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פרק 3: ניצחון בלתי צפוי

כמו  ומפחיד  מתיש  היה  בו  צעד  וכל  החל,  שלי  המסע 
במסעו של דון קישוט.

התחלתי להתאמן מיד. למזלי היו לי כמה מורים יוצאים מן 
הכלל שעזרו לי להשיג את מטרותיי. הם נצורים תמיד בליבי 
ובמחשבותיי. המאמן הראשון שלי בהדסים היה מורה לחינוך 
גופני בשם דני דסה. הוא היה בחור שרירי ונאה למראה בשנות 
טיפוח  לתרגילי  הייתי  נלהב  כמה  שמע  הוא  לחייו.  העשרים 
הגוף. פעם באחת החופשות, היה זה תורו של דני להישאר עם 

התלמידים בהדסים במקום לנסוע הביתה. 

פתאום  הופיע  דני  האוכל.  חדר  לפני  הדשא  על  ישבתי 
ושאל אם בא לי לרוץ אתו. הייתי מופתע ומיד הסכמתי. קמתי, 
ושנינו רצנו על דיונות החול לחופו של הים התיכון. זה היה 
יום נעים, קריר, ובריזה קלה נשבה מן הים. אבל אחרי חמש 
דקות הרגשתי שאני לא יכול להמשיך. בכל מקרה, לא רציתי 
להודות בפני דני במה שהיה נראה כמו חולשה מוחלטת. לא 
הפסקתי לרוץ, אך הרגשתי שאני עומד למות לאפיסת כוחות. 
דני ראה מזווית עינו שאני עומד להישבר ואמר, “בוא נעבור 

קצת להליכה”.

הכיתה שלי בהדסים
http://arielnet.com/ref/go/1046

http://arielnet.com/ref/go/1046
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לריצה שלך”, אמרתי. הרגשתי  “אני מצטער שהפרעתי 
שהכזבתי אותו.

דני עצר, הניח את ידו על כתפי ואמר,” גדעון, אם תרוץ 
כמה  לרוץ  יכול  שאתה  תרגיש  קצר  זמן  תוך  יום,  כל  קצת 

שאתה רק רוצה”.
לרוץ  מעכשיו  מתחיל  אני  כך  “אם  אמרתי,  “באמת?” 
כל יום”. למרות שאני היום כבר בן 77, מעולם לא הפסקתי 
לרוץ. אני עדין רץ חמישה מייל בכל יום. בימים בהם אינני רץ 

בגלל נסיעות או מסיבה אחרת, יש לי רגשי אשמה. 

רק שישה חודשים אחר כך העזתי לצאת שוב פעם לריצה 
חודשי  שישה  אחרי  ק”מ.  חמישה  רצנו  זה  במקרה  דני.  עם 
ריצה זה היה קל יותר. רצנו למרחק הרבה יותר גדול בהשוואה 

לפעם הקודמת. 
חדשות  דרכים  לי  הראה  הוא  דני.  את  מאד  הערצתי 
דיסקוס  לזרוק  איך  לי  הוא אפילו הראה  יום אחד  להתאמן. 
את  לזרוק  השתוקקתי  מאד  מוקשה.  מגומי  עשוי  שהיה 
זורקי  גיבוריי  עם  שלמים  ערבים  וביליתי  מאחר  הדיסקוס, 
שזרקתי  חושב  אני  חדרי.  קיר  על  מודבקים  שהיו  הדיסקוס 

קבוצת המחול של הדסים
http://arielnet.com/ref/go/4003

המורה לחינוך גופני דני דסה
http://arielnet.com/ref/go/1048שבח ווייס

בגיל 10 ובגיל 14

http://arielnet.com/ref/go/4003
http://arielnet.com/ref/go/1048
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מטר.   45 למרחק  זרק  שדני  בשעה  מטר,   15 הדיסקוס  את 
הדיסקוס התעופף במסלול שטוח ותוך כדי כך הסתובב. דגם 
דרך  איזו  היום.  כל  עליו  וחשבתי  אותי  הקסים  הזה  התנועה 
נפלאה לשחרר את הדיסקוס. איזה שילוב קסום בין גוף וטבע, 

בין חוקי הפיסיקה והתנועה האומנותית, כמו בריקוד.

חבר אחר שלי בהדסים היה שבח ווייס. לימים היה חבר 
כנסת ויו”ר הכנסת. בנעוריו היה זורק דיסקוס מחונן. הוא זרק 
למרחק של כמעט 42 מטר ויכול היה בקלות להתחרות בדני. 
שבח היה מבוגר ממני בכמה שנים. אני הייתי מוקסם מהישגיו 

ורציתי להצליח כמוהו. 

לזרוק  הולך  שהוא  פעם  בכל  לי  שיגיד  ממנו  ביקשתי 
לאחר  הדיסקוס  את  ואחזיר  אליו  אצטרף  ואני  דיסקוס, 
בתוצאות  אותי  אך הפתיע  הישן,  בסגנון  זרק  הוא  הזריקות. 
אליהן הגיע. במשך כמה שנים רצתי הלוך וחזור להחזיר את 
הדיסקוס. שבח היה אדם נפלא וממש הערצתי אותו. כאז כן 

עתה.

התחלתי  ברזל.  כדור  להדוף  איך  דני  אותי  לימד  בנוסף 
עם כדור של 5 ק”ג, כדור נוער. כדור ברזל של בוגרים היה 
ברזל  כדור  להדוף  התחלתי  מכן  לאחר  ק”ג.   7.25 במשקל 
ולזרוק דיסקוס בכל יום. עשיתי זאת בהפסקות בין השיעורים 

ובכל הזדמנות אחרת. 

פעם  הביא  המורים  שאחד  עד  הרבה  כך  כל  התאמנתי 
כדור ברזל לכיתה ואמר, “זה גדעון אריאל”. הרגשתי מושפל 
אבל זה לא גרם לי להפסיק להתאמן. כל מה שהיה חשוב לי 

היה לשפר את כישוריי הזריקה או ההדיפה שלי.

שהביך  מתחרט  שהוא  מורה  אותו  אמר  כך  אחר  שנים 
אותי מול כל הכיתה. הוא רק רצה לרמוז לי שעלי להתרכז 
את  מצאתי  עזר.  לא  זה  מספורט.  חוץ  תחומים,  כמה  בעוד 
עצמי במגרש האימונים כל רגע פנוי, גם בהפסקה של חמש 

דקות.

היום אני מעריך את העובדה שהוא רצה  בנקודת מבטי 
מאשר  יותר  בהם  ולהשקיע  בלימודים  להתעניין  לי  לגרום 

מתאמן בכדור ברזל
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בספורט ואימונים, אני חושב שהיה טוב יותר לו היה עוזר לי 
בעידוד ולא בהעלבה. 

לעומת זאת, דני תמיד היה מוכן לעזור לי עם טיפים לגבי 
הזריקה או עם תרגילים נוספים. בשלב זה של חיי כל תשומת 
לב שהופנתה אליי הייתה מיוחדת, מאחר וקיבלתי כל כך מעט 

תשומת לב, עידוד ותמיכה בעבר.

הארלי  גדול,  אמריקאי  אופנוע  של  גאה  בעלים  היה  דני 
רבות  שעות  והשקעתי  מהאופנוע  מוקסם  הייתי  דוידסון. 
בניקויו וצחצוחו. האופנוע לא היה מלוכלך כל כך כי לדני לא 
זמן, גבוה מספיק  היה רישיון לנהוג בו. הייתי בן 15 באותו 
כדי לשכנע את האישה במשרד הרישוי שאני בן 16. בסוף 
יכולתי לנהוג עם רישיון באופנוע של דני בעוד הוא מצטרף 

אלי כנוסע. איזה כיף היה לי עם המכונה המופלאה הזאת. 

המורים  כל  הלכו  הערב,  ארוחת  אחרי  שבת,  בערבי 
גדול  אירוע  היה  תמיד  זה  עם.  ריקודי  לרקוד  והתלמידים 
בהדסים. אני לא רקדתי, הייתי ביישן מדי. אבל תמיד הלכתי 

להסתכל.

חבריי בילו את כל הלילה לאור הכוכבים תחת שמי הים 
התיכון, רוקעים ברגליהם ומפזזים, ונהנים מהכיף ומהרעות. 

דסה  דני  אבל  בחסד,  רקדנים  היו  מהתלמידים  חלק 
באה  מארה”ב  מישהי  י’  בכיתה  כשהייתי  כולם.  על  עלה 
לצפות בריקודים. הייתה זו מרתה גרהם, רקדנית מפורסמת 
עם  ויפה  רזה  הייתה  היא  עולמי,  שם  בעלת  וכוריאוגרפית 
יכולות התבוננות וריכוז גבוהים. מרתה באה לישראל לחפש 
כישרונות לבית הספר וללהקת הריקוד שלה באמריקה. הציעו 
עצמו  על  התעלה  דני  בהדסים.  כאלה  כישרונות  לחפש  לה 
באותו לילה, רוקע בעקביו, מסתחרר, מסתובב ורוקד, מחולל 
ומפזז. הוא היה כל כך טוב שלמחרת הציעה לו מרתה גרהם 
שיבוא לאמריקה והיא תממן לו מלגה מלאה. אין ספק - חלום 

של כל ישראלי וישראלית. 
נסעו  שניהם  ורפאל.  דני  גיבוריי,  שני  את  הפסדתי  כך 
של  ארצם  זוהי  שלי,  לחלום  הפכה  אמריקה  לאמריקה. 
הגיבורים. )רפאל הוא רפאל הלפרין שבמכון שלו התאמנתי(. 
לאחר לכתו של דני לאמריקה התמנה טומי שוורץ למורה 
מאושוויץ.  שואה  ניצול  היה  הוא  בהדסים.  גופני  לחינוך 
אולמות  את  הכושר,  חדר  את  ניקיתי  לעוזרו.  נהפכתי  אני 

מתאמן בזריקת דיסקוס
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ההתעמלות ואת האופנוע שלו. כל מה שביקש עשיתי בנפש 
חפצה. לא הצגתי הישגים יוצאי דופן בספורט באותם זמנים, 
במלאכתו.  לטומי  עוזר  הספורט,  סביב  הזמן  כל  הייתי  אבל 
אני  אם  טומי  אותי  ,שאל  י’  בכיתה  כשהייתי   ,1956 בקיץ 
מעוניין לעשות קורס מדריכים לחינוך גופני בחולון. במקרה 
עוזרו באופן רשמי, אקח את הציוד למגרש  אני אהיה  כזה, 
כמובן  אני  כמורה.  שלו  הפעולות  ארגון  על  אחראי  ואהיה 
התלהבתי לרעיון. לעשות את העבודה הזאת במקום לעבוד 
ארבע שעות משעממות ביום בבית הספר. זה חלום! אז ניגשתי 
לקורס שנמשך שלושה שבועות ונראה היה לי כמו קייטנה. מי 
יריב היה ספורטאי נמרץ  יריב אורן.  שניהל את הקורס היה 
בעל שיער שחור ועיניים שמבטן חודר. הוא התמחה בהטלה 

כדור ברזל וזריקת כידון. 

והייתי  בשיעורים  לנאמר  לב  בתשומת  הקשבתי 
אנטומיה  למדתי  בחיי  לראשונה  שקיבלתי.  מהמידע  מוקסם 
ופיסיולוגיה, ולמדתי על מקצועות ספורט רבים, כולל כדורגל 
וכדורסל. הייתי מרותק ללמוד על התנועה האתלטית ואיך הגוף 

האנושי משתנה ומתאים את עצמו לביצועים הספורטיביים. 

ומשחקים  כדורגל  טניס,  כדורסל,  כולנו  בערבים שיחקנו 
עשיתי  אך  אלה,  במשחקים  במיוחד  טוב  הייתי  לא  נוספים. 
כמיטב יכולתי והשקעתי עם כל הלב. אחת התחרויות הייתה 
הורדת ידיים. ידעתי מניסיוני בהדסים שבתחום הזה אני טוב. 

אף אחד לא הצליח לגבור עלי בהורדת ידים בהדסים. 

המשחקים החלו ואני הסתכלתי מהצד, עדין לא התנדבתי 
מהגר  זיתוני,  בשם  אחד  צעיר  בחור  היה  בהם.  חלק  לקחת 
מאחת מארצות ערב. הוא היה גדול מכל היתר והצליח לנצח 
את כולם בהורדת ידיים בשניות. החלטתי להתחרות מולו כדי 
לראות כמה זמן ייקח לו להביס אותי. רציתי להרגיש את הכוח 

של ידיו. 

בנות בהדסים

ה “משקולות” שלנו, עשויות מקופסאות שימורים 
מלאות בטון
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לב  שם  הוא  פעם  אי  אם  תהיתי  השופט.  היה  יריב 
לקיומי לפני תחרות זאת. הוא אחז בידיים של שנינו, מבטיח 
התחל!”,  “מוכנים,  שאמר,  ברגע  השולחן.  על  שהמרפקים 
דקות,  משתי  יותר  במשך  נאבקנו  ידיים.  בהורדת  התחלנו 
ניצחתי.  האחרים,  של  ולתימהונם  לתימהוני  כוחנו.  במלוא 
זיתוני היה בהלם מוחלט מאחר ואף אחד לא ניצח אותו קודם. 
הוא אפילו חיפש מתחת לשולחן לראות אם אני לא משתמש 
שנתחלף  והציע  חוזר  משחק  ביקש  הוא  תכסיס.  באיזה 
במקומות. החלפנו מקומות והתחלנו שוב. “מוכנים? התחל!” 
פקד יריב. ניצחתי את זיתוני גם בפעם השנייה. האנשים מסביב 
ידי. לא הבטתי בפניהם כי  מחאו כפיים והתחילו ללחוץ את 

הייתי נבוך וביישן. 
“היי,  אלי.  פונה  קול  שמעתי  להדסים  לחזור  כשעמדתי 
יריב אורן, מנהל הקורס והשופט  זה  איך קוראים לך?” היה 
בתחרות הורדת הידיים. אמרתי לו מי אני והיכן אני גר. יריב 
זה הוא גם המאמן של  סיפר לי שבנוסף על עבודתו בקורס 

כפר סבא. הוא שאל אם אהיה מוכן להתאמן אצלו גם שם. 

התביישתי להסתכל בפניו ושאלתי, “מה אני אמור לעשות 
שם?”

מתמקד  שאתה  ספורט  תחומי  איזה  “יש  שאל,  יריב 
בהם?”.

כדור ברזל, אבל  ובהטלת  דיסקוס  בזריקת  “אני מתאמן 
אני לא כל כך טוב בשניהם,” השבתי. 

“זרועותיך נראות חזקות דיין כדי לזרוק,” הוא אמר, חושב 
שנמצא  בטוח  אני  שלנו.  למועדון  הצטרף  “בוא,  רם.  בקול 

משהו שבו תצליח.”

לראשונה בחיי אמר לי מישהו שאני טוב במשהו!

הראשונה.  בפעם  וחייכתי  אמרתי  שם,”  אהיה  “אני 
למעשה לא יכולתי להפסיק לחייך. 

השתתפותי  תעודת  את  קיבלתי  כך  אחר  שבועות  כמה 
הקורס.  מטלות  כל  את  בהצלחה  השלמתי  בחולון.  בקורס 
מהכפר.  ילד  סתם  לא  כבר  אני  עבורי.  מיוחד  הישג  היה  זה 
הרגשתי  זה.  הישג  על  בעצמי  גאה  מאד  הייתי  מישהו!  אני 
שהשגתי מטרה. תעודה זו והזמנת יריב להתאמן אתו בכפר 

סבא שינו את חיי. 

ברגע שחזרתי להדסים סיפרתי לטומי על יריב וההזמנה 
להתאמן אתו בכפר סבא. תגובתו של טומי הייתה מאד חיובית. 
הוא חשב שזו תהיה הזדמנות פז בשבילי. למרות שהוא לא 
של  והתוספת  לספורט  שלי  שההתלהבות  חשבתי  לי,  אמר 
התעודה לתחושת הביטחון העצמי שלי הם שגרמו לו להגיב 

כך. 

בימי שלישי וחמישי נגמרו השיעורים בבית הספר בשעה 
1:00 בצהריים. לרוב היה על התלמידים לעבוד ארבע שעות 
במשק. טומי שוורץ אירגן שאלך באותן שעות להתאמן בכפר 
סבא עם יריב. כדי להגיע לשם היה עליי ללכת קילומטר כדי 
להגיע לכביש חיפה – תל אביב. משם תפסתי טרמפ. באותו 
זמן זה היה מאד מקובל ובטוח לאנשים צעירים שהפרוטה לא 
הייתה מצויה בכיסם לנוע בטרמפים. בדרך כלל, תוך עשר עד 
חמש עשרה דקות היה מישהו נדיב עוצר ואוסף אותי. הדרך 
עוד  לי  היו  מכאן  דקות.   30 ארכה  סבא  לכפר  הכניסה  עד 
מגרש  למעשה  היה  זה  לאצטדיון.  עד  הליכה  דקות  עשרים 
כדורגל ולידו מסלולי חול. הכל היה מוקף בספסלים. לא היו 

מסלולים מודרניים בישראל בשנות ה 50. 

תעודת ההשתתפות שלי בקורס מדריכים בחולון
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שם  היו  כבר  לאצטדיון,  כשהגעתי  שלישי,  יום  באותו 
הרבה צעירים וצעירות שרצו סביב המסלולים. חלקם התאמנו 
בקפיצה למרחק או לגובה, בעוד אחרים זרקו כידון או דיסקוס, 
או הטילו כדור ברזל. הלכתי לאט אל יריב שאימן את אחד 

מהקופצים. 
“שלום גדעון,” בירך אותי יריב. הייתי נבוך ועיניי התרכזו 
באדמה. “בוא, גדעון,” אמר יריב והניח באבהות את ידו על 
כתפי. למרות שהיה מבוגר ממני רק בשמונה שנים, עבור ילד 
המאמן  היה  הוא  מכך,  ויותר  מבוגר  אדם  היה  יריב   15 בן 
הראשי. “בוא נתחיל בחימום. למה שלא תרוץ קודם כל שלושה 
סיבובים סביב המגרש?” רצתי סביב המגרש שלושה סיבובים, 
זמן  באותו  הבאה.  למשימה  וחיכיתי  יחפות,  ברגליים  כמובן 
יריב הזמין את כולם לעקוב אחריו בסדרה של תרגילי חימום. 

היה לי כל כך טוב להיות חלק מקבוצה ולהפעיל את גופי. 
תוך כדי תרגילי החימום ראיתי בחור צעיר זורק דיסקוס 
זרק למרחק  אני חושב שהוא  הנגדית של האצטדיון.  בפינה 
כזה.  זורק למרחק  לא ראיתי מישהו  של 48 מטר. אף פעם 
נודע שזה היה יהודה הוז, אלוף הנוער בזריקת דיסקוס ונציג 
נבחרת כפר סבא. יריב הציג אותי לפני יהודה ואז התחיל לתת 
“אתה  לי,  אמר  הוא  הדיסקוס.  את  לזרוק  כיצד  הנחיות  לי 
ללמוד  כך  אחר  ורק  עמידה,  ממצב  לזרוק  איך  ללמוד  צריך 
מושלמת  הכי  בצורה  כדבריו  עשיתי  הגוף”.  של  הפניה  את 
שיכולתי, ולא פסקתי מלהתאמן עד שירד הערב. היה זה אחד 

הימים הטובים של חיי. 
 הייתה שקיעה יפהפייה כאשר נגמר האימון. “גדעון, איך 

אתה חוזר להדסים? מישהו בא לאסוף אותך?” שאל יריב.
“אף אחד לא בא,” עניתי. “אני הולך לתפוס טרמפים”. 

“ובכן, אני אראה אותך שוב בעוד יומיים?” שאל יריב.
“כן המפקד, אני אהיה פה!”. מעולם לא הרגשתי כל כך 

מאושר. האושר עטף אותי כפי שלא זכרתי בכל חיי. 
כיצד  הרגשתי  להדסים  חזרה  בטרמפ  הנסיעה  במשך 
של  אינסופיות  מזריקות  כתוצאה  בוערות  ימיני  יד  אצבעות 
הדיסקוס. התביישתי לדבר עם האיש שאסף אותי במכוניתו, 
הדופן  יוצא  היום  על  לו  לספר  מאודי  בכל  שרציתי  למרות 
הדיסקוס  את  זורק  עצמי  את  דמיינתי  זה,  במקום  שעברתי. 
לכזאת  להגיע  לי  ייקח  זמן  כמה  זרק.  שיהודה  מרחק  לאותו 
בדמיוני  לחיי.  במורד  זלגו  דמעות  שנתיים?  שנה?  תוצאה? 

וידעתי  כמוהו,  נראה  שטרם  למרחק  זורק  עצמי  את  ראיתי 
ששעות אימון רבות עוד לפניי. 

אחד  מאוחר.  היה  כבר  בערב  להדסים  הגעתי  כאשר 
חמקה  השינה  בחדר.  לאכול  ערב  ארוחת  לי  הביא  מחבריי 
ממני, אך לא כן המראה שלי זורק את הדיסקוס. חשבתי על 
זריקות דיסקוס כל הזמן, וכאשר הצלחתי סוף סוף להירדם, 
המשכתי לראות אותו דבר בחלום. בבוקר למחרת רציתי כבר 
דיסקוס  יכול לקבל  אני  ולשאול אותו אם  טומי  להיפגש עם 
שיהיה ברשותי. לתימהוני הסכים טומי מיד ונתן לי את אחד 
הדיסקוסים שלו. זה היה הדיסקוס אותו זרקו שבח ווייס ודני 

דסה, כשאני רק הסתכלתי והחזרתי אותו אחרי הזריקות.
בבוקר המחרת התחילו השיעורים כרגיל בשמונה. לקחתי 
לכיתה את ספריי ואת הדיסקוס שלי. מישהו שאל אותי מה זה 
והסברתי לו. כמו תמיד, כולם חשבו שאני מגזים עם האובססיה 

שלי לאימונים.
כשהייתה הפסקה בין השיעורים רצתי למגרש והתחלתי 
יום  על  להם  סיפרתי  אני  אלי.  הצטרפו  ואשר  הלל  לזרוק. 
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עד  להתאמן  המשכנו  סבא.  בכפר  שלי  הראשון  האימון 
להתאמן  למגרש  הלכתי  הפסקה  בכל  צלצל.  שהפעמון 

בזריקות, והמשכתי בנוהג זה במשך שנתיים. 

בזריקת  שליטתי  את  לשפר  עז  רצון  לי  שהיה  למרות 
על  לרעה  השפיע  לא  זה  הברזל,  כדור  ובהדיפת  הדיסקוס 
המקצועות  את  ללמוד  דחף  אותו  לי  היה  כתלמיד.  פעילותי 

טריגונומטריה  כימיה,  מתמטיקה,  ביולוגיה,  אותי,  שעניינו 
ופיסיקה.

באחת הכיתות יצרתי “פינת טבע” שבה גידלתי ארנבונים, 
לפינת  וצמחים.  פרחים  גם  וכן  צפרדעים,  לטאות,  נחשים, 
המורים  לכיתה.  מחוץ  וחלק  הכיתה  בתוך  חלק  היה  הטבע 
עודדו אותנו לצאת ללמוד את הטבע בחוץ. להרבה תלמידים 
בעיקר  נמשכתי  אני  אבל  זה,  מסוג  פרויקטים  היו  בהדסים 

למדעי הביולוגיה והפיסיקה.
אהבתי גם כימיה והייתי מוקסם מההיבטים השונים שלה. 
היום בו המורה הזהיר אותנו לא לפתוח את בקבוק החומצה 
הכלורית )HCL( ולערבב את תוכנו עם אבקת נתרן גופרתי 
לא  דרכו.  בראשית  כמדען  בשבילי  גדול  יום  היה   )Na2S(
יכולתי שלא לנסות לערבב את שני החומרים האלה. התוצאה 
הייתה מימן גופרתי )H2S( שהיה לה ריח נוראי של ביצים 
סרוחות. זה היה כל כך נורא שאי אפשר היה להיכנס לבניין 

במשך יומיים.
לבנות  החלטנו  לביא.  גדעון  חברי  את  גם  כימיה משכה 
פחות  קצת  שנמצא  ישן  בצריף  פרטית  כימיה  מעבדת  לנו 
מקילומטר מיתר בנייני בית הספר. הצלחנו לשים יד על כמות 
הכרחיים.  ציוד  פריטי  וכמה  ויסודות,  מרכיבים  של  מסוימת 
כל  מנדלייב.  של  היסודות  טבלת  את  הקיר  על  תלינו  אפילו 
יסוד שהצלחנו להשיג הובא באהבה ובזהירות למעבדה שלנו. 
נערים  היינו  שנינו  ניטרוגליצרין.  ליצור  החלטנו  אחד  יום 
פנטסטי.  רעיון  לנו  שהיה  וחשבנו  ואינטלקטואלים,  סקרנים 
המזל  לרוע  השונים.  הכימיקלים  את  ואיזנו  ושקלנו  ערבבנו 
את  שהחזיקו  הקטנות  המתכת  זרועות  את  לשחרר  שכחנו 
להפוך  בדרכה  לבעבע  התערובת  החלה  כאשר  המבחנות. 
ויותר. כאשר  יותר  לניטרוגליצרין, החלו המבחנות להתחמם 
לא יכול היה גדעון לביא להחזיק יותר את המבחנות בידיים 
חשופות, הוא עזב אותן והן נפלו לארץ. שנינו פרצנו החוצה 
במהירות הכי גדולה שיכולנו. ברגע שיצאנו החוצה התפוצצה 
באדמה!  גדול  בור  אחריה  והותירה  גדול  ברעש  המעבדה 
אנשים מכל קצווי הדסים, מורים, תלמידים, עובדים ומבקרים 
כמה  מלבד  פגע,  ללא  יצאנו  ואני  גדעון  הפיצוץ.  לאזור  רצו 
שערות שנחרכו ובגדים שניזוקו. הנזק העיקרי נגרם לאגו שלנו 
ולמעבדה המסכנה. אין צורך לומר שאסרו עלינו בשום פנים 

ואופן לבנות מעבדה נוספת. 

טיפוח הגוף בתל אביב, בגיל 16
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למרות התקרית הזאת המשכנו גדעון ואני לשתף פעולה 
של  ומהמסתורין  מהעבודה  נהנינו  שנינו  הכימיה.  בשיעורי 
מבריק  לכימאי  יותר  מאוחר  הפך  לביא  גדעון  עצמו.  המדע 

בטכניון בחיפה, ולזכותו נזקפות כמה המצאות.
הדסים היה מקום נפלא לילדים שרצו לחקור את תחומי 
שגרתיות  יותר  לימוד  בכיתות  לרוב  אותם,  שעניינו  המדע 
במתמטיקה,  חיל  עשיתי  אני  ושלי.  גדעון  של  מהמעבדה 
ולאנשים  לנוסחאות  נמשכתי  וגיאומטריה.  טריגונומטריה 
ופיסיקה  ביולוגיה  בטכניון  ללמוד  חלמתי  אותן.  שהמציאו 

בעתיד. 
אחד מחסרונות בית הספר היה שהמורים לא לחצו על 
לא  למשל  אני  אותם.  עניינו  שלא  נושאים  ללמוד  הילדים 
התעניינתי בתנ”ך ולימודי השפה האנגלית לא משכו אותי. אף 
אחד מהתחומים האלה לא נראה לי אז חשוב לחיי, וגם לא 
משך את דמיוני. בסופו של דבר, חוסר רצוני ללמוד נושאים 

אלה עלה לי הרבה בהמשך דרכי. 
השיטה הישראלית להתקדמות ללימודים גבוהים מבוססת 
על השיטה האנגלית. תלמידים מכל הארץ נבחנים בבחינות 
בגרות זהות בכל מקצועות הלימוד. תוצאות המבחן קובעות 
לימודי אקדמאי.  מוסד  לאיזה  להתקבל  יוכלו  תלמידים  אילו 
לפיכך, ציונים טובים בכל הבחינות הם בעלי חשיבות, לא רק 
במדעים מדויקים. ציונים גבוהים במתמטיקה וכימיה לא יכלו 
לפצות על ציונים נמוכים בתנ”ך. אולי העתיד שלי היה שונה 

אם הייתה שיטת חינוך אחרת.
שלנו.  החיים  חוויות  את  לאזן  ניסו  בהדסים  המורים   
אלינו  שהגיעו  המורים  הראשונה.  מהשורה  למורים  נחשפנו 
גם מומחים בתחומם. כך למשל היה  והיו  היו אידיאליסטים 
לנו מורה בעל שם עולמי לפיסיקה שעבד בשדה אחרי שעות 

ההוראה, כי זו הייתה דרכו לעזור לעולם. 
פעם שוחחתי עם אחד המורים המבוגרים בשעה שהיה 
מה  אותו  שאלתי  חיים.  בעלי  במכלאת  הגדר  בתיקון  עסוק 

עשה בטרם עלה לישראל.
האוניברסיטאות  באחת  ופילוסופיה  היסטוריה  “לימדתי 

הגדולות באירופה” הוא ענה.
“אז מדוע עכשיו אתה מתקן גדר בבית ספר פנימייתי?” 

שאלתי. 
לי  זקוקה  ישראל  “כי  המום.  אותי  השאירה  תשובתו 

שאתקן את הגדר, לא שאלמד באירופה”.

מורה אחר היה כנר מחונן שלימד מוסיקה. לרוע המזל, 
לא היינו מודעים לגדולה ולעומק של המורים שלימדו אותנו, 
הילדים  היינו,  מזל  ברי  כמה  כולנו  הבנו  לאחור  במבט  אבל 

הפגועים והאבודים של ישראל. 
ופעילות  עבודה  לימוד,  של  המאוזנים  החיים  במסגרת 
גופנית, המשכתי להתאמן בכדור ברזל ודיסקוס. הקדשתי את 
לא  זריקה  אחת  פעם  מאודי.  בכל  אלה  ספורט  לענפי  עצמי 
מוצלחת גרמה לדיסקוס לפגוע בזכוכית של חלון. ניקיתי את 

השברים וחזרתי ללא היסוס להמשיך להתאמן בזריקות.
מופתע  היה  ויריב  סבא  לכפר  חזרתי  יומיים  כעבור 
פגועות  אצבעותיי  היו  כמה  עד  ראה  כשהוא  מהתקדמותי. 
ומשופשפות מהמרקם של הדיסקוס, הוא הציע לעשות שינוי. 
“למה שלא ננסה לשפר את הדיפת כדור הברזל שלך?” 

הוא שאל.
“בהחלט!”, עניתי.

ראשית לימד אותי יריב איך להדוף מעמידה. ביליתי את 
כל שארית היום בהדיפת כדורים בשיטה בה לימד אותי. הייתי 
מאושר להיות במקום הנפלא הזה, והייתי מאד שמח שאדם 

מבוגר מעודד אותי. 
המשכתי להתאמן כל יום, רצתי למרחקים הולכים וגדלים 
והתאמנתי על ספרינטים. המשכתי להרים משקולות בתוכנית 
מיוחדת שהייתה מיועדת לתנועת הזריקה. לאחר כמה חודשים 
שמתי לב להבדל עצום בכל משימה. הרמת המשקולות הפכה 
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קלה יותר. לאחר שנה של אימונים בלתי פוסקים, הבנתי שסוד 
ההצלחה הוא התמסרות למשימה ואימונים יעילים. 

את  לייצג  מטרתי,  את  להשיג  אובססיבי  לגמרי  הייתי 
ישראל במשחקים האולימפיים הקרובים ב 1960ברומא. 

למרות שלא נזקקתי לעידוד נוסף, שיניתי גם את שמי ל 
.1650

“איזה מין שם זה?” שאל אותי אחד מחבריי.
ברזל  כדור  להדוף  הולך  אני  מאליו.  מובן  “זה  עניתי, 
למרחק 16 מטר, ולזרוק דיסקוס למרחק 50 מטר. תוצאות 
אלו ישברו את השיאים הישראלים ואז אוכל לייצג את ישראל 

באולימפיאדה. לכן מעכשיו קוראים לי 1650”.
“גדעון, אני לא אקבל את העבודות שלך עם אתה חותם 
בשם הזה” אמר לי המורה שהלבין את פניי עם כדור הברזל 
בפעם הקודמת. “אני לא מכיר אף אחד ששמו 1650, אנא 
חתום בשמך האמיתי אם אתה רוצה שיבדקו לך את העבודות”
שמי”,  זהו  מקרה  בכל  שלך.  בחירה  זו  תבדוק.  אל  “אז 

עניתי.
שנותיי  במשך  דעות  חילוקי  הרבה  היו  ולי  הזה  למורה 
לי.  נתן  שאבי  הסיכה  סביב  התחולל  אחר  מאבק  בהדסים. 
של  סיכה  לי  נתן  הוא  קרובים,  היינו  לא  ואני  שאבי  למרות 
האצ”ל ועליה יד אוחזת רובה על רקע ארץ ישראל השלמה 
)כולל ירדן( והכתובת: “רק כך”. זו הייתה הדרך שלהם לבטא 
את עמדתם כיצד יש לסלק את הבריטים מהארץ. ענדתי את 
הסיכה הזאת בגאווה ובהתרסה, מפני שהיא ביטאה דרך אחת 
יכולתי להביע את הערצתי לאבי. המורה היה בפלמ”ח,  בה 
לחלוטין  מנוגדת  הייתה  הפלמ”חניקים  של  העולם  ותפיסת 
הגוף שממנו  הפלמ”ח  היה  דבר  של  בסופו  האצ”ל.  של  לזו 
אין פלא שהמורה סלד מהסמל של האצ”ל  התפתח צה”ל. 
דברים מאבי,  כך מעט  כל  וקיבלתי  שניבט מחולצתי. מאחר 

היה לי חשוב לשמור על הסיכה.
נוכחתי בדוגמה נוספת להבדלי הגישות בחברה הישראלית 
כששחיתי בחוף תל אביב ומצאתי רובה חלוד וישן. הוא שקע 
הייתה  אביב.  תל  חופי  מול  טבעה  אלטלנה  כשהאונייה  בים 
אחרי  לארץ  הגיעה  היא  לאצ”ל.  נשק  שהביאה  אונייה  זו 
קום המדינה. ההנהגה של המדינה החדשה דרשה מהאצ”ל 
למסור את הנשק לצה”ל. אין יותר מחתרות נפרדות כמקודם. 
עכשיו אנחנו צבא אחד. האצ”ל סירב והאונייה הופגזה וטבעה 
מול חופי תל אביב. בעימותים בין צה”ל ולוחמי האצ”ל נהרגו 

16 לוחמי אצ”ל ו 3 חיילי צה”ל. המקרה הזה כמעט הביא 
למלחמת אזרחים בין האצ”ל וצה”ל. אבי רתח מזעם כשהוא 
שום  רצה  לא  הוא  מהים.  שהבאתי  הישן  הרובה  את  ראה 
מזכרות שיזכירו לו כיצד אנשים אלה נשחטו בחוסר רחמים 
על ידי האידאולוגיה של הפלמ”ח. המקרה הזה עזר לי להבין 
בישראל  הפוליטיים  הרגשות  של  הלהט  על  את  יותר  טוב 
באותם זמנים, ואת הרקע למצב שהמשיך להשפיע על כולנו.

לבדיחות  נושא  אולי  היה   ,”1650“ לי,  שבחרתי  השם 
של חבריי לספסל הלימודים, אבל הדגים היטב את הכוח של 
חשיבה חיובית ושל מסירותי לנושא. הייתי נחוש להשיג את 
המטרה אבל גם לתבוע את השם כמייצג את הנחישות הזאת. 
החופשות,  בימי  ולהתחזק.  לגבוה  גם  המשכתי  בינתיים 
כשיצאתי לתל אביב עם חברים, עדין התאמנתי במכון הכושר 
הוא  אף  מסור  היה  שם  המאמנים  אחד  הלפרין.  רפאל  של 
להרמת משקולות ושמו היה דין. הוא עזר לי רבות ועודד אותי. 
בטחוני  את  שהגביר  דבר  והשתפרו,  גדלו  גופי  ומבנה  כוחי 
העצמי. נראיתי כגבר השוקד על פיתוח גופו, בהשוואה לילד 

הקטן והצנום שהייתי.
הזדמנות.  בכל  בזריקה  להתאמן  המשכתי  הספר  בבית 
כדי  תוך  הברזל  כדור  הדיפת  לפני  הגוף  גלישת  את  תרגלתי 
זריקת  בזמן  הגו  סיבוב  את  תרגלתי  האוכל.  לחדר  הליכה 
נראה  היה  לכולם  במשק.  לעבודה  לכתי  כדי  תוך  הדיסקוס 
שהשתגעתי, אבל הטכניקה שלי המשיכה להשתפר כל הזמן. 
יום שלישי אחד כשהלכתי עם יריב לתחנת האוטובוס אחרי 
האימון בכפר סבא, דיברנו על תוכניותיי. הוא אמר לי שהוא 
רוצה שאתחיל להתחרות במפגשים הבאים. שאלתי אותו אם 
הוא חושב שיש לי סיכוי לשבור את השיא הישראלי ולייצג 

את ישראל באולימפיאדה. 
יריב לקח את ידי והניח אותה על לוח ליבו, ואמר, “גדעון, 
אם תרצה מספיק תוכל להשיג את זה”. בשבילי זה היה כמו 
מסר מאלוהים. עוד לילה ללא שינה עבר עליי. בסוף נרדמתי 

וחלמתי שאני אוחז את הדיסקוס וכדור הברזל במיטה.
שלי  הספר  בית  מנהל  עם  קשר  יריב  יצר  שאדע,  מבלי 
כדי ללמוד על משפחתי, ובזמנו החופשי ביקר אצל אבי. הוא 
הוא  ונלהב.  מסור  וספורטאי  וחרוץ  טוב  ילד  שאני  לו  אמר 
הפציר באבי שיתמוך בי במאמצי. כפי הנראה, אבי אימץ את 
הרעיון הזה, אם כי לא בלב שלם. אבי לא יכול היה לקבל את 
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הרעיון של לזרוק ברזלים, כפי שהוא קרא לזה, אך הפסיק להפריע לי 
במאמציי בתחום הספורט או בקורסים שהתחלתי ללמוד. 

גופי.  במבנה  שחלו  לשינויים  לב  לשים  התחילו  לכיתה  חבריי 
ביטחון עצמי  יותר ככל שהשגתי  חיובית  להיות  הגישה שלי החלה 
רב יותר. הם התחילו להריע לי כשהצגתי את יכולותיי בכדור ברזל 
ובדיסקוס. כמה מהם נסעו אתי לכפר סבא להתאמן בענפי ספורט 

אחרים. הילל. מרים ואסא הפכו לאצנים רציניים.
ולא  לנער  עדין  נחשבתי  למבוגרים.  ארצית  תחרות  ארגן  יריב 
יכולתי לקחת בה חלק. אבל נודע לי שאורי גלין, אלוף הארץ בדיסקוס 
עתיד להתחרות בתחרות זו. אזרתי את כל האומץ שהיה לי והלכתי 
לדבר עם איריס, הבלונדינית שאהבתי בסתר. ידעתי שאורי גלין היה 

קרוב רחוק שלה. 
היא הייתה בחדרה. נקשתי על הדלת. “היי, גדעון”, היא אמרה.

ניגשתי ישר לעניין, כך יש פחות מרווח לטעויות. “את רוצה לבוא 
איתי לכפר סבא לתחרות באתלטיקה? אורי גלין יהיה שם ויתחרה 

בזריקת דיסקוס”. להפתעתי היא הסכימה.
ביום התחרות עלינו על אוטובוס לאצטדיון. יריב קיבל את פנינו 
לביטחון  ועזר  משמחה  לצהול  לליבי  גרם  זה  לשלום.  אותנו  וברך 
העצמי שלי, בעיקר מפני שישבתי עם בחורה לצידי! במשך המפגש 
לא האמנתי עד כמה נאה היה אורי גלין. הוא שבר את השיא הישראלי 
בתחרות זו והעלה אותו ל 48.03 מטר. כל העיתונאים נדחפו לראיין 

אותו, והוא היה מוקף על ידי צלמים. 
פניתי לאיריס. “את מסכימה לעשות לי הכרה עם אורי?”

“כמובן”, ענתה במתיקות.
“היי  ואמר,  אותה  חיבק  הוא  אליו.  ניגשנו  התחרות  כשנגמרה 

איריס חמודה, כמה אני שמח לראות אותך כאן”.
“אורי, תכיר את גדעון, חבר שלי מהדסים”, היא אמרה. אורי 
העובדה  מעצם  בשוק  הייתי  ושמחתי.  התרגשתי  ואני  ידי  את  לחץ 

שלחצתי את היד לאלוף ישראל בדיסקוס. 
איריס ואני חזרנו באוטובוס להדסים, והגענו רק אחרי החשיכה. 
זה היה יום ארוך אבל שנינו נהנינו ממנו בטירוף. הודיתי לאיריס על 

שהסכימה להציג אותי בפני אורי.
היא חייכה אלי ושאלה ,”ובכן גדעון, מתי אתה הולך להתחרות 

נגדו?”
גם  אני  “בקרוב!  הנעורים,  של  הביטחון  כל  עם  ועניתי  צחקתי 

עומד לשבור את השיא שלו!”. 
“בסדר, אם כך”, היא הנידה את ראשה, “מאחלת לך הצלחה”. 
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מלאים  והיו  כמקודם,  המשיכו  בהדסים  החיים  לגבי 
חבריי.  עם  והנאה  ספורטיביים,  מאמצים  עבודה,  בלימודים, 
כולנו היינו מלאי אנרגיה, בעיקר הבנים, לפעמים באופן מוגזם.

אחת ההרפתקאות שלי הייתה קשורה לחברי, מומי. שנינו 
ובלילה כשהדוד  מומי,  דודו של  קרובות את  לעיתים  ביקרנו 
כשאנחנו  בארץ  שוטטנו  מכוניתו.  את  שואלים  היינו  נרדם 
דברים,  מיני  כל  ורואים  חוקרים  במכונית,  להנאתנו  נוהגים 
למרות שלא הייתה לנו תוכנית מה לראות ומה לעשות. באופן 

מיכל  איך  פעם  אף  הבינו  לא  שלו  והמוסכניק  הדוד  מפתיע 
הדלק מתרוקן מעצמו! יום אחד החלטנו מומי ואני להיענות 
אתר  היא  פטרה  בפטרה.  לבקר   – מכולם  הגדול  לאתגר 
ארכיאולוגי והיסטורי מפורסם וידוע מאד בירדן. רוב הבתים 
שם חצובים באבן החול האדומה והיפה של ההר. זה היה מקום 
ששווה לבקר ולראות אותו, חוץ מהעובדה שלישראלים אסור 
לבקר בירדן. שתי המדינות היו אז במצב מלחמה. בשביל שני 
בני עשרה זה היה הישג לא נורמלי אם יכולנו להגיע לפטרה, 

לחזור ולהביא הוכחה שבאמת היית שם.
בפי  הפך  קל  שיבוש  ועם  אדום,  סלע  גם  נקרא  המקום 
נקשרו  ואגדות  גבורה  סיפורי  האדום”.  ל”הסלע  הישראלים 
הצבר  של  האולטימטיבי  האומץ  ומבחן  הזה,  המקום  סביב 
הישראלי היה להגיע לסלע האדום ולחזור בחיים. רבים נהרגו 
בדרך. חיים חפר כתב עליו שיר שהפך מאד פופולרי באותם 

ימים. הוא מתחיל במילים: “מעבר להרים ולמדבר
אומרות האגדות ישנו מקום
שאיש ממנו חי עוד לא חזר
והוא נקרא הסלע האדום”.

השמעת  על  אסר  גוריון  בן  דוד  ישראל  ממשלת  ראש 
לצאת  נוספים  אנשים  יעודד  שהוא  חשש  כי  ברדיו,  השיר 

למסע המסוכן. 
הגענו לגבול בין שתי המדינות בלילה חשוך, זחלנו מתחת 
שפטרלו  הירדנים  החיילים  נעלינו.  את  וחלצנו  הגבול  לגדר 
באזור ידעו שיהודים הולכים עם נעלים, ואם מישהו משאיר 
השבטים  מאחד  בדואי  בטח  הוא  יחפות  רגליים  של  עקבות 
בסביבה. הלכנו קילומטרים רבים והגענו לנקיק התלול של ואדי 
מוסה. היינו קרובים מאד ליעד, אבל לא קרובים דיינו. לפתע, 
ירדנים לירות לעברנו. הסתובבנו  מעל המצוק, החלו חיילים 
ורצנו הכי מהר שיכולנו. לא הסתכלנו לאחור והתפללנו שלא 
ניתפס או שלא יצליחו לפגוע בנו. באורח פלא חזרנו בשלום 
לגבול. זחלנו שוב מתחת לגדר ופגשנו כמה ישראלים ממשמר 
הגבול. פחדנו מהם לפחות כמו מהחיילים הירדנים, כי ידענו 
למרבה  יותר.  גדול  עונש  ונקבל  להדסים  אותנו  יחזירו  שהם 
המזל של מומי ושלי, בבית הספר כולם נשמו לרווחה ונרגעו 

שחזרנו בחיים, והעונש שקיבלנו לא היה נורא כל כך. 
נסיעתי עם איריס לפגוש את  באחת השבתות, בעקבות 
אחד מגיבוריי, אורי גלין, אירגן טומי תחרות פנימית בהדסים. 
התחרות הייתה מיועדת לתלמידי הדסים בלבד. הייתי אז תלמיד 

מתאמנים במכון ווינגייט
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י”א. זה היה אירוע מיוחד. כל ילדי הדסים באו לחזות בתחרות 
האתלטיקה הראשונה בכפרם. היו שופטים והמסלולים סומנו 
בגיר לבן. כולם חיכו נרגשים לתחרות. אני התחריתי בכדור 
כל  הייתי  י”ב.  ומכיתה  מכיתתי  חברים  נגד  ודיסקוס  ברזל 
כך נרגש שידיי רעדו. זריקת הדיסקוס הראשונה שלי הניבה 
תוצאה של 42.35 מטר. מספיק רחוק כדי לנצח בתחרות זו, 

אבל לא כדי לשבור שיא ארצי.
על  בישראל  הספורט  עיתוני  דיווחו  המחרת  בבוקר 

התוצאה שהשגתי בכדור ברזל:
“בתחרות אתלטיקה בהדסים הושגו תוצאות יוצאות מן 
הכלל. גדעון אריאל, בן 17, שבר את השיא הישראלי בכדור 

ברזל כשהדף למרחק 16.55 מטר”.
 בכדור ברזל ובדיסקוס ניתנו ששה ניסיונות לכל מתחרה. 
האירוע התחיל בהדיפת כדור ברזל. בהדיפה הראשונה הייתי 
עצבני ונפסלתי. בשנייה הגעתי ל 13 מטר. בשלישית וברביעית 
ידעתי  מטר.   13.5 עם  הוביל  כיתתי,  בן  שוב. אשר,  נפסלתי 
שאשר היה גדול ממני פיסית, אבל האמנתי שהטכניקה שלי 

תוכיח את עצמה ואני אוכל לנצח. 
ההדיפה החמישית שלי הייתה יותר מ14 מטר, כך שעברתי 
את אשר. בנוסף, היה זה השיא של הדסים. הייתי די מרוצה 

בנקודה זו. אך הייתה עוד הדיפה אחת לכל מתחרה. המנצח 
היה מי שהשיג את התוצאה הטובה ביותר באחת מההדיפות 
שלו. לא קיוויתי שאחד מהמתחרים האחרים יכשל, רק שאני 
אגיע לתוצאה הטובה ביותר שלי. לאחר שכל האחרים הדפו 
את ההדיפה השישית שלהם, עדין הובלתי על כולם. הגיע תורי 
להדיפה שישית. לא היה לי מה להפסיד, בכל מקרה הניצחון 
היה שלי. התרכזתי והשקעתי את כל יכולתי בהדיפה אחרונה 
זו. הכדור יצא מידי והמשיך לרחף כאילו אין לו כוונה לנחות 
על האדמה. הקהל עצר את נשימתו כאיש אחד, והכדור נחת. 
לא האמנתי: התוצאה הייתה 16.55 ואני שברתי את השיא 

הישראלי לנוער!

הרגשתי  פרי.  נשאו  פוסק  בלתי  אימון  של  שנים  חמש 
השתוקקתי  באימונים.  והתמדה  מסירות  על  פרס  שקיבלתי 
לספר ליריב על הצלחתי. כשהוא שמע על השגי, הכניס אותי 
יריב לנבחרת האתלטיקה של כפר סבא. גם טומי, המורה שלי 
כמה  לפני  שלח  שהוא  הזה,  הילד  בי.  גא  היה  גופני,  לחינוך 
ביותר  עוזרו, הפך לספורטאי הטוב  שנים לקורס כדי שיהיה 

שלו.

הייתי  כי  זכייתי,  על  ישמע  דסה  שדני  שרציתי  זוכר  אני 
חייב לו כל כך הרבה על עזרתו והדרכתו בשנים הראשונות. 

ג’פרי ה.ג. דייסון, מחבר הספר “המכניקה של האתלטיקה”
http://arielnet.com/ref/go/2004

http://arielnet.com/ref/go/2004
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רציתי להודות לו, ולספר לו שסוף סוף השגתי יעד ראוי שהוא 
היה מעריך. כתבתי לו את המכתב הבא:

קיבלתי את כתובתך משימלה ומייד ישבתי כדי לכתוב לך 
את המכתב הזה. אני מאחל לך כל טוב ומקווה שאתה מרוצה. 
שמעתי שיש לך חיים טובים בארה”ב. אני מקווה שבעוד כמה 
לא  אני  הספורט?  עם  ממשיך  אתה  האם  שם.  ניפגש  שנים 
הפסקתי להתאמן ולו ליום אחד. התקדמתי מאד בזריקות שלי. 
במשחקי המכביה זכיתי במדליית זהב על הדיפת כדור ברזל 
כסף,  במדליית  זכיתי  דיסקוס  בזריקת  מטר.   15.63 לנוער, 
43.72 מטר. באימונים שברתי את השיא הישראלי, 16.21 
מטר. לאחר המכביה אהיה כבר בוגר ואתחרה בהדיפת כדור 
ברזל של 16 פאונד )7.25 ק”ג(. אומרים לי שיש לי צ’אנס 
בכדור  מאשר  בדיסקוס  יותר  מהיר  ואני  ומאחר  להצליח, 
זכיתי  כה  עד  יותר.  אצליח  הדיסקוס  מניח שעם  אני  הברזל, 
כבר ב 30 מדליות העונה. בתחרות פנימית בהדסים שברתי 
בכדור  אותי  הביסו  לא  מעולם  מטר.   16.55 עם  השיא  את 
לי  קשה   .2 מספר  אחת  פעם  רק  הייתי  הדיסקוס  עם  ברזל. 
לראות  צריך  היית  י”ב.  בכיתה  אני  כי  עכשיו  מאד להתאמן 
אילו שינויים עבר גופי. אני שוקל כבר 86 ק”ג. אני לא שמן 
וגובהי 1.8 מטר. אני מקווה שתענה למכתב זה. בקרוב אשלח 
מאז  הגופני  החינוך  בתחום  שינוי  אין  בהדסים  תמונות.  לך 
חדש  מורה  יש  הכדורסל.  במגרש  פנסים  הוסיפו  שעזבת. 
. הוא  גופני, שמו טומי שוורץ. הוא היה מציל בקיץ  לחינוך 
את  ביניהם  להדסים,  דברים  הרבה  והביא  כדורעף  משחק 
אגנס קלטי, מי שהייתה אלופת העולם בהתעמלות וזכתה ב 

אני זוכה במקום השני ואורי במקום הראשון נבחרת ישראל באתלטיקה בקפריסין
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5 מדליות זהב באולימפיאדה עבור נבחרת הונגריה. ההארלי 
דוידסון שלך כבר לא כל כך נקי כפי שהיה כשטיפלתי בו. שימי 
כל מה שהשגתי  זה.  אני מקווה שתענה למכתב  עליו.  רוכב 
היה בזכותך. כמה טוב להיזכר במסורת האימונים שלנו ליד 
ודיסקוס.  ברזל  כדור  וזרקנו  חנון, כשהרמנו משקולות  בבית 

לעולם לא אשכח.
מאחל לך כל טוב, תלמידך גדעון אריאל.

ב 1979 ביקרתי את דני כשטיילתי בקליפורניה. באותו 
מכתבי.  את  משם  ושלף  המגירות  לאחת  ניגש  הוא  ביקור 
הוא שמר אותו במשך 21 שנים. הייתי מאד נרגש מחברותו 
 ,1979 ב  עכשיו,  והלום.  צעיר  הייתי  כאשר  ליבו  ותשומת 

התרגשתי שוב כשראיתי שהוא שמר את המכתב שלי. 
מוכר  ספורטאי  כבר  הייתי  הדסים  את  סיימתי  כאשר 
ציונים  לי  היו  ללימודים בטכניון.  למדי. חלומי היה להתקבל 

גבוהים בביולוגיה, פיסיקה, ומתמטיקה בבחינות הבגרות, וכן 
בתנ”ך,  שלי  הציונים  אבל  בהדסים.  שלי  הגמר  במבחני  גם 
ספרות ואנגלית היו נמוכים למדי. למרות ההישגים המרשימים 

שלי במדעים מדויקים לא התקבלתי לטכניון.
הציע שאגש  בכפר סבא,  היה המאמן שלי  יריב, שעדין 
לתוכנית דו שנתית של לימודי חינוך גופני במכון ווינגייט. היה 
עליי לעבור מבחן פסיכומטרי לשם כך. אני לא זוכר מה שאלו 
שם, אבל נכשלתי במבחן. בזכות השתדלותו של יריב קיבלו 

אותי לתוכנית. 
לאחר הדסים חזרתי לגור עם אבי. לא דיברנו הרבה, אבל 
הייתי כל כך עסוק שהמצב היה נסבל. במשך השנה הראשונה 
מדירתנו  ווינגייט  למכון  באופניים  בוקר  כל  דרכי  עשיתי את 
וכמה  מוכרים  תחומים  כמה  למדתי  בווינגייט  אביב.  בתל 
לי חדשים. למשל סטטיסטיקה, אנטומיה, פיסיולוגיה,  שהיו 

נבחרת ישראל באתלטיקה באתונה, יוון.
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של  והאנטומיה  המכניקה  )חקר  וקינזיולוגיה  פסיכולוגיה 
השרירים(. את כל אחר הצהרים ביליתי באצטדיון תל אביב, 
מתאמן שלש עד חמש שעות ביום. הייתי מסור ללימודיי וכן 
יכולותיי האתלטיות. באותו זמן הבנתי שאני  להמשך טיפוח 

זקוק לשני תחומים אלה כדי להצליח.

בשנה השנייה שלי בווינגייט, עבר המכון למשכנו החדש 
ליד נתניה, סמוך לחוף הים, בערך 20 ק”מ צפונה מתל אביב. 
היינו שלושים סטודנטים משנים א’ ו ב’. כולנו גרנו במעונות, 

ישנו, אכלנו ולמדנו בווינגייט. 

הלימודים בווינגייט התרכזו קודם כל באנטומיה של גוף 
של  הביולוגים  בהיבטים  המעורבים  החלקים  בעיקר  האדם, 
אימון ובמכניקה של תנועה. את רוב הנושאים למדנו מספרי 
לימוד באנגלית. אחד מהם שהשפיע עלי במיוחד היה המכניקה 

של האתלטיקה שנכתב על ידי ג’פרי דייסון. 

אני במקום שני ליד האלוף העולמי גובנר, במכביה 
1961

התחרויות ביוון, 1959. שבירת השיא הישראלי ב 
51.55 מטר. הפעם הראשונה בישראל שמישהו 

עבר את ה 50 מטר. המנצח בדיסקוס היה קונדיס, 
אלוף אירופה

קדם אולימפיאדה, נשברו שיאים בכדור ברזל 
ובדיסקוס



45 קקר פי לפ ןרח ינ פ  קרפ

של  הטובים  מתלמידיו  אחד  דיסקין,  ג’ון  של  דבריו  לפי 
דייסון, הוא הקדיש את חייו כדי להפוך את אימון הספורטאים 
למדע, וכדי לחשוף את השרלטנים שכל מה שידעו להגיד היה, 
ג’פרי  שם  על  הפרס  יותר”.  התאמץ  אבל  שוב,  זאת  “עשה 
 )ISBS( בספורט  לביומכניקה  העולמית  החברה  של  דייסון 
בקריירה  ספורט, אשר  על הכרה בתרומתם של מדעני  הוא 
שלהם גישרו על המרווח שבין מחקרים בביומכניקה לספורט 
מעשי. זהו הפרס היוקרתי ביותר של ה ISBS, כי זוהי הכרה 
הראשוניות  המטרות  את  גבם  על  ונשאו  שביטאו  בפרטים 
ההרצאה  את  נושא  דייסון  ג’פרי  בפרס  הזוכה  החברה.  של 

הראשונה בפתיחת הכינוס השנתי של החברה העולמית.
הפיסיקה,  בין  לקשר  מודע  הייתי  הראשונה  בפעם 
המכניקה והגוף האנושי. אפשר לנתח כל תנועה של ספורטאי 
על מרכיביה השונים כדי לקבוע את הגבול הפיסיקלי השולט 
על  וללמוד  תנועותיי,  את  לצלם  יכול  שאני  הבנתי  בתנועה. 
הטכניקה  את  לשפר  ביותר  הטובה  הדרך  מהי  התמונות  פי 
הגורמים  הבאות.  בשנים  שלי  התנ”ך  היה  הזה  הספר  שלי. 
אתלטית.  תנועה  כל  של  החיוניים  ההיבטים  הם  הביומכניים 
במילים אחרות, אתה יכול להיות עצוב ומדוכא עם מכניקה 
ויש  מושלמת, ועדין לנצח. הבנתי שאם מצבך הנפשי מצוין 
לך את כל הרצון בעולם לנצח, אבל הפיסיקה של תנועתך לא 

נכונה, אתה תגמור כמפסיד מאושר.
זמני בווינגייט התחלק בין לימודים, אימונים עם נבחרת 
הארציות  התחרויות  אחת  ותחרויות.  באתלטיקה,  ישראל 
בהודפי  הראשון  הייתי  לא  בקפריסין.  התקיימה  הראשונות 
אורי  היה  ביותר  הטוב  ההודף  תחרות.  באותה  הברזל  כדור 
הוא  ממני.  מבוגר  שנים  שלש  שהיה  למקצוע  עמית  זוהר, 

החזיק בשיא הישראלי בכדור ברזל. 
מאחר  מאד  והתרגשתי  ביוון,  התקיימה  אחרת  תחרות 
והיא התקיימה באתונה, באצטדיון השיש בו החלו המשחקים 
ההיסטורית  המשמעות   .1896 ב  המודרניים  האולימפיים 
של המקום הייתה רבת משמעות עבורי, כי חלמתי לייצג את 

ישראל במשחקים האולימפיים. 
בכל אירוע אתלטי יש מינימום מסוים של מרחק או זמן 
שצריך לעבור. במשך תחרות זריקת הדיסקוס באתונה זרקתי 
יותר מהמינימום הנדרש, ועברתי את השיא הישראלי  רחוק 
היסטורי.  היסטוריה אישית במקום  עם 51.55 מטר. עשיתי 
למשחקים  שלי  הכניסה  כרטיס  היה  בדיסקוס  שלי  השיא 

 .1960 ב  להתקיים  אמורים  שהיו  ברומא  האולימפיים 
ברגע שהוכרזה התוצאה שלי באופן רשמי, יריב ויתר חבריי 
לנבחרת פרצו למגרש, חיבקו אותי והריעו לי לכבוד הצלחתי 
אותה  את  סיימתי  כולנו  של  ההתלהבות  למרות  המופלאה. 
במקום  היה  מיוון  קונדיס  כאשר  שלישי,  במקום  רק  תחרות 
שלי  ביותר  הטובה  הזריקה  הייתה  זו  מטר.   56 עם  הראשון 
והיא כאמור העניקה לי את האפשרות להגיע לאולימפיאדה. 
התגשם   ”1650“ שלי  מהשם  חלק  משמחה!  בי  ניתר  ליבי 

והייתי נרגש אחרי כל שנות המאמץ!

התחרויות המשיכו גם בשנים הבאות. למרות שהחזקתי 
את  לשפר  יכולתי   ,1958 מאז  בדיסקוס  הישראלי  בשיא 
התוצאות שלי במשך השנים. אבל בכדור ברזל החזיק עדין 

אורי זוהר את השיא הישראלי עם 15.98 מטר. 
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ישראל  ערכה  רומא,  אולימפיאדת  לפני   ,1960 ב 
את  לייצג  יישלח  מי  לקבוע  כדי  אולימפיות  קדם  תחרויות 
בדיסקוס,  הישראלי  בשיא  החזקתי  וכבר  מאחר  המדינה. 
קיוויתי שאמשיך להצטיין כדי להישלח לאירוע. מכל מקום, 
עכשיו התאמנתי על מנת לשבור את השיא הישראלי בכדור 
היה  זוהר  אורי   .”1650 “מר  הייתי  עדין  הכל,  אחרי  ברזל. 
בנבחרת  שנינו  היינו  כי  טוב,  חבר  היה  הוא  רציני.  מתחרה 
ישראל והתחרינו כנגד מדינות אחרות. לעיתים קרובות דיברנו 
על היתרונות והחסרונות של טכניקות שונות שיכולנו לנקוט 
אני  מהצד.  גלישה  עם  מסורתית,  בטכניקה  הדף  אורי  בהן. 
אימצתי את הטכניקה של הגיבור שלי, פרי או’בריין. התחלתי 
המעגל,  של  האחורי  מהחלק  גלישה  עם  התנועות  רצף  את 
רגיל  ולא  מוזר  נראה  היה  אולי  זה  אחורה.  מופנות  כשפניי 
להתחיל את ההדיפה ממצב כזה, אבל זה עבד לאו’בריין, אז 

קיוויתי שזה יעבוד גם לי.

לקראת  במאמצים  מתמקדים  כשכולנו  האימונים  בזמן 
של  המדינה  מחלקת  שלחה  אולימפיות,  הקדם  התחרויות 
ארה”ב יועץ, לירוי ווקר, כדי לעזור לנו ולאמן אותנו. מאוחר 
ברגע  ארה”ב.  של  האולימפי  המאמן  ווקר  מר  היה  יותר 
שגיליתי כמה ידע יש לו על תחום הספורט שלי, נדבקתי אליו 
כמו צל. עקבתי אחריו לכל מקום שהלך, מקשיב לדבריו ושואל 
שאלות. אני חושב שהוא התרשם מהדבקות שלי במטרה, כי 
הוא הקדיש לי זמן נוסף כדי לעזור לי להבין את הבסיס של 
הזריקה. לא היה לנו בישראל מאמן עם כמות כזאת של ידע. 
יריב אורן היה מאמן מוכשר והוא החדיר בנו מוטיבציה, אך 
הייתה חסרה לו המומחיות הטכנית. המאמן ווקר היה מתקדם 
יותר מכל המאמנים הישראלים בטכניקה ובשגרת האימונים 
הנדרשת. העצות והאימון שלו עזרו לי לשפר באופן דרמטי 

את כישוריי, ובעיקר את הדיפת כדור הברזל. 

התחרויות ביוון, 1959. שבירת השיא הישראלי ב 51.55 
מטר. הפעם הראשונה בישראל שמישהו עבר את ה 50 מטר. 

המנצח בדיסקוס היה קונדיס, אלוף אירופה

הגיע זמן משחקי הקדם אולימפיאדה. מקצה כדור הברזל 
השבת,  כניסת  לפני  אחה”צ,  בשישי  להתקיים  אמור  היה 
ראיינו  העיתונאים  תמיד,  כמו  בשבת.  הדיסקוס  ותחרות 
השיא  את  לשבור  עומד  שאני  הצהרתי  אני  המתחרים.  את 
הישראלי בדיסקוס ובכדור ברזל. עיתוני הספורט הכתירו אותי 

בתואר “גדעון השחצן”!

ביום שישי בתחרות כדור הברזל, לכל מתחרה ניתנו שש 
זוהר  אורי  ביותר.  הטובה  היא  הקובעת  התוצאה  הדיפות. 
בסיבוב החמישי שברתי  סיבובים. אבל  הוביל אחרי ארבעה 
הספורטאי  הייתי  מטר.   16.28 כשזרקתי  שלו  השיא  את 
הזריקה  הייתה  זו  מטר.   16 ה  את  הראשון שעבר  הישראלי 
ברזל.  בכדור  כמנצח  כך שהוכרזתי  באירוע,  ביותר  הרחוקה 
השם שבחרתי לי “1650” הצדיק סוף סוף את עצמו! אורי, 
חברי לצוות, לא האמין שהוא הובס. הוא היה משוכנע שהוא 
ההלבשה  לחדר  כשהלכתי  לרומא.  ייסע  והוא  לנצח  עומד 
אורי,  על  חבל  לי  היה  בכה.  לי שהוא  אחרי התחרות אמרו 
אבל הייתי גאה מאד בעצמי, שהצלחתי להגשים את המשאלה 
ביום שלמחרת שברתי את השיא  שלי מהילדות המוקדמת. 
של עצמי על ידי זריקת דיסקוס ל 52.78 מטר. שתי הזריקות 
ובלתי  אימונים מפרכים  לאחר  השלימו את שמי, “1650”. 
פוסקים יכולתי לחזור לשמי הקודם, גדעון אריאל. באותו זמן 
לא ידעתי שהשיא שלי יחזיק 30 שנה, עד 1990. הוא נשבר 

לבסוף על ידי ספורטאי מדור אחר של זורקי דיסקוס.

לאחר 57 שנים, מ1960 ועד 2017, אני עדין החמישי 
ברשימת מחזיקי השיא הישראלי בדיסקוס.


