
עביר ח'לאילה חייבת את הבחירה הכי משמעותית שלה למורה לכימיה בתיכון בעיר סכנין. אילולא ההסברים המרתקים ויכולת ההפשטה של

אותה מורה, ח'לאילה לא היתה חולמת ללמוד את המקצוע באוניברסיטה. "למעשה", היא צוחקת, "רק באוניברסיטה הבנתי שבעצם כימיה
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זה די מסובך". כיום, לאחר שהשלימה בהצטיינות שני תארים בכימיה באוניברסיטה העברית, ח'לאילה מגשימה חלום – היא לא רק עוסקת

בתיאוריה, אלא גם ממציאה יישומים אפליקטיביים. הסטארט־אפ ביוולד (BeWeld), שהקימה יחד עם המנחה שלה באוניברסיטה, פרופ'

דניאל כהן, בחממת מדקס (MEDX), מבוסס על עבודת התואר השני שלה, במסגרתה הגתה שיטה מבטיחה לייצור שתלים רפואיים בתחום

הקרדיולוגיה והאורתופדיה. אם הכל יילך לפי התוכניות, השיטה שלה עשויה להפוך פסי ייצור ידניים ויקרים לאוטומטיים, ולשפר את הנגישות

והתפוצה של מכשירים אלה.

"זה חריג מאוד שסטודנטית לתואר שני מצליחה לתעל ידע תיאורטי לפתרון מעשי שיכול לבסס חברת ביומד", אומר ג'ונתן גולדשטיין, מנהל

בחברת ההתקנים הרפואיים בוסטון סיינטיפיק, היושב גם בדירקטוריון מדקס. "וזה חריג עוד יותר שבתוך שנה בלבד מהקמת החברה היא

הצליחה להלהיב חברת ענק כמו בוסטון סיינטיפיק, ולקבל השקעה משמעותית, שהיא בסדרי גודל שונים מהמקובל בחברות חממה

צעירות".

ח'אלילה נולדה בסכנין, בת שנייה בין תשעה ילדים, לאב שעבד בהובלות ובשמירה ולאם שעבדה בקטיף וכיום מועסקת כגננת וסייעת.

"ההורים תמיד אמרו לי ולאחי שלא נחשוב על חתונה לפני שאנחנו מסיימים לפחות תואר ראשון, אז כולנו לומדים – ותחומים מגוונים מאוד.

אחותי הגדולה סיימה לימודי רפואה ברומניה, אחי לומד הנדסת מחשבים והאחות השלישית לומדת ארכיאולוגיה". אמה, שהתחתנה בגיל

16, השלימה בגרויות ועשתה הסבת קריירה כשילדיה בגרו.

- פרסומת -

ח'אלילה טוענת כי תמיד שאפה לעצמאות כלכלית. כבר בחטיבת הביניים היא דאגה שיהיה לה כסף משלה והיתה מצטרפת לאמה לקטיף

ועובדת בשדה. בתיכון עבדה כמנקה בבנק ובמכירות טלפוניות. בתקופת האוניברסיטה, מלבד זכייה במלגות, היא עבדה כמוכרת ברשת

אופנה. על העבודה בסטארט־אפ היא אומרת: "זה דורש אחריות, משמעת, לעמוד בלחצים, להיות מוכנה להכל. זה כל הידע שרכשתי

בילדות – רק מיושם על אנשים מבוגרים יותר".
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