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מהו עיסוקך הנוכחי?
הידועה  עולמית  חברה  זו  מטריאלס.  אפלייד  הנקראת  בחברה  עובדת  פיזיקאית,  אני 
כמובילה העולמית באספקת ציוד, שירותים ותוכנה חדשניים המאפשרים ייצור של מוליכים 
למחצה, צגים שטוחים ומוצרים פוטו-וולטאיים סולריים מתקדמים. אפלייד ישראל מפתחת 
ומייצרת מערכות בדיקה ובקרה לתהליך הייצור של שבבים. היחידה העסקית בארץ מונה 
מעל 1,000 עובדים ומתמקדת בתחום זה החל משלב הפיתוח ועד שלב היצור ותמיכה 
בלקוחות. אני מובילה צוות פיזיקאים האחראים על תכנון ואופטימיזציה של מיקרוסקופ 
אלקטרונים סורק לסריקת פרוסות סיליקון או מסיכות כדי לאתר, לגלות ולאפיין פגמים 

במהלך ייצור שבבי סיליקון.

מדוע בחרת להעמיק בתיכון דווקא בפיזיקה? האם לוותה הבחירה בקושי כלשהו?
הייתי תלמידה טובה, מאוד עסוקה ופעילה, חברתית בתנועת הנוער, במוזיקה )ניגנתי 
בחליל צד והשתתפתי בכמה הרכבים( והבחירה במגמה הריאלית היתה טבעית. זה לא 

הפריע לי ליהנות גם מלימודי הספרות והתנ"ך ולהתפעל מהידע הרב שהיה למחנך שלנו בנושאי היסטוריה ופוליטיקה בעולם 
)אירופה השתנתה לנגד עינינו עם נפילת החומה לגוש המזרחי, והשיעורים שלו הפכו לפרשנות מרתקת(.

מהו הזיכרון המשמעותי ביותר שלך מלימודי הפיזיקה בבית הספר?
בכיתה י"ב הייתה לנו מורה מרשימה, פנינה אלון, שכולם הקשיבו לה בעניין רב. יותר מכל זכור לי דווקא שיעור שבו הסבירה 
לנו, כהעשרה, איך פועל כור אטומי. זה היה מעט אחרי שלמדנו פיזיקה גרעינית על קצה המזלג כנושא בחירה, והיא פתחה לנו 
את העיניים ותיארה איך דברים אמתיים קורים בהסתמך על מה שנראה קטן ולא מובן אי שם בתוך גרעין האטום. נשביתי בקסמו 
של התיאור החי אודות הכנסה והוצאה של מוטות אורניום ועופרת בתוך המים הכבדים כדי לשלוט על תהליך הביקוע. נשביתי 
כך בעיקר לאור הידיעה כי תהליך כזה שיוצא משליטה יכול להפוך לפצצה מסוכנת. בזמן ההוא שר רמי פורטיס את השיר "הייתי 

יכול ללמוד פיזיקה גרעינית", והשתעשעתי ברעיון..

מה אהבת בלימודי הפיזיקה בבית הספר התיכון?
פיזיקה ומתמטיקה חידדו את הראש, וכשפיצחתי את החידה זה נתן סיפוק.

מה לא אהבת? מה היה הקושי הגדול ביותר שבו נתקלת?
המעבדות לא היו מצוידות כמו שצריך, ורוב הניסויים לא היו כל כך מוצלחים. זה לא היה קשור להבנה, ולא ניתנה שם אפשרות 
לחקירה משמעותית. כניסיונאית אני יכולה היום ליהנות מניסוי מוצלח, ואני יודעת שתחזוק טוב של מעבדות ושל ניסויים מעניינים, 

מתוכננים היטב וכאלה שמצריכים מחשבה ולא רק חיקוי - יכולים למשוך תלמידים לתחום.
במבט לאחור, האם השתמשת במשהו מלימודי הפיזיקה שלך מאז תום לימודי התיכון?

תלמידינו, 
היכן הם 
היום?

 ראיון עם ד"ר מיכל אבינון קליש
בוגרת פיזיקה
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בוודאי, הפכתי את הפיזיקה למקצוע. הזיק הראשון ניצת אצלי בתיכון, 
וההתלבטות במסלול עוד נמשכה אי אלו שנים, שבהן ניסיתי גם תחומים 
אחרים )הייתי טובה גם בעבודה עם אנשים ובמקצועות הומניים(. הפיזיקה 
בתיכון פתחה לי את חלון ההצצה ואת דלת הכניסה לתחום. בטכניון בחרתי 
ללמוד הנדסת חומרים ופיזיקה ולא ידעתי שאמשיך ללמוד מעבר לתואר 
ואפילו ממש  יכולה,  והתחושה שאני  בניית הביטחון העצמי  ראשון. עם 
נהנית ומצליחה בתחום )הייתי מצטיינת נשיא בכל הלימודים(, בחרתי בכל 
פעם את השלב הבא, החל בתואר שניו דרך השלמת דוקטורט בפיזיקה 
קוונטית ניסויית במכון ויצמן וכלה בהצטרפותי לתעשייה לפני כעשר שנים. 

האם היית רוצה שילדייך יתמחו בפיזיקה בתיכון ואולי גם מעבר לכך?
למרות גילם הצעיר יחסית, שלושת בניי מתעניינים כבר היום בנושאים 
מדעיים וטכנולוגיים. אני מניחה שזה שילוב של חשיפה, מודל חיקוי ונטייה 
טבעית. אני אעודד אותם לבחור במה שמעניין אותם, בתקווה שזה יקנה 

להם בסיס טוב לחיים. בעיניי פיזיקה אכן עונה להגדרה זו.

האם את זוכרת נושא בפיזיקה שאהבת במיוחד?בזכות מה?
אני זוכרת לטובה את המכניקה )כי זה היה קל ואינטואיטיבי(, אופטיקה )זה 

היה יפה( ופיזיקה גרעינית )ראו למעלה(.

לו היית המורה לפיזיקה שלך, מה היית משנה בהוראה?
על  תיאורי  )ראו  והתנסות  גילוי  מתוך  למידה  יותר  לתת  מנסה  הייתי 
המעבדות לעיל( או חשיפה לתעשייה ולעולם האמתי הקשור לנושא שנלמד 

קודם בכיתה. זה מושך לדעת "מה אפשר לעשות עם מה שלמדתי"...

לפי דעתך, האם חשוב שכל אחד ילמד פיזיקה?
לדעתי חשוב שמי שיכול להתמודד עם חשיבה לוגית ייחשף לפיזיקה, אבל 
לא בטוח שזה נכון להכריח את כולם. הפיזיקה מעודדת חשיבה שמנסחת 
מודלים וחוקרת לגילוי השיטה או החוק שלפיהם "דברים פועלים". הכלי 
הזה הוא בסיס מצוין להרבה תחומים בחיים, לא רק לפיזיקה והנדסה אלא 

גם למדעים רבים ולחקר מערכות מורכבות כמו בורסה, המוח וכו'. 

לו הייתה לך היום אפשרות, האם היית רוצה ללמוד פיזיקה באופן כלשהו? 
איזה?

אני לומדת בכל פעם תחום חדש, בהתאם לצורך העולה בתחום עיסוקי 
בעבודה, אבל לא רק. לפעמים השאלות התמימות של ילדיי מניעות אותי 
להיחשף לתחומים שלא הכרתי. למשל, כשהטיסות התעכבו בגלל הר הגעש 
בניי על תנועתן של שכבות טקטוניות, לבה  יחד עם  האיסלנדי למדתי 
וצורותיה, מודלים ואפיונים של הרי געש ורעידות אדמה. דיברנו הרבה 

"תרמודינמיקה ומעברי פאזה" בתרגום לשפה שילדים יכולים להבין. 


