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פרופ' ליאור קליין

נולד ברומניה )1959(, עלה ארצה עם 
משפחתו בגיל 4.  גדל ולמד ברחובות, 
מודיעין  תלפיות  במסגרת  התגייס 
בוגר  מדור.  וראש  כקצין  ושירת 
ומתמטיקה  בפיזיקה  ראשון  תואר 
בפיזיקה  ושלישי  שני  תואר  ובוגר 
לאחר  תל-אביב.   מאוניברסיטת 
השלמת דוקטורט בפיזיקה תאורטית 
הנחייתו  תחת  המוצק  המצב  של 
לפנות  החליט  אהרוני  פרופ'  של 
השתלמות  לאחר  נסיונית.  לפיזיקה 
בבר-אילן  קצרה  פוסט-דוקטוריאלית 
במעבדה של פרופ' ישורון זכה במלגת 

למעבדה של  כפוסט-דוקטורנט   1993 ב  והצטרף  וולפסון  ומלגת  רוטשילד 
באוניברסיטת סטנפורד, שם  ג'באל  ופרופ'  ביזלי  פרופ'  פרופ' קפיטולניק, 
החל לעסוק לראשונה בהולכה חשמלית של חומרים מגנטיים. הוא הצטרף 
ב 1997 למחלקה לפיזיקה של אוניברסיטת בר-אילן, שם הוא עומד בראש 
את   2000 בשנת  קבל  מחקריו  על  וספינטרוניקה.  לננו-מגנטיות  המעבדה 

פרס אולשוונג המוענק על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

חבר הועדה המדעית של המרכז לננו-טכנולוגיה בבר-אילן ואחראי על מרכז 
המחקר בננו-מגנטיות. כמו כן הוא משמש כפרופ' אדמונד ג' ספרא לפיזיקה.

)כולל  הספינטרוניקה  בתחום  בינלאומיים  כנסים  מספר  בארץ  וארגן  יזם 
כנס שארגן יחד עם חתן פרס נובל לפיזיקה בתחום הספינטרוניקה(, וחבר 
המגנטיות  בתחום  אחרים  בינלאומיים  כנסים  של מספר  המארגנת  בועדה 

בכלל והספינטרוניקה בפרט.

לקבוצת המחקר של קליין יש מאז הקמתה שיתופי פעולה הדוקים עם קבוצות 
ייל  באוניברסיטאות סטנפורד,   כולל קבוצות  רבות בעולם  באוניברסיטאות 
וניו-יורק. במסגרת שיתופי פעולה אלה היה מספר פעמים פרופסור אורח 

באוניברסיטת ניו-יורק.

נשוי לקליה ואב לשלשה.
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המחקר:
מחקרו של פרופ' קליין משלב מחקר בסיסי עם מחקר יישומי. המחקר 
הבסיסי עוסק בתופעות קוונטיות בחומרים מגנטיים, באינטראקציה בין 
ובנסיון  ספינטרוניקה(  בשם  המוכר  )תחום  ומגנטיות  חשמליים  זרמים 
להבין את המכניזמים המשפיעים על טנזור ההולכה החשמלית בחומרים 
מגנטיים. המחקר היישומי עוסק בפיתוח חיישנים מגנטיים רגישים במיוחד 
שיכולים להיות מועילים במגוון אפליקציות )בטחוניות, רפואיות, וכו'( וכן 
בפיתוח סוגים חדשים של זכרונות מגנטיים, כולל זכרונות מגנטיים שבהם 

הביט המגנטי יכול לשמור יותר משני מצבים.

זכרונות מגנטיים מהירים - מהם?

בהרצאה שנשא נשיא גוגל אריק שמידט ב-2010 הוא אמר: " כמות האינפורמציה 
יומיים שקולה לכמות האינפורמציה שיוצרה מאז  כל  בימינו  שאנחנו מייצרים 
שחר הציביליזציה האנושית ועד 2003, בסדר גודל של 5 אקסביטים )5 ואחריו 

18 אפסים(".

בשל  היתר  בין  יותר,  עוד  הואץ  האינפורמציה  יצירת  קצב  נאום,  אותו  מאז 
התרחבות התופעה של יצירת אינפורמציה על ידי חלקים נרחבים של האוכלוסיה 

ואגירתה באפליקציות כגון פייסבוק, יוטיוב וכדומה.

כדי להתמודד עם המשימה של אגירת כמויות עצומות של אינפורמציה יש צורך 
הולך וגדל לזכרון שיהיה מהיר )בכתיבה וקריאה( ובעיקר צפוף כדי להקטין את 
המקום הנדרש לשרתי הזכרון. אחד הכיוונים המבטיחים שעונים על דרישות 
אלה הוא פיתוח של זכרונות מגנטיים מהירים, שייחודם בשילוב של מהירות, 

יציבות ומספר הפעמים שניתן למחקם ולכתוב אותם מחדש. 

מחקר חדש במעבדה של פרופ' קליין עשוי לתת לזכרונות המגנטיים עוד יתרון 
חשוב במיוחד והוא צפיפות.

"אפסים  באמצעות  לרוב  מתוארים  המגנטיים,  הזכרונות  כולל  הזכרונות, 
סיבה  אין  אולם  הבסיסי.  הזכרון  אלמנט  של  הבינארי  האופי  בשל  ואחדים" 
עקרונית,  מצבים.  שני  רק  יהיו  הבסיסי  הזכרון  שלאלמנט  שתחייב  בסיסית 

אפשר שלאלמנט הזכרון הבסיסי יהיו יותר מצבים.

היישומית  הפיזיקה  בכתב העת המוביל בתחום  דרך, שפורסם  פורץ  במחקר 
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,Applied Physics Letters שהוא תוצר של שיתוף פעולה בין הקבוצה של פרופ' 
NYU, הראו החוקרים דרך מקורית איך  קליין וקבוצה בראשות פרופ' קנט מ- 
ניתן לייצר זכרון מגנטי עם ששה מצבים במקום שניים. החוקרים הציגו דרך 
את  הלאה  ולהגדיל  להמשיך  אפשרות  שיש  והראו  הזכרון  את  ולכתוב  לקרוא 

מספר המצבים.

והקטנת  הצפיפות  הגדלת  ברורים:  יתרונות  רב-מצבי  מגנטי  זכרון  לאלמנט 
העלות. אולם, יש להניח שעם יישומם יתבררו גם יתרונות נוספים כמו מהירות.

הרעיון הבסיסי העומד מאחורי הפיתוח החדש הוא ניצול השפעת הצורה של 
הצורה  באמצעות  "לתפור"  מנת  על  המגנטיות  התכונות  על  המגנטי  החומר 
מגנטיים  לחומרים  מוגבלת  אינה  השיטה  הרצויות.  המגנטיות  התכונות  את 

מסויימים וכל חומר מגנטי רך יתאים לצורך זה. 

 


