רוב הזוגות מכירים כיום רק דרך אפליקציות ? ומי אמר שאי
אפשר למצוא זוגיות בין כותלי האקדמיה ?
מוטב שתחשבו בשנית .נשקו לשלום את השדכן החדש
והסירו את דאגתן מליבן של האימהות ,כי גם הפקולטה
להנדסה כימית בטכניון יוצרת זיווג מושלם והגון.
מי בכלל מצפה לאהבה פורחת במקום שהכי לא מצפים לו.
הכירו את דורית גרינברג ועידו בהט ,שני בוגרים בפקולטה.
היא מכרמיאל והוא מחיפה .השניים מספרים בגאווה כיצד
הכירו ,משתפים חוויות שחוו לאורך השנים בפקולטה ומגלים
מהו סוד ההצלחה.

מימין :עידו ודורית

ספרו עליכם ,איך הכרתם ובמה אתם עוסקים ?
"התחלנו ללמוד יחד באותו מחזור ,ובמהלך השנה הראשונה
הכרנו אחד את השנייה" ,מספרים השניים" ,בשלב מסוים
הסתובבנו עם קבוצת חברים משותפת ,לאט לאט התחלנו
להכיר יותר ,למדנו למבחנים יחד .הקשר עצמו התחיל
בתקופת מועדי א' של סמסטר  ,4בקורס תרמודינמיקה א'
ליתר דיוק".
עידו אומר" ,אני עוסק בתחום של מוליכים למחצה בחברת
טאוור סמי קונדקטורס .התחלתי לעבוד בזמן הלימודים בשנה
הרביעית ,והמשכתי לאחר מכן כמהנדס .אני מאוד מרוצה מהעבודה .מוליכים למחצה זה
תחום שהרבה סטודנטים לא נחשפים אליו במהלך התואר".
דורית מוסיפה" ,אני מתחילה לימודים גבוהים לתואר שני במעבדתו של פרופ' ירון פז".

איך מנהלים זוגיות תוך כדי לימודים ?
"בלמידת תואר זהה יש דברים מאוד כיפיים ומשמעותיים" ,מתארת דורית" ,עוד לפני שגרנו
ביחד ,זו הייתה דרך לראות את הבן אדם שאני אוהבת כל יום .החוויות המשותפות בתואר
הן תרומה להבנה משותפת של שנינו".
עידו מוסיף" ,בטכניון יש מצבים לחוצים וימים לא פשוטים ,אבל אני חושב שזוגות טובים
יכולים לעבור את המכשול הזה .החוויות בטכניון סללו את הדרך להתמודד עם לחצים
משותפים ,וזה משמעותית חיזק את הזוגיות שלנו".
אם תהיתם ,הלימודים האקדמאיים עמוסים במבחנים ,סמינריונים ,התנדבויות כחלק
ממלגות .בתקופה שבה האטרקטיביות נפרשת על פני שטח גדול בחיים הסטודנטיאליים,
הזוג נשאל על תחושת התחרותיות וקיומם של ריבים במהלך הלימודים" .כשעבדנו יחד ,זה
לא יצר ריבים ,אלא מצבים טובים אף יותר .מאוד נהנינו לעבוד בפרויקטים יחד ,עזרנו אחד
לשנייה והתמודדנו עם זה יפה" ,מספרים השניים" .כמובן לא היה קל .תחרויות לא היו .בנוגע
לריבים ,הם היו ,יש כיום ואני בטוחה שיהיה גם בעתיד ,כמו שיש בכל זוג סטנדרטי" ,מספרת
דורית" .הזוגיות היא מעין מערכת של איזונים ובלמים" ,מסביר עידו.

תגלו מהו הקורס שהכי אהבתם ומהו הקורס שהכי פחות התחברתם אליו ?
עידו גורס" ,הקורס שהכי אהבתי זה הפרויקט של פרופ' דניאל לוין  -תיכון מפעלים .מה שלא
אהבתי זה כימיה אנליטית  2כי יותר התחברתי לקורסים שבהם צריך לחשוב ,ולא לשנן בעל
פה חומר" .דורית חושפת" ,הכי אהבתי את הקורסים של ריאקטורים  -היה הכי מעניין .הכי
פחות אהבתי זה המעבדה בכימיה אנליטית ,במיוחד את ."1

ספרו איך חגגתם את ט"ו באב ומי יותר רומנטי מבניכם ?
"לא חגגנו את ט"ו באב כמו בכל שנה ,קצת לפני ,חגגנו שנתיים וזה
יצא קרוב לתאריך אז הסתפקנו בלחגוג יחד בבית באווירה רומנטית".
עידו חושף" ,מי שיותר רומנטי זאת לחלוטין דורית".

שתפו חוויה בלתי נשכחת בטכניון שהייתה משמעותית
עבור שניכם ?
"לפני שהתחלנו לצאת ,כשהיינו יותר בקשר ,היה שיר שעידו למד לנגן
בשבילי וכשלמדנו למועדי ב' במקלט בפקולטה ,הבאתי את הגיטרה
שלי ,כשאני לא יודעת לנגן בה ולא יודעת למה יש לי אותה (צוחקת,)..
והוא ניגן לי את השיר ,וזה היה מאוד מרגש" ,אומרת דורית.

איזה טיפ כללי הייתם רוצים לתת לזוגות בטכניון ?
"נכון שיש מבחנים וקיים עומס ולחץ שלא מרפים ,אבל אל תשכחו לא לוותר על דייטים
ולהתמיד לעשות דברים יחד .זוגיות זה כמו פחם – אפשר להפעיל הרבה לחץ וזה יתפורר,
וכתוצר לוואי יכול לצאת מזה גם דבר מיוחד" ,משתפים השניים.
דורית מוסיפה" ,גם אם מחרתיים יש מבחן עצום .לדעת לעצור ,לקחת את הזמן יחד ולא רק
ללמוד להשקיע בלמידה ,כלומר למידה היא לא העיקר.

איזו דמות בפקולטה שלנו/בטכניון הייתה מעוררת השראה לדעתכם ?
"מרכזת ההוראה גלית לוין .אני מעריך את ההתמודדות שלה בפקולטה עם הסטודנטים ואת
מתן המענה המהיר והיעיל שלה לכלל צרכי הסטודנטים" ,מספר עידו .דורית סוברת,
"דוקטורנט שעשיתי אצלו את הפרויקט  -מאוריסיו .הוא היה מתרגל בקורס יסודות הכימיה,
וכמתרגל מאוד הערכתי את הגישה שלו לסטודנטים ולידע".

יש משהו שאתם מתחרטים עליו ובדיעבד הייתם משנים ?
"לא לקחת קשה כאשר לא מצליחים" .עידו שב ומסביר" ,אני זוכר את עצמי כמי שהתבאס
לפעמים מציונים פחות טובים לאחר שהשקעתי הרבה ,ובדיעבד האכזבה הייתה לחינם.
הטכניון זה כמו ים סוער וצריך לדעת לנהוג בזהירות רבה ולדעת לקחת את הדברים בקלות".

מה תאחלו לסטודנטים המדהימים בהנדסה כימית לרגל השנה החדשה ?
"אמנם זה סמסטר קורונה ,ואי אפשר לעשות את מה שעושים בסמסטר רגיל .צריך לזכור
שאנחנו בני אדם .הגעתם לטכניון ,ואתם לומדים את מה שאתם רוצים ,תהיו גאים בעצמכם
עבור כל יום .מניסיון ,לא לשכוח להשאיר עבורכם מרחב פתוח של פנאי .בכל הכבוד
ללימודים ,זה דבר מאוד חשוב .דורית משתפת" ,לצערי ,לקח לי שלוש שנים להבין את זה,
ועל זה אני מתחרטת" .עוד ממליצה "למתחילים בשנה ראשונה הייתי מציעה לקחת את
הסמסטר הראשון כללמוד איך ללמוד .להכיר את עצמכם ,מה נוח לכם ,האם למידה
בקבוצות ,למידה עצמית .טיפ חשוב – תלמדו ,אל תדאגו ותראו שיהיה בסדר".

