הנדסת תוכנה ומדעי המחשב

אריאל קלפנר
שלום לכם אנו מברכים אתכם על מועמדותכם למגמות מדעי
המחשב והנדסת תוכנה .להלן תזכורת והנחיות בנוגע לבחינת
הלוגיקה.
 .1בחינת הלוגיקה תתקיים ביום שישי ה –  21.6.19בשעה 8:30
בבוקר .בחדרים  100ו  101בנין מרכזי ראשי( .החדרים
נמצאים מיד איך שנכנסים לבניין מצד ימין).
 .2יש להגיע לבחינה עם צילום תעודת מחצית ב' .ללא צילום
התעודה לא נאפשר לתלמיד לגשת לבחינה.
 .3תוצאות הבחינה והבחינה עצמה לא ימסרו.
 .4לאחר הבחינה תקבלו הודעה מבית הספר על שיבוצכם
למגמה המתאימה בשקלול כל המרכיבים( .ראיון ,ממוצע
שנתי ,מבחן לוגיקה).
 .5יש להגיע ביום הבחינה עם כלי כתיבה .לא יסופקו כלי
כתיבה.
 .6אין להביא מחשבון לבחינה .תלמיד שייתפס עם מחשבון או
סלולרי במהלך הבחינה ,בחינתו תפסל ומועמדותו תוסר
לאלתר.
 .7בדף הבא תוכלו למצוא את שיבוצכם לפי חדר בחינה.

בהצלחה,
אריאל קלפנר
רכז מגמות מדעי המחשב והנדסת תוכנה.
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שיבוץ לחדרי הבחינה
חדר 101
חדר 100
 .1אפרים עדן
 .1זילברמן קורן
 .2פרייבך יואב
 .2יושע רוני
 .3לוי כפיר
 .3קוסטי נדב
 .4שרעבי יובל
 .4רחמני סער
 .5בלטמן יובל
 .5גייסט רון
 .6מלמד יהלי
 .6רוזנברג שחר
 .7מדינה אביב
 .7דר עידו
 .8כץ רונה
 .8אלעזר מיה
 .9סרמונטה נעמה
 .9שטיירמן שקד
 .10בר נר עלמה
 .10חדד ירדן
 .11אדמוני הילה
 .11נתנזון עדן
 .12גינזבורג גיא
 .12בנר תמוז
 .13ברק אור
 .13אגאי דנה
 .14בר טל ליאן
 .14גרידיש רועי
 .15הרמתי עילאי
 .15גינדי הילה
 .16חשאי גיל
 .16זפס יעל
 .17לובטון נעם
 .17כהן דניאל
 .18פסי אריאל
 .18מירון הילה
 .19רז בעז
 .19קטן אליאן
 .20שטייר עפרי
 .20שחם יותם
 .21קדם אופיר
 .21שפר זכאי פלג
 .22ליבה שחר
 .22שראל נדב
 .23סולומון נועם
 .23קנת נמרוד
 .24נהיר ירון ירדן
 .24רגב אופיר
המשך שיבוץ החדרים בעמוד הבא...
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 .25אוחיון ליאור
 .26קפלן יאיר
 .27לוי עדן
 .28פרג אמיר
 .29הררי זיו
 .30גילבה שחר
 .31כרמי עופרי
 .32עזרתי כפיר
 .33ישורון גיא
 .34סנדץ גיא
 .35אגאי רועי
 .36זיגר עמית
 .37בטר שירי
 .38בירן איתי
 .39גולן אראל
 .40כהן יונתן
 .41צפני עדי

 .25דיין יובל
 .26נובק עידו
 .27רותם ליאור
 .28פרום עידו
 .29אלישע אמיר
 .30שץ שי
 .31פרונין יונתן
 .32לינצבסקי אוהד
 .33דורון תמר
 .34גולדנברג דן
 .35פרי איתי
 .36שטר שקד
 .37לב אורי
 .38מימון נועה
 .39מרמוביץ מיקי
 .40גור יובל
 .41בואזיז אורי

בהצלחה

