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המכללה הטכנולוגית באר-שבע גאה להמשיך להיות בלב העשייה
הטכנולוגית בארץ בכלל ובדרום בפרט .המכללה ממשיכה בהגדלת
שיתוף פעולה עם חברות וארגונים מובילים כדי להבטיח מגוון
תוכניות ייחודיות המתקיימות רק במכללה הטכנולוגית באר שבע,
בנוסף מושם דגש על עדכון שוטף של תכניות הלימודים בהתאם
לצורכי שוק התעסוקה העתידי.
השנה הרחיבה המכללה את פעילותה במסגרת התוכנית הלאומית
של הכשרת הנדסאים בשיתוף ג'וינט ישראל שבה הסטודנטים
מבצעים התנסות מעשית תוך כדי הלימודים בחברות שונות במשק,
בנוסף פתחה המכללה  4כיתות ייחודיות עם מעסיקים שותפים
בהם חברת אינטל ,אלביט וחברת החשמל .
לקראת שנת הלימודים הבאה נערכת המכללה להרחבת פעילות
הן בתוכנית הלאומית והן בתוכנית פעמי עתידים שבה ייפתח
מחזור חדש במגמת תוכנה בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון ועם מנהלת פעמי עתידים בצה"ל.
פעילות מבורכת זו ,מבקשת לבסס ולמסד מסלולי הכשרה
טכנולוגית עדכניים המתאימים לעולם התעסוקה המשתנה,
ולעודד שילוב מהיר של סטודנטים במקצועות טכנולוגיים נדרשים
בתעשייה.

יחד עם זאת ,איננו שוכחים את השנה המאתגרת של הקורונה ,בה
צוותי ההוראה והמנהל המציאו עצמם מחדש והפעילות במכללה לא
פסקה לרגע .המכללה המשיכה לפתח את המרכז לקידום הוראה,
התאימה את כלל כיתות הלימוד להוראה היברידית ואפשרה בכך
להמשיך להפעיל מערך למידה סינכרוני ואסינכרוני איכותי.
בד ובבד ,ממשיכה המכללה בתנופת הפיתוח ושיפר התשתיות
לרווחת הסטודנטים וסגלי ההוראה והמנהל.
המכללה שמה לה למטרה להיות מנוף לפיתוח ההון האנושי
בתעשייה בנגב .מיום הקמתה בשנת  1954המכללה הכשירה למעלה
מ –  63,000בוגרים .מעל  91%מהבוגרים עובדים בתעשייה הישראלית
במגוון משרות ובהם תפקידי מפתח בתעשייה הביטחונית,
בתשתיות ,מסחר ובתחומים נוספים .למכללה מגוון מסלולים –
הכשרת הנדסאים ,קורסי הכשרה מקצועית ,מכינות והכשרת כוח
אדם מקצועי בשיתוף התעשייה בנגב 98% .מהסטודנטים במכללה
הם תושבי מטרופולין באר שבע 40% ,מהלומדות הן נשים ,כ20% -
מהחברה הבדואית .
בעלון סיכום השנה אנו גאים להציג בפניכם חלק קטן מהפעילויות
שהתקיימו במהלך השנה!!!

											
											

יעקב דור
משנה למנכ"ל המכללה

יולי 2020

פרויקטי התחדשות במכללה

במסגרת פרויקטי התחדשות של המכללה הוקמה מערכת
בקרה מרכזית שתשלוט על כל מערכת המיזוג הפרוסה
במכללה .כמו כן ,הוחלפו לוחות החשמל מרכזיים לרבות
התקנת גנרטור בהתאם לדרישות רשות הכבאות.
בנוסף לכך ,המכללה נמצאת בימים אלו לקראת סיום
של פרויקט פריסת תשתיות מחשוב ותקשורת ופרויקט
הנגשת המכללה הכולל גם הקמת מעלית חדשה בפיר של
בניין  Aושדרוג האודיטוריום.

טקס חלוקת הדיפלומות התקיים השנה באופן אישי עקב
אילוצי הקורונה .הדיפלומות חולקו לבוגרים באופן אישי
על ידי הנהלת המכללה ,מרכז המגמה ומזכירת המגמה.
חלוקת הדיפלומות התבצעה לאורך שבוע ימים כשבכל
יום קיבלו הבוגרים מהמגמות השונות לפי חלוקה שנקבעה
מראש.
מתוך כלל הבוגרים –  7בוגרים סיימו בהצטיינות יתרה
ו– 43בוגרים סיימו את לימודיהם בהצטיינות 420 .הבוגרים
של מחזור נ"ט מצטרפים לכ– 63,000בוגרי המכללה בכל
 66שנות קיומה .מדי שנה לומדים במכללה כ–2,000
סטודנטים מתוכם כ– 1,700במסלולי הנדסאים.

ספטמבר 2020

אירועי חלוקת דיפלומות לבוגרים בצל הקורונה

נובמבר 2020

התוכנית הלאומית להכשרת הנדסאים עם התנסות מעשית בשכר

 2ציפורים
במכה אחת!
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ועבודה
מהיום הראשון

תעסוקה ,תעסוקה ,תעסוקה .כך ניתן להגדיר את התוכנית
החדשה שנפתחה המכללה הטכנולוגית באר שבע בשנת
הלימודים תשפ"א ,ובמסגרתה יוכלו הנדסאי כימיה
והנדסאי מכונות לעבוד במקביל ללימודים בתעשייה שבה
הם אמורים להשתלב בעתיד ולקבל על כך שכר .המסלול
שנפתח בחודש נובמבר  ,2020מקנה ללומדים ניסיון מעשי
ובכך מחזק אותם במהלך חיפוש עבודה ,ואף מאפשר
להם להשתלב במקום העבודה שבו ביצעו את ההתנסות.
המסלול החדש שאותו היא מציעה מהווה חלק מהתוכנית
הלאומית להכשרת הנדסאים של משרד העבודה והרווחה,
בשיתוף עם מה"ט ,ג'וינט ישראל ,תב"ת ,קרן עזריאלי
ועמותת צורים.
החל מהסמסטר השני ,משולבים הסטודנטים בהתנסות
מעשית בשכר אצל המעסיקים .העבודה פרוסה על פני
יום אחד בשבוע בסמסטר ב' של שנה א' ,ועולה להיקף
של יומיים בשבוע במהלך הקיץ ובשנת הלימודים השנייה.
בין המפעלים המשתתפים בתוכנית הלאומית ניתן
למצוא את מפעל וישיי שחונך מעל  20סטודנטים ,חברת
כימיקלים לישראל  ,טמבור ,אוסם ,וייבלנג (פריגו לשעבר),
דלקסן ,בל טכנולוגיות ומקסימה.
מפעלים רבים רואים בפעילות המשותפת שותפות
אסטרטגית וגאים מאד לקלוט ולהכשיר כוח אדם איכותי
לתעשייה ולהוביל שיתופי פעולה יצירתיים ,שתומכים
בחיזוק תעשיית בישראל.

השילוב החדשני ,שיצא לפועל בשש מכללות טכנולוגיות
בלבד ברחבי הארץ ,מאפשר לסטודנטים ליהנות מרכישת
ידע מקצועי מתקדם לצד ניסיון תעסוקתי איכותי בטווח זמן
של שנתיים בלבד ,ויוצר עבורם יתרון משמעותי בעת קבלת
הדיפלומה ויציאתם לשוק העבודה .המכללה מעמידה
לרשות הלומדים גם מעטפת תמיכה רחבה ,שתכלול ליווי
אישי של רכז פרט ,מערך סיוע לימודי ,סדנאות למידה,
מלגות ומענקי מחייה לכל תקופת הלימודים  ,וכן שירות
הכוונה תעסוקתית לבוגרים.

נובמבר 2020

אירוע פתיחת שנת הלימודים

שנה"ל תשפ"א נפתחה בסימן משבר הקורונה עם 850
סטודנטים חדשים וזאת ב 19-התמחויות לימוד שונות,
כאשר סה"כ מספר הסטודנטים במכללה מגיע השנה ל -
 1,756סטודנטים במסלולי הנדסאים .
מפאת מגיפת הקורונה ,שנת הלימודים נפתחה בצורה
מקוונת ומתוך הבנה שהמצב ימשיך אתנו לאורך כל שנת
הלימודים החליטה המכללה לרשת את כל כיתות הלימוד
למערך הוראה היברידי באמצעות התקנות מצלמות

איכותיות ,רמקולים ומיקרופונים שיאפשרו הוראה עם
מספר מוגבל של סטודנטים בכיתה בהתאם לכללי התו
הסגול.
לאור המצב הייחודי במשק ובמטרה לסייע לציבור
הסטודנטים המתקשים כלכלית העמידה המכללה
בתחילת שנת הלימודים ,קרן מלגות "קורונה" שתעניק
סיוע נוסף לסטודנטים שייעמדו בקריטריונים שנקבעו.

דצמבר 2019

ביקור סטודנטים במפעל אלביט בערד במסגרת תוכנית עתידאים

חברת אלביט ,עמותת עתידים ,מה"ט-זרוע עבודה משרד
העבודה והרווחה ,קרן "ביחד" -קרן משפחת סטלה ויואל
קרסו  ,מכללה טכנולוגית באר שבע בשיתוף מפעל
הפיס השיקו תכנית ייחודית במסגרת תכנית "עתידאים"
ללימודי הנדסאי אלקטרוניקה .התוכנית נפתחה במרץ
 2020במכללה הטכנולוגית באר שבע ומאפשרת לצעירים
וצעירות ללמוד לתואר הנדסאי אלקטרוניקה ובסיום
להשתלב בעבודה בחברת הענק אלביט ישראל ,במפעלה
בערד.
במסגרת התוכנית ולמרות תקופת הקורונה ,קיבלו
הסטודנטים רגע של אתנחתא מהזום וערכו ביקור במפעל
אלביט בערד בו הם עתידים להשתלב בחטיבת התקשוב
והסייבר ,כיום הסטודנטים נמצאים בישורת האחרונה

לקראת סיום לימודיהם במסלול הנדסאי אלקטרוניקה
במכללה הטכנולוגית באר שבע.
במסגרת הביקור נפגשו הסטודנטים עם מנהל מפעלי
היצור של החטיבה ,מנהל המפעל בערד ,סמנכ"לית משאבי
אנוש ,וקיבלו סקירה וסיור במפעל בו הם עתידים לעבוד
בסיום לימודיהם ביולי  .2021ההתרגשות הייתה גדולה גם
של האורחים וגם של המארחים שהכינו לסטודנטים תגי
שם לעמדות עבודה ועוד הפתעות....
מהמכללה נמסר שבעוד הממשלה שוקדת על החזרת
אלפי עובדים למעגל התעסוקה ,המכללה מבצעת זאת
הלכה למעשה באמצעות חיבורים ישירים לתעשייה ובכך
תורמת מחד להגדלת הפריון במשק בתקופה הייחודית
ומאידך תורמת לפיתוח ושגשוג התעשייה בדרום.

סטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים  ,במסגרת
לימודים בשנה א' על אף שחלקה התבצע בצורה מקוונת
הציגו פרויקט מסכם בעקרונות התכנון האדריכלי ובו
הציגו דגמים לתכנון מסעדה ברחבי המכללה .במקביל
סטודנטים מהמגמה לאדריכלות ועיצוב פנים הנמצאים
בשנה השנייה ללימודיהם הציגו פרויקט מסכם בקורס
מודלים ובו הציגו דגמים בעבודת יד לתכנון רבי קומות של
פרויקטים פרי דמיונם.

פברואר 2021

תערוכת עבודות של סטודנטים משנים א' וב' של המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים

פברואר 2021

תחילת התנסות מעשית מגמה למכשור רפואי

במסגרת שיתוף הפעולה עם המרכז הרפואי האוניברסיטאי
סורוקה החלו במהלך השנה הסטודנטים של המגמה
להנדסה רפואית במגמת משנה מכשור רפואי הלומדים
בשנה השנייה והשנה השלישית בסיורים ובהתנסות
במחלקות השונות בבית החולים סורוקה.
הסטודנטים מבצעים התנסות מעשית בשני מכשירים
לתקופה של  10חודשים ,המכשור הרפואי אשר כולל
בין היתר מערכות חיוניות להצלת חיים ומניעה – מכשור
לביצוע צנתורים ,מיפויים ,א.ק.ג ,אקו לב  ,נוירולוגיה,

רפואה גרעינית ,איזוטופים ועוד מכשירים רבים בכלל
המחלקות של המוסד הרפואי.
תכנית הלימודים כוללת הכשרה רב תחומית מקיפה
המשלבת את מקצועות הרפואה ,הטכנולוגיה וההנדסה.
משך הלימודים – כשנתיים בלימודי יום בנוסף נדרשת שנת
התמחות .בתום הלימודים הבוגרים שעומדים בהצלחה
בכל חובות הלימודיים מקבלים דיפלומת הנדסאי הנדסה
רפואית וכן תעודת טכנולוג רפואי המוכרת ע"י משרד
הבריאות.

ביקור בכירים ממשרד העבודה

בהמשך לשינויים הרבים המתקיימים באגף להכשרה
מקצועית במשרד העבודה ולאור הצורך הגובר בפתרונות
לציבור "מובטלי קורונה" התקיים במכללה הטכנולוגית
באר שבע ביקור של גב' עירית פררה מנהלת היחידה
הכשרה למקצוע בזרוע העבודה של משרד העבודה בשל
רצונה להכיר את מערך ההכשרות הקיים.
האגף עובר בימים אלה שינויים מהותיים באופן ההכשרות
והלימודים ,כאשר חלק נרחב מהשינויים הינו עדכון
התכנים בקורסים והתאמתם לשוק העבודה כיום.

במהלך הביקור בוצעה סקירה על מגמות הפיתוח
וההתחדשות במכללה הטכנולוגית והתוכניות הרב-
שנתיות שמקדמת המכללה בימים אלו .בנוסף ,בוצע סיור
במתקני המכללה השונים והמעבדות המתחדשות בתחומי
הטכנולוגיה השונים כגון :מעבדת חשמל ,אלקטרוניקה ,
כימיה ,הגז הטבעי ,האנרגיה והפניאומטיקה ומיזוג אוויר,
והוצגו מערכות הלימוד החדשות שנרכשו לטובת תרגול
וסימולציה במעבדות.

סטודנטים מהמגמה לאדריכלות נוף נפגשו למפגש בוקר
אונליין עם ראש העיר רוביק דנילוביץ ,לשיחה והיכרות עם
פרוייקטי העתיד המתוכננים באדריכלות הנוף בעיר.
מפגש זה הינו חלק מסדרת מפגשים פרי יוזמתה של
מרכזת המגמה האדריכלית תמר לנדמן שבה הסטודנטים
נפגשו בין היתר עם אדריכלית הנוף של העיר וקיבלו

טקס חלוקת תעודות הצטיינות

ממנה סקירה מקיפה על הפרויקטים הנוכחיים הנמצאים
בביצוע.
מגמת אדריכלות נוף הינה מגמה חדשה במכללה והיא
הולכת וגדלה במקביל להתפתחות ולהתחדשות של תכנון
ופיתוח הנוף בעיר.

מרץ 2021

מפגש סטודנטים מהמגמה לאדריכלות נוף עם ראש עירית ב"ש רוביק דנילוביץ
בזום

מרץ 2021
חלוקת תעודות ההצטיינות וההצטיינות יתרה על הישגים
בשנת תש"ף ,חולקו השנה לסטודנטים בצל מגבלות
הקורונה באופן אישי על ידי צוות דיקנאט הסטודנטים
ובצירוף שי ל 34 -המצטיינות והמצטיינים .מתוכם  9נשים
ו 25-גברים.
בין המצטיינים ניתן גם למצוא סיפורים מענייני וביניהם
תכירו את:
אנג'לה חקלו בת  ,25גרה בבאר שבע ,עלתה לארץ
מאוקראינה בגיל  13לומדת במגמת אדריכלות נוף" :שמחה
על הבחירה שלי במגמת אדריכלות נוף – כי זה מקצוע
שמשלב את הפן הטכני והפן האומנותי"
מוחמד ג'ובראן בן  ,25גר בבאר שבע ובמקור מירושלים,

הבכור מבין  5ילדים ,בוגר הנדסאי אדריכלות וכיום לומד
במגמת הנדסה אזרחית ,החליט ללמוד בשני מסלולים
כדי להרחיב את תחומי הידע והאחריות לצורך השתלבות
בתחום הנדל"ן המתפתח.
אביאל סנדרוסי ,בן  ,24גר בדימונה ,הצעיר מבין  4ילדים,
מאורס לליאל ובעל חגורה שחורה דאן 2בקראטה ,לומד
במסלול הייחודי במגמת כימיה בשיתוף אינטל ועתידאים.
מעוניין להשתלב בקרוב בתעשייה בתעסוקה איכותית
כהנדסאי כימיה.
המכללה מאחלת למצטיינים המון הצלחה בהמשך הדרך
ומציינת שהם מהווים דוגמא ומופת למצוינות לימודית
והתפתחות אישית.

תכנית ייחודית להכשרת הנדסאי חשמל עבור צעירים
מהחברה הבדואית ויוצאי אתיופיה.
בתקופה מאתגרת כאשר האי וודאות במשק גדלה ,יוצא
לדרך במכללה הטכנולוגית באר שבע עוד פרויקט בעל
חשיבות רבה לתעשייה .התוכנית תכשיר הנדסאי חשמל
ותאפשר בסיום הלימודים להשתלב בתעסוקה איכותית
בחברת החשמל.
לתוכנית שותפים  :חברת חשמל לישראל ,תכנית עתידאים
(מיזם משותף של עמותת עתידים ,קרן ביחד ,מה"ט
במשרד העבודה ובשיתוף מפעל הפיס) תכנית למרחק,
מיסודם של ג'וינט ישראל ומשרד העבודה ,עמותת ינאביע,
מרכז ריאן בהפעלת ארגון בעצמי.

במסגרת התוכנית נלקטה סטודנטית אחת מהחברה
הבדואית ו 25-סטודנטים יוצאי אתיופיה ומהחברה
הבדואית שעברו מיונים ומכינות ונבחרו מבין מאות
מועמדים.
הסטודנטים ילמדו לימודי הנדסאי חשמל במשך 17
חודשים החל ממרץ  2021ובסיומם יקבלו דיפלומת הנדסאי
חשמל ורישיון חשמלאי מוסמך אותו יוכלו לשדרג לאחר
מספר שנות ניסיון.
בנוסף ,ייקלטו לעבודה בחברת החשמל במחוז דרום.
במהלך הלימודים יקבלו מעטפת להבטחת הצלחתם
הכוללת ליווי צמוד ,תגבורים ,דמי קיום חודשיים ,מימון
שכר לימוד סדנאות ועוד.

מרץ 2021

תכנית ייחודית להכשרת הנדסאי חשמל עבור חברת החשמל לצעירים מהחברה
הבדואית ויוצאי אתיופיה

מרץ 2021

פרויקט עם הנגריה הקהילתית מגמת אדריכלות נוף

המגמה לאדריכלות נוף מבססת את מעמדה בדרום
ומשתפת פעולה עם יוזמות קהילתיות מגוונות ביניהם
פרויקט עם הנגרייה הקהילתית ,מטרות הפרויקט הנה
לאפשר לסטודנטים של מגמת לאדריכלות נוף להתנסות
בביצוע פרטי גן ,השקיה ,נגרות חוץ ,בחירת צמחיה מטפסת
וכו'.

במהלך תקופת הקורונה המכללה המשיכה בפעילויות
השיווק שלה למרות האילוצים והאתגרים הרבים וכמו כן
קיימה  5ימים פתוחים מקוונים שהביאו מאות מועמדים
להכיר ולהירשם במכללה .גם כאשר נראה היה שיצאנו
מאיומי הקורונה מדינת ישראל בכלל והדרום בפרט עמד
בפני התקפה חמורה ביותר של אלפי רקטות כנגד יישובי
הדרום וגם בעת הזו קיימה המכללה יום פתוח בהתאם
להנחיות פיקוד העורף והעניקה אף מענה מקוון.

מאי 2021

קיום ימים פתוחים בצורה מקוונת ויום פתוח תחת אש

המכללה הטכנולוגית באר-שבע

ההנהלה ,סגל המרצים ועובדי המנהל גאים ב 396-הנדסאים,
מקבלי דיפלומות מחזור ס’

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.אבו גאמע עבד אלעטי
2.אבו גאמע ראג ב בהצטיינות
3.אבו דעאבס מחמד
4.אבו סבילה אחמד
5.אבו סבילה סאמי
6.אבו עאבד אמיר
7.אבו עראר עבדאללה
8.אבו קוש זהדי
9.אבו קוש מחמוד
	10.אבו קיעאן אוסמה
	11.אברהם יעקב
	12.אברמוב זלמן
	13.אברמוב הרצל
	14.אדמוב יוס ף תעודת הערכה
	15.אוזן עידן
	16.אוחנה נתנאל
	17.אוסיפוב יורי
	18.אורן ליאור
	19.אל קרנאוי פאדי
	20.אלבז צחי
	21.אלגעאר אברהים
	22.אלגרבלי יוגב
	23.אלגרינאוי יוסף
	24.אלחיאני אוריאל ישראל
תעודת הערכה
	25.אלמלח רו ן
	26.אלעוקה רסמי
	27.אלעטאר יאסין
	28.אלעמראני אחמד
	29.אלענאמי שריף
	30.אלפסי רון
	31.אלקסלסי מרדכי
	32.אלקריאף משה
	33.אלקריף מתן
	34.אנגל שלמה
בהצטיינות
	35.אנקר אדי ר
	36.אסאייג סהר מיכאל
	37.אסולין כפיר
	38.אסור רפאל
	39.אספיס רועי דוד
תעודת הערכה
	40.ארוש סיוו ן
	41.בונפד ישראל מאיר
	42.בטלבי יואל
	43.ביאנקו יהושו ע תעודת הערכה
בהצטיינות
ת
	44.ביטון עמי 
	45.ביטון שלומי ססי
	46.בלישה עמית
	47.בן דוד שלום נחמן
תעודת הערכה

	48.בן חמו לינו י תעודת הערכה
	49.בן ישי (בנעיש) ערן
	50.בן סימון אמיר מאיר
	51.בן שאנן קוב י תעודת הערכה
	52.בן שלוש דניא ל תעודת הערכה
	53.ברוש מתן מרדכי
	54.גדיפי אחמד

	34.קדוש רבקה
	35.קרז'נרמן מישל
	36.קרמני גוזלן מיט ל בהצטיינות
תעודת הערכה 	37.שפרינצין גל

	110.פרץ ראובן
	55.גודה ערפאת
	111.פרץ גיא
	56.גולוביצקי איגור
	112.פרץ רותם
	57.גריגוס אבשלום
	113.פרץ צב י
	58.גרייב מוסה מעאז
	114.צור שחר
	59.דהן אלון
	115.צ'מליק דניאל
	60.דובב עמית
	116.צנעני לוי אבשלום יאיר
	61.דנינו משה
	117.קאשי יצחק
	62.הללי אחיקם אריה
	118.קוניו דור
	63.ואקי יובל
	119.קוניו נתנאל
	64.זורנו אור
	120.קועאן רזיק
	65.חביביאן אוהד
	121.קלנר עידו חיים
	66.חדד עוזיאל
	122.קמחי יונתן
	67.חדד אפרים משה
	123.רוימי אריק חנן
	68.חואגרה רפעת
	124.שוחט שלומי
	69.חורי רפאל
בהצטיינות 	125.שוישה נווה
	70.חזות אלעז ר
	126.שם טוב משה
	71.חקשור אור
	127.שמואל שקד
	72.טויטו יעקב
	128.שריקי מאור מאיר
	73.טל רפי
	74.יגודאייב אולג
הנדסאי אדריכלות ועיצוב
	75.יהודה מישאל
פנים
	76.כהן מתן
א תעודת הערכה
1.אבו עליון הוד 
	77.כהן ספיר
2.אבו קוש פאדי
	78.כהן פטר גיא
3.אברהם שוהם
	79.כהן שי
בהצטיינות 4.אחיטוב נתנאל מרדכי
	80.כהן שלומ י
בהצטיינות

	81.כהן נועם יעיש
5.אטיאס זוהרית
	82.כחלון נתנאל
6.אל קרינאוי הדאיה
	83.כלפון חן חנה
בהצטיינות
7.בנחאמו נו י
	84.כרסנתי זבולון אביעד
בהצטיינות 8.גורלאשווילי ליאל

ם תעודת הערכה 9.דדון שרה
	85.לוי אבשלו 
	10.זכריה מאי
	86.לוי חן
	11.זריפוב לורן
	87.לונדון יורי יוסף
בהצטיינות
ה תעודת הערכה 	12.חג'בי ט ל
	88.לוסקי מש 
בהצטיינות 	13.חדד פנש עדן
	89.לילוף אלעז ר
	14.חודאדאדי יוב ל בהצטיינות
	90.לנקרי יוחאי יחזקאל
	15.חכרוש יאסמין
	91.מורבקר קארין
	92.מורסיאן יוס ף תעודת הערכה 	16.חניה מתן
	17.חרצ'נקו אלכסנדרה
	93.מיכאילוב ישי
	18.ילמה אורין
	94.מלכה יחיאל
	19.כהן דוד דולב
	95.מלכה מימון
	20.לביא מאור אליש ע בהצטיינות
	96.מרדכי איתי
בהצטיינות 	21.לביא יאיר
	97.משה מו ר
	22.ליבשין אביטל
	98.נגר גל
	23.מאמו עדן
	99.נובחוב ארתור
ה בהצטיינות
	24.מוסקביצ'וב יולי 
	100.סבן אלירן
	25.מור יוסף ענבל
	101.סגרון נעמה
	26.מילשטיין חיו שיר ן בהצטיינות
	102.סויסה אוריאל
	27.ממן יפתח
	103.סטנקביץ' סבטלנה
בהצטיינות 	28.סיבוני שירן
	104.סמראי ראוב ן
	29.עמר אירינה
	105.סנדרוסי אושרי
	106.סעאת אלמו ג בהצטיינות יתרה 	30.עראבי דועאא
	31.פישר גרטה
	107.פורטנוב דמיטרי
בהצטיינות
	32.פסמן לידו ר
	108.פניני אילן נפתלי
	33.פריזה מיכל
	109.פרטוש פטריק

הנדסאי אלקטרוניקה
1.אבוטבול יובל אביהו
בהצטיינות
2.אבייב יחזקא ל
3.אוחיון נתנאל
4.ארונס אלכסנדר
5.בינד רועי
6.בן טוב אריאל אברהם
בהצטיינות

7.בר לב מאור גבריאל
בהצטיינות יתרה

8.ברנס מאור מורדכי
בהצטיינות
9.זרגרי ליט ל
	10.חבסוב מאו ר בהצטיינות יתרה
בהצטיינות
	11.לוי מאיר ליאו ר
בהצטיינות יתרה
	12.ממן דבי ר
	13.מנבדה איליי
בהצטיינות
	14.מנביץ' ניקו ל
	15.מרדכי יוחא י בהצטיינות יתרה
	16.עדרי עידן ישרא ל בהצטיינות
	17.פוליאק איגו ר תעודת הערכה
בהצטיינות יתרה
	18.קגן רונ י
ה בהצטיינות
	19.קולטקר אלקנ 
	20.רייטר אופק
	21.שרייפל ויטל י תעודת הערכה

הנדסאי חשמל
1.אבו גליון מוהנד
2.אבו ערארה יעקוב
3.אבו קוש נדים
4.אינהורן אית י תעודת הערכה
5.אל סייד עתמן
6.אל קרינאוי טלאל
7.אליאס קובי
בהצטיינות
8.אלמלך ני ר
9.אלעוקבי עקבה
	10.ביטון עומרי
	11.ביטון יונתן
	12.בן מרגי דוד
	13.בן שמחון אריאל יעקב
בהצטיינות

	14.בנימוביץ' דן
	15.בנימין מרים
	16.גולן שי
בהצטיינות
ש
	17.גושן יוא 
	18.גרינברג צדוק
	19.ואנונו ליאור
	20.וקר אלכסיי
	21.זגורי אריאל ישראל
	22.חיון מור מרדכי
	23.כהן גד
	24.כהן יגל

	25.כהן ראובן רן
	26.כהן אושר ש י
	27.כהן לידור
	28.מורסיאן נתנאל מרדכי
בהצטיינות

	29.מסאלחה עבד אל קרים
	30.מרדכי אופק
	31.מרחוזי יעקב
	32.נסאסרה מרואן
	33.נסאר אחמד
	34.סיגטי שחר
	35.ספיר חגי
בהצטיינות
ה
	36.עומסי נרי 
	37.פרג אור
	38.פרדה בלטה
	39.פרוס סרחיו
בהצטיינות
	40.צריקר עיד ן
בהצטיינות

הנדסאי כימיה
1.אבוסיאם וסאל
2.אלון יקיר
תעודת הערכה
3.אלון ב ר
4.אלון נוי
5.אמזלג ליטל
6.אמטיראת אזהר
בהצטיינות
7.בוקני ליח י
8.גבועה סלאמה
9.גלייב נטליה
	10.הגוס קאסנש
	11.זינביץ' יקטרינה
בהצטיינות
	12.טל ספי ר
	13.ללמייב ויקטוריה
	14.מיאלו מרטה
בהצטיינות
	15.נסירי אורא ל
בהצטיינות
	16.סרוסי ח ן
	17.עטאונה הדייה
	18.פולטבצב גלינה
	19.פחימה אנה
	20.פנקר נופר
	21.צוזיק סבטלנה
	22.קונר לריסה
	23.קמקר תומר
	24.קרינאוי חולוד
ה בהצטיינות
	25.רייספר סבטלנ 
בהצטיינות
	26.תורגמן שי ר

הנדסאי מכונות
1.אלפסי אוראל יוסי
2.אבינועם גל אלי
תעודת הערכה

3.אדיניגאיב בן
4.אוזנה אלדר
בהצטיינות
5.אוחיון גל י
6.אוסטרובסקי פול
7.אוקנין אסף
8.אזימוב יונתן

ק תעודת הערכה 	10.פגליארי דן
ם בהצטיינות 	62.שיטרית יצח 
9.איגנטיוק ארטיו 
תעודת הערכה 	11.פרץ שחר
ה תעודת הערכה 	63.שמאי זי ו
	10.איזרייב מיל 
	12.רווח משה שמעון
	64.שמלה דורון
	11.איסטחרוב אושר
	13.שריקי כפיר חיים
	65.שעיה דניאל
	12.אלכביר בלפור בר
בהצטיינות
ת
	66.שרעבי אלי 
	13.אנטימירוב ליאור
הנדסאי עיצוב מדיה
	14.אסראס יוסף
בהצטיינות
	15.אפריימוב שמעו ן בהצטיינות הנדסאי קירור ומיזוג אוויר 1.אגוסטין סטיו ן
2.אורלוב איילת תהילה
1.אבוקרט אלירן
	16.אפרים אלמוג
בהצטיינות

	17.ארטמונוב סרגי י בהצטיינות 2.אלון יוגב
בהצטיינות יתרה
3.בונומו ג ל
	18.בוחניק חיים חמ י בהצטיינות 3.אלימוב אבי
4.בוקובזה יקיר
4.ברמן יבגני
	19.ביטן אליהו
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