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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 ציינה בשנת  60 ,2014שנה של מצויינות טכנולוגית .למכללה
יותר מ 55,000-בוגרים ,מחציתם הנדסאים וטכנאים.
מחזור נ"ד 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 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 ,רשות הגז ועוד.
מספר הבוגרות והבוגרים אשר סיימו לימודיהם בהצטיינות גדל משנה לשנה.
לפני כשנה וחצי 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 נד’

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

חברי הוועד המנהל
מר פיני בדש (יו"ר)
עו"ד אלקנה רובין (סגן יו"ר)
מר אלברט אסף
דר' מאיר אנגלרד
מר רן גרשפלד
מר יעקב ויטנר
עו"ד יואב לאביוד
גב' עליזה מנור
פרופ' ג'ורג' מרקוביץ
מגיסטר ישראל שטרייכמן

הנהלה תפעולית
מר דב פ.תמיר – מנכ”ל המכללה
מר יעקב דור – משנה למנכ”ל המכללה
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פרויקט גמר מצטיין
ראש מדור
		
מזכירות

גב’ אסתר אקוע
גב’ אסתר רוזנטל

1 .1בן זנו שי ,מימון אלון
		
מגמה
על הפרויקט:
		
מנחה:

הנדסת כימיה
שיפור תהליך ייצור של חומר
פעיל לתרופה נוגדת דיכאון
גב' אנקה נועה

הפרויקט התבצע במפעל כימיה טבע-טק.
מטרת הפרויקט היתה שיפור תהליך של חומר
פעיל לתרופה נוגדת דיכאון במפעל .נבדקו
מספר פרמטרים על פי דרישות הלקוחות
אשר הביאו להבנה טובה יותר של תהליך
הייצור.
הפרויקט עמד במפרט פיסיקלי של לקוח גדול
של החברה .הביא לשימור הלקוח במפעל,
לחסכון במשאבים ולייעול התהליך.

2 .2פלג קורן לירון
		
מגמה
על הפרויקט:
		
מנחה:

הנדסת חשמל
מתקן אספקת חשמל למפעל
ייצור תבניות יציקה
גב' אינה ברוק

תכנון מערכת לאספקת חשמל למפעל לייצור
תבניות יציקה .בפרויקט נעשו חישובי זרמים
והספקים במתקן מלווים בנימוקים מקצועיים
וכלכליים ,תוך שמירה על כללי הבטיחות,
התקנים בחשמל והגנת המערכת מפני מצבים
חריגים.

3 .3רודניצקי דמיטרי ,צ'ירקוב יורי
		
מגמה
על הפרויקט:
מנחה:

הנדסת אלקטרוניקה
מערכת לבדיקת בלנס
מר שטיין איגור

הסטודנטים תכננו ובנו מערכת לבדיקת בלנס
הבודקת את מצב ההטיה של לוח balance
המתקשר עם מעגל המדמה פעולת כרטיס
מסך מחשב בעזרת רכיבים מהירים ברי
תכנות .הפרויקט מתבסס על מיקרו בקר
ורכיב  FPGAומכיל תקשורת אל חוטית.
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4 .4בריצ'קוב אלכסיי,
משרסקי ולדימיר
		
מגמה
על הפרויקט:
		
מנחה:

הנדסת מכונות
מתקן נייד להפקת חשמל
מגלי מים
מר צבייק אלכסנדר

הפרויקט עוסק בתכנון מתקן ייחודי להפקת
חשמל מגלים .מתקן זה הוא בתחום אנרגיה
חילופית ומשמשת להפקת אנרגיה חשמלית
במשך כל היום וכל השנה ללא השקעת
אנרגיה התחלתית וללא תלות באנרגיות
אחרות התלויות ברוח או שמש או דלקים
שונים ,אנרגיה המופקת מגלי מים היא נקיה
וללא מזהמים.

5 .5קון יוליה ,מיכאיליק מיכאל
		
מגמה
על הפרויקט:
מנחות:
		

תקשורת חזותית
מיתוג של מועדון כושר ובריאות
גב’ יוליה קורנבלט
גב’ סשה דונייבסקי

עיקרו של פרויקט זה הוא עיצוב תדמית על
שלל רכיביה למועדון כושר ובריאות ששם
דגש על מספר תחומים כגון :שמירת הכושר
הגופני ,עיצוב ופיתוח הגוף ,תזונה נכונה.
הפרויקט מצטיין בהעברת מסר דרך עיצוב
קונספטואלי המצליח לשדר לצופה את ערכי
היסוד של עולם הכושר והבריאות .הקונספט
הוצג דרך אלמנטים מקוריים שנעשו על ידי
הסטודנטים יחד עם יצירת אלמנטים גרפיים
וטיפוגרפיים תוך בחירת פלטת צבעים מדויקת
וכתיבה שיווקית נכונה.

בוגרי מחזור נד’

6 .6רזניק אליזבטה
		
מגמה
על הפרויקט:
		
מנחה:

הנדסת תעשייה וניהול
הצעה לשיפור מבנה אירגוני
במכללת שיא
גב’ גרשון נטלי

הפרויקט מיישם את טכניקת חקר הביצועים
הקרויה "מודל התובלה" לפתרון בעיית השמה
של מספר מרצים למספר כיתות בו זמנית.
הפרויקט ייחודי בכך שבעיית ההשמה עברה
התאמה כדי שנתוניה יוכלו להיות מוצגים
כבעית תעבורה – ובכך לקבל פתרון אופטימלי
חישובי באמצעות מודל התובלה.

7 .7סוקולובסקי אנדרי,
סמולנסקי יבגני
		
מגמה
על הפרויקט:
מנחה:
		

9 .9דמרי מורן ליבנת
		
מגמה
על הפרויקט:
מנחות:

אדריכלות ועיצוב פנים
מרכז לרפואה משלימה
מר זריק רמזי

הפרויקט שיקף בכל שלביו מתכנון הפיתוח
ועד הפרט האחרון ,הבנה ושליטה במערכת
שלמה של חשיבה תכנון וביצוע .יש לציין את
השימוש בחומרים שונים באלמנט עיצובי
בפרופורציות שקבעו את הרעיון החזותי.
מגיאומטריה וקווים פשוטים ליצירת בנין
מושלם שעונה על כל הדרישות .כמו כן
הדגשת הקשר בין פנים לחוץ באותה שפה
של נושא הבנין.

הנדסת תוכנה
Photo viewer
מר ברגמן איגור
מר חרסונסקי מיכאל

הפרויקט כתוב בשפות CSharp :עבור
מערכת הפעלה  .WINDOWSבפרויקט
נעשה שימוש באלגוריתמים מורכבים
וחדשניים להצגת תמונות.

8 .8וייג מנחם מנדל
		
מגמה
על הפרויקט:
מנחה:

הנדסה אזרחית
בית ספר "אוהלי תמר"
מר דמרי אריאל

הפרויקט עסק בהקמת בית ספר יסודי בעיר
נתיבות בהיקף של  2,300מ"ר המכיל 16
כיתות לימוד .במסגרת הפרויקט ,התמודד
הסטודנט בתכנון וניהול הקמת המבנה תוך
בחינת מספר חלופות טכנולוגיות לביצוע
מיטבי ואיכותי של הפרויקט .הפרויקט כלל בין
היתר ,תכנון האומדן ,לוח זמנים ,תכנון צוותי
עבודה ,המשאבים הדרושים ועמידה באתגר
הבטחת בטיחות העובדים לאורך תקופת
הקמת המבנה.

5

סיימו לימודיהם בהצטיינות
סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה
הנדסאי אלקטרוניקה
הנדסאית תוכנה
הנדסאית תוכנה

1.1כץ אילן
2.2גמיל או ר
3.3פרלשטיין אודיה

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לחשמל ואלקטרוניקה
הנדסאי חשמל
הנדסאית אלקטרוניקה
הנדסאי חשמל
הנדסאי אלקטרוניקה

1.1לוי רועי
2.2סימונוב אנ ה
3.3סבח צחי יצחק
4.4רודניצקי דמיטרי

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה למכונות
1.1אביטן ניסן
2.2אברג'ל צחי
3.3איצקוביץ גל
4.4אלכסייב אלכסיי
5.5בריצ'קוב אלכסיי
6.6ברק אסף
7.7גרצוביץ אנדרי
8.8וורבנקו ויטלי
9.9טבס קונסטנטין קובי
1010טרופולסקי אלכסנדר
1111כהן טל
1212כהן שליו
1313לוברסקי אלכסנדר
1414מיכליוב מקסים
1515סלם שמעון
1616עבו ניר חיים
1717קרסקס יעל
1818רוזיליו יוסף עומרי

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

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתקשורת חזותית
1.1אביתן אפרת חנה
2.2בן אברהם יעל
3.3בן יוסף נעמי
4.4דדון שלוה
5.5ישראל חנה צירל
6.6לוי מלמד הדס אסתר
7.7רייס פרידה
8.8שכטר איילה
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הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית
הנדסאית תקשורת חזותית

בוגרי מחזור נד’

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתעשיה וניהול
1.1בלפר ויקטוריה
2.2ברבי חן מריאן
3.3יוסף נועה זוהרה
4.4יוסף אדוארד
5.5נזרי נתנאל
6.6רזניק אליזבטה

הנדסאית תעשיה וניהול
הנדסאית תעשיה וניהול
הנדסאית תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאי תעשיה וניהול
הנדסאית תעשיה וניהול

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה להנדסה אזרחית
1.1בוקריס מאיר מאור
2.2וייג מנחם מנדל

הנדסאי הנדסה אזרחית
הנדסאי הנדסה אזרחית

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לכימיה וגרעין
1.1אברבוך ויאצסלב
2.2אפללו אדיר
3.3אליה אלמוג
4.4ביטון לירן
5.5הוידה חיים
6.6זכות נדב
7.7טלקר איתמר
8.8יהב אליאור
9.9כהן מירב
1010ליברמן דמיטרי
1111סרוסי לירון
1212פריד נתנאל
1313צריקר עומר
1414קוקולייב ויאצסלב
1515קטריבס חגי
1616רביבו דנה דינה
1717רפאלוב יוליה

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

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לתוכנה
1.1אגסייב יונתן
2.2ביטון מיטל
3.3גלס בת שבע
4.4מהלל יעל
5.5צברי צופיה
6.6זגזג אליהו

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

סיימו לימודיהם בהצטיינות במגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
1.1דמרי מורן ליבנת
2.2טיומקין יבגניה
3.3נבוקוב פולינה

הנדסאית אדריכלות
הנדסאית אדריכלות
הנדסאית אדריכלות
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סיימו לימודיהם כחוק
(זכאים לדיפלומה) מחזור נד’

בוגרי מחזור נד’

המגמה להנדסה אזרחית
מרכז המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		
		
		
		

מר אריאל דמרי
גב' טלי ביטון
מר אבו מאדי מאלק ,מר אבקסיס אופיר ,דר’ בנגרט אנטולי ,מר בנדו שלומי,
דר’ גור יהויכין ,גב' גריידי מרים ,מר דוידוביץ' עמית ,מר דמרי אריאל ,מר הלל גל חיים,
מר הרמן נידלמן שרון ,מר וייג מנחם ,מר זייציק זכר ,מר טויטו יעקב ,גב’ כהן דבורה,
מר כהן רן ,מר סטרז'בסקי דמיטרי ,גב’ פרידמן שרה ,מר צידון גיורא ,גב’ קוצין הניה,
גב’ שיפרין ילנה ,מר קריספין איתי ,מר רגב אריה ,מר שכטר מרק

הנדסאי הנדסה אזרחית
1.1אבו גאמע נדאל
2.2אבו עיאדה דיא
3.3אביטל אלעד
4.4אבקסיס רות
5.5אברמוביץ' דמיטרי
6.6אוזן איתי
7.7אוחיון שמעון
8.8אוחיון שלומי
9.9אולר אלכסנדר
1010אוסין מיכאל
1111אזולאי עידו
1212אלון יוגב
1313אלעוקבי מוחמד
1414אלפסי נתנאל
1515אלקריני מוחמד
1616בודה אושרת
1717בוקריס מאיר מאור
1818בטסקון דניאל
1919ביטון אילן

2020בכר עוזיאל
2121דמרי לירן
2222וייג מנחם מנדל
2323זבונט יקיר
2424חזן יעיש רפי
2525חמו אלעד
2626יאנוב איליה
2727יבדייב אלדר
2828כהן מור מוריס
2929לאלוז אהרון
3030ליברטי עומרי
3131מונטוגומרי שאלתיאל
3232מורדכייב מיכאל
3333משה דוד
3434משלי גיל שלמה
3535נגאוקר תומר
3636סרוסי ליאור סאסי
3737עובדיה אורן
3838שורץ שמואל
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נד’
המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים
ד"ר מרטין סמית
מרכזת המגמה
מרכז פרוייקט גמר מר אנדרי דויטש
מזכירות המגמה גב' גילה הרשקוביץ
מר אסף אלון ,מר טויטו יעקב ,גב’ אלינסקי-סלוצקי מירי ,מר אלגרט אליהו,
מרצי המגמה
גב’ בז’ה נאוה ,דר’ גור יהויכין ,מר דויטש אנדרי ,גב’ דוסיק דניאלה ,מר זייצ'יק זכר,
		
מר זריק רמזי ,מר לופו דורין ,גב' מזרחי מיכל ,גב' קוצ'ין הניה ,גב' קרן שליו,
		
גב’ רבינוביץ רבקה ,גב’ פרידמן שרה ,גב' שיפרין ילנה
		

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
1.1אביטבול אופיר
2.2איתם רבקה
3.3אל שאפעי חנאן
4.4אפשטיין יקטרינה
5.5בן יחיאל רביד
6.6ברבס לריסה
7.7גולדנשטיין ילנה
8.8גופרמן ילנה
9.9דמרי מורן ליבנת
1010זגורי רעות
1111זיינוטדינוב קרין
1212חולוד דניס
1313טובול ספיר
1414טיומקין יבגניה
1515טיחונוב יקטרינה
1616כהן אורית
1717כהן מאור
1818יהודה בת אל
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1919יוגב אביטל
2020לובנוב דריה
2121ממן מורן רחל
2222נבוקוב פולינה
2323סוסנובסקי שני (ציפי)
2424סלפיאן יוליה
2525פולבאיה דיאנה
2626פרץ נופר
2727קובלצ'וק דוד
2828קפיטלמן איליה
2929קרבצ'נקו יוליה
3030רבייב בלה
3131רודמן ג'ני
3232שטרית בר
3333שיכוורגר בת אל
3434שלום שירז שולה
3535שפיל אולה

בוגרי מחזור נד’

המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ראש המגמה
ראש היחידה
מרכזת פדגוגית
מזכירות המגמה
טכנאי מעבדה
מרצי המגמה
		
		

מר יעקב גליק
ד"ר נתן בן חייל
גב’ ברוניה ווליך
גב’ ציפי כהן ,גב' יפה חדד
מר סמבן יאיר ,מר שטיין איגור
דר’ בן חיל נתן ,גב’ ברוק אינה ,גב’ ווליך ברוניה ,מר זיסק שמעון ,מר חקשור יהודה,
גב’ טלשבסקי אלוירה ,מר כהן ניר ,גב’ סנדלר מרים ,גב’ קוצ’ין הניה ,מר שטיין איגור,
מר שכטר מרק ,גב’ פרידמן שרה

הנדסאי אלקטרוניקה
1.1אלחזוב ארנסט
2.2ביזינצ'וק מרק
3.3גולדמן אדם
4.4חדד נתנאל
5.5כץ אילן אריה
6.6סימונוב אנה
7.7צ'ירקוב יורי
8.8קדוש אמיל
9.9קולסניקוב איגור
1010רודניצקי דמיטרי

הנדסאי חשמל

1.1אבו פריח ג'האד
2.2אברהם דורון
3.3אברהמי בני דוד
4.4אהרוני עופר
5.5אל טורי רושדי
6.6אלקובי אדיר
7.7אסד ספואן
8.8ארדסטני נדב
9.9בן סימון דור
1010בראמי אסף
1111בשני לירון
1212גישבלינר יעקב
1313דגן לירן
1414דוידזון פבל
1515דמרי עודד
1616הבארי שלום סעדיה
1717ויזמן יקיר יוסף
1818ויינר שרון
1919ויצמן שיר
2020ולוטקר ליאור
2121טורדזמן דוד ישראל

2222ימין אייל
2323יפנוב דמיטרי
2424כהן ערן
2525כהן רוני
2626כהן אושרי
2727לוי רועי
2828מליקר אמיתי
2929מלכה רפאל
3030נשנז עידן
3131סבח צחי יצחק
3232פלג יוסי
3333פלג יוסי
3434פלג קורן לירון
3535פנש יצחק
3636פרגפור אדיב
3737ציון מישאל מנשה
3838רוזנברג רועי
3939שרגא גלעד מוריס
4040שרגא רועי פיליפ
4141תורגמן אופיר
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נד’
המגמה להנדסת כימיה וגרעין
מרכזת המגמה
מזכירות המגמה
טכנאי מעבדה
מרצי המגמה
		
		

הנדסאי כימיה

גב’ פלהנדלר מרים
גב’ ציפי כהן
גב’ בן איתח שרה–ננסי ,גב’ מרזלוב ילנה ,מר סולימני אבי
דר’ גולדבאום יוליה ,מר דאר דיאב דיאב ,מר יהודה חן ,דר’ משלביץ אלכס,
מר נחמיאס שלמה ,גב’ פופוב מריה ,גב’ פלהנדלר מרים ,גב’ פרידמן שרה,
גב' קוצ'ין הניה ,גב’ שיימן מיכל

1.1אבו ליז
2.2אבו אלהיג'א אסרא
3.3אבויב נטליה
4.4אברבך ויאצ'סלב
5.5אדרי אביתר
6.6אוזור אולגה
7.7אוסטרובסקי יקטרינה
8.8אוקנין אדווה
9.9אחמנייב ילנה
1010אל עורגאן עיישה
1111אלגריסי ארז
1212אליה אלמוג
1313אפללו אדיר
1414ביטון שירן
1515ביטון עומרי
1616ביטון לירן
1717בללוב קונסטנטין
1818בן זנו שי
1919בן סימון יונתן אבי
2020בנאים רן
2121גליצנשטיין יצחק
2222גסניקוב לכצר סבטלנה
2323גרוזמן דמידיוק מריה
2424דוד ויקו בת אל
2525דולגופיאט אנטון
2626דורי לין רחל
2727הוידה חיים
2828ויינברג אלה
2929זכות נדב
3030זליאנודז'בו אולגה
3131טובול עידן
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3232טלקר איתמר
3333יחיא ניב
3434יליזרוב יאנה
3535יפרח אוהד יהודה
3636כהן לינוי
3737כהן יועד ניסן
3838כהן מירב
3939לוק שי
4040ליטינסקי יאנה איילת
4141ליכטשטיין אירינה
4242לנצברג אנגלינה
4343לנקרי תום
4444מיכאילוב נדיה
4545מימון אלון
4646מלול חן
4747מרדכייב נטלי
4848ספנוב אוקסנה
4949סרוסי לירון
5050סרוסי דוד
5151פליסיאן ודים
5252פריד נתנאל
5353פרלמן אלינה
5454צריקר עומר
5555צ'רנוב אנה
5656קוקולייב ויאצ'סלב
5757קטריבס חגי
5858רביבו דנה דינה
5959ריגלר רויטל
6060רפאלוב יוליה
6161שלומוב נטליה
6262שריקי ספיר

טכנאי גרעין

1.1אלוש שלום חיים
2.2דמרי אדיר
3.3יהב אליאור
4.4ליבמן דמיטרי
5.5עזרן ניר ישראל
6.6שטיימן דניאל

בוגרי מחזור נד’

המגמה להנדסת מכונות וקירור ומיזוג אוויר
		
ראש המגמה
		
מרכזת פדגוגית
		
מזכירות המגמה
		
טכנאי מעבדה ראשי
		
מרצי המגמה
			
			
			
			

הנדסאי מכונות

1.1אביטן ניסן נסים
2.2אברג'ל צחי
3.3אברהם דוד
4.4אדרי נתנאל
5.5אוחנה אביאל
6.6אוחנה מאור
7.7איגנטנקו אלכסנדר
8.8אינטייב ניקולאי
9.9איצקוביץ גל
1010אלון אליאב
1111אלכסייב אלכסיי
1212אלעביד גאסם
1313אשר מיכה
1414בורבלו אלכסי
1515ביטון ישראל
1616ביטון אופיר
1717בלזרע אבי
1818בן טוב איתן
1919בנזינו שניר
2020בנימין שמעון
2121בר ליאור
2222בראנסי חמזה
2323בריצ'קוב אלכסיי
2424ברק אסף
2525גוטרמן לאוניד
2626גוליאנד לאוניד
2727ג'נאח ציון
2828גפרוב טימור
2929גרצוביץ' אנדרי
3030דהן עידן

מר יעקב גליק
גב’ ברוניה ווליך
גב’ יפה חדד
מר ארקדי פידלמן
גב' ביטון אלמוג ,מר בן יאיר רותם ,ד"ר גולדבאום יוליה ,מר גליק יעקב,
גב’ ווליך ברוניה ,מר זיידמן יוסף ,מר חרסונסקי מיכאל ,מר יעקב ליאור,
גב' סנדלר מרים ,מר פידלמן ארקדי ,גב' פלייטמן אולגה ,גב’ פרידמן שרה,
מר צבייק אלכסנדר ,גב’ צרניאק ילנה ,מר קויפמן זאב ,גב’ קוצ'ין הניה,
גב’ שוורץ ויקטוריה ,מר שכטר מרק

3131דוידיאן ניר
3232דיין אדמונד מימון
3333דמרי אביעד
3434דסטה גשאו
3535דריאמוב איוון
3636הורביץ חי חנן
3737ואונונו שמעון
3838וורבנקו ויטלי
3939ויצמן יוסף
4040וישליצקי הדר אליעזר
4141ונונו דודו
4242חניה מני
4343טביב-זדה לירן
4444טבס קונסטנטין קובי
4545טרופולסקי אלכסנדר
4646יוניס דמיטרי
4747כהן שליו
4848כהן טל
4949לוברסקי אלכסנדר
5050ליברטי אדם
5151מארון לויס
5252מדר יונתן
5353מואיסייב מרק
5454מוצניק שרון
5555מורגנשטרן משה
5656מזרחי חגי
5757מיכליוב מקסים
5858מלמוד יבגני
5959מעלם רן דניאל
6060נחמני לביא

6161סיבהט דג'ג'או
6262סלומון אלירן
6363סלם שמעון
6464סער יפתח
6565עבו ניר חיים
6666עזריאל אברהם אביב
6767עשור שרון
6868פריגוז'י אמנואל מריו
6969פרידמן משה
7070פרישמן דניאל
7171פרש אשר
7272צדוקי ניר
7373ציגלניק יאיר
7474קדוש איציק
7575קרסיוב יבגני
7676קרסקס יעל
7777ראובני איתי
7878רגואן אלון
7979רוזיליו יוסף עומרי
8080שילר איתי
8181שלומי אסף
8282שלמה שלמה
8383שמש אליה ישראל
8484שני מוטי
8585שרמן סרגיי

הנדסאי קירור ומיזוג
אוויר
1.1אבו קוידר סמיר
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נד’
המגמה להנדסת תוכנה
מרכז המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		
		

הנדסאי תוכנה

מר איגור ברגמן
גב’ טלי ביטון
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,
גב’ פיסקוברובה יוליה

1.1אבו מוסא עבדל רוחמן
2.2אגסייב יונתן
3.3אלסללמי אחמד
4.4ביטון מיטל
5.5ביטון מזל
6.6גטה שטה
7.7גלס בת שבע
8.8גמיל אור
9.9גרבוע בלאל
1010דדון אליאור
1111דרגילב פיליפ
1212זגזג אליהו
1313טולדנו שושנה
1414יופה אינה
1515מהלל יעל
1616מרק שושנה
1717סוקולובסקי אנדריי
1818פלנקר מיכאל
1919פרלשטיין אודיה
2020צברי צופיה
2121רייכקינד עדנה רות
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בוגרי מחזור נד’

המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מרכז המגמה
מזכירות המגמה
מרצי המגמה
		

מר יחזקאל עזרא
גב’ גילה הרשקוביץ
גב’ גרשון נטלי ,מר חרסונסקי מיכאל ,גב’ יעקבלב טטיאנה ,גב’ כהן רינה,
גב’ צוקרמן ריטה ,גב’ קוצין אניה ,מר רגב אריה ,גב' שוורץ ויקטוריה ,גב’ שורמן שני

הנדסאי תעשיה וניהול
1.1אבוחצירה אלירן
2.2בוכריס אבירן
3.3בלפר ויקטוריה
4.4בן שושן ערן
5.5ברבי חן מריאן
6.6גוברמן ורוניקה
7.7דרביטוב מרינה
8.8וקנין הדר אביגיל
9.9יוסף אדוארד
1010יוסף נועה זוהרה
1111מלכה יניב (מכלוף)
1212נזרי נתנאל ישראל
1313פרוזנסקי אלכסנדר
1414קצב שיר אושרית
1515רזניק אליזבטה תמר
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סיימו לימודיהם כחוק (זכאים לדיפלומה) מחזור נד’
המגמה להנדסת תקשורת חזותית
מרכזת המגמה
מזכירת המגמה
מרצי המגמה
		

גב' רון עידית
גב’ סלע חן
מר אלגרט אלי ,גב’ דונייבסקי סשה ,מר סבינצר ניב ,מר פנקר יצחק ,גב’ צוקרמן ריטה,
גב' קוצ'ין הניה ,גב’ קורנבלט יוליה ,מר רבזין אלי ,גב' רון עידית

הנדסאי תקשורת חזותית
1.1אביתן אפרת חנה
2.2אהרונוב לנה אורה
3.3איבלייב ארטיום
4.4אסולין דבורה
5.5בביז'אייב ארקדי אדם
6.6בורחס סוקה מרטין
7.7בן אברהם יעל
8.8בן יוסף נעמי
9.9דדון שלוה
1010זיו-אור מוריה
1111זלטמן עידית
1212חייט אביגיל
1313ישראל חנה צירל ויקטוריה
1414לוי מלמד הדס אסתר
1515מיכאיליק מיכאל
1616קון יוליה
1717קרייף רעיה
1818רחמין אטל
1919רייס פרידה
2020שטיין לודמילה
2121שכטר איילה
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מסיימי קורסי הנדסאים 2015
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים (בוקר)
1.1אבוטבול אופיר
2.2אזולאי חלי
3.3אלקיים דנה
4.4אלקרנאוי מחמד
5.5בדש יהודה בת אל
6.6גולדנשטיין ילנה
7.7גופרמן ילנה
8.8דוידוב לימור
9.9דמרי מורן ליבנת
1010וקמן יאנה
1111חולוד דניס
1212טיומקין יבגניה

1313טייב אורית
1414יוגב אביטל
1515כהן אורית
1616כהן מאור
1717כהן מעיין
1818לבשביץ אנה
1919לובנוב דריה
2020נבוקוב פולינה
2121סלובידקר קריסטינה
2222עמית לילה
2323פטחוב טטיאנה
2424פרידמן עידו

2525צאצאשוילי שירן
2626צדיקי ערן
2727קודרינה אלכסנדרה
2828קמינצקי אירית יעל
2929קקון לימור
3030רובינשטיין הדר
3131שטרית בר
3232שלום שירז
3333שמאילוב ראוף
3434שמרי נדא
3535שפיל אולה

הנדסאי אלקטרוניקה (אביב)
1.1אברהם אביאל
2.2בולטקס רומן
3.3בן ברוך שירן

4.4גירייב ויקטוריה
5.5טבל אנדריי
6.6מימון רותם ישראל

7.7מירסון אלכסיי
8.8קרוק לאוניד
9.9שפובלוב אנטון

1515גובראן נביל
1616גנון מוני
1717דהן אברהם נהוראי
1818דהן לידור נתנאל
1919דהן פנחס
2020הכהן אבשלום
2121הרוש ירון אהרון
2222חדד מתן מרדכי
2323חלימי אביאור
2424טביב אריאל
2525יארקייב אנטון
2626יודקין קיריל
2727כהן אביעזר
2828כהן ניב

2929מדויל נהוראי אבשלום
3030מסארווה אחמד
3131סטוליאר דניס
3232סלמון אביאל
3333פירוז רון
3434פניש נדב
3535פרפרוב אלכסנדר
3636קוברמן שלומי
3737קנדלקר ליאור
3838קרמר מריוס
3939שבקוב אדוארד
4040שטוקמייסטר קונסטנטין
4141שמאילוב נתן
4242שעיה אבנר

הנדסאי חשמל (בוקר)
1.1אבו זאייד ענאן
2.2אבו מדיעם אלחוסין
3.3אבו מדיעם אלחסן
4.4אבו קוידר מעדי
5.5אוחיון יובל
6.6אוחנה חנן
7.7אליאס קובי
8.8אפריאט תומר
9.9אשטמקר עמית
1010בוכריס חיים
1111בוקשפן מאיר
1212ביטון אוהד
1313בן אבו יניב
1414בראל אפי
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הנדסאי חשמל (משולב)
1.1אברהם אסף יוסף
2.2אוחיון רועי
3.3אזולאי רפאל
4.4אז'נפה גדי
5.5אטלי ארנון
6.6אלדדה חסן
7.7אליאסי אליאור
8.8אלקרינאוי אברהים
9.9אסנוב ארנס
1010בוקרה אסף
1111בשארים יוסף

1212דנדיקר רוני
1313זורנו גלעד
1414זק אלכסנדר
1515חדד ציון
1616חקמון ניר
1717טדסה יוסף
1818טפליצקי אלכסיי
1919כהן שגיא
2020מגירה ליאון ליאור
2121מרון פליקס
2222נזרי קובי שר

2323סבג אלי
2424קוזין אנדריי
2525קורוטייב רוסלן
2626קזנוביץ סטניסלב
2727קיון רוברט רותם
2828קלפובסקי קיריל
2929קסטנבוים קובי
3030ראקוב אלכסנדר
3131רובין ירין

הנדסאי כימיה (בוקר)
1.1אבו גראד חנין
2.2אבו סבית עלי
3.3אברהם רעות
4.4אברמוב ולדיסלב
5.5אוחנה יצחק
6.6אל עוקבי עומר
7.7אלבז אלה
8.8אלמטיראת מרים
9.9אלמקייס הודיה
1010אלעטאונה באסם
1111אמאנו עינבר אסתר
1212אמטיראת דועא
1313בוכמן ג'וליה
1414ביטון ספיר
1515בן אהרון יעל

1616גבועה נוהא
1717געבאץ ראדיר
1818דהאבשה היבא
1919דיין שמעון
2020דיין שני
2121דנדיקר ברק
2222ויצמן שירן
2323זלצר אלכסנדר
2424חדאד קרן
2525טלקר נתנאל
2626יגודייב אפרת
2727כהן הדס
2828כהן מליחי מיתר
2929כהן תום
3030כץ סבטלנה

3131לופיניס נטלי
3232לצינוב מרינה
3333מאליקר עידן
3434מונשטר בתאל
3535מינקוב מיכאל
3636סבח חיים
3737סיבוני הדר
3838עטאונה הדייה
3939פולשצ'יוק ליודמילה
4040פחימה שני
4141פייר מייקל
4242פלוסקובה לריסה
4343קוליקוב ויקטוריה
4444רוזנבלט מיכאל
4545שביט רעות

הנדסאי כימיה (משולב)
1.1אבוטבול אלי
2.2אובסטרונקי גריסלדה
3.3אטיאס רפאל
4.4אלחיאני אושרי
5.5אנדרוסקי ילנה
6.6ארוטיוניאן קרסטינה
7.7בובנוב רגינה
8.8בורבלו סבטלנה
9.9גולדמן אלינה

1010דמרי אינה
1111דן שי
1212וסרלאוף סבטלנה
1313זלובין נדז'דה
1414חליוה אביעד
1515חניה עינב
1616טייבסקי יאנינה
1717ירשוב אנסטסיה
1818כהן אושר

1919לוי יעקב
2020לוי שרון
2121לנדר אולגה
2222מובשוביץ רמי
2323מזן רומן
2424סיירוב יוליה ויקטוריה
2525קוסטיקוב גלינה
2626קרבצוב נלי
2727רחמים אילנית
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הנדסאי מכונות גז טבעי (בוקר אביב)
1.1אזוט ליאור
2.2אטדגי עמית
3.3אלמיהו גאשאו
4.4ארושס דניאל
5.5ארצי רוסטיסלב רועי
6.6אשטמקאר יוחאי
7.7בוחניק יוסף
8.8גליקמן בוריס

9.9ג'רסי עידן
1010ווקנין יוגב שלום
1111יאשייב יחיאל
1212כהן אור
1313ליבשיץ חן
1414עובדיה ירין
1515פרץ אבי
1616פרץ אנה

1717קובאידזה אוטרי
1818קלנר עידו חיים
1919קקזנוב יהודה
2020רגימוב סבינה
2121שיטרית יצחק
2222שמש אור

הנדסאי מכונות תו"מ (בוקר)
1.1אוחיון יוסי
2.2אל סייד אמין
3.3בן אבו שחר דוד
4.4בן שושן מיכאל
5.5בן שטרית אלי
6.6בסטקר יקיר
7.7ברישקוב גאורגי
8.8הואשלה נימר

9.9חנוך משה
1010יבדייב פלד
1111ישראל עידן
1212לברנצ'וק ולדימיר
1313לוי בן איש חי
1414לוי קובי יעקב
1515סיצ'וב ויטלי
1616עתאמין עיד

1717פולדי שי
1818צ'רקשין ניקולאי
1919קוניו יצחק
2020קינן אלירן
2121קקון ספיר
2222שמשון אלירן

הנדסאי מכונות תו"מ (משולב)
1.1אוחיון אודי
2.2אוקנין אסף
3.3אזולי שי ישראל
4.4אנטופיצקי אלכסיי
5.5בן יעיש משה
6.6בן סימון אפרים
7.7ברכמן סמיון
8.8גאין מיכאל
9.9גונטוב אלכסנדר
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1010גונטוב מיכאל
1111גלוזמן מיכאל
1212דורושביץ' ויטלי
1313וייצמן אלכסנדר
1414ז'ידקוב ניקיטה
1515חזנוב רומן
1616טומסוב פיטר
1717כהן יעקב
1818מושיק אנטולי

1919מסטבאום גלב
2020מרום שחר
2121מרזוק תומר
2222סבאן שלומי
2323סוריה עמרי חיים
2424פוזין קיריל
2525קוז'ל ניקולאי
2626קפר יונתן יבגני

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (בוקר)
1.1אבו גאפר עבדאללה
2.2אבו מוסלח סהייב
3.3אבו סעד איהאב
4.4אבו עפאש ולא
5.5אבו קרינאת אחמד
6.6אבו רביעה עומר
7.7אבוחצירה עידן
8.8אבימן לירן
9.9אוחיון אור עומר
1010איפרגן פנחס
1111אלמליח נתנאל
1212אלפסי אמיתי
1313אלקרינאוי יאסין
1414אלקרינאוי נמר
1515ברזני שבתאי
1616גואברה מעתז
1717גולן אוהד

1818גועאן טלמור
1919גרשון שמעון
2020ויינברג גיא
2121וקסלר ליאור
2222ז'אן אבי אברהם
2323זוהר רן
2424חכימה גיא
2525טל מאיר
2626טרקין אלכסנדר
2727טרש ינאי
2828יוסופוב יבגני
2929יצחקי ורד
3030כהן שמעוני
3131מנור מאיר
3232מסעודיין והבי
3333מרדכי איתי
3434מתתיהו הכהן אלי

3535נחמני ניר
3636סאנע מנתסר
3737סויסה אוריאל
3838סנקר יונתן
3939ספיאשוילי גורמי
4040סרפתי לירון מרסל
4141עזרן שלומי
4242עטיה עמית
4343עמר מתן אליהו
4444עמר ניסים
4545עסיס ירון
4646קודריאבצב יבגני
4747קוניו דור
4848שמעיה מור
4949ששון יצחק דן

הנדסה אזרחית  -ניהול הבנייה (משולב)
1.1אבו בלאל נסים
2.2אבו גבר סלימן
3.3אבו עמרה עאדל
4.4אבו עראר שאגר
5.5אבו עשאבה עלי
6.6אבו שהאב עבד אלע'ני
7.7אבינועם דוד חי
8.8אוחיון נטלי
9.9אוחנה הלל
1010אלגריסי גיא
1111אלמלך אביתר שלמה
1212אלקרינאוי סאלח
1313אמיתי יקיר
1414אמסלם ניסים ישראל
1515ארוש שניר
1616בן לולו אסף

1717בקנוב נתן
1818גרבנב יורי
1919דוד אבי אל
2020הרשיש יעקב
2121חגורה יוסף חיים
2222יחזקאל חגית
2323כהן זוהר
2424כהן שגיב שמעון
2525לוינזון סלבה
2626לייזר איתן ולדיסלב
2727מויאל נווה
2828מושייב נליה
2929מזוז מאור
3030מנטין יובל
3131עוז עידן
3232פהימה נועם

3333פנחסוב פיני
3434קדוש אור חיים
3535קלימי אלרון
3636קנדה אברהם
3737קרייזמן אולגה
3838קרינאוי יוסף
3939רביבו הילה
4040רבינסקי איליה
4141רובין דיאנה
4242רחים נתנאל
4343רייס ברק יעקב
4444שלזינגר אלעזר
4545שמיאייב ששון
4646שפץ דוד
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הנדסאי תוכנה (בוקר)
1.1אבו גוינה מחמד
2.2אבו זקיקה מחמד
3.3אבו עשיבה יחיא
4.4אבו קרינאת זהרה
5.5אבו רקבה ג'הד
6.6אברהם אריאל
7.7איידלשטיין רן
8.8איליאייב ניקולאי
9.9אל וקילי סחר
1010אלבז רז
1111אלחבניין נוהא

1212אפרים סיוון
1313בנימינוב מיכאל
1414דאוד באהא
1515דטצ'יניה גרגורי
1616וקנין נתנאל
1717זבדיה דורון
1818זיאדנה נסרין
1919חבר שלי
2020מגידוב ארתור
2121מוסקוביץ דוד דודי
2222מירזקנדוב גבריאל

2323מירילאשוילי מרדכי מורל
2424מירסון גרש
2525מלכה דוד ישראל
2626נגאוקר ליאור
2727סויבלמן אלכסנדר
2828רפין יונה
2929שבצוב אלכסנדר
3030שטוטלנד סמי
3131שמולה רן

הנדסאי תוכנה (בוקר)  -אופקים
1.1אשכולי מרים
2.2בורק מלכה ספיר ניסה
3.3ביסמוט יהודית
4.4בנון שמחה אביגיל
5.5בצלאל בתאל
6.6הירשביין יעל
7.7זילבר שירה

8.8חודק רחל פיגה
9.9יחזקאל לאה אור
1010יצחק הלוי תמר
1111לוי לילך
1212מימון לי אור
1313פרוידמן שושנה
1414צדוק שירה אורה

1515קירשנבום אורלי
1616קשת רות
1717רגובי רחל
1818רוזנפלד עטרה
1919שי יונה ג'נט
2020שמואלי חנה

הנדסאי תעשייה וניהול (בוקר)
1.1אבו אל עסל יוסף
2.2אדרי דוד
3.3אפריאט אביאל אברהם
4.4בואנוס יניב
5.5בליטי ערגה
6.6בן יאיר מור
7.7ברסולקר נופר
8.8גבאי ניר
9.9גבסו רינת
1010האוסקר ריאן רן

1111האוסקר בן שימול לירון
1212זללוו עליזה
1313חזוט דור
1414טורדזמן אושרית
1515יהודה אביתר
1616יפרח אוריאל מאיר
1717יצחק חופית
1818לוזובסקי טטיאנה
1919מזוז חגית
2020מריאנצ'וק מיכאל

2121נגאווקר שיר
2222סבח אדי
2323סלמן אלין
2424עמר סימה
2525צח אסף יהודה
2626צ'רי דאריה
2727קריצ'מר פבל
2828תורג'מן עמרני דוריאן

הנדסאי תעשייה וניהול (משולב)
1.1אברהם צדוק
2.2איסטכרוב גבריאל
3.3גבאי שמעון
4.4וקנין חן
5.5חיימוביץ יבגניה
6.6חנניה דוד
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7.7טויזר שירן
8.8טלוליקר יקיר
9.9מרן מור
1010סוסיפטרוב אלטמן ילנה
1111סיון ליאור
1212צילקאר לינוי

1313קוקבנקר שולי
1414ראובן רועי
1515רובינוב סיון
1616תובל משה

הנדסאי תקשורת חזותית (בוקר)
1.1אידזון גלית
2.2אסולין חן
3.3בובוביץ ויקטוריה
4.4ג'יבלי יוסי
5.5ואקנין יונתן

6.6ויצמן הודיה
7.7זביאגין קסניה
8.8זנבה שלומית
9.9יאבנז'י דריה
1010כהן אושרת

1111סוסנה שמעון
1212סמוליאנסקי אלכסנדר
1313פישר חן
1414רביה כריסטינה
1515שוקרון יעל

הנדסאי תקשורת חזותית (בוקר)  -אופקים
1.1בורגוש אמיראל
2.2בן שושן בתיה
3.3ברהם אלישבע
4.4גדנקן גפן
5.5דייני אוריה
6.6היילברון איילת השחר

7.7והב חנה
8.8ווייס נחמה ליבה
9.9יהודה שרית
1010מיילס שרה רייזל
1111מרציאנו שמחה שרה
1212סגל שיינא ברכה

1313ספירו רבקה
1414פוזן תמר דבורה
1515קליין נעה
1616רובין יוכבד
1717שרגא מרגלית
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מסיימי מכינה טכנולוגית
להנדסאים

מרכזת המכינה
מזכירת המכינה
מרצי המגמה
		

גב' לירון זינו
גב' סווטה רבינוביץ'
גב' בוכניק אושרית ,גב' בלטין אינה ,מר ידעאי ציון ,מר מאיר אורי ,גב' פלייטמן אולגה,
מר פריטקין יפים ,מר צ'רטקוב בוריס ,גב' קוציי אלונה ,גב' שוקטי לירון

מכינה טכנולוגית (בוקר)
1.1אוסיפוב יורי
2.2אזולאי דוד חי
3.3איסטחרוב יורן
4.4אלחיני משה
5.5אלכסייב ילנה
6.6ביטון אוריאל
7.7ביטון עדי שמחה
8.8ביטון שרון
9.9גורנו נדיר
1010דדון אביתר

1111דהן נבו
1212הרוש יפית
1313זולקובר ולדיסלב
1414טרויאק יבגני
1515כהן ניר
1616לוי חסדאי שלומית
1717ליטבק גרטה
1818מרסיאנו אורון
1919נסירי לידור
2020סויסה תום

2121קדוש דור
2222קומי חיים
2323קטנוב גבריאל
2424קראדי אביב
2525קרינאוי מחמד
2626רגיני רן
2727שוישה נווה
2828שטרית מוריאל

2020ברונשטיין בן
2121ברמי עדן
2222גברילוב אנסטסיה
2323גרינולד נעם
2424דהן עדי
2525דמטרייב מיכאל
2626דנינו משה
2727ונט טל
2828זגורי נווה
2929זגורי נתנאל
3030זגזג דור
3131ז'רקוב רומן
3232טיזזו אידגו
3333טקטוק משה שקד
3434יהודה ענת
3535יעקובוב רופט
3636כהן עומרי
3737לנטה עומרי עמנואל
3838מורדו גיא

3939מנגיסטו מנסבט
4040מרזוק דקל
4141סבן יאיר יהודה
4242סיביליה עופר
4343פנקס רונן
4444פסקל ערן
4545צ'צ'קו נתן
4646קובליוב טטיאנה
4747קיעאן עותמאן
4848קנפו אלעד
4949רבוח מידן
5050רואמי שי
5151רז'בינסקי דניס
5252רחמים רונן
5353שבת סרגיי
5454שוילי יוסף
5555שוקרון רועי

מכינה טכנולוגית (בוקר אביב)
1.1אבוחצירה דור
2.2אביטן עדן
3.3אברג'ל דניאל
4.4אגזיאמוב מיכאל
5.5אדרי נועם
6.6אטיה עדן
7.7אייזנשטיין יורי
8.8איכילוב ורוניקה
9.9אלמליח לידור אלברט
1010אלעוקבי לואי
1111אלקיים אור
1212אשתו רוני
1313בוחדנה בתאל
1414ביטון עדן
1515בלוכמן עדין
1616בן ישראל יזהר אלעזר
1717בן שמחון אלון
1818בן שמעון נתנאל
1919בנישתי שי
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בוגרי מכינה טכנולוגית
מכינה טכנולוגית (ערב)
1.1אבו אלקיעאן רפיק
2.2אבו עפאש תומר
3.3אבוקראת מאיר
4.4אבוקרט יוסף
5.5אברהם כפיר
6.6אברמוב איליה
7.7אברמוב סבינה
8.8אהרון עמית
9.9אוחיון יוסף אליהו
1010אטרש יונס
1111אלאטרש אחמד
1212אלוג חאלד
1313אלפסי אמיר
1414אסטנובסקי אייל
1515אפנג'ר עומרי
1616בבייב טימור
1717בוגנים חניאל
1818בונדר דניס
1919בורנילי דוד אבידור
2020ביטון נתאל
2121בן סימון אריק
2222בן שושן עדן
2323בן שושן שלו
2424בסט אלירן
2525גאגי ברוך שי
2626גונצ'רנקו אדוארד
2727גופאילו פולינה
2828גרונוב עופר
2929דדשב דניאל

3030דובקין יקטרינה
3131דונץ דמיטרי
3232דנילוב אדוארד
3333ולייב רומן
3434וקנין אדם חיי
3535וקנין גיא
3636זגורי נתנאל
3737זכרוב אירנה
3838חברו ספיר
3939חדידה יצחק
4040חודקובסקי יבגני
4141חווה אביב
4242חווה טל
4343חורי שי
4444חלימי אביאור
4545טבצניקוב אנטון
4646טלמאזן רוסטיסלב
4747טפליצקי מרק
4848יהודה עידן
4949יצחקי בר בתי
5050כהן אביתר
5151לוברסקי קונסטנטין
5252לוסקי עידו
5353לוריא בן
5454ליברטי אור
5555מאלנקר רועי
5656מורוזוב אנה
5757מזין גיא
5858מרואני אביאל

5959משה אלירן
6060נחום בן
6161סלומון אלירן
6262סמירנוב איוון
6363סקלר עדן
6464פולונסקי רפאל
6565פומלניקוב אנדרי
6666פיטוסי אושרת
6767פנחסוב דוד
6868פריד אוריה
6969פרץ שגב
7070פרש שלומי
7171צזנה אביחי
7272צירליס לאוניד
7373קוגור ודים
7474קולברג עידו
7575קורלט אנטון
7676קמחי יונתן
7777קמחי מוריס מור
7878קסוס עדי
7979קרבצוב אינגה
8080קרקיס דוד
8181רוזנצבייג איגור
8282שאולוב קרן אור
8383שלום אוריה
8484שמגר אייל
8585שקורי אוהד

מכינה טכנולוגית אשנ"ב
1.1אבנעים מיטל
2.2אליהו סיגל
3.3בן סימון ניסים
4.4ברנשטיין בוריס
5.5דוידוב אוולין
6.6וירמיאס אורלי
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7.7ועקנין שני
8.8ורטהיים גיל
9.9טרגר רועי
1010יאיר הדסה
1111מגידיש גבריאל
1212פרוקוביץ אמיל

1313צרפתי ריקי
1414קנבסקי יפים
1515קרן כץ רונית
1616שיסטרמן ויקטוריה

בוגרי המרכז להכשרה
והשתלמויות

ראש מדור
רכז מסע
		
מזכירה
מרצים
		
		
		
		
		
		

מר מיכה פז
דניאל נסיבוב
גב' רינה ויינר
מר אבי סולימני ,גב' אושרית בוחניק ,מר איגור יבלונסקי ,גב' אינה ברוק ,גב' אינה קליין,
מר אלי רבזין ,מר אמיל טבוסוב ,גב' הניה קוצ'ין ,גב' ויקטוריה שוורץ ,גב' אירנה שפט,
ד"ר אלכס מישלביץ ,מר דני נסיבוב ,מר זאב קויפמן ,גב' יוליה גולדבאום,
גב' לאה מרקלס ,מר לוי עמוס ,מר מקסים דרוז'ינה ,גב' נטלי גרשון,
מר ניקולס סמירנוב ,גב' סשה דונייבסקי ,גב' חורי עטרה ,גב' ענת סמואל,
מר פליקס קול ,מר צבי ויינר ,מר ציון שושן ,מר רומן מלניק ,מר רמי טולדנו,
מר שלמה קיסוס

השתלמויות למפעלים
קורס לוגיסטיקה -
טבע טק
1.1אבוקסיס אורן
2.2אברהם דוד
3.3בן הרוש יניב
4.4גרינברג רוברט
5.5גריצנשטיין מיכאל
6.6וולושין סרגיי
7.7זובאידוב דמיטרי
8.8זרך אלכס
9.9חדרי יעקב
1010מרחום ישעיהו
1111נגאסי בלטה
1212נקש יוסף
1313עמראוי יניב
1414פאיזייב אלכסנדר
1515פליישמכר אלכס
1616קרוט סרגי
1717ששון קובי

מפעילי מתקנים כימיים -
טבע טק
1.1אבטאן שלומי
2.2אברמוב ולדיק
3.3אואקו ניסן
4.4אזולאי רפי
5.5אמזלג רמי
6.6אמסלם משה
7.7אנגלמן ערן
8.8בהטה אבי
9.9בן סימון לואיס
1010דרום ישי
1111וקנין אלירן
1212זוארי ליאור
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1313ז'וצו'נקו אלכסיי
1414זורבסקי ויצסלב
1515כהן שי
1616כהן שי
1717כראדי חיים
1818מונסוניגו מתן
1919מלכה אליאור
2020סולייב אלכסנדר
2121צדיקי מאור
2222קנדלקר ינאי
2323קסאי אברהם
2424שוורץ תומר
2525שיר חגי
2626שמחה דורון

מפעיל מתקנים כימיים -
כימיקלים לישראל
1.1אטיאס רפאל
2.2איצקוביץ גל
3.3אלדי אוהד
4.4אלון בן
5.5אסולין משה
6.6ארונוב גבי
7.7אתל אלברט
8.8בר גדי
9.9גלייזר קיריל
1010דהן אלירן
1111זגורי טל
1212יבדייב ולדימיר
1313יגיאייב מרק
1414יחיא ניב
1515יפת גיא
1616כהן שליו
1717לוברסקי אלכסנדר

1818ליאור אורי
1919מוחה רן
2020מוסקוביץ פאול
2121מלול לידן
2222נעים רועי
2323סאעת רועי
2424עטר אושרי
2525עמר רועי
2626פלבינסקי שקד
2727רנקנצינסקי יבגני
2828שחר משה
2929שטרית נוריאל

חשמל מתח גבוה  -קמ"ג
1.1אזולאי יצחק טל
2.2אזנאוו מולוגטה
3.3אלגום איתמר בנימין
4.4אסל תומר
5.5ביטון לירון
6.6בלילה רון
7.7זינגר דוד בצלאל
8.8טל שלומי
9.9כלפון אליאב אהרון
1010לוי בן
1111מודזגברשווילי אברהם אבי
1212ממן אביאל
1313סגמן משה
1414פלדמן איגור
1515קדוש חנן
1616רזפורקר אמיר
1717רחמים אסף
1818רחמין רובי ראובן

קורסי הכשרה מקצועית
חשמלאי מוסמך אחזקה
1.1אבו מדעים מאהר
2.2אבו פריח אברהים
3.3אטיאס יוחאי ישראל משה
4.4בוזגלו שלומי
5.5ברסקי דוד
6.6גיליאדוב ניסן
7.7דוד שמעון
8.8דמרי יגאל
9.9ווסיהון אנגאו
1010כהן עמוס
1111מויאל אילן
1212עמר דוד
1313ענקי ניר
1414פרקש שמעון

קורסים עסקיים בפיקוח
עיצוב גרפי ממוחשב –
תוכנית מסע
1.1אמינוב אליאזר
2.2בורדין ואדים
3.3בליאייבה יקטרינה
4.4גופלובה ולריה
5.5האורילוביץ מרינה
6.6הברילובה מרגריטה
7.7הגרקינה הנה
8.8הוריונוב דמיטרי
9.9וילנסקי ולדיסלב
1010יאנושקביץ איגור
1111יאקובובה מרינה
1212יסקוב ישי
1313לינקוב איליה
1414לישנבה אנסטסיה
1515מוסקלנקו קסניה
1616פרונסקה אולנה
1717צ'וסובה אלכסנדרה
1818צ'רוינסקה אלכסנדרה
1919קודריאבצב אולגה
2020קודריאבצב אנדריי
2121קוזמנקו ויטה
2222קראז'ב סרגיי
2323רומשקין טטיאנה
2424רומשקין יבגני

1515קוגן אדוארד
1616קריספל ניסים
1717רבינוביץ חנן
1818רודיטי (גולד) ג'אק
1919שוסטק סרגי

חשמל מתח גבוה
1.1אורי ניצן ששון
2.2ארץ קדושה דוד
3.3יוספה מיכאל
4.4לוזנר איליה
5.5מלמוד גרמן
6.6משיחוב עמנואל
7.7נברו אנטוני
8.8עמר ערן

2525ריבקה אנסטסיה
2626שליאכטר מיכאל
2727אדמובה יוליה
2828אוסנקו בוריס
2929אנטוננקו יוליה
3030ארטיומנקו ולנטין
3131ברזיצ'נקו פאבל
3232ברנוב קיריל
3333גולובנובה נדג'דה
3434גולוחה אנסטסיה
3535גונצ'ר מקסים
3636גרינשפון דניאל
3737גרישנוב יורי
3838גרלנץ יוליה
3939גרסימצ'וק אולגה
4040וורונובה אליסה
4141חנטייב מיכאל
4242טקצ'נקו יוליה
4343לושצ'ינינה אלכסנדרה
4444ליפסקי דמיטרי
4545מאידניץ מרינה
4646מדבדובסקי יבגני
4747מובשוביץ יקטרינה
4848מקסיוק נדג'דה
4949מרקושין אלכסי

9.9עמרם לי און
1010ענבר יריב
1111פרבר אלכס
1212פרץ נתנאל
1313מירוצניק אייל
1414סאפי איוב
1515אברמוביץ סאשה
1616דויטדי דוד
1717חדד יאיר חנון דני
1818חסן חוסאם
1919טסלר עומרי
2020לוי עדיאל
2121פודולבסקי יורי
2222רחמים רוזן
2323שניידר גנדי
5050מרקושינה דריה
5151סוקולסקה יוליה
5252סטפנובה אילונה
5353סנדרוביץ מרים
5454סריבן לובוב
5555פוקינה ורברה
5656פורוכניצקי רוסלן
5757פנסיוק ארטיום
5858צ'רננקו דניאל
5959צ'רננקו דניס
6060צ'רננקו פולינה
6161קוגן ואלרי
6262קוטלר איגור
6363קוליניצ'ב פיודור
6464קונדרטנקו ולדימיר
6565קפלוביץ מיכאל
6666קרסנופולנסקי מקסים
6767רודזיס מירוסלב
6868שוריחין איגור
6969ששינה יוליה
7070
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בוגרי המרכז להכשרה והשתלמויות
הכנה למבחן רישוי
רופאים  -תוכנית מסע
1.1אברוטינה ילנה
2.2אברמובה אינגה
3.3אוסיפנקו לודמילה
4.4אל הוזייל עאדל
5.5אלכסנדרובה אירינה
6.6בבדג'אנובה לולה
7.7בוגצ'בה מריה
8.8בלוך דיאנה
9.9בליך אלכסי
1010ברגר נטליה
1111ברודסקיה יאנינה
1212ברזניצ'נקו אירינה
1313ברסון אלכסנדר
1414ברסון מיכאל
1515גוטשטיין יוליה
1616גונצ'רוב דמיטרי
1717גניס קסניה
1818דרין אנדריי
1919ויניקובה אנסטסיה
2020ויקניאנסקי בוריס
2121זכריאן ויקטוריה

30

2222חובטה סבטלנה
2323לודיינסקי ולאדיסלב
2424לודיינסקי ולאדיסלב
2525לפקין אנדריי
2626מזלין יוליה
2727מנזיוס ויאולטה
2828נוביצ'קובה טטיאנה
2929סמנדייב אולג
3030פורמן דמיטרי
3131פקליס מרינה
3232פריצקר מריה
3333צליחין לב
3434קדצקי ניקולאי
3535קדצקיה קריסטינה
3636קוגן סרגיי
3737קנבסקי יעקב
3838קרינאוי נאדם
3939רויטר יקטרינה
4040שגינוב יקטרינה
4141לדיצ'וק יקטרינה
4242ליחציבה אירינה
4343סמצ'נקו יורי

מולטימדיה  -תוכנית
מסע

1.1בוגדנוב ויאצסלב
2.2בוגדנובה אולנה
3.3בקרנייב סרגיי
4.4גרמן יבגני
5.5דרבקין יורי
6.6וורונצוב סטניסלב
7.7זברמנה אירינה
8.8זברמניי אלכסדר
9.9מאייזליק אפולינריה
1010סלאוייבה קריסטינה
1111פנקין תיכון
1212צ'קוילזדה איה
1313קוגן ויקטוריה
1414קים אלכסיי
1515קמנצקי רומן
1616קרצ'מר ודים
1717ראינינה אולגה
1818רוסקובה דיאנה
1919רופמן מרינה
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