717ויזמן יקיר יוסף
1818ויינר שרון
1919ויצמן שיר
2020ולוטקר ליאור
2121טורדזמן דוד ישראל
2222ימין אייל
2323יפנוב דמיטרי
2424כהן ערן
2525כהן רוני
2626כהן אושרי
בהצטיינות
2727לוי רועי
2828מליקר אמיתי
2929מלכה רפאל
3030נשנז עידן
בהצטיינות
3131סבח צחי יצחק
3232פלג יוסי
3333פלג יוסי
3434פלג קורן לירון
3535פנש יצחק
3636פרגפור אדיב
3737ציון מישאל מנשה
3838רוזנברג רועי
3939שרגא גלעד מוריס
4040שרגא רועי פיליפ
4141תורגמן אופיר

הנדסאי קירור ומיזוג אוויר
1.1אבו קוידר סמיר

טכנאי גרעין

1.1אלוש שלום חיים
2.2דמרי אדיר
3.3יהב אליאור
4.4ליבמן דמיטרי
5.5עזרן ניר ישראל
6.6שטיימן דניאל

1.1אבו ליז
2.2אבו אלהיג'א אסרא
3.3אבויב נטליה
בהצטיינות
4.4אברבך ויאצ'סלב
5.5אדרי אביתר
6.6אוזור אולגה
7.7אוסטרובסקי יקטרינה
8.8אוקנין אדווה
9.9אחמנייב ילנה
1010אל עורגאן עיישה
1111אלגריסי ארז
בהצטיינות
1212אליה אלמוג
בהצטיינות
1313אפללו אדיר
1414ביטון שירן
1515ביטון עומרי
בהצטיינות
1616ביטון לירן
1717בללוב קונסטנטין
1818בן זנו שי
1919בן סימון יונתן אבי
2020בנאים רן
2121גליצנשטיין יצחק
2222גסניקוב לכצר סבטלנה
2323גרוזמן דמידיוק מריה
2424דוד ויקו בת אל
2525דולגופיאט אנטון
2626דורי לין רחל
בהצטיינות
2727הוידה חיים
2828ויינברג אלה
בהצטיינות
2929זכות נדב
3030זליאנודז'בו אולגה
3131טובול עידן
בהצטיינות
3232טלקר איתמר
3333יחיא ניב
3434יליזרוב יאנה
3535יפרח אוהד יהודה
3636כהן לינוי
3737כהן יועד ניסן
בהצטיינות
3838כהן מירב
3939לוק שי
4040ליטינסקי יאנה איילת
4141ליכטשטיין אירינה
4242לנצברג אנגלינה
4343לנקרי תום
4444מיכאילוב נדיה
4545מימון אלון
4646מלול חן
4747מרדכייב נטלי
4848ספנוב אוקסנה
בהצטיינות
4949סרוסי לירון
5050סרוסי דוד
5151פליסיאן ודים
בהצטיינות
5252פריד נתנאל
5353פרלמן אלינה
בהצטיינות
5454צריקר עומר
5555צ'רנוב אנה
5656קוקולייב ויאצ'סלב בהצטיינות
בהצטיינות
5757קטריבס חגי
בהצטיינות
5858רביבו דנה דינה
5959ריגלר רויטל
בהצטיינות
6060רפאלוב יוליה
6161שלומוב נטליה
6262שריקי ספיר

הנדסאי מכונות
בהצטיינות
בהצטיינות

1.1אביטן ניסן נסים
2.2אברג'ל צחי
3.3אברהם דוד
4.4אדרי נתנאל
5.5אוחנה אביאל
6.6אוחנה מאור

בהצטיינות
בהצטיינות

7.7איגנטנקו אלכסנדר
8.8אינטייב ניקולאי
בהצטיינות
9.9איצקוביץ גל
1010אלון אליאב
בהצטיינות
1111אלכסייב אלכסיי
1212אלעביד גאסם
1313אשר מיכה
1414בורבלו אלכסי
1515ביטון ישראל
1616ביטון אופיר
1717בלזרע אבי
1818בן טוב איתן
1919בנזינו שניר
2020בנימין שמעון
2121בר ליאור
2222בראנסי חמזה
בהצטיינות
2323בריצ'קוב אלכסיי
בהצטיינות
2424ברק אסף
2525גוטרמן לאוניד
2626גוליאנד לאוניד
2727ג'נאח ציון
2828גפרוב טימור
בהצטיינות
2929גרצוביץ' אנדרי
3030דהן עידן
3131דוידיאן ניר
3232דיין אדמונד מימון
3333דמרי אביעד
3434דסטה גשאו
3535דריאמוב איוון
3636הורביץ חי חנן
3737ואונונו שמעון
בהצטיינות
3838וורבנקו ויטלי
3939ויצמן יוסף
4040וישליצקי הדר אליעזר
4141ונונו דודו
4242חניה מני
4343טביב-זדה לירן
4444טבס קונסטנטין קובי בהצטיינות
4545טרופולסקי אלכסנדר בהצטיינות
4646יוניס דמיטרי
בהצטיינות
4747כהן שליו
בהצטיינות
4848כהן טל
4949לוברסקי אלכסנדר בהצטיינות
5050ליברטי אדם
5151מארון לויס
5252מדר יונתן
5353מואיסייב מרק
5454מוצניק שרון
5555מורגנשטרן משה
5656מזרחי חגי
בהצטיינות
5757מיכליוב מקסים
5858מלמוד יבגני
5959מעלם רן דניאל
6060נחמני לביא
6161סיבהט דג'ג'או
6262סלומון אלירן
בהצטיינות
6363סלם שמעון
6464סער יפתח
בהצטיינות
6565עבו ניר חיים
6666עזריאל אברהם אביב
6767עשור שרון
6868פריגוז'י אמנואל מריו
6969פרידמן משה
7070פרישמן דניאל
7171פרש אשר
7272צדוקי ניר
7373ציגלניק יאיר
7474קדוש איציק
7575קרסיוב יבגני
בהצטיינות
7676קרסקס יעל
7777ראובני איתי

7878רגואן אלון
7979רוזיליו יוסף עומרי
8080שילר איתי
8181שלומי אסף
8282שלמה שלמה
8383שמש אליה ישראל
8484שני מוטי
8585שרמן סרגיי

בהצטיינות

הנדסאי תוכנה

1.1אבו מוסא עבדל רוחמן
בהצטיינות
2.2אגסייב יונתן
3.3אלסללמי אחמד
בהצטיינות
4.4ביטון מיטל
5.5ביטון מזל
6.6גטה שטה
בהצטיינות
7.7גלס בת שבע
בהצטיינות יתרה
8.8גמיל אור
9.9גרבוע בלאל
1010דדון אליאור
1111דרגילב פיליפ
בהצטיינות
1212זגזג אליהו
1313טולדנו שושנה
1414יופה אינה
בהצטיינות
1515מהלל יעל
1616מרק שושנה
1717סוקולובסקי אנדריי
1818פלנקר מיכאל
1919פרלשטיין אודי ה בהצטיינות יתרה
בהצטיינות
2020צברי צופיה
2121רייכקינד עדנה רות

הנדסאי תעשיה וניהול

1.1אבוחצירה אלירן
2.2בוכריס אבירן
3.3בלפר ויקטוריה
4.4בן שושן ערן
5.5ברבי חן מריאן
6.6גוברמן ורוניקה
7.7דרביטוב מרינה
8.8וקנין הדר אביגיל
9.9יוסף אדוארד
1010יוסף נועה זוהרה
1111מלכה יניב (מכלוף)
1212נזרי נתנאל ישראל
1313פרוזנסקי אלכסנדר
1414קצב שיר אושרית
1515רזניק אליזבטה תמר

בהצטיינות
בהצטיינות

בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות
בהצטיינות

הנדסאי תקשורת חזותית

בהצטיינות

1.1אביתן אפרת חנה
2.2אהרונוב לנה אורה
3.3איבלייב ארטיום
4.4אסולין דבורה
5.5בביז'אייב ארקדי אדם
6.6בורחס סוקה מרטין
בהצטיינות
7.7בן אברהם יעל
בהצטיינות
8.8בן יוסף נעמי
בהצטיינות
9.9דדון שלוה
1010זיו-אור מוריה
1111זלטמן עידית
1212חייט אביגיל
1313ישראל חנה צירל ויקטוריה
בהצטיינות

1414לוי מלמד הדס אסתר בהצטיינות
1515מיכאיליק מיכאל
1616קון יוליה
1717קרייף רעיה
1818רחמין אטל
בהצטיינות
1919רייס פרידה
2020שטיין לודמילה
בהצטיינות
2121שכטר איילה
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