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פרופ' אביעד פרידמן

 .)1964( אוסטרליה  מלבורן,  יליד 
 9 בן  כשהיה  ארצה  הוריו  עם  עלה 
לימודי  וסיים  בחיפה  גדל  חודשים. 
שרת  "יבנה".  תיכונית  בישיבה  תיכון 
עציון  הר  בישיבת  "הסדר"  במסגרת 

ובחטיבת גבעתי. 

עשה  האקדמיים  תאריו  את 
בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
במלגת  זכה  הדוקטורט  במסגרת 
"צארלס קלור". את הפוסט דוקטורט 
קליפורניה,  באוניברסיטת  עשה  שלו 
ארצה  חזר  ב-1999  דיאגו.  בסן 

המעבדה  את  הקים  שם  אילן,  בבר  לפיסיקה  המחלקה  לסגל  והצטרף 
בתכונות  ניסויים  מתבצעים  זו  במעבדה  וננוסקופית.  מזוסקופית  לפיסיקה 

חשמליות ומגנטיות של דגמים נמוכי מימד. 

ב- 2006 שהה כפרופסור אורח באוניברסיטת Yale וב- 2013 היה בשבתון 
מספר  שוהה  הוא  האחרונות  בשנים  בגרנובל.   CNRS הצרפתית  במעבדה 
חוקרים  עם  פעולה  משתף  הוא  שם  בגרנובל,  במעבדה  בשנה  חודשים 

 ."La-Nef Chair of Exchellance" מקומיים במסגרת

פרופ' פרידמן נמצא בקשרי עבודה ושיתוף פעולה עם קבוצות בעולם, ביניהן: 
 Ohio state university, University of Stuttgart, Harvard University,
University of Paris etc . שיתופי פעולה אלו באים לידי ביטוי במענקיי מחקר 

ובפרסומים בינלאומיים משותפים. 

מטעם  דופן  יוצא  הישג  בעל  לחוקר  הוקרה  בפרס  זכה  האחרונה  בשנה 
אוניברסיטת בר אילן על עבודתו בחשיפת בוזון היגס )"החלקיק האלוהי"( 

במוליכי על. 

חבר בוועדות המארגנות של מספר כנסים בינלאומיים בפיסיקה. 
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הינחה יותר מעשרה תלמידי מחקר העובדים כיום במוסדות מחקר, תעשיות 
בטחוניות וחברות הייטק ברחבי הארץ. 

נשוי למרגלית ואב לארבעה, תושב מודיעין.

המחקר:
צוות חוקרים בראשות פרופסור אביעד פרידמן מבר אילן הצליחו לחשוף 
האחרונה  החוליה  הינו  זה  חלקיק  האלוהי".  "החלקיק   - היגס  מצב  את 
בין  בפאזל של המודל הסטנדרטי של חלקיקים אלמנטרים אשר מסביר 
היתר את המאסה ביקום, עדויות ראשונות לקיום חלקיק זה התגלו במאיץ 
החלקיקים הענקי ב CERN. צוות החוקרים חשף את החלקיק ע״י שימוש 
במוליכי-על, עבודת החוקרים פותחת פתח למחקר ענף על חלקיק היגס 

ללא הצורך במאיץ חלקיקים.

החלקיק האלוהי - מהו?

הבנת אבני היסוד מהן מורכב היקום הינה חידה עתיקת יומין. חידה זו רצופה 
לאורך ההיסטוריה המדעית בתגליות מרעישות שהשפיעו על האנושות כולה. 
שאינן  מיחידות  עשוי  חומר  דמוקריטיוס, שכל  הגה  לפנה"ס   400 בשנת  כבר 
ניתנות לחלוקה – "אטומים". בעקבות ניסויים שנעשו במאה השנים האחרונות 
הגרעין  אלקטרונים.  חגים  שסביבו  מגרעין  מורכבים  שהאטומים  יודעים,  אנו 
מורכב מפרוטונים וניוטרונים. הפרוטונים והניוטרונים ניתנים גם הם לחלוקה 
בתאוריה  הנתמכים  יותר  מתקדמים  שבניסויים  אלא  מקוורקים.  ומורכבים 
המכונה "המודל הסטנדרטי" נמצא, שקיימים חלקיקים נוספים, חלקיקים אלו 
מכונים "חלקיקי כח", בשל אחריותם להעברת הכוחות הבסיסים שבטבע בין 

חלקיקי החומר. 

החסרה  החוליה  שהוא  נוסף,  חלקיק  דרוש  הסטנדרטי"  "המודל  להשלמת 
האחרונה בתאוריה, "חלקיק הבוזון היגס" המכונה גם "החלקיק האלוהי". יותר 
מחמישים שנה אחרי הניבוי התיאורטי, נמצא החלקיק במאיץ החלקיקים הענק 
שזכה  ניסוי  האנושות,  בתולדות  ביותר  היקר  הניסוי  במסגרת  בז'נבה   CERN

לחשיפה תקשורתית עצומה.

קיבלו המדענים מעבודות  זו  לתיאוריה  הוא שאת ההשראה  ידוע  מה שפחות 
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בתחום אחר לגמרי – תחום מוליכות-העל. מוליכי-על הם סוג מיוחד של מתכות 
אשר, כאשר הם מקוררים לטמפרטורות נמוכות מאד, מאפשרות זרם חשמלי 
ללא התנגדות חשמלית. בזמן שפיסיקאים בתחום החלקיקים האלמנטרים ניסו 
חוסר  את  שהסביר  מודל  אחרים  פיסיקאים  פיתחו  המאסה  מקור  את  לפתור 
העומד  הפיסיקלי  התהליך  הובן  הזה  המודל  מתוך  במוליכי-על.  ההתנגדות 

במרכז העבודה של היגס ושותפיו. 

היותם  למרות  במוליכי-על  נסיונית  התגלה  לא  ההיגס  בוסון  אירוני,  באופן 
בניסויים  שכמו  היא  לכך  העיקרית  הסיבה  התיאורטי.  למודל  ההשראה  מקור 
את  לעורר  מנת  על  אנרגיה  דרושה  במוליכי-על  גם  כך  אלמנטרים  בחלקיקים 
ה"היגס". האנרגיה הדרושה במוליכי-על קטנה פי עשר בחזקת 12 )ביליארד( 
בכדי  מספיקה  זו  אנרגיה  זאת  ולמרות   ,CERN ב  בניסוי  הדרושה  מהאנרגיה 
להרוס את תכונת מוליכות-העל. וכך, למרות הניבוי התיאורטי על קיומו, בוזון 

היגס לא יכל להתגלות בניסוי.

בין-לאומי  חוקרים  צוות  הוביל  במוליכי-על  ההיגס  אופן  לאיתור  המסע  את 
בראשות פרופסור אביעד פרידמן מאוניברסיטת בר אילן ופרופסור מרטין דרסל 
וארה"ב.  הודו  מישראל,  מדענים  הצטרפו  אליהם  שטוטגארט  מאוניברסיטת 
דניאל שרמן, דוקטורנט בקבוצתו של פרידמן ביצע את מרבית הניסויים. בניסוי 
המתואר בכתב העת Nature Physics נעשה שימוש במוליכי-על לא מסודרים 
ומאד דקים בהם נוצרו תנאים לעירור אופן הבוסון היגס באנרגיות נמוכות מספיק 
המאפשרות קיום מוליכות-על. וכך בפעם הראשונה נצפה ה"אח האובד" של 

חלקיק הבוסון היגס, אבל הפעם בניסוי מעבדתי רגיל ובעלות נמוכה בהרבה. 

תוצאות הניסוי של פרופ' פרידמן זכו לתהודה רבה בקהילה המדעית ולעשרות 
כתבות באתרים מדעיים וחדשותיים בארץ ובעולם, כולל אתר ה- BBC. "מלבד 
יש ערך מדעי רב" אומר פרידמן. "מצד  סגירת המעגל ההסטורי, לניסוי הזה 
אחד הוא מראה את הקשרים הענפים בין תחומים שונים בפיסיקה אשר נבדלים 
ביניהם בסדרי גודל עצומים של אנרגיות. מרתק לראות איך אותו עקרון מדעי 
מיושם במערכות כל כך שונות. הניסוי מדגים את האחידות בחוקי הטבע ועוזר 
מדברים  רבות  שפעמים  שונות,  מדיסציפלינות  חוקרים  בין  שיח  דו  ליצירת 
היגס  לחקור את הפיסיקה של  הזדמנות  כאן  נוצרה  בשפות שונות. מצד שני 
במערכת זולה יחסית ולהביא לתוכנות חדשות בתחום החלקיקים האלמנטריים.


