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איתמר חסון בן 19 תושב תל אביב, סיים בקיץ 2009 את לימודיו בכיתה י"ב  

התיכוניים  ללימודיו  במקביל  ברמת-גן.  אילן"  בר  ”אמי"ת  התיכון  הספר  בבית 

למד איתמר באוניברסיטת בר-אילן ובקיץ 2009 סיים גם לימודי תואר ראשון 

של  ייחודי  בפרויקט  מהמשתתפים  אחד  היה  הוא  (בהצטיינות).   במתמטיקה 

ממנו  חלקים  או  ראשון  תואר  המסיימים  תלמידים  של  בר-אילן  אוניברסיטת 

בתקופת לימודי התיכון. כיום הוא סטודנט לתואר שני בפיזיקה באוניברסיטת 

ת"א.

אסיה  של  הפיזיקה  באולימפיאדת  כסף  במדליית  איתמר  זכה   2009 במאי 

שנערכה בתאילנד, וארבעה חברי נבחרת נוספים זכו במדליות ארד. בתחרות 

השתתפו כ-160 תלמידי תיכון מכל אסיה. באולימפיאדה זו נבחנו המתחרים 

על חלקים תאורטיים וחלקים מעשיים, בבחינות בכתב ובעבודה במעבדה.

בעקבות זכייתו נפגש איתמר עם שר החינוך גדעון סער, שהביע את הערכתו 

להישגיו המרשימים.

העולמית  לאולימפיאדה  המשיכה  התלמידים  של  המצטיינת  החמישייה 

שהתקיימה כעבור כחודשיים בעיר מרידה, בירת מדינת יוקטאן במקסיקו, שם זכתה הנבחרת להישג מרשים ואיתמר 

כסף  מדליית  האחרונות,  בשנים  מהטובים  שהיו  באולימפיאדה,  הישראליים  ההישגים  כללו  בנוסף  זהב.  במדליית  זכה 

לעודד צבי מביה"ס הֵראלי בחיפה ושלוש מדליות ארד לחברי הנבחרת הנוספים. בעבר רק פעם אחת בתולדות הנבחרת, 

בשנת 1999, זכה תלמיד ישראלי במדליית זהב, אריאל אמיר מהתיכון שליד האוניברסיטה בירושלים.

נושאי השאלות באולימפיאדה העולמית בתחום התאורטי עסקו בשלושה תחומים: תנועת מערכת הארץ-ירח; תופעת 

קירור ע"י לייזר; דיון בשאלה ”מדוע הכוכבים כל כך גדולים?''. בתחום המעשי התבקשו המתחרים לבצע שני ניסויים: 

האחד לקביעת אורך הגל של לייזר דיודה, והשני למדידת שבירה כפולה של קרן אור בשני כיוונים שונים במיקה (מבודד 

מינרלי פציל).

במקום  ודורג  נקודות  ב-38.55  זכה  חסון  איתמר  נקודות.   50 היה  השאלות  בחמש  להשיג  היה  שניתן  המרבי  הציון 

ה-15 מבין 41 זוכי מדליות הזהב בתחרות.

בראש המשלחת הישראלית לאולימפיאדה עמד ד"ר אלי רז מהטכניון.

להלן הראיון שקיימנו עם איתמר.

מתי התחלת להתעניין בפיזיקה ובמתמטיקה, ומה גרם לכך?

מאז שאני זוכר את עצמי מאוד אהבתי מתמטיקה, אבל הדחיפה הגדולה שלי לתוך התחום החלה בכיתה ה', כאשר 

המורה שמה לב שאני משתעמם באופן מיוחד והמליצה להוריי לשלוח אותי לתכנית העשרה של אוניברסיטת בר-אילן. 

 שאלות לאיתמר חסון - 
זוכה מדליית זהב באולימפיידת 
הפיסיקה הבינלאומית, 2009 
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שנה לאחר מכן, בכיתה ו', השתתפתי בתכנית ההעשרה יחד עם תלמידי כיתות ז'. בכיתה ז' התחלתי את המסלול המואץ 

לבגרות (גם-כן תכנית של בר-אילן) אשר סיימתי בכיתה ט'. אז התחלתי ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן.

ההתעניינות שלי בפיזיקה החלה מאוחר יותר, כשבכיתה י' התחלנו ללמוד מכניקה, ואני לא הסתפקתי במה שהספקנו 

בכיתה, והחלטתי שאני אתקדם לבד בחומר. כשראיתי שאני מתקדם יפה, דיברתי עם המורים לפיזיקה בביה"ס - שאול 

סגינהור ובן-ציון צינקין, ואלו המליצו שאגש לבגרות במכניקה בכיתה י' (במקום בכיתה י"א, כפי שקורה בד"כ בביה"ס 

שבו למדתי). שנה לאחר מכן כבר סיימתי את כל הבגרות בפיזיקה וגם ניגשתי לשלבים הראשונים של האולימפיאדה 

הארצית בפיזיקה - שם החלה החשיפה האמתית שלי לעולם הפיזיקה.

ספר לנו על התנסויות לימודיות במהלך ההכנה לאולימפיאדות שלא נחשפת אליהן בשיעורי הפיזיקה בבית הספר. 

האם היית ממליץ לאמצן בלימודים בתיכון?

אחד הדברים הכי מהנים שעשיתי במסגרת ההכנה, הוא צפייה בהרצאות וידאו מוקלטות מה-MIT. ההרצאות הללו הן 

בעצם שלושת הקורסים הבסיסיים בפיזיקה שלומדים סטודנטים לתואר ראשון - מכניקה, אלקטרומגנטיות וגלים (ועוד 

נושאים נלווים). את ההרצאות מעביר פרופ' וולטר לוין בצורה שמילים לא יצליחו לתאר - פשוט צריך לצפות בהן, ואז 

אפשר להבין עד כמה הן טובות.

אני לא חושב שאפשר לאמץ את זה במסגרת לימודי תיכון מכל מיני סיבות. אבל אני חושב שתלמידים סקרנים ימצאו 

עניין רב בהרצאות האלו, ואולי כדאי להפנות אותם לזה.

ספר לנו על לימודיך מחוץ למסגרת בית הספר.

קבוצת  נאספה  במסגרתה  אשר  מחוננים,  לתלמידים  תכנית   - ידי"ד  בתכנית  השתתפתי  יסודי,  בי"ס  תלמיד  בהיותי 

מוכשר  לנוער  התכנית  במסגרת  למדתי  כאמור,  העשרה.  לימודי  לשם  בשבוע  אחד  ליום  גוש-דן  מרחבי  תלמידים 

במתמטיקה גם במסגרת העשרה וגם במסגרת המסלול המואץ לבגרות. המשכתי ללימודים אקדמאיים באוניברסיטת 

בר-אילן והשתתפתי באולימפיאדה בפיזיקה.

מי היו מוריך לפיזיקה בבית הספר התיכון? האם זכורה לך חוויה מיוחדת מלימודיך אצלם?

מורי בביה"ס היו בן-ציון צינקין ושאול סגינהור. זכורה לי הדחיפה שהם נתנו לי והתמיכה שלהם בהתקדמותי.

לאור ניסיונך, האם אתה חושב שניתן מענה הולם בלימודי המדעים לצורכי התלמידים המחוננים בארץ?

אני חושב שאם מחפשים טוב, ניתן למצוא מענה, אך לפעמים הדבר כרוך בהשקעה של מאמצים מרובים - גם נפשיים, 

וגם כספיים. אני חושב שהמענה שהמערכת נותנת לתלמידים מחוננים חלש בהרבה מהמענה שהיא נותנת לתלמידים 

חלשים, וצר לי על כך.

האם אתה חושב שהשקעתך במקצוע הפיזיקה פגעה בעיסוקים אחרים שלך או בחיי החברה שלך? 

לא, הייתי חבר בתנועת נוער, למדתי נגינה בפסנתר ועוד. אם רוצים, אפשר למצוא זמן לכול (או לפחות לכל הדברים 

החשובים).

האם יש לך תחומי עניין נוספים? 

מוזיקה.
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להתחיל  כדאי  לדעתך  מדוע  י'.  בכיתה  בר-אילן  באוניברסיטת  במתמטיקה  הראשון  התואר  בלימודי  התחלת 

בלימודים מתקדמים בגיל כל כך צעיר? מה חשת כנער צעיר בסביבה בוגרת בהרבה מגילך?

כדאי לציין שאמנם הייתי צעיר גם בסביבת הלימודים הזו, אך לא בהרבה, כיוון שהייתי יחד עם עוד קבוצה גדולה של 

תיכוניסטים שלומדים לתואר ראשון במתמטיקה. אני חושב שככל שמתחילים מוקדם, כך מוטב, אבל מובן שהדבר תלוי 

בבשלותו של התלמיד - לא לכל אחד זה מתאים.

כיצד השתלבו לימודי התואר הראשון במתמטיקה עם לימודיך בבית הספר?

לעתים היו התנגשויות, אך בסופו של דבר ביה"ס מאוד תמך בלימודיי.

ספר לנו על המסלול שעברת לקראת השתתפותך באולימפיאדת הפיזיקה האסיאתית בשנת 2009 (איך למדת, 

מהם השלבים שעברת, כמה זמן השקעת בלימוד וכו').

ראשית, בעצתם של המורים לפיזיקה מביה"ס שלי, ניגשתי לשלב א' של האולימפיאדה בכיתה י"א, השלב מורכב מכ-20 

שאלות   2 ועוד  אמריקניות  שאלות  מכ-15  מורכב  שהיה  ב',  לשלב  וניגשתי  א'  שלב  את  עברתי  אמריקניות.  שאלות 

פתוחות. לאחר-מכן הוזמנתי למחנה קיץ שאליו הגיעו 35 תלמידים שעברו את שלב ב'. המחנה נמשך שבועיים, והוא 

תקופת  החלה  המחנה,  את  שעברתי  לאחר  הבינלאומיות.  האולימפיאדות  לקראת  בהכנה  הראשון  האינטנסיבי  השלב 

הכנה ממושכת אשר במסגרתה למדתי ופתרתי משימות שבועיות, אשר קובצו יחד בדיסק שהכין לפני כמה שנים בוגר 

אולימפיאדה לשעבר - יואב מרחב. כל שבוע צפיתי בכמה הרצאות וידאו מאוסף הרצאות של ה-MIT, לומד מהסקירות 

(כולם  אולימפיאדה  לרמת  ועד  אקדמית  רמה  דרך  בי"ס,  מרמה  החל  שונות,  ברמות  (רבים)  תרגילים  ופותר  שבדיסק 

נמצאים בדיסק). בפסח הוזמנו כל התלמידים ששרדו את ההכנה הזו למחנה אביב (מחנה פסח), אשר גם בו נערכו 

בחינות ומעבדות רבות (בניגוד למחנה קיץ - שנועד גם ללמד, מחנה פסח נועד יותר לבחון על-מנת לבחור את הנבחרת). 

נבחרה השמינייה שתייצג את ישראל באולימפיאדה האסיאתית, ומכאן ההמשך ידוע. כדאי לציין גם שבמהלך השנה 

נעזרתי (כמו שאר התלמידים) במדריכים בוגרי אולימפיאדה משנים עברו, אשר נרתמו לאמן את המתמודדים על-מנת 

לשפר את הישגי ישראל. היום גם אני כבוגר האולימפיאדה משתתף בהכנת הנבחרת לאולימפיאדות שיבואו.

ספר לנו על המסלול שעברת לקראת השתתפותך באולימפיאדת מקסיקו בשנת 2009.

באסיאתית.  שהשתתפו  השמונה  מתוך   5 לבחור  על-מנת  בחינות  מספר  עוד  נעשו  האסיאתית  האולימפיאדה  לאחר 

הציפיות  בעקבות  מקסיקו  אולימפיאדת  לקראת  קדחתנית  בהכנה  עסוק  הייתי  שנבחרנו,  לפני  וגם  שנבחרנו,  לאחר 

הגבוהות והתחושה שאפשר לעשות את זה.

באולימפיאדה נבחנת בחלק תאורטי ובחלק מעשי. ספר לנו מה המיוחד במעבדות שביצעת וכיצד התכוננת לחלק 

זה של האולימפיאדה? 

ובאמצעות  המדריכים,  אחד  מרחב,  יואב  שהכין  הדיסק  באמצעות  מהבית,  ללמוד  ניתן  שאותו  המעשי   לחלק  בניגוד 

ספרים ושיחות טלפון עם מדריכים נוספים - הרי להתכונן למעבדות זה הרבה יותר בעייתי,  ולצערי לא נמצאה עד כה 

דרך להתכונן למעבדות, פרט לריכוז רב של מעבדות שמבצעים כל התלמידים במסגרת מחנה קיץ ופסח (שזה כמובן 

במסגרת בחינה ולא לימוד), לכן באמת ההכנה למעבדות נעשתה ברובה במסגרת המחנות. מעבר לכך, עד כמה שיכולתי 

קראתי מעבדות שהיו בשנים קודמות, במטרה להכיר כמה שיותר סוגי שאלות.

המעבדות שהיו לי בשתי האולימפיאדות שהשתתפתי בהן עסקו במספר בעיות:  מדידת עובי של גליל אלומיניום שממוָלא 

ולתדירויות  ההתמד  למומנטי  ביטויים  וקבלת  שונים   צירים  סיבוב  תדירויות  מדידת  על-ידי  הגליל  את  לפרק  בלי  במים 
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הארץ  כדור  של  המגנטי  השדה  במדידת  עסק  אולימפיאדה   (תאילנד )  באותה  שהיה  נוסף  ניסוי  הדרוש.  בעובי  כתלות 

בשיטות דומות לאלו שתיארתי למעלה  ובשימוש בשדה מגנטי הנוצר על-ידי מספר חוטים מלופפים. הניסוי במקסיקו 

היה מורכב יותר,  ולכן התקיים רק אחד.  לניסוי היו שני חלקים.  בחלק הראשון נתבקשנו למצוא את אורך הגל של קרן 

לייזר מסוימת ע "י שימוש בתבנית התאבכות הנוצרת מהתאבכות חלק מהקרן המקורית עם חלק אחר שהתפזר מסכין 

המעבדות  בכל  כמובן,  הקרן.  לקיטוב  הקשורים  פרמטרים  מספר  למדוד  התבקשנו  הגל,  אורך  שנמדד  לאחר  גילוח.  

נדרשה רמת דיוק מסוימת שאם לא עומדים בה - מפסידים נקודות.

האם נוצרו קשרים אישיים בין המשלחת הישראלית לשאר המשלחות? בפרט, האם נוצרו קשרים עם תלמידים 

ממדינות ערביות? אם כן, האם קשרים אלו נמשכים?

(באולימפיאדה  וספרד  צרפת  ולנבחרות  (באסיאתית)  סרי-לנקה  לנבחרת  בעיקר  התחברנו  האולימפיאדות  במהלך 

הבינלאומית). קשה לומר שהקשרים הללו נמשכים, למרות שמפעם לפעם אנו משוחחים בפייסבוק. לא נוצרו קשרים 

עם נציגים ממדינות ערב, גם בגלל שרבות ממדינות ערב לא השתתפו, וגם מסיבות מובנות אחרות.

האם במהלך ימי האולימפיאדה הוקדש זמן לקירוב בין תלמידים ממדינות שונות? אם כן, כיצד? אם לא - האם אתה 

חושב שיש לכך מקום?

לא הוקדש לכך זמן מיוחד, אמנם רובו של לוח-הזמנים של התלמידים סבב סביב טיולים ופעילויות שונות, אבל הדגש 

לא היה דווקא על קירוב בין מדינות שונות. מי שרוצה להתחבר עם נציגים ממדינות אחרות יכול, כפי שאנחנו עשינו, 

לדבר אתם בזמן הארוחות, בערבים, בנסיעות ממקום למקום וכו'.

כיצד התרשמתם מיכולותיהם של התלמידים מן המדינות השונות? 

במבט  אולי  שנראות  מדינות  ודווקא  להישגים,  להגיע  מצליחות  אינן  דווקא  רבות  מערביות  שמדינות  מכך  התרשמנו 

ראשון חלשות יותר (למשל אינדונזיה, אירן, תאילנד) מגיעות להישגים גבוהים - בגלל ההשקעה הרבה בקידום מצוינות 

במסגרות מיוחדות.

כיצד ציינו בבית ספרך בארץ את זכייתך? 

תלו שלטים ופרגנו מאוד.

האם אתה חושב שתשומת הלב הניתנת בישראל להישגים מדעיים ולחינוך מדעי בכלל היא מספקת? אם לא - מה 

לדעתך ניתן לעשות על מנת להגביר את המודעות לעניין?

יותר  הרבה  רבה  הבעייתיים  בתלמידים  ההשקעה  אמרתי;  שכבר  כפי  מספקת,  לב  תשומת  ניתנת  שלא  חושב  אני 

מההשקעה בתלמידים המחוננים. תלמידים מחוננים רבים עשויים למצוא עצמם משועממים בגלל מוגבלויות המערכת. 

כל  לא  עדיין  אך  בארץ,  תלמידים  שיותר  לכמה  להגיע  על-מנת  גדולים  מאמצים  עושים  אנו  בפיזיקה  באולימפיאדה 

התלמידים שניגשים לבגרות מוגברת בפיזיקה משתתפים בשלב א' של האולימפיאדה, וחבל!

המודעות תגבר אם תציב הממשלה סדרי עדיפויות שונים ותמקם את קידום המצוינות במקום גבוה ברשימה. האנשים 

המצליחים בתחומי המדע הם אלה שמצעידים את המדינה קדימה - באקדמיה, בתעשייה ובצבא. ללא תמיכה, עידוד 

וקידום התלמידים המצטיינים הצעירים, נפסיד את כל הטוב הטמון בהם. 
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מה תרצה לעשות ”כשתהיה גדול"?

בלתי  שזה  לי  אומרים  שכולם  (למרות  פיזיקאי  וגם  מתמטיקאי  גם  להיות  שאפשר  כמה  ועד  במדע,  להתעסק  ארצה 

אפשרי, ושאני צריך להחליט).

אולימפיאדות  מבין  אחת  זו  העולם.  מכל  תיכון  לתלמידי  בפיסיקה  הידע  בתחום  תחרות  היא  הבינלאומית  הפיסיקה  אולימפיאדת 

מדעיות בינלאומיות לתלמידי תיכון הנערכות בעולם, כמו אולימפיאדות הכימיה, המתמטיקה, הביולוגיה, הפילוסופיה, האסטרונומיה ועוד. 

מטרתן של אולימפיאדות אלה היא לעודד, לתמרץ, לפתח ולקדם את לימודי המדעים בכל מדינות העולם. אולימפיאדת הפיסיקה הראשונה 

ברומניה. באולימפיאדת הפיסיקה  לראשונה  שנערכה  שנוסדה אולימפיאדת המתמטיקה  שנים לאחר  שמונה  בפולין,  ב-1967  התקיימה 

הראשונה השתתפו רק חמש מדינות, ואילו בשנת 2009 במקסיקו כבר נטלו בה חלק 72 מדינות, שאותן ייצגו למעלה מ- 350 צעירים 

שעברו את מבחני הכניסה ואת התחרויות בארצם. באולימפיאדה נבחנו המתחרים על חלקים תאורטיים וחלקים מעשיים, בבחינות בכתב 

ובעבודה במעבדה.

כל מדינה מיוצגת על-ידי משלחת של חמישה מתחרים הנבחרים בתחרויות ארציות וכן של שני מלווים. התלמידים מתחרים כיחידים ולא 

כקבוצה וחייבים לעבור מבחן תאורטי ומבחן מעשי. המבחן התאורטי נמשך חמש שעות וכולל שלושה נושאים, שבכל אחד מהם כמה 

אחד  מנוחה  יום  עם  יומיים,  במשך  נערכים  המבחנים  שעות.  חמש  הוא  אף  ונמשך  שניים  או  ביצוע ניסוי  כולל  המעשי  המבחן  שאלות. 

ולאחריהם  זהב  במדליות  זוכים  בדירוג  הראשונים  האחוזים  שמונה  כאשר  נקודות,  המתחרים  מקבלים  במבחנים  הישגיהם  על  ביניהם. 

מוענקות מדליות כסף, ארד וציונים לשבח על-פי דירוג הנקודות. המתחרה בעל הניקוד הגבוה ביותר זוכה בפרס מיוחד בנוסף למדליית 

הזהב. בנוסף לאולימפיאדת הפיסיקה הבינלאומית, החל משנת 2000 נערכת במתכונת דומה, גם אולימפיאדת פיסיקה אסיאתית, המיועדת 

למשתתפים ממדינות אסיה ואוסטרליה בלבד.

ישראל משתתפת באולימפיאדת הפיסיקה הבינלאומית החל מהאולימפיאדה ה-25, שנערכה ב-1994 בסין. אז זכו התלמידים הישראלים 

הטכנולוגיה  להוראת  המחלקה  ראש  שהיה  מי  ז"ל,  פיינגולד  מנחם  פרופ'  של  ביוזמתו  החלה  הישראלית  ההשתתפות  לשבח.  בציונים 

לאולימפיאדת  הישראליות  המשלחות  כל  בראש  עמד  פיינגולד  פרופ'  בארץ.  המדעים  הוראת  ממעצבי  והיה  בחיפה  בטכניון  והמדעים 

הפיסיקה עד שנפטר בשנת 2002. בשנת 1999 זיכה אריאל אמיר, תלמיד בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים, את 

ישראל במדליית הזהב הראשונה באולימפיאדה זו.

תהליך המיון של נבחרת ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית והאסייתית נמשך כשנה. משתתפים בו תלמידי כיתות י' ויא'. השלב הראשון 

ידע  דורש  אינו  שרובן  שאלות,  מכ-20  מורכב  המבחן  הארץ.  מרחבי  פיסיקה  תלמידי  כ-3000  שנה  מדי  משתתפים  שבו  ממבחן  מורכב 

הם  שבו  השני,  השלב  אל  ממשיכים  הראשון  בשלב  שהשתתפו  מהתלמידים  כ-300  מדעיים.  בעקרונות  בקיאות  אלא  בפיסיקה  מעמיק 

נדרשים לענות על 17 שאלות בנושאי מכניקה ברמה של חמש יחידות. ושוב, 10% בעלי הציונים הגבוהים ביותר עוברים לשלב ג. השלב 

כהכנה  בפיסיקה  נושאים  שלל  אינטנסיבית  בצורה  לומדים  התלמידים  הכנה,  במחנה  שם,  בטכניון.  הקיץ  בחופשת  מתקיים  השלישי 

לאולימפיאדות. במהלך המחנה מתקיימים מדי יום מבחן עיוני ומעבדה. מתוך ה-30 שנותרו, עוברים כ-15 לשלב הרביעי.

ה-15 הנותרים עוברים שלב של למידה עצמאית שבו נדרשות הגשת תרגילים ועבודות במתכונת שבועית לצוות האולימפיאדה. בחופשת 

שבה  שהנבחרת  לאחר  האסיאתית.  הפיסיקה  באולימפיאדת  ישראל  את  שייצגו  תלמידים   8 נבחרים  שבו  נוסף,  מחנה  מתקיים  פסח 

מהאולימפיאדה האסייתית, נבחרים חמשת התלמידים שיסעו לאולימפיאדה הבינלאומית שמתקיימת בקיץ. כך, לאחר למעלה משנה של 

מיונים, נבחרים הנציגים של ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית.
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