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בוגרים ובוגרות נכבדים,
היום מוענקת לכם דיפלומה של הנדסאי או טכנאי.
סביר מאוד להניח כי תכללו בקבוצה של מעל שמונים אחוז מהבוגרים אשר עובדים במקצוע אותו
למדו ,ותישארו להתגורר בדרום.
המכללה הטכנולוגית באר שבע תציין בעוד מספר חודשים  60שנה להיווסדה .למכללה יותר מ-
 50,000בוגרים ,מחציתם הנדסאים וטכנאים.
מחזור נ”ב אליו אתם משתייכים הינו פסיפס אנושי של מדינת ישראל בכלל ומטרופולין באר שבע
בפרט .עולים ותיקים ,חיילים משוחררים ,בדואים ,נשים ,גברים ,צעירים ומבוגרים .חלקכם למד לימודי
יום ואחרים למדו לימודים אשר שילבו לימודים ועבודה .חלקכם למד במסגרת לימודים משותפים
עם מיטב התעשיות של המדינה .גם כיום קיים שיתוף פעולה הולך ומתרחב עם מפעלים כמו אינטל,
טבע ,כי”ל ,קמ”ג ,רכבת ישראל ועוד.
מספר הבוגרות והבוגרים אשר מסיימים לימודיהם בהצטיינות גדל משנה לשנה.
לפני כחצי שנה אישרה הכנסת את חוק ההנדסאי והטכנאי ,אשר מסדיר את העיסוק ומשווה את
מעמד ההנדסאים לבעלי תואר אקדמי בהתמודדות על משרות ובקידום מקצועי בגופים ציבוריים.
תודה מיוחדת לכם הבוגרים אשר בחרתם לתת בנו אמון וללמוד במכללה הטכנולוגית באר שבע.

דב פ .תמיר
מנכ”ל המכללה
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בעלי תפקידים במכללה

בוגרי מחזור נב’

חברי האסיפה הכללית
מר משה אלמוזנינו (יו”ר)
אלברט אסף (סגן יו”ר)
דר’ ישראל אייליג
מר פיני בדש
עו”ד אפרים ווגדן
מר יעקב ויטנר
פרופ’ יהודה חדד
עו”ד יואב לאביוד
ד”ר יוסי לאטי
מר מתי מן
גב’ עליזה מנור
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ
עו”ד אלקנה רובין
גב’ שרה רייכמן
מגיסטר ישראל שטרייכמן
מר דב תמיר

חברי הוועד המנהל
מר פיני בדש (יו”ר)
עו”ד אלקנה רובין (סגן יו”ר)
מר אלברט אסף
מר יעקב ויטנר
עו”ד יואב לאביוד
גב’ עליזה מנור
פרופ’ ג’ורג’ מרקוביץ
פרופ’ אלן סלומון
מגיסטר ישראל שטרייכמן

הנהלה תפעולית
מר דב תמיר – מנכ”ל המכללה
מר יעקב דור – משנה למנכ”ל המכללה
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פרויקט גמר מצטיין
1 .1אוחיון אלון
על הפרויקט:
		
מנחה:

4 .4גוברמן אוהד ,אלזיאדנה נג’יב
דו-אוקסיגנציה של 		
טריגליצרידים
מר משה רבייב

הפרויקט עוסק בפיתוח הידע באחד השלבים
ליצור הדלק האלטרנטיבי לתעופה .יחודיות
הפרויקט במערכת קטליטית המסוגלת לספק
ביצועים גבוהים בזרמים נטולי גופרית ,כגון
שמנים ממקורות ביולוגיים ,בשונה מתהליכים
התעשייתיים המקובלים .הצלחת הפרויקט
והישגיו הם חלק ניכר בהמשך התפתחות המחקר
בנושא דלקים אלטרנטיביים לתעופה המתקיימים
במחלקה להנדסה כימית באוניברסיטה.

2 .2ארגנטרו קליין מיכל ,רודובסקי גבריאל
על הפרויקט:
		
מנחה:

שיפור תהליכי ייצור של
תיקיית תליה
גב’ גרשון נטלי

הפרויקט מציג התמודדות עם בעיית התאמה
של שיטות ,מדידת עבודה ושכר עידוד המיועדות
מראש לאוכלוסיית עובדים נורמטיבית,
לאוכלוסיית עובדים במסלול שיקום והשמה,
נוכח מוגבלותם .ההתאמה בשיטות אלה חייבה
העמקה בניתוח המצב הקיים ויצירתיות בפיתוח
שיטות המיועדות לאוכלוסיה מוגבלת.

“המחתרת”  -חברה 		
למשחקים עירוניים
גב’ יוליה קורנבלט ,גב’ סשה
דונייבסקי ,גב’ לבנה לדרמן

עיקרו של פרויקט זה הוא עיצוב תדמית
לחברה שעוסקת בהפקת והפעלת משחקים
עירוניים למבוגרים .הפרויקט מצטיין בעיצוב
קונספט שמבטא פעילות ,אקשן ותחרות בתנאי
שטח-מחד ,ומעביר תחושה של חדשנות וקידמה
 מאידך .אלמנטים אלה ,באים לידי ביטויבפרסומי החברה ובמוצריה .בהדפסה ע”ג נייר
קרטון בגוון חום שמרקמו מחוספס אשר דומה
לכריכות מסמכים סודיים ישנים .בשימוש בקווים
גיאומטריים ישרים ,ובצבעים מינימאליסטים.
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על הפרויקט:
		
מנחים:
		

מערכת בקרה אלקטרונית
למיזוג אויר
ד”ר נתן בן חיל,
מר איגור שטיין

נושא מורכב ויחודי של מערכת מיזוג אוויר
המבוססת על מיקרו בקר של חברת דאלאס,
פעולות השליטה על שיחלוף אוויר ,טמפרטורות,
לחץ ולחות מוצגות על מסך .המערכת מיועדת
לתפעול בכל חלל נתון כגון :חדרי קירור ,חדרי
יצור ,דירות ומכוניות .בתכנון המערכת הופעלו
טכנולוגיות מתקדמות העומדות כיום בחזית
הטכנולוגיה.

5 .5אזולאי יצחק טל
על הפרויקט:
		
מנחה:

תכנון מתקן תעשייתי
להתפלת מים
גב’ אינה ברוק

נושא התפלת מים הוא מורכב וחדשני בו נידרש
ידע ניכר בתחומי דעת שונים .בתכנון הפרויקט
הושם דגש על טכנולוגיות מתקדמות תוך
שימוש ברכיבים והתקנים חשמליים חדישים
המיושמים כיום ,וביכולת הרחבה עתידית של
מתקן ההתפלה.

6 .6אלעד פרזי מיכאל ,חכמון רוני

3 .3בלמן מיכאל
על הפרויקט:
		
מנחות:
		

ראש המדור :גב’ אסתר אקוע ,מזכירה :גב’ אסתר רוזנטל

על הפרויקט:
		
מנחה:

מתקן הרמה למטופלים
מוגבלי ניידות
גב’ ילנה צ’רניאק

נושא מורכב ויחודי של מתקן הרמה לנכים
מוגבלי ניידות המטופלים בהידרותרפיה .המתקן
מעלה ומוריד מטופלים בדרגות שונות של נכות
לבריכה הידרותרפית .בתכנון המתקן הופעלו
שיטות תכנון מתקדמות בתחום הארגונומיה
והבטיחות ,תוך שימוש בתוכנות יעודיות.

בוגרי מחזור נב’

7 .7צפר שניר
על הפרויקט:
מנחה:

משחק דמקה
מר איגור ברגמן

הפרויקט נכתב בשפת  .C Sharpבפרויקט
נעשה שימוש באלגוריתמים מיוחדים של בינה
מלכותית ואלגוריתמים חדשניים לתקשורת
מחשבים.

8 .8אבו עאבד אראדה
על הפרויקט:
מנחה:

מסגד שכונתי
מר אבו עאבד אחמד

הפרויקט עוסק בתיכנון מסגד שכונתי בעיר רהט
בשילוב תהליך מחקר דתי ותרבותי מעמיק.
בתכנון הפרויקט הצליחו ליצור חזות מודרנית
למבנה שהינו מסורתי במהותו .הפרויקט משלב
קונספט מגובש ,פתרון תכנוני בשל הכולל פיתוח
פרטים מקוריים ,ופרזנטציה אסתטית ביותר.

9 .9מימון אייל
על הפרויקט:
		
מנחות:

בית ספר יסודי “אלנג’אח”
בערערה
מר זכר זייצ’יק

הפרויקט עסק בניהול הבניה של מבנה קומותיים
שיעודו בית ספר בישוב ערוער שבנגב .הפרויקט
כלל בין היתר ,תכנון ביצוע המבנה תוך בחינה
מעמיקה של אופני הביצוע ,לוחות זמנים ,מס’
צוותי העבודה הנדרשים ,כלי העבודה ותכנית
ארגון אתר העבודות בצורה מיטבית במטרה
לאפשר סביבת עבודה נוחה יעילה ובטיחותית.

1010אבופריח בסמה
על הפרויקט:
מנחה:

ספריה עירונית ברהט
אדריכ’ דויטש אנדרי

רעיון מקורי ועכשוי אשר גובש לכדי תכנון מדויק
ויצר פרויקט המכבד את המרקם העירוני הייחודי.
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סיימו לימודיהם בהצטיינות
סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
1.1אזולאי יצחק טל
2.2בייפוס לאה
3.3מט שושנה
4.4פל שירה
5.5צפר שניר
6.6קרימר אהוד
7.7רודובסקי גבריאל

הנדסאי חשמל
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה
הנדסאי תוכנה
הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה
1.1אדרי נתנאל
2.2אלגום איתמר בנימין
3.3אלזיאדנה נג’יב
4.4אלחדד ליאור
5.5ביטון לירון
6.6ברזנסקי גריגורי
7.7גרמן מלמוד
8.8חיימי גיא
9.9כלפון אליאב אהרון
1010קיקטנקו ולדימיר
1111קרן אור שאול

הנדסאי אלקטרוניקה
הנדסאי חשמל
הנדסאי אלקטרוניקה
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל
הנדסאי חשמל

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות
הנדסאי מכונות

1.1אזולאי אשר
2.2איפראימוב רומן
3.3ביצ’יחה אנדרי
4.4ג’רפי חננאל
5.5זכרוב אלכסנדר
6.6חכמון רוני
7.7יאסי אריאל
8.8סלע איתי

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתקשורת חזותית
1.1בלאט פייגא
2.2בלמן מיכא ל
3.3ולדמן הדסה אסתר
4.4פאף שרה פאני
5.5רוטנשטרייך מירי
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הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאי תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית

בוגרי מחזור נב’

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין
1.1אוחיון אלון
2.2אוקנין יור 
ם
3.3בוזגלו מאיר
4.4גדליה יגאל צבי
5.5גרבאן רמזי
6.6דוידוב רומן
7.7חיים הראל הרצל
8.8יוספי אדיר
9.9יסייב אלכסנדרה
1010ליברמן אבי
1111מנחם שלומי
1212סייד גאדה
1313עומסי חיים ליחי
1414פורמן ולדימיר
1515קינדרנקו ולדימיר

הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
טכנאי גרעין
טכנאי גרעין
הנדסאית כימיה
הנדסאי כימיה
טכנאי גרעין
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה
הנדסאי כימיה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
1.1אבו עיאדה ענאן
2.2אזולאי מירב ברוריה
3.3אמרוסי הודיה
4.4בן דוד ספיר
5.5גהלי אביה
6.6זינגר שרה גילה
7.7חמלניצקי ולנטינה
8.8טיבקייב רומן
9.9ימיני אפרת
1010כהן ישראל
1111לויט ירדן רבקה
1212מרציאנו קרן
1313נגר הדסה
1414נויפלד שרה
1515סמוטני צופיה צפורה
1616קופרשטוק ליבי
1717שמואלי מיכל
1818שמואלי רחל

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

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
1.1ברבי סופיה
2.2מקרוב גרגורי

הנדסאית אדריכלות
הנדסאי אדריכלות
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סיימו לימודיהם בהצטיינות
סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול
1.1אביטל משה
2.2איפראימוב יורי יאיר
3.3גולדשטיין צליל
4.4סרוסי ניב
5.5צרור עירן
6.6רם יוסף
7.7שטרית יניר

טכנאי תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאית עשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
טכנאי תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
טכנאי תעשיה וניהול

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
1.1מימון אייל

8

הנדסאי הנדסה אזרחית

סיימו לימודיהם כחוק
(זכאים לדיפלומה) מחזור נא’

סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נב’
המגמה להנדסה אזרחית
מרכזי המגמה
יועץ המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		
		
		
		
		
		
		

מר אריאל דמרי
דר’ אורי צדקה
גב’ טלי ביטון
גב’ בלטין אינה ,גב’ דוסיק דניאלה ,גב’ וולסקי נורית ,גב’ כהן דבורה,
גב’ לדרמן לבנה ,גב’ פרידמן שרה ,גב’ צוקרמן ריטה ,גב’ קדוש סימה,
גב’ קוצין הניה ,גב’ שיפרין ילנה ,דר’ בנגרט אנטולי ,דר’ גור יהויכין,
דר’ צדקה אורי ,מר אבקסיס אופיר ,מר ברזילי דוד ,מר דוידוביץ’ עמית,
מר דויטש אנדרי ,מר דמרי אריאל ,מר זייציק זכר ,מר חדד דוד ,מר חזן שלומי,
מר חקשור יהודה ,מר טרנטול ארקדי ,מר כהן ציון ,מר לוי זבולון,
מר לופו דורין ,מר סטרז’יבסקי דמיטרי ,מר צידון גיורא ,מר קריספין איתי,
מר שכטר מרק ,מר שרשונוב מיכאל

הנדסאי הנדסה אזרחית

1.1אבו עפאש עבדלהאדי
2.2אבו עראר מחמוד
3.3אבו קוש יוליד
4.4אבימן ליאת
5.5אזולאי דורון
6.6אל אסד איסלם
7.7אלקרינאוי מוחמד
8.8אמטיראת ממדוח
9.9אשטמקר שגיב
1010ג’אן יאיר
1111ווקנין שגיא
1212ליבנה שולמית
1313מימון אייל
1414ערגאן נעים
1515פרץ ראובן
1616קוידר אשרף
1717קרינאוי ממדוח
1818שעור עמור
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בוגרי מחזור נב’

המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלית נאוה בז’ה
מרכזת המגמה
מרכז פרוייקט גמר אדריכל אנדרי דויטש
מזכירות המגמה גב’ רחל לב
מר אביטבול אריק ,גב’ אלינסקי-סלוצקי מירי ,גב’ בז’ה נאוה ,דר’ גור יהויכין,
מרצי המגמה
מר דויטש אנדרי ,גב’ דוסיק דניאלה ,מר זריק רמזי ,גב’ לדרמן לבנה,
		
מר לופו דורין ,מר קריספין איתי ,גב’ רבינוביץ רבקה ,גב’ שניר רות,
		
גב’ פרידמן שרה
		

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אבו עאבד אראדה
2.2אבו קרינאת לילה
3.3אבופריח בסמה
4.4אביקזר נטלי
5.5בלפר שלום אברהם
6.6ברבי סופיה
7.7דדון אמיר
8.8דוד מורן
9.9וקנין נועה
1010זנו נופר
1111יוריסט יאנה
1212כץ מורגנשטרן מורן
1313כץ שחר
1414לנדשטין דורית
1515מימון מיטל אילנה
1616מקרוב גריגורי
1717מרקמן אנדריי
1818סטולרו נורית
1919עזראי מיטל
2020עשור אודי יהודה
2121קוגן נטלי
2222קורן נועה
2323שיטרית חלי
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נב’
המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ראש המגמה
מזכירות המגמה
טכנאי מעבדה
מרצי המגמה
		
		
		
		
		

מר יעקב גליק
גב’ איילה באום ,גב’ ציפי כהן
מר סמבן יאיר ,מר שטיין איגור
מר אבו מוסא פריד ,דר’ בן חיל נתן ,גב’ ברוק אינה ,גב’ גינצבורג אלה,
גב’ ווליך ברוניה ,מר זיסק שמעון ,מר חלק איל ,מר חקשור יהודה,
גב’ טלשבסקי אלוירה ,מר כהן ניר ,מר סולודקי פיוטר ,גב’ סוקוליק קלרה,
גב’ סנדלר מרים ,מר עומסי רביב ,גב’ צוקרמן ריטה ,גב’ צרניאק ילנה,
מר קאופמן לזר ,גב’ קוצ’ין הניה ,מר רוזנטל דב ,מר שטיין איגור,
מר שכטר מרק ,גב’ שניר רות ,מר שרשונוב מיכאל

הנדסאי אלקטרוניקה

1.1אדרי נתנאל
2.2אלזיאדנה נג’יב
3.3בוזנח מעוז
4.4בורוכוב גריגורי
5.5בקשייב מיכאל
6.6גוברמן אוהד
7.7גודקר יתיר
8.8וקר אלכסיי
9.9זרובינסקי ארסני
1010נובינזון ינה
1111פחימה ליפז
1212פיגור דמיטרי
1313קימיאגרוב מרקיאל
1414קריספין גלעד
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הנדסאי חשמל

1.1אזברגה רמדן
2.2אזולאי יצחק טל
3.3אזולאי מאיר
4.4אלגום איתמר בנימין
5.5אלחדד ליאור
6.6אלעורגאן עלא
7.7בוזגלו שמעון
8.8ביטון לירון
9.9בלילה רון
1010בעל הנס יוסף
1111ברבי לין
1212ברזנסקי גריגורי
1313גדיפי עאדל
1414גואטה יוגב
1515גלאד עלי
1616דהן רן
1717הרוש יאיר
1818הרשקוביץ איילת צביה
1919וירביאן טיגרן
2020זגורי עידן אלעזר
2121זוארי ניר
2222זינגר דוד בצלאל
2323חדד אמיר
2424חדד יאיר חנון דני
2525חולופוב סרגיי
2626חייטוב אלכסנדר
2727חיימי גיא
2828חנוכה פור חננאל
2929טל שלומי
3030ישי שלמה
3131כלפון אליאב אהרון

3232לוזנר איליה
3333לוי בן
3434מודזגברשווילי אברהם אבי
3535מויאל ערן
3636מוסקל נחמן ניר
3737מלמוד גרמן
3838ממן אביאל
3939מרציאנו ליאור
4040נסאסרה אחמד
4141נתן ישראל  -אריה
4242עבדו יערה
4343עביד חאטם
4444פייקדו דרבה
4545פלדמן איגור
4646פרי נתנאל אהרון
4747קאמר משה
4848קדוש חנן
4949קוטיק רוסטיסלב
5050קיקטנקו ולדימיר
5151קרן אור שאול
5252קרסנוב יורי
5353רחמים אלינור
5454שטיימן אלכסנדר
5555שלוי יאיר

בוגרי מחזור נב’

המגמה להנדסה כימית וגרעין
מרכזת המגמה
מזכירות המגמה
טכנאי מעבדה
מרצי המגמה
		
		

הנדסאי כימיה

גב’ פלהנדלר מרים
גב’ ציפי כהן
מר סולימני אבי ,גב’ בן איתח שרה–ננסי ,גב’ יושקביץ יוליה ,גב’ מרזלוב ילנה
גב’ גבעוני אליס ,דר’ גולדבאום יוליה ,מר יהודה חן ,דר’ משלביץ אלכס
מר נחמיאס שלמה ,גב’ פופוב מריה ,גב’ פלהנדלר מרים ,גב’ צוקרמן ריטה,
גב’ פרידמן שרה ,גב’ שניר רות ,גב’ שיימן מיכל

1.1אבו מוסא בקר
2.2אבו מוסא מחמד
3.3אבו ענזה פאטמה
4.4אבו פריח עייאשה
5.5אבו רביעה כמאל
6.6אבקזר יצחק
7.7אוחיון אלון
8.8אוקנין יורם
9.9אזולאי משה
1010איפראימוב איה
1111אל גדיפה עודה
1212אמזלג לימור מור
1313ארונוב רומן
1414בוזגלו מאיר
1515בן-משה תמר
1616ברמן אולגה
1717ג’בארין דועא
1818גבועה יסמין
1919גדליה יגאל צבי
2020גוסב נדיה נטע
2121גוסרסקי דניס
2222גרבאן רמזי
2323גרינפלד ולרי
2424דובוב פבל
2525דוידוב רומן
2626דנילנקו יקטרינה
2727וינר אורי חיים
2828טומפקוב ויקטוריה
2929יאשצ’וק טטיאנה
3030יוחאי איתי
3131יסייב אלכסנדרה
3232יפרמוב ילנה
3333יצחק דרור אשר
3434ירמק אירינה

3535כהן רועי
3636ליברמן אבי
3737מובשוביץ יוליה
3838מויאל ורד
3939מחאמיד היבא
4040מילר מאיר
4141מלך לוי
4242מסיקה ליאור
4343סורגנוב מיכאל
4444סיבוני אושר אשר
4545סייד גאדה
4646סמואל סרקלם
4747סמויילוביץ יבגני
4848עדי הילה
4949עואודה מוחמד
5050עומסי חיים ליחיי
5151עמאש אחמד
5252פורמן ולדימיר
5353פלדמן יוליה
5454ציברוק אירינה
5555קומישקו ליובוב
5656קזינץ דניאל
5757קטקוב קונסטנטין
5858קינדירנקו ולדימיר
5959שיפילוב אירינה
6060שנבל נטע
6161שתיוי רודינה

טכנאי גרעין

1.1אבנעים אבי
2.2אוחיון משה
3.3אורנשטיין שי
4.4בנימיני ברק
5.5הוידה אלון
6.6זמיר יצחק
7.7חוזה שחר
8.8חיים הראל-הרצל
9.9יוספי אדיר
1010לוי אמיר
1111מנחם שלומי
1212מרקו איתן עזריאל
1313סמדגה מוטי
1414ספורטס רן
1515תימסית אורון יצחק
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נב’
המגמה להנדסת מכונות
		
ראש המגמה
		
מזכירות המגמה
טכנאי מעבדה ראשי
		
טכנאי מעבדה
		
מרצי המגמה
			
			
			
			

הנדסאי מכונות

1.1אברהמי נטלי
2.2אברמוב דוד
3.3אזולאי אשר
4.4איפראימוב רומן
5.5איפרגן חיים אורגד
6.6אליהו תומר
7.7אעלמי נסים
8.8ארדורונאי יאיר
9.9ארן עמיחי מנחם
1010ביטון אלרן
1111ביצ’יחה אנדרי
1212בן עוליאל ישי
1313גוטמן מרדכי
1414ג’רפי חננאל
1515דמרי אדיר
1616דנון גל
1717דנינו ישראל
1818הבוט אורי
1919הרוש יניב שמואל
2020הרפנס צבי
2121ונגר דימיטרי
2222זברב דניס
2323זכרוב אלכסנדר
2424זריהון טריק
2525חכמון רוני
2626חמו מיכאל
2727חסקין דמיטרי
2828יאסי אריאל
2929יונקמן לירן
3030ישראל אלי
3131כהן אלעד פרזי מיכאל
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מר יעקב גליק
גב’ איילה באום
מר ארקדי פידלמן
מר מלמן מרק
גב’ בדולי לאה ,גב’ בלטין אינה ,גב’ ווליך ברוניה ,דר’ גולדבאום יוליה,
מר גליק יעקב ,מר חקשור יהודה ,מר פידלמן ארקדי,
מר פינבלט חיים ,גב’ צוקרמן ריטה ,מר צביק אלכסנדר,
גב’ צרניאק ילנה ,גב’ רוזנטל מרים ,גב’ שוורץ ויקטוריה,
גב’ שניר רות ,מר שרשונוב מיכאל

3232ליריאה אושרי
3333סלע איתי
3434עמאש דיאב
3535עשור שמעון
3636פדלון צחי יוהן
3737פלוטניקוב דריה
3838פרץ ליאור מאיר
3939ציבוטרו צבי
4040צריקר עידן
4141שוקרון ינון

בוגרי מחזור נב’

המגמה להנדסת תוכנה
מרכז המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		
		

מר איגור ברגמן
גב’ טלי ביטון
גב’ איזיק גרטה ,גב’ גרשון נטלי ,גב’ פרידמן שרה ,גב’ קוצ’ין הניה,
גב’ שטטר ויולט ,גב’ שניר רותי ,מר ברגמן איגור ,מר חרסונסקי מיכאל,
מר מלניק רומן ,מר פינקלשטיין מיכאל ,מר קאופמן לזר ,גב’ פיסקוברובה יוליה

הנדסאי תוכנה

1.1אבו עיאדה ענאן
2.2אבן חמאד מנאר
3.3אזולאי מירב ברוריה
4.4אמרוסי הודיה
5.5בוכניק אושרית ליז
6.6בייפוס לאה
7.7בן דוד ספיר
8.8ברנשטיין צביה ברכה
9.9גהלי אביה
1010גולדשטיין דבורה
1111דרליוק רומן
1212זינגר שרה גילה
1313חמלניצקי ולנטינה
1414טיבקייב רומן
1515ימיני אפרת
1616כהן ישראל
1717כהן מיכל
1818לויט ירדן רבקה
1919מט שושנה
2020מרציאנו קרן
2121נגר הדסה
2222נויפלד שרה
2323סמוטני צופיה צפורה
2424פופר תמר ציפורה
2525פיסקורסקי אנה
2626פל שירה
2727צפר שניר
2828קופרשטוק ליבי
2929רואש נדב
3030רזוריונוב ילנה
3131שמואלי מיכל
3232שמואלי רחל
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נב’
המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מרכז המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		

מר יחזקאל עזרא
גב’ רחל לב
גב’ גרשון נטלי ,מר דור יעקב ,גב’ יעקבלב טטיאנה ,גב’ כהן מרגלית,
גב’ כהן רינה ,גב’ צוקרמן ריטה ,גב’ קוצין אניה ,מר רגב אריה ,גב’ שורמן שני

הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אבו עמאר עומר
2.2איפראימוב יורי יאיר
3.3אלוש לירון פרלה
4.4אליהו מיטל
5.5אנגל הילה
6.6ארגנטרו קליין מיכל
7.7בביז’אייב גבריאל
8.8בסא לילך
9.9גובר סיון
1010גולדשטין צליל
1111דידי כמימיס יניב
1212ויצמן נתנאל
1313ורסולקר אסנת
1414חלוה אייל דוד
1515חסון קרן
1616טדגי אבירם מאיר
1717לויט אלינור
1818לוסטיקמן מריה
1919מגידוב ז’אנה
2020מויאל אריאלה
2121מרסיאנו מרין
2222נסים אבירן
2323סבח אורי
2424סלע חן
2525סרוסי ניב
2626פיסקריוב אינה
2727קפוסטין לריסה
2828קרימר אהוד
2929רודובסקי גבריאל
3030ריידר טטיאנה
3131רם יוסף
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טכנאי תעשיה וניהול

1.1אביטל משה
2.2טהלקר אורנה
3.3מחפודה טל
4.4פיטוסי פליקס
5.5צרור עירן
6.6רחמני שלומי שלמה
7.7שטרית יניר

בוגרי מחזור נב’

המגמה להנדסת תקשורת חזותית
מרכזת המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		
		

גב’ לבנה לדרמן
גב’ טלי ביטון
גב’ דונייבסקי סשה ,גב’ לדרמן לבנה ,גב’ פרידמן שרה ,גב’ צוקרמן ריטה,
גב’ קורנבלט יוליה ,גב’ רבינוביץ רבקה ,מר אלגרט אלי ,מר וייצמן אהרון,
מר רבזין אלי ,מר רגב אריה

הנדסאי תקשורת חזותית
1.1אברוך מרגריטה
2.2אדלה וודה שרה
3.3אמרגי רות
4.4בלאט פייגא
5.5בלמן מיכאל
6.6ברסודסקי אנה
7.7הרפז לירון
8.8ולדמן הדסה אסתר
9.9חג’אג’ תהילה
1010טופחי אודליה
1111יונדף אסתר
1212כהן אושר
1313כהן הדס
1414סגל אמין
1515סופר חנה
1616סוקול חיה הדסה
1717סויסה מיכל
1818עמר סיון
1919פאף שרה פאני
2020קרוק אולג
2121רגב ליזה
2222רוטנשטרייך מירי
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בוגרי קורסי הנדסאים ,טכנאים,
מכינה טכנולוגית

בוגרי קורסי הנדסאים ,טכנאים ,מכינה טכנולוגית

בוגרי מחזור נב’

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים (בוקר)
1.1אבו דוקש סונדוס
2.2אבו ענזה אראדה
3.3אבו קרינאת לילה
4.4אבופריח בסמה
5.5בונקר עמית
6.6בלפר שלום
7.7ברבי סופי
8.8דהיר אדם
9.9דור לאורה
1010וקנין נועה

1111זנו נופר
1212חדר נסים ניסן
1313כץ שחר
1414לאוטה קטרינה
1515לוי חיליק
1616ליטן אריק
1717מגל פרץ רותם
1818מימון מיטל
1919מקרוב גרגורי
2020סויסה חופית

2121סוסנובסקי שני ציפי
2222סטסביץ ליאונה
2323סנימשיקוב מרינה
2424עשור אודי
2525פולבאיה דיאנה
2626פיטוסי מירית
2727פרץ מאיר
2828קורן נועה
2929רחימה יצחק צחי

הנדסאי אלקטרוניקה מחשבים (משולב)
1.1ביזינצו’ק מרק
2.2ויינשטוק מקסים

3.3זקין עומרי
4.4יפרמוב מרק

5.5מזין אלכסיי

1010בונבידה דרור
1111דוידזון פבל
1212טרבלסי מוטקה מאיר
1313ממן אביחי אלברט
1414מסה שמוליק
1515מתוק ליעד
1616סבח צחי יצחק
1717סרימסקוב טימור
1818פלג יוסי

1919פלג יוסי
2020צירקין אבי
2121צמח שמעון
2222קפשיטר יבגני
2323קרדנס קרלוס חביאר
2424רוזנברג רועי
2525שוקרון עדי סעדיה
2626שינסילוב יבגני
2727תורג’מן אופיר

הנדסאי חשמל (בוקר)
1.1אבו רגילה מוחמד
2.2אברהם דורון
3.3אברהמי בני
4.4אוסדון שגיא
5.5אלנבארי מוסעב
6.6אמויאל אלירן
7.7ארדסטני מאור
8.8ארנט מרדכי רן
9.9בוזגלו ליאור יוסף

הנדסאי חשמל (בוקר שילוב)
1.1אבו גבר לואי
2.2אבו דבור השאם
3.3אבו זאייד חמידה
4.4אבו מוסה מוחמד
5.5אבו סבילה נאסר
6.6אבו סולב דריס
7.7אבו סעלוק יאסר

8.8אבו ערארה יעקוב
9.9אל טורי רושדי
1010אלנבארי עומאר
1111אלעוקבי יוסף
1212אלעטאונה יזיד
1313אלקרינאוי מגדי
1414אלקרנאוי פאדי

1515אלשאפעי מחמד
1616אלשנארנה יוסף
1717אסד ספואן
1818סקיק פארס
1919שורבגי חמאדה

8.8זינגר דוד בצלאל
9.9טל שלומי
1010ימין אייל
1111ישי שלמה
1212כלפון אליאב אהרון
1313לוזנר איליה
1414לוי בן

1515מודזגברשווילי אברהם אבי
1616מלמוד גרמן
1717ממן אביאל
1818סאליגאוקר יניב
1919פלדמן איגור
2020קדוש חנן
2121קרן אור שאול

הנדסאי חשמל [בוקר]  -קמ”ג
1.1אזולאי יצחק טל
2.2אלגום איתמר בנימין
3.3אלחדד ליאור
4.4ביטון לירון
5.5בלילה רון
6.6דביר ליאור
7.7הלוי דותן
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הנדסאי חשמל [בוקר]  -רקיע
1.1אונגר דור
2.2אלון זוהר
3.3אשד טופז

4.4בן סימון צליל
5.5בן שמעון שירן
6.6ג’ראדאת קרין אמון

7.7מנצ’ו קרולאי מליסה
8.8קעטבי טופז

הנדסאי חשמל (משולב)
1.1אדר רועי
2.2אייל ערן
3.3בוידיקמן רונן
4.4בידוש ברוך
5.5בנימין מתן יוסי
6.6דגן לירן
7.7דמרי עודד

8.8וקנין שלומי
9.9טמיאט טשגרה
1010כהן גד
1111לוזון רן
1212מליק אילן
1313מליקר אמיתי
1414סגל גל שלום

1515סויסה שלום שי
1616פלדמן ויטלי
1717פליישמן חנן
1818ציון מישאל מנשה
1919קונין עומר חיים
2020רחמין רובי-ראובן
2121שלמה שלמה

1111אפשטיין תימור
1212בשירי אריק
1313ויינברג אלה
1414חמיאס תמי
1515לוגבינוב אולגה
1616לייבוביץ מרינה
1717מדמוני יוסף
1818מירונוב יקטרינה
1919ממוננקו אפרת
2020נודלשטיין אמיליה

2121עזרן מור
2222פרץ תאיר אסתר
2323קומרוב סרגיי
2424קיסליאנסקי מרינה
2525קמחי מיטל
2626קרדשנקו יורי
2727רזניקוב דיאנה
2828ריגלר רויטל
2929

הנדסאי כימיה (בוקר)
1.1אבו גאמע אמירה
2.2אבו זאיד נידא
3.3אבו עבד אלקאדר טערוד
4.4אביטן שובל
5.5אוזן עמוס
6.6אוסטרובסקי יקטרינה
7.7אייזמן אביעד
8.8אל עורגאן עיישה
9.9אליגולאשוילי יצחק
1010אלפר אלכסנדרה

הנדסאי כימיה (משולב אביב)
1.1אבו רביעה מנסור
2.2אברהם יגאל
3.3איזראילוב מרי מושלום

4.4אליגה יסמין
5.5ביטון שירן
6.6כפרי דניאל

7.7מבאשב לריסה
8.8סצ’אקוב אירינה
9.9פרץ ענת

8.8ברמן דימיטרי
9.9גורלובצקי איוון
1010ויינרוב אנה
1111ורניק אנסטסיה
1212זבירוב גליה
1313חיאייב קוגן אולג
1414יעקב ארז

1515מישייב לריסה
1616מריאקרי אירינה
1717סבקה אלינה
1818פנסיוק טטיאנה
1919פרסמן יבגניה
2020ריבקין דימטרי
2121שכטמן יקטרינה

הנדסאי כימיה (משולב)
1.1אביר נגה
2.2אדונין ליאנה
3.3אוזור אולגה
4.4אוזרוב ילנה
5.5איסקוב גלינה
6.6אלמלח אבשלום
7.7בן בניסטה נפתלי

הנדסאי מכונות תו”מ (בוקר)
1.1אברמוב עוזי
2.2אוזן יוסי
3.3ביטון לירן
4.4בנימין לירון
5.5ג’נאח ציון
6.6דמרי יעקב
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7.7דנון טל
8.8דריקס ג’רלד שאול טל
9.9הראל ליאור
1010ווקנין מרדכי גיא
1111חניה מני
1212יעקבלב דמיטרי

1313כהן אור
1414סקירה מאיר
1515צ’בוטריוב מקסים
1616צריקר יניר
1717קרסיוב יבגני
1818שרמן סרגיי

בוגרי מחזור נב’

הנדסאי מכונות תו”מ (משולב)
1.1אדרי יצחק
2.2אלמן דמיטרי
3.3בורבקר אביחי
4.4בלסיאנו גלעד
5.5דאנינו רם
6.6דמרי אביעד
7.7דריאמוב איוון

8.8ויסמן ודים
9.9יעקב שי
1010לוביץ מרק
1111מויסייב איליה
1212מירקין טטיאנה
1313ממן ברוך נדב
1414מקסימנקו ניקולאי

1515נאוגוקר שי
1616פיודורוב אלכסיי
1717קובלנקו אנדריי
1818קחלון אלעד
1919שפורקר אילן
2020ששונוב מנחם

הנדסאי ניהול הבנייה (בוקר)
1.1אבו הניה איהאב
2.2אבו ראס עלי
3.3אבו ראס טאהא
4.4אוברפרסט מאיר
5.5אוחנה מירב
6.6אויקנין נפתלי
7.7אילוז מיקי
8.8אלסייד עבדלראזק
9.9אלסייד חדיגה
1010אלעוברה תאיר
1111אלעוקבי מחמד
1212אלפסי אלי
1313אלקריאף משה

1414אלקרינאוי אמיל
1515אלקריני מוחמד
1616אלקרנאוי עומר
1717אלקרנאוי מחמד
1818בטסקון דניאל
1919בידאני אלעד
2020ביטון יעקב
2121בנסטי אביה
2222בר גלעד
2323ברוק איתי
2424גראייביצקי יגאל
2525זורנו לילי
2626טף איתמר תומס

2727יאנוב איליה
2828יבדייב אלדר
2929כהן מור
3030כהן מתן
3131מויאל רותם
3232מורדכייב מיכאל
3333מיכאלי בן ציון
3434מלכה אמיתי
3535עין דור חגי
3636עמר יעקב
3737פלישר אברהם
3838פרל פנחס יעקב

8.8בוכריס רונן
9.9ברוס אברהם
1010ויצמן שי
1111טרבלסי עזרא
1212כהן יצחק
1313כהן סבן ראובן יחזקאל
1414סוויסא אבשלום

1515פז עדי
1616פרג’ אירית
1717קולייב קונסטנטין
1818שאחאני אלעד
1919שריף מג’ד

הנדסאי ניהול הבנייה (משולב)
1.1אבו עראר סלימאן
2.2אבו קוש זהדי
3.3אוחיון שמעון
4.4אוסיין מיכאל
5.5אלישיב אלישע
6.6אלכרם חלד
7.7אקסנפלד גנאדי

הנדסאי ניהול הבנייה (משולב אביב)
1.1אבו אלקיעאן אכרם
2.2אבו סעיד עאוני
3.3איבגי צוריאל
4.4אלון יוגב
5.5אלנבארי סאמי
6.6אלעוברה מחמד

7.7אלעוקבי טופיק
8.8אלעוקה רסמי
9.9אלפסי חנן
1010אלקרינאוי עומר
1111ויסמן ניר
1212מנחם לירן

1313משלי גיל שלמה
1414עראבי מוחמד
1515עראבי חוסיין
1616פואז אמין
1717קעדאן מוחמד

הנדסאי תוכנה (בוקר)
1.1אומנסקי איגור
2.2אל עמור מחמד
3.3ארוטיוניאן סרגיי
4.4בוגנים (עזיז) יסמין
5.5בלזרע שמעון

6.6הואשלה עתדל
7.7זיו יוסף
8.8משה אבירן
9.9נובוסלסקי לאוניד
1010קואטס זוהר בן ישראל

1111קוגן מיכאל
1212קולגוסקין יבגני
1313רווח שגיא
1414שובין מרק
1515שצ’וקין דמיטרי
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הנדסאי תעו”נ יצור (בוקר)
1.1אביליה שימרית
2.2אברהם עומרי
3.3ביטון רחל

4.4ברבי חן מריאן
5.5מלכה יניב (מכלוף)
6.6פידצ’נקו סרגיי

7.7קמבוריאן יאנה
8.8רזניק אליזבטה
9.9שצ’ור יוליה

הנדסאי תעו”נ יצור (משולב)
1.1אילוז הדר אביגיל
2.2בשירי חגי
3.3חן אפרת
4.4כהן נטלי

5.5כרמל דה פריז קרן
6.6מוכין סופיה
7.7סקופינסקי אנה
8.8פריידין ולנטינה

9.9קרימר אהוד
1010שירוקוב איזבל

הנדסאי תעו”נ שיווק וניהול (בוקר שילוב)
1.1אבו גויעד אמל
2.2אבו דואם מרים
3.3אבו חאמד אכרם
4.4אבו כף עביר
5.5אבו סקיק פואד
6.6אבו עגאג עדואן
7.7אבו פריח אנטיסאר

8.8אבו רקייק אינס
9.9אבוגאנם כאוכב
1010אל זיאדנה נזאר
1111אל סייד מעין
1212אל סייד תגריד
1313אל עוברה אחמד
1414אל קרינאוי רחמה

1515אלטורי זינב
1616אלסראיעה אמירה
1717אלעואידה רים
1818אלעוברה שהינאז
1919אמטיראת עליה
2020אמטיראת אנשראח
2121גבועה סברין

הנדסאי תקשורת חזותית (בוקר)
1.1ארזי שירלי
2.2ארזי פלורנסיה אסתר
3.3בביז’אייב ארקדי
4.4בביץ’ דניס
5.5בן אביר מיכל

6.6גרשנבליט טטיאנה
7.7הרטשטיין ענת
8.8זלטמן עידית
9.9חייפץ דיאנה
1010טברובסקי אנה

1111לוסב ויצ’סלב
1212פלק הילה
1313קרשניקוב ילנה
1414שבצקי אנסטסיה
1515שלודקו יקטרינה

הנדסאי תוכנה (סמינר אופקים בוקר)
1.1אביב יהלי
2.2אילוז אסתר
3.3ביטון מזל
4.4ברנשטיין שירה רחל
5.5גולדברג שושנה
6.6גמיל אור
7.7גרוס תאיר
8.8גרינבאום חנה רבקה
9.9וקנין אור-יה

1010וקנין אפרת
1111יעקב מרים
1212יקואל טובה
1313כהן נעמה
1414כהן ספיר עליזה
1515כהן רחל
1616לוינגר נועה תרצה
1717ליבל חיה פייגה
1818מוצרי מיכל בתיה

1919מילצקי דבורה
2020סקולט בת שבע
2121פורוש תמר
2222פרלשטיין אודיה
2323קדם רחל
2424קלוגמן ברכה ריבה
2525רוזנטל רבקה
2626שמואלי תמר

הנדסאי תקשורת חזותית (סמינר אופקים בוקר)
1.1אלייאני מיכל
2.2אסולין דבורה
3.3בן אברהם יעל
4.4בריטמן נעמי
5.5ווינט טובה גיטל רעיה
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6.6ישראל חנה
7.7כצנשטיין יונינה בתיה
8.8לב גילה
9.9מויאל צליל-ענת
1010מרציאנו יהודית שרה

1111סננס רבקה
1212צילון נעמי
1313רזניק מאירה
1414ריואני הדסה
1515שיראזי יהודית אודיה

בוגרי מחזור נב’

מכינה טכנולוגית (בוקר)
1.1אבו קוש חסן
2.2אבו ראס סאלח
3.3אבו ראס עבד אלוהאב
4.4אבו רביעה האדי
5.5אבו שארב טאהר
6.6אביטן גלעד
7.7אברהם אליעד
8.8אוחיון יוסי
9.9אוחנה דודו שלום
1010איפראימוב ששון
1111אלקרינאוי יאסין
1212אמר טל אלון
1313ארזואן אלון מכלוף
1414בוגופולסקי גאורגי

1515בורבלו סבטלנה
1616ביטון מורן
1717ביריוקוב ולדימיר
1818בסטקר יקיר
1919גרבר ליקה
2020דדון אביתר
2121דולמטוב אלכסנדרה
2222דטצ’יניה גרגורי
2323דיין ניר
2424ודובין אלכסיי
2525ז’אן אבי אברהם
2626זבונט יקיר
2727זכות עידו מסעוד
2828זמליאנוחין דמיטרי

2929חדד אסף
3030חנניה דוד
3131טויזר שירן
3232יהושוע עוז
3333כהן סבן ראובן יחזקאל
3434נגר מרדכי
3535נווה גיא
3636סולומון מור
3737סוסנה שמעון
3838פריצקר אורי
3939צ’רדנצב דניס
4040קופיסוב אליזבט
4141קרבט רומן
4242רגב ניב דוד

מכינה טכנולוגית (בוקר אביב)
1.1אבו מוסלח סהייב
2.2אבו רביעה עולא
3.3אבורמד דניאל
4.4אוזן יצחק
5.5אוחיון יוני
6.6אוחיון מאיר מור
7.7אלעזאזמה מחמד
8.8אלקרנאוי עבדאלה
9.9אסולין חן
1010בוברוביץ ואדים
1111בונפד אברהם
1212ביטון דביר
1313בן דוד יקותיאל
1414בן חמו טל
1515בן שמול אריאל
1616בן שמעון אשר

1717ברדה אמיר
1818גרבלי נתנאל
1919דהן שלמה אבישי
2020הרוש בן
2121ולדמן אלי
2222וסרמן דמיטרי
2323ז’ידובצקי אלכסנדר
2424זגורי טל
2525חדד מתן
2626יאביזן דריה
2727יאמפולסקי מיכאל
2828יוספי נר מאיר אביחי
2929יצחק חופית
3030לייזר עומרי
3131מיליחוב תמרה
3232מלניק אליאן

3333ממן יוחאי
3434מסעודיין והבי
3535מרדכי יריב
3636מרון כפיר
3737סגרון רן
3838סוסנה שלמה
3939סיסו יניב
4040סנקר יונתן
4141ספוז’ניקוב רומן
4242סרבניצקי סטניסלב
4343פילס מאיר
4444קרופנין רומן
4545רובין שמואל
4646רזון ניר
4747שפיגלמן דימטרי

1212אלון אליאב
1313אלוש ליאב לוי
1414אלוש רז
1515אלמליח יוחאי דוד
1616אלמליח נתנאל
1717אלסייד אוסמא
1818אלסעדיין אברהים
1919אלעביד ליאלי
2020אלעברה סולימן
2121אלפר אירדה
2222אלקרנאוי עבד אל מאג’יד

2323אמזלג אסף
2424אמזלג הדס
2525אסייג גל
2626אפרגן רונן
2727אקסנפלד גנאדי
2828ארוש מאיר
2929בויקו אלכסנדר
3030בינדר מרדכי מור
3131בכר ויטל
3232בן זקן חי
3333בן לולו נתנאל

מכינה טכנולוגית (ערב)
1.1אבו שריקי פאדי
2.2אבחסירה יקיר
3.3אביטבול איתן
4.4אבנילוב אורן
5.5אהרוני רועי
6.6אוסטרובסקי ניקולאי
7.7אזולאי רפאל
8.8אטרש יונס
9.9איסטכרוב גבריאל
1010איסקוב עזרי
1111אלבז דן
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בוגרי קורסי הנדסאים ,טכנאים ,מכינה טכנולוגית
3434בן שמול צחי
3535בנדוד רז
3636ברגר ולדיסלב
3737גאטומה גיא
3838גונטוב אלכסנדר
3939גרודנצי’ק ניקולאי
4040גרוזמן מריה
4141דהן עידן
4242דמרי דוד חיים
4343דרזין איליה
4444דריי יגל
4545ואונונו שמעון
4646וקנין ברק
4747זייליקמן פיאנה
4848זר אביב הראל
4949זרחיאייב בניהו
5050חביב קובי
5151חג’בי דורון
5252חזוט יחיאל
5353טזזו רועי
5454יבדייב עומרי
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5555יופה אינה
5656כהן אורית
5757מדויל נהוראי אבשלום
5858מזגאוקר עמית
5959מלכה חיים
6060ממן יצחק ( צחי)
6161מסעודין אברהים
6262מרדכייב מרט
6363מרחבי יוסף
6464מרקז לאונרדו
6565משרסקי אלכסנדר
6666משרסקי ולדימיר
6767נאוגאוקר אריק
6868נויימן דיאנה
6969נילבה בוריס
7070סבלוף חוסה ראובן דוד
7171סויסה יעקב ישראל
7272סליבנוב קיריל
7373סמירנוב נטליה
7474עמית עידן
7575עמרני אוריאל מאיר

7676פוזין קיריל
7777פופ יאנה
7878פורטנוי בוריס
7979פטחוב טטיאנה
8080פטרשקוב ויטלי
8181פיניש נדב
8282פרץ ארז
8383צ’רנילבסקי שי
8484צברין איגור
8585צור אור
8686צריקוב אלקסיי
8787קונדרטנקו יורי
8888קלנר ויקטוריה
8989קרויט נדב
9090רביבו בתיה אביבית
9191רחנייב גרמן
9292שמאיגר יוסף
9393שמאייב ויקטוריה
9494שמר יעקב

בוגרי המרכז להכשרה
והשתלמויות

בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
השתלמויות למפעלים
משאבות תעשייתיות
1.1אטיאס ראובן
2.2אלגריסי חנן
3.3אלוש מבורך
4.4אלחדד חביב
5.5אליאסי אייל
6.6אליהו ציון
7.7בוסיבה ציון
8.8בורפקר יואל
9.9בן זקן אלי
1010בנישתי ישגב
1111ברקו אבירם
1212גלח ניר
1313גליצנשטיין מרדכי
1414דוד חי
1515וינטראב יוסי
1616ורום יעקב
1717חונין מיכאל
1818חכמון יואל
1919טובול יהודה
2020טייב מרק
2121יחזקאת ורי
2222מור יוסף אליהו
2323מרזוק אברהם
2424נהון יוסי
2525נעים חיים
2626נדרי אנדרי
2727סאלח יעקב
2828עטר אורי
2929פרנג’י שלמה
3030קאוט משה
3131קסוקר יגאל
3232קפלון דוד
3333שטמקר אריאל
3434שקסתא יוסף

הידראוליקה
ופניאומאטיקה

1.1אברג’ל אייל
2.2אברהמי ישראל
3.3אלקייס מוריס
4.4אשטמקר יורם
5.5ברקו אבירם
6.6בורטניק אלון
7.7ברנס גל
8.8בן יהודה אייל
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9.9בן חמו שמואל
1010בן עדי יגאל
1111גבאי אפרים
1212ישי שלום
1313אלון יגאל
1414בושושה מקס
1515הפלינג לזר
1616ברוס תמיר
1717הרפנס אליעזר
1818הולנדר משה
1919כהן יוסף
2020לוי אודי-יהודה
2121עבד משה
2222פלג עמוס
2323צריקר יניב
2424צובוטרו יובל
2525צרנוב בוריס
2626צור חנן
2727קלקר שמשון

אנליזות אנליטיות ,כימיות
ומכשיריות – ים המלח
1.1בן חמו אילנית
2.2בנק ויאצ’סלב
3.3בר נתן רחל
4.4ג’אן בני
5.5גביזון אביחי יוסף
6.6הראל ויקטור
 7.7וזנה דוד
8.8חוחשוילי יעקב
9.9יוסף אלברט
1010יעקובוב אפרת
1111לנגר ולדימיר
1212ניסים רונית
1313עמנואל מרינה
1414פרטוש יפעת
1515פשוטין אלברט
1616קידר סרינה
1717רחמינוב יוליה
1818שרליס אנה

מפעיל מתקנים תעשייתיים
– תרכובות ברום
1.1אבו עיאש באסם
2.2אבוחמאד אחמד
3.3אזולאי שי מיכאל

4.4אלגלאד מוסא
5.5אלמקייס יעקב
6.6אלעטאונה פאדי
7.7בזק רמי
8.8ביטון אביתר
9.9בן משהע שילה
1010גדקר יגאל
1111זאדה רועי
1212זקסזיקוב איגור
1313חבקוק נתנאל
1414יוגב אלעד
1515כהן מומי
1616מימון מתן
1717מימון נועם שלמה
1818סדוביי ליאור
1919פיצחזדה מלחז
2020קודשים דוד
2121רוטמן קובי
2222רמוס איתי
2323רמפל שחר
2424תפירו אלירן

מפעיל מתקנים תעשייתיים
 -טבע טק

1.1אוחיון גיל
2.2אליגולשוילי מוריס
3.3בוגדין איוון
4.4בוהדנה עדי
5.5ביטון נתנאל
6.6בכר אברהם
7.7בלפר ולדימיר
8.8דהן לידור
9.9דסה דודו
1010הרוש שחר
1111חכיאשוילי יגאל
1212טויטי רפי
1313יוספיאן סמי
1414לוקיצ’וב ויאצ’יסלב
1515ללוש איתן
1616מודגברשוילי יצחק
1717מימון אליאב
1818ניסים קובי
1919פוז’רני בוריס [\פינקר יוגב
2020קליינר דניס
2121רפאילוב ארקדי
2222שרשנסקי גוסטבו

בוגרי מחזור נב’

מפעיל מתקנים תעשייתיים
 כימיקלים לישראל1.1אבוטבול יוסי
2.2אבן יקיר
3.3אוסידון יעקב
4.4אזולאי מתן
5.5אמזלג אלעד
6.6אמיתי עדי
7.7אסרף נתנאל
8.8אסרף שגיא
9.9אסתרקין סטס
1010בוהדנה דורון
1111בוכובזה רן
1212ביטון אלי
1313ביטון עידן
1414ביטון רועי
1515בלום נועם
1616בלומברג אור
1717בן הרו שיאן
1818בן סניור מתן
1919בן שאנן קןבי
2020בן שמעון עידן
2121בנימין אושר
2222בניסטי איתי
2323ברזילאי בן
2424גלוסקו ארז
2525דדון מיכאל
2626דוד שגיב
2727דנינו יוגב
2828דרובישר ולרי
2929הרוש נאור
3030ווקנין אליאור
3131וייצמן תומר
3232חזות דור
3333חייט גולן-שלום
 3434טבול עומרי
3535טפר טל
3636כהן אייל
3737כהן אריאל
3838כהן טל
3939מדינה עידו
4040מואדס גולן
4141מורדי שלי
4242מזוז רועי
4343נונו קובי
4444סמדג’ה מוטי
4545סרוסי רז

4646פניפלוב רועי
4747צבי עדי
4848צימרמן גיא
4949צרפתי אלעד
5050צרפתי אסף
5151רבוח נתי
5252רביבו ליאב
5353רוזן ליאור
5454רז שרון
5555שחר מור

תחזוקת מערכות מיכון
תעשייתיות  -טבע טק
1.1אלוז רועי
2.2בוזניר ולרי
3.3גצנקו איגור
4.4טלולקר שלמה
5.5לוי חיים
6.6סטמקר בנציון
7.7פלקר יאיר
8.8קדלניק גנאדי
9.9רוזט ויטלי

תחזוקת מערכות מיכון
תעשייתיות – כימיקלים
לישראל
1.1אבו מדעין מחמוד
2.2אבו סריחאן לואי
3.3אברהם יוגב
4.4אוחיון ישראל
5.5אטיאס דוד
6.6איפרגן חיים אורגד
7.7איפרגן לירן
8.8אלוס איתי
9.9אפללו גולן
1010ביאליק איגור
1111ביטון יניב
1212ביטון יקיר
1313בן דוד דור
1414בן משה אלי
1515בן נעים איתן
1616בסטקר רז
1717דדון שלמה
1818ווליטריוב ולרי
1919וורנקו אלכסנדר
2020ויינר יעקב
2121ויינשטיין אלכסיי
2222וקנין כפיר

2323זוהר שגיא
2424זוילי דרור
2525זריהן דוד
2626חאג’ג’ ליאור ג’ורג’
2727חכם דהווד צח
2828חן עוזי
2929טויטו שמעון
3030יעקב אמרה אמיר
3131כהן חיים
3232לאונידוב אלכסנדר
3333לביא זוהר
3434לוי יניב
 3535לוי צחי
3636ליריאה אושרי
3737לרבוני עומרי
3838מלכה רפי
3939סלע אלי
4040פורשטט דמיטרי
4141פרץ יואל נפתלי
4242פרץ שלומי
4343צור מגן שמואל
4444רווח יוסף ישראל
4545תורגמן אביתר

תחזוקת מערכות מיכון
תעשייתייות  -תרכובות
ברום
1.1אבו רמשה מוסה
2.2אוקנין שלומי
3.3אמיניה אלעד
4.4בוכריס יורם
5.5בוקובזה גרשון
6.6ברקה יוחאי
7.7דומר שי
8.8דמרי צביקה
9.9הרפז אלי
1010חכמון עזרא
1111חן יוסי
1212כהן איציק
1313כהן יוסי
1414כהן יוסי
1515מחלוף עודד
1616סבן אברהם
1717סמנה רפי
1818עשור שרון
1919פרץ יקיר
2020קינן אלעד
2121שמעוני איציק
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בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
קורסי הכשרה מקצועית
טבחות סוג 1

1.1אבוגררה הודה
2.2אדגו אנדיהנאו
3.3איצ’ו אסתר
4.4אלאפינש שרה
5.5אלעוברה ספאא
 6.6אלרחאחלה נג’אח
7.7אשרוב סרגיי
8.8דיזיק סרגיי
9.9היילו יורדנוס
1010טסלר יעל
1111ילמה צגנט
1212מדהני מרים
1313מדינה ג’ורקיס
1414נגוסיה סטטוטאו
1515ניגאטו מאזאשוורק
1616נתן עדינה
1717סמאילוב לילה

תחזוקת מערכות מיכון
תעשייתיות
1.1אבוטהה מוסא
2.2אלהוזייל בשארה
3.3אלנצאצרה זוהיר
4.4אלסייד אברהים
5.5אלסייד מחמד
6.6אלסייד נסר
7.7אלסייד סאלח
8.8אלסייד עבדול
 9.9אלסייד עומאר
1010אלסייד עזיז
1111אלסייד עלאלא
1212אלעביד ראד
1313אלעול אחמד
1414אלעול פארס
1515אלעציבי סאמי
1616דבסאן חסן
1717סייד אסמעיל

תחזוקת מחשבים אישיים
ורשתות תקשורת
1.1אבו ריאש האני
2.2אבוגררה מוחמד
3.3אבוזאיד נדא
4.4אבוסעד סמי
5.5אבן קטן חסאן
6.6אברמוב קריסטינה
7.7אלטורי מוניר
8.8סויסה אריאל
9.9עטיה עמרי
1010פורשין דוד
1111פרטוש נתנאל
1212רולביץ אברהם
1313רזניק פאינה

קורסים עסקיים בפיקוח
גרפיקה ממוחשבת – מסע
1.1אהרון אנטונינה
2.2אהרון דינה
3.3אוליזקו קסניה
4.4בונדרקו קירה
5.5ברנסון אולגה
6.6גורלובצקי ארטיום
7.7גינזבורג ולריה
8.8גינס מריה
9.9וורקוייבה אולינה
1010וישסקיה אמיליה
1111זינוייבה יאנה
1212טומזיקו אולגה
1313טזכינה יליזבטה
1414לבקובה נטליה
1515מונסטירסקי אלכס
1616מרטיצ’נקו נטליה
1717סבטקינר אנסטטסיה
1818סמילובה אירנה
1919סקינס זינאידה
2020פוך יוליה
2121פטריאקוב אנדריי
2222צ’יסטובה נדיה
2323קובלנקו אסתר
2424קוטליארצוק אנדריי
2525קיסילב מקסים
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2626קיסילבה יאנה
2727קמינסקי סטאס
2828קצין קטרינה
2929שישקו בסקי ולדימיר

מפעיל מתקנים – חשמל
מתח גבוה
1.1אבוטבול לירן
2.2אברט רון
3.3אדרי שלום-שלו
4.4אוחיון אדי
5.5אליאגוב נוריאל
6.6אלפי יגאל
7.7אמסלם שאול
8.8אמר ניסים אברהם
9.9ארדן חיים יהודה
1010ארדסטאני אדם
1111באבאי יוסי
1212בלי ולדימיר
1313בן טל יעקב יואל
1414ברלדסקי יאנוש
1515גבאי מאיר
1616גבאי מיכאל
1717גוסלן דרור
1818דיין דוד
1919הדר אלון

2020זיו אמיר
2121חן ישי
2222טרחנוב אלכסנדר
2323יהב חזקיה
2424יוסופוב ולדיסלב
2525יעקב יניב
2626לוי אריק
2727לוי מאיר
2828מיארא לירן
2929מיסטובסקי אלכסיי
3030משיח יניב ראובן
3131סדובסקי מקסים
3232סורוצ’קין פבל
3333סיסאי גיל
3434סיסאי שמואל
3535סירוטין ולדימיר
3636עמר יוגב
3737פינקל חיים
3838פיסחוב סרגיי
3939צודרדקר אליאב
4040צמח אלקנה ניב
4141קוברמן ליאור
4242קורין משה
4343רחמים שמעון
4444שמאייב יורי
4545שרעבי עשה אל

