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 2מגמה  1מגמה  שם תלמיד :כיתה

   אומנות הקולנוע אבוטבול אורי 1י 

   אומנות הקולנוע אפרתי תומר 1י 

   אומנות הקולנוע ארביב נועה 1י 

   אומנות הקולנוע ארז שירה 1י 

   אומנות הקולנוע גבאי עומר 1י 

   אומנות הקולנוע גובני איתי 1י 

   אומנות הקולנוע גוסלקר מאור 1י 

   אומנות הקולנוע גלימידי יובל 1י 

   אומנות הקולנוע גנות איתי 1י 

   אומנות הקולנוע דנון יהלי 1י 

   אומנות הקולנוע דוננה גלי 1י 

   אומנות הקולנוע דרור יפתח 1י 

   אומנות הקולנוע הבר יואב 1י 

   אומנות הקולנוע הרמן נויה 1י 

   אומנות הקולנוע זמיר מאיה 1י 

   אומנות הקולנוע יקר ירדן 1י 

   אומנות הקולנוע לוי ירין 1י 

   אומנות הקולנוע מוסאי ליאן 1י 

   אומנות הקולנוע מזרחי אלעד 1י 

   אומנות הקולנוע מטקלף סאם 1י 

   אומנות הקולנוע מיכאל שרון 1י 

   אומנות הקולנוע סלעי מאור 1י 

   אומנות הקולנוע סקף ליבי 1י 

   אומנות הקולנוע רובינסקי ליאב 1י 

   אומנות הקולנוע רון טל 1י 

   אומנות הקולנוע ששון רותם 1י 

   מדעי החברה אברמוב קרין 2י 

   מדעי החברה לביא רות 2י 

   ביולוגיה וינשטיין סינדי 2י 

   ניהול עסקי זהר וייל ימימה 2י 

     חבזו אלירן 2י 

     סמדג'ה רום 2י 

   ניהול עסקי טילקין טל 2י 

   ניהול עסקי ישראלי טל 2י 

   פיזיקה נפתלי מיקה 2י 

     לוי אביב 2י 

     תדמור מאיה 2י 

   ניהול עסקי סלימהוג'יץ נועה 2י 

   מדעי החברה גנאח שיראל 2י 

   ביולוגיה הקס טלי 2י 

   ניהול עסקי בריגר יותם 2י 

   ניהול עסקי חבר עילי 2י 
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     קוזמיצ'וב קווין 2י 

     רשף עומר 2י 

   ביולוגיה גורבנקו אנסטסיה 2י 

   ניהול עסקי קובלנוב גבריאלה 2י 

   ניהול עסקי אחדות יונתן 2י 

   עיצוב חזותי יוזף תומר 3י 

   עיצוב חזותי נוביצקי עדלינה 3י 

   עיצוב חזותי נפסו נארת 3י 

   עיצוב חזותי קוקולייב רונלד 3י 

   עיצוב חזותי בולימה ג'סיקה 3י 

   עיצוב חזותי גלעדי מאי 3י 

   עיצוב חזותי בורודצקי לי 3י 

   עיצוב חזותי בורשטין מעין 3י 

   עיצוב חזותי בנגל נוי 3י 

   עיצוב חזותי גוזלן איתי 3י 

   עיצוב חזותי דרוק ליאור 3י 

   עיצוב חזותי ויזר תומר 3י 

   עיצוב חזותי ולנר שירי 3י 

   עיצוב חזותי טילבור מיה 3י 

   עיצוב חזותי לוגסי עיליי 3י 

   עיצוב חזותי לוי נופר 3י 

   עיצוב חזותי מלכה גל 3י 

   עיצוב חזותי נוי מיאל 3י 

   עיצוב חזותי סטולרו צוף 3י 

   עיצוב חזותי פאר דוד 3י 

   עיצוב חזותי פלד יהלי 3י 

   עיצוב חזותי קוגלר אביב 3י 

   עיצוב חזותי קורן איליי 3י 

   עיצוב חזותי רוזנברג נעמה 3י 

   עיצוב חזותי ששון גילי 3י 

   עיצוב חזותי תמיר הילה 3י 

 אומנות מדעי החברה שלה תהל 4י 

 קולנוע מולטיטק גואטה רוי 4י 

 אמנות ביולוגיה גורלט נטע 4י 

 ביולוגיה מולטיטק ברון עומר-בלנק 4י 

 כימיה ניהול עסקי לרר יהלי 4י 

 מדעי החברה ניהול עסקי שפירא רוני 4י 

 מדעי המחשב ביולוגיה הררי בן 4י 

 מדעי המחשב ערבית נוימן נימרוד 4י 

 מדעי המחשב פיזיקה אלבזיס שירה 4י 

 מדעי המחשב פיזיקה גולדברג יאיר 4י 

 מדעי המחשב פיזיקה מבורך ברק 4י 

 מדעי המחשב פיזיקה צרפתי רועי 4י 
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 מדעי המחשב פיזיקה רומם נעה 4י 

 מדעי המחשב פיזיקה שטרסברג דניאל 4י 

 מדעי המחשב פיזיקה שפירא גיא 4י 

 מחשבת ישראל מדעי החברה מיכאל אביב 4י 

 עבודות גמר פיזיקה נצר יואב 4י 

 פיזיקה מולטיטק בן גרא יהל 4י 

 קולנוע גאוגרפיה תדמור תומר 4י 

 קולנוע מדעי החברה ארז אלה 4י 

 קולנוע מדעי החברה דרנג מאיה 4י 

 קולנוע מדעי החברה יקיר רעות 4י 

 קולנוע מדעי החברה ראובן אביה 4י 

 קולנוע ביולוגיה קורן עילי 4י 

 קולנוע ניהול עסקי מימון אסף 4י 

 קולנוע ערבית גרינברג נעם 4י 

 קולנוע ערבית סאקס מיכאל 4י 

 קולנוע פיזיקה עדות יהל 4י 

 תאטרון ביולוגיה וייצר תמר 4י 

 תיאטרון מדעי החברה לוי אלה 4י 

 תיאטרון ביולוגיה עדות עופרי 4י 

   גאוגרפיה כהן גיא 4י 

   מדעי המחשב פרימו עינב 4י 

   מדעי המחשב רונאי אורן 4י 

   עיצוב חזותי ארנפלד אפי 5י 

   עיצוב חזותי יוסף בת אל 5י 

   עיצוב חזותי לויט מיקה 5י 

   עיצוב חזותי מגן רועי 5י 

   עיצוב חזותי מוסאי יהונתן 5י 

   עיצוב חזותי מעיין יובל 5י 

   עיצוב חזותי פרס עוז 5י 

 אומנות מדעי החברה אליאלי עמית 6י 

 ביולוגיה מולטיטק ארביב רואי 6י 

 גיאוגרפיה מדעי החברה דוננה שיר 6י 

 אומנות מדעי החברה דוננפלד ליה 6י 

 אומנות מדעי החברה עמוסי נטע 6י 

 אומנות ביולוגיה עברי גילי 6י 

 אומנות ביולוגיה קאוק עינה 6י 

 אומנות ביולוגיה רחמינוב יונתן 6י 

 אומנות ערבית שמבן אסף 6י 

 אמנות פיזיקה בן מרגי כפיר 6י 

 כימיה פיזיקה בלושטיין ג'ון 6י 

 גיאוגרפיה ניהול עסקי הולץ ליאור 6י 

 כימיה הסטוריה בר זיו רותם 6י 

 כימיה הסטוריה רובינשטיין מאי 6י 
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 כימיה מדעי החברה הררי יואב 6י 

 כימיה מדעי החברה רומנו נגה 6י 

 כימיה ביולוגיה יצחקוב רוני 6י 

 כימיה ערבית גבאי שזר נופר 6י 

 כימיה ערבית יקיר עומר 6י 

 כימיה ערבית לוטרובסקי ג'ק 6י 

 כימיה ערבית ענבר אימרי 6י 

 מדעי החברה מוסיקה רייכמן מתיו 6י 

 מדעי המחשב פיזיקה גלילי גל 6י 

 מדעי המחשב פיזיקה שגיא רועי 6י 

 מחשבת ישראל ניהול עסקי רצון יולי 6י 

 עבודות גמר מדעי החברה פלהיים אור 6י 

 עבודות גמר ביולוגיה קרניאל עומר 6י 

 עבודות גמר ביולוגיה רודיטי נועה 6י 

 עבודות גמר ערבית רז יותם 6י 

 פיזיקה מולטיטק ארד אורי 6י 

 קולנוע גאוגרפיה רוטשטיין עומר 6י 

 קולנוע ניהול עסקי באום ענבר 6י 

 תאטרון מדעי החברה ניזדוק אורן 6י 

 תיאטרון מדעי החברה בנאי שחף נינה 6י 

   ערבית גל אורי 6י 

     ארז אביגיל 6י 

 אומנות מדעי החברה בראון ליהי 7י 

 אומנות מדעי החברה סימון מיקה 7י 

 אומנות ביולוגיה כהן אבישג 7י 

 ביולוגיה מולטיטק ארביב רועי 7י 

 גיאוגרפיה ערבית סמיה אורי 7י 

 גיאוגרפיה מולטיטק גל עילאי 7י 

 כימיה מדעי החברה הראל ליהיא 7י 

 כימיה מדעי החברה מיה רוני 7י 

 כימיה פיזיקה איתן עילי 7י 

 מדעי החברה מוסיקה ביביאן דניאלה 7י 

 מדעי החברה מולטיטק פלהיים ים 7י 

 מדעי המחשב גאוגרפיה אליאסף רועי 7י 

 מדעי המחשב ערבית ויצמן עלמא 7י 

 מדעי המחשב ערבית כהן עדות שלו 7י 

 מדעי המחשב ערבית סימון נבו 7י 

 מחשבת ישראל גאוגרפיה כצנלסון נהר 7י 

 מחשבת ישראל ערבית נוימן הגר 7י 

 מחשבת ישראל ערבית שנהב רועי 7י 

 עבודות גמר ניהול עסקי ענבר שיר 7י 

 עבודות גמר ניהול עסקי שפיר רותם 7י 

 עבודות גמר פיזיקה הלר עילי 7י 
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 ערבית מולטיטק שניג בר 7י 

 פיזיקה מוסיקה וונה ליה 7י 

 פיזיקה מולטיטק חן אורי 7י 

 קולנוע גאוגרפיה שמבן אורי 7י 

 קולנוע מדעי החברה אבן טוב רוני 7י 

 קולנוע מדעי החברה אשל רז 7י 

 קולנוע ביולוגיה לחכים יהלי 7י 

 קולנוע ניהול עסקי רוזנבלום עומר 7י 

 קולנוע ערבית ארז אסף 7י 

 תיאטרון מדעי החברה דנוס שיר 7י 

 תיאטרון מדעי החברה ניב מיה 7י 

 תיאטרון פיזיקה סלע מעין 7י 

   גאוגרפיה מרגוליס עודד 7י 

 אומנות מדעי החברה כהן ירדן 8י 

 גיאוגרפיה מולטיטק סימוביץ נגה 8י 

 כימיה גאוגרפיה אבנרי עומר 8י 

 כימיה מדעי החברה רומנו פז 8י 

 כימיה מדעי החברה שקד גילי 8י 

 כימיה ביולוגיה דייגי דניאל 8י 

 כימיה ביולוגיה שפר רועי 8י 

 כימיה ניהול עסקי דקל אופק 8י 

 כימיה ערבית זיתון אלה 8י 

 כימיה ערבית נבט אליה 8י 

 כימיה פיזיקה בלדב נדב 8י 

 כימיה פיזיקה נחמן רביד 8י 

 כימיה   ויצמן בן 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה גלנט עידן 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה וולף אמיר 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה יחיאל רוני 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה ליפר אורי 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה רפפורט עודד 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה שטייר ניר 8י 

 מדעי המחשב פיזיקה שמש אלדר 8י 

 מחשבת ישראל הסטוריה גרבי שני 8י 

 מחשבת ישראל   אלקסיס ניר 8י 

 עבודות גמר מדעי החברה רוסו עידן 8י 

 עבודות גמר מדעי החברה שניג מאיה 8י 

 עבודות גמר פיזיקה מחלב יובל 8י 

 קולנוע גאוגרפיה חזק ארי 8י 

 קולנוע גאוגרפיה ספטל גילי 8י 

 קולנוע מדעי החברה אמסלם רותי 8י 

 קולנוע ערבית אשכנזי עמית 8י 

 קולנוע פיזיקה גולן הדס 8י 
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 תיאטרון מדעי החברה מרימה תמר 8י 

   ערבית פרץ רועי 8י 
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