
 גיל אגמון  -בחרנו להציג אתפינתנו  "אחד העם"  ב

מהנדס במעבדות מחקר  חודשים בפקולטה לפיסיקה בתפקיד 4 טכניוןבעובד 

מוליכות, -והוראה בתחומי פיזיקה של מצב מוצק, טמפ' נמוכות, על

 .חומרים/גבישים וכימיה

 

 

 קצת על גיל

למשפחה חקלאית מיסוד . בן 3-, תושב גוש שגב בגליל. נשוי ואב ל 43בן 

 . 2002כניון משנת המעלה שבגליל העליון. מהנדס חשמל בוגר ט

  פרנסות קודמות

 עבדתי במספר חברות טכנולוגיות:  2002משנת 

  RFפיתוח מעגלי  – רבאון אלקטרוניקה

 ראש צוות ניסויים קליניים ופיתוח מערכות בדיקה וניסויים – דיון מדיקל דיווייסס

   Labviewמבוססות  פיתוח מערכות בדיקה – טסטוויו בע"מ

 

 



 תפקיד נוכחי

בתחזוק לפיסיקה. תכולת התפקיד היא  מהנדס מעבדות הוראה בפקולטה

על מנת לדאוג , יסיקה על כל הציוד והתוכנות שבהןמעבדות ההוראה בפוקידום 

יוכלו לקבל את הידע והניסיון המעשי בנושאים  ,שהסטודנטים המשתלמים בהן

 .  ביותר טובההמשתמש ההנלמדים עם חווית 

 גאוות יחידה

מבחינתי זו גאווה גדולה לעבוד בפקולטה לפיסיקה בטכניון. פיסיקה זה התחום 

המדעי האהוב עלי, ואין ספק שהמקום האיכותי ביותר ללמוד בו במדינתנו זה 

מוכשר ואיכותי, וכבר מהתחלה גרם לי להרגיש  הטכניון. צוות הפקולטה

 שהגעתי הביתה. 

 ההחלטה

בשנים בהן עבדתי בעולם ההייטק והתעשייה, הרגשתי שחסר לי משהו, לא 

מצאתי את הערך עבורו אני עובד מלבד הפרנסה. הרגשתי שאני צריך לעבוד 

במקום שבו יש תרומה גדולה יותר לסביבה בה אני חי. מבחינתי לעבודה 

 באקדמיה יש ערך גדול מאד לעולם ולארץ בפרט.  

  ן:הופתעתי לגלות שבטכניו

יש עם מי לדבר. כולם עד היום היו קשובים לכל שאלה ובעיה שהעליתי, 

והרגשתי שבאמת מנסים לעזור ולתת פתרונות. מבחינתי זה כלל לא דבר מובן 

 מאליו. 

 קצת על עצמי מחוץ לעבודה:

שנה אני מנגן על חלילים שונים מהעולם בסגנונות שונים: מוזיקה  15 -כבר כ

ים, מוזיקה ערבית על נאי, מוזיקה הודית על בנסורי, אירית על חלילים אירי

דיג'ירידו ועוד. את רוב החלילים עליהם אני מנגן אני בונה בעצמי מצינורות 

 פלסטיק...



 אני גם מופיע ומעביר סדנאות ופעילויות בנושא. 

 

סיימתי לא מזמן קורס ליצנות רפואית טיפולית ואני מתכנן להתחיל  בנוסף

 בבתי חולים.בקרוב להתנדב 

 

 

 חלומות:

ובמקביל לקדם  ,להמשיך הלאה בפקולטה ולעזור ולקדם את מעבדות ההוראה

 את המוסיקה ולעשות שמח איפה שרק אפשר... גם

 

 בהצלחה!


