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דבר מנכ"ל

בוגרות ובוגרים נכבדים,

שנה לא קלה עברה עלינו, שנה שבה ידענו להתמודד עם המציאות הקשה, בעזרת לימודים 
מקוונים ,היברידים/פרונטאליים, התגברנו על הכל.  

המכללה הטכנולוגית באר-שבע מציינת 67 שנה של מצוינות טכנולוגית. למכללה יותר 
מ-63,000 בוגרים, מחציתם הנדסאים וטכנאים.

 מחזור ס' 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.

 בידידות,
 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
מר יעקב ויטנר

מר אביגדור חביב
פרופ’ יהודה חדד
ד”ר פיני יחזקאלי

עו"ד יואב לאביוד 
רו"ח רותם לאביוד

ד”ר יוסי לאטי
מר מתי מן

גב’ עליזה מנור
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ

גב' חגית פאר
גב' חדווה שקד

מר דב פ�תמיר

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

בוגרי מחזור ס’
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פרויקט גמר מצטיין

לביא מפגאוקר, סרגיי ארטמונוב. 1
 מגמה למכונות - מכטרוניקה

 על הפרויקט: טורבינת רוח ליצירת חשמל
מנחה: מר אביחי אביב ,מר איגור שטיין

הפרויקט עוסק בתכנון מפורט של מתקן 
על בסיס טורבינת רוח המיועד ליצור 

חשמל )Kw 1( במקום מבודד� לצורך תכנון 
המערכת הסטודנטים נדרשו ללמוד תחומי 

ידע חדשים כגון : אווירודינמיקה, משטרי 
רוח ועוד� בתכנון בוצע שילוב חיוני של 

תחומי המכניקה והבקרה וניתן מענה גם 
לתרחישי תקלה אפשריים�

דוד עזריאייב, אלכסנדר בייז'נוב. 2
 מגמה למכונות - גז טבעי

על הפרויקט: תכנון מערכת להפחתת לחץ 
PRMS 

מנחים: ד"ר יוליה גולדבאום, מר רוני 
קורוטקוב

הפרויקט עוסק בתכנון יסודי ומקצועי של 
מערכת הפחתת לחצים ומנייה המקבלת גז 
טבעי מרשת ההולכה ומעבירה אותו לשני 

צרכנים בלחץ וטמפרטורה נדרשים�

איתן סלומון , נתנאל סיידה. 3
 מגמה לתעשייה וניהול

על הפרויקט: תהליך הייצור בקבוקי שוואפס 
 במפעל פניציה

מנחה: גב' נטלי גרשון

הפרויקט בוצע בחברת "פניציה" ירוחם , 
במהלכו חקרו הסטודנטים את תהליך ייצור 
בקבוקי שוופס� הסטודנטים הציעו מדיניות 

מלאי אופטימלית אשר מביאה לחיסכון 
מרבי בעלויות� בנוסף , במטרה להגביר 
את המוטיבציה של העובדים לעמידה 

בביקושים עתידיים ,הציעו הסטודנטים 
ליישם שיטת שכר עידוד מתאימה לעובדי 

החברה�

גל בונומו. 4
 מגמה לעיצוב מדיה

)pop pup( על הפרויקט: פופ פאפ 
מנחה: גב' עידית רון, גב' יוליה קורנבלט

הפרויקט עוסק במיתוג מרכז ספא 
לכלבים "pop pup" ,אשר שם את הכלב 

במרכז ומציע עולם שלם של חוויות ותוכן 
בתחומים מגוונים כגון: אסתטיקה, פינוק, 

מוצרים אופנתיים ואירועים מיוחדים 
� הזהות המיתוגית נבנתה באמצעות 

יצירת לוגו, אתר אינטרנט תדמיתי וחנות 
וירטואלית, ספר מותג, צילומי תדמית, 

פרסומים ברשתות החברתיות ומוצרי דפוס�

אריאל ישראל זגורי, יונתן ביטון. 	
 מגמה לחשמל

על הפרויקט: תכנון מתקן להספקת חשמל 
 למפעל לעבוד מתכת

מנחה: מר יהודה חקשור

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן להזנת חשמל 
למפעל לעיבוד מתכת� התכנון כולל טיפול 

בזרמים רגעיים, חישוב שטחי חתך של 
כבלי חשמל, לוחות חשמל, מפסקים, 

הגנות מפני זרמי יתר וזרמי קצר, הארקות, 
והגנה מפני התחשמלות� התכנון עומד 

בתקנים החשמליים תוך שימוש באמצעים 
מודרניים בלוחות החשמל�

דביר ממן, מאור חבסוב . 6
 מגמה לאלקטרוניקה 

על הפרויקט: מיון פריטים לפי צבע באמצעות 
 זרוע רובוטית

מנחים: ד"ר נתן בן חיל, מר איגור שטיין

הפרויקט עוסק במערכת המבצעת מיון 
פריטים לפי צבעים� המערכת מכילה זרוע 
 �servo רובוטית המונעת באמצעות מנועי

הזרוע כוללת חיישן לחץ לגילוי מצב 
תפיסת הפריט ומצלמה המחוברת למחשב   

האישי באמצעותה מעובדת תמונת 
הפריטים בשיטת אינטרפולציה�

גב’ קוגן גבריאלה מדור הפרוייקטים 
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ליחי בוקני, אוראל נסירי. 7
 מגמה לכימיה

על הפרויקט: בניית ניסוי למעבדה בכימיה 
 מכשירית באמצעות מכשיר "פוטנציוסטט"

מנחה: ד”ר אלכס מישלביץ ,ד”ר יוליה 
גולדבאום

הפרויקט עוסק בבניית ניסוי לימודי 
חדש לקורס מעבדה מכשירית� הניסוי 

מתבצע באמצעות מכשיר פוטנציוסטט, 
תוך שימוש בוולטומטריה ציקלית� ביצוע 

הניסוי מאפשר לסטודנטים לרכוש ידע 
וניסיון במכשיר הפוטנציוסטט, המשמש 

בניסויים אלקטרוכימיים בתעשייה, 
בשיטת וולטומטריה ציקלית�

אלעזר חזות. 8
 מגמה להנדסה אזרחית )ניהול הבניה(

על הפרויקט: הקמת שכונת וילות בעיר 
 גבעתיים

מנחה: מר רן כהן, מר יעקב טויטו

הפרויקט עוסק בבניה ופיתוח של 7 וילות� 
שטח כל מבנה בודד הנו 295 מ"ר� הפרויקט 

כולל את כל שלבי הבניה, משלב הגידור 
וחישוף השטח ועד לקבלת המפתח� 

בפרויקט נעשה שימוש בכל הכלים אשר 
נלמדו ונרכשו במהלך הלימודים כולל 

יישום עבודה בתוכנות ייעודיות בהן נעשה 
שימוש כיום בתחום הבניה�

ויאצ'סלב וורונצוב. 9
 מגמה לתוכנה

LottoCheck :על הפרויקט 
מנחה: מר איגור ברגמן ,מר מיכאל חרסונסקי

הפרויקט עוסק בתוכנה המספקת מידע 
מעודכן על תוצאות ההגרלות של מפעל 

הפיס� התוכנה מאפשרת סריקה ובדיקה 
אוטומטית של כרטיסי הלוטו� בפרויקט 

נעשה שימוש באלגוריתמים מיוחדים 
וחדשניים�

שי כהן. 10
 מגמה להנדסה אזרחית )תכנון מבנים(

על הפרויקט: תכנון של בית מגורים בבאר 
 שבע בשכונת רמות
מנחה: גב' עפרה לוי

הפרויקט עוסק בתכנון בית מגורים הכולל 
שלושה מפלסים, כאשר אחד המפלסים 

הנו מפלס מרתף� התכנון כולל ביסוס 
כלונסאות בהתאם לקרקע החרסית 

המאפיינת את האזור בו תוכנן להיבנות 
הבית� בפרויקט נעשה שימוש בכל הכלים 

אשר נלמדו ונרכשו במהלך הלימודים�

הודא אבו עליון. 11
 מגמה לאדריכלות ועיצוב פנים 

 על הפרויקט: ספרייה עירונית בתל שבע
מנחה: מר רמזי זריק

הפרויקט עוסק בתכנון ספרייה עירונית 
המיועדת לשרת את כלל התושבים ביישוב� 
הספרייה העירונית ביישוב תל שבע נסגרה 

ומכאן עלה הרעיון לתכנון ספרייה חדשה� 
בתהליך התכנון הושקעה חשיבה רבה 
ומעמיקה על התאמת המבנה לסביבה 

האורבנית תוך שילוב של אלמנטים 
מהתרבות המוסלמית וזאת מתוך ההיכרות 
של הסטודנטית כפעילה חברתית ביישוב� 
תהליך התכנון לווה בהתגברות על אתגרים 

וקשיים באמצעות נחישות רבה�

אלכסנדר סיננייב. 12
 המגמה לקירור ומיזוג אויר

על הפרויקט: תכנון מערכת מיזוג אויר עבור 
 בית כנסת באזור סדום , ים המלח

מנחה: מר זאב קויפמן 

הפרויקט עוסק בתכנון מערכת מיזוג אויר 
מתקדמת בהתפשטות ישירה למבנה 

בעל  קומה אחת המאכלס עד 160 אנשים� 
מערכת המיזוג קולטת את החום הנפלט 
מהסביבה החיצונית ומספקת אוויר קר / 
צח בעזרת מערכת תעלות� שיטת המיזוג 

מתבצעת ע"י יחידות פאקג' הכוללות 
רכיבים כגון: מדחס , מנועי מעבה , סוללות 

ולוח חשמל ובקרה�
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סיימו לימודיהם בהצטיינות

סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאי אלקטרוניקה� 1 בר לב מאור גבריאל 
הנדסאי אלקטרוניקה� 2 חבסוב מאור 
הנדסאי אלקטרוניקה� 3 ממן דביר 
הנדסאי אלקטרוניקה� 4 מרדכי יוחאי 
הנדסאי אלקטרוניקה� 5 קגן רוני 
הנדסאי בניין - תכנון מבנים� 6 סעאת אלמוג 
הנדסאי מכונות� 7 גרד לאו אלי 

הנדסאי מכונות� 8 מפגאוקר לביא 
הנדסאי מכונות� 9 פרץ נועם ישראל 

הנדסאי עיצוב מדיה� 10 בונומו גל 
הנדסאי תוכנה� 11 עותמי הדר 
הנדסאית תוכנה� 12 פרץ לירז 
הנדסאי תעשייה וניהול� 13 סלומון איתן 

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאלקטרוניקה
אבייב יחזקאל� 1
בן טוב אריאל אברהם� 2
זרגרי ליטל� 3
לוי מאיר ליאור� 4

מנביץ ניקול� 5
עדרי עידן ישראל� 6
 קולטקר אלקנה� 7

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל
אלמלך ניר� 1
בן שמחון אריאל יעקב� 2
גושן יואש� 3
כהן אושר שי� 4

מורסיאן נתנאל מרדכי� 5
עומסי נריה� 6
 צריקר עידן� 7

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לעיצוב מדיה
אגוסטין סטיון� 1
אורלוב איילת  תהילה� 2
בן אבו יפרח הגר� 3
בן גיגי שוקרון אסתר� 4
בן גיגי שוקרון תמר� 5
בן שושן בתיה� 6

גדנקן גפן אביגיל� 7
היילברון איילת השחר� 8
חודא דדי אלירן� 9

יפרח אתאל שרה� 10
חרר יעל� 11
עמרן סהר� 12

צדיקי נופר� 13
צנטי מיקה� 14
רובין יוכבד� 15
שושן ינון עוז� 16

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
אבו גאמע ראגב� 1
אנקר אדיר� 2
ביטון עמית� 3

חזות אלעזר� 4
כהן שלומי� 5
כרסנתי זבולון אביעד� 6

לילוף אלעזר� 7
סמראי ראובן� 8
משה מור� 9

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה
בוקני ליחי� 1
טל ספיר� 2
נסירי אוראל� 3

סרוסי חן� 4
רייספר סבטלנה� 5
 תורגמן שיר� 6
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סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
אופנהיים נעמה� 1
אסרף גל� 2
בלילה אלמוג� 3
דהן נועם� 4
דורפמן נחמה� 5

דיין אפרת� 6
וורונצוב ויאצ'סלב� 7
טל אילן� 8
טמסטט חנה� 9

יעקובוב לאה� 10

כהן שמעון מרדכי� 11
צאלים חנה� 12
לולוי שירה שי � 13

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
אחיטוב נתנאל מרדכי� 1
בנחאמו נוי� 2
חג'בי טל� 3

חודאדאדי יובל� 4
לביא מאור אלישע� 5
מוסקביצ'וב יוליה� 6

מילשטיין חיו שירן� 7
פסמן לידור� 8
קרמני גוזלן מיטל� 9

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
אוחיון גל� 1
איגנטיוק ארטיום� 2
אפריימוב שמעון� 3
ארטמונות סרגיי� 4

בוחניק חיים חמי� 5
עזריאייב דוד� 6
פורוזוב אנה� 7
פנטה אדיס� 8

קרנגאוז נטע� 9
שרעבי אלית� 10

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשייה וניהול
לאיליאב עדי� 1
סיידה נתנאל� 2

מקבלי תעודות הערכה
הנדסאית אדריכלות� 1  אבו עליון הודא 

ועיצוב פנים  
הנדסאי אלקטרוניקה� 2 פוליאק איגור 
הנדסאי אלקטרוניקה� 3 שרייפל ויטלי 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 4 לוי אבשלום 
הנדסאית הנדסה אזרחית� 5 בן חמו לינוי 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 6 אדמוב יוסי 
הנדסאית הנדסה אזרחית� 7 ארוש סיוון 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 8 ביאנקו יהושוע 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 9 בן שלוש דניאל 

הנדסאי הנדסה אזרחית� 10 לוסקי משה 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 11 פרץ צבי 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 12 בן שאנן קובי 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 13 מורסיאן יוסף 
הנדסאי הנדסה אזרחית� 14 נחמן שלום 

הנדסאית הנדסה אזרחית� 15 אלמלח רון 
הנדסאי חשמל� 16 אינהורן איתי 
הנדסאית כימיה� 17 אלון בר 
הנדסאי מכונות� 18 שמאי זיו 
הנדסאית מכונות� 19 לוי שמחה 
הנדסאי מכונות� 20 בייבצ'וב יונתן 
הנדסאי מכונות� 21 כהן תמיר 
הנדסאי מכונות� 22 אבינועם גל אלי 
הנדסאית מכונות� 23 איזרייב מילה 
הנדסאית מכונות� 24 כהן תמים מיטל 
הנדסאי מכונות� 25 שיטרית יצחק 
הנדסאי מכונות� 26 חימי ניר 
הנדסאית עיצוב מדיה� 27 חזן אפרת 
הנדסאי עיצוב מדיה � 28 טלקר אלעד 
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המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
ד"ר סמיט מרטין מרכז המגמה 

מר בן שבת הרצל רכז מקצועי 

גב' הרשקוביץ גילה מזכירות המגמה 

מר אילוז איתי, גב' אלקנברד ויקטוריה, גב’ בז’ה נאוה, גב' ביטון איריס,  מרצי המגמה 
מר זייצ'יק זכר, מר חואס יקיר, מר טויטו יעקב, מר זייצ'יק זכר, מר זריק רמזי,    

גב' לוי הילה, מר מורג אורון, מר מרירס גיל, מר סובל ירון, גב’ פרידמן שרה,    
גב’ רבינוביץ רבקה, גב' שניידמן זויה   

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אבו עליון הודא. 	
אבו קוש פאדי. 	
אברהם שוהם. 3
אחיטוב נתנאל מרדכי. 	
אטיאס זוהרית. 	
אל קרינאוי הדאיה. 6
בנחאמו נוי. 7
גורלאשווילי ליאל. 	
דדון שרה. 	

זכריה מאי. 0	
זריפוב לורן. 		
חג'בי טל. 		
חדד פנש עדן. 3	
חודאדאדי יובל. 		
חכרוש יאסמין. 		
חניה מתן. 6	
חרצ'נקו אלכסנדרה. 7	
ילמה אורין. 		
כהן דוד דולב. 		

לביא מאור אלישע. 0	
לביא יאיר. 		
ליבשין אביטל. 		
מאמו עדן. 3	
מוסקביצ'וב יוליה. 		
מור יוסף ענבל. 		
מילשטיין חיו שירן. 6	
ממן יפתח. 7	
סיבוני שירן. 		
עמר אירינה. 		
עראבי דועאא. 30
פישר גרטה. 	3
פסמן לידור. 	3
פריזה מיכל. 33
קדוש רבקה. 	3
קרז'נרמן מישל. 	3
קרמני גוזלן מיטל. 36
שפרינצין גל. 37
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המגמה להנדסה אזרחית
מר דמרי אריאל מרכז המגמה  

מר כהן רן רכז מקצועי  

גב' ביטון טלי מזכירות המגמה 

מר בוקר רונן, ד"ר גולדבאום יוליה, מר דמרי אריאל, מר הלל גל חיים, מר הס אייל,  מרצי המגמה  
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 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 , גב' צרפתי דנה,    

מר קדוש אור, גב' קוצ'ין אניה , מר רגב אריה, גב' שיפרין ילנה, מר שכטר מרק   

הנדסאי הנדסה אזרחית
אבו גאמע עבד אלעטי. 	
אבו גאמע ראגב. 	
אבו דעאבס מחמד. 3
אבו סבילה אחמד. 	
אבו סבילה סאמי. 	
אבו עאבד אמיר. 6
אבו עראר עבדאללה. 7
אבו קוש זהדי. 	
אבו קוש מחמוד. 	

אבו קיעאן אוסמה. 0	
אברהם יעקב. 		
אברמוב זלמן. 		
אברמוב הרצל. 3	
אדמוב יוסף. 		
אוזן עידן. 		
אוחנה נתנאל. 6	
אוסיפוב יורי. 7	
אורן ליאור. 		
אל קרנאוי פאדי. 		
אלבז צחי. 0	
אלגעאר אברהים. 		
אלגרבלי יוגב. 		
אלגרינאוי יוסף. 3	
אלחיאני אוריאל ישראל. 		
אלמלח רון. 		
אלעוקה רסמי. 6	
אלעטאר יאסין. 7	
אלעמראני אחמד. 		
אלענאמי שריף. 		

אלפסי רון. 30
אלקסלסי מרדכי. 	3
אלקריאף משה. 	3
אלקריף מתן. 33
אנגל שלמה. 	3
אנקר אדיר. 	3
אסאייג סהר מיכאל. 36
אסולין כפיר. 37
אסור רפאל. 	3
אספיס רועי דוד. 	3
ארוש סיוון. 0	
בונפד ישראל מאיר. 		
בטלבי יואל. 		
ביאנקו יהושוע. 3	
ביטון עמית. 		
ביטון שלומי ססי. 		
בלישה עמית. 6	
בן דוד שלום נחמן. 7	
בן חמו לינוי. 		
בן ישי )בנעיש( ערן. 		
בן סימון אמיר מאיר. 0	
בן שאנן קובי. 		
בן שלוש דניאל. 		
ברוש מתן מרדכי. 3	
גדיפי אחמד. 		
גודה ערפאת. 		
גולוביצקי איגור. 6	
גריגוס אבשלום. 7	
גרייב מוסה מעאז. 		

דהן אלון. 		
דובב עמית. 60
דנינו משה. 	6
הללי אחיקם אריה. 	6
ואקי יובל. 63
זורנו אור. 	6
חביביאן אוהד. 	6
חדד עוזיאל. 66
חדד אפרים משה. 67
חואגרה רפעת. 	6
חורי רפאל. 	6
חזות אלעזר. 70
חקשור אור. 	7
טויטו יעקב. 	7
טל רפי. 73
יגודאייב אולג. 	7
יהודה מישאל. 	7
כהן מתן. 76
כהן ספיר. 77
כהן פטר גיא. 	7
כהן שי. 	7
כהן שלומי. 0	
כהן נועם יעיש. 		
כחלון נתנאל. 		
כלפון חן חנה. 3	
כרסנתי זבולון אביעד. 		
לוי אבשלום. 		
לוי חן. 6	
לונדון יורי יוסף. 7	

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור ס’
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לוסקי משה. 		
לילוף אלעזר. 		
לנקרי יוחאי יחזקאל. 0	
מורבקר קארין. 		
מורסיאן יוסף. 		
מיכאילוב ישי. 3	
מלכה יחיאל. 		
מלכה מימון. 		
מרדכי איתי. 6	
משה מור. 7	
נגר גל. 		
נובחוב ארתור. 		

סבן אלירן. 00	
סגרון נעמה. 	0	
סויסה אוריאל. 	0	
סטנקביץ' סבטלנה. 03	
סמראי ראובן. 	0	
סנדרוסי אושרי. 	0	
סעאת אלמוג. 06	
פורטנוב דמיטרי. 07	
פניני אילן נפתלי. 	0	
פרטוש פטריק. 	0	
פרץ ראובן. 0		
פרץ גיא. 			
פרץ רותם. 			
פרץ צבי. 3		
צור שחר. 			
צ'מליק דניאל. 			
צנעני לוי אבשלום יאיר. 6		

קאשי יצחק. 7		
קוניו דור. 			
קוניו נתנאל. 			
קועאן רזיק. 0		
קלנר עידו חיים. 			
קמחי יונתן. 			
רוימי אריק חנן. 3		
שוחט שלומי. 			
שוישה נווה. 			
שם טוב משה. 6		
שמואל שקד. 7		
שריקי מאור מאיר. 			
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המגמה להנדסת מכונות
מר אביב אביחי מרכז המגמה 

גב’ ווליך ברוניה מרכזת פדגוגית 

גב’ חדד יפה מזכירות המגמה 

מר אגמי טל הנדסאי מעבדה 

מר אל סייד אמין, ד"ר גולדבאום יוליה, מר גליק יעקב ז"ל ,גב’ ווליך ברוניה,  מרצי המגמה 
גב' זק פולינה, גב' כהן רינה, ד"ר מישלביץ אלכסנדר ,גב' סנדלר מרים,   
גב’ פרידמן שרה, מר צבייק אלכסנדר, מר קויפמן זאב, גב’ קוצ'ין אניה,   

גב’ שוורץ ויקטוריה  

הנדסאי מכונות
אלפסי אוראל יוסי. 	
אבינועם גל אלי. 	
אדיניגאיב בן. 3
אוזנה אלדר. 	
אוחיון גלי. 	
אוסטרובסקי פול. 6
אוקנין אסף. 7
אזימוב יונתן. 	
איגנטיוק ארטיום. 	

איזרייב מילה. 0	
איסטחרוב אושר. 		
אלכביר בלפור בר. 		
אנטימירוב ליאור. 3	
אסראס יוסף. 		
אפריימוב שמעון. 		
אפרים אלמוג. 6	
ארטמונוב סרגיי. 7	
בוחניק חיים חמי. 		
ביטן אליהו. 		
בייבצ'וב יונתן. 0	
בינדר סהר רחמים. 		
בן ישראל יהונתן. 		
בר שירז. 3	

גרד לאו אלי. 		
גרינקו אלכסנדר. 		
גרסולקר ספיר. 6	
הואשלה נימר. 7	
וסרמן דמיטרי. 		
זיתון אלירן. 		
חזוט רזיאל. 30
חיון טל. 	3
חימי ניר. 	3
טוגולוקוב מקסים. 33
טרופולסקי סוזן טאינה. 	3
ירון אל חי. 	3
כהן אוראל. 36
כהן תמיר. 37
כהן דוד. 	3
כהן תמים מיטל. 	3
כחיאשבילי אברהם. 0	
לוגובסקי ויקטוריה. 		
לוי אריה אריאל. 		
לוי שמחה. 3	
ליבשיץ חן. 		
מושיק אנטולי. 		
מיליאבסקי דוד. 6	

מפגאוקר לביא. 7	
מרקז לאונרדו. 		
סבאן שלומי. 		
סויסה רפאל רועי. 0	
סולומון אלירן. 		
עובדיה ירין. 		
עזריאייב דוד. 3	
פורוזוב אנה. 		
פנטה אדיס. 		
פרנקו עומרי. 6	
פרץ נועם ישראל. 7	
קקון גיא. 		
קראדי חיים. 		
קרנגאוז נטע. 60
שטראוס עזריה דוד. 	6
שיטרית יצחק. 	6
שמאי זיו. 63
שמלה דורון. 	6
שעיה דניאל. 	6
שרעבי אלית. 66
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המגמה להנדסת קירור ומיזוג אויר
מר קויפמן זאב מרכז המגמה 

גב’ ווליך ברוניה מרכזת פדגוגית 

גב’ סלע אסרף חן מזכירות המגמה 

מר אגמי טל הנדסאי מעבדה 

מר אל סייד אמין, מר אלזיאדנה שאוקי, מר אפשטיין בוריס, גב' זק פולינה,  מרצי המגמה 
מר חקשור יהודה, מר כהן משה, מר סגרון אחיה, גב' סלטבסקי מרינה,   

מר פקיזגי חיים, מר פריאנטי אברהם, מר פרפרוב אלכסנדר, מר קויפמן זאב,   
גב’ קוצ'ין אניה, גב’ שוורץ ויקטוריה  

הנדסאי קירור ומיזוג אויר
אבוקרט אלירן. 	
אלון יוגב. 	
אלימוב אבי. 3
ברמן יבגני. 	
מארואני אביאל. 	
סולומונוביץ אסף. 6
סיננייב אלכסנדר. 7
קורן ניר. 	
קורקין ניר יחיאל. 	
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סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור ס’

המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ד"ר בן חייל נתן מרכז המגמה 

מר חאטב אמיר מ"מ מרכז המגמה 

מר חקשור אביאל רכז מקצועי 

גב’ כהן ציפי, גב' חדד יפה מזכירות המגמה 

מר סמבן יאיר, מר שטיין איגור הנדסאי מעבדה 

מר אבו גאלי בילאל, מר אפשטיין בוריס, מר אלזיאדנה שאוקי, מר ג'אבר עומר,  מרצי המגמה 
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
אבוטבול יובל אביהו. 	
אבייב יחזקאל. 	
אוחיון נתנאל. 3
ארונס אלכסנדר. 	
בינד רועי. 	
בן טוב אריאל אברהם. 6
בר לב מאור גבריאל. 7
ברנס מאור מורדכי. 	
זרגרי ליטל. 	

חבסוב מאור. 0	
לוי מאיר ליאור. 		
ממן דביר. 		
מנבדה איליי. 3	
מנביץ' ניקול. 		
מרדכי יוחאי. 		
עדרי עידן ישראל. 6	
פוליאק איגור. 7	
קגן רוני. 		
קולטקר אלקנה. 		
רייטר אופק. 0	
שרייפל ויטלי. 		

הנדסאי חשמל
אבו גליון מוהנד. 	
אבו ערארה יעקוב. 	
אבו קוש נדים. 3
אינהורן איתי. 	
אל סייד עתמן. 	
אל קרינאוי טלאל. 6
אליאס קובי. 7
אלמלך ניר. 	
אלעוקבי עקבה. 	

ביטון עומרי. 0	
ביטון יונתן. 		
בן מרגי דוד. 		
בן שמחון אריאל יעקב. 3	
בנימוביץ' דן. 		
בנימין מרים. 		
גולן שי. 6	
גושן יואש. 7	
גרינברג צדוק. 		
ואנונו ליאור. 		
וקר אלכסיי. 0	
זגורי אריאל ישראל. 		

חיון מור מרדכי. 		
כהן גד. 3	
כהן יגל. 		
כהן ראובן רן. 		
כהן אושר שי. 6	
כהן לידור. 7	
מורסיאן נתנאל מרדכי. 		
מסאלחה עבד אל קרים. 		
מרדכי אופק. 30
מרחוזי יעקב. 	3
נסאסרה מרואן. 	3
נסאר אחמד. 33
סיגטי שחר. 	3
ספיר חגי. 	3
עומסי נריה. 36
פרג אור. 37
פרדה בלטה. 	3
פרוס סרחיו. 	3
צריקר עידן. 0	
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המגמה להנדסת כימיה
ד"ר שיימן מיכל מרכזת המגמה 

ד"ר מישלביץ אלכסנדר רכז מקצועי 

גב’ כהן ציפי מזכירות המגמה 

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

ד"ר גולדבאום יוליה,  מר חאטב אמיר, גב' כהן רינה ,מר יהודה חן, מר סולימני אבי,  מרצי המגמה 
גב' סלטבסקי מרינה, גב' פלהנדלר מרים, גב' פרידמן שרה, גב' קוצ'ין אניה   

הנדסאי כימיה
אבוסיאם וסאל. 	
אלון יקיר. 	
אלון בר. 3
אלון נוי. 	
אמזלג ליטל. 	
אמטיראת אזהר. 6
בוקני ליחי. 7
גבועה סלאמה. 	
גלייב נטליה. 	

הגוס קאסנש. 0	
זינביץ' יקטרינה. 		
טל ספיר. 		
ללמייב ויקטוריה. 3	
מיאלו מרטה. 		
נסירי אוראל. 		

סרוסי חן. 6	
עטאונה הדייה. 7	
פולטבצב גלינה. 		
פחימה אנה. 		
פנקר נופר. 0	
צוזיק סבטלנה. 		
קונר לריסה. 		
קמקר תומר. 3	
קרינאוי חולוד. 		
רייספר סבטלנה. 		
תורגמן שיר. 6	
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סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור ס’

המגמה להנדסת תוכנה
מר ברגמן איגור מרכז המגמה 

גב’ סלע אסרף חן מזכירות המגמה 

מר ברגמן איגור, מר חרסונסקי מיכאל, מר מלניק רומן, מר פינקלשטיין מיכאל,  מרצי המגמה 
   גב' פיסקוברובה יוליה, גב' פרידמן שרה, גב' קוציי אלונה, גב' שטטר ויולט

הנדסאי תוכנה
אבו געפר אמירה. 	
אברהם עמרי. 	
אופנהיים נעמה. 3
אמרה מזל. 	
אסייג שמחה לאה. 	
אסרף גל. 6
בכר אברהם. 7
בלילה אלמוג. 	
דהן נועם. 	

דורפמן נחמה. 0	
דיין אפרת. 		
ואגה דניס. 		
וורונצוב ויאצ'סלב. 3	
טל אילן. 		
טמסטט חנה. 		

יעקובוב לאה. 6	
ירוקוב קונסטנטין. 7	
כהן שמעון מרדכי. 		
כהן גיא. 		
לולוי שירה - שי. 0	
מדלסי דניאל. 		
מלמד רומן. 		
סיטון לאה. 3	
עותמי הדר. 		
פרץ לירז. 		
צאלים חנה. 6	
קרביצקי אריאל. 7	
רגובי רחל. 		



בוגרי מחזור ס’

17

המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מר יחזקאל עזרא מרכז המגמה 

גב' גרשון נטלי רכזת מקצועית 

גב’ הרשקוביץ גילה מזכירות המגמה 

מר חג'בי אילן, מר חג'בי אילן, מר חרסונסקי מיכאל, גב’ כהן רינה,  מרצי המגמה 
מר מאיר אריה, גב' פיסקוברובה יוליה, גב’ קוצ'ין אניה, מר רגב אריה   

הנדסאי תעשיה וניהול
גוניקמן יערה. 	
טופחי יהודית. 	
טל מוריאל. 3
לאיליאב עדי. 	
ליפקופקר עידן. 	
נקש מוריה. 6
סבח דוד. 7
סיידה נתנאל. 	
סלומון איתן. 	

פגליארי דן. 0	
פרץ שחר. 		
רווח משה שמעון. 		
שריקי כפיר חיים. 3	
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המגמה לעיצוב מדיה
גב' רון עידית מרכזת המגמה 

גב’ סלע אסרף חן מזכירת המגמה 

גב' אטין יבגניה, מר טבוסוב אמיל, גב' סלע אורנית, מר סמירנוב ניקולס,  מרצי המגמה 
גב' קוציי אלונה, גב' קורנבלט יוליה, גב' רון עידית, גב' שגב נרקיס,    

גב' שמוחה צביה   

הנדסאי עיצוב מדיה
אגוסטין סטיון. 	
אורלוב איילת תהילה. 	
בונומו גל. 3
בוקובזה יקיר. 	
בורגוש אמיראל. 	
בן אבו יפרח הגר. 6
בן גיגי שוקרון תמר. 7
בן גיגי שוקרון אסתר. 	
בן שושן בתיה. 	

גדנקן גפן אביגיל. 0	
היילברון איילת השחר. 		
חודא דדי אלירן. 		
חזוט מרים. 3	
חזן אפרת. 		
חיים דניאל. 		
חרר יעל. 6	

טלקר אלעד. 7	
יפרח אתאל שרה. 		
מרציאנו שמחה שרה. 		
ספירו רבקה. 0	
עבדיה יובל. 		
עמרן סהר. 		
צדיקי נופר. 3	
צנטי מיקה. 		
קוקלין יוכבד שפרה. 		
רובין יוכבד. 6	
שושן ינון עוז. 7	

תקשורת חזותית
שק יהודית. 	

סיימו לימודיהם כחוק )זכאים לדיפלומה( מחזור ס’
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הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
אברמוב לורה. 	
אבו חמיד אסרא. 	
אבו עסא סאלמה. 3
אבו קוש מועאד. 	
אבו שהאב קרים. 	
איפרגן דניאל. 6
אלגרינאוי איאת. 7
אלזיאדנה עבדאל ראוף. 	
אלעוברה עליאן. 	

אלצאנע נועאן. 0	
אלקלעי נוי. 		
אלקרנאוי עדן. 		
אלשאפי מרווא. 3	
בן אריה תמר הודיה. 		
בן ברוך שלהב. 		
בן שאול ניר. 6	
ואבקר רון. 7	
חנינה רז. 		

לוי אורפז. 		
לוי סיסיל. 0	
מובשוביץ אבי. 		
מורוזוב סנז'נה. 		
פודקוריטוב ליה. 3	
רבוך קסם. 		
שאפעי אימאן. 		
שאשא ירין. 6	

הנדסאי אדריכלות נוף
אזרן עדן. 	
בוכריס שי. 	
בן ברוך נועה. 3
בניסתי מרגלית. 	
גיטלין מרינה. 	
ואקנין עמית. 6

חקלו אנג'לה. 7
לב חן. 	
לוין שמואל. 	

מטאלקה עלי. 0	
סדרס דוד. 		
סהיבאן היא. 		

עוברה עאישה. 3	
עומיסי נעם. 		
פוואז יוסר. 		
שמי יוסף  אביגיל. 6	

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים )פעמי עתידים(
אבוחצירא עילי. 	
אברבך דוד. 	
אדרי אבירם. 3
זרצקי רון. 	
ח'יר פהד. 	

ניר מאור. 6
עזרו עמית. 7
עטיה יגל יהודה. 	
פחימה נועה. 	

פלאס אושר. 0	

ציקואשוילי רז. 		
קזז מתן. 		
שלמה עדי. 3	
שלמה נעם אלימלך. 		

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים )אלביט(
אבוקסיס חיים. 	
אליגה רונן. 	
ביטאו אדרג'או. 3
ברכה אורפז. 	
חדידה אלמוג. 	
יוסופוב יצחק. 6

כהן יעקב יקיר. 7
לוי שלמה שלומי. 	
ליובין מרק. 	

נגאוקר אמיר. 0	
נגל שי. 		
סנדלר דורי. 		

סקוזה אבנר. 3	
רובינשטיין אנסטסיה. 		
רוימי רועי דוד. 		
שמעונוב בר. 6	

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים
אבו גוז איתי שמעון. 	
בוהדנה  מורדכי מסעוד. 	
ביתן רז רזיאל. 3

ברטל איתמר. 	
גנריך אנסה. 	
וייץ מתן. 6

לשמן דמיטרי. 7
תורג'מן מתן אברהם. 	

הנדסאי חשמל )בוקר(
אבו נגא זין אלדין. 	
אבו סמור איוב. 	
אבו סעלוק מוסא. 3
אביזוב אלכסנדר. 	
אבן ברי עמאד. 	
אברגיל אליאור. 6

אברגל אביב. 7
אחמיד אחמד. 	
אל סייד עאמר. 	

אלאסד יחיא. 0	
אלעמראני סמיח. 		
אלקריאף נבו. 		

אנדריינקו אנדריי. 3	
בוחבוט גד. 		
בוחניק סנדרו. 		
בוכריס חיים. 6	
בונדרב ויטלי. 7	
בוקובזה רון פנחס טל. 		
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בן שימול אביאל. 		
בנין ניר. 0	
גז שאול. 		
דגש רמאח. 		
דוד ויזיטו מיכאל. 3	
הרמן אלון. 		
טובול אברהם ישעיה. 		

ישי לידור. 6	
כהן עומר. 7	
לוי דור. 		
מרקוביצי אמיר. 		
סרוסי רז רחמים. 30
עבדיאן רז. 	3
עסאמנה  בראא. 	3

פרוצקיך יבגני. 33
צרפתי איתי. 	3
קוסובסקי יששכר יאיר. 	3
רובינוב זך זכריה. 36
רחמינוב מתיו אפרים. 37

הנדסאי חשמל )משולב(
אבו כף זכריה. 	
אדרי טל. 	
אוסדצ'י אלכסיי. 3
אל עוברה אמיר. 	
אליהו רן. 	
אליעזרוב  בוריס. 6
אלסייד ענאן. 7
אמירוב אדוארד. 	
בזק דוד. 	

ביטון שמעון. 0	
בן שושן מאי. 		
גברילוב אליהו. 		
גרונוב דוד. 3	
דהן דוראל. 		

דזבלי עמית מערבי חביב. 		
דיין דור עמוס. 6	
דמיחובסקי מיכאל. 7	
ותד מונדר. 		
זינגרוב אלכסנדר. 		
טחן יוסי. 0	
טלקר אושר. 		
יוסף נתנאל. 		
ימין מנחם. 3	
כהן טל. 		
לוצ'קו אלי אלכסיי. 		
מוסקוביץ עידן. 6	
מועטי אילון אליהו. 7	
מעודה אופק. 		

נחמני אליסף. 		
סויסה אלי. 30
סולומון סניר. 	3
פילו שי. 	3
צישואשוילי דני. 33
צפרירי עדן. 	3
קארילקר יהודה. 	3
קוידר חמאדה. 36
קיעאן עותמאן. 37
קרדה דוד. 	3
רוזנברג מיכאל. 	3
רחימוב מיכאל. 0	

הנדסאי כימיה
אבו גאמע אסיל. 	
אבו ג'עפר נבאל. 	
אבו עג'אג' ואסים ראוף. 3
אבו עמרה  סיאון. 	
אבו צהיבאן סאג'דה. 	
אבורביעה אדם. 6
אבן ברי מלאק. 7
אבן סעיד מעמון. 	
אזולאי אורטל. 	

אלסייד סג'א. 0	

אלעטאונה חסן. 		
אלצאנע מנאר. 		
בלעיש יובל. 3	
בנימין רבקה. 		
גנאטק זוהר. 		
ורבובסקי    אלכסנדר. 6	
ורטנוב אביה. 7	
חודקובסקי ניקול. 		
חושבאחתי דניאל. 		
טלקר הודיה. 0	

יעקב מאור. 		
לכטמן פיליפ. 		
מגירה שיראל. 3	
מלכה אורטל. 		
מצקר אורנית. 		
סח רינאן. 6	
קבלו ישראל. 7	
קונב ויקטוריה. 		

הנדסאי כימיה )אינטל(
אברמוב מזל. 	
אור שיר. 	
אלדום ניקול. 3
אלקובי נוי. 	
אמיגה אפיק. 	
בבאי אורפז. 6
בן סעדון הילה. 7
גוטקינד תהל. 	
דיין גלי. 	

דניאל אושר. 0	
דנינו אור. 		
וסילייבה דריה. 		
טמארוב אושרי. 3	
יוסופוב מירה. 		
יעקובוב רפאל. 		
נח עדן. 6	
סדניק טובה. 7	
סהר חנה. 		

סלבין דניאל מאיר. 		
סנדרוסי אביאל. 0	
פיירשטיין נינה. 		
פלוגריוב אנסטסיה. 		
צ'רניקוב אירינה. 3	
קוזמנקו יליזבטה. 		
קלמן ניקול. 		



22

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי )בוקר(
דוויט יהונתן. 	
מור יוסף טל. 	

נסאסרה יזן. 3
נסירי עדן. 	

סבג עמית שלמה. 	
סולטן נדב. 6

הנדסאי מכונות אנרגיה גז טבעי ) משולב( 
באבילו מתן חיים. 	
ברדה ציון. 	
גואטה נדב. 3

פלטילוב אלברט. 	
פלציאר פביאן תומר. 	
פרץ נועם. 6

שלם זיו. 7

הנדסאי מכונות תיב"מ ) בוקר( 
אל שאפעי איימן. 	
אלגריסי  חנן טל. 	
אלעוברה עאהד. 3
אמבאיי עווט. 	
בן אליהו אביתר. 	

גרמן ארנסט. 6
הרשקוביץ קליין שמוליק. 7
מוסאי דניאל. 	
עמר דביר. 	

פטרנקו סטניסלב. 0	

פיקדו נתנאל. 		
קייזרמן סתיו. 		
רובין אריאל. 3	

הנדסאי מכונות תיב"מ )משולב(
אל עמור יוסף. 	
אליה עומרי. 	
דרמון נדב. 3
ויינר מיכאל. 	

טבול אביאל. 	
טלקר ניר. 6
יצחקי אליהו שלום. 7
סוחנוב יבגני. 	

ענבר דור. 	
תמים יונתן. 0	

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )בוקר(
אבו האני כרים. 	
אבו לטייף  מחמד. 	
אבו לטייף מוחמד. 3
אבו סיאם  מוחמד. 	
אבו סיאם סלים. 	
אבו עראר סמארה. 6
אברגל שני. 7
אוחיון דוד. 	
אוחיון משה. 	

אל הואשלה אדם. 0	
אל עוברה אדם. 		
אלאטראש קוסאי. 		
אלאפיניש אסמא. 3	
אלהוארין מוחמד. 		
אלסייד עבד אלברי. 		
אלעוברה תרטיל. 6	
אלעסיבי עליאן. 7	
אלקירנאוי יאסין. 		
אלקסלסי משה. 		
אלקרינאוי מחמד. 0	
אלשאפעי מחמד. 		

אסור טמיר. 		
אפרמוב עידן. 3	
באבא דור. 		
בואר שירלי. 		
בוזנאח יקיר. 6	
ביטון אסף. 7	
גבארין מוחמד. 		
גנון שילת. 		
דדון בן. 30
דוויט עידן. 	3
דמרי הילה. 	3
זייד עמר. 33
חמדיה עותמאן. 	3
חרבאוי פיראס. 	3
טאטור עאטף. 36
טויזר סימון. 37
ישעיה יקיר. 	3
כהן ראם. 	3
מזוז ניב אברהם. 0	
מחאמיד  אמיר. 		
מסיקה דניאל דני. 		

מרזוק מחמוד. 3	
סאסי בן. 		
סבג סהר. 		
סוידאן  מנהל. 6	
סויסה בר. 7	
סייד עבדאלכרים. 		
סלומון יקיר. 		
עפאוי אחמד. 0	
פנקס גיא. 		
פרטוש אביחי. 		
פרץ אייל. 3	
צור ניר. 		
קבצקי דמיטרי. 		
קיים ואיל. 6	
רווח יוסף ישראל. 7	
שביט דפנה. 		
שמואלי ברוך. 		
שמואלי שליו. 60
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הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )משולב(
אבו בדר ג'בר. 	
אבו ג'עפר חאלד. 	
אבו סריחאן עומר. 3
אבו צהבאן חלאד. 	
אבו רביעה פאיק. 	
אביטן עדן איוש. 6
אברהם לירון. 7
אטיאס מתן. 	
אילוז עידן. 	

איליושונוק אירה. 0	
אל חואגרה עטוה. 		
אלי נאור. 		
אלמו יוסף. 3	
אלמחדי ניסים. 		
אלעוקה מוניר. 		
אלענאמי זאהי. 6	
אלענאמי חאפז. 7	

אלפי אלעד. 		
אלקרנאוי סלים. 		
אלקרנאוי סנד. 0	
בג'רנו ניר. 		
בוחבוט מתן. 		
ביתן עדן מיכאל. 3	
בראון שלומי. 		
ג'ונס ג'ושוע. 		
גרגאוי משהור. 6	
דביטשווילי הנרי. 7	
דהן  שני ריקי. 		
דוודי בר רפי. 		
ואקנין אורן. 30
וונונו רון. 	3
ויצמן תומר. 	3
זינו אבירן. 33
זנטי שי. 	3

חכימי אינון מרדכי. 	3
חכימי לי שי. 36
חסן  עמית. 37
יוסף מריה. 	3
כץ דוד. 	3
מדמון שגיא. 0	
מזוז מאיר. 		
מירזאק דן. 		
מלכה לירז. 3	
סקיק זיאד. 		
עוקבי עלי. 		
עיאש מתן. 6	
עמר חן. 7	
קצפ פרדי. 		
קרעאן גי'בריל. 		
שימשילשוילי ליעוז. 0	
שמעון גל. 		

הנדסה אזרחית - ניהול הבנייה )אביב משולב(
אבו גודר אדהם. 	
אבו סעד אנס. 	
אבו עאבד מיאדה. 3
אבו עמרה מחמוד. 	
אביטבול  חגי חיים. 	
אביטן צחי. 6
אביטן יוחאי. 7
אביטן אביתר. 	
אל עוקבי סעד. 	

אל עורגאן מאלק. 0	
בז ניסים. 		
בן אבו  איתי. 		
גודה כארם. 3	
גל אדיר - מיכאל. 		
ונד הגר. 		
זכות עומר. 6	
יהושע עידן. 7	
יעקב שניר. 		

ישראלי דור. 		
לינזן  טטיאנה. 0	
נחום דור. 		
סופר גלעד. 		
עוויסאת מוחמד. 3	
פרץ יעקב יניב. 		
קסטה סגדה. 		
שיבז כהן יחזקאל חזי. 6	
שעור מלאק. 7	

הנדסה אזרחית - תכנון מבנים
אבו סבית איהאב. 	
אברהם רון. 	
אברמוב הרצל. 3
אזולאי חיים. 	
אל הואשלה יוסף. 	
אל קרנאוי פאדי. 6
אלגריסי יוגב. 7
אלעסיבי מוסא. 	
אלעציבי אדם. 	

אלקריני מרואן. 0	
אמסלם אדיר. 		
בורלו ארתור. 		
ביאנקו יהושוע. 3	
ביטון יובל. 		

ביטון שלומי ססי. 		
בן שאנן קובי. 6	
גדיפי אחמד. 7	
גומה יעקב. 		
גלוסטרון יואב. 		
גריגוס אבשלום. 0	
דדאשב מוריס. 		
דדון אחיעד חיים. 		
דהן יוחאי. 3	
חנינה  מור. 		
טהר מור. 		
לוי  דוד מתן. 6	
לוסקי משה. 7	
מגיד דור. 		

מורבקר קארין. 		
מטר ביאן. 30
מלכה  נועם. 	3
נוה עדי. 	3
סאסי נועם. 33
סמראי ראובן. 	3
עבד אלפתאח נשאת. 	3
עמוס קסם. 36
שדה  טל. 37
שממה רועי. 	3
שרעבי  איילת. 	3
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הנדסאי עיצוב מדיה
אברמוב קרינה. 	
אלסאנע ראניא. 	
ארליכמן ניקול. 3
הלפרין טל. 	

חאדגג אוראל. 	
ינאי דור. 6
נבון בן בנימין. 7
פייסחוב סופיה. 	

פלקר נדיר. 	
פנורוב אנג'ליקה. 0	

הנדסאי עיצוב מדיה - אופקים
אביתן רבקה. 	
ברנשטיין שושנה. 	
גומברג רויטל. 3

טל שרה. 	
יורמן רות. 	
מן ההר יהודית. 6

פוליטנסקי עדי. 7
צח טל. 	
שיר עשור מיכל אפרת. 	

הנדסאי קירור ומיזוג אויר
אברהמיאן יהודה. 	
אגסי יצחק. 	
אדרי יהודה. 3
בגייב ישראל. 	
בראל אהרון עמי. 	

דהן ליאור. 6
טפליצקי אולג. 7
כליפה סאלי. 	
ליטבינוב אדי אדוארד. 	

לייזר עומר. 0	

סמגה אריאל. 		
עמר דור. 		
שדרין אלי. 3	
שלומוב ארקדי. 		

הנדסאי תוכנה )בוקר(
אבו גליון זיאד. 	
אבו סיאם זייד. 	
אבו עליון מנאר. 3
אבו רביעה לואי. 	
אבופריח ורדה. 	
אזברגה תאמר. 6
אלון חביב סתיו. 7
אפונצ'יק יבגניי. 	

אפל שילת. 	
בוקריס ערן. 0	
בן סימון דור רפאל. 		
בנימין רותם רפאל. 		
ברוצו דוד. 3	
וורקנה רינה. 		
טרולין מריה. 		
לוי לי. 6	

לוי גל. 7	
ללצ'וק מישל. 		
סויסה בר. 		
קנפו עידן. 0	
שירי יהונתן. 		
תראבין עלי. 		

הנדסאי תוכנה )אופקים(
בן חיים טוהר. 	
בנגו רבקה. 	
בנגו שרה. 3
ברינה הדס הודיה. 	
ברנשטיין חיה דבורה. 	
גייזלר ענבר. 6

דאודי אנאל. 7
דגני הילית פז. 	
הירש עדי. 	

יהודה אפרת. 0	
כהן תהילה. 		
סדון דבורה. 		

פרידמן שרה לאה. 3	
קפלן תמר. 		
שרביט קמיל. 		
ששון חיה בת שבע. 6	

הנדסאי תעשייה וניהול - יצור
אבו סולב מחמד. 	
אופנצ'נקו רומן. 	

ביטון עומרי. 3
גוכמן שקד. 	

לוי ספיר. 	

הנדסאי תעשייה וניהול - לוגיסטיקה
אדמוב אסתר. 	
ברנר אפרת. 	
גבאי עמר. 3
גלייב ליאורה. 	

הרשיש ירין. 	
לוין שי. 6
עזרן נופר רחל. 7
קרייף ליעד. 	

קרליקר לינוי. 	
שמחה שליו. 0	
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25

הנדסה רפואית - מכשור רפואי 
אבו גוינה ריחאב. 	
אבו חאמד וופא. 	
אבו מוסטפא איחלס. 3
אבו סבית תרווה. 	
אבו עמאר רנא. 	
אבו קוש דינה. 6
אבו ריאש היאם. 7
אברהם נועם. 	
אברהם טוהר. 	

אהרוני יותם. 0	
אזולאי שמעון שי. 		
איזרזר אדיר. 		

אלייב זהבה זלטה. 3	
אלכמלאת רנא. 		
אלפסי עמית. 		
בלגולה רומי. 6	
בלילה אפרת. 7	
ברדיצ'בסקי  סברינה . 		

שילת
גרושצ'ב יאנה. 		
דדוש מיתר. 0	
דוקרקר יפית. 		
זגורי חיה. 		
זיאדנה פריאל. 3	

יצחק  אחינועם. 		
כאליפא אריאל אחיקם. 		
ליבטר רוסה ג'קלין. 6	
מור מיכל. 7	
מסטוב אירינה. 		
סטפננקו איגור. 		
סטרודובצב סופי. 30
פרג' ישראל. 	3
קול אולג. 	3
שיפאו זמדה הלן. 33
שנה ארי אריאל. 	3

הנדסאי בקרה ואוטומציה )אינטל( 
אזולאי אביאור אברהם. 	
אלחיאני חננאל. 	
אפנסייב פיודור. 3
בוגלה יוסי. 	
ביניאשוילי רחל. 	
בלושטיין דביר. 6
ברוך אור. 7
ברק גיל. 	
גולר אסתר חיה. 	

גור שחר. 0	

דאיטש שי. 		
דוק דניאל. 		
וולינסקי יוליה. 3	
ויינרמן יונתן. 		
זולטי שלומי. 		
טולדנו מרים אסתי. 6	
יוסף טל. 7	
כהן ניב. 		
כליפה איתי. 		
לאוטה סלומון. 0	

לינצקי ספיר. 		
לנדאו ליטל. 		
מימון גיא. 3	
סבצ'ניקוב ולדיסלב. 		
סיון רע. 		
עסל יהודה מור. 6	
קדוש אילון. 7	
רולוב אדוארד. 		



מסיימי מכינה טכנולוגית 
להנדסאים
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גב' זינו לירון מרכזת המגמה  

גב' אברמוט חן מזכירת המכינה 

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

מכינה טכנולוגית )בוקר(
אבו גאמע בושרה. 	
אבו גאמע מלאק. 	
אבו גאמע עתאב. 3
אבו גאנם אימאן. 	
אבו גודה נהאונד. 	
אבו גויעד אמיר. 6
אבו גוש נראם. 7
אבו געפר אחמד. 	
אבו דחל אדם. 	

אבו האני מוחמד. 0	
אבו חאמד עומר. 		
אבו לטייף עבדאללה. 		
אבו סבילי ריאד. 3	
אבו סיאם ינאל. 		
אבו סיאם סאגד. 		
אבו סעלוק אינאס. 6	
אבו עאבד נגוד. 7	
אבו עמרה מוחמד. 		
אבו עראר  דוניה. 		
אבו עראר אתיר. 0	
אבו עראר ראזן. 		
אבו עראר שירין. 		
אבו קוש דקרה. 3	
אבו שולדום מחמד. 		
אבו שולדום מחמוד. 		

אבוטבול יעקב חיים. 6	
אהרוני ליאור. 7	
אוזן אביתר. 		
אזרזר רז. 		
אטיאס דניאל. 30
איטקין נטלה. 	3
אלאפיניש אנואר. 	3
אלמליח אליאב. 33
אלמליח מיכאל. 	3
אלעביד דיאנה. 	3
אלעזאזמה עבד אל חלים. 36
אלצאנע אמיר. 37
אסראסאי יצחק. 	3
ביאדגלין חגית. 	3
ביזדרובסקי נועם. 0	
בן עואד עדן. 		
גוידר בסאם. 		
גוליצקי ארטיום. 3	
גומעה  מחמוד. 		
גנון מרק. 		
דהן  רותם. 6	
הראוש מור מורדכי. 7	
וונונו לידור. 		
וונונו שובל. 		
ויטוסר קרן חנה. 0	

זוהר רון. 		
חנוכייב ויטלי. 		
חנוכייב מנואל. 3	
טייב שי. 		
טלאלקה ג'יהאן. 		
יהיס מתן. 6	
כהן יובל. 7	
לוי דור. 		
לוינזון תומר. 		
מגרביאן דימה. 60
מור מסינגר אבישי. 	6
מלכה לידור מיכאל. 	6
מעטוק אושרית. 63
משה ליאור. 	6
עוזיאל ליאור. 	6
עזאזמה  מוחמד. 66
פדידה צפנת. 67
פלדמן ליאור. 	6
פנחס אליאור. 	6
פרדז'ב נרימן. 70
קטני טיראן. 	7
רביע אימאן. 	7
רביע אלאא. 73

מכינה טכנולוגית )ערב(
בוגלה אבי. 	
אבו קוידר מוחמד. 	
אלפסי נופר. 3
אנגלס אלכסנדר. 	
ברזני  נוה גדעון. 	
גורב אנטון. 6
זוהר עמית. 7

חבקוק נגיד. 	
חגאג  זיו אליאן. 	

טופחי נאור יצחק. 0	
טל רועי יעקב. 		
לוי דור חיים דוד. 		
מרגי אביאל שאול. 3	
סמיונוב דניאל. 		

סרוסי אלעזר. 		
עמר בן. 6	
פלג מעיין חיים. 7	
קהנדלקר שלומי ישראל. 		
שחרור עמית. 		
שטלצר שילת טלי. 0	

מכינה טכנולוגית )אביב(
דהן שניר. 	
אבו עגאג ואם. 	
אבו פריחה איסלם. 3
איסייביץ' סרגיי. 	
בלנק ויולטה ויקטוריה. 	
בן חמו עומרי. 6
בראק מחמוד. 7

ברק גיא. 	
ללו יוסף. 	

לנקרי דוד מאיר. 0	
עטיה אביב. 		
עמר ירין. 		
פבלובסקי ואדים אביתר. 3	
פריאנטי שלמה חיים. 		

צדוק עומר לוי. 		
שטרית מוריאל מאיר. 6	
שרעבי דור. 7	



 בוגרי המדור
 לתוכניות מיוחדות,

הכשרה והשתלמויות
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מר פז מיכה ראש מדור  

סיבוני עידן רכז המדור  

גב' זנבה שלומית, גב' חנקין ילנה מזכירת המדור 

מר אבוקיה אריק, מר אמזלג שי, ד"ר בן חיל נתן, מר ברוך רם, ד"ר ברסקי גיא ,  מרצים  
עו"ד ברזילי פיני, מר גבאי ישי, ד"ר גולדבאום יוליה, גב' גולדבאום ניקול,    

מר גרונברג צבי, מר זיסק שמעון, מר חלד גדעון,גב' חסון נועה,  מר טבוסוב אמיל,    
גב' טריגר זויה, מר יבלונובסקי איגור, גב' יחיה טל, מר כהן רן, ד"ר לביא יאיר,    

מר מייזל מיכאל, ד"ר מישלביץ' אלכסנדר, מר מלאכי בנימין, מר נוימן יהושע,    
מר סלוטקי בני, מר סלע קובי, גב' סמואל ענת, מר סמירנוב ניקולס,    

גב' סקליר יעל , מר פינקלשטיין מיכאל , מר פיצ'יוק עדי, מר פריאנטי אברהם,    
גב' קליין אינה,  מר רודל יהודה, ד"ר רומנוב יליזבטה, גב' שוורץ ויקטוריה,    

גב' שפט אירינה   

התקנה ושירות למתקני קמ"א ביתיים - דרג 2
אבו זאיד מאג'די. 	
יעקבי אריאל. 	
מלכה גדי. 3
אטיאס שלמה. 	
ליחושרסט קיריל. 	
נעים ראובן. 6

אלשטיין תמיר. 7
לנדו ויקטור. 	
עידאן מרדכי. 	

גוזובטי דני. 0	
מבאש ויאצ'סלב. 		
פונטה דין. 		

ונונו חי. 3	
מה טוב דוד. 		
פורד אלדן. 		
טווינה שי-לי. 6	
מלכה ארז. 7	
פניאן אלעד. 		

חשמלאי מוסמך
וואסיהון אזנאו. 	
כרמלי אדם. 	
רוזנברג איתן. 3
טל ערן. 	

מעוז ניר. 	
שאהין חמזה. 6
טרכטנגרץ רומן. 7
סעידיאן גואל. 	

שטיין איגור. 	
יאדגרי עמירז. 0	
פנין מיכאל. 		
תמיר עופר. 		

חשמלאי מסוייג )סימנס(
הולץ  אלחנדרו. 	
סוקירנסקי איליה. 	
רובין אלעד. 3
ויקסלבאום איתי. 	

פרמיאקוב יאיר. 	
רוסיאק אלכס. 6
יאמפולסקי אולג. 7
קליטה בסווה. 	

לופיניס נטליה. 	
ראטה אבי. 0	

חשמלאי מתח גבוה
אבו חאמד חאפד. 	
גובנשטיין ולרי. 	
טבאי רוני. 3
אבו ראפע מוחמד. 	
דהאן רזיאל . 	
טל פנחס. 6
אהרון בר. 7

דניסנקו אלכסנדר. 	
מלכה גיל. 	

אלסייד לואי. 0	
זבולונוב שמיל. 		
סויסה יצחק. 		
ארסלן דניאל. 3	
זינגר איל. 		

פיודורוב מיכאל. 		
אתרוג יוסף. 6	
חדד מישאל. 7	
קירמן דניאל. 		
בר ציון ניסים. 		
חליוה דוד. 0	
קלימי איתי. 		
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חשמלאי ראשי 
אברויסמוב מקסים. 	
ברזובץ ולדימיר. 	
מג'רבה גומעה. 3
אדרי עמרם. 	
דוקרקר אבישי. 	
מוזס אפרים. 6
אוסטהוזין ז'אק. 7
הלאלי סאמי. 	
מטייב דניאל. 	

אוקנין תמיר. 0	
הררי ערן. 		
סינגר אודי. 		
אלון מיקי. 3	
ווסיהון אנגאו. 		
קבועה קאיד. 		
אלסייד בלאל. 6	
טליה בניהו. 7	
שובייב ולדיסלב. 		

אלקרנאוי מחמד. 		
טרושקוב דימטרי. 0	
שטיין  אריה. 		
ארץ קדושה אבי. 		
כהן ברוך ניסים. 3	
בן יהודה בעז. 		
מגוס מתן. 		

ממונה בטיחות על העבודה
אבוטבול אלי. 	
גפרוב טימור. 	
מיכאל שלמה. 3
אל אסד איסלם. 	
הבוט אורי. 	

מליקר אמיתי. 6
בלסון נטליה. 7
הרמן מנשה. 	
פרדה  דן אלכסנדר. 	

ברנשטיין לאוניד. 0	

וולפסון  ולרי. 		
שפרן שמעון. 		
גייגר עופר. 3	
זבולון ישי. 		
שרהשר אילן. 		

מתקין מתקן גז טבעי
אברמוב ארתור. 	
ויקסלבאום איתי. 	
פלג עמוס. 3
אלקובי אליהו. 	
זלנקו בוריס. 	
פרמיאקוב יאיר. 6
בידראט  ארקדי. 7
חזן מקס ניסים. 	
קזיאב רוטשילד. 	

בן אבו יצחק. 0	
טויפולי אלכסנדר. 		
קליטה בסווה. 		

בן שמעון מורדי. 3	
יאמפולסקי אולג. 		
קריביצקי דניס. 		
בר אייל. 6	
יוסף כפיר. 7	
ראטה אבי. 		
גולובנבסקי איגור. 		
לופיניס נטליה. 0	
רובין אלעד. 		
גורליצקי צבי. 		
מלכה דודו. 3	
רוסיאק אלכס. 		

הולץ  אלחנדרו. 		
נגב ירון. 6	
שוויצר אילן. 7	
הרוש יניב. 		
סוקירנסקי איליה. 		
שניידר סרגיי. 30
הרוש מיכאל. 	3
סנדלר נתן. 	3
ואנונו ניסים. 33
פורוזוב יבגני. 	3

מפעיל מתקנים תעשייתיים )כי"ל(
אבו בר ברק. 	
סויסה אורפז. 	
דנן יוסי. 3
אבו נאור. 	
סולומונוב פסח. 	
דריי אליאור. 6
אוחיון דויד. 7
ספניול אלדד. 	
זוארי ליאור. 	

אוחנה דוד. 0	
עמוס אופק. 		
חיים מלול עידן. 		
אטיאס אשר. 3	
עמר ניסים. 		
כהן שי. 		

איפרגן יניב. 6	
פרץ תמיר. 7	
כרמל אבירן. 		
ביטון אביב. 		
צביאלי איתמר. 0	
לוי איתי. 		
בן שושן לירון. 		
רביבו שניר. 3	
מדאלסי אביעד. 		
דהן אופק. 		
שטרית דניאל. 6	
מדר בן. 7	
ויינשטיין דניאל. 		
שנאור מאור. 		
מזוז ניסים. 30

זפרן נתנאל. 	3
שקולניק אלון. 	3
מלול אדיר. 33
טזז עידן. 	3
תלגאוקר ליאור. 	3
מלכה מתן. 36
טיבי תמיר. 37
אביב אבו מתן. 	3
ניסנבלט הראל. 	3
טלקר דין. 0	
אומר רועי. 		
נקאש אור. 		
יעקב רון. 3	
אסולין אפיק. 		
פרץ שי שלום. 		

בוגרי המדור לתוכניות מיוחדות, הכשרה והשתלמויות
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לוגאסי אדיר. 6	
אשטמקר אלרואי. 7	
רואש בן. 		

לוי גל. 		
בן נעים ניר. 0	
שמחון שחר. 		

סודבורג ליאור. 		
בקשייב דניאל. 3	
שריקי  אפק. 		

מסע - רופאים לנגב
אוסדצ'י ניקולאי. 	
דידנקו דמיטרי. 	
נגרייבה אלינה. 3
בזקרובנה אלינה. 	
וסילייב  איליה. 	
נחמקינה מרינה. 6
בזקרובני בוגדן. 7
וסילייבה אינה. 	
נסטרוביץ מיכאל. 	

בטלינה ברברה. 0	
זקודייב יבגני. 		

סטריג'בסקי סופיה. 		
ברזינה קסניה. 3	
חזנוב חנה. 		
סרדה דניס. 		
גאיקר ולדיסלב. 6	
יסבואה אנסטסיה. 7	
פיליפסיאן מיכאל. 		
גורנוסטייבה ולריה. 		
לובשיץ יקטרינה. 0	
פרייפלד אלינה. 		
גלדישבה יקטרינה. 		

לובשיץ מקסים. 3	
פרייפלד אנה. 		
גליוקובה מריה. 		
מורנו אוה. 6	
שטייברג איליה. 7	
דבורקינה אנז'לינה. 		
מיאסקובסקי גנאדי. 		
דודין דימיטרי. 30
נאימן אלבינה. 	3

מסע - גרפיקה מולטימדיה
אוגנסיאן דוד. 	
חודוב אלכסנדר . 	
סלניקובה פולינה. 3
אוסדצ'י אנסטסיה. 	
טיטרנקו אנטולי. 	
פוצ'קובה אנסטסיה. 6
אנדרייבה גלינה. 7
יצקוביץ- פרימרמן רוסלן. 	
צ'רנוב בוגדן. 	

ארדשניקוב מיכאל. 0	
יצקוביץ-פרימרמן וסיליסה. 		
צ'רנובה אלינה. 		

ארחיפוב  אנדרי. 3	
לומקו אנטון. 		
קולטיגין ויטלי. 		
ארחיפובה יליזבטה. 6	
לופרדו ריקרדו. 7	
קומרובה לאדה. 		
ברקינה אוליינה. 		
לוריה אלינה. 0	
קורוסטלבה בסיה. 		
גולדמן יפים. 		
ליסנקו אלונה. 3	
קינדיאקובה יקטרינה. 		

גורליק מריה. 		
מדניק דוד. 6	
רובינסקי  קיריל. 7	
וואנין אנדרי. 		
מליחין ניקולאי. 		
שטיינברג מקסים. 30
זקרבסקי אלכסנדר. 	3
נוזדרין ניקיטה. 	3
זקרבסקיה יוליה. 33
סביטובה דינה. 	3

מסע - עיצוב גרפי 
גולוסייב דימיטרי. 	
זבלינה לודמילה. 	
משקובה דריה. 3
גולוסייבה דריה. 	
חיורנקה מלכה. 	
סמנוביך אירינה. 6

גונצ'רובה סופיה. 7
יסיפוביץ יקטרינה. 	
פייגינה אנסטסיה. 	

גריבוק מקסים. 0	
לישינסקיה ברוניסלבה. 		
קובטון קיריל. 		

ווסילצנקו אלברט. 3	
מאן ילנה. 		
קלימנקו  אנה. 		
זבלין ניקיטה. 6	
משקוב אנטון. 7	
קרלינסקי דניאיל. 		
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