
ר"מפמסמל מגמהשם המגמהשם הבעלות על המוסדת/שם המנהלשם המוסדישובסמל מוסדמס

מספר 

תלמידי 

א"י

מספר 

תלמידי 

ב"י

מס 

רכז מלווהשמות המנחיםמכללה/שם מפעלכיתות

רשת אורטר דוידית שביט"דאורט רמותירושלים141010

הנדסת אלקטרוניקה 

181שלומי אחנין1140ומחשבים

סיון טכנולוגיות מתקדמות הר 

ליפשיץשנהב יהודהחוצבים

רשת אורטר דוידית שביט"דאורט רמותירושלים141010

הנדסת אלקטרוניקה 

201שלומי אחנין1140ומחשבים

סיון טכנולוגיות מתקדמות הר 

ליפשיץשנהב יהודהחוצבים

רשת אורטשלום ויילאורט ספניאןירושלים170514

הנדסת אלקטרוניקה 

סיגלשנהב יהודהאינטל ירושליים91שלומי אחנין1140ומחשבים

רשת אורטשלום ויילאורט ספניאןירושלים170514

הנדסת אלקטרוניקה 

סיגלשנהב יהודהאינטל ירושליים131שלומי אחנין1140ומחשבים

צ"עיריית ראשלדליה ישעיהגימנסיה ריאליתראשון לציון

מערכות בקרה 

סיגלדוב אלעד131SESשלומי אחנין3310ואנרגיה

צ"עיריית ראשלדליה ישעיהגימנסיה ריאליתראשון לציון

מערכות בקרה 

סיגלאיציק כהן101SESשלומי אחנין3310ואנרגיה

בית המדרש לתורה והוראה אלון מורהנועם נבואל ארציאילון מורה441220

מערכות בקרה 

נטעהופמן חשמל ותעשיות151שלומי אחנין3310ואנרגיה

בית המדרש לתורה והוראה אלון מורהנועם נבואל ארציאילון מורה441220

מערכות בקרה 

נטעאמקה151שלומי אחנין3310ואנרגיה

נשי אמיתמיכל פלדתיכון אמית המררחובות444364

הנדסת אלקטרוניקה 

סיגל221SENSOGUARDשלומי אחנין1140ומחשבים

נשי אמיתמיכל פלדתיכון אמית המררחובות444364

הנדסת אלקטרוניקה 

121שלומי אחנין1140ומחשבים

הנדסה חקלאית של משרד 

,החקלאות

שגיא , תומר לוי

סיגלברקאי

רשת אורטאברהם סערש מקס שיין"אורט ערחובות470054

מערכות ייצור 

סיגלאשר בניסטיאלביט201ירון דופלט1010ממוחשבות

רשת אורטאברהם סערש מקס שיין"אורט ערחובות470054

מערכות ייצור 

סיגלאלביט191ירון דופלט1010ממוחשבות

רשת עמלמירי ענני'עמל אפתח תקוה470070

מערכות ייצור 

איגוד המוסכים1ירון דופלט1040ממוחשבות

ל קובי "סמנכ

נטעאביטל

רשת עמלמירי ענני'עמל אפתח תקוה470070

מערכות ייצור 

איגוד המוסכים201ירון דופלט1040ממוחשבות

ל קובי "סמנכ

נטעאביטל

נטעטלי רוזנצוויג201ECIאבי כהן3510תקשוברשת עמלמירי ענני'עמל אפתח תקוה470070

רשת אורטורד דברתיד ליבוביץנתניה470096

הנדסת אלקטרוניקה 

נטערוטם יעוץ וניהול141שלומי אחנין1140ומחשבים

רשת אורטורד דברתיד ליבוביץנתניה470096

הנדסת אלקטרוניקה 

101שלומי אחנין1140ומחשבים

הנדסה חקלאית של משרד 

נטעהחקלאות

עיריית יבנהאורית גור כהןגינסבורג האורןיבנה470963

הנדסת אלקטרוניקה 

סיגלאורבוטק251שלומי אחנין1140ומחשבים

סיגלהפתוחה' האונ251שי סעדון1710ניהול עסקיעיריית יבנהאורית גור כהןגינסבורג האורןיבנה470963

ליפשיץהרצל לילינבלום+פייטון+אוליביה171שי סעדון1810תעשייה וניהולרשת אורטסמדר צלראורט סינגלובסקיתל אביב570077

ליפשיץהרצל לילינבלום+פייטון+אוליביה201שי סעדון1810תעשייה וניהולרשת אורטסמדר צלראורט סינגלובסקיתל אביב570077

201אלון גלבמן1920תיירות ופנאירשת אורטסמדר צלראורט סינגלובסקיתל אביב570077

גן לאומי +משרד התיירות

ליפשיץיריד התיירות הבינלאומי +קיסריה

ליפשיץ90דקה +הילטון131אלון גלבמן1920תיירות ופנאירשת אורטסמדר צלראורט סינגלובסקיתל אביב570077

7

8

9

10

11

סיגל צופיתת"אינטל פ16181 שלומי אחנין

4440065

5

ת"אמיפיני חזיזישיבת אמית אלירזפתח תקוה6442426

הנדסת אלקטרוניקה 

1140ומחשבים

נטע רשת אורטשירין נטור חאפי

מערכות בקרה 

שמעון ביגרון, יסמין סלע שגיאחברת החשמל171שלומי אחנין3310ואנרגיה אורט לוד ערבי

1

2

לוד3417204

https://www.seseducation.co/
https://www.seseducation.co/
http://www.sensoguard.com/
http://www.ecitele.com/


201אבי כהן1450הנדסת תכנהרשת אורטסמדר צלראורט סינגלובסקיתל אביב570077

מחלקות ההנדסה -משרד החינוך

ליפשיץ(סיימון+אלון ויג )

221אבי כהן1450הנדסת תכנהרשת אורטסמדר צלראורט סינגלובסקיתל אביב570077

מחלקות ההנדסה -משרד החינוך

ליפשיץ(סיימון+אלון ויג )

סיגלבינת 151אבי כהן1450הנדסת תוכנהרשת אורטשלומי דנוןאורט למדעים וטכנולוגיהחולון570168

3/181wochitאבי כהן1450הנדסת תוכנהרשת אורטשלומי דנוןאורט למדעים וטכנולוגיהחולון570168

אבי , כפיר מסיקה

סיגלבראל

רשת אורטדני פרץאורט גבעתייםגבעתיים570200

הנדסת אלקטרוניקה 

ליפשיץאבינועם שור, בינימין, גדי ויינרספיבק+מילבת321שלומי אחנין1140ומחשבים

רשת אורטדני פרץאורט גבעתייםגבעתיים570200

הנדסת אלקטרוניקה 

ליפשיץספיבק+מילבת331שלומי אחנין1140ומחשבים

רשת עמלאבי מידן מדמוןהולץחולון570044

מערכות בקרה 

סיגלאיציק כהןברייטסורס181שלומי אחנין3310ואנרגיה

רשת עמלאבי מידן מדמוןהולץחולון570044

מערכות בקרה 

שלומי אחנין3310ואנרגיה

 מתוך 5

32, 

ריוגלאס1 פרויקטים

רשת עמלסיגל רוזן('ב)הרב תחומי , עמל פתח תקוה470591

הנדסת אלקטרוניקה 

נטעאמנון היינה381EIMשלומי אחנין1140ומחשבים

נטער הדר הלר"דחקר ימים ואגמים391שלומי אחנין1610ביוטכנולוגיהרשת עמלסיגל רוזן('ב)הרב תחומי , עמל פתח תקוה470591

רשת עמלמקס סיוןשבח מופתתל אביב570051

מערכות ייצור 

נטעעדנה עירון241ITSירון דופלט1010ממוחשבות

152אבי כהן1450סייבר-הנדסת תכנהרשת עמלמקס סיוןשבח מופתתל אביב570051

מחלקות -משרד החינוך

+ (סיימון דדון+אלון ויג)ההנדסה

נטעת"מינרווה פ

נטעאריאלהלילנבלום251שבח מופתתל אביב570051

נטעאפסילון251שי סעדון1720חשבונאות-ניהול עסקירשת עמלמקס סיוןשבח מופתתל אביב570051

נטעהוד השרון-קרמבה181אבי כהן1450הנדסת תוכנהת"אמייונתן ברליןבר אילןגבעת שמואל571109

181אבי כהן1450הנדסת תוכנהת"אמייונתן ברליןבר אילןגבעת שמואל571109

אלון /משטרת ישראל/סיטדל

נטעאיגוד המוסכים/ויג

ליפשיץמוזיאון לילנבלום+(לאונרדו)פתאל 1742שי סעדון1710ניהול עסקיעיריית ראשון לציוןעדנה וידלמקיף מעין ראשוןראשון לציון444257

ליפשיץמקסטק22282הנדסת תכנהעיריית ראשון לציוןעדנה וידלמקיף מעין ראשוןראשון לציון444257

ליפשיץאלביט חלל+ברקת81-אויר וחללעיריית ראשון לציוןעדנה וידלמקיף מעין ראשוןראשון לציון444257

ליפשיץמוזיאון הרצל לילנבלוםק+פתאל8102שי סעדון1710ניהול עסקירשת אורטסני ניסן כרמליאורט גאולהתל אביב21444257

סיגלמכון וולקני131אילת אברהם1610ביוטכנולוגיהעיריית נס ציונהירון גרברש גולדה"תיכון ענס ציונה499681

סיגלר הדר הלר"דחקר ימים ואגמים+קמדע121אילת אברהם1610ביוטכנולוגיהעיריית נס ציונהירון גרברש גולדה"תיכון ענס ציונה499681

סיגלר הדר הלר"ד151btgאיןאילת אברהם1610ביוטכנולוגיהעיריית יבנהגליה חיה טרםתיכון אלון גינסבורגיבנה24444653

ליפשיץמכון וולקני39292אילת אברהםביוטכנולוגיהעמלשרה הלפריןעמל ליידי דייויסתל אביב25570036

ליפשיץמחלקות ההנדסה-משרד החינוך7-1אבי כהן1450הנדסת תכנהא"עריית תיוסף שרמןתיכון ראשיתתל אביב26540187

27144329

-מכבים -מודיעין

12122אבי כהן1450הנדסת תכנהרעות-מכבים -מודיעיןגלית בר אלתיכון מוררעות

 )מחלקות ההנדסה-משרד החינוך

הודיה(עינת גנדלר

נטעהמועצה לשימור מורשת ישראל1

סימנס322אין

34

סיגל

עיריית קרית אונוציפי רוזנבוים

הנדסת בנייה 

121028ואדריכלות

עינת שרייבמן 

פיינהולץ

16

17

18

19

23

20

תיכון בן צביקרית אונו22540286

עיריית כפר קאסם

מערכות בקרה 

שלומי אחנין3310ואנרגיה

12

13

14

איאד עמר מקיף כפר קאסם כפר קאסם 800086 15

http://www.eimesc.co.il/
http://www.its-eng.com/he


28344911

-מכבים -מודיעין

רעות-מכבים -מודיעין' אורט עירוני דרעות

הנדסת אלקטרוניקה 

221שלומי אחנין1140ומחשבים

במקום )י אהרון "אושרה התנסות ע

הודיה(ב"טו

נטע13/10/16נקבעה פגישת היכרות 2עינת קריצמן2010עיצוב המוצרנתניהתיכון אלדדנתניה29441097


