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מספר
פרויקט
BS-SE21-114
BS-SE21-102
BS-SE21-113
BS-SE21-116
BS-SE21-04
BS-SE21-89
BS-SE21-03
BS-SE21-118
BS-SE21-107
BS-SE21-109
BS-SE21-92
BS-SE21-93
BS-SE21-141
BS-SE21-142
BS-SE21-117
BS-SE21-55
BS-SE21-59

כותרת

מנחה

סטודנט 1

סטודנט 2

אימפלמטצית פריימוורק MITTRE
CK&ATT
אפליקציה למחפשי עבודה זמנית

אלונה קוציי
,הדס חסידים
אלונה קוציי

חן דהן

מערכת אנונימיזציה של הנתונים

יונתן מכלוף

כפיר
רחמים
יהל
פרידמן
תאיר חדד

ללמוד ביחד
בניית מערכת ניהול בדיקות מעבדה
(בשיתוף עם )IAF
מחולל סגנון היסטורי
ניתוח פלאוגרפי של מסמכים
היסטוריים בעברית
אפליקציית וידאו צ'אט שמזהה
הבעות פנים
יצירת לוגו אוטומטית בעזרת למידת
מכונה
מאמן חכם
זיהוי אוטומטי של מחבר בכתב יד
בניית פייפליין לעיבוד שפה טבעית
בעיברית
אנדי העוזר האישי של קציני
הבטיחות
ממשק לניהול משרד אדרכילות

יצחק מימון

סטודנט חדר שעה
3
שיר בר 11:00-11:10 104
104

11:10-11:20

אלונה קוציי
,הדס חסידים
כרים אבו
עפאש
אירינה רבייב

104

11:20-11:30

ספיר אוהבה

אדוה עמר

104

11:30-11:40

אביב ממן

דוד אדרי

104

11:45-11:55

אירינה רבייב

יהב בר דוד

אירינה רבייב

אמיליה זורין

104

12:05-12:15

אירינה רבייב

תום דמרי

104

12:15-12:25

מרינה ליטבק

דין אבוטבול

104

12:30-12:40

מרינה ליטבק

מיכל ברסקי

104

12:40-12:50

מרינה ליטבק
,אירינה רבייב
מרינה ליטבק
,הדס חסידים
ויקטוריה
בריימן
ויקטוריה
בריימן
מרינה ליטבק

ליאל סננס

ליאור
אריאל רוז
אביאל
כהן
אלכסנדר
קרייניס
אופק
טלקר
דמיטרי
זגורודני
אור כהן

104

11:55-12:05

104

12:50-13:00

104

13:00-13:10

עידן פישמן

105

11:00-11:10

נועם בכר

105

11:10-11:20

שרית
דיבקאר
יאסר נימר

105

11:20-11:30

105

11:30-11:40

105

11:45-11:55

אפליקציה לזיהוי אוטומטי של צמחים
לפי תמונה
זיהוי תוכן גזעני ברשתות חברתיות

מרינה ליטבק

Accessibility by Design

הדס חסידים

טל אלפי

לובה אירה

מיכל
צוברוצקי

עבד אל
רחמאן
סכות
איליה
קמפל

אסף
ארדיטי

נוח
סולומון
תומר
לאון
דור
שושן
סער
דיאס
נדב כהן

לינקים (לאורחים)

מושב 104
https://sce-acil.zoom.us/j/84350296721

מושב 105
https://sce-acil.zoom.us/j/84470888662
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BS-SE21-105
BS-SE21-106
BS-SE21-111
BS-SE21-140
BS-SE21-74
BS-SE21-81
BS-SE21-119
BS-SE21-139
BS-SE21-02
BS-SE21-06
BS-SE21-07
BS-SE21-01
BS-SE21-110
BS-SE21-68
BS-SE21-95
BS-SE21-98
BS-SE21-115

זיהוי אלימות בוידאו בעזרת למידה
עמוקה
יצירת מוסיקה עם רשתות ניורוניות
עמוקות
אפליקציה חינוכית לסימולציה של
מערכת אקולוגית
אפליקציה לנשים בסיכון

מרינה ליטבק

בר לופו

מרינה ליטבק

מורן לביא

מרינה ליטבק

דוד קליינרמן

תמיר יעקב

סימולטור של מבני נתונים
ואלגוריתמים
סגמנטצית טיפות מיים בתמונות
מיקרוסקופ (בשיתוף פקולטה
לחקלאות ,הוניברסיטה העברית)
חקר פני שבר (בשיתוף עם )BGU

ויקטוריה
בריימן
מיכאל
קיפרברג
מיכאל
קיפרברג
כרים אבו
עפאש
כרים אבו
עפאש
אירינה רבייב

סתיו יעקבי

אור מאיר
עמר
אדיר
עטיה
רגב יעקב
אביטל
גלעד כהן
יעקוב
עזרוב
בושרא
אלנבארי
לואי עבד
אל חי

אירינה רבייב

סגמנטצית תמונות CT

אירינה רבייב

מוחמד
אבומוך
גנאדי קוגן

מערכת לניהול משק בית ועסקים

כרים אבו
עפאש
אלונה קוציי

סינא עבאס
מור דהן

אפליקציה למכירת מותגים

אלונה קוציי

יעל חדד

ולדיס
מרקין
אביאל
רויסטאצר
ויקטור
פיינשטיין
אלעד
פזרקר
רותם דריי

200

דפדפן בטוח

אלונה קוציי

ספיר סבהט

עדן דוד

200

12:15-12:25

לימוד שפה שניה

כרים אבו
עפאש

ויקטור
סטפננקו

200

12:30-12:40

תקיפת בלתי נראית על אנטיוירוס
הגנה על אסימון האבטחה באמצעות
וירטואליזציה
deal 90
מערכת לתכנון וארגון אירועים

two-phase audio recognition

אירינה רבייב

מקסים
פוקידיילו
ליהי יהודה
רון משה

אסמא אבו
גאמע
מועתז
עטאונה

עמית חי
חיון
גלינה
רזניק
אלי מור

105

11:55-12:05

105

12:05-12:15

105

12:15-12:25

105

12:30-12:40

105

12:40-12:50

105

12:50-13:00

105

13:00-13:10

105

13:10-13:20

200

11:00-11:10

200

11:10-11:20

200

11:20-11:30

200

11:30-11:40

200

11:45-11:55

200

11:55-12:05
12:05-12:15

מושב 200
https://sce-acil.zoom.us/j/89435700715
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BS-SE21-108
BS-SE21-99
BS-SE21-103
BS-SE21-143
BS-SE21-60
BS-SE21-80
BS-SE21-121
BS-SE21-51
BS-SE21-120
BS-SE21-129
BS-SE21-130
BS-SE21-134
BS-SE21-96
BS-SE21-131
BS-SE21-132
BS-SE21-136
BS-SE21-135

אפליקציה סלולרית לריכוז חשבוניות

אלונה קוציי

שירות ענן לשיתוף הקבצים בין
סטודנטים
רשת חברית  -סיוע לאנשים עם
מגבוליות
אפליקצייה לימודים בשיתוף
MindCet
אפליקצייה לימודים בשיתוף
MindCet
חנות בקלות

אלונה קוציי

ענבל רחל
אלטן
הדר עטיה

אלונה קוציי

אוראל דיין

הדס חסידים

הדר בר עוז

201

הדס חסידים

יעל בויזין

201

11:10-11:20

מיכאל
קיפרברג
הדס חסידים

201

11:30-11:40

https://sce-acil.zoom.us/j/89398427353

אפליקציה לנגישות עירונית -בשיתוף
עיריית באר שבע
אפליקציה לסמארטפון לחדרי
כושר/ומאמנים אישיים
פורם בודי

קרינה
דובינסקי
אדהם אל
דדא
גל הללי

201

11:20-11:30

מושב 201

201

11:45-11:55

אלכס צ'ורקין

אליאור מור

201

11:55-12:05

אלכס צ'ורקין

אחד בשביל השני

אלכס צ'ורקין

מתיאס יואל
קלירוף
קרבצ'יק
רז מדלסי

יניב מאיר
בן ישי

201

12:05-12:15

נוי נגינס

201

12:15-12:25

Triple sensor

אלכס צ'ורקין

אילון אבזיז

שחר
אסרף

201

12:30-12:40

אפליקציית סמארטפונית  -ייעוץ
דיאטני
FlyWithMe

סבטלנה רוסין

שאדי שנאכר

201

12:40-12:50

אלכס צ'ורקין

לירן בלילטי

201

12:50-13:00

מנהל משמרת

אלכס צ'ורקין

רן פרזון

201

13:00-13:10

אפליקציה למורי נהיגה

מיכאל
קיפרברג
מיכאל
קיפרברג

סלים סלימאן

202

11:00-11:10

ויטלי נצ'יוק

202

11:10-11:20

מערכת לניהול פסולת

מניעת זליגת מידע

הדס חסידים

דניאל בן
יאיר
יבגני
בלנקי
ליאור יתח

סאהר
ח'טיב
נסימוב
אלכסנדר
אשר יסיה

200

12:40-12:50

200

12:50-13:00

200

13:00-13:10
11:00-11:10
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BS-SE21-128
BS-SE21-133
BS-SE21-125
BS-SE21-137
BS-SE21-97
BS-SE21-104
BS-SE21-63
BS-SE21-127
BS-SE21-126
BS-SE21-138

EasyRent

אלכס צ'ורקין

טארק סבאח

202

11:20-11:30

מושב 202

DaromEnjoy

אלכס צ'ורקין

אפליקצית ניהול חנות בגדים

כרים אבו
עפאש
מיכאל
קיפרברג
סבטלנה רוסין

סוהיב
אלסאנע
מתן
בנישתי
ארתור וינברג

202

11:30-11:40

https://sce-acil.zoom.us/j/84910935102

202

11:45-11:55

202

11:55-12:05

202

12:05-12:15

202

12:15-12:25

ספיר בנזינו

202

12:30-12:40

מתן דוידיאן

202

12:40-12:50

אדיר אנגל

202

12:50-13:00

לירון גבאי

202

13:00-13:10

מערכת שמירה על קשישים
אפליקציה לניהול קפסולות בבתי
כנסת
חיזוי מין הכותב מכתב יד
Microtrends in hightech job ads

אירינה רבייב
,מרינה ליטבק
נטליה וונטיק

מתן מיכאל
לזימי
שון אסולין

Automatic detection of fileencrypting viruses

נטליה וונטיק
,מיכאל
קיפרברג
נטליה וונטיק

אפיק זיו

זיהוי מצוקה בוידאו

נטליה וונטיק

שיר אליהו

יצירת שירה עם רשת נוירונים

בר
פיגלאנסקי
אלחנן בן
שבו
אור חיים
טביבי

