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דבר מנכ"ל

בוגרות ובוגרים נכבדים,
השנה נבצר מאתנו לקיים טקס חלוקת דיפלומות ברחבת המכללה כפי שקיימנו עשרות
שנים .אין הדבר גורע מההישג האדיר של כל אחת ואחד מכם להיכלל בקבוצה של מעל
שמונים אחוז מהבוגרים אשר יעבדו במקצוע אותו למדו ,ותישארו להתגורר בדרום.
המכללה הטכנולוגית באר-שבע מציינת  66שנה של מצוינות טכנולוגית .למכללה יותר
מ 63,000-בוגרים ,מחציתם הנדסאים וטכנאים.
מחזור נ"ט 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 בשת"פ עם מיטב
התעשיות של המדינה.
תודה מיוחדת לכם הבוגרים ,אשר בחרתם לתת בנו אמון ולמדתם במכללה הטכנולוגית באר
שבע.
אני מבקש כי תמשיכו לראות במכללה הטכנולוגית בית שני ,תבואו לבקר ,להשתלם ותהיו
מליצי היושר שלנו עבור צעירות וצעירים אשר מחפשים כיוון לעתיד.

דב פ.תמיר
מנכ”ל המכללה
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בעלי תפקידים במכללה
חברי האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו (יו”ר)
מגיסטר ישראל שטרייכמן (סגן יו”ר)
מר עטיה אבו טהה
ד"ר נטלי אייזנברג
ד”ר ישראל אייליג
ד"ר מאיר אנגלרט
מר פיני בדש
מר רן גרשפלד
מר יוחאי דמרי
עו”ד אפרים ווגדן
מר יעקב ויטנר
מר אביגדור חביב
פרופ’ יהודה חדד
ד”ר פיני יחזקאלי
עו"ד יואב לאביוד
גב' רותם לאביוד
ד”ר יוסי לאטי
מר מתי מן
גב’ עליזה מנור
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ
גב' חגית פאר
עו”ד אלקנה רובין
גב' חדווה שקד
מר דב פ.תמיר

בוגרי מחזור נח’

חברי הוועד המנהל
מר פיני בדש (יו”ר)
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ (סגן יו"ר)
ד"ר מאיר אנגלרט
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
מדור הפרוייקטים

גב’ קוגן גבריאלה

1.צרולניק ולדימיר  ,סיטקילוב
בנסירו
מגמה למכונות
על הפרויקט :מערכת הזנה צלחתית (דיסקית)
מנחה :מר אלכסנדר צבייק

הפרויקט עוסק בתכנון של מערכת מורכבת
המגינה בצורה מקיפה (צלחתית-דיסקה)
על מתקן יעודי.לתכנון המערכת נעשה
שימוש בכלי תכנון מתקדמים ובמתקנים
יחודיים.בתכנון המערכת נלקחה אפשרות
עתידית לפיתוחה והרחבתה על כך זכה
לפרויקט מצטיין.

2.עווד באסל
מגמה למכונות
על הפרויקט :תכנון מתקן הפחתת לחץ ומניה
PRMS
מנחים :ד"ר אלכסנדר מישלביץ ,מר רוני
קורוטקוב

הפרויקט עוסק בתכנון מערכת מורכבת
לחלוקת גז טבעי .בפרויקט תוכננו קווי
חלוקה היוצאים מתחנת  PRMSלחלוקה
באזור תעשייה .בפרויקט נעשה שימוש
בכלי תכנון מתקדמים תוך הקפדה על כללי
בטיחות להובלת הגז הטבעי ליעדו ועל כך
זכה הפרויקט לפרויקט מצטיין.

3.טויזר מור ,בן דוד יוחאי
מגמה לתעשייה וניהול
על הפרויקט :תהליך הייצור של שער
סטנדרטי במסגריית נוי
מנחה :גב' נטלי גרשון

הפרויקט עוסק בייעול תהליכי ייצור
במסגרייה משפחתית .במהלך הפרויקט
נבחן תהליך הייצור של שער סטנדרטי
במסגרייה .לשם התייעלות נקבעו תקנים
חדשים הכוללים זמן ייצור מוצר וכוח
האדם הנדרש במסגרייה .כמו כן הומלצה
לבעלי העסק מדיניות ניהול מלאי
אופטימאלית המביאה לחיסכון כלכלי
משמעותי.
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4.בוקנט שחף
מגמה לעיצוב מדיה
על הפרויקט :גרעפס -בר סנדוויצ'ים מפלצתי
מנחה :גב' עידית רון ,גב' יוליה קורנבלט

הפרויקט עוסק במיתוג ועיצוב מוצרי
דיגיטל ושפה גרפית עבור בר סנדוויצ'ים
הפונה לקהל יעד צעיר וסטודנטיאלי.
הקונספט של הבר הוא סנדוויצ'ים
עצומים ומפלצתיים בטעמים ייחודיים.
שמות הסנדוויצ'ים וטעמיהם מבוססים
ומושפעים ממפלצות שמקורן במדינות
שונות בעולם .השפה הגרפית כללה
שימוש בצבעים עשירים וחזקים ,
טיפוגרפיה ענקית ועיצוב דמויות של
מפלצות בעלות ידיים  ,עיניים ופה גדול.

5.סיס נאור ,קהימקר דור
מגמה לחשמל
על הפרויקט :תכנון מתקן להספקת חשמל
למפעל עבודות פלסטיק
מנחה :מר יהודה חקשור

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן מודרני
לאספקת חשמל המיועד למפעל לעבודות
פלסטיק .הפרויקט כולל חישובי זרמים,
תכנון לוחות חשמל ,הגנות בלוחות החשמל
ותכנון שיטת הארקה .תכנון המתקן
בוצע בדייקנות ,תוך התחשבות בהיבטים
מעשיים וטכנולוגיים.

6.בוינביץ' אנדריי ,פוליאק איגור
מגמה לאלקטרוניקה
על הפרויקט :בקרת תפסן זרוע רובוטית
באמצעות יד האדם
מנחים :ד"ר נתן בן חיל ,מר איגור שטיין

הפרויקט עוסק בבניית מערכת בקרת זרוע
רובוטית המאפשרת שליטה על מצב תפסן
וסיבוב זרוע רובוטית מרחוק באמצעות
כפפה הנלבשת ע"י המשתמש ודגימת
תנועות ידיו .המערכת כוללת שתי תתי
מערכות המבוססות על חיישנים ,תקני
תקשורת ורכיבים מתקדמים.

בוגרי מחזור נט’

7.הסקל עדי אהרן ,דה סטפנו קרולין
מרינה
מגמה לכימיה
על הפרויקט :טיפול בשפכי תעשייה של
מפעל תרכובות ברום
מנחה :ד"ר נעים פזע

הפרויקט עוסק בבחינת היעילות של
תהליך הטיפול בשפכים הנוזליים של
מפעל תרכובות ברום ע"י חמש סוגי
אנאליזות.VSS ,TSS ,TOC ,BOD ,AOX ,

8.פסח לילך
מגמה להנדסה אזרחית (ניהול הבניה)
על הפרויקט :פרויקט וילות דו משפחתיות -
מושב צופים
מנחה :מר אריאל דמרי

הפרויקט הינו בניית ארבע וילות דו
משפחתיות כחלק מההרחבה של המושב
צופים שבשומרון .כל וילה מתוכננת
להבנות על שטח כולל של  500מ"ר
המופרד על ידי קיר בטון לשתי יחידות
דיור נפרדות .המבנה כולל שתי קומות
מגורים וקומת מרתף .שיטת הבניה הינה
שיטה קונבנציונלית ,קונסטרוקציית בטון
עם בניה בבלוק .משך הפרויקט כחמישה
עשר חודשים והוא כולל בניית קירות תמך
לשמירה על יציבות הקרקע .בפרויקט
נעשה שימוש בכל הכלים אשר נלמדו
במהלך הלימודים.

9.בשקנסקי יאיר
מגמה לתוכנה
על הפרויקטSTERK :
מנחה :מר איגור ברגמן ,מר מיכאל חרסונסקי

הפרויקט עוסק בתוכנה לניהול מניות
בבורסה .בפרויקט נעשה שימוש
באלגוריתמים מיוחדים של בסיסי נתונים
ואלגוריתמים חדשניים לתקשורת
מחשבים .הפרויקט כתוב בשפת .CSHARP

	10.פרג'ון אביאור
מגמה להנדסה אזרחית (תכנון מבנים)
על הפרויקט :בית מגורים דו קומתי  +מרתף
שכונת כלניות ,באר-שבע
מנחה :מר גל חיים הלל

הפרויקט עוסק בתכנון בית מגורים פרטי
תלת מפלסי בבניה קונבנציונאלית ,הכולל
קומת מרתף ,קומת קרקע וקומה א' בשטח
בניה של כ 310-מ"ר .שלד המבנה עשוי
ומתוכנן מאלמנטי בטון מזוין לפי ת"י .466
בפרויקט נעשה שימוש בכל הכלים אשר
נלמדו ונרכשו במהלך הלימודים.

	11.פררס עדי
מגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
על הפרויקט :בית חולים וטרינרי
מנחה :אדריכלית נאוה בז'ה

הפרויקט עוסק בתכנון בית חולים וטרינרי
המיועד להולכים על ארבע ולבני האדם
המלווים אותם .תהליך תכנון המבנה מהווה
דוגמא לתהליך מעמיק המלווה בהעלאת
שאלות  ,בדיקות  ,שינויים ועדכונים
שבוצעו בהתאמה .התהליך בוצע באחריות
מקצועית תוך התגברות על תסכולים
וקשיים שעלו בדרך באמצעות אופטימיות
ונחישות להצליח.

	12.חיטיבשוילי גרשון ,לזרוביץ
אברהם
המגמה לקירור ומיזוג אויר
על הפרויקט :תכנון חדרי קירור ומערכות
קירור לאחסנת תפוחי עץ לתקופה ממושכת
מנחה :מר זאב קויפמן

הפרויקט עוסק בתכנון חדרי קירור לאחסון
תפוחי עץ מסחריים לתקופה ארוכה עבור
בית אריזה .מטרת תכנון חדרי הקירור היא
לאפשר גידול ושיווק תפוחי עץ תוצרת
כחול לבן ,תוך עמידה בביקוש הרב ,הוזלת
עלויות ועמידה בתחרות מול הייבוא מחו"ל.
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סיימו לימודיהם בהצטיינות
סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
1.ביטון יאיר
2.פסח לילך
3.קהימקר דור
4.שחף בוקנט

הנדסאי בנין
הנדסאית בנין
הנדסאי חשמל
הנדסאית עיצוב מדיה

5.וינר חדוה
6.עמר יעל
7.שמש אושרי 
ת

הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל
1.טימינקר עודד
2.סויסה יוסף

הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לעיצוב מדיה
1.הרשקוביץ רוית
2.שימנסקי אולסיה
3.שמש מאי סיון

הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה
הנדסאית עיצוב מדיה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
1.אבגי איתי
2.אביחסרה ישרא ל הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
3.אוחיון דוד
הנדסאי הנדסה אזרחית
4.אלבז חיים
הנדסאי הנדסה אזרחית
5.בוסני אלון
6.חושבאחתי נתנאל הנדסאי הנדסה אזרחית
7.מלכה ישראל רותם הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
8.סבן צח

הנדסאי הנדסה אזרחית
9.סלע עמית
הנדסאי הנדסה אזרחית
	10.פרגון אביאור
	11.אבו עפאש מחמד הנדסאי הנדסה אזרחית
(תכנון מבנים)

	12.אלנמר עלאה הנדסאי הנדסה אזרחית
(תכנון מבנים)

הנדסאי הנדסה אזרחית
	13.בלייב מקסים
(תכנון מבנים)


סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה
1.מליס דניאל
2.רוזנבלט אירינה
3.שיר חגי

הנדסאי כימיה
הנדסאית כימיה
הנדסאי כימיה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
1.בן זקן יוסף אסף
2.בנדלק אלינור
3.אבדר כרמל
4.אליוט חיה שרה
5.אסולין אפרת
6.ברייער חנה שרה

הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

7.בשקנסקי יאיר
8.ויץ תמר
9.מגידיש שיראל חן
	10.עמוס סיון
	11.פלר מלכה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
1.שלי אביב הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
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הנדסאי תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

בוגרי מחזור נט’

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאית מכונות

1.בר לב ערן
2.ברוך אבי ח י
3.חג'ג' ענת פאולינה

4.עינב ר ן
5.פרילוצקי אבי

הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשייה וניהול
1.בן דוד יוחאי

הנדסאי תעשייה וניהול

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה
1.בוינביץ' אנדריי
2.כהן מאור
3.סלמון נאור דוד

הנדסאי אלקטרוניקה
הנדסאי אלקטרוניקה
הנדסאי אלקטרוניקה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לקירור ומיזוג אויר
1.רון אדוארד

הנדסאי קירור ומיזוג אויר

מקבלי תעודות הערכה
1.כהן עפרה הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
2.פררס עדי הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
3.קובני דנית הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים
4.שגב דניאל הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסאית אלקטרוניקה
5.אדמוב נורה
הנדסאית הנדסה אזרחית
6.אדר מיכל
הנדסאי הנדסה אזרחית
7.חמו אלי תמיר
הנדסאי הנדסה אזרחית
8.אוחיון ניב שלום
9.בן עזרא גל יהודה הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית
	10.חזן אלעד
הנדסאית הנדסה אזרחית
11.חיים אור פז
הנדסאי הנדסה אזרחית
12.חרמון מור
	13.לוין אירינה רינה
הנדסאית הנדסה אזרחית -תכנון מבנים

14.נחום אלינור מינה
הנדסאית הנדסה אזרחית -תכנון מבנים

15.קסלמן ארטיום
הנדסאי הנדסה אזרחית -תכנון מבנים

הנדסאי חשמל
	16.בוטביקה דויד
הנדסאי חשמל
17.ברזילי אלון

הנדסאי חשמל
18.דנינו אלעד
הנדסאי חשמל
19.טלקר דביר
הנדסאי חשמל
	20.קהיל תומר
הנדסאית כימיה
21.אנג'ל זויה
הנדסאית כימיה
22.בן שלוש מיכל
הנדסאי כימיה
	23.ברונפמן אריה
הנדסאית כימיה
24.דה סטפנו קרולין מרינה
הנדסאית כימיה
25.ריקלין ילנה
הנדסאי מכונות
	26.איזמילובסקי אנדרי
הנדסאית מכונות
27.ארוך טל
הנדסאי מכונות
28.יוסף שמעון
הנדסאי מכונות
29.נאור אופיר
הנדסאי מכונות
	30.קראדי אבי אברהם
31.אלקריאף משה הנדסאי קירור ומיזוג אויר
32.אוסטרוף אביגיל ליבא
הנדסאית תקשורת חזותית

	33.בצלאל אודליה הנדסאית תקשורת חזותית
34.הירש דבורה פריידא
הנדסאית תקשורת חזותית

הנדסאי תוכנה
35.זועבי מוחמד
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סיימו לימודיהם כחוק
(זכאים לדיפלומה)
מחזור נט’

בוגרי מחזור נט’

המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
מרכז המגמה

ד"ר סמיט מרטין

מזכירות המגמה גב' הרשקוביץ גילה
מרצי המגמה
		
		
		

מר אילוז איתי ,גב' אלקנברד ויקטוריה ,גב’ בז’ה נאוה ,מר בן שבת הרצל ,
מר זייצ'יק זכר ,מר חואס יקיר ,מר טויטו יעקב ,מר זייצ'יק זכר ,מר זריק רמזי,
גב' לוי הילה ,מר לופו דורין ,מר מורג אורון ,מר מרירס גיל  ,מר סובל ירון,
גב’ פרידמן שרה ,גב' קוצ'ין אניה ,גב’ רבינוביץ רבקה ,גב' שניידמן זויה

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.אבו אל קיעאן אדם
2.אבו גאמע עולה
3.אבו געפר תאמר
4.אבו מדיעם מחמד
5.אבו מוסא יאסמין
6.אל הוזייל בסמה
7.אל שאפעי סונדוס
8.אלעוברה נור
9.אלצאנע סלוא
	10.בוגר טטיאנה
11.בורגמן עופרי
12.בקמן אנסטסיה
	13.גוטמן טליה
14.גומל יעל
15.גת תומר
	16.דוידוב לימור
17.דייבוך נלי

18.ז'אן נוי
19.זריהן עומרי
	20.חאג' עאמר דועא
21.חאזיז שירה
22.חג'ג' כדורי נטלי
	23.טיב עדן
24.טלקר דלית שרון
25.טנסה ג'ורג'ה כריסטיאן
	26.כהן בר
27.כהן ניר
28.כהן עפרה
29.כהן ליהי
	30.לכטמן עדן
31.מזרחי דניאל מאי
32.ממן לותם
	33.מרום עדי
34.מתן מאי

35.נאקאש יסמין
	36.סויסה צליל שירה
37.סומר שגיא
38.עובדיה רעות
39.עראמה ברכה טובה
	40.פייגין קרין
41.פררס עדי
42.צבן אליה
	43.צנגאוקר נופר
44.קדוש אוהד
45.קובני דנית
	46.קופיטמן ניצן
47.קלדרון ירדן
48.קרול אנאל
49.שגב דניאל
	50.שלי אביב
51.שמאילוב ראוף
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נט’
המגמה להנדסה אזרחית
מרכז המגמה		 מר דמרי אריאל
מזכירות המגמה גב' ביטון טלי
מרצי המגמה		
		
		
		
		
		
		
		

מר בוקר רונן ,ד"ר גולדבאום יוליה ,גב' גריידי מרים ,מר דמרי אריאל,
מר הלל גל חיים ,מר הס אייל ,מר וייג מנחם ,מר זייציק זכר ,מר חוברה מתנאל,
מר חקשור יהודה ,מר טויטו יעקב ,גב' יצחק ורד ,מר יעקב נריה מאיר,
גב' כהן דבורה ,מר כהן אור ,מר כהן רן ,מר ליאחוביץ דמיטרי ,גב' מהרבני חופית,
מר מייזל מיכאל ,ד"ר מישלביץ' אלכסנדר ,מר נווה נוני רועי ,מר נמירובסקי איליה,
מר נעמן רפאל ,מר סטרז'בסקי דמיטרי ,גב' עסיס קדוש עינב ,מר עובדיה אורן,
מר צבייק אלכסנדר ,גב' צרפתי דנה ,מר קדוש אור ,גב' קוצ'ין אניה ,מר רגב אריה,
גב' שיפרין ילנה ,מר שכטר מרק

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.אבגי איתי
2.אבו נטלי נטי
3.אבו גאמע עמאד
4.אבו ג'בר מואד
5.אבו חאמד בסמה
6.אבו עפאש ולא
7.אבו עפאש איימן
8.אבו עפאש מחמד
9.אבו עראר עבדאללה
	10.אבו עראר חמזי
11.אבו עראר נאסום
12.אבו קוש חסן
	13.אבו קוש אמיר
14.אבו קוש עהאד
15.אבו קוש שאהר
	16.אבו קוש עאהד
17.אבוזאיד אדיב
18.אבוסויס גימיל
19.אביחסרה ישראל
	20.אביסרור אור שלום
21.אבקסיס רות
22.אברהם רון
	23.אדר מיכל
24.אוזן יקיר יצחק
25.אוחיון אסף
	26.אוחיון ניב שלום
27.אוחיון דוד
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28.אזרזר נעמי יהלי
29.איוב אסי
	30.אל אסד סלימאן
31.אל חואגרה נעים
32.אל עול סעיד
	33.אלבז חיים
34.אלמליח איתן
35.אלמליח מיכאל נסים
	36.אלמלך אביתר שלמה
37.אלנמר עלא
38.אלקרנאוי דאוד
39.אלשייך אמיר
	40.אסרף מור מרדכי
41.בולבול מחמוד
42.בוסני אלון
	43.בושושה אלי
44.בטיטו שמעון עמירם
45.ביטון יאיר
	46.ביטון נתנאל
47.ביריוקוב אלכסיי
48.בלייב מקסים
49.בן דוד לינוי
	50.בן עזרא גל יהודה
51.בן שבת חני
52.בן שטרית סימו
	53.ברגיל אבי
54.ברזילי טמיר

55.גבר שי
	56.גומפל בנימין
57.גור אביעד
58.גורלי איתי
59.גראדה עומיר
	60.גרובי ניר
61.גרומוב רודיון
62.גרינשטיין חן
	63.דוד אבי אל
64.הראל יניב
65.ואקרט אלחזן בצלאל
	66.חדד אסף
67.חושבאחתי נתנאל
68.חזן אלעד
69.חיים אור פז
	70.חכמון אוהד
71.חמדיה עזיז
72.חנוכייב ודים
	73.חרמון מור
74.יפרח שמעון
75.יפרח איתי
	76.ישראלי שחק
77.כהן אביב
78.לביא נתנאל
79.לוין אירינה רינה
	80.מויאל סתיו
81.מלכה ישראל רותם

בוגרי מחזור נט’

82.ממו יקיר
	83.ממן אורי יהודה
84.ממן ליאור
85.מנטין יובל
	86.נחום אלינור מינה
87.ניסני נועם
88.סבג יקיר
89.סבן צח
	90.סייד מג'די
91.סלע עמית
92.סמירנוב איוון
	93.סנייב אלונה
94.עבדאללה חוסיין
95.עטיה עמית
	96.עטיה עוז
97.עטיה עמרם חיים
98.עמר ניסים
99.עמר רז
	100.פופיטייב אנה
101.פיטוסי בן
102.פנחסוב פיני
	103.פסח לילך
104.פקיר סאלם
105.פרגון אביאור
	106.קו סרגיי
107.קורציאה יקיר
108.קלימי אלרון

109.קסלמן ארטיום
	110.רוקח עירא מרדכי
111.רייכשטט אלכסנדרה
112.שוטוב דניאל
	113.שטטר זיו
114.תורגמן ישראל מאיר
115.תראבין עבדאללה
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נט’
המגמה להנדסת מכונות
ראש המגמה		

מר גליק יעקב

מרכז מקצועי  -גז טבעי

מר קורוטקוב רוני

מרכזת פדגוגית		

גב’ ווליך ברוניה

מזכירות המגמה		

גב’ חדד יפה

הנדסאי מעבדה		

מר פידלמן ארקדי

מרצי המגמה

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

הנדסאי מכונות
1.אגמון רון
2.אגמי טל
3.אזולי שי ישראל
4.איבגי ליאור
5.איזמילובסקי אנדרי
6.אל סייד חליל
7.אל עביד אשם
8.אלעטאונה מועתז
9.אלפרוב דני
	10.אמסלם אביחי
11.אפרגן רונן
12.ארוך טל
	13.ארושס דניאל
14.בוחניק יוסף
15.בויקו אלכסנדר
	16.ביטון גלעד
17.ביתן דביר
18.בכר ויטל
19.בן אבו שחר דוד
	20.בר לב ערן
21.ברוך יעקב
22.ברוך אבי חי
	23.ברמן יואל
24.גרבונוב ניקיטה
25.גרשטיין סרגיי
	26.דדבייב ישראל
27.דהן עדי
28.דמרי מנור מנחם
29.היילו דלה
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	30.הראל ליאור
31.זוהר שלום נמרוד
32.זינגר אסף
	33.זלצמן אור
34.חג'ג' ענת פאולינה
35.חננשוילי שלוה
	36.טוויטו יאיר
37.טויטו איתי מכלוף
38.טיטואני שי
39.טימופייב אנדריי
	40.יוסף שמעון
41.יפרח אביחי
42.כהן יקיר
	43.לוי אלי
44.ליברטי אור
45.מזגאוקר עמית
	46.מחמוטוב דמיטרי
47.מיוני סתיו
48.מירנר אורמן דור
49.משהיוף רונן
	50.נאור אופיר
51.נבון חן
52.נבט אביב
	53.נגרין אריאל
54.נתן ישראל
55.סאליגאוקר סניר
	56.סוויסה יוסף
57.סטמקר אוריאל
58.סיטקילוב בנסירו

59.סעדון גיל כליפה
	60.סעדייב זוהר
61.עווד באסל
62.עזרא נאור
	63.עזרא קובי
64.עינב רן
65.פאר בן עמי
	66.פולדי שי
67.פוקסמן ליאור
68.פחימה אביאל
69.פיודורוב אלכסיי
	70.פלחוב עזט
71.פרילוצקי אבי
72.פרץ ארז
	73.צרולניק ולדימיר
74.צריקוב ניקולאי
75.קדושים דוד
	76.קוזינר אנטולי
77.קולסניקוב שמעון
78.קצבמן פליקס
79.קק ודים
	80.קראדי אבי אברהם יוסף
81.קרקוב דימטרי
82.ריבגגין מקסים
	83.שיין משה
84.שמר יעקב
85.תאמנה בני
	86.תראבין עבדאללה

בוגרי מחזור נט’

המגמה להנדסת קירור ומיזוג
ראש המגמה

מר גליק יעקב

מרכז מקצועי

מר קויפמן זאב

מרכזת פדגוגית

גב’ ווליך ברוניה

מזכירות המגמה

גב’ חדד יפה

הנדסאי מעבדה

מר פידלמן ארקדי

מרצי המגמה

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

הנדסאי מכונות
1.אלקריאף משה
2.חיטיבשוילי גרשון
3.ישעיהו ליאל עזרא
4.לזרוביץ אברהם
5.מחאמיד סעיד
6.רון אדוארד
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נט’
המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מרכז המגמה

ד"ר בן חייל נתן

מזכירות המגמה גב’ כהן ציפי ,גב' חדד יפה
הנדסאי מעבדה מר סמבן יאיר ,מר שטיין איגור
מרצי המגמה
		
		
		

מר אבו גאלי בילאל ,דר’ בן חיל נתן ,גב’ גירייב ויקטוריה ,גב’ ווליך ברוניה,
מר זיסק שמעון ,מר חקשור יהודה ,גב’ טלשבסקי אלוירה ,מר מימון רותם,
גב' סלטבסקי מרינה ,גב’ סנדלר מרים ,גב' קוזינץ לודמילה ,גב’ קוצ’ין אניה,
גב’ פרידמן שרה ,מר פרפרוב אלכסנדר ,מר שטיין איגור ,מר שכטר מרק

הנדסאי אלקטרוניקה

הנדסאי חשמל

1.אדמוב נורה
2.אילצ'נקו אלכסנדרה
3.אנטונוב נטלי
4.בוינביץ' אנדריי
5.גרסולקר יאיר
6.כהן מאור
7.סלמון נאור דוד
8.עמרוסי עוז
9.פרטנוב ויאצ'סלב
	10.שניידרמן טליה

1.אבו זאייד ענאן
2.אבו טלאק אחמד
3.אבו מדיעם אלחסן
4.אבו עמרה מגדי
5.אבוטבול מאור
6.איסמאילוב ודים
7.אלאטרש אחמד
8.אלסייד לואי
9.אלעקבי אחמד
	10.אקרמן אפרים
11.בוחניק אור יוסף
12.בוטביקה דויד
	13.בן עדי יגאל
14.בר שקד
15.ברוך גיא
	16.ברזילי אלון
17.גברילוב עופר
18.דדון דור דוד
19.דהאן רזיאל
	20.דינקו שמואל
21.דנינו אלעד
22.ואקרט אלחזן אליאור
אליהו
	23.ווקנין אביעד
24.ויניצקי גל
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25.וינר ולדימיר
	26.זינגר איל
27.חדד מישאל
28.חזיזה שלמה
29.חמדיה אדם
	30.טבאי רוני
31.טימינקר עודד
32.טלקר דביר
	33.טמים ג'רמי מוריס
34.כהן אורן
35.לוייב רוברט
	36.נהון שאול
37.סויסה יוסף
38.סיס נאור
39.פולונסקי רפאל
	40.פייגנבאום אלקנה
41.פנקר עידן
42.צ'רניקוב דוד
	43.קהיל תומר
44.קהימקר דור
45.קוליסצקי מיכאל
	46.רשף נווה
47.שלמה ריו ניר יהושע
48.תמיר יוגב אלי

בוגרי מחזור נט’

המגמה להנדסת כימיה
מרכזת המגמה

ד"ר שיימן מיכל

מזכירות המגמה גב’ כהן ציפי
הנדסאי מעבדה גב’ בן איתח שרה–ננסי ,גב’ מרזלוב ילנה ,מר סולימני אבי
מרצי המגמה
		
		

ד"ר גולדבאום יוליה ,מר יהודה חן ,ד"ר משלביץ אלכס ,מר סולימני אבי ,
גב' סלטבסקי מרינה ,גב' פופוב מריה ,גב' פלהנדלר מרים ,גב' פרידמן שרה,
גב' קוצ'ין אניה ,ד"ר שיימן מיכל

הנדסאי כימיה
1.אבו רדואן ערין
2.אורון אור ניסים
3.אטדגי ניסים
4.אלאסד פאדיה
5.אלאפיניש ימאד
6.אלג'ם לובוב
7.אלמוזנינו לירן
8.אנגל זויה
9.ביטון ספיר
	10.בן חמו אורון
11.בן סימון לואיס
12.בן שלוש מיכל
	13.בניזרי דניאלה
14.בר דוד שיר
15.ברומט ולרי
	16.ברונפמן אריה

17.ברמן אנה חנה
18.גל סיגי
19.דה סטפנו קרולין מרינה
	20.דהאבשה היבא
21.הסקל עדי אהרן
22.וסלייב זינאידה
	23.חייטוב נליה
24.חליוה אביעד
25.חניבד רוזן עדי
	26.יבזלמן יקטרינה
27.ליברמן אלינה
28.לייבוביץ סבטלנה
29.מוסקלנקו אנסטסיה
	30.מינקוב מיכאל
31.מלול אבישי
32.מלול תומר

	33.מליס דניאל
34.נקש אורפז
35.סוקול נינל
	36.עבד מיכל
37.פיטוסי ליטל
38.פייסחוב גלית
39.קארצ'ון אולגה
	40.רוזמבלט אירינה
41.ריקלין ילנה
42.שוחט נמרוד
	43.שיר חגי
44.שמולביץ אוהד
45.שקרון יקטרינה
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נט’
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' קוציי אלונה,
גב' קוצ’ין אניה ,גב' שטטר ויולט

הנדסאי תוכנה
1.אבדר כרמל
2.אבן ג'ריביע נגואן
3.אליוט חיה שרה מלרס
4.אסולין אפרת
5.בורלקוב אלכסנדר
6.בן זקן יוסף אסף
7.בנדלק אלינור
8.ברייער חנה שרה
9.בשקנסקי יאיר
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	10.גריסק ארי
11.דוק דניאל
12.וינר חדוה
	13.ויץ תמר
14.זועבי מוחמד
15.טדסה זהבה זנה
	16.לוי תמר יהודית
17.מגידיש שיראל חן
18.עמוס סיון

19.עמר יעל
	20.פוקס בת שבע
21.פלישליש ערן
22.פלר מלכה
	23.קמחי אהרון
24.קשת רות
25.שמש אושרית

בוגרי מחזור נט’

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 מאיר אריה ,מר עזרא יחזקאל ,גב' פיסקוברובה יוליה ,גב’ קוצ'ין אניה,
מר רגב אריה ,גב’ שורמן שני

הנדסאי תעשיה וניהול
1.אזרזר שני
2.איסמקוב מילנה
3.אלבאטל מוחמד
4.אסור מגן מרי
5.בילנד דיאנה
6.בן דוד יוחאי
7.בן סימון נמרוד ציון

8.וורונובה טטיאנה
9.ויטנברג דוד דור
	10.וקנין גיא
11.זבולון ישי
12.חמיאס חן
	13.טויזר מור
14.להב לילך

15.לוזובסקי טטיאנה
	16.מור יוסף אבירם
17.נומה סיוון
18.סוסיפטרוב אלטמן ילנה
19.סלמון לירון
	20.פיטוסי אור

17

סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נט’
המגמה לעיצוב מדיה
מרכזת המגמה

גב' רון עידית

מזכירת המגמה

גב’ סלע אסרף חן

מרצי המגמה
		
		

גב' אטין יבגניה ,מר אלגרט אליהו ,מר טבוסוב אמיל ,גב' סלע אורנית,
מר סמירנוב ניקולס ,גב' קוציי אלונה ,גב' קוצ'ין אניה ,גב' קורנבלט יוליה,
גב' רון עידית ,גב' שגב נרקיס ,גב' שמוחה צביה

הנדסאי עיצוב מדיה

תקשורת חזותית

1.אבו ארביעה לילה
2.בוקנט שחף
3.גרלנץ יוליה
4.הרשקוביץ רוית
5.פייסחוב דניאל
6.שוקרון יעל
7.שילון אתי אסתר
8.שימנסקי אולסיה
9.שמש מאי סיון

1.אוסטרוף אביגיל ליבא
2.אסולין אלישבע
3.בצלאל אודליה
4.הירש דבורה פריידא
5.לוי רות
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.אבו אל קיעאן אדם
2.אבו גאמע עולה
3.אבו געפר תאמר
4.אבו מדיעם מחמד
5.אבו קוש פאדי
6.אבוזאיד נור
7.אברהם שוהם
8.אוזן שרה תמר
9.אויסטרך אוליביה
	10.אטיאס גל
11.אטיאס זוהרית
12.איליזירוב רחמים
	13.אל קרינאוי הדאיה
14.אל שאפעי ברעה
15.אל שאפעי סונדוס
	16.אלזיאדנה ענאן
17.אלזייאדנה יוסף
18.אלעוברה נור
19.אלצאנע סלוא

	20.בוגר טטיאנה
21.בורגמן עופרי
22.גוטמן טליה
	23.דייבוך נלי
24.ז'אן נוי
25.חאג' עאמר דועא
	26.חאזיז שירה
27.חזוט עינבר
28.חזן איציק
29.חכרוש יאסמין
	30.חניה מתן
31.טלקר דלית שרון
32.כהן ליהי
	33.כהן עפרה
34.לכטמן עדן
35.מזרחי דניאל מאי
	36.מימרן יובל
37.מסרי הנא
38.מרום עדי

39.מתן מאי
	40.נאקאש יסמין
41.ניטו נטלי
42.סויסה צליל שירה
	43.עובדיה רעות
44.עראמה ברכה טובה
45.פייגין קרין
	46.פררס עדי
47.צבן אליה
48.קדוש אוהד
49.קובני דנית
	50.קופיטמן ניצן
51.קטנוב מזל מירי
52.קלדרון ירדן
	53.קרול אנאל
54.ראובן מוריה
55.רוהקר שירן
	56.שגב דניאל
57.שלי אביב

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים
1.אבוטבול יובל
2.אבייב יחזקאל
3.אייריש אלכסנדר
4.אפשטיין אריאל
5.ארונס אלכסנדר
6.בילושקורסקי ארתור
7.בינד רועי
8.בן טוב אריאל
9.ברביבאי נמרוד ראובן
	10.ברלב מאור
11.ברנס מאור

12.דומצ'יק מקסים
	13.זץ קרל
14.זרגרי ליטל
15.חבסוב מאור
	16.חייפץ סרגיי
17.לוי מאיר ליאור
18.מוהרא אמיר
19.ממן דביר
	20.מנבדה איליי
21.מנביץ ניקול
22.מקונן יהודית

	23.מרדכי יוחאי
24.סנקר צפניה
25.עדרי עידן ישראל
	26.קגן רוני
27.קולטקר אלקנה
28.קרימוב רשיד
29.רוסקיך סופיה
	30.רייטר אופק
31.שרייפל ויטלי

הנדסאי חשמל (בוקר)
1.אבו גליון מוהנד
2.איבגי לידור אברהם
3.אינהורן איתי
4.אל גלאד סהר
5.אל סייד עתמן
6.אסנוב גפר
7.ביטון עומרי
8.בן דוד יאיר פנחס
9.בן זקן טלמור מימון
	10.בן שמחון אריאל יעקב
11.בניאגוייב אליהו
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12.בנימוביץ' דן
	13.גושן יואש
14.דהן מיכאל
15.דוידיאן משה גל
	16.וקנין יוחאי
17.וקר אלכסיי
18.חיימוב אלי
19.כהן אושר שי
	20.כהן לידור
21.כהן ראובן רן
22.מוגוס אהרון

	23.מורסיאן נתנאל מרדכי
24.מחדי עאמר
25.מסאלחה עבד אל קרים
	26.מרדכי אופק
27.מרחוזי יעקב
28.נסאסרה מרואן
29.נסאר אחמד
	30.פרג אור
31.קיל פבל

הנדסאי חשמל (משולב)
1.אדרי טל
2.אלמלך ניר
3.ביטון חנן
4.ביטון יונתן
5.גרינברג צדוק

6.זגורי אריאל ישראל
7.חיון מור מרדכי
8.יהב יאיר
9.לוי שלום רן
	10.ליגיישאי באוקטו

11.מלכה גיל
12.עומסי נריה
	13.פבלוב ניקיטה
14.צריקר עידן
15.קובלצ'וק דמיטרי

הנדסאי כימיה
1.אבו סעלוק עלא אלדין
2.אבו עאיש עבדאלה
3.אלמקייאס לינוי
4.אלנבארי חאלד
5.אלעטאונה עבדאללה
6.בוקני ליחי
7.גודה נאול
8.ודאוקר חן
9.ויינשטיין תהל יאנה

	10.וקנין זהורית הדס
11.חדד אהרון יהונתן
12.חמו חן רחל
	13.טל ספיר
14.יונה לטיף יצחק
15.כהן אביתר
	16.כהן אמור
17.ליברמן אלינה
18.נסירי אוראל

19.סלח אוהד
	20.סעדי הדיל
21.סרוסי חן
22.רוזנפלד יוליה
	23.שליאכטוביץ' שלי אושרה
24.שמיס מאור
25.ששון נופר
	26.תורגמן שיר

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי (בוקר אביב)
1.אדיניגאיב בן
2.אלכביר בלפור בר
3.בינדר סהר רחמים
4.בן ישראל יהונתן

5.ג'אמי ג'סיקה מרים ג'אן
6.חזוט רזיאל
7.חימי ניר
8.חסון גיא

9.לזרוביץ אברהם
	10.קקון גיא
11.קראדי חיים
12.שמלה דורון

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי (בוקר)
1.אוזנה אלדר
2.סויסה רפאל רועי

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי ( משולב)
1.אבן מדעיין מחמוד
2.ביאלובלוק ברונו מטיאס
3.ביטן אליהו

4.בלילה אוהד אשר
5.ברהר רוסלן
6.גרינקו אלכסנדר

7.גרסולקר ספיר
8.כחיאשבילי אברהם
9.מורביץ גריגורי

הנדסאי מכונות תיב"מ ( בוקר)
1.אזברגה סלאמה
2.אלזנגר גרגורי
3.אנקר אביעד
4.בלנדין ניקולאי
5.בן זקן אסף

6.בן יהודה תכלת
7.זינו גיא
8.כהן אוראל
9.כהן תמים מיטל
	10.מסעודין תגריד

11.סינלניקוב דוד
12.פרפרוב ולדימיר
	13.קסאי יובל
14.שימולין אנדריי

הנדסאי מכונות תיב"מ (משולב)
1.אבדרשיטוב אנדריי
2.אבו גאמע אנואר
3.אדהנן נתן
4.אוחטייב דמיטרי
5.אסראס יוסף

6.בזה אלירן
7.דרגאן דניס
8.כהן דוד
9.כהן נדב
	10.מזוז שלום

11.סולומון אלירן
12.ענבר פואד
	13.פרנקו עומרי
14.פרץ ליאל
15.רוף פאול
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הנדסאי מכונות מכטרוניקה מיקרו-אלקטרוניקה  -אינטל
1.אבינועם גל אלי
2.אוחיון גלי
3.אוסטרובסקי פול
4.אזימוב יונתן
5.איגנטיוק ארטיום
6.איזרייב מילה
7.אפריימוב שמעון
8.אפרים אלמוג
9.ארטמונוב סרגיי

	10.בוחניק חיים חמי
11.בייבצ'וב יונתן
12.בר שירז
	13.גרד לאו אלי
14.זיתון אלירן
15.טרופולסקי סוזן טאינה
	16.ירון אל חי
17.כהן תמיר
18.לוגובסקי ויקטוריה

19.לוי שמחה
	20.מפגאוקר לביא
21.פורוזוב אנה
22.פנטה אדיס
	23.פרץ נועם ישראל
24.קרנגאוז נטע
25.שטרן דב
	26.שמאי זיו
27.שרעבי אלית

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (בוקר)
1.אבו גאמע רחמאן
2.אבו דעאבס אימן
3.אבו האני בלאל
4.אבו כוש שאוקי
5.אבו סבית איהאב
6.אבו קאסם עאמר
7.אבו קוש בשאר
8.אבו קוש ואיל
9.אבו קרינאת טאהר
	10.אברמוב הרצל
11.אוזן עידן
12.אזברגה וליד
	13.אזולאי חיים
14.אל געאר אחמד
15.אל הואשלה יוסף
	16.אל קרינאוי אנס
17.אלג'עאר אנס
18.אלגרישי יוגב
19.אלנגאר קוסאי
	20.אלעברה אברהים
21.אלעוברה אמין
22.אלענאמי שריף
	23.אלעציבי אדם
24.אלקרינאוי למיס
25.אלקריני מרואן
	26.אלקריף מתן
27.אלקרעאן חאלד
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28.אנקר אדיר
29.אפרמוב אלדד
	30.אצליח שאקר
31.אשכנזי שקד
32.בוקובזה מאיר רון
	33.בורדצקי ניר
34.ביאנקו יהושוע
35.ביטון דוד
	36.ביטון יובל
37.ביטון עמית
38.ביטון שלומי ססי
39.ביסמוט גל
	40.בן שאנן קובי
41.בן שלוש דניאל
42.בניסתי דור
	43.גדיפי אחמד
44.גריגוס אבשלום
45.דדון אחיעד חיים
	46.דהן יוחאי
47.ונונו ניר
48.וקילי מוחמד
49.זגורי אפריים
	50.זורנו דוד חיים
51.חנינה מור
52.טהר מור
	53.יפרח שלומי שלמה
54.כנפו יקיר

55.כרשאן עודי
	56.לוסקי משה
57.מגיד דור
58.מורבקר קארין
59.מלדר ניקול
	60.מלכה נועם
61.מרזוק סאמר
62.נובחוב ארתור
	63.נוה עדי
64.סאסי נועם
65.סאפי יוסף
	66.סמיאונידי קונסטנטין
67.סמראי ראובן
68.עמוס קסם
69.עמר גיא
	70.פולאד דולב
71.פייגין עמית
72.פרץ רותם
	73.צורדקר נתנאל
74.ציוני טל יוחאי
75.קרב דוד
	76.שבטייב טל
77.שדה טל
78.שימונוב אליהו
79.שלי גל
	80.שממה רועי
81.תמים עומרי

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (משולב)
1.אבו גאמע מעתאז
2.אבו גאנם יוסף
3.אבו זקיקה טלאל
4.אבו כף סאבר
5.אבו מדיעם מוחמד
6.אבו מוסא גבאר
7.אבוצעלוק יאסין
8.אגרונוב דניאל
9.אוזן עידן
	10.אוזן רון אהרון
11.אוחנה נתנאל
12.אוסדון איתי
	13.איבגי עידן
14.אירז'ינסקי ולדלן
15.אל קרנאוי פאדי
	16.אלאל יוסי
17.אלעטאר יאסין
18.אסאייג סהר מיכאל
19.אסולין טל מרדכי
	20.אפרת עדי
21.ארוש סיוון

22.בוזוקשוילי בלה
	23.בורלו ארתור
24.בטלבי יואל
25.בכר איילת
	26.בן סימון אמיר מאיר
27.גודיס אנדרי
28.גיעאן ספיר
29.גלוסטרון יואב
	30.ואקי יובל
31.ויזמן ליאור
32.חאגיחיא עודאי
	33.חאגשור אור
34.חדד אפרים משה
35.חזות אלעזר
	36.טויטו פתחיה
37.יפרח שמעון שי
38.ישייב יצחק
39.כהן אביעד
	40.כהן אלמוג
41.כהן שלומי זוהר
42.כרסנתי זבולון אביעד

	43.לוי תומר
44.לילוף אלעזר
45.מויאל יצחק
	46.מורג אורון
47.מיכאילוב ישי
48.מלכה יחיאל
49.סיבוני אביעד
	50.סנדרוסי אושרי
51.עדני נתנאל
52.פדידה ישראל
	53.פוטז'ניק פנחס משה
54.פורטנוב דמיטרי
55.פחימה אביב
	56.צ'מליק דניאל
57.קוניו נתנאל
58.קיון אור
59.קלנר עידו חיים
	60.שורקי טל יוסף
61.שלום שגיב
62.שצ'רבטוב רומן

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (אביב משולב)
1.אבו גאמע מחמד
2.אבו ג'אמע מוחמד
3.אבו ג'אמע באסם
4.אבו סויס מואיד
5.אלסאנע עימאד
6.אלסאנע עמאר
7.אלעוקה ראם
8.אלעסיבי מוסא
9.אלשיך מורד
	10.אמסלם אדיר

11.אנגל שלמה
12.בבג'איב אשר
	13.בוכובזה סתיו
14.גומה יעקב
15.דדאשב מוריס
	16.דנילבסקי ליאור
17.דנן משה
18.חביביאן אור
19.יזבכ מנהל
	20.כהן נועם

21.כנפו עומר
22.מלכה מימון
	23.נייזוב אבנר
24.סרודי עידן משה
25.עזריה אור
	26.פרץ צבי
27.שחף יוגב
28.שטיימן תומר
29.שלי משה

23

מסיימי קורסי הנדסאים 2020
הנדסה אזרחית  -תכנון מבנים
1.אבגי איתי
2.אבו עראר עבדאללה
3.אביחיל טוביה מנחם
4.אביטבול עדן
5.אדמוב יוסף
6.אדר מיכל
7.אוחיון דוד
8.אור נועם
9.אזואלוס אושרי
	10.אזנקוט דור
11.אזרזר נעמי יהלי
12.אטיאס פלטין
	13.אייליג ענבר
14.אל חואגרה נעים
15.אלמלח רון
	16.אלעקה נג'יב
17.אנטלובסקי איגור
18.אסטנובסקי אייל

19.אפריאת חנן
	20.בוקובזה איילת
21.ביטון יאיר
22.ברוש מתן מרדכי
	23.גבר שי
24.גואטה עידן
25.גילעדי ערן
	26.דובב עמית
27.דוקטור מוריס
28.דליע סלימאן
29.ויצמן דור
	30.חורי רפאל
31.חיים אור פז
32.יוסופוב אנג'ליקה
	33.יצחקי לירון
34.כחלון שאול
35.לוי דניאל
	36.ליאחוביץ דמיטרי

37.מגידש אלעד
38.משה מור
39.משה עזר
	40.נועם טלאור
41.סלטיקוב אלכסנדר
42.סעאת אלמוג
	43.סרויה אפיק
44.עבדאללה חוסיין
45.עמר ניסים
	46.פלוטניקוב אלכסנדר
47.פניני אילן נפתלי
48.פסח לילך
49.קורציאה יקיר
	50.קרמנצ'וגסקי דמיטרי
51.רוזנברג ארנסט
52.שולמן סטניסלב
	53.שוקר דורון

6.חודא דדי אלירן
7.חזן אפרת
8.חיים דניאל
9.טלקר אלעד
	10.יפרח הגר

11.עבדיה יובל
12.עמרן סהר
	13.צדיקי נופר
14.צנטי מיקה
15.שושן ינון עוז

הנדסאי עיצוב מדיה
1.אגוסטין סטיון
2.אורלוב איילת תהילה
3.אלעביד בראה
4.בונומו גל
5.דבוסקין יבגני

הנדסאי עיצוב מדיה  -אופקים
1.אטלן אלישבע
2.אלפון קלרי
3.אמרה גלילה
4.בן גיגי שוקרון שירה
5.בן טולילה רחל
6.גליק איילה

7.דעדוש אפרת
8.דרזי שרה אסתר
9.כהן עדינה איידל
	10.כרוב דרוייש שרה יהודית
11.מואפרה מיכל שיראל
12.נזרי תמר

	13.ניסן הילה
14.נירנברג אלישבע רינה
15.פל אוריאן
	16.קורשיה דבורה
17.רייכקינד מינדי נחמה
18.שיטר אילה

הנדסאי קירור ומיזוג אויר
1.אביטבול לירן
2.אובודנקי יבגני
3.בנישו דוד
4.גוסיינוב רוסלן
5.חזן מישל אביב
6.חטואל שלומי
7.טלמור עידו
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8.יפרח דניאל
9.כהן אפיק
	10.לישצינסקי גבריאל
11.מושיאשוילי בן
12.נגר מאיר
	13.סבצ'נקו מיכאל
14.סולומון נדב

15.עמר גיא שבתאי
	16.קוסטיוקובץ יקטרינה
17.קסל אילן

הנדסאי תוכנה  -סייבר
1.אבו געפר אמירה
2.אבו עאיש דוחה
3.אבו עגאג עימאד
4.אבן ברי אאנס
5.אזברגה אוסמה
6.אלחסנאת פואד
7.אסד שרוג
8.ארוש יקיר
9.בלילה אלמוג
	10.דהן נועם
11.וורונצוב ויאצ'סלב

12.זלקיבר אריאל
	13.חשמונאי יובל
14.טל אילן
15.טלאלקה רג'דה
	16.יונוב מיכאל
17.כהן גיא
18.לזרוב איתי
19.מגן גילה
	20.מדלסי דניאל
21.מלכה הדר
22.מלמד רומן

	23.מסבחה חאלד
24.מרשה שירן
25.נבארי עולא
	26.סהיבאן אלפארוק
27.עמור מרווה
28.קובליוב אולג
29.קרביצקי אריאל
	30.קרילקר לי אל
31.שיש אדיר
32.שרייבמן אלון
	33.תורן קרולינה

הנדסאי תוכנה (בוקר)
1.אופנהיים נעמה
2.אסרף גל
3.גורביץ גסיקה
4.דיין אפרת
5.חובב שילת

6.טמסטט חנה
7.יעקובוב לאה
8.ספרא אסתר
9.עותמי הדר
	10.פרץ לירז

11.צאליס חנה
12.צרפתי לאה שמחה
	13.קנר מיכל

הנדסאי תוכנה (משולב)
1.ביטון הדס
2.בכר אברהם
3.ואגה חיים
4.חבר שלי

5.יקושין ארטיום
6.ירוקוב קונסטנטין
7.כהן שמעון מרדכי
8.ללצ’וק סטניסלב

9.קנימח שי
	10.שלוב רוסטם

הנדסאי תעשייה וניהול  -יצור
1.אגריורקר ורד
2.גוניקמן יערה
3.לאיליאב עדי
4.ליפקופקר עידן

5.נקש מוריה
6.סבח דוד
7.סיידה נתנאל
8.סלומון איתן

9.פגליארי דן
	10.פוטשניק נילי
11.שריקי כפיר חיים

הנדסאי תעשייה וניהול  -לוגיסטיקה
1.אבו שהאב חאלד
2.אברג'ל בר
3.אוחיון יוסף
4.אל קרינאוי מרסל
5.אלטורי כמאל
6.בוחבוט נוצי

7.בונקר לירון
8.בכר מליחי צורית
9.בן דוד אסף
	10.וונדמג'ן טדיסו
11.מלייחי מתן
12.סויסה אסף

	13.פרץ שחר
14.קזקוב ירוחימוביץ'
טטיאנה
15.רנקנצינסקי רומן
	16.שריקר הדר
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מסיימי מכינה טכנולוגית
להנדסאים

מרכזת המגמה

גב' זינו לירון

יועץ חינוכי

מר דן ספיר ,גב' הולצמן אפרת

מזכירת המכינה

גב' רבינוביץ' סווטה ,גב' אברמוט חן

מרצי המגמה
		

מר אברמוט אסף ,מר אובצקי יוסף ,גב' בוחניק אושרית ,גב' ביטון איריס,
מר הס אייל ,גב' כהן רינה ,מר פריטיקין יפים

מכינה טכנולוגית (בוקר)
1.אבו גוידר טופיק
2.אבו סויס שריפה
3.אבו סמחאן חאלד
4.אבו עראר גמר
5.אבו עראר רגדה
6.אבו קוש אמיר
7.אבו קוש ואסין
8.אבו קוש יוסף
9.אבו רסתום עבדאללה
	10.אברמוב ג'קי
11.אדמוב ישי
12.אלכתנני סאקר
	13.אלעביד סמאח

14.אלעברה מחמד
15.אמביה רחל
	16.ביאדגלין חגית
17.ביטון ליאור
18.בלינוב ארתור
19.בלנק ויולטה ויקטוריה
	20.בן מוחה אברהם
21.גול אבנר
22.גוליצקי ארטיום
	23.דוידוב דוד
24.דנינו נועם אליעזר
25.זבאדי אסרא
	26.זיאדנה גבריל

27.חברו יחזקאל שניר
28.חסון חי ניסים
29.טפירו רון
	30.יעקב אלירן
31.לאסרי שי יוסף
32.סופר יוסף
	33.פישר עמית
34.פרנדיוק אנטולי
35.פרץ רועי
	36.שטוקמייסטר אורה
37.שלמה יובל

14.ואנונו דודי
15.וקנין אור
	16.חאיט יהושוע
17.טובול אלעזר
18.יעקוב הודיה
19.כהן ארז
	20.מבורך ליאור
21.מגירה אביחי
22.מטאלקה נור
	23.מיכיילוב אילן
24.סויסה יוחאי
25.סמיא אשטה
	26.סמיונוב דניאל

27.עמראוי יניב
28.פישר נטלי
29.פלג מעיין חיים
	30.קארליקר עידן
31.קובלוב מרק
32.קוברסקי ארקדי
	33.שוקרון יעקב
34.שילין קטרינה
35.שמעון אור
	36.שנקור נתנאל
37.שר רון

	10.גוסלן בר
11.ווקנין מרדכי אוהד
12.זאנה יואל
	13.זואידה פייסל
14.זניד נאיף
15.חדד רפאל
	16.טל טומי
17.כהן יובל
18.כהן ציון

19.לב ליז
	20.מאיר זאב שלמה
21.מור יוסף אוראל
22.סייפר ויאצ'סלב
	23.עובדיה טל
24.פבל יובל
25.קוריאט איציק

מכינה טכנולוגית (ערב)
1.אזולאי אושר
2.אליהו עוזי
3.אלמיו שי
4.ביתן סהר
5.בן זקן דויד
6.בן יאיר אשר
7.בצרי נטע
8.גונצ'רנקו אלכסיי
9.גרדי בן רפאל
	10.דגני אור חיים
11.דגרנצה דמיטרי
12.דדון עומר
	13.האוקיפ דניאל יונה

מכינה טכנולוגית (אביב)
1.אבו געפר כראם
2.אבו עראר דועה
3.אבו שארב סלימאן
4.אילדרוב בנימין
5.אלאמיו יעקב
6.אלוף מאור
7.אמר רז
8.בירסאו סמי
9.גולוד גל
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בוגרי המדור
לתוכניות מיוחדות,
הכשרה והשתלמויות

ראש מדור		

מר פז מיכה

רכז המדור		

סיבוני עידן

מזכירת המדור

גב' זנבה שלומית ,גב' חנקין ילנה

מרצים		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

מר' אבישי נועם ,מר' אלזיאדנה שאוקי ,מר' אמזלג שי ,עו"ד ברזילי פיני,
מר' ג'אבר עומר ,מר' גבאי ישי ,ד"ר גולדבאום יוליה ,ד"ר גולדברג יורי,
גב' גירייב ויקטוריה ,מר גרונברג צבי ,ד"ר דינקין לב ,מר דעי ארז,
גב' ווסטריקוב אנה ,מר ויינר צבי ,מר זיסק שמעון ,ד"ר זלדין יורי ,מר חלד גדעון,
מר טבוסוב אמיל ,מר יבלונובסקי איגור ,מר כהן רן ,מר ליבפריינד מיכאל,
מר מגנוס פיטר ,מר מייזל מיכאל ,ד"ר מילינבסקי ולדימיר,
ד"ר מישלביץ' אלכסנדר ,מר מלאכי בנימין ,מר נוי-מן יהושע ,מר סלוטקי בני,
גב' סמואל ענת ,מר סמירנוב ניקולס ,מר פינסלר אלי ,מר פיצ'יוק עדי,
מר פריאנטי אברהם ,ד"ר צליחין דניאל ,ד"ר קומיסרוב ילנה ,מר קורוטקוב רוסלן,
ד"ר קזנוביץ' אלכסנדר ,גב' קליין אינה ,ד"ר רפליאנסקי איליה ,ד"ר שומייקו אולג,
גב' שיפרין ילנה ,גב' שפט אירינה ,ד"ר שפר אלכסנדר ,ד"ר שקולניק אספיר

 - UTECHמנהלי דיגיטל
1.אורן אמבר
2.אורן בר
3.אייזנשטיין קטיה
4.חדד יונתן עדי
5.חיימוב נטלי

6.מורידן לינוי
7.מיכאלי עדי
8.מלכה אדור
9.מקונן זהבה
	10.נגאוקר אמיר

11.נגאוקר מוריה
12.נגר שי ישראל
	13.פחימה מאור
14.פרידמן אורית

ארט ספוט  -צילום מתחילים
1.אבו אדיב סאלים
2.אבו גאמע ליאל
3.אבו קוידר מרים

4.אלטורי אחמד
5.חדד ספיר
6.חיון מרי

7.נתן אייל
8.פיודורב יקטרינה

חשמלאי מוסמך
1.אבו שינדי וליד
2.אברמוב דוד
3.אלון שמעון
4.אלקיים אוהד יהודה
5.גבאי עידן

6.גולדינג מאיר ניסים
7.גנוט נתנאל יוסף
8.הרמן יאיר
9.חושבאחתי רחמים
	10.יוסף יאיר ישראל

11.קוסצ'ב אלכסנדר
12.קמחי יעקב
	13.רובין יעקב
14.שפוליאנסקי גנאדי

12.ליבוביץ אורן
	13.מורד אלון
14.מיסקוב בוריס
15.נזרי מני
	16.סליוסר יבגני
17.סלם יצחק
18.סרוסי רועי
19.עזריאל שלמה
	20.פובלקו מרק
21.פומלניקוב אנדרי
22.פינלד סרגיי

	23.פיצ'וגוב אנדרי
24.פרידמן בר חזי
25.פרש מאור ששון
	26.קונבלוב אנדריי
27.קינדיקפייב מרט
28.קרינאוי מוחמד
29.רדזיאבסקי אנדרי
	30.שיבז עומרי
31.שמאמא סליאור
32.שמילביץ ראובן

חשמלאי מתח גבוה
1.אבו זאיד מחמוד
2.אבו תוקפה סמיר
3.אגזיאמוב איגור
4.אנגל רן
5.בוקרה יצחק
6.חדד מתן מרדכי
7.חיאייב אדוארד
8.חיאייב ויאצ'סלב
9.טופחי שלמה
	10.יהודה משה
11.לוגביננקו אלכסיי
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בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות ,הכשרה והשתלמויות
ממונה בטיחות על העבודה
1.אלדדה עומאר
2.אפרת עדי
3.בן סימון אורית אסתר
4.ברגר יוחאי
5.חוחשווילי יעקב

6.טל אברהם
7.לב אביב
8.לוגסי ליאור
9.מלכה שלומי
	10.עמיר אריה

11.רמתי ינון
12.שוקר דורון
	13.שלום צ'רלס

מסע  -רופאים לנגב
1.אבלביץ ארטיום
2.אוז'גוב ארסני
3.אוסקוצקי טליה
4.אורלובה דריה
5.ארונובה יקטרינה
6.בונינה פולינה
7.בליאשצ'וק נטליה
8.גושקדור ארנסט
9.ווצ'וק אנה
	10.וינקובצקיה יוליה
11.זבודניק ויקטוריה
12.יאלנסקה אלינה

	13.יירף סרגיי
14.יירף קרינה
15.ירובוי אלכסנדר
	16.ירוסלבסקיה ג'אנה
17.לוזיאנסקיה נטלה
18.ליטבינובסקי מקסים
19.ליסנקו אנטון
	20.מדבדב ניקיטה
21.מדבדבה אנה
22.נאומנקו אננה
	23.נאומנקו דניס
24.נוביקובה נטע

25.סאיחלילובה אנסטסיה
	26.סבין איבן
27.סבינה טטיאנה
28.סמולקינה יוליה
29.פיבין מיכאלו
	30.קונדרטייבה דריה
31.קוצ'רנקו סופיה
32.קטלינץ מקסים
	33.קניאזבה אלכסנדרה
34.רודנקו אירינה

8.טיאמנוב קיריל
9.טיאמנובה מרגריטה
	10.ייגרורוב בינימין
11.לאזרבה אנה
12.לאפטי דינה
	13.מירושינצ'נקו אליאונורה
14.ניג'ניה ולריה

15.פולישקו אנה
	16.פשקביץ יקטרינה
17.רדצ'נקו איליה
18.רזובייבה ולריה
19.שימשביץ אנסטסיה

מסע  -גרפיקה ממוחשבת  +מולטימדיה
1.בונדריוב רוסלן
2.בונדרנקו דריה
3.ברז'נאיה ויקטוריה
4.גלקין אלכסנדר
5.דובסובה אלונה
6.זאייצב פאבל
7.טומינסקיה ורה

מסע  -גרפיקה ממוחשבת
1.ארטיומנקו אליסה
2.בבושקין איבן
3.ביסטריצקי מקסים
4.בלינסקה אנה
5.ברמינה מרגריטה
6.גולדברג אלכסנדר
7.גולדינברג אולגה
8.גלושקו אולגה
9.גרסימנקו איבן
	10.דאינובץ אנסטסיה
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11.ויאזמינה קטרינה
12.וניקובטסקי דמיטרי
	13.זלנטסקיי דניס
14.חרנאם אנה
15.יארוסלבצבה טטיאנה
	16.לולייב אלכסנדרה
17.לנדה אולגה
18.נדטוצ'י טטיאנה
19.נזריב סרגיי
	20.ססונוב ראבו

21.פסוחוב דמיטרי
22.פסוחובה אנסטסיה
	23.קדין אלכסנדר
24.קדינה אולגה
25.קוקינה ברברה
	26.קניאזב ויצ'סלב
27.רוזנוב אנטון
28.שרמן מיכאל

מסע  -גרפיקה מולטימדיה
1.אשכנזי אלכסנדר
2.ברקובה ויקטוריה
3.גייפמן מרגריטה
4.זבולונובה לוליטה
5.לוזינסקי מטביי
6.לויינקו ולדימיר
7.לוצקי קיריל
8.מלניקוב דניאל

9.מרוסצ'אק ניקיטה
	10.נוסובה אלינה
11.סורוקין אלכסנדר
12.סמירנוב אנטון
	13.ספיבק דניאל
14.פורמן פולינה
15.פלסטון ארטיום
	16.פלסטון קטרינה

17.פרפליצה איליה
18.קוטין ארסניי
19.קצינה אלינה
	20.קרבצבה דריה
21.קרובייב סטפאן
22.קרלינסקיה יקטרינה

19.דהן לירון
	20.דנינו יוגב
21.הראל מאור
22.הרוש עמית
	23.וקנין ליאל
24.וקס דניאל
25.חזן גיא
	26.חיון עמירם
27.טוויל נועם
28.טייכמן בן
29.טנמי אדם
	30.יוזפוביץ' אבנר
31.לוי דולב
32.מור שחר
	33.מימון משה
34.ממן נועם
35.מסיקה אסף
	36.מרציאנו יקיר

37.נאקש איתי
38.ניסים קובי
39.סויסה אופק
	40.סממה שון
41.סרור אפיק
42.עזרא שי
	43.עמר אשר
44.עמר זיו ניסים
45.עקיבא שי
	46.פנקר אסף
47.פרץ יואל
48.קוקבנקר טירן
49.קמחי גיא
	50.קרופ ג'קי
51.ראובן רז
52.רבוח יניר משה
	53.שליו יונתן
54.שרמן זוהר

מפעיל מתקנים תעשייתיים  -כי"ל
1.אבינועם מתן
2.אהרון ערן
3.אהרון ערן
4.אוחמנ נבו
5.אוחמנ נבו
6.אלפסי דודו
7.אלפסי דודו
8.אסידון שמעון
9.אסידון שמעון
	10.בוקובזה תמיר
11.בוקובזה תמיר
12.ביטון ינקל
	13.בן לולו עומר
14.בן לולו עומר
15.בן שמחון אלון
	16.בן שמחון אלון
17.ברששת שחף
18.דבש מתי
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