בגיל  26מירא שלח היא האישה הראשונה
מהמגזר הערבי עם תואר דוקטור במדעי
המחשב • "יש תפיסה שלאישה קשה
מאוד לשלב את המקצוע הזה עם חיי
משפחה" ,היא אומרת" ,אני מקווה
שההצלחה שלי תסייע לשבור
את תקרת הזכוכית"
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תמר טרב>סי חדד
מירא שלח התחילה אה דרכה באקדמיה כבר בגיל  ,15בנז־
סגרת תוכנית ״אתגר״ לתלמידים מצטיינים .בגיל  19היא
השלימה תואר ראשון במדעי המחשב .עכשיו ,בגיל  ,26היא
זוקפת לזכותה הישג מרשים :היא האישה הערבייה הרא 
שונה ,והיחידה ,בישראל שיש לה דוקטורט במדעי המ 
חשב.
שלח ,שנולדה וגדלה בשפרעם ,עשתה את הדוקטורט
שלה בפקולטה למדעי המחשב בטכניון בהנחייתו של
פרופ׳ גיל ברקת" .המסע שלי כבת למיעוט הערבי עד
שהפכתי לאישה הראשונה מהמגזר שמשלימה דוק
טורט במדעי המחשב בישראל לא היה מתאפשר ללא
התמיכה והחינוך שקיבלתי ממוריי בבית הספר
וממשפחת,״ ,אמרה" .אני גאה להיות הראשו
נה".
זה לא היה קל" .המשפחה שלי תמכה מאוד
בלימודי התואר הראשון ,אבל ההחלטה להמ
שיך לתואר מתקדם עוררה לא מעט חששות",
היא אומרת" .אני דור ראשון באקדמיה ,ואיש
בסביבה הקרובה שלי לא למד לתואר מתקדם
למדעים .במגזר הערבי התלמידים המצ
טיינים נוטים לבחור ברפואה ,וגם בעניין זה
הייתי קצת חריגה .לשמחתי ,בסופו של דבר
ההורים תמכו בי מאוד וכולם שמחו כשקיבל
תי את תואר הדוקטור בטכניון".
שלה מודעת לכך שהיא פורצת דרך ביותר
ממובן אחד  -כאישה וכנציגת המגזר הערבי.
"אני שמחה שהייצוג של סטודנטים ערבים
בתארים מתקדמים במדע ובטכנולוגיה הולך
וגדל" ,היא אומרת ,ובמקביל מקווה שבשנים הקרו
בות ילכו נשים נוספות בעקבותיה ויבחרו בתהומי המ
דעים וההיי־טק" .אני מקווה לראות יותר דוקטורנטיות
ערביות במוסדות בארץ שנחשבים למובילים בעולם.
אני חושבת שהגיע הזמן .יש לא מעט מלגות שמטרתן
לתמוך בדוקטורנטיות בכלל ובדוקטורנטיות ערביות
בפרט .אני מקווה שההצלחה שלי תעודד אחרות
לשבור את תקרת הזכוכית".
שלה נמצאת כרגע באוניברסיטת סטנפורד בא־
רצות־הברית במסגרת פוסט־דוקטורט .יהד איתה
ננ?צא בעלה ,ד״ר אמיר עבוד ,תאורטיקן במדעי
המחשב שעובד בקבוצת המחקר של  IBMבעמק
הסיליקון .כמוה ,גם עבוד למד בתוכנית "את
גר" באוניברסיטת היפה .לאהד מכן הוא השלים
תואר שני בטכניון ודוקטורט באוניברסיטת סט־
נפורד.
"בשנים האחרונות עומד שיעור הסטודנטיות בפקול
טה למדעי המהשב בטכניון על  25אחוז בלבד" ,מציין דיקן
הפקולטה למדעי המחשב בטכניון ,פרופ׳ דן גייגר" .חשוב מאוד
שנעודד סטודנטיות מצטיינות ונפעל להגדלת חלקן של הנשים בציבור
הסטודנטיות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים".
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מירא שלח בטקס
קבלת הדוקטורט

צילום :דוברות הטכניון
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