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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  64שנה של מצויינות טכנולוגית .למכללה יותר
מ 60,000-בוגרים ,מחציתם הנדסאים וטכנאים.
מחזור נ"ז 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
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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

1.1מדר נתנאל רפאל ,ואסקר רונן
מגמה מכונות
על הפרויקט :מערכת לישה לבצק למאפיות
בינוניות
מנחה :גב' ילנה צ'רניאק

הפרויקט עוסק בתכנון של מתקן ייחודי
ללישת בצק עבור מאפיות בגודל בינוני.
המתקן מאפשר ללוש בצקים מסוגים
שונים בהתאם למוצר הנאפה וזאת בצורה
קלה ובטיחותית .המתקן נועד להחליף את
השימוש בלישת יד או בלישה במכונות
מכניות פשוטות ללא בקרה ,בעבודה פיזית
ידנית קשה .המתקן תוכנן לפעולה קלה
ובטיחותית ונגישה לכל עובד במאפיה.

2.2עבד ספיר ישראל ,דמרי מנור מנחם
מגמה מכונות
על הפרויקט :מערכת  PRMSלמפעל
מנחה :ד"ר יוליה גולדבאום ,מר רוני קורוטקוב

הפרויקט עוסק בתכנון מערכת להובלת
גז טבעי למפעל .אל חצר המפעל מגיעה
מערכת לחלוקת גז טבעי בלחץ גבוה.
תפקיד המערכת להוריד את הלחץ לרמות
הנדרשות בהתאם לצרכנים השונים
ובהתאם לדרישה של ספיקת הגז הטבעי.
למערכת שני קווי חלוקה המאפשרים
הספקת הגז הטבעי באופן רציף ,כאשר קו
שני נמצא בפעולות תחזוקה.

3.3מרדכי ברכה ,פרידמן אייל
מגמה מכונות
על הפרויקט :מערכת לבדיקה אולטראסונית
של מוצקים בטבילה
מנחה :מר יעקב גליק

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן ייחודי
לבדיקת מוצרים בשיטת אל הרס .השיטה
מבוססת על יצירת גלי קול בתדר גבוה ע"י
חיישן אולטארסוני הטבול במים .החיישן
עובר על המוצרים המונחים על שולחן.
מבצע בדיקה עם תנועה בצירים  Y-Xבתוך
הנוזל ,ניתוח החזר גלי הקול מהמוצרים
שמזהים מוצרים פגומים ופסילתם בצורה
קלה ומהירה.
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4.4מלול ליאור
מגמה תעשייה וניהול
על הפרויקט :ניהול פרוייקט שלב ראשון
בבדיקות תוכנה ושיפור השרות בחברת ראש
טוב תעשיות תוכנה בע"מ
מנחה :גב' נטליה גרשון

האתגר המרכזי בעבודה זו הוא היכולת
להגדיר לכמת ולקבוע יחסי קדימות
בהסבת מוצר תוכנה  -תיק רפואי ממוחשב
" "CLICKSמסביבת פיתוח VISUAL BASIC
לסביבת  .DO NETאפיון הפעולות הנדרשות
וכימותן ,הגדרתן לתוכנת ניהול פרויקטים
 MS.PROJECTקבלת לוח הזמנים ואופן
ביצוע הפעולות במקביל ,יכול לשמש כדגם
תכנוני לכל פיתוח תוכנה מקביל בעתיד.

5.5פרץ שחר
מגמה עיצוב מדיה
על הפרויקט :כיכר הבית  -מאפיית לחמים
מנחה :גב' עידית רון ,גב' יוליה קורנבלט,
גב' סשה דונייבסקי

הפרויקט עוסק במיתוג מאפיית לחמים
בסגנון כפרי .הפרוייקט כולל בניית שפה
עיצובית ,עיצוב אריזות ,מוצרי שיווק
ופרסום ,כרזות ,עיצוב ואפיון אתר אינטרנט
רספונסיבי ועוד מוצרים רבים.

6.6פינקלשטיין איליה,
אביטבול אליהו
מגמה חשמל
על הפרויקט :תכנון מתקן להספקת חשמל
למתקן תיקון קרונות
מנחים :מר יהודה חקשור

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן מודרני
להספקת חשמל לתיקון קרונות.
הפרויקט כולל חישובי זרמים ,תכנון לוחות
חשמל  ,הגנות שונות בלוחות חשמל ,ותכנון
שיטת הארקה .התכנון בוצע בדייקנות
תוך כדי התחשבות בכל הפרטים והיבטים
מעשיים וטכנולוגיים.

בוגרי מחזור נז’

7.7אלזיאדנה שאוקי ,פורט נטע

1010גלנד שירה ,צ'רניאחובסקי סרגיי

מגמה אלקטרוניקה
על הפרויקט :מערכת בקרת זרוע רובוטי
מנחה :איגור שטיין

מגמה תוכנה
על הפרויקט :הרפתקאותיו של ג'וי
מנחה :מר איגור ברגמן ,מר מיכאל חרסונסקי

בפרויקט נבנתה מערכת בקרת זרוע
רובוטי המאפשרת למשתמש לשלוט
על מצב תפסן וסיבוב זרוע רובוטית
מרחוק .השליטה מתבצעת באמצעות
כפפה שנלבשת ע"י המשתמש .התפסן
הרובוטי דוגם את תנועות יד האדם
שלובש את הכפפה .הפרויקט מכיל שתי
תת מערכות מבוססות רכיבים מתקדמים,
שימוש בחיישנים שונים ותקני תקשורת
מתקדמים.

הפרויקט כתוב בשפת  CSharpעבור
מערכת הפעלה  .WINDOWSבפרויקט
נעשה שימוש באלגוריתמים מורכבים
וחדשניים לפיתוח משחקים.

8.8יוסף שני ,ביטון טל
מגמה כימיה
על הפרויקט :סינתזה וקביעת תכונות
פיסיקליות וכימיות של אינדיקטורים
 Diguaiacol phthaleinוFluorescent-
Yellow
מנחה :ד"ר מיכל שיימן ,ד"ר אלכס מישלביץ

הפרויקט עוסק בהכנה של אינדיקטורים
חדשים למדד  .phאינדיקטורים אלה
ניחנים בתכונות שונות כגון פלורוסנציה
והוכנו לראשונה בדרך זו במכללה.

9.9בורבקר אוראל
מגמה הנדסה אזרחית
על הפרויקט" :נאות דימונה"  4 -וילות
דו-משפחתי
מנחה :מר דמיטרי סטריזבסקי

הפרויקט עוסק בהכשרה ופיתוח של
 4מגרשים ובניית מבנה מגורים על
כל המגרש .שיטת הבניה הינה שיטה
קונבנציונאלית – שלד נושא עשוי בטון
מזויין .הפרויקט כולל עבודות פיתוח ,עפר,
שבילים ובנוסף עבודות חשמל אינסטלציה
ומיזוג אוויר .בהכנת ארגון האתר הובאו
בחשבון כל התרחישים העלולים להתרחש
בזמן הבנייה ופתרונם .הן בפן המקצועי והן
בפן הבטיחותי בכפוף ללוח זמנים מבחינת
שלבי הבנייה .בפרויקט נעשה שימוש בכל
הכלים אשר נלמדו במהלך הלימודים.

1111קדוש אור חיים
מגמה תכנון מבנים
על הפרויקט :בית משפחת בליסטא-עומר
מנחה :מר נמירובסקי איליה

הפרויקט עוסק בתכנון וילה בעלת קומה
עם הפרש מפלסי רצפה ,תקרה וקומת
מרתף .הבנייה היא בנייה קונבנציונלית.
עקב מפתחי תקרה גדולים ,היה צורך
להתמודד עם שיקולים הנדסיים מורכבים.
בפרויקט הצליחו לפתור ולתכנן את המבנה
בצורה הטובה ביותר.

1212כהן מור
מגמה אדריכלות ועיצוב פנים
על הפרויקט"SEA IN DESERT" :
מנחה :גב' הילה אלון

פרויקט ים המדבר היינו מבנה המעניק
הזדמנות להיכנס לעולם החי העשיר של
הים .הפרויקט תוכנן בקרקע ובמרתף
על מנת להעניק למבקר תחושה של
ירידה למעמקים .מתחם "הים הפתוח"
שבו מרגישים שנמצאים בתוך הים ,חדר
מדוזות ,ברכת חתולי ים .מתחם "העולם
העמוק" שבו נמצאים בעלי חיים מיוחדים
אשר חיים בחושך .מתחם האקווריום
המרכזי"-עולם של כרישים" אשר ניתן
ממש לחוש ולהיפגש עם כרישים ועוד
אינסוף חוויות שתפגשו.התכנון והעבודה
על הפרויקט נעשה בקפידה וירידה
לפרטים לאחר מחקר ובדיקה של מקומות
דומים בארץ ובעולם.
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סיימו לימודיהם בהצטיינות
סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאי כימיה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

1.1בן חמו עדן סעדיה
2.2וזנה רחל
3.3וילינגר אסתר הדסה
4.4לייטנר יעל

הנדסאית כימיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאי אלקטרוניקה

5.5נגאוקר שני
6.6פרץ שחר
7.7אלזיאדנה שאוקי

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל

1.1אוחנה עמיצור
2.2נחשון שי
3.3סולן סטס

4.4סילינסקי יהודה
5.5תורג'מן מתן אברהם

הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לעיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה

1.1אוקנין סתיו
2.2אזולאי אדו 
ה
3.3בלייוייס דפנה
4.4בן אברהם מיכל
5.5גופאילו פולינה

הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה

6.6טייטלבוים ברכה
7.7טלקוב אנה
8.8עבדיאן לינוי
9.9שטרן אביגיל שר 
ה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול
 1.1מלול ליאור

הנדסאי תעשיה וניהול

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
1.1אבו עפאש איימן הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
2.2טל גולן

3.3כהן אסף
4.4תמם או ר

הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה
1.1אוזן אוראל
2.2חקמון ניר
3.3יוסף שני
4.4יחזקאל יוגב דוד
5.5מימון אסתר חיה שרון
6.6מלכה אלמוג

הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאי כימיה

7.7קמחי דוד
8.8רזון ניר
9.9רזניקוב סופיה
1010שבנוב לאה

הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאית כימיה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
1.1אלון ספיר
2.2יהודה אביט ל
3.3יצחק הלוי תמר
4.4ליפשיץ יבגני
5.5מוצרי מיכל בתיה
6.6מקלרבסקי דניאל
7.7סולטן אופירה רחל
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הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה

8.8פל שולמית
9.9צ'רניאחובסקי סרגיי
1010קוקלין מלכה
1111שימלמן מירב ברכה

הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

בוגרי מחזור נז’

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים

1.1אבני הגר
2.2בוקובזה או ר
3.3ויאזניקוב נד'זדה
4.4כהן אביה לבונה
5.5כהן מור
6.6מורג אורון
7.7סמירנוב יקטרינה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
1.1אקשטוט ויקטוריה
2.2ברוך נטלי
3.3ברכה מרדכי
4.4גורליק בוריס
5.5גרבנב קסניה
6.6דייטש ליונל נועם
7.7חייפץ אנה
8.8יאכל ויטלי
9.9יונתנוב עופר
1010יעיש אהרהם אבי
1111כהן סיוון
1212מדבדב סרגיי

הנדסאית מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות

1313מהלל אביגיל
1414מיטניקוב קונסטנטין
1515משה אסף
1616סברדלוב אירינה
1717עבו דוד
1818פרידמן אייל
1919קושניצקי יקטרינה
2020קלס כפיר בנימין
2121רוזנפלד רגואן נעמה
2222תלם תומר מנחם

הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות

1414לייבל איגו ר
1515לייכטר בבין נטלי
1616מורד יאורית
1717מנחם יגאל
1818פולצקי ילנה
1919פסח יריב אדוה
2020פרידמן יולי
2121פרש מאור ששון
2222צ'בן דניאל
2323קליין אלכס
2424רז רונן מייק
2525שוקרון שי
2626שטריט אירית

הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאית מכונות
הנדסאי חשמל
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי כימיה
הנדסאית מכונות

מקבלי תעודות הערכה
הנדסאי כימיה
1.1אטר יקיר יצחק
הנדסאי מכונות
2.2אליאב אריה
הנדסאי מכונות
3.3אלסטר שמעון
הנדסאי הנדסה אזרחית
4.4בורבקר אוראל
הנדסאית כימיה
5.5בשמוט זהבית
הנדסאי מכונות
6.6גגולשבילי יוסף סהר
הנדסאי מכונות
7.7גורודניצקי איגנטי
הנדסאי מכונות
8.8גליצקי אלכסנדר
הנדסאי מכונות
9.9דנילוב אברהם
הנדסאית מכונות
1010דנקברג מירה
הנדסאי חשמל
1111ורום מיכאל אברהם
הנדסאית מכונות
1212יהודה שולי
הנדסאית תוכנה
1313כהן מרים
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סיימו לימודיהם כחוק
(זכאים לדיפלומה) מחזור נז’

בוגרי מחזור נז’

המגמה להנדסה אזרחית
מרכז המגמה		 מר דמרי אריאל
ראש היחידה
לתכנון מבנים		 מר הלל גל חיים
מזכירות המגמה גב' ביטון טלי
מרצי המגמה		
		
		
		
		
		

מר בוקר רונן ,גב' גריידי מרים ,מר דמרי אריאל ,מר הלל גל חיים ,גב' ווליך ברוניה,
מר וייג מנחם ,מר זייציק זכר ,מר חקשור יהודה ,מר טויטו יעקב ,גב' יצחק ורד,
גב' כהן דבורה ,מר כהן רן ,גב' מהרבני חופית ,מר נמירובסקי איליה ,מר נעמן רפאל,
מר סטרז'בסקי דמיטרי ,גב' פינטוב לבנת ,מר פרידמן טל ,מר צבייק אלכסנדר,
גב' צרפתי דנה ,מר קדוש אור ,גב' קוצ'ין אניה ,מר קליימן וולף ,מר קריבורוק רומן,
מר רגב אריה ,גב' שיפרין ילנה ,מר שכטר מרק

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו יקיר יעקב
2.2אבו אקוידר וורד
3.3אבו סויס עומר
4.4אבו עפאש איימן
5.5אבו עשיבה רמי
6.6אבו קוידר מוסא
7.7אבו רביעה עומר
8.8אבו רביעה זאהי
9.9אבו רביעה האשם
1010אבו תילק עודה
1111אבוחצירה עידן
1212אוברפרסט מאיר
1313אוחיון אור עומר
1414אוחיון נועם פרנק
1515אזנקוט רועי
1616איפרגן פנחס
1717אלאעסם יחיא
1818אלגרגאוי איאד
1919אלגריסי גיא
2020אלעוברה מחמד
2121אלענאמי עליאן
2222אלפסי אמיתי
2323אלפסי נדב
2424אלפראורה זאיד
2525אלקרינאוי נמר
2626אלקרנאוי עלא
2727אמיתי יקיר
2828אמר ירון
2929ארוש שניר

3030אשטון עידן
3131בוחבוט נועם נסים
3232בוחניק אוהד רחמים
3333בוקובזה אלמוג לאון
3434בורבקר אוראל
3535בזק אליהו
3636בלנדר יורי
3737במנולקר יקיר
3838בן שמעון אשר
3939ברוך דוריאן
4040גואברה מעתז
4141גוהרי מור
4242גירש אדוארד
4343גלעד רועי
4444גנון ישראל
4545גרשין דמיטרי
4646דוידזון דור
4747דיימונט סמיון
4848דרגצ'ב סרגיי
4949הרשקו גיא
5050וורצמן נעם
5151זבונט יקיר
5252ז'יטניצקי יורי
5353זנון סולימאן
5454חדד חנן רפאל
5555חזיזה אלרון
5656חמו אוראל
5757טל גולן
5858טרש ינאי

5959יוסופוב יבגני
6060יצחקי ורד
6161כהן אמיר
6262כהן אסף
6363כהן עידן
6464לנדאו אלקנה
6565לרנר אלכסנדר
6666מויאל נווה
6767מיגירוב זרחיה
6868מנדלוביץ עודד
6969מנחם לירן
7070נגאוקר לינוי
7171נחמני ניר
7272סאנע מנתסר
7373סרויה אפיק
7474עמר תמיר
7575פחימה נוי
7676קדוש אור חיים
7777קטנוב גבריאל
7878קסאי שי
7979קראדי אביב
8080ראובן אייל
8181רוזמבלט מאיר
8282שאול דקל
8383שאחאני יוסי
8484שמעיה מור
8585שנחה שלומי
8686שריקי גיא מנחם
8787תמם אור
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נז’
המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
מרכז המגמה

ד"ר סמיט מרטין

מזכירות המגמה גב' הרשקוביץ גילה
מרצי המגמה
		
		

גב’ בז’ה נאוה ,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 אניה ,גב’ רבינוביץ רבקה,
גב’ פרידמן שרה ,גב' שאולי פזית ,גב' שיפרין ילנה ,גב' שליו קרן

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אבו אל טייף עאישה
2.2אבו זיתונה נרמין
3.3אבו סיאם סארה
4.4אבני הגר
5.5אבקסיס גל
6.6אוחיון עדן
7.7אוחיון חן
8.8אליצור חנה
9.9אלמשט שירן
1010אלקיים דנה
1111בוקובזה אור
1212ביטון שרון
1313בן סניור רותם
1414בן עיון ליחן
1515ברבי ענבר
1616ברביבאי אליהו רועי
1717ברונשטיין דנאל
1818גואטה גל שרה
1919גומס דה מסקיטה ליאל
2020דלויה דוד
2121ויאזניקוב נדז'דה
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2222וקנין יפתח
2323טובול ליעד
2424כהן מור
2525כהן אביה לבונה
2626לוגסי לי אן
2727לוי חיליק
2828מורג אורון
2929מליאנקר רעות
3030ממון הדר
3131ניסן נופר
3232סטסביץ ליאנה
3333סמירנוב יקטרינה
3434צזנה אביחי
3535צנעני יולי יהל
3636קרמני אפרת
3737רוק אימן
3838שושנה אוראל
3939שמרי נדא

בוגרי מחזור נז’

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 ,גב’ סנדלר מרים ,גב’ קוצ’ין אניה ,גב’ פרידמן שרה,
מר פרפרוב אלכסנדר ,מר שטיין איגור ,מר שכטר מרק

הנדסאי אלקטרוניקה
1.1אלזיאדנה שאוקי
2.2דוויק משה
3.3יוסופוב טטיאנה
4.4יצחקוב שגיא
5.5נגב עומרי

6.6נודלמן יעקב
7.7נרודיצקי איגור
8.8פורט נטע נטאשה
9.9צ'ויקו דניס
1010צרנוב אנדי אווידיאו

1111קאופמן אמיר
1212קורשונוב אלכסנדר
1313שוסטרמן גל
1414שמש אביאור
1515שרביט דורון

1.1אבו אלקיעאן רפיק
2.2אבו האני פהד
3.3אבו זאיד אחמד
4.4אבו חאמד חאפד
5.5אבו טהא טלאל
6.6אביטבול אליהו
7.7אברבנל רועי
8.8אדרי יעקב יקיר
9.9אוחנה עמיצור
1010אולכובסקי אדל
1111אל אסד מחמוד
1212אלגאי אושרי
1313אלגרבלי אנפה
1414אליאסי אליאור
1515אלקרינאוי אמיר נאג'י
1616אנקב קורן
1717אנקווה עמנואל איסק
1818אסולין יעקב קובי
1919אפריאט תומר
2020ארדסטני מאור
2121בטסקון שי
2222בן זקן אדיר
2323בן שושן עדן

2424בנימין יתיר
2525בסט אלירן
2626גוזלאן שי
2727גוטסדינר סרגיי
2828גולדנברג יורי
2929הללי מתן
3030חאבז לירן עבד
3131טויטי רפי
3232טמיאט טשגרה
3333יארקייב אנטון
3434ישראל אורן
3535כהן יאיר
3636כהן דור
3737כעביה רנא
3838מגירה ליאון ליאור
3939מדויל נהוראי אבשלום
4040מדר ארז (פרזי)
4141מלכה אורן
4242מנדל עדי
4343מסארוה וליד
4444משולם יובל
4545נחשון שי
4646סולומון עידן

4747סולן סטס
4848סוקיאסיאן (איטח) ליליט
4949סיבוני אושר אשר
5050סילינסקי יהודה
5151סמויילובסקי מיכאל
5252סעדה יעקב קובי
5353פונכץ אלון
5454פינקלשטיין איליה
5555פלר שירז
5656פרידמן בר חזי
5757פרש מאור ששון
5858ציזר אסף
5959קובה וולטר
6060קוזין אנדריי
6161קעטבי טופז
6262קרינאוי עפיף
6363רסין גרמן
6464שוורצבורג אבי יבגני
6565שטטמן רפאל
6666שטריט אביעד
6767שמאמא סליאור
6868שרביט שמעון
6969תורג'מן מתן אברהם

הנדסאי חשמל
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נז’
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

ד"ר גולדבאום יוליה ,מר גליק יעקב ,גב’ ווליך ברוניה ,גב' סנדלר מרים,
מר פידלמן ארקדי ,גב’ פרידמן שרה ,מר צבייק אלכסנדר,
מר קויפמן זאב ,גב’ קוצ'ין אניה ,גב’ שוורץ ויקטוריה ,ד"ר מישלביץ אלכסנדר

הנדסאי מכונות
1.1אבו חמאד וסים
2.2אביטן ענת
3.3אברהם נחום
4.4אוחיון אודי
5.5אוסיפוב ויקטור
6.6אורן גיא
7.7אזולאי טל
8.8אל סייד בהא
9.9אליאב אריה
1010אלסטר שמעון
1111אמר אלירן
1212אסולין יובל יואב
1313אקשטוט ויקטוריה
1414בוקובזה איזבלה
1515בליה חנן
1616בן שיטרית אורלי עמליה
1717בן שמעון עוזי
1818בנימינוב ויקטוריה
1919בסין יבגני
2020ברבי שלום
2121ברוך נטלי
2222ברכה מרדכי
2323ברכמן סמיון
2424ברנדר נישיקה
2525גגולשבילי יוסף סהר
2626גולדר ודים
2727גורודניצקי איגנטי
2828גורליק בוריס
2929גליצקי אלכסנדר
3030גרבנב קסניה
3131דהן יעקב
3232דז'וייב איליה
14

3333דייטש ליונל נועם
3434דנילוב אברהם
3535דנקברג מירה
3636ואסקר רונן
3737וקנין מתן אבי
3838ורסולקר יניב
3939זגורי קרין
4040זיידנר רמי
4141ח'גבי דוריאן דוד
4242חגג יוסי משה
4343חדד אסף
4444חייפץ אנה
4545חכם מרינה
4646חן נמרוד
4747טיבי בן
4848טירטישני אלכסנדר
4949טמנו נגוסה דוד
5050יאכל ויטלי
5151יהודה שולי
5252יונתנוב עופר
5353יעיש אברהם אבי
5454יפרח ריקי
5555כהן אייל אברהם
5656כהן יואל
5757כהן סיון
5858כהן מלי
5959לויטן ארתור
6060לייבל איגור
6161לייכטר בבין נטליה
6262לינצקי גירגורי
6363לשם אייל
6464מדבדב סרגיי

6565מדר נתנאל רפאל
6666מהלל אביגיל
6767מויאל ליאור
6868מורד יאורית
6969מזין גיא
7070מטייש קונסטנטין
7171מטס ברונשטיין גיא
7272מיטניקוב קונסטנטין
7373מיצ'ניק יקטרינה קרן
7474מלמן אבי
7575ממרם דוד
7676מנחם יגאל
7777מקסימנקו ניקולאי
7878מרסיאנו אברהם
7979משה אסף
8080נוסיק איגור
8181ניב מילנבך איתי
8282נייאזוב אדוארד
8383סברדלוב אירינה
8484סימון נעמה
8585עבד ספיר ישראל
8686עבו דוד
8787עזימוב רומן
8888עזרא בן
8989פוזין קיריל
9090פולצקי ילנה
9191פוניי יגאל עזר
9292פחימה רן
9393פייר נועם
9494פלג דורון
9595פסח יריב אדוה
9696פרגפור לידור רפי

בוגרי מחזור נז’

9797פרידמן יולי
9898פרידמן אייל
9999צ'בן דניאל
10100צריקוב אלכסיי
10101צ'רקשין ניקולאי
10102קוג'וקין אירית
10103קוגור ודים
10104קושניצקי יקטרינה
10105קושנר ארקדי
10106קזקוב סרגיי
10107קליין אלכס
10108קלס כפיר בנימין
10109קפוסטין ויאצ'סלב
11110קפר יונתן יבגני
11111קקון ספיר
11112קרסיק לאוניד
11113רוג לוקאס
11114רוג אריאל סרג'יו
11115רוזנפלד רגואן נעמה
11116רוזנצבייג איגור
11117רז רונן מייק
11118שטריט אירית
11119תלם תומר מנחם

15

סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נז’
המגמה להנדסת כימיה
מרכזת המגמה

ד"ר שיימן מיכל

מזכירות המגמה גב’ כהן ציפי
טכנאי מעבדה

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

מרצי המגמה
		
		

ד"ר גולדבאום יוליה ,מר חרסונסקי מיכאל ,מר יהודה חן ,גב' כהן רינה,
ד"ר משלביץ אלכס ,גב' נחשונוב אוקסנה ,גב' פופוב מריה ,גב' פיקסמן סבינה,
גב' פלהנדלר מרים ,גב' פרידמן שרה ,גב' קוצ'ין אניה ,ד"ר שיימן מיכל

הנדסאי כימיה
1.1אבו אעמר איסלאם
2.2אבו גאמע אמירה
3.3אברמוב איליה
4.4אדונין ליאנה
5.5אוזן אוראל
6.6אוזרוב ילנה
7.7אוחנה יצחק
8.8אוסקר אלעד
9.9אטר יקיר יצחק
1010אל רייאטי ג'מילה
1111אלכסייב ילנה
1212אלקריאף יוסי
1313אלרייאטי ספא
1414אמה יוליה
1515ארחיפוב אירינה
1616בידרמן דביר
1717ביטון טל
1818ביטון ישראל
1919בינימינוב פזית
2020בן חמו עדן סעדיה
2121בר ששת אסף
2222בשמוט זהבית
2323גבועה נוהא
2424גולדמן אלינה
2525גולדנשטיין אושרית
2626גרוס עדן קוראל
2727דיין שני
2828דינו ראם
2929ווידוורד דניאל
3030ונונו גלעד יהודה
3131ורום מיכאל אברהם
3232זייצ'יק יקטרינה
3333חקמון ניר
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3434יהודה נתנאל
3535יוסף שני
3636יחזקאל יוגב דוד
3737ילין אלכסנדר
3838כהן מליחי מיתר
3939לוי שרון
4040מונשטר בת אל
4141מיטלר אלון נתן
4242מימון אסתר חיה שרון
4343מלכה אלמוג
4444נגאוקר שני
4545סבח חיים
4646סיבירץ ילנה
4747פחימה יניב
4848פנקר אולגה
4949פרייליך מיכאל
5050צצאשוילי הנרי
5151קדוש יוסף
5252קלנר ויקטוריה
5353קמחי דוד
5454קפולר ילנה
5555רותם טל
5656רזון ניר
5757רזניקוב סופיה
5858שבנוב לאה
5959שוחט שי
6060שוישה תאיר
6161שוקרון שי
6262שקולניק בטי

בוגרי מחזור נז’

המגמה להנדסת תוכנה
מרכז המגמה

מר ברגמן איגור

מזכירות המגמה גב’ סלע אסרף חן
מרצי המגמה
		
		

מר ברגמן איגור ,מר חרסונסקי מיכאל ,מר מלניק רומן ,מר פינקלשטיין מיכאל,
גב' פיסקוברובה יוליה ,גב' פרידמן שרה ,מר סגרון עומרי ,גב' קוצ’ין אניה,
גב' שטטר ויולט

הנדסאי תוכנה
1.1אבו גוינה מחמד
2.2אבו זקיקה מחמד
3.3אבו רביעה אמיר
4.4אבו רביעה ראוף
5.5אברהם אריאל
6.6אלבאז רות בת-שבע
7.7אלון ספיר
8.8ברוך אופיר כליפה
9.9גלנד שירה
1010גרין עדי
1111דונט דבורה
1212וזנה רחל
1313וילינגר אסתר הדסה
1414חגג קארין
1515חכימי מרים
1616יהודה אביטל
1717יצחק הלוי תמר

1818כהן מרים
1919לאסט יהודית רנה
2020לייטנר יעל
2121ליפשיץ יבגני
2222מוצרי מיכל בתיה
2323מקלרבסקי דניאל
2424מרזוק ניר עמוס
2525סויסה מירית
2626סולטן אופירה רחל
2727פישמן פבל
2828פל שולמית
2929צ'רניאחובסקי סרגיי
3030קוקלין מלכה
3131שימלמן מירב ברכה
3232שלזינגר בטי
3333שריקי אודליה רבקה
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נז’
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’ קוצ'ין אניה,
מר רגב אריה ,גב’ שורמן שני

הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אוחנה נופר
2.2אטיאס ולי
3.3אמזלג אושרית
4.4אשטמקר יצחק
5.5גבריאל דקל
6.6גולברג לאוניד
7.7גורבניוב דמיטרי
8.8טויזר שירן
9.9יהודה אביתר
1010לוי ספיר רוזה
1111לוידוב גבריאל
1212מלול ליאור
1313מנגסטה טספהון
1414מעטוק ליאור
1515נבו יוסי
1616נרוז'ני רומן
1717עשור רוית
1818פחימה שיר
1919צברי אדוה
2020שרעבי אלירן
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בוגרי מחזור נז’

המגמה לעיצוב מדיה
מרכזת המגמה

גב' רון עידית

מזכירת המגמה

גב’ סלע אסרף חן

מרצי המגמה
		

גב' אטין יבגניה ,גב' דונייבסקי סשה ,מר טבוסוב אמיל ,גב' סלע אורנית,
מר סמירנוב ניקולס ,גב' קורנבלט יוליה ,גב' רון עידית ,גב' שגב נרקיס

הנדסאי עיצוב מדיה
1.1אוקנין סתיו
2.2אזולאי אדוה
3.3אל עזאמה עזאלה
4.4אל שאפעי ברעה
5.5בן אברהם מיכל
6.6בלייוייס דפנה
7.7גופאילו פולינה
8.8וונדל שני סולאי
9.9חדד שילת
1010טייטלבוים ברכה
1111טלקוב אנה
1212סובלמן רומן
1313עבדיאן לינוי
1414פרץ שחר
1515רביה ביברשטיין כריסטינה
1616שטרן אביגיל שרה
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אבו אל טייף עאישה
2.2אבו ג'אמע אחקם
3.3אבו זיתונה נרמין
4.4אבו מוסלח סהייב
5.5אבו סיאם סארה
6.6אבו סרחאן נרימאן
7.7אבו עאבד אזהאר
8.8אבני הגר
9.9אוחיון חן
1010אוסטרו רונן אברהם
1111אסולין הילית איזה
1212בוקובזה אור
1313ביטון שרון
1414בנגו' יוסף חיים

1515בקמן אנסטסיה
1616ברביבאי אליהו רועי
1717ברונשטיין דנאל
1818גואטה גל שרה
1919גומס דה מסקיטה ליאל
2020ואקנין ירין רחל
2121ויאזניקוב נדז'דה
2222וקנין יפתח
2323חג'ג' רפאל
2424חיים עטליה
2525טובול ליעד
2626טנסה ג'ורג'ה כריסטיאן
2727יעיש מאיר
2828כהן אביה לבונה

2929כהן ירדן אהרון
3030כהן מור
3131כהן ניר
3232מורג אורון
3333מור יוסף ענבל
3434מליאנקר רעות
3535סמירנוב יקטרינה
3636עמר שיר
3737פחימה אביחי
3838קנדל יפעת
3939קרמני אפרת
4040שושנה אוראל
4141שכטר טל

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים
1.1אוסטרובסקי מיכאל
2.2בטסקון יוחאי
3.3גליביצקי דניס
4.4הראל רון
5.5ז'רדב דמיטרי

6.6ירמולוב דוד
7.7מלניק ניקיטה מישל
8.8מנשה אלעד סלמן
9.9סוחורוקוב קונסטנטין
1010סרגייב ניקיטה

1111פוקס אלכסיי
1212פרטנוב ויאצ'סלב
1313קיל פבל
1414קרמן דן

הנדסאי חשמל (בוקר)
1.1אבו עפאש חוסאם
2.2אבו עפאש אדם
3.3אבו שלדום לואי
4.4אלהוזייל אדיב
5.5אלזיאדנה שאוקי
6.6אלסייד אמג'ד
7.7בדאני עמיר
8.8בר שקד
9.9ברוך גיא
1010ברזילי אלון

1111גובנשטיין ולרי
1212גולובינסקי דמיטרי
1313גירייב ויקטוריה
1414דהאן רזיאל
1515דוכובני אריאל
1616ויניצקי גל
1717חדד מישאל
1818יאדגרי עמירז
1919כהן אלעד
2020כהן יגל

2121נהון שאול
2222נחשון נועם
2323עזר איתי
2424פילד גיא
2525פתאל קפון אלון
2626צרנוב אנדי אווידיאו
2727קינדל עופר
2828קרישטל דן
2929שלמה ריו ניר יהושע
3030שמלה מיכאל

הנדסאי חשמל (משולב)
1.1אבו זאיד מחמוד
2.2אטיאס ישי
3.3אלוג חאלד
4.4אלעוקבי עקבה
5.5בוקרה יצחק
6.6גוזלן בן

7.7גויטע משה
8.8דונץ דמיטרי
9.9טבאי רוני
1010מטל לירון
1111מלכה שלמה
1212פומלניקוב אנדרי

1313פייביש מיקי
1414פסהה עלאיי
1515פרוס סרחיו
1616פרוסנוב אלכסנדר
1717צנגר יקיר
1818קליינרמן איליה
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הנדסאי כימיה (בוקר)
1.1אלאסד פאדיה
2.2אנג'ל זויה
3.3גירלה אולגה
4.4דאונוב סיגלית

5.5חייטוב נלה
6.6טרבלסי נועם יהונתן
7.7לייבוביץ סבטלנה
8.8קרינאוי מהא

9.9קרינאוי חולוד
1010רייספר סבטלנה
1111שוחט נמרוד

הנדסאי כימיה (משולב)
1.1אמר אוראל
2.2בן סימון לואיס
3.3וילצ'יק נטע נחמה
4.4ורסנו ויקי

5.5לויטס איליה
6.6עטיה ניר
7.7עידה דור
8.8קודז'ק יוליה

9.9קונר לריסה
1010שושן דניאל אברהם
1111שיר חגי

הנדסאי כימיה
1.1אטדגי ניסים
2.2אלון יקיר
3.3אלון בר
4.4בן חמו אורון
5.5בן שלוש מיכל

6.6ברמן אנה חנה
7.7גוטדאמק אריאל
8.8הגוס קאסנש
9.9זלנצוב יקטרינה
1010ליטבק גרטה

1111ללמייב ויקטוריה
1212פולטבצב גלינה
1313פיטוסי ליטל
1414פייסחוב גלית
1515פנקר נופר

4.4נאור אופיר
5.5נבון חן
6.6עווד באסל

7.7קראדי אבי אברהם יוסף

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי (בוקר)
1.1חחיאשוילי שבתאי
2.2חננשוילי שלוה
3.3לוי אלי

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי (משולב)
1.1אייזנשטיין יורי
2.2בייז'נוב אלכסנדר
3.3ביתן דביר
4.4זוהר שלום נמרוד
5.5חג'ג' ענת פאולינה

6.6חודקובסקי יבגני
7.7טפליצקי מרק
8.8ירוכין אולג
9.9ליברטי אור
1010משילקר אביעד

1111עזריאייב דוד
1212פוקסמן ליאור
1313פפצ'נקו ארטיום
1414פרילוצקי אבי
1515שייטלמן אדוארד

6.6וייץ קיריל
7.7חיון טל
8.8לוי אריה אריאל
9.9נומה יעקב
1010עוד אליאס

1111פאר בן עמי
1212רוזנברג דמיטרי
1313שעיה דניאל

הנדסאי מכונות תיב"מ (בוקר)
1.1אלפסי אוראל יוסי
2.2אליונין ארטיום
3.3אשתו רוני
4.4גרומוב דמיטרי
5.5גריסק נדב
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הנדסאי מכונות תיב"מ (משולב)
1.1אגמי טל
2.2אמסלם אביחי
3.3ברודסקי רומן
4.4ברמן יואל
5.5ברקאי אלירז

6.6גוניקמן יבגני
7.7היילו דלה
8.8הרוש נדב
9.9מחמוטוב דמיטרי
1010נתן ישראל

1111סיטקילוב בנסירו
1212עינב רן
1313פלחוב עזט
1414צרולניק ולדימיר
1515שבת סרגיי

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (בוקר)
1.1אבו גאמע מונדר
2.2אבו גבר אוסייד
3.3אבו זאיד סאלח
4.4אבו זקיקה עיד
5.5אבו סיאם רפיק
6.6אבו סריחאן ויסאם
7.7אבו עליון סומיה
8.8אבו עמרה תלאל
9.9אבו קוש מחמוד
1010אבו קוש עהאד
1111אבו קוש שאהר
1212אבו קרן עומיר
1313אבו שולדום יסמין
1414אבוזאיד אדיב
1515אביחסרה ישראל
1616אבקסיס מוריה
1717אוזן יקיר יצחק
1818אוחנה טל מרדכי
1919אטיה רפאל
2020אל חואגרה נעים
2121אל עול סעיד
2222אלאעסם אסמעיל
2323אלגרבלי יוגב
2424אלמליח אביחי מימון
2525אלפסי רון
2626אלקיים יובל
2727אלקרנאוי דאוד
2828אלריאש מוחמד
2929אסור רפאל
3030אסרף מור מרדכי
3131אסרף משה
3232אסתרקין סטניסלב

3333בובליל שוני
3434בוטבול אור
3535בולבול מחמוד
3636בונפד ישראל מאיר
3737בוקובזה דני
3838ביטון אבינועם חיים
3939ביטן קורן
4040בלולו יוגב
4141בן הרוש אור
4242בן חמו יתיר
4343בן משה רועי
4444בן עזרא גל יהודה
4545בן עמי איציק(צח)
4646בן שבת חני
4747בר טל רועי יהושע
4848בראמי מיכאל יעקב
4949ברהום מתן
5050ברו אשר
5151ברשישט יובל
5252גאוי אלון
5353גבריאל יוסי
5454גולוביצקי איגור
5555גורוחובסקי קונסטנטין
5656דהן גל
5757הזייל עבדו רוחמן
5858וולקוב מרק
5959ויינברג אסף
6060חולוד דניס
6161חמדיה עזיז
6262חקמון יעל נועה
6363חקשור אור
6464יפרח איתי

6565כהן אביב
6666כהן אלירן
6767כהן שיאון
6868לאונוב דניס
6969לואיה יצחק
7070לוי דוד מתן
7171מויאל סתיו
7272מחאמיד עלא
7373מימון קורל
7474מלקה משה
7575ממו יקיר
7676ממן אביאל מסעוד
7777ממן ליאור
7878מתתיהו ליאל
7979נגר נועם
8080נידם נוי
8181סבג יקיר
8282סויסה דן
8383עודתאללה מוחמד
8484עודתאללה עאסם
8585פברקר אהרון
8686פרח רעות
8787פרידמן אנדרי
8888צפורי עמית
8989קאסם חמזה
9090קדר עדי
9191קרינאוי מוחמד
9292רווח בן
9393שוחט שלומי

23

מסיימי קורסי הנדסאים 2018
הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (משולב)
1.1אבו גוש עמראן
2.2אבו עפאש מחמד
3.3אבו עראר חמזי
4.4אבו קיעאן אוסמה
5.5אבוקראת מאיר
6.6אוחיון ניב שלום
7.7אור נועם
8.8אזולאי דוד חי
9.9איוב אסעד
1010אל אסד סלימאן
1111אל שאפעי אבראהים
1212אלבז חיים
1313אלמיאטל קאיד
1414אלנמר עלא
1515אלקרינאוי רעפת
1616אלשייך אמיר
1717אלשייך האשם

1818אסטנובסקי אייל
1919בדש עמוס פליקס
2020ביטון יאיר
2121בן אקן רועי
2222בן דוד שלום נחמן
2323בן דויד אסף
2424בן סימון אריק
2525בן שטרית סימו
2626בן שמעון אמיר
2727ברגיל אבי
2828גרומוב רודיון
2929דהן שילה
3030דיין שלומי
3131דרבקין יבגני
3232וקסלר לאוניד
3333זולוטארבסקי חנוך
3434זורנו אור

3535חזן אלעד
3636טייב רן
3737כלפון חן חנה
3838לוי משה אביתר
3939לנקרי יוחאי
4040לנקרי יוחאי יחזקאל
4141מוצאלי סער
4242מלכה אליה
4343נחום אלינור מינה
4444סבן יאיר יהודה
4545סגרון אחיה
4646סמירנוב איוון
4747פקיר סאלם
4848פרטוש פטריק
4949קמחי יונתן
5050שמואל שקד
5151שר שלום אמונה

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (אביב משולב)
1.1אבו גאמע עמאד
2.2אבו גאמע עבד אלעטי
3.3אבו ג'בר מואד
4.4אבו מאדי הישאם
5.5אוחנה לינור
6.6אייזן רזיאל צוריאל
7.7בושושה אלי
8.8בכר אביעד יצחק
9.9בלייב מקסים
1010בן גיגי אלעד

1111ברוקיאל אושר
1212גודה נימר
1313גורלי איתי
1414זועבי ג'עפר
1515חנוכייב ודים
1616טרבלסי כפיר
1717כהן שלומי
1818ליברוב יוליה
1919מגדלה אבראהים
2020מור יוסף שגיב

2121מסלם רן
2222נוסן בר ברנרד
2323סביחאת מועתז
2424סויסה תום
2525סלע עמית
2626רביב יגאל
2727רייכשטט אלכסנדרה
2828שוקרון מתן
2929שם טוב משה

3737דוידזון דור
3838זנון מחמד
3939חדד חנן רפאל
4040לוי מאור אור
4141לוריא בן
4242נדז'דה וסילה
4343נוי שיר

4444עמר תמיר
4545פלג זאב
4646פנקס רונן
4747קסלמן ארטיום
4848שרמן זוהר

4.4דוויט אגרי
5.5הואשלה מחמד
6.6טרפזניקובה דריה

7.7סמנטס קטרינה
8.8קדוסי מור
9.9קרבצ'נקו ויטלי

הנדסה אזרחית  -תכנון מבנים
3030אבו עפאש איימן
3131אבו קיעאן אוסמה
3232אבו שולדם עומר
3333אזולאי לינוי
3434אטרש פאדי
3535אליכיס שניר
3636אלפסי עומרי

הנדסאי עיצוב מדיה (בוקר)
1.1אלעזרה אביבה
2.2ארונוב ארקדי
3.3ביטון עדי שמחה
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הנדסאי עיצוב מדיה (בוקר)  -אופקים
1.1אדלר רחל
2.2בן גיגי שוקרון תמר
3.3בן גיגי שוקרון אסתר
4.4גורביץ מזרחי קורל רבקה
5.5דלהי נועה

6.6המדאני כהן אורה
7.7חזוט מרים
8.8חרר יעל
9.9יפרח אביגאיל
1010ליפמן אסתר

1111לרנר חנה הניא
1212פרייזלר רחל
1313קוקלין יוכבן שפרה
1414שוקרון פרלה יעל
1515שנלזון רבקה

הנדסאי קירור ומיזוג אויר
1.1אבוקרט אביב
2.2איילנקריג יורי
3.3זוהר חן
4.4חודדי אביעד

5.5חיטיבשוילי גרשון
6.6יקוטיאל סער ליאור חי
7.7לברנצ'וק ולדימיר
8.8לזרוביץ אברהם

9.9מארואני אביאל
1010מזרחי ברק
1111מחאמיד סעיד

הנדסאי תוכנה  -סייבר (בוקר)
1.1אבו עסא דועה
2.2אוסט מריה
3.3איפרגן רועי
4.4אלריאטי יסמין
5.5אסדון יובל
6.6אסראף אורטל
7.7בינון אלכסיי
8.8בכטייב דמיר
9.9בן דיין תום
1010ברויטמן אורי

1111ברינסון אביגייל בת
ישראל
1212וולוביץ' מריה
1313ויינהורן אבישר
1414וייצמן אליהו
1515וילרואל ישי
1616וינוקור מרק
1717חבר שלי
1818חדד בנימין
1919טדסה זהבה זנה

2020כחלון תמיר
2121סידורנקו קונסטנסין
2222ספיר שלמה
2323סרגיינקו סרגיי
2424עובדיה יעקב
2525צ'סטנוב ילנה
2626קורול ניקיטה
2727קנפו מור
2828רוזליו אלעזר מאיר
2929שיטרית ניר יצחק

הנדסאי תוכנה (בוקר)  -אופקים
1.1בן כליפה טהר ציפורה
2.2גנדלמן רחל
3.3דוידוב סיגל
4.4דינר הדס
5.5וכטפוגל רחל מרים

6.6חזן ענבר
7.7כהן שפרה
8.8לוין ציפורה חפציבה
9.9מעלם הודיה
1010פטרנקר נעה

1111פיין רחל
1212פכטהלט שירי
1313קלפיש שירה בלומה
1414רחשה דבורה חנה
1515שטיינמץ נטלי

6.6הלמן רון
7.7חביב רם רחמים
8.8יוסף עוז
9.9כהן אור
1010לוגסי קובי

1111מימון סימה
1212נגאוקר בת חן
1313נתניה חזי יחזקאל
1414סרי אלכסנדר

הנדסאי תעשייה וניהול  -יצור
1.1אביזמיל ליר מוריה
2.2אדרי יעקב קובי
3.3אזרזר שני
4.4גורביץ אבישי יהושוע
5.5דריי נטלי

הנדסאי תעשייה וניהול  -לוגיסטיקה
1.1אררה קדש קונסטנטין
2.2דויטש אברהם
3.3טימסית חגית

4.4מלינקר לירז
5.5צדיקי מאור
6.6קמחי יעל

7.7שובייב קרן
8.8שולמן איגור
9.9שחר אריאל
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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' ביטון איריס ,מר הס אייל ,גב' כהן רינה,
מר סגרון אחייה ,מר צ'רטקוב בוריס ,גב' פלייטמן אולגה

מכינה טכנולוגית (בוקר אביב)
1.1אבו גאמע אנואר
2.2אבו גאמע האוני
3.3אבו גוידר טופיק
4.4אביטן עדן איוש
5.5אדרי טל דוד
6.6אלענאמי שריף
7.7אלעקה בלאל
8.8אלפסי עמית
9.9אלקרם מוסעד
1010אמזלג עומר
1111אסולין נאור
1212אפרמוב אלדד
1313בוחבוט מתן
1414בוריסוב אנטון
1515בן יאיר חיים

1616בן שמחון אריאל יעקב
1717גברילוב אליהו
1818גורסקי אוקסנה
1919גנאמי מרואן
2020דהן יוחאי
2121וורקנך בנימין
2222ויצמן תומר
2323זינגרוב אלכסנדר
2424חדד אהרון יהונתן
2525חדד אסף
2626חמו אדוה
2727חנינה מור
2828טויל שמואל קיוין
2929טלמור עידו
3030כהן אושר שי

3131כהן עזר דולב
3232כץ דוד
3333לוי סיסיל
3434לייזר עומר
3535מטטוב דוד
3636ניימן מאור
3737סטפננקו איגור
3838עשיבה מחמד
3939פרש שלומי
4040קרינאוי מחמד
4141רחמינוב מתיו אפרים
4242שחייב בוריס בנהו
4343שימונוב אליהו
4444שליאכטוביץ' שלי אושרה

מכינה טכנולוגית (בוקר)
1.1אלזנגר גרגורי
2.2אסרף אור משה
3.3אשכנזי שלו
4.4בוסקילה שחף
5.5ביטון עומרי
6.6בניאגוייב אליהו
7.7בסט שמעון
8.8דדייב טימור
9.9דודרנקו אנדריי
1010ונונו ניר

1111חזני אהרון חי
1212יהודה אלעד אליהו
1313כץ יוסי
1414לביא מאור אלישע
1515לוי אורפז
1616לוסקי משה
1717מבורך ליאור
1818מישייב אלי
1919מרחוזי יעקב
2020נקש אופק

2121סאפי יוסף
2222סעדיה רון
2323עדן יוסף
2424פדידה אלדר אליהו
2525פינקלסון דניאל
2626צורדקר נתנאל
2727קרב דוד
2828שעור מלאק
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בוגרי מכינה טכנולוגית
מכינה טכנולוגית (ערב)
1.1אבו גאנם יוסף
2.2אבו ג'עפר חאלד
3.3אברמוב מיכאל
4.4אוחיון יוסף
5.5אטיאס אברהם
6.6איבגי לידור אברהם
7.7אל עוברה אמיר
8.8אלעקבי אחמד
9.9אלפי אלעד
1010באבילו מתן חיים
1111בג'רנו ניר
1212בוקובזה אופיר
1313בורטניק שי
1414בזק דוד
1515ביאנקו יהושוע
1616ביינה שיבה
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1717בן דוד רפאל ברוך
1818בן יהודה תכלת
1919בן ישי יואל
2020בן ניסן ישראל
2121גולדשטיין מרק
2222גורשקוב אלכסנדר
2323גיעאן ספיר
2424גרונוב דוד
2525גרין אנג'לינה
2626דוידוב ויקטוריה
2727זולקובר ולדיסלב
2828זיגרון יניב
2929זלוטניקוב אנדרי
3030חייפץ סרגיי
3131טחן יוסי
3232ללוז אבירן

3333מגיד לירון
3434מזוז מאיר
3535ניאזוב אלכסיי
3636פרץ גיא
3737צדיק יקיר
3838צישואשוילי דני
3939קוסטנקו אנסטסיה
4040קופיטמן ניצן
4141קרימוב רשיד
4242רוזמטוב אמיר
4343רחימוב מיכאל
4444רנקנצינסקי רומן
4545שובייב ארתור
4646שלמייב דוד
4747שלמייב דניאל

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		
		
		
		
		
		
		
		

מר אבו גאלי בילאל ,מר במנולקר שמואל ,עו"ד ברזילי פיני ,מר גבאי ישי,
ד"ר גולדבאום יוליה ,מר גרונברג צבי ,גב' גרשון נטליה ,גב' הררי חגית ,מר ויינר צבי,
מר זיסק שמעון ,גב' זק פולינה ,מר חן יהודה ,מר טבוסוב אמיל,
מר יבלונובסקי איגור ,גב' יצחקי ורד ,מר כהן רן ,ד"ר לביא יאיר ,מר מייזל מיכאל,
ד"ר מישלביץ' אלכסנדר ,גב' מרקלס לאה ,מר סלוטקי בני ,גב' סמואל ענת,
מר סמירנוב ניקולס ,מר פידלמן ארקדי ,מר פינסלר אלי ,מר צבייק אלכסנדר,
גב' קוצ'ין אניה ,מר קיסוס שלמה ,גב' קליין אינה ,מר קמינסקי יהודה,
גב' שוורץ ויקטוריה ,גב' שפט אירינה

חשמלאי מתח גבוה
1.1אבו כף אחמד
2.2אביטל גבריאל
3.3איפראימוב דוד
4.4בן חיל נתן
5.5ברקובסקי אביב
6.6גלייזר ולנטין
7.7גרבונוב ולדימיר

8.8גרדזה שלמה
9.9דיין אביב
1010חוטמליאנסקי סטניסלב
1111יהודה קובי
1212יעקבי גיא
1313לוי מרדכי אלדד
1414ללמויוב יפית

1515מטריקין אלכסנדר
1616נייזברג גיא
1717סאליגאוקר יניב
1818פינחסוב ציון ויאצ'סלב
1919רחמין שניר

ממונה בטיחות על העבודה
1.1בובליל סטיא
2.2דניאלי מאיר
3.3יום טוב דניאל

4.4לוי שניר
5.5לנדה מיכאל
6.6עמרם אייל

7.7צרפתי אלעד
8.8קיסוס דוד

טיפול והחזקת מכשור חשמלי (חשמלאי מסוייג) – כי"ל
1.1אברבנאל מאיר
2.2איבגי אושר
3.3ביטון אברהם
4.4בניון יצחק
5.5בר לב אלדד
6.6דובובסקי אנדריי
7.7זוהר אשר מנחם
8.8חייקין זאב
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9.9טרבלסי יוסי
1010יוסף גיל
1111כהן ז'קי סימון
1212מסיקה אריה
1313מסמד אלכס
1414נייזברג מיכאל
1515נעמן יצחק
1616פוקסמן אלכסנדר

1717פחימה שלמה
1818פנקר אלישע
1919קראטשטיין וולדימיר
2020קראסינסקי לאוניד
2121רדקין ולדימיר
2222רובין עופר
2323רזדולסקי פנחס

ארט ספוט  -עיבוד תמונה
1.1גדליהו מיכל
2.2דטהר דני
3.3דיאס גילה
4.4וינרסקי אוקסנה

5.5זקוטו שלמה
6.6נחמיה שגיב
7.7נמוי אנה
8.8פרץ יפה

9.9קפלן ישראל אשר
1010רוטמן סמדר
1111שגיא שרה
1212שוץ אהוד

ארט ספוט  -צילום מתחילים
1.1אזברגה מוניר
2.2אטרש סברין
3.3גרוסי עדן
4.4כלפה טליה
5.5סבג יהודית

6.6שקולניק דינה
7.7ברוסילובסקי אדוארד
8.8יום טוב יובל
9.9לוי ג'קלין מיריה
1010לוי לילך

1111מיכל ארנון
1212סבג עופר
1313פרידמן חן

השתלמות בכימיה (חברה לשירותי איכות הסביבה)
1.1אברבוך חנה
2.2אטדגי מאור
3.3ברבוס אנה
4.4גרודזינסקי סווטה
5.5וולדיה גירמאי

6.6זוהר אלמוג
7.7יונס מיכאל
8.8כהן עמית
9.9לוי גבריאל
1010מזור יצחק

1111מכלו בני
1212עמר ישראל
1313פרלמוטר ויקטור
1414קסאי יוסף
1515שטריט טלי
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בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות ,הכשרה והשתלמויות
מסע  -גרפיקה ממוחשבת (מחזור מרץ )2017
1.1אברשין אולג
2.2בריל מקסים
3.3גוטמנס ג'וליוס
4.4הרטמן מרקו
5.5וישנבסקיה טטיאנה
6.6לימרנקו סופיה
7.7ליפשיץ דרינה

8.8ליפשיץ יבגני
9.9מרינצ'בה אנה
1010סמולינצ'וק יאנה
1111ספיריאקינה ולנטינה
1212פדוסייבה אירינה
1313צ'יטייב אנטון
1414צ'רניאבסקי ולדיסלב

1515קובלצ'וק איגור
1616קובלצ'וק אירינה
1717קוסריוב דימטרי
1818קמינסקי ארטיום
1919שצ'וקינה אלכסנדרה
2020שרגה סראפימה

מסע  -גרפיקה ממוחשבת (מחזור ספטמבר )2017
1.1אלכסנדרובה דרינה
2.2בורבלוב מיקיטה
3.3בקירוב אנבר
4.4בקירובה אנה
5.5דונייבסקי מקסים
6.6דמיטריוק ארתור
7.7וולסוב מקסים
8.8וחמינצבה נטליה
9.9זלצר -קוביץ מקסים
1010חוטובה פולינה

1111חילקו דמיטרי
1212חריטסיצ'ין גלינה
1313טופטול פאולינה
1414טרביצי יהושוע
1515טריחוב סרגיי
1616טריחוב קטרינה
1717נסקינה מרגריטה
1818פטרושקביץ טטיאנה
1919פסטושקובה טטיאנה
2020פרדקוב יפים

2121פרדקינה אילונה
2222פריחודקו דניאל
2323קובלנקו אלכסנדר
2424קובלצ'וק אלכסיי
2525קלמנובסקי אלכסיי
2626קרדשוב יארוסלב
2727ריאבקין רוסטיסלב
2828שמידובה מרה

7.7ירוחינה אירינה
8.8מלקוב ולדימיר
9.9סקריאחה ויקטוריה
1010פיגרבה אווה
1111פילנקו אולגה
1212פילנקו טראס

1313פרפירייבה יוליה
1414צבלוב אלכסנדר
1515צבלובה אנסטסיה
1616צ'רניאבסקיה ליודמילה

מסע  -מולטימדיה (מחזור מרץ )2017
1.1אבלסוביץ יעקב
2.2גדלשינה לנרה
3.3דג'ורה רומן
4.4דורוחוב פיודור
5.5הולדמן אנג'ליקה
6.6טימוכין אלכסנדר
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מסע  -מולטימדיה (מחזור ספטמבר )2017
1.1איסייב אלכסיי
2.2בבנקו איליה
3.3בזוכלובה אנה
4.4גוטוווי אלכסיי
5.5גומון אולגה
6.6גרינביץ אנסטסיה
7.7זייצבה אירינה
8.8טרסובה אנה

9.9יבקו מקסים
1010יעקובוביץ אנסטסיה
1111ליסנקו ולדימיר
1212ליסנקו יאנינה
1313מרינוב דמיטרי
1414סולה איגור
1515סולה אלכסנדר
1616סולה מרגריטה

1717סטרלצובה אנסטסיה
1818פרדלין אלכסיי
1919קונדרטנקו אולגה
2020קוריצין דימה
2121קירקיצנקו קטרינה
2222שיברין אלכסיי
2323שצקיי מיקיטה
2424שרפוטדינוב דמיטרי

1313סבוסטינוב אנדריי
1414סבסטינובה אלינה
1515סומינסקיה אלכסנדרה
1616סוקולוב פאבל
1717סטרלצוב רומן
1818סימונטובוב יבגני
1919סמוליק קריסטינה
2020סמנקו ארטיום
2121פוליאקוב איבן
2222פלוצקי איבן
2323קווראצחליה דיאנה
2424קוחטו ויקטור

2525קוך אלכסנדרה
2626קיבנקו יליזבטה
2727קצ'אלין ארטיום
2828קצ'אלינה אנה
2929ריאבקו איגור
3030רפאילוב מריה
3131שביאלובה דריה
3232שבליוב ארטיום
3333שבת קסניה
3434שוורץ דריה
3535שצ'רבינה נטליה

מסע -רופאים לנגב (מחזור ספטמבר )2017
1.1איבנוב קיריל
2.2אלניקובה אנסטסיה
3.3בחלאי סטניסלב
4.4גוסבה נטליה
5.5דרביאנקו אנסטסיה
6.6וולסובה ויקטוריה
7.7ז'ורבליוב אלכסנדר
8.8זלצר -קובליק טטיאנה
9.9זרחין סמיון
1010יאסצ'נקו לודמילה
1111נובקובסקי אולגה
1212נמירובסקיה אירינה
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