פרופ' נירית דודוביץ
המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות
מכון ויצמן למדע
פרופסור נירית דודוביץ נולדה בישראל ,סיימה תואר ראשון בפיסיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת
תל אביב בהצטיינות ב .1993-פרופ' דודוביץ המשיכה ללימודי מוסמך ודוקטורט במכון וויצמן
בפקולטה לפיסיקה .את מחקר הבתר-דוקטורט ביצעה במרכז למחקר לאומי באוטווה ,קנדה
בהנחייתו של פרופסור פול קורקום .ב  2007 -הצטרפה לפקולטה לפיסיקה במכון וויצמן כחוקרת
בכירה.
קבוצת המחקר של דודוביץ מתמקדת בחקר תופעות אולטרה מהירות בטבע .זמן תנועה אופייני
של אטומים במולקולה הוא עשרות עד אלפי מיליונית המיליארדרית השניה ,המכונה פמטו-שניה.
האלקטרונים בתוך האטום נעים בזמן קצר בהרבה של עשרות עד מאות אטו-שניה (מיליארדרית
המיליארדרית השנייה) .צילום תהליכים מהירים אלו נעשה באמצעות הבזקי לייזר מהירים,
הפועלים כמצלמות המהירות ביותר בטבע .בניסיון לתעד ולחקור את התופעות ברמת
האלקטרונים ,דודוביץ' וצוותה מפתחים מצלמה שמסוגלת לתעד תוצאות במהירות של אטו שניה–
פרק זמן שהיחס שלו לשניה דומה ליחס של שניה אחת לגילו של היקום .שיטות אלו מאפשרות
לקבוצה להתבונן ,בתהליכים בסיסים בטבע אשר טרם נצפו בעבר .פרופ' דודוביץ זכתה בפרסים
על עבודתה ובהם פרס קריל ,פרס האגודה הישראלית לפיסיקה ןפרס  IUPAPלמדענים צעירים.
היא נשואה לבועז ,ואם לשלושה ילדים – תומר ,טל וירדן.
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