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בוגרים ובוגרות נכבדים,

היום מוענקת לכם דיפלומה של הנדסאי או טכנאי.

סביר מאוד להניח כי תכללו בקבוצה של מעל שמונים אחוז מהבוגרים אשר עובדים במקצוע 
אותו למדו, ותישארו להתגורר בדרום.

המכללה הטכנולוגית באר שבע מציינת 60 שנה של מצויינות טכנולוגית. למכללה יותר מ-55,000 
בוגרים, מחציתם הנדסאים וטכנאים.

מחזור נ"ג 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 לימודי יום ואחרים למדו לימודים אשר שילבו לימודים ועבודה. חלקכם 
למד במסגרת לימודים משותפים עם מיטב התעשיות של המדינה. גם כיום קיים שיתוף פעולה 

הולך ומתרחב עם מפעלים כמו אינטל, טבע, כי"ל, קמ"ג רכבת ישראל, רשות הגז ועוד.

מספר הבוגרות והבוגרים אשר סיימו לימודיהם בהצטיינות גדל משנה לשנה.

לפני כשנה וחצי אישרה הכנסת את חוק ההנדסאי והטכנאי, אשר מסדיר את העיסוק ומשווה את 
מעמד ההנדסאים לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על משרות ובקידום מקצועי בגופים ציבוריים. 

תודה 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

חברי האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו )יו"ר(

מר אלברט אסף )סגן יו"ר(
דר' ישראל אייליג

מר פיני בדש
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' שרה רייכמן

מגיסטר ישראל שטרייכמן
מר דב תמיר

חברי הוועד המנהל
מר פיני בדש )יו"ר(

עו"ד אלקנה רובין )סגן יו"ר(
מר אלברט אסף

מר יעקב ויטנר
עו"ד יואב לאביוד

גב' עליזה מנור
פרופ' ג'ורג' מרקוביץ

פרופ' אלן סלומון
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

אבו רביעה מנסור. 1
שימוש בראגנט פנטון לטיפול   על הפרויקט: 

חדשני בשפכים תעשייתיים    
מסארווה מוחמד מנחה: 

טיפול בשפכים הינו חיוני והכרחי לשיפור 
איכות החיים ולפעילות התעשייה הכימית. 
בפרוייקט זה נבדקה השפעתו של ריאגנט 

פנטון להורדת ריכוז חומרים אורגנים בזרם 
השפכים הכללי. התוצאות הראו ששימוש 
בראגנט פנטון הינה שיטה יעילה, פשוטה 

ומהירה לטיפול בשפכים, ולכן ניתן להיעזר 
בו להורדת ריכוזי חומרים אורגניים בשפכים 

לפני טיפול ביולוגי )להקטנת העומס( ובמקרים 
מסוימים שיטה זו עשויה להחליף לגמרי את 

הצורך בטיפול הביולוגי.

כרמל דה פריז קרן. 2
תקני זמן לברז השקיה   על הפרויקט: 

במפעל נטפים    
גב’ גרשון נטלי מנחה: 

בפרויקט נעשה שילוב והתאמה של טכניקות 
חישובי מדידת עבודה יחד עם פונקציות ייצור 

אוטומטיות קשיחות ככלי לקביעת הזמן הצפוי 
לייצור יחידות תפוקה לברז השקייה מדגם 

"קומב". ובהתאמה לקבוע כושר ייצור מעשי 
ככלי תכנוני.

אבו קוידר מהאר. 3
חדר צינון וקירור לאיחסון   על הפרויקט: 

תפוחי עץ    
ד"ר חבצקין לב מנחה: 

בתכנון חדר הקירור הושם דגש על תכנון של 
חדר צינון בטמפרטורת הסביבה  לטמפרטורת 

האחסון בחדר הקירור וזאת בתהליך מהיר 
וללא פגיעה במוצר , לשינועו ואחסונו לפרקי 

זמן ארוכים.

וינשטוק מקסים, יפרמוב מרק. 4
מערכת שליטה מרחוק   על הפרויקט: 

למדידת מרחק    
ד”ר נתן בן חיל,  מנחים: 
מר איגור שטיין   

תכנון מערכת לבקרת מרחק בעזרת צמד 
משדר/מקלט אולטרסוניים עד טווח של 

ארבעה מטרים. המערכת מותקנת על מנוע 
סרוו ומופעלת בשלט אינפרא אדום. לתכנון 

המערכת נעשה שימוש בכלי תכנון מתקדמים 
כאשר מערכת המשדר והמקלט מבצעים 

תנועה בעזרת חיישנים ומיקרו בקרים.

בידוש ברוך. 5
תכנון מערכת חשמל למתקן   על הפרויקט: 

התפלת מים    
מר ויינר צבי,  מנחה: 

מר חקשור יהודה   

תכנון מערכת חשמל ייעודית למתקן להתפלת 
מים. בתכנון המערכת נעשה שימוש בהתקנים 

ייחודיים ובטכנולוגיות מתקדמות. תכנון 
המערכת לוקח בחשבון התפתחות עתידית 

של המתקן והרחבתו.

מירקין טטיאנה, לוביץ מרק. 6
מערכת לגלילה מהירה של   על הפרויקט: 

צנרת בקו היצור    
מר צבייק אלכסנדר מנחה: 

במפעל "נטפים" המייצר צנרת השקיה בקו 
היצור קיימת מערכת לגלילת הצנרת על תוף. 
עם שיפור תכונות חומר הצינור, תהליך היצור 

נעשה מהיר יותר, אך מערכת גלילת הצינור 
לא איפשרה ייצור בקצב מהיר. הסטודנטים 

תכננו מערכת חדשה לגלילה מהירה של של 
הצנרת. המערכת נבנתה ושולבה בקו הייצור 

במפעל. מערכת זו הגדילה את תפוקות הייצור 
של המפעל.

ראש המדור: גב’ אסתר אקוע, מזכירה: גב’ אסתר רוזנטל 
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יופה אינה, מורזוב סטניסלב. 7
סדרן קבצים  על הפרויקט: 

מר ברגמן איגור   מנחה: 
מר חרסונסקי מיכאל   

הפרויקט מאפשר ניהול ,חיפוש, הצגה של 
כל סוגי קבצים בדיסק קשיח בקליק אחד. 

הפרויקט כתוב בשפות: C-Sharp עם שימוש 
בטכנולוגיה Direct X ו-XML. בפרויקט נעשה 

שימוש באלגוריתמים מורכבים.

ערן ברבי. 8
בניית מבנה חדש בבית חולים  על הפרויקט: 

מר זייצ'יק זכר מנחה: 

הפרויקט עסק בתכנון ביצוע בניית מבנה 
חדש בהיקף של 2,000 מ"ר בסביבה פעילה. 

בפרויקט נאלץ הסטודנט לבחון חלופות 
לביצוע מיטבי ומהיר תוך שמירה על שיגרת 

התפעול של בית החולים ועמידה באתגר 
הבטיחות.

קרשניקוב לנה. 9
בית קולנוע לסרטי אימה  על הפרויקט: 

גב’ יוליה קורנבלט  מנחות: 
גב’ סשה דונייבסקי   

עיקרו של פרויקט זה הוא עיצוב תדמית על 
שלל רכיביה לבית קולנוע המתמחה בסרטי 
אימה. הפרויקט מצטיין בהעברת מסר דרך 

עיצוב קונספטואלי המצליח לשדר לצופה את 
ערכי היסוד ה"מפחידים" של בית הקולנוע 
תחת מעטפת של הומור. הפרויקט מצטיין 

בעיצוב ובהצגת הקונספט דרך איורים 
מקוריים שנעשו על ידי הסטודנטית יחד עם 

יצירת אלמנטים גרפיים וטיפוגרפיים תוך 
בחירת פלטת צבעים מדויקת וכתיבה שיווקית 
נכונה. כל אלו משדרים לצופה חוויה טוטאלית 

ומכאן – אמינה של מקום ייחודי בנוף בתי 
הקולנוע המוכר לנו.

ויצמן שי. 10
שיקום רחוב הכותל המערבי   על הפרויקט: 

בבאר-שבע    
מר דמרי אריאל מנחות: 

הפרויקט עסק בתכנון וניהול ביצוע עבודות 
שיקום הרחוב תוך התמודדות עם עבודות 

ברחוב פעיל ושמירה על נגישות מרבית 
למבנים לאורך הרחוב בתקופת ביצוע 
העבודות. בפרויקט נבחנו מס' חלופות 

טכנולוגיות לביצוע מיטבי ועמידה באתגר 
בטיחות עוברי הדרך ברחוב.

מזרחי מיכל. 11
מתחם ספורט וחוגים  על הפרויקט: 

מר דויטש אנדרי מנחה: 

הפרויקט מהווה דוגמה חיובית לתכנון עכשיוי. 
פונקציונליות ואסתטיקה משולבים זה בזה. 

ולא אחד על חשבון של השני. בפרויקט 
זרימה מאוד טבעית של החללים, הקשורים 
במעברים קצרים. הדבר הזה, גורם לחיסכון 

משמעותי בשטח המבנה. הרעיון החזותי 
משדר כוח ואומץ, בדיוק כמו שמכון כושר 

צריך להיות. חומרי הגימור נבחרו בהקפדה, 
כדי לתת תשובה לקומפוזיציה חזותית.
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סיימו לימודיהם בהצטיינות

סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאי כימיה� 1 בן בניסטה נפתלי 
הנדסאית תוכנה� 2 יום טוב טליה 
הנדסאית תוכנה� 3 שמואל תמר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה
הנדסאי חשמל� 1 אוסדון שגיא 
הנדסאי חשמל� 2 בידוש ברוך 
הנדסאי חשמל� 3 בנימין מתן יוסי 
הנדסאי אלקטרוניקה� 4 יפרמוב מרק מתתיהו 
הנדסאי חשמל� 5 צמח שמעון 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
הנדסאי מכונות� 1 גורליק מילה 
הנדסאי מכונות� 2 דייטש סטס 
הנדסאי מכונות� 3 סקירה מאיר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית � 1 לב גילה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 2 כצנשטיין יונינה 
הנדסאית תקשורת חזותית� 3 קרשניקוב ילנה 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול� 1 אבו סקיק פואד 
הנדסאית תעשיה וניהול� 2 בוסי שירלי 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית� 1 חזן אושר נסים 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 2 מימרן ברק 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 3 מסלם שגיא 
הנדסאי הנדסה אזרחית � 4 מסר אילון 
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סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין
הנדסאי כימיה� 1 אברהם יוסף 
הנדסאית כימיה� 2 אביר נגה 
הנדסאית כימיה� 3 ביטון נופר 
הנדסאי כימיה� 4 גולצ'נקו איגור 
הנדסאית כימיה� 5 מירונוב יקטרינה 
הנדסאי כימיה� 6 משעלי חגי 
הנדסאית כימיה� 7 סבן דברת דבורה 
הנדסאית כימיה� 8 עזרן מור אסתר 
הנדסאית כימיה� 9 פנסיוק טטיאנה 

הנדסאי כימיה� 10 קומרוב סרגיי 
הנדסאית כימיה� 11 קויטיגר נלי 
טכנאי גרעין� 12 ורסולקר שי 
טכנאי גרעין� 13 מויאל תומר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
הנדסאית תוכנה� 1 אביב יהלי 
הנדסאי תוכנה� 2 אלזיאדנה נאיף 
הנדסאי תוכנה� 3 ארוטיוניאן סרגיי 
הנדסאית תוכנה� 4 ביננפלד אביה רעות 
הנדסאי תוכנה� 5 בלזרע שמעון 
הנדסאית תוכנה� 6 היילבורן אביגיל 
הנדסאית תוכנה� 7 וקנין אור-יה 
הנדסאית תוכנה� 8 וגשל עדינה 
הנדסאית תוכנה� 9 לוינגר נעה תרצה 

הנדסאית תוכנה� 10 ליבל חיה פייגה 
הנדסאית תוכנה� 11 מילצקי דבורה 
הנדסאית תוכנה� 12 מינץ שרה אמילי 
הנדסאית תוכנה� 13 מרציאנו רחל 
הנדסאית תוכנה� 14 פורוש תמר 
הנדסאית תוכנה� 15 קלוגמן ברכה ריבה 
הנדסאית תוכנה� 16 שפירא אסתר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 1 לוי לילך 
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים� 2 ריקמן ימית 



 סיימו לימודיהם כחוק
)זכאים לדיפלומה( מחזור נג’
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המגמה להנדסה אזרחית
מר אריאל דמרי מרכז המגמה 

גב' טלי ביטון מזכירות המגמה 

מר אבקסיס אופיר, גב’ בלטין אינה, דר’ בנגרט אנטולי, דר’ גור יהויכין,  מרצי המגמה 
מר דוידוביץ' עמית, מר דויטש אנדרי, מר דמרי אריאל, גב’ וולסקי נורית,    

מר זייציק זכר, מר חדד דוד, מר חקשור יהודה, מר טרנטול ארקדי, גב’ כהן דבורה,    
מר לופו דורין, מר סטרז'בסקי דמיטרי, גב’ צוקרמן ריטה, מר צידון גיורא,     

גב’ קדוש סימה, גב’ קוצין הניה, גב’ שיפרין ילנה, מר קריספין איתי, מר שכטר מרק,     
גב’ פרידמן שרה   

הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו גאמע רדאד� 1
אבו שולדם עומר� 2
אבוקרט משה� 3
אלגעאר רנדא� 4
אקסנפלד גנאדי� 5
בן ברוך דנה� 6
ברבי ערן ציון� 7
גבריאלי שילה� 8
גודה מאוזן� 9

גורלובצקי ניקולאי� 10
ויצמן שי� 11
וקנין עומר� 12
זבבורין אנדריי� 13
חזן אושר נסים� 14
כהן יצחק� 15
כץ אייל� 16
לוי יוגב� 17
לנקרי עמר� 18
מידד אסא� 19
מימרן ברק� 20
מסאלחה עלאא� 21
מסלם שגיא� 22
מסר אילון� 23
נגר דור� 24
פומין אולסיה� 25
פטוחוב יעקב� 26
רוזמבלט מקסים� 27
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המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
ד"ר מרטין סמית מרכזת המגמה 

אדריכל אנדרי דויטש מרכז פרוייקט גמר 

גב' גילה הרשקוביץ מזכירות המגמה 

מר אביטבול אריק, מר טויטו יעקב, גב’ אלינסקי-סלוצקי מירי,   מרצי המגמה 
מר אלגרט אליהו, גב’ בז’ה נאוה, מר גלברט דב, דר’ גור יהויכין,     

מר דויטש אנדרי, גב’ דוסיק דניאלה, מר זייצ'יק זכר, מר זריק רמזי,     
מר לופו דורין, גב' קוצ'ין הניה, גב’ רבינוביץ רבקה, גב’ שניר רות,    

גב’ פרידמן שרה   

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אלון אסף יוסף� 1
אשר כפיר� 2
בונקר עמית� 3
בכטייב נליה� 4
בכר עידית� 5
דהיר אדם� 6
זנדני שני� 7
חדר נסים ניסן� 8
חצבי ספיר� 9

טורדזמן מורן� 10
כץ לאוניד� 11
לוי לילך� 12
ליטן אריק� 13
לסרי מויאל אביה סעדה� 14
מגל פרץ רתם� 15
מזרחי מיכל� 16
סנדרוסי אודליה� 17
פרוג'נסקי קרינה� 18
פרץ אתי� 19
קלימי מרינה מרים� 20
רדישבסקי מרינה� 21
רחימה יצחק צחי� 22
ריקמן ימית� 23
שייחי אורטל� 24

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נג’



בוגרי מחזור נג’

11

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 

דר’ בן חיל נתן, גב’ ברוק אינה, גב’ ווליך ברוניה, מר זיסק שמעון, מר חקשור יהודה,    מרצי המגמה 
גב’ טלשבסקי אלוירה, מר כהן ניר, מר לוי אלון, מר מימון משה, גב’ סוקוליק קלרה,    

גב’ סנדלר מרים, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ צרניאק ילנה, גב’ קוצ’ין הניה, מר שטיין איגור,     
מר שכטר מרק, גב’ פרידמן שרה   

הנדסאי אלקטרוניקה
בדלוב ויאצ'סלב� 1
בורופקר יאיר� 2
ויינשטוק מקסים� 3
טוזוב מרק� 4
טרבלסי נשומה שמעון� 5
יפרמוב מרק מתתיהו� 6
לוי חגית� 7
פינחוסוביץ' אלכסנדר� 8
ציפין פימה� 9

רולבסקי ולדיסלב� 10

הנדסאי חשמל
אבו מוסה מוחמד� 1
אבו סעד אנס� 2
אוסדון שגיא� 3
אטיה פרח� 4
איילין דנקאו� 5
בוזגלו ליאור-יוסף� 6
בוידיקמן רונן� 7
בידוש ברוך� 8
בן סימון צליל� 9

בנימין מתן יוסי� 10
ג'ראדאת קרין אמון� 11
גרשולקר בן ציון� 12
דביר ליאור� 13
דיטשי יורם� 14
וארלה סיסרו� 15
ווסיהון אברהם� 16
וקנין שלומי� 17
זייד מוחמד� 18
זלמנוביץ אופיר� 19
זלצמן נתן� 20
טויזר יקיר� 21
טייטלבאום מיכאל� 22
כספי אריאל� 23
לוי עדיאל� 24

מונטיאן מריאן� 25
סאליגאוקר יניב� 26
סאפי איוב� 27
עשתר יאיר� 28
פסטרנאק דויד� 29
צמח שמעון� 30
קפשיטר יבגני� 31
רחמין רובי  ראובן� 32
שורבגי חמאדה� 33
שינסילוב יבגני� 34
שמילביץ ראובן� 35
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המגמה להנדסה כימית וגרעין
גב’ פלהנדלר מרים מרכזת המגמה 

גב’ ציפי כהן מזכירות המגמה 

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

דר’ גולדבאום יוליה, מר יהודה חן, דר’ משלביץ אלכס, מר נחמיאס שלמה,  מרצי המגמה 
גב’ פופוב מריה, גב’ פלהנדלר מרים, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ פרידמן שרה,    

גב’ שיימן מיכל, גב' רותם ורד   

הנדסאי כימיה
אבו זאיד נידא� 1
אבו רביעה מנסור� 2
אביר נגה� 3
אברהם יוסף� 4
אברהם יגאל� 5
אברמוביץ אהרן� 6
אוסמנוב אולגה� 7
אלגלאד סיהאם� 8
אלוס איתי� 9

אליגה יסמין� 10
אליגולאשוילי יצחק� 11
אללוף שירלי� 12
אלמלח אבשלום� 13
אלפר אלכסנדרה� 14
ביטון נופר� 15
בן בניסטה נפתלי� 16
ברמן דימיטרי� 17
בשורי אריק� 18
גבאלי בלאל� 19
גולדנפרב אלכסיי� 20
גולצ'נקו איגור� 21
גורלובצקי איוון� 22
וובצ'נקו אנסטסיה� 23
זבירוב גליה� 24
זלטופולסקי ילנה� 25
טל יאיר� 26
טנסה סבטלנה� 27
יוסף שי� 28
יוספזון מרק� 29
יעקב ארז� 30
כהן איילון� 31
לייבוביץ' מרינה� 32
מבאשב לריסה� 33

מדמוני יוסף� 34
מירונוב יקטרינה� 35
מישייב לריסה� 36
ממוננקו אפרת� 37
ממנה יעקב� 38
מסיכה ליבי� 39
מקרובסקי נטליה� 40
מרחבקה אלון סטניסלב� 41
מריאקרי אירינה� 42
משעלי חגי� 43
נורילוב איליה� 44
סאסי רועי� 45
סבן דברת דבורה� 46
סבקה אלינה� 47
סצ'אקוב אירינה� 48
עזרן מור אסתר� 49
פנסיוק טטיאנה� 50
פרסמן יבגניה� 51
פרץ אלעד� 52
פרץ תאיר  אסתר� 53
פרץ ענת� 54
פרץ חיים� 55
קויטיגר נלי� 56
קויפמן יבגני� 57
קומרוב סרגיי� 58
קיסליאנסקי מרינה� 59
קמחי מיטל סימה� 60
קפלן קונסטנטין� 61
רביבו נופר� 62
רזניקוב דיאנה� 63
שכטמן יקטרינה� 64
שרף מקס� 65

טכנאי גרעין
אביטל דוד� 1
ורדי יוסף חיים� 2
ורסולקר שי� 3
כהן סיוון� 4
מויאל תומר� 5
שכטר אדיב� 6

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

גב’ איילה באום מזכירות המגמה  

מר ארקדי פידלמן טכנאי מעבדה ראשי  

מר בן יאיר רותם, ד"ר גולדבאום יוליה, מר גליק יעקב, גב’ ווליך ברוניה,  מרצי המגמה  
מר חקשור יהודה, מר חרסונסקי מיכאל, מר פידלמן ארקדי,     

מר פינבלט חיים, גב’ פרידמן שרה, מר צבייק אלכסנדר, גב’ צוקרמן ריטה,     
גב’ צרניאק ילנה, מר קויפמן זאב, גב’ קוצ'ין הניה, גב’ שוורץ ויקטוריה,     

מר שכטר מרק    

הנדסאי מכונות
אוסדון יעקב רועי יוחאי� 1
נאוגוקר שי� 2
אלכסייב אנטון� 3
אלמן דמיטרי� 4
בורבקר אביחי� 5
ביטון נתנאל )ישראל(� 6
בנימין לירון� 7
בריק זוהר� 8
ברששת ליאור� 9

גורליק מילה� 10
דהן אליאור� 11
דייטש סטס� 12
דמרי יעקב� 13
דנון טל� 14
וויס אריק שי� 15
ווקנין מרדכי גיא� 16
ויינשטיין אלכסיי� 17
ורברוב אולג� 18
זבודובסקי אלכסיי� 19
יעקב שי� 20
כהן ליאור� 21
לוביץ מרק� 22
ליוייב ארקדי� 23
מגל גל� 24
מירקין טטיאנה� 25
מסיקה ברק� 26
נקש גילעד� 27
סקירה מאיר� 28
פחימה אוהד זק� 29
פריצקר נתן� 30
פרץ דורון דוד� 31

צריקר יניר� 32
קובליבקר בוריס� 33
קובלנקו אנדריי� 34
קפלן יאיר� 35
שוורצמן רועי� 36
שפורקר אילן� 37
ששון גיא� 38

הנדסאי קירור ומיזוג 
אוויר

אבו עג'אג נאוי� 1
אבו קוידר מהאר� 2
אבו קטיפאן איוב� 3
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המגמה להנדסת תוכנה
מר איגור ברגמן מרכז המגמה 

גב’ טלי ביטון מזכירות המגמה 

גב’ גרשון נטלי, גב’ פרידמן שרה, גב’ קוצ’ין הניה, גב’ שטטר ויולט, גב’ שניר רותי,  מרצי המגמה 
מר ברגמן איגור, מר חרסונסקי מיכאל, מר מלניק רומן, מר פינקלשטיין מיכאל,    

גב’ פיסקוברובה יוליה   

הנדסאי תוכנה
אבו עביד סוהא ריבא� 1
אבו עסא סמאהר� 2
אביב יהלי� 3
אברמוב ברוך� 4
אומנסקי איגור� 5
אישנקו אנדרי� 6
אלבאז נאוה� 7
אלזיאדנה נאיף� 8
אפרגן הודיה� 9

ארוטיוניאן סרגיי� 10
בטיט נאוה� 11
ביננפלד אביה  רעות� 12
ביתן תהילה� 13
בלזרע שמעון� 14
בער חנה� 15
גבאי שרה� 16
גרינבאום חנה רבקה� 17
דרדיק שושנה� 18
היילברון אביגיל� 19
וגשל עדינה� 20
וקנין אור-יה� 21
וקנין אפרת� 22
חודוס מיכאל� 23
חורי איילת� 24
יהלי אביב� 25
יום טוב טליה� 26
כהן נעמה� 27
כהן מלכה דבורה� 28
לוינגר נועה תרצה� 29
לוצאטו לטיסיה� 30
ליבל חיה פייגה� 31
לימור גיל� 32
מילצקי דבורה� 33
מינץ שרה אמילי� 34

מנחם ברכה� 35
מצרי צביה� 36
מרציאנו רחל� 37
נובוסלסקי לאוניד� 38
סובעי דנה� 39
עטאר נועה� 40
עמנואל נחמה� 41
פורוש תמר� 42
צרנוביצקי הילה� 43
קדם רחל� 44
קלוגמן נחמה� 45
קלוגמן ברכה ריבה� 46
קרתי תמר� 47
שוייגר נחמה� 48
שוקרון עידן עמרם� 49
שמואל תמר� 50
שפירא אסתר� 51

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נג’
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המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מר יחזקאל עזרא מרכז המגמה 

גב’ גילה הרשקוביץ מזכירות המגמה 

גב’ גרשון נטלי, גב’ יעקבלב טטיאנה, גב’ כהן רינה, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ קוצין אניה,  מרצי המגמה 
מר רגב אריה, גב’ שורמן שני   

הנדסאי תעשיה וניהול
אבו סקיק פואד� 1
אבו עגאג עדואן� 2
אבו רקייק אינס� 3
אבוטבול ישראל� 4
אזולאי הילה� 5
אל קרינאוי רחמה� 6
אלעואידה רים� 7
בוחבוט לירן� 8
בוסי שירלי� 9

ביבי ויקטור� 10
בסא כפיר� 11
בשירי חגי� 12
גבועה סברין� 13
וקנין אושרית� 14
כהן אבי� 15
כהן נאוה� 16
כהן גיא� 17
כרמל דה פריז קרן� 18
מוכין סופיה� 19
מלכה שרית� 20
מסיל אל חי ישראל� 21
נשאש צאברין� 22
סטולר זאב� 23
פזרקר נורית� 24
פידצ'נקו סרגיי� 25
קורן ירמיהו קרינה� 26
קפיטלמן אנה� 27
שטרית ירון� 28
שירוקוב איזבל� 29
שצ'ור יוליה� 30
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סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור נג’

המגמה להנדסת תקשורת חזותית
מר ריבזין אלי מרכז המגמה 

גב’ טלי ביטון מזכירת המגמה 

גב’ דונייבסקי סשה, גב’ פרידמן שרה, גב’ צוקרמן ריטה, גב’ קורנבלט יוליה,   מרצי המגמה 
גב’ רבינוביץ רבקה, מר אלגרט אלי, מר רבזין אלי, מר רגב אריה, גב' רון עידית   

הנדסאי תקשורת חזותית
אבו זאיד שוקרי� 1
אלייאני מיכל� 2
הרטשטיין ענת� 3
טברובסקי אנה� 4
כצנשטיין יונינה בתיה� 5
לב גילה� 6
מויאל צליל-ענת� 7
מור יוסף הילית� 8
סיניאגובסקי לייפר טלי� 9

פלד הדר� 10
קלר חנה� 11
קריוקוב דריה� 12
קרשניקוב ילנה� 13
רזניק מאירה� 14
ריואני הדסה� 15
שבצקי אנסטסיה� 16
שירזי יהודית אודיה� 17
שלודקו יקטרינה� 18



בוגרי קורסי הנדסאים וטכנאים
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים )בוקר(
אבוטבול יסמין� 1
אבוטבול אופיר� 2
אביטן נועה� 3
איתם רבקה� 4
אל שאפעי חנאן� 5
אלון אסף יוסף� 6
אלעביד אסרא� 7
בלחובסקי אוקסנה� 8
בן יחיאל רביד� 9

בראמי רעות� 10
ברבס לריסה� 11
ברטל רחל� 12

גובאי גיא� 13
גרנדש סנדרה� 14
דדון שרה� 15
דלויה דוד� 16
זנדני שני� 17
חצבי ספיר� 18
טובול ספיר� 19
טיחונוב יקטרינה� 20
לסרי מויאל אביה סעדה� 21
מזרחי מיכל� 22
ממון הדר� 23
סטסביץ ליאנה� 24

סימון סימונה� 25
סלפיאן יוליה� 26
עמית לילה� 27
פרץ נופר� 28
צנעני יולי יהל� 29
קמינצקי אירית יעל� 30
רבייב בלה� 31
רובין ויקטוריה� 32
רובינוב מורן מניה� 33
ריקמן ימית� 34
שטיין עדי� 35
שייחי אורטל� 36

הנדסאי אלקטרוניקה )משולב אביב(
וולקובה נטליה� 1
נחמנברג יגאל� 2

צ'ירקוב יורי� 3
רודניצקי דמיטרי� 4

שמש אביאור� 5

הנדסאי אלקטרוניקה )משולב(
בדלוב ויאצ'סלב� 1
גרסולקר יאיר� 2
דוויק משה� 3
זילבר פבל� 4

חדד נתנאל� 5
כץ אילן� 6
מחפודה יעקב� 7
פינקוסוביץ' דניס� 8

פלר טליה� 9
שבצ'נקו סרגיי� 10

הנדסאי גרעין )בקרת קרינה(
אווסקר אלי� 1
אוחנה יוסי� 2
אלוש שלום חיים� 3
אלמעלם משה� 4
אקרמן זאב� 5
דמרי אדיר� 6
חוגג רועי משה� 7

יהב אליאור� 8
כהן מור מוריס� 9

כנפו אביתר� 10
ליבמן דמיטרי� 11
לייב מאור� 12
מירילשוילי נתנאל� 13
סולטן שמעון� 14

סרוסי גיא� 15
עזרן ניר ישראל� 16
צ'אנגאוקר יהודה� 17
צריקר עידן� 18
קוסטיריה איליה� 19
רבין אנדרי� 20
שטיימן דניאל� 21

הנדסאי חשמל )בוקר(
אגריוקר איתן� 1
אורגיל אמיר� 2
אטדגי אור� 3
אלבז צח יצחק� 4
אלסעדיין אברהים� 5
אלקריף יתיר� 6
אמזלג הדס� 7
בורדייניק יוסף� 8
בן סימון דור� 9

בקלייקין ניקולאי� 10
בשני לירון� 11

גישבלינר יעקב� 12
הבארי שלום� 13
סעדיה בנימין� 14
ויזמן יקיר יוסף� 15
ויינר שרון� 16
וקנין אבנר� 17
חדד ציון� 18
חנן יואב� 19
יפרח חופית� 20
לוי שלומי� 21
לוי מתן� 22

מלול אריאל� 23
נשנז עידן� 24
סולומון עידן� 25
סליבנוב קיריל� 26
סקלי רוברט� 27
עזריאל שלמה� 28
קוליסצקי מיכאל� 29
שמאמא סליאור� 30
שרביט שמעון� 31

בוגרי קורסי הנדסאים וטכנאים
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הנדסאי חשמל ]בוקר[ - רקיע
אבי מיטב� 1
אלחזוב אליזבט� 2
אלמזלינס הדס� 3
ויצמן שיר� 4

חסן איילה� 5
טוקר נופר� 6
יצחק טל� 7
כרמל עמית� 8

סלע נועם� 9
פלג קורן לירון� 10
ראד שלי� 11
ששון פלג� 12

הנדסאי חשמל )משולב(
אבו תוקפה סמיר� 1
אבוזגלו איתי� 2
אבוזגלו איתמר� 3
אגזיאמוב איגור� 4
אדרי אביתר יוחאי� 5
אהרוני עופר� 6
אזולאי חן� 7
איפרגן יוני� 8
איפרגן פיני� 9

אלאעסם עודה� 10
אלחדד נדב� 11
אלקובי אדיר� 12
ארדסטני נדב� 13
אריאל צוריאל� 14
בוקובסקי אוריה יצחק� 15

בלמיס אלי� 16
בקמן סרגיי� 17
בראמי אסף� 18
גורבץ' איליה� 19
גרוס אולג� 20
דריי אלירן רוברט� 21
ואנונו ליאור� 22
ולוטקר ליאור� 23
זילברמן אבי� 24
חאבז לירן עבד� 25
חייטוב אולג� 26
כהן ערן� 27
כהן מאור� 28
כהן רוני� 29
כהן אושרי� 30

לביא ג'ניה� 31
לוי רועי� 32
מורד חפי� 33
נחמני נתנאל� 34
נקש אבירן אברהם� 35
סוגאוקר ניר� 36
צ'אנגאוקר יהודה� 37
צוריאל דביר� 38
רודריגס דוריאן� 39
רוקביצין אנדרי� 40
שאקי מאיר� 41
שרגא גלעד מוריס� 42
שרגא רועי פיליפ� 43

הנדסאי כימיה )בוקר(
אבו ליז� 1
אבו רביעה מחמד� 2
אבויב נטליה� 3
אברבך ויאצ'סלב� 4
אוקנין אדווה� 5
אחמנייב ילנה� 6
ביטון עומרי� 7
בנאים רן� 8
גומרשטדט דריה� 9

גרוזמן מריה� 10
דוברוסין אנה� 11
דולגופיאט אנטון� 12

דורי לין� 13
דנקו אנה� 14
דריי יגל� 15
זליאנודז'בו אולגה� 16
טלקר איתמר� 17
טלש איגור� 18
יליזרוב יאנה� 19
יצחקוב מזל מילנה� 20
כהן לינוי� 21
ליכטשטיין אירינה� 22
לנצברג אנגלינה� 23
מויסייב שוש� 24

מיכאלוב נדיה� 25
מרדכייב נטלי� 26
סטקלר אנה� 27
סיבוני ספיר� 28
סרוסי דוד� 29
פרלמן אלינה� 30
צ'רקשין אנג'ליקה� 31
קורובקוב אלינה� 32
קנבסקי ויקטוריה� 33
שמאייב ויקטוריה� 34
שריקי ספיר� 35

הנדסאי כימיה )משולב(
אוחנה אדיר� 1
ברסודסקי יורי� 2
גלצר דימיטרי� 3
וקנין ערן� 4
זכרוב אירנה� 5
כהן מירב� 6
כפרי דניאל� 7

ליטינסקי יאנה איילת� 8
סולוביוב יבגני� 9

סוקול נינל� 10
ספונצ'יק ולדיסלב� 11
ספנוב אוקסנה� 12
קוסטיקוב גלינה� 13
קוקולייב ויאצסלב� 14

קטריבס חגי� 15
קפולר ילנה� 16
רביבו דנה דינה� 17
רפאלוב יוליה� 18
שאקי דנה� 19
שלומוב נטליה� 20
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הנדסאי כימיה - גרעין )בוקר אביב(
אדרי אביתר� 1
אלגריסי ארז� 2
אליה אלמוג� 3
אפללו אדיר� 4
ביטון לירן� 5
גליצנשטיין יצחק� 6
הוידה חיים� 7

זכות נדב� 8
טובול עידן� 9

יחיא ניב� 10
יפרח אוהד יהודה� 11
כהן יועד� 12
לוק שי� 13
לנקרי תום� 14

מלול חן� 15
סרוסי לירון� 16
פליסיאן ודים� 17
פריד נתנאל� 18
צריקר עומר� 19

הנדסאי מכונות מכטרוניקה ומיקרו-אלקטרוניקה )בוקר אביב( - אינטל 1
אוחנה אביאל� 1
אינטייב ניקולאי� 2
איצקוביץ גל� 3
אל באטל באסם� 4
בן עזרא אליעזר� 5
בן שמן מוטי� 6
בר ליאור� 7

ברק אסף� 8
גרצוביץ אנדרי� 9

דדון רועי� 10
דיין אדמונד מימון� 11
טובול אברהם� 12
יגיאייב מרק� 13
כהן שליו� 14

כהן טל� 15
לוברסקי אלכסנדר� 16
לשם אייל� 17
נגבקר שנית� 18
רויטמן דניאל� 19

הנדסאי מכונות מכטרוניקה ומיקרו-אלקטרוניקה )בוקר אביב( - אינטל 2
טרופולסקי אלכסנדר� 1
מארון לויס� 2
מורלי רועי� 3
מטייש קונסטנטין� 4
מיכליוב מקסים� 5
משהיוף רונן� 6
נחמני לביא� 7
סואלחה מוחמד� 8

סלם שמעון� 9
סער יפתח� 10
עבו ניר חיים� 11
פיפקין סרגיי� 12
פרגפור לידור� 13
פרש אשר� 14
קדוש איציק� 15
קלשניק ולנטין� 16

קרסקס יעל� 17
ראובני איתי� 18
רוזיליו יוסף עומרי� 19
רצהבי חגי� 20
שילר איתי� 21
שלומי אסף� 22

הנדסאי מכונות )מכטרוניקה( - רכבות
אביטן ניסן נסים� 1
אברג'ל צחי� 2
אברהם דוד� 3
אדרי נתנאל� 4
אלון אליאב� 5
אלעביד גאסם� 6
אשר מיכה� 7
ביטון ישראל� 8
בן טוב איתן� 9

בנזינו שניר� 10
דהן עידן� 11
דודיאן ניר� 12
דסטה גשאו� 13
הורביץ חי חנן� 14
וורבנקו ויטלי� 15
ויצמן יוסי� 16
וישליצקי הדר אליעזר� 17
מדר יונתן� 18

מעלם רן דניאל� 19
סיבהט דג'גאו� 20
סלומון אלירן� 21
פרידמן משה� 22
צדוקי ניר� 23
ציגלניק יאיר� 24
רגואן אלון� 25

הנדסאי מכונות )בוקר(
אביטבול מתן� 1
אברמוב אלברט� 2
אהרוני רועי� 3
בינדר מרדכי מור� 4
בלזרע אבי� 5
בלנקוביץ דוד� 6
בנדוד רז� 7

בריצ'קוב אלכסיי� 8
גינדיניק אלכסנדר� 9

דיין ניר� 10
יפרח אלין� 11
מוסלמאני היתם� 12
מוצניק שרון� 13
מזגאוקר עמית� 14

מזרחי חגי� 15
מלכה בני� 16
משרסקי ולדימיר� 17
סולומון מור� 18
פריגוז'י עמנואל� 19

בוגרי קורסי הנדסאים וטכנאים
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הנדסאי מכונות )משולב(
אברהם נחום� 1
אדרי נתנאל אלעזר� 2
אוחנה מאור� 3
איילנקריג יורי� 4
אלבז ינאי� 5
אלכסייב אלכסיי� 6
בודילובסקי אנטון� 7
ביטון אופיר� 8
בשירי אמיתי� 9

גוטרמן לאוניד� 10

הואשלה עומר� 11
וולובניק לאוניד� 12
ונונו דודו� 13
טבס קונסטנטין קובי� 14
טסלר אורי� 15
יארובצקי ולדיסלב� 16
יואל סיון� 17
ליברטי אדם� 18
מואיסייב מרק� 19
מלמוד יבגני� 20

סורוקין ויטלי� 21
צירולניקוב אנטון� 22
קופל יפתח� 23
קורן קיריל� 24
רודוב מראט� 25
שינקרנקו טטיאנה� 26
שני  מוטי� 27
שקורמן לאוניד� 28

הנדסאי תוכנה )בוקר(
אבו מוסא עבדל רוחמן� 1
אבו סויס מהא� 2
אבו שריקי פאדי� 3
אגסייב יורי� 4
אופיר גד� 5
אלעביד אסמה� 6
אמר רועי� 7
אסולין ישראל� 8

ביטון ליאת� 9
גטה שטה� 10
גרבוע בלאל� 11
גריסק ארי� 12
דדון אליאור� 13
דרגילב פיליפ� 14
זגזג אליהו� 15
מליחי ניצן� 16

סוקולובסקי אנדריי� 17
סמולנסקי יבגני� 18
סרוסי רועי� 19
עבד אל קאדר ערין� 20
פורטנוי בוריס� 21
פלנקר מיכאל� 22

הנדסאי תוכנה )בוקר( - אופקים
בלאק חנה� 1
בלז דבי� 2
בן עמי מיכל� 3
גוטין יפה� 4
גרינבוים רות� 5
הלר אלישבע� 6

וייס גיטה מיכל� 7
וינוקור בת שבע� 8
ליכטנשטיין יעל� 9

מהלל יעל� 10
קנר לאה� 11
רוזנברג בת שבע חיה� 12

שאנני חדווה� 13
שמואל הדס� 14
שרעבי בינת� 15
שרעבי שירה� 16

הנדסאי תעשייה וניהול )בוקר(
אברהם אורה� 1
ארוש רחל� 2
יוסף אדוארד� 3
יוסף נועה� 4

כהן נועם� 5
מוזייב מאיה� 6
מור יוסף סהר� 7
נזרי נתנאל ישראל� 8

סאפי לילא� 9
סמירנוב נטליה� 10
פנקר מורן� 11

הנדסאי תעשייה וניהול )משולב(
אביליה שימרית� 1
אשטמקר יצחק� 2
בוכריס אבירן� 3
ביטון נופר� 4
גוברמן ורוניקה� 5
כרמל דה פריז קרן� 6

משה אביחי� 7
מתתיהו מאיר� 8
נגאוקר ערן� 9

סטולר זאב� 10
סימורה ויקטוריה� 11
פרב פיוטר� 12

שוורצבורג יוליה� 13
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הנדסאי תקשורת חזותית )בוקר( - אופקים
אביתן אפרת חנה� 1
אוסטרוף אביגיל� 2
אסולין אלישבע� 3
בן סעדון קרלה� 4
בצלאל אודליה� 5
בצרי רננה חדווה� 6

גז אביגאיל� 7
ג'קובס יעל יוכבד� 8
הירש דבורה  פריידא� 9

לוי רות� 10
לוי מלמד הדס אסתר� 11
מדינה ויקטוריה וידא� 12

ערערא יהודית� 13
רייס פרידה� 14
שכטר איילה� 15
שק יהודית� 16

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )בוקר(
אבו אקוידר וורד� 1
אבו גויעד עדנאן� 2
אבו דחל אחמד� 3
אבו דעאבס מחמד� 4
אבו חאמד בסמה� 5
אבו סעלוק אסמעיל� 6
אבו סעלוק יצחק� 7
אבו עליון חמאד� 8
אבו קוש חסן� 9

אבו ראס סאלח� 10
אביטל אלעד� 11
אבקסיס רות� 12
אוחיון שלומי� 13
אזולאי תמיר� 14
אילוז נועם� 15

אל טראבין אקרם� 16
אלגרגאוי איאד� 17
אלפסי נתנאל� 18
אלקרינאוי אמיר� 19
אלקרינאוי עזאדין� 20
בוקר רונן� 21
ביטון יוסי� 22
ביטון יודפת� 23
בן שימול צחי� 24
הניה מוהנד� 25
ויזמן בן שמחון ענבל� 26
זבונט יקיר� 27
חזן יעיש רפי� 28
ח'טיב סאמר� 29
חכמון אוהד� 30

טורג'מן לירון יעקב מאיר� 31
יונס מוחמד� 32
לוגסי רן יוסי� 33
לוי מאור� 34
מנחם אילן� 35
משה דוד� 36
נגאוקר תומר� 37
נגר אופיר� 38
סלאמין שחדי� 39
סרוסי ליאור סאסי� 40
שאול דקל� 41
שדה אדוה� 42
שורץ שמואל� 43

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )משולב( 1
אבו מנסי באסם� 1
אברהם טל� 2
אזברגה גאבר� 3
אל שאפעי איוב� 4
אלחרר מאיר אברהם� 5
אספיס רועי דוד� 6
בשטקר שביט� 7
גודה מחמד� 8
וייג מנחם� 9

ויצמן שי� 10

וקנין רועי� 11
זגורי אלעזר חביב� 12
זנדני אדיר� 13
חמדיה ג'סאן� 14
טויטו יעקב� 15
כהן רן אהרון� 16
מולא ניקולא יצחק� 17
מורציאנו רזיאל שמעון� 18
מזור אוהד� 19
נגאדי יהודה� 20

סבן אלירן� 21
סרף מרדכי� 22
עאשור עבדאללה� 23
פחימה יוסף� 24
פרץ ישראל� 25
רוזמבלט מאיר� 26
רוח יחיאל� 27
שניר ינקו� 28

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )משולב( 2
אבו גודה מחמד� 1
אבו סיאם ווליד� 2
אברהם יעקב� 3
אוסין סבטלנה� 4
בוקריס מאיר מאור� 5
ביזדרובסקי קווין� 6

ביטון אילון� 7
ביטון אילן� 8
הרשקוביץ עידו� 9

טורגמן ישראל� 10
יפרח שמעון� 11
לביא נתנאל� 12

מרצ'נקו איגור� 13
עובדיה אורן� 14
קדוש מאור� 15
ראובן אייל� 16
שאחאני יוסי� 17
שוטוב דניאל� 18

בוגרי קורסי הנדסאים וטכנאים



בוגרי מכינה טכנולוגית 
להנדסאים
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בוגרי מכינה טכנולוגית

גב' לירון זינו מרכזת המכינה 

גב' סווטה רבינוביץ' מזכירת המכינה 

גב' בוכניק אושרית, גב' ביתאן אהובה, גב' בלטין אינה, גב' צוקרמן ריטה, מר ידעאי ציון,   מרצי המגמה 
מר מאיר אורי, גב' פלייטמן אולגה, מר פריטקין יפים, מר צ'רטקוב בוריס,    

גב' קוציי אלונה, גב' שוקטי לירון   

מכינה טכנולוגית )בוקר(
אבו עבלי יוסף� 1
אוזריאנסקי מיכאל� 2
איוונוב ורה� 3
אלקרנאוי סלאח� 4
אעלמי פאדי� 5
ארנון אוריאל� 6
בוזנח שלומי� 7
ביסמוט זהבית� 8
בן דוד אביב ריצארד� 9

גנון ישראל� 10
גרוסי יצחק� 11
חמד מחמד� 12
יפרח ברנס ברוך� 13
כצנלסון אריה� 14
לוי אביתר� 15
לונדון יורי יוסף� 16

לוסקי עידו� 17
לוקאס דוד� 18
ליאמין דמיטרי� 19
ליפלס דן� 20
מחמוטוב דמיטרי� 21
מכלוף אורי� 22
מנז'וס דמיטרי� 23
נאמן עידן� 24
נגורני מיכאיל� 25
סוויסה יוסף� 26
סידורוב טטיאנה� 27
סמטוב שילה� 28
עוז שלום� 29
פרגמנט אברהם אבי� 30
קדושים אוריה� 31
שריקי בתאל� 32

אבבה אדרג'או� 33
אבו אור� 34
דרמליוב יקטרינה� 35
חדידה תמיר� 36
פטרנקו פבל� 37
פנקר שחר� 38
ריימונד שי� 39
מתתיהו הכהן אלי� 40
צח עדי� 41
בוכמן ג'וליה� 42
מויאל שלו שלמה� 43
מנדל עדי� 44
אלעתאמין פיראס� 45
גבאי ניר� 46

מכינה טכנולוגית )בוקר אביב(
אדמוב עדן� 1
אזרן לי� 2
בן הראש יעקב קובי� 3
בן הרוש שירן� 4
גורנו נדיר� 5
גז שלומי� 6
גיליוב סופיה� 7
גל עירד� 8
דוד אליהו נתנאל� 9

חדידה קובי� 10
כהן אליאב� 11
מולינר דוד� 12
מזרחי יניב� 13
מרואני אביאל� 14
מרסיאנו אורון� 15
מרציאנו משה� 16
נזריאנץ אירנה� 17
ניקולא דמיטרי� 18

פטמן קרן סילביה� 19
קדוש רותם� 20
רטבי  ישי שמעון� 21
שוורץ נדב אליה� 22
שריקר חגי� 23
ברכה אלעד� 24
דדון יוסף� 25
נרדע ראמיה דווה� 26
פנקר עידן� 27
אדר לירן� 28
אלעזרוב שמעון� 29
אסור ג'רמי� 30
בורדצקי ניר� 31
ביטון ישראל� 32
כהן ציון� 33
מלכה עדן� 34
בנגייב יורי� 35
לסרי אופיר� 36

שושן מנשה� 37
אלון אליאב� 38
חנייה דביר� 39
טנדלר אלה מריאל� 40
ילוז משה� 41
אבוחצירה דור� 42
אוחנה נופר� 43
בוקובזה אלעד� 44
הרפזי אוראל� 45
חבקוק נתנאל נאג'י� 46
טל יניב� 47
טפירו צליל� 48
טרבלסי שמעון� 49
מוזס  רז� 50
פרנק מתן מרדכי� 51
שינקולקר יקיר� 52
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מכינה טכנולוגית )ערב(
אבו עראר יוסף� 1
אבו שארב טאהר� 2
אברהם יצחק� 3
אדרי רובי ראובן� 4
אהרון יהודה� 5
אזולאי טל� 6
אל קרינאוי נשאת� 7
אלבז מאיר� 8
אלמקייס אושרי� 9

אלעמור עלי� 10
אנקווה עמנואל איסק� 11
אסור הראל� 12
אסיף עידן עמרם� 13
ארזואן אלון מכלוף� 14
בוחבוט ניסים� 15
ביטון נתאל� 16
בן אור אריאל בן יהונתן� 17
בן ראובן רוברט� 18
בן שבת הרצל� 19
בנגו' יוסף חיים� 20
בניטה חננאל� 21
בניסתי שלמה שלומי� 22
ברדייב רומן� 23
ברק מאור� 24

גבאי ערן� 25
גולובב ולדיסלב� 26
גנון מוני� 27
דאוד באהא� 28
דהן אברהם נהוראי� 29
זלצר אלכסנדר� 30
חביבי יהודה� 31
חדד אסף� 32
חדד חנן רפאל� 33
חורי פנחס� 34
חלימי אביאור� 35
חרר אבירן� 36
טידונה תום� 37
יבדייב עומרי� 38
ילין אלכסנדר� 39
כהן יניב� 40
כהן יצחק� 41
לן אלכסנדר� 42
מהדי פור אביב� 43
מהדקר בן� 44
מלול נאור� 45
מסעודיין אימן� 46
מסעודיין יחיא� 47
נוסרתי אסף� 48

נסאסרה שריף� 49
סבח חיים� 50
סויבלמן אלכסנדר� 51
סויסה ישראל� 52
סקורי מאור� 53
עדה נוי� 54
עזריה אלירן� 55
עמר אליאב שחר� 56
עמר נצח� 57
עקיבייב אריה� 58
עתאמין עיד� 59
פחימה שני� 60
פיודורוב אלכסנדר� 61
פיטוסי אושרת� 62
פינטו ישראל� 63
פרדה בלטה� 64
צור צריקר יואב� 65
קו סרגיי� 66
קופיסוב יליזבטה� 67
קופיסוב מקסים� 68
קחלון גילי� 69
ריטבין איליה� 70
שמאיגר יוסף� 71
שריקי מאור מאיר� 72



בוגרי המרכז להכשרה 
והשתלמויות
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מר שלמה נחמיאס ראש המרכז 

גב' רונית קופרמן  מזכירות המרכז 
גב' רינה ויינר   

מר אבי סולימני, גב' אהובה ביתאן, גב' אושרית בוחניק, מר איגור יבלונסקי,   מרצי המגמה 
גב' אינה ברוק, גב' אינה קליין, מר אלי רבזין, מר אמיל טבוסוב, גב' הניה קוצ'ין,    

גב' ויקטוריה שוורץ, גב' אירנה שפט, ד"ר אלכס מישלביץ, מר דני נסיבוב,    
מר זאב קויפמן, מר חיים פיינבלט, גב' לאה מרקלס, מר לוי עמוס, גב' מרים רוזנטל,     

גב' נטלי גרשון, מר ניר אמויאל, גב' סשה דונייבסקי, גב' חורי עטרה, גב' ענת סמואל,     
מר צבי ויינר, מר ציון שושן, גב' צסין נטליה, מר רמי טולדנו, מר שלמה קיסוס   

השתלמויות למפעלים

השתלמות בתורת 
החומרים – פריקלאס

אבוטבול יקיר� 1
אברהם יוסי� 2
אדרי יריב      � 3
אוטומזגין ניסים � 4
אטיאס אבי � 5
אטר יהודה    � 6
איפרגן רפי       � 7
אלבז ג'קי � 8
אלבז שרלס    � 9

אסרף אורי � 10
בן סימון עמרם� 11
ברשישט יעקב    � 12
גבאי דניאל    � 13
דהן יוסי � 14
דהן יוסי       � 15
דנון אילן � 16
דנון דני        � 17
זוהר שרון      � 18
יוסף אברהם  � 19
כהן מיכה � 20
ממן מרדכי   � 21
מצליח אלי � 22
נידם יצחק � 23
עמר משה     � 24
צריקר יעקב     � 25
קריספין דוד � 26
שטרית גדי � 27

קורס לוגיסטיקה, רכש 
ומחסנים – טבע טק

אבר תומר� 1
אוחיון שמעון� 2
אייל איציק � 3
אשטמקר מנחם � 4
ברסוק לאוניד� 5
ברקובסקי ודים � 6
גינת אלי� 7
גניש רפי� 8
גרוש יבגני� 9

ווינר לאוניד � 10
חזקיה זהאר� 11
כהן אורי� 12
לווין גבי� 13
לוי שלמה� 14
לרנר שמעון � 15
מלכה יגאל � 16
ממן משה � 17
נחמיאס סמי � 18
סויסה שרון � 19
סופיצקי רוסלן� 20
סטרול נפתלי� 21
סיאס אילן� 22
עובדיה עופר� 23
עלול מאיר � 24
פרץ יניב� 25
קטורזה  אייל� 26
קיטלריו בני � 27
קמחי אברהם  � 28
שאול ישראל� 29
שטרית שאול � 30
שיפריס אולג� 31

מפעילי מתקנים כימיים – 
טבע טק

אדלר דב� 1
אזולאי טל � 2
אישיבייב דמיטרי� 3
אמסלם אבי� 4
בן ארמון חנן� 5
בן דוד רותם� 6
בן שטרית דוד� 7
גרינברג שמוליק  � 8
דוד שמואל שמוליק� 9

דכטיאר יבגני� 10
ואקנין שרון� 11
וקנין איתי� 12
חמו אור� 13
כהן מושיקו� 14
סדרס דוד� 15
סויסה אלוני� 16
סרוסי אייל� 17
סרוסי ניר� 18
עובדיה ניר� 19
פנרין ויאצ'סלב� 20
פרוימוביץ' אבי� 21
פרלוק יואב� 22
קורניצר יואל� 23
רוחם מור � 24
שוורץ יקיר� 25
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קורסי הכשרה מקצועית

חשמלאי מתח גבוה
אוחיון יוסף � 1
אסולין אביעד � 2
ברמן מיכאל� 3
גולדפרב גנאדי� 4
גרבניקוב איגור� 5
דיין אופיר � 6
דמין אולג � 7
דמרי שמואל� 8

זרובינסקי איגור � 9
חדד אמיר� 10
חרוביץ ניר� 11
טלשבסקי דוד � 12
כהן מרדכי � 13
מוסקל נחמן ניר� 14
מזור אורן � 15
נתיב דור � 16
סיסאי שלמה � 17
פיקדו דרבה � 18

פיניש איתי � 19
פסח נח � 20
פרייליך יבגני � 21
קאופמן גנאדי� 22
קאמר משה � 23
קירילובסקי אלכסנדר� 24
קסא דניאל � 25
שניידר רוני � 26
שרביט גיא� 27

קורסים עסקיים בפיקוח

עיצוב גרפי ממוחשב – 
תוכנית מסע

אוברובובה אוקסנה � 1
גניאטצקיה ליזה  � 2
גרשצ'נקו אלכסיי � 3
דרינה נטליה � 4
טופורקובה אולגה � 5
טימושנקו אירינה � 6
טנדלר אלה � 7
טקצ'נקו ורה � 8
יוסופוב רומן � 9

ירמולייבה דריה � 10
לקוחמכטר יבגניה � 11
מדורסקיה אלכסנדרה � 12
מישייבה אלכסנדרה � 13
סלינקו יאנה � 14
צ'פורקו אנסטסיה� 15
צ'רטקוב אלכסנדר � 16
קלוייבה ולריה � 17

קראוצ'נקה ויטלי � 18

מולטימדיה מג'יק – 
תוכנית מסע

אלכסנדרובה קסניה � 1
דוחן אנסטסיה � 2
דנילובה טאיסיה � 3
דנקביץ' דריה � 4
חסנשין פיודור� 5
חסנשינה קסניה � 6
מצביץ' ויטאלי � 7
פוצ'טויק לודמילה � 8
פורמן אולג� 9

קום דמיטרי � 10

בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
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