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 2021 ,יאמב 27 ,א"פשת ןויס ז"ט

  ,םירקי םירבח

 העונ .2020 תנשל ,תנייטצמ רמג תדובעל ,הימיכל תילארשיה הרבחה םעטמ דלפ סרפב תוכוזה לע בר גנועב םכל רשבל ינוצרב
 הדובעה .םיימוטא םיבבש לש רוציי אשונב הלש רקחה תדובע לע סרפב הכוז ,ןורשה דוה ,ןומר ןליא ש"ע ןוכיתה ס"היבמ רדורב
 ,ןורשה תמר ,גרבטור ס"היבמ רבנע ילג .ןלוג זרא ר״ד לש ותייחנהב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ,היצקירבפ-וננה תדיחיב העצוב
 תינכת תרגסמב העצוב הדובעה .תופורת תלבוהל תומכח תוכרעמכ תוירמילופ תולצימ אשונב הלש רקחה תדובע לע סרפב הכוז
 .רולס ידג טנרוטקודהו רימא יעור 'פורפ לש םתייחנהב ,ביבא לת תטיסרבינואב הימיכל רפסה תיבב אפלא

                                              
                                            רדורב העונ                                            רבנע ילג

 ןורשה תמר ,גרבטור ס"היב                        ןורשה דוה ,ןומר ןליא ש"ע ןוכיתה ס"היב        
 םיננוחמ םידימלתל תינכותב הדמל ידוסיה ס״היב ךלהמב .ןורשה דוהב תררוגתמ םויכו ןויצל ןושארב 2003 -ב הדלונ רדורב העונ
 םעטמ הימיכ תודיחי 5 -ו הקיזיפ תודיחי 5 ,בשחמה יעדמ תודיחי 10 לש המרב ,הנכות תסדנה לש המגמב ב"י התיכב תדמול םויכו

 הריבסה העונ .םיריעצ םיחתפמו םינעדמל תיצרא תורחתב רמגל התלע הלש רמגה תדובע .ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש אפלא תינכות
 םיבבשה .םידבעמ לש בושיחה תוריהמ תא לידגהל ידכ םינורטקלאה םיבבשה תא רעזמל תפאוש תינורטקלאה היישעתה יכ
 ,םיינשדח םיבבש םימייק ,םתמועל .םינורטקלא לש העונת לע םיססובמ ,םיבשחמה לכב שומישב םויכ םיאצמנה ,םיינורטקלאה
 רוריק ,םיטנגמ תודש תועצמאב םידדוב םימוטא לש הדיכל לע םיססובמ ולא .םיימוטא םיבבש םיארקנה ,ירקחמ בלשב םיאצמנה
 ךילהתב ןוימד םייק ,םיבבשה יגוס ינש ןיב ינורקעה ינושה תורמל .םהלש העונתב הטילשו תטלחומ טעמכה םתריצעל דע םימוטאה
 םיבבשה רוציי תיישעת תא שמשמ רשא ,רמוחה . SU8טסיזרוטופב שומיש השענ ימוטאה בבשה רוציי ךילהתב .םהלש רוצייה
 תוביציו ינאכמ קזוח לעב ,הובג םוקאווב הדובעל םיאתמ ,הבוט תופיקש לעב ,םיבבשה ןיב דודיב תלוכי לעב אוה ,םיינורטקלאה
 ,תינוציחה הבכשה לש הכומנ סופסח תמר איה רוצייה ךילהתב הבושח הרטמ .היפרגותילוטופ ךילהתל תומיאתמה תונוכת ,תינבמ
 תבכש יבוע .1 :סופסחה תמר לע םיעיפשמה םימרוג ינש הנחב העונ .בהז תארמ לש הבכשב התוא תופצל רשפאמה רבד
 יבגל סופסח ינותנ הפסא איה ןושארה םרוגה תניחבל .טסיזירוטופה לש ימיכה וזוכיר .2 .סיסבה תבכש לע תחנומש טסיזירוטופה
 .הנוש זוכיר הליכה ןהמ תחא לכש SU8 טסיזירוטופ לש תואמגוד רפסמב השמתשה ינשה םרוגה תניחבל .םינוש םייבוע רפסמ
 .ןקת תייטסו םיעצוממ בושיח ללוכ ,תואצות חותינו ,המגוד לכל תורזוח תודידמ ועצוב .רטמוליפורפ ידי לע התשענ סופסחה תדידמ
 ומכ .רתוי הכומנ סופסח תמרל איבמ רתוי לודג הבכש יבוע .סופסחה תומר ןיבל ונחבנש םימרוגה ןיב רישיו קזח רשק םייקש אצמנ
 תלוכיב רתוי ליעי ימוטא בבש רצייל ןתינש תוארמ תואצותה .רתוי הכומנ סופסחה תמר ,רתוי ךומנ טסיזירוטופה זוכירש לככ ,ןכ
 .Profilometer -ו  Ellipsometer ללוכ ,רתויב םימדקתמ םירישכמב שומיש השענ רקחמב .רזייל ינרק לש הרזחהה

 לש המרב ,הנכות תסדנה תמגמב ב"י התיכב תדמולו ןורשה תמרב תררוגתמ םויכ .סטסו'צסמ ,ןוטסובב 2002 -ב הדלונ רבנע ילג
 הפורת תולוקלומ לש תדקוממ הלבוה תרשפאמ תופורת חוליש תטיש יכ הריבסה ילג .הימיכ תודיחי 10-ו םיבשחמ תודיחי 10

 הפורתה תולוקלומל רשקהל םילגוסמ רשא םיקיקלח-וננ לש הצובקל ללוכ םש אוה אשנ-וננ .אשנ-וננ תועצמאב ףוגב תיפיצפס המקרל
 יגוסמ דחא .דעיה תמקרב הפורתה תא ררחשלו ,תיביטקלס הרוצב קרפתהל ,ףוגב הרטמה רוזאל דע ןתוא ליבוהל ,ןתוא אולכל וא
 תויליפיפמאה תולוקלומבש םירשקה יגוס תעפשה יהמ ןיבהל התייה רקחמה תרטמ .הלצימה אוה רתויב םיצופנה םיאשנ-וננה
 תולצימ לש םיגוס ינשב שומיש השענ .האילכה ךילהת לעו ןתאילכ ןפוא לע ,הלצימב תואלכנ רשא תולוקלומבו הלצימה תא תוביכרמה
 ,הלצימ גוס לכ רובע :תונוש תוכרעמ עברא הקדב ילג .תולצימב ואלכנש תופורת תומדמה תויבופורדיה תולוקלומ לש םיגוס ינשבו
 תויבופורדיה ןיב רשק םייק יכ וחיכוה יוסינה יאצממ .הפורת תומדמה תויבופורדיהה תולוקלומה ןמ תחא לכ לש האילכה תלוכי הקדבנ
 יבגל ידימאה רשקה ינפ לע ןורתי היה ירטסאה רשקל יכ וארה רקחמה תואצות .הלצימה לש האילכה תלוכי ןיבל ןיערגב ימיכה רשקה
 תלוקלומב ילנויצקנופה רשקה םגו ,הלצימה ןיערגב ילנויצקנופה רשקהש לככ ,רמולכ .תולצימה ךותב תופורת לש האילכה תוליעי

 זוכירב טולשל עייסל הלוכי תאז הנקסמ .ולדגי הלצימב לדומה תלוקלומ לש האילכה יזוחא ךכ ,יבופורדיה רתוי ,הפורתה לדומ
       ,רטמוטופורטקפס ןוגכ ,םייטילנא םירישכמב ילג השמתשה הדובעה ךלהמב .יוצרה ןיערגב הפורתה תולוקלומ

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Dynamic Light Scattering (DLS). 

 וקנעוי םיסרפה .דרע ןוסאב 1995-ב הפסנ רשא דלפ ןטיא לש ורכזל הנש לכ קנעומ הימיכל תילארשיה הרבחה םעטמ דלפ סרפ
  .2021 ,ילויב 1 -ב ,החותפה הטיסרבינואה סופמקב םייקתיש םיסרפה תקנעה סקט תרגסמב
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