
5 משתתפי הגמר בתחרות

בן אוחיון, דוקטורנט במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו מתמקד בכוחות 
הבסיסיים של הטבע: בחלקיקים האלמנטריים ובדרכים שבהן הם מנהלים אינטראקציות. במעבדתו הוא עוסק 

בקירור באמצעות לייזר בכדי לגרום לענן של אטומים לרחף בוואקום בטמפרטורה קרובה לאפס המוחלט.

אביטל דרי, דוקטורנטית לפיזיקה במכון ויצמן בתחום החלקיקים האלמנטריים ובמקביל היא זמרת בתחום 
המוסיקה הקלאסית ומופיעה ברחבי הארץ.

אמיר וייצמן, בוגר תואר ראשון ושני בהנדסת חומרים מאוניברסיטת בן גוריון, מומחה למתכות וחומרים 
חכמים ועוסק במחקר ופיתוח בתעשיית המכשור הרפואי. אמיר הוא חובב פיזיקה ומדעים ופעיל בקבוצות 

אינטרנט שונות העוסקות במדע פופולרי ותקשורת המדע.

לב טל אור, דוקטורנט לפיזיקת הכוכבים מטעם אוניברסיטת תל-אביב. 
מחקרו מתמקד בשאלות כגון האם אנחנו לבד? הייתכן שמלבד כדור-הארץ ישנם עוד כוכבי לכת בשביל 

החלב הראויים לחיים? ואם כן, היכן הם?

אלעד שלייפר, דוקטורנט, בעל תואר מוסמך בפיזיקה בהתמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה. במסגרת לימודיו 
לתואר דוקטור בפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים הוא עורך מחקר העוסק בהאצת פרוטונים 

המתקבלים מאינטראקציה של לייזר רב עוצמה עם פלזמה. 

 

המרכז לחינוך מדעי בתל אביב 
רחוב הפרדס 7, תל אביב

ערב מחווה לפיזיקה הישראלית
 CERN לציון יובל ה- 60 למרכז המחקר האירופי לחקר הגרעין בז'נווה 

ולרגל הצטרפותה של ישראל השנה כחברה במרכז 
אנו עורכים ערב מחווה לפיזיקה הישראלית ובמרכזו

גמר תחרות פיימלאב-ישראל 2015 שהוקדשה השנה לפיזיקה

תכנית הערב
ברכות

ד״ר מאיר צדוק, מנכ״ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רונית פראוור, נספחת המדע בשגרירות בריטניה ובמועצה הבריטית בישראל

ד"ר תהלה בן גיא, מנהלת חמד"ע

תחרות הגמר בין 5 המתמודדים שעלו לשלב הסופי
השופטים בגמר:

פרופ' יורם רוזן, הפקולטה לפיזיקה, הטכניון 

פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי, המחלקה להוראת המדעים, הטכניון

אביב לביא, עיתונאי בכיר לנושאי סביבה, גלי צה"ל 

הרצאת אורח
פרופ' עילם גרוס, מכון ויצמן למדע, כיהן כראש קבוצת ההיגס של 

גלאי אטלס במאיץ ב-CERN בעת גילוי החלקיק ב-2012.

מנחים: ד"ר איתן קריין, חמד"ע ואביטל בר, האקדמיה
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בחמד"ע בתל-אביב

האירוע חופשי וללא תשלום, 
אך מספר המקומות מוגבל

אנו מבקשים הרשמה מוקדמת 
בטלפון: 03-5210802
או באתר חמד"ע: 

www.hemda.org.il/culture

תחרות "פיימלאב-ישראל" היא תחרות בין-לאומית המתקיימת בישראל החל מ-2007. השנה, לרגל שנת ה-60 של CERN, מרכז המחקר האירופי לחקר הגרעין בז'נווה והצטרפות 
  i-core ישראל כחברה במרכז, ולכבוד שנת האור הבין-לאומית יוחדה התחרות להרצאות בפיזיקה. את התחרות עורכת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – מרכז המצוינות

("היקום הקוונטי"), בשיתוף עם המועצה הבריטית וחמד"ע.
כל חמשת המדענים הישראלים שעלו לגמר זכו להשתתף בכיתת-אמן ייחודית להכשרה בתקשורת המדע בהנחיית מומחים מהארץ ומחו"ל. המתמודדים, בוגרי תואר ראשון ושני 

העוסקים בפיזיקה, יציגו בגמר נושא מדעי בשלוש דקות באופן מלהיב, מדויק ובהיר ללא עזרים ומצגות. הזוכה במקום הראשון בתחרות ייצג את מדינת ישראל בגמר התחרות בפסטיבל 
המדע בצ'לטנהם בבריטניה בראשית יוני 2015.

*נתמך על ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע, (מספר מענק בקרן 1937/12) 


