
 

 

 

 

 

 

 

 ספרי לי קצת על עצמך?   •

בת  " שקד,  ו,  26אני  מחיפה  ביוכימית כ במקור  הנדסה  לומדת  אני  בטבעון.  גרה    יום 
. אני מאוד אוהבת את  , לצאת למסיבותם להיות עם חברי  י זה בעיקרבין תחביב.  בטכניון

לצלול  .  הים אוהבת  החוףלהיות  ואני  והשמש.בגלל    על  במעבדה של    החול  עובדת  אני 
ל לפתור בעיות ביולוגיות  במעבדה אני מקבלת כלים בהנדסה בשבי .  אבי שרודר  "חרופפ

במה   יודעת  לא  עדיין  אני  שני.  תואר  ולעשות  המחקר  לתחום  להמשיך  בעתיד  ומקווה 
  י".בדיוק אעסוק, אבל אני מקווה לעסוק בתחום הריפוי הגנט

 ת?  . במה את עוסקעד הפקולטהושל יו"ר ו ספרי לי קצת על התפקיד •

ועד והשני  ויו"ר ה  הראשון הוא  :מתחלק לשניים  עדושל יושב ראש הו  התפקידלמעשה,  "
 מנהל באס"ט.  הועד בות  וחבר הוא

הכיו הפקולטו"ר  בוייב  מתעסקת  אני  בדברים  יועד   ,
הכוללים אירועים ומסיבות חברה, שמשרים    יפיםיכה

עובדת    נחת אני  עצמה,    עםלסטודנטים.  הפקולטה 
אחראית קשרי תעשייה בפקולטה, ,  חמדהמול  בעיקר  
חפשות איך לשפר, איך  אנחנו מושא סיורים.  בנלמשל  
 . את הסטודנטים בפקולטה  לשמח

  בגלל אקדמי  ן האבפלצערי, בתקופה האחרונה זה יותר  
אני לא עובדת לבד בנושא    הטכניון.ו  מול הסגל  ,הקורונה

הזה, אלא גם עם מיה הרכזת האקדמית. אנחנו עובדות 
אחת  ה  מאוד  תומכותונינו את העבודה  י חלקות ביחד, ומ

  י החברתי ומתנדבת וההוו  העד של הפקולטובשנייה. מיה היא ממש חלק בלתי נפרד מהו
השונים. המד העד  ווהכחברת    בפרויקטים  את  שקובע  מההרכב  חלק  אני  יניות  מנהל 

בה  מדיניות. אני ערה להר  התוות. אנחנו צריכים לאשר תקציבים, לודת הסטודנטיםבאג
כלל טכנ בעיות  ישיוניותמאוד  ב  שיתוף  ,  של הפקולטות השונות  כל היו"רים    יןפעולה 

 . "כמובן משתדלים להגיע לכמה שיותר אחידות, עד כמה שניתןואנחנו 

 שהיה משמעותי ביותר עבורך ומדוע?  אחד  אירוע  ספרי לי על חוויה או •

שמעות היא רחבה. אני  אחד, מדובר במכלול של חוויות והמ אין משהו ספציפיהאמת ש"
גרם לי להכיר כל כך הרבה אנשים מפקולטות    ,עצם זה שנכנסתי לתפקידן ש כן רוצה לציי

ביום השני  הלימודית והחברתית. אני זוכרת למשל ש לגמרי שינה לי את החוויהואחרות 
הנדסה    בט על, מפלד-ביאנקו  חבצלתפרופ'  קורס של  ב  בפקולטה, השתתפתיללימודים  

מחיפה, סטודנטית בפקולטה להנדסה   26שקד קגן, בת 

ביוכימית בטכניון, משתפת על חייה ועל החוויות 

בטכניון. שקד היא יו"ר ועד הפקולטה הנוכחית  

ומספרת על העשייה החברתית, על השילוב עם 

 הלימודים ובכלל החוויה האקדמית. 



  אחת מחברותיי הטובות,   נעשתה  , שלימים, ותוך כדי השיעור מישהיימיתכימית וביוכ
ומאז אנחנו  בנות שישבו בספסל בחוץ,  מספר  ד  לנו ולעוצאפ משותפת  טהקימה קבוצת וו

וג ההתחלה  את  ריככה  מאוד  בנינו  החברות  היום.  ועד  מאוד  ריחד  להשתלב  לי  מה 
  .י החברתיבלימודים ובהוו

את  , מבחינתי זה שווה  ברשותי  בעזרת הכלים שישנטים  כשאני מצליחה לעזור לסטוד
                                                                                                        עם נושא מאוד מגניב.   הסטודנטים בפקולטהל לסיבה לכלערוך מהכל. החלום שלי הוא 

שיחת זום ולענות להם על שאלות    החדשיםודנטים  עם הסט  לקיים  עתידים  כוועד אנחנו
 ."לימודית וחברתית מבחינה  חוויות שלנו ולייעץ להם  איתםק וביום הכוון ושנוכל לחל

בלימודים, ומצד שני את עומדת עמוסה  את  מצד אחד    - את עובדת מאוד קשה •
 עד פקולטי. ספרי לי איך זה לשלב חיי חברה תוך כדי הלימודים? ובראש ו

נוזה  ת  בזכו  דווקא" חלק ממסגרות  כאלשאני  יותר אנשים,  פוגשת  אני  אני  ש   הספות, 
מעבר לדיבורי עבודה. אני גם  קשר חברי  מתפתח  ובאירועים, ו  במסיבותגם  רואה אותם  

   לשלב את החברים שלי בהתנדבויות. דואגת

  , במשך החודש שלפנימטעם אס"ט.    היה סבב יח"צ לפני יום הסטודנט  ,שנה שניהב 
הסטודנט  הגיעונטים  הסטוד שלבית  נ  וונהנ  תו,  ביחד  או    סעוואז  התחתית  לעיר 

קשר לאס"ט  כל  שאין לה    פקולטהבאתי עם חברה מה  אחד,  במפגש.  למועדונים בחיפה
 ולמארגנים, באנו בתור חברות בקטע כייפי אז אני משתדלת מאוד לשלב בין העולמות.  

שני  של  מסטר אחד בשילוב  יותר מסעברתי    ,שנה וחצי בתפקידשאני כבר  עכשיו, אחרי  
הסמסטר אני מקדישה יותר  . במהלך  מצוין  זהאת  למדתי איך לעשות    ה,  לאהעולמות ה 

קורסים אחרי  בקנאות  לעקוב  מאשר  ולעבודה    לאס"ט 
ה  אקדמאיים, סוף  לקראת  ווליום.  סמאבל  מנמיכה  אני  סטר 

אין ישיבות, ויש הרבה פחות פעילות.    .האגודה מכבדת את זה
ל לקרה  כלשהו  ביום  מבחן  י  במיילים.  שפני  עסוקה  הייתי 

מה אני  לו  הזה  ראשהכאב    על יש רגעים שאני חושבת  כמובן ש
במה שאני   במה שטוב,  נזכרת  תמיד  אני  אבל  זה.  את  צריכה 

במבחן    דוגמא,ל  .מצליחה להביא לידי ביטוי ולעזור לסטודנטים
הסטודנטים בזכות פנייה של נציגי    כלשהו שהסגל בא לקראת

בעובדה שועדוה נזכרת  תמיד  אני  טובא .  עושה  את    ני  לי  מזכיר  לחלוטין  וזה  לאחרים, 
                                 העיקרית שבגינה אני בתפקיד.                                                                                                    הסיבה

משיתופי   נהנית  לראותאני  נהנית  שהסגל    פעולה,  לגלות  הקלעים,  מאחורי  קורה  מה 
א בהחלטות.  ומשתף  לנו  ולבןמסייע  שחור  הכל  שלא  מבינה  מתייחסים    ני  ושבאמת 

  ."לסטודנטים כהלכה

 

 

 

 



תוכלי לתת לסטודנטים בהתמודדות עם ש טיפ  יש •
 הלימודים בזמן הקורונה? 

ר לנשום, להירגע ולא להילחץ. הסמסטדבר ראשון זה "
אחרי שלמדנו  כבר  ,יוםה בעיקר ניסוי ותהייה. הקודם היה 

ר טוב  מסקנות ואנחנו יודעים מה עובד יות מטעויות הסקנו 
על מנת  ומכוונים מטעויות  לומדיםאנחנו ומה פחות טוב. 

מאוד  לשפר ולייעל את הלמידה כמה שניתן. אני יודעת ש
שאין את  ככל היום, בעיקר   המחשב קשה לשבת מול מסך

הלמידה  עם החברים, ך, ההפסקות האנשים מסביב
                                                                                                                              . המשותפת

  4שות הפסקות, לצאת, להקדיש עלא להישאר כל היום מול המחשב. לאני ממליצה 
לא  כמובן . ו כל תחביב אחר, למשל ספורט אבשבוע למשהו שהוא לא לימודים שעות

 .  "להסס לבקש עזרה ולזכור שכולנו באותו מצב

האם יש נקודה כלשהי שאת מביטה בעבר ואולי היית רוצה לשנות בה משהו?   •
יש איזה משהו בעתיד שאת חושבת שצריך להיות ואיננו כרגע בטכניון או 

 בפקולטה? 

אבל היא בוטלה עקב    ,ולטהפקרחבת הדשא במסיבה ב   אמורה להיות  ה יתהי   זמנוב"
.  שהיא תתקייםו  רוצה למצוא דרכים אחרות לקדם אותה  מאוד  הייתי.  ענייני ביטחון

להוציא  לו הייתי יודעת שאין באמת הרבה זמן    ,לי בעיה להשקיע כסף נוסף  התיהי לא  
                                                                                                  הקורונה. אל הפועל לפני אותה

שמנסים   לעיתים תחושהשם במצב הזה ויש אצריך לזכור שאף אחד לא  כרגע, לדעתי 
ב הסטודנטים  את  עליכך  להאשים  סומכים  לא  של    למשל,  נו.שבבחינות    119מבחן 

האמין שאף סטודנט לא ירצה בסיכון . אני נוטה ל לשירותים  למנוע יציאה דקות כדי  
 . "אז הייתי רוצה שיותר יאמינו לסטודנטים ויבטחו בהםהתואר שלו.  

 ומדוע? שעבורך מעוררת השראהשטכניון בפקולטה וספרי לי על דמות אחת ב  •

יש  מאוד,  ומקצועית    היא אישה מדהימה  . טל  מעריכה את חמדהאני מאוד  בפקולטה  "
דברים    עבורנולעשות    מגניבים, כיצד ניתן  רעיונות  יאה מב . היא תמיד  מצויןנינו קשר  יב

 . כשאני באה אליה עם בקשות היא תמיד נכונה לעזור.םיכיפי

והיא סיפרה שהטכניון שלח  ,  דיברנו במקרה בטלפון על משהו  בעת האחרונה בדיוק
הביתה, והתבאסתי שלא ניתן לשלוח לסטודנטים החדשים שום   שילילדי העובדים  

שליחת מעטפה עם שי לסטודנטים    הנענו תוך כמה ימים בודדיםאיתה    בשיתוף  .  דבר
שההחדשים אותי  משמח  ה.  הזום,  סטודנטים  שיחות  מלבד  קשר  ירגישו  חדשים 

 לפקולטה.  

דמות מהטכניון היא לינוי נגר שאול, יו"ר אס"ט, שהיא סטודנטית לתואר ראשון  
אבל אלוהים יודע איך. היא ועידו בירן, הסיו"ר שלה, עושים המון מאמצים כדי  

למקסם את השקיפות כלפי הסטודנטים ולקבל מהם תלונות, בין אם דרך הנציגים  
לפון מולם. קרה שלינוי שלחה לי הודעה וביקשה  ויו"רי הועדים ובין אם בשיחת ט

שאתן את המספר האישי שלה לסטודנט מהפקולטה שלי כי היא ראתה איזו תגובה  
שלו בסטודנטים בטכניון והיה חשוב לה לדבר איתו לגבי התחושות שלו בנושא. אני  

אוהבת את דרכי הפעולה שלה ואת זה שהסטודנטים נמצאים בראש סדר 
 ."העדיפויות



 אירועים נעשו או מתוכננים להיעשות?     זה. איועדוהספרי לי על העשייה של  •

כי הם רק   ,שנה א'סטודנטים במפגש פרונטלי ל  קייםזה לבעיניי  הכי דחוף  מה ש"
כמה  עד  זרה ואני יודעת  התחילו, אין להם מושג מי עושה איתם קורסים, ממי לבקש ע 

ועד ובשנה החולפת ה  בהתחלה.  מיוחדב   ,תחושת הביטחוןל  התמיכה החברתית חשובה
ועד וקישוטים, הקנינו  עם רכזת תוכן מאס"ט    ביחד.  מסיבת חנוכה  היה חלק ממארגני

. העברנו  במקלט  בעזרת גועש וצבעים, עבדנו על התפאורהנוספים  הכין קישוטים  עצמו  
ניתן היה  במסיבה    . ושתייהלחברים כיבוד    ייה משותפת והבאתייחד את הזמן בעש

 .  באמת השתלמהההשקעה לראות ש

מאר אנחנו  חמדה  עם  זרג בשיתוף  ימי  השנה.  רקו נים  יריד  היה    שעברה  במהלך 
מגניב, היו דוכנים עם שמשיות. אחת החברות  מוכוון להנדסה כימית, היה    התעסוק

גיעו והגישו קורות חיים. הייתה לי אנחת  והרבה סטודנטים ה  ,הביאה מקרר גלידות
והיה מאוד מהנה לקצור את הפירות. בכלל כל מה שאני    ,שנגמר שלב הארגוןכרווחה  

                                                                 . , זה דבר מבורך ומשמעותימהלימודים  לסטודנטים קצת לצאת חושבת שיגרום

למצוא את הזמן שיתאים לכולם, , היה לא פשוט  הדלקת נר בחנוכהנוסף היה    אירוע
השתתפו    הקישוט.הארגון והייתה אחראית על    חמדה   .  סופגניות  לארגן מאוד מהר 

מטרייה עם הלוגו של הפקולטה    – . השגנו מתנה מבז"ן  סטודנטיםו  , עובדים  חברי סגל
 לי חלק בזה.  שבאמת ראיתי סטודנטים שהשתמשו בה. אז זה משמח לדעת שהיה 

. פתיחותועד עם הסגל בפקולטה שלנו הוא מאוד טוב. נראה שיש יותר  והקשר של ה
רגילה כ לא  בתקופה  שאנחנו  להגיע  ו  מובן  למשל  ניתן  כשהיה  למשל,  בעיות.  יש 

לקמפוס כדי להיבחן בזום, עזרנו לסטודנטים שלא היה להם מקום להיבחן ובעזרת  
לוין   ל  צנוקהגלית  כדי  כיתות  לבחינה.עבורם  נאותים  תנאים  להם  נ  ספק  לי  וזה  תן 

 . "מי שעוזר, וגם שהצלחנו לעזור גם יש  כישלווה 

 המדהימים לרגל השנה החדשה? מה תאחלי לסטודנטים   •

   המעלות מהשנה שקדמה ל  180  -שונה ב  תהיהשנה זו  אני מאחלת לכם קודם כל ש"
בריאות  הוא שה   בתקופה הזולמדנו אחד הדברים המשמעותיים שוכמובן רק בריאות.  

ו מהכל,  חשובה  לעשות  יותר  שיקדמו  צריך  דברים  שיותר  לשם,כמה  למשל    אותנו 
מקווה  אני  .  לא פחות חשובה מהפיזית ושילכו הרבה ליםש  , ספורט, בריאות נפשית

 . לשמוח, לרקוד ולקפוץ ,שנחזור למסיבות

( מעבר  דברים  בעוד  להתעסק  היא  זה  את  לשרוד  טובה  הכי  ו הצטרפצוחקת,  הדרך 
  ."(לוועד

 


