
  בפיסיקה גרעינית) שלישי(לתואר שני  תלמיד מחקר –קול קורא 

קבוצת הפיסיקה הגרעינית בבית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה מרחיבה את פעילותה 

שיתמקד , מחקר פורץ דרך זה. אקטיביים נדירים-לחקר התכונות של גרעינים רדיוהניסויית 

של התקדמות העכשווית  העולמית משתלב היטב במגמה, בגרעינים עשירי ניטרונים במיוחד

הבאה לידי ביטוי בהקמת , הפיסיקה הגרעינית אל עבר הגרעינים המרוחקים מעמק היציבות

 (FRIB)ב "ארה, (RIKEN)יפן , (FAIR @ GSI)מאיצים רבי עוצמה המיועדים לצורך זה באירופה 

  .)שורק) ג"ממ(ההולך ומוקם במרכז למחקר גרעיני ', שרף שלב ב(ואף ישראל 

אקטיביים עשירי ניטרונים חשוב ביותר להרחבה של מודלים המתארים -חקר גרעינים רדיו

פיסיקאלי של הסינתזה -לחקר אסטרו, את מבנה הגרעין לאזורים הרחוקים מעמק היציבות

 rapid neutron capture process (r-process) -של יסודות כבדים מברזל הנוצרים במסגרת ה

  .וכן לשיפור מודלים להפעלת כורים גרעיניים

בפיסיקה ) שלישי(אנו מעוניינים לקלוט תלמידי מחקר לתואר שני , במסגרת פעילות זו

  :עבור ביצוע המחקרים הבאים, גרעינית ניסויית

בשיתוף , והסתברויות לפליטת ניטרונים מושהים Q-values, זמני חיים, מדידות של מסות. 1

המתקדמים ביותר  מתקניםהכלים וה, בשיטות, בגרמניה GSIמעבדת  פעולה עם חוקרי

, 2016באביב  GSI -כלול ניתוח נתוני ניסויים שנערכו ביהמחקר  .בעולם בתחום זה

  .והיערכות לקראת ניסויים עתידיים, וניתוח נתוניהם GSI -השתתפות בניסויים נוספים ב

 רב במאיץ ניטרונים ועשירי נדירים אקטיביים רדיו גרעינים למדידת תכונות מערך תכנון. 2

תבסס על תוצרי ביקוע מושרה מתוכנן לההמערך  .שורק ג"בממ ומוקם ההולך, שרף העוצמה

זיהוי ומדידה של תוצרי , הפרדה, כלול מטרת אורניום ומכלולים לחילוץלו, ניטרונים מהירים

  .שורק ושותפים נוספיםג "המחקר יתבצע בשיתוף פעולה עם חוקרי ממ. הביקוע הנדירים

 המחקר בהגברת הלאומי הצורך את ציינה האחרון ח"בדו למדעים הלאומית האקדמיה

 בעשור נוספים סגל אנשי לקלוט לאוניברסיטאות המלצתה ואת גרעינית בפיסיקה האקדמי

חדש במחקר הגרעיני  בתחוםהזדמנות להשתלב השתתפות במחקרים אלו הינה  .הקרוב

   .כיוון העיקרי שאליו מתקדמת הפיסיקה הגרעינית בעולםכהמסתמן , בישראל

ישראל מרדור  'לפרופהנכם מוזמנים לפנות , ומידע נוסף פרטיםקבלת ל

)mardor@soreq.gov.il(.   

ר ישי פומרנץ "או ד )eip@tauphy.tau.ac.il (אלי פיאסצקי' פרופניתן לפנות גם ל

)ipom@post.tau.ac.il(.  

  

  


