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פרק 4: הישג אולימפי

על  הישראלים  הספורטאים  עלו  בו  היום  הגיע  סוף  סוף 
המטוס לרומא למשחקים האולימפיים. חברים ובני משפחה 
מיוחד  רגע  זה  היה  בהצלחה.  לכולם  ולאחל  להיפרד  באו 
לי  שצחקו  החברים  היו  אלה  שם.  חבריי  את  לראות  עבורי 
כשהצהרתי שאני אייצג את ישראל באולימפיאדה. עכשיו הם 

היו גאים בי והתרגשו איתי. 

ובו  האולימפיים  למשחקים  התיק  את  איתי  נשאתי 
הספורטאים  כל  שקיבלו  כפי  התחרות,  ובגדי  הייצוגיים  מדי 

האחרים במשלחת. חלומי ארוך השנים לייצג את ארצי קרם 
עור וגידים.

מאז  ה14  האולימפיאדה  הייתה  ברומא  האולימפיאדה  
ההפתעה,  למרבה  המודרניים  האולימפיים  המשחקים  החלו 
 54 של  באיחור  האולימפיים  המשחקים  את  אירחה  רומא 
שנים. היא הייתה אמורה לארח את האולימפיאדה כבר בקיץ 
הייתה   1906 ב  אחרות.  תוכניות  היו  לטבע  אבל   ,1908

אצטדיון אולימפי ברומא
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את  להעביר  נאלצה  ורומא  הווזוב,  של  וולקנית  התפרצות 
הכבוד לארח את המשחקים ללונדון. 

הפריע  ולא  התפרץ  לא  געש  הר  אף  עכשיו  אבל 
למשחקים. אצטדיון אולימפי נבנה לאחרונה, והוא היה מיועד 
מיוחד  ספורט  ארמון  אתלטיות.  לתחרות  גם  כמו  לטקסים 
היסטוריים  אתרים  כמה  כדורסל.  כמו  פנים,  למשחקי  נבנה 
כללו  אלה  אתרים  לתחרויות.  להתאים  כדי  ושופצו  שוקמו 
ומרחצאות  האבקות,  לתחרויות  מאקסנטיוס  בזיליקת  את 
להתחיל  אמור  היה  המרתון  התעמלות.  לתחרויות  קרקאלה 

בדרך אפיה ולהסתיים בקשת קונסטנטין.

 5000 מ  יותר  מישראל,  שלנו  הקטנה  למשלחת  בנוסף 
במשחקים  חלק  לקחו  מדינות   83 שמייצגים  ספורטאים 
ברומא. חלקם היו מפורסמים וידועים עוד לפני האולימפיאדה. 
אבל היו גם הרבה אחרים, פחות מפורסמים, שהפתיעו והגיעו 

להישגים מרשימים.  

במרוץ המרתון היה זה אבבה בקילה מאתיופיה שניצח והיה 
לאפריקאי הראשון שזוכה במדליית זהב. מבין הספורטאיות 
בלטה האצנית האמריקאית וילמה רודולף. וילמה רודולף סבלה 
לפני כן מפוליו, אבל זכתה בשלש מדליות זהב בריצה. היא 
הוכרזה בתור “האישה המהירה בעולם”. באיגרוף זכה קסיוס 
קליי האמריקאי במדליית זהב במשקל קל-כבד. מאוחר יותר 
הוא ישנה את שמו למוחמד עלי. ג’ף פארל זכה בשתי מדליות 
זהב בשחייה עבור משלחת ארה”ב. באופן מפתיע, ג’ף עבר 
האולימפיים.  המשחקים  לפני  ימים  שישה  אפנדציט  ניתוח 
ג’ונסון  ראפר  בין  צמוד  מאבק  היה  )דקתלון(  עשר  בקרב 
מארה”ב ליאנג צ’ואן קואנג מטיוואן. שני האתלטים הללו היו 
חברים קרובים ולמדו באותה אוניברסיטה בקליפורניה ואפילו 

התאמנו אצל אותו מאמן. 

למרות שיאנג הוביל בשבעה מקצועות, האמריקאי ניצח 
זה  הפרש  הטיוואני.  פני  על  נקודות   58 ב  והוביל  בזריקות 
העניק לו את מדליית הזהב. הרץ למרחקים בינוניים פטר סנל 
מניו זילנד זכה במדליית זהב, הראשונה מתוך שלש בקריירה 

ווילמה רודולף מנצחת במרוץ
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בהובלת  האמריקאית,  הכדורסל  נבחרת  שלו.  הספורטיבית 
וולט בלאמי, ג’רי לוקאס, אוסקר רוברטסון וג’רי ווסט, קטפה 

את מדליית הזהב החמישית.

הכיסוי  היה  רומא  באולימפיאדת  נוסף  מפתיע  נושא 
הראשונים  האולימפיים  המשחקים  היו  אלה  הטלוויזיוני. 
 CBS ה  לשידורי  בנוסף  אמריקה.  לצפון  הועבר  ששידורם 
בארה”ב, שודרו המשחקים גם בקנדה ובמקסיקו, באמצעות 
רשת הטלסיסטמה מקסיקנו. מאחר ולוויני שידור עדין לא היו 
קיימים, הרשתות TSM CBS, CBC,   נאלצו לצלם ולערוך 
שם  אותם  להעביר  לפאריז,  לשלחם  ברומא,  הסרטים  את 
לפורמט אחר ולהעלות אותם על מטוס לאמריקה הצפונית. 

המטוס נחת בניו יורק, ומשם הועברו הסרטים לארה”ב, קנדה 
ומקסיקו.

שהוקרנו  ספורט  אירועי  היו  זה,  מסורבל  סידור  למרות 
בו  יום  באותו  הקנדיות  או  האמריקאיות  בטלוויזיות  ושודרו 

התרחשו.

רשת CBS שילמה 394,000 דולר )3,150,000 דולר 
במונחים של היום( עבור הזכות לצלם ולשדר את המשחקים 
האולימפיים בארה”ב. זכויות השידור הפכו יקרות יותר ויותר 
שילמה  מכן  לאחר  שנים   56 בהשוואה,  הבאים.  במשחקים 
הזכות  עבור  דולר  מיליארד   1.226 יוניברסל   NBC  רשת
לצלם בריו, קצת יותר מ 1.18 מיליארד עבור זכויות השידור 

קאסיוס קליי, שבעתיד יישנה את שמו למוחמד עלי
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בלונדון ארבע שנים קודם לכן,  והרבה מעל 900 מיליון עבור 
הזכויות בבייג’ין.

כאשר המטוס מישראל נחת ברומא, שבוע לפני תחילת 
טלוויזיוני,  כיסוי  כמו  לאירועים  מודע  הייתי  לא  המשחקים, 
ולשיאים  והמדהימות  הרבות  להופעות  לצפות  רק  ויכולתי 
והייתי  ידעתי שאני צריך להתרכז בהופעה שלי  יבואו.  שעוד 

להוט להתחיל להתאמן לקראתה. 

בכל מקרה, היו עוד המון חוויות לי ולרוב חברי הנבחרת 
הישראלית. למשל, היינו המומים מהכמויות ומהמגוון העצום 
שם  היו  בקפטריה.  הספורטאים  לרשות  שעמד  האוכל  של 
זו  תבל.  ארצות  מכל  אוכל  הררי  ועליהם  ארוכים  שולחנות 

הייתה אולימפיאדה של מזון ואופן הכנתו!

וברוב  בהדסים  אוכל  מדי  יותר  היה  לא  הזמנים  באותם 
במזון.  קיצוב  הייתה  ילדותי  שנות  ברוב  בישראל.  המקומות 
מכל מקום, ברומא, כל מתחרה יכול היה לאכול כל מה שרצה 
הצלחות  במילוי  חכמים  היו  לא  הישראלים  שרצה.  וכמה 
ובצריכת מזון. היינו כמו ילדים בחנות צעצעים. זה הזיק לנו, 
לכל הדעות. היו צריכים כנראה גם לאמן אותנו איך לאכול 
שלא  ללכת,  יכולתי  ובקושי  משובח  במזון  התמלאתי  נכון. 
לדבר על זריקת דיסקוס או הדיפת כדור ברזל. במבט לאחור 

הייתי אלוף אולימפי בצריכת מזון.

גם קריאת ההשכמה הייתה אירוע מיוחד. כל בוקר בשש 
במוט  הקופץ  של  טרזן  משאגת  האולימפי  הכפר  התעורר 

טרזן  שאגת  את  שמע  ספורטאי  כל  בראג.  דון  האמריקאי 
והבין שזה הזמן לקום. דון הצליח לזכות במדליית זהב בקפיצה 

במוט אבל מעולם לא הפך להיות טרזן.

לפני התחרויות היו הספורטאים יכולים להתאמן באצטדיון 
אימונים שהיה פתוח לכל המתחרים. צופים רבים באו לראות 
אל  פנים  לפגוש  יכולתי  וכאן  מתאמנים,  הספורטאים  את 
או’בריין,  פרי  את  פגשתי  שלי.  הילדות  מגיבוריי  כמה  פנים 
קיר  על  תלויה  הייתה  שתמונתו  ברזל,  בכדור  העולם  אלוף 
העולם  אלוף  אוארטר, שהיה  אל  פגשתי את  חדרי בהדסים. 
בדיסקוס. גם תמונתו כיכבה על אותו קיר. אל אוארטר זכה 
 .1956 ב  במרלבורן  האולימפיים  במשחקים  זהב  במדליית 

פרי או’בריין זכה במדליות זהב ב 1952 וב 1956.

זה היה מאד מרגש להתאמן עם שני אלה, אך גם מביך 
לראות כמה הם טובים ממני. שנים קודם לכן כבר הייתי מודע 
לכך שהם זורקים הרבה יותר רחוק ממני, אבל להיות איתם 
באותו מגרש ולראות את המרחקים שהם הגיעו אליהם, גרם 
לעיניי להיפער בתימהון. אוארטר זרק את הדיסקוס למרחק 

60 מטר, בעוד השיא שלי היה 51.9 מטר. 

לא היו לי אשליות שאצליח להגיע למדליה באולימפיאדה 
שותף  ולהיות  לשם  להגיע  החלום  את  הגשמתי  אך  זו, 
לי חלום והתאמנתי שמונה  בהרפתקה המרגשת הזאת. היה 
הוא  ספורטאי  כל  של  שחלומו  מניח  אני  להגשימו.  שנים 
עצם  למעשה,  האולימפיים.  במשחקים  מדינתו  את  לייצג 

מניף את דגל ישראל באולימפיאדת רומא 1960
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ההשתתפות באולימפיאדה הוא הקריטריון החשוב ביותר. אני 
מניח שבליבו של כל משתתף מקננת התשוקה הסודית לזכות 
בזהב, למרות שכל הסיכויים נראים נגדו. רציתי לזכות בזהב 
באופן  אבל  לנצח.  יכול  שאני  העולם  ולכל  לעצמי  ולהוכיח 
העובדה  עצם  היה  שלי  האמיתי  ש”הזהב”  ידעתי  ראליסטי 

שהשתתפתי. 

מלא  היה  הרשמי  הפתיחה  טקס  לפני  האחרון  השבוע 
מכל  הספורטאים  כל  הזמנת  היה  מהם  אחד  האירועים. 
צורך  אין  האפיפיור.  את  ולפגוש  בוותיקן  לבקר  המשלחות 
הישראלית.  למשלחת  דופן  יוצאת  הזדמנות  הייתה  זו  לומר, 
היו עוד 15 משלחות באותו יום בו אנו היינו אמורים להגיע 

לקתדרלה ולפגוש את יוחנן ה 23. 

הקטן,  הלבן  בחדר  אותנו  לברך  האפיפיור  הגיע  כאשר 
כולם כרעו על ברכיהם כאשר הוד קדושתו עבר מספורטאי 
לספורטאי, הניח את ידו על ראשו של כל אחד מאיתנו ונשא 

תפילה. הישראלים לא כרעו ברך כי יהודים כורעים רק לפני 
השם. 

מדוע  יודע  לא  אני  ברך.  כרעתי  אלי  הגיע  כשהאפיפיור 
עשיתי זאת. לא שקלתי את המעשה לפני הכריעה, אבל לא 
רציתי להיות שונה מכל העולם. חברי למשלחת עמוס משך 
את זרועי כדי שאקום, אבל עניתי לו “כשאתה ברומא, נהג 

כרומאי”. 

לאחר הטקס הסביר לי ראש המשלחת הישראלית שזאת 
התנהגות לא נאותה ולא מתאימה. אמרתי לו שוב שכשאתה 
מגיע לרומא אתה רוצה להיות כמו האחרים. אתה יכול לתת 
כבוד לאפיפיור מבלי לפגוע באמונתך היהודית. הוא הסכים 

עם הטיעון שלי והעניין נסגר.

האולימפי  הועד  האולימפי.  הטקס  יום  הגיע  בסוף 
הישראלי החליט שאני אשא את הדגל בראש המשלחת. ליבי 
הלם בחוזקה כשהובלתי את משלחת הספורטאים הישראלית 

אבבא בקילה מנצח בריצת המרתון כשהוא יחף
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לתוך האצטדיון. אחזתי בדגל בידי האחת ובשנייה הנפתי אותו 
המשלחת  האולימפי.  לאצטדיון  כשנכנסנו  ראשי  מעל  גבוה 
כשאנחנו  שחורות,  חליפות  עם  בעקבותיי  צעדה  הישראלית 
כאשר  קיימת  אפילו  הייתה  שלא  מדינה  בגאווה  מייצגים 

נולדתי.

ונשים  גברים  בין  צועד  באמת  להאמין שאני  יכולתי  לא 
שהצטיינו במיוחד בענפי הספורט שלהם, וכולם היו פה ברומא 
איתי ועם חבריי, כדי לקחת חלק בהרפתקה מהוללת זו. יותר 
מכך – רבים מהספורטאים האלה היו גיבוריי ילדותי. לשאת 
את הדגל של מדינתי ולעמוד כתף אל כתף עם כל הספורטאים 
להיות  כדי  עצמי  את  לצבוט  צריך  הייתי   – האלה  הנפלאים 
בטוח שאני לא חולם את הטוב שבחלומותיי. זה באמת קורה! 
הוא  אם  אורן  יריב  מאמני  את  שאלתי  שנים  שש  לפני  רק 

חושב שאני יכול להתחרות על מקום באולימפיאדה. תשובתו 
החיובית היא שגרמה לי להתאמן בנחישות ובהתלהבות, והנה 

אני כאן!  

למרות שהייתי גאה לייצג את ארצי, אני מאמין שהלימודים 
ההומניסטים בהדסים השפיעו על תפיסת עולמי. למשל, לכל 
של  דגל  רוסיה,  של  דגל  דגלים.  ראיתי  הסתכלתי  בו  מקום 

מזרח גרמניה, ועוד.  

שהנפת  היה  נראה  מדינה.  אחר  מדינה  דגל,  אחר  דגל 
הלאומיות  מלחמה.  הכרזת  כמו  קצת  הייתה  הזאת  הדגלים 
יחידות  כאל  למדינות  בהתייחסות  ביטוי  לידי  שבאה  הזאת 
לרוח האולימפיאדה  מנוגדת  לדעתי  הייתה  בזו  זו  המתחרות 
כפי שהיוונים הקדומים התכוונו. המשחקים האולימפיים לא 
היוונית  בפילוסופיה  בלאומיות אלא להתרכז  לעסוק  צריכים 
האתלטים.  של  ובכישרונם  בכוחם  שהתמקדה  המקורית, 
היוונית הופסקו כל המלחמות  למעשה, בזמן האולימפיאדה 
והקונפליקטים. האתלטים התחרו בעירום מלא, כדי לא להיות 
של  המטרה  אותה.  לייצג  ולא  מסוימת  מדינה  עם  מזוהים 

המתחרים באולימפיאדה הייתה להתחרות בלבד. 

לייצג  בזכות  כבוד  וראיתי  מדינתי  את  אהבתי  זאת,  עם 
אותה כספורטאי ולשאת בגאון את דגלה. הייתי נלהב שנפלה 
בחלקי הזכות הזאת. נהניתי מההתרגשות שחשתי באותו יום 

ברומא.

הקדמה  כולם  היו  הקשה  העבודה  השיאים,  ההישגים, 
לחוויה האולימפית. להיות מוצג לפני העולם בטקס הפתיחה 
של המכביה היה אירוע פנטסטי. עכשיו כשהתחילו המשחקים, 

עלי התרכז באימונים ולחכות ליומי שיגיע.

הלכתי כל יום לאצטדיון האימונים כדי לתרגל את הזריקות 
שלי. יום אחד, בעודי מתאמן, אחד המאמנים הציג את עצמו 
על  ושאל  באמריקה,  אוניברסיטה  של  נציג  היה  הוא  בפני. 
אבל  בארה”ב,  ללמוד  רוצה  שאני  אמרתי  לעתיד.  תוכניותיי 
תחילה עליי להשלים את השרות  הצבאי בישראל, שנמשך 3 
שנים. הוא הניד בראשו, אבל אמר שאם אחרי הצבא אני עדין 
אהיה מעוניין, ואם אשתפר בזריקת הדיסקוס, הוא  ישמח אם 
אפנה אליו. אמרתי לו שאשמח להתחרות עבור האוניברסיטה 
שלו. בליבי פחדתי שאני הולך להפסיד הזדמנות, כי מי יודע 
מה יכול לקרות במשך 3 שנים. בכל מקרה, ההזדמנות ללמוד 
באוניברסיטה בארה”ב הייתה התגשמות של אחד מחלומותיי. 

אילנה
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זה היה כמעט כמו החלום להתחרות באולימפיאדה. אז למה 
להפסיק לחלום עכשיו?

זריקת  של  התחרות  יום  שהגיע  עד  להתאמן  המשכתי 
הדיסקוס. התחרויות היו מאורגנות בצורה קצת אחרת ממה 
שהייתי רגיל. לכל המתחרים היו שלוש ניסיונות לזרוק בסיבוב 
הראשון. 18 המתחרים שזרקו הכי רחוק מוזמנים לסיבוב הבא. 
הספורטאים  וששת  פעמים,  שלש  זורק  אחד  כל  זה  בסיבוב 
שזרקו הכי רחוק מוזמנים לסיבוב האחרון. השלושה שהגיעו 
לתוצאות הטובות ביותר בסיבוב זה זוכים במדליות זהב, כסף 

וארד.  

מאד  הייתי  דיסקוס.  בזריקת  להתחרות  תורי  הגיע  בסוף 
עצבני, )למרות שקיבלתי את ברכת האפיפיור!( לא הייתי מוכן 
האולימפיים.  במשחקים  נהוגים  שהיו  כפי  התחרויות  לרצף 
לחכות,  כך  ואחר  הזריקה  לפני  להתחמם  שצריך  ידעתי  לא 
לפעמים יותר משעה, עד הזריקה הבאה שלך. הייתי רגיל שכל 
שעה  במשך  שלהם  הזריקות  שש  את  משלימים  המתחרים 
אחת. התחממתי וזרקתי את הזריקה הראשונה שלי. התוצאה 
הייתה איומה. הייתי מאד מתוח. כבר הייתי רגיל להיות עצבני 
לפני תחרויות, אבל שום דבר לא הכין אותי למעמד כזה, לעיני 
קהל עצום, כשכל גיבוריי הילדות שלי משתתפים איתי באותו 

אירוע.

אמנם שברתי שיאים בישראל, אבל המתח של התחרות 
הפראית ברומא, העובדה שהכל סביב חדש, הכמות האדירה 
של האוכל, המתח שהרגשתי עוד מילדותי, התקוות שתלתה בי 
מדינה שלמה, כל זה היה עול עצום. המתח היה מעל לכוחותיי 
ולא הגעתי להישגים שיכולתי להגיע. התאכזבתי מעצמי אבל 
הרגשתי התרוממות רוח מסוימת כשגיבור ילדותי אל אוארטר 

זכה במדליית זהב בדיסקוס.

גם  נקבע  זה  רגל(.   194.16( מטר.   58.248 עבר  הוא 
כשיא אולימפי. גם בכסף ובארד זכו אתלטים אמריקאים. 

התחריתי גם בהדיפת כדור ברזל. לצערי גם פה לא הייתי 
במיטבי. התוצאות שלי היו גרועות מאלה שהשגתי בתחרויות 
אחרות. כל הופעותיי באולימפיאדה היו גרועות. הייתי מאוכזב 
אבל לא כל כך מופתע. גם התוצאה הטובה ביותר שהגעתי 
אליה לפני האולימפיאדה, 16.011 מטר )53.37 רגל( הייתה 
רחוקה מאד מזו של ביל ניידר שזכה בזהב עם 19.368 מטר 

)54.56 רגל(.

אני לא מחפש תירוצים לתוצאות שלי, שלא היו כל כך 
טובות. הייתי במשחקים האולימפיים ברומא והגשמתי חלום 
לא  הישגים  שהצגתי  מעצמי  מאוכזב  הייתי  אך  שנים.  של 
מוצלחים במיוחד ואכזבתי את חבריי בארץ. יכולתי רק לקוות 
שאחזור לארץ ואכפיל את יכולותיי כדי להשיג תוצאות טובות 

יותר בעתיד.

כשחזרתי ארצה קיבלתי ביקורות נוקבות וחסרות רחמים 
הגיעו מעיתוני  הביקורות  ברומא.  מוצלחת  הופעתי הלא  על 
הספורט ומהמאמנים שלי. בכל זאת, בתחרות הבאה בישראל 
לכותרות  וזכיתי  בדיסקוס  הארצי  השיא  את  שוב  שברתי 

אוהדות.

חייל בצה”ל
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

ואישה  גבר  לכל  בישראל  חובה  הוא  בצבא  השרות 
לימודיי  בגלל   18 בן  כשהייתי  דחייה  קיבלתי   .18 בגילאי 
בווינגייט ואימוניי לקראת המשחקים האולימפיים. כשנגמרה 

האולימפיאדה היה עלי להתגייס. 

לא היו לי שאיפות צבאיות מיוחדות ולא חשבתי שהקריירה 
הצבאית מתאימה לי. לכן לא שאפתי לדרגת קצונה. מאחר 
והייתי בוגר ווינגייט ובעל תעודת מורה לחינוך גופני, הופניתי 
לתל השומר. קיבלתי דרגת רב סמל ראשון. תפקידי היה לשקם 
חיילים שנפצעו באמצעות תרגילי כושר וטיפול פיסי. היה לי 
והשתקמו  החלימו  הפצועים  החיילים  הדרוש.  הציוד  כל  את 

יפה.

את  גם  קיבלתי  ידוען,  וקצת  אולימפי  מתחרה  בתור 
התפקיד להיות מאמן הכושר של יחידות העילית של צה”ל, 

כמו למשל הקומנדו הימי. 

על  לראות  היה  אפשר   8:30 ל   7:00 בין  בוקר  בכל 
מגרש המסדרים בתל השומר מראה מפתיע של הרבה חיילים 
חמושים עומדים בדום מתוח. חיילים אלה היו יחידות אבטחה 
של הגנרלים להם העברתי אימוני כושר. בערך 25 גברים היו 

בכיתת הכושר שלימדתי. 

לא ייחסתי חשיבות רבה לשמותיהם של הקצינים שאימנתי. 
מה שהיה לי חשוב זה שיעבדו קשה וימלאו אחר הוראותיי. 
עוד אחד היה  דיין.  הייתי מודע לכך שאחד מהם היה משה 
בשבוע.  פעמים  שלוש  רק  התאמן  שרון  גנרל  שרון.  אריאל 
לא היה זה מתפקידי להעיר לו על כך. על אנשים אלה היה 
לעבור את מסלול המכשולים שתכננתי, ואז להתאמן בתרגילי 
מתיחה ודחיפה כנגד עומס. שיחקנו גם כדורגל, כדורעף וטניס. 
לא היו הנחות לקצינים אלה, למרות דרגותיהם הגבוהות. היה 
חשוב מאד שיהיו בכושר גופני טוב. חלק מאותם קצינים, דיין 
כל  כמעט  ובעיני  בעיניי  גיבורים  היו  האחרים,  ורבים  ושרון 
הישראלים. הם זכו בהערכה זו על תפקידם בהצלת המולדת 
במלחמות הרבות שנאלצנו להילחם. לכן לכבוד היה לי כשהם 
והצלחותיי  שלי  הנחישות  על  לי  להחמיא  הזמן  את  מצאו 

בספורט. זה גרם לי להרגיש שאני בדרך הנכונה.    

ב  שנתיים.  כמעט  האלה  הקצינים  את  לאמן  המשכתי 
סיפרתי(  עליהם  האירועים  אחרי  שנים   30 )כמעט   1990
לחדר  ללכת  זמן  ומצאתי  עסקיי  לרגל  אביב  בתל  ביקרתי 
לפגוש  נעימה  הפתעה  לי  הייתה  שהיתי.  בו  במלון  הכושר 

יוצא מחדר הכושר בדיוק  באחד הגנרלים שאימנתי כשהוא 
שנה,   40 ישראל  את  ששירת  זה,  בדימוס  גנרל  כשנכנסתי. 
התוכנית  לפי  הזמן  כל  להתאמן  ממשיך  שהוא  לי  הבטיח 
שנתתי לו לפני הרבה שנים. הוא הסביר לי בקריצה כי מאחר 
והייתי כל כך תובעני בדרישות שלי, הוא מפחד שאכעס עליו 
עכשיו אם אגלה שהוא משקיע באימונים פחות. למרות הבעת 
הייתי  אבל  צוחק.  או  רציני  הוא  אם  ברור  לי  היה  לא  פניו, 

מרוצה שהמסרים שלי עדין מהדהדים. 

שנפצעו  חיילים  לשקם  ועוזר  הקצינים  את  מאמן  בעודי 
בעצמי  להתאמן  גם  המשכתי  הצבאית,  חובתי  במסגרת 
בדיסקוס ובכדור ברזל. הצבא אפשר לי לצאת לתחרויות בארץ 
ובארצות קרובות. התחריתי ביוון וטורקיה ובחלק מהתחרויות 
לאולימפיאדה  עיניים  ללטוש  התחלתי  זמן  באותו  ניצחתי. 
הבאה שהייתה אמורה להתקיים בטוקיו, ב 1964. התאמנתי 

לקראת אולימפיאדה זו והבטחתי לעצמי להצליח בה יותר.

כאמור, חיי הצבא לא משכו אותי. הייתי אז - ואני עדין 
יכולתי  בו  בצבא  מקום  היה  לא  וממציא.  יזם  חולם,   - היום 
לשלב את הכישורים והמזג שלי עם משימות של חייל. מלבד 
תפקידיי באימון הקצינים הגבוהים ושיקום הפצועים לא היו לי 
יחסית הללו  נוספות. התפקידים הקלים  התחייבויות צבאיות 
רוב  כספורטאי.  לאימונים  זמן  להקדיש  להמשיך  לי  אפשרו 

הימים הרגשתי אפילו משועמם.  

יפה  בחורה  הופיעה  כשלפתע  השעמום  נשבר  אחד  יום 
ובלונדינית שבאה כדי לחפש מישהו בשם “אלוף גבע”. עניתי 
לה ש”אלוף גבע לא נמצא, אבל אלוף אריאל ישנו”. הייתה לה 
הבעה של תימהון כששאלה: “מי זה אלוף אריאל?”  הצבעתי 
על עצמי ואמרתי, “יש הרבה אלופים שהם גנרלים, אבל רק 

אלוף ספורטיבי אחד, וזה אני. אני אלוף אריאל”.

שלי.  מהשחצנות  נפגעה  לא  הטוב  ולמזלי  צחקה  היא 
שמה היה אילנה, ועד מהרה הפכה בחורה זו, שהייתה אחות 
מצוינים.  יחסים  ביננו  יש  היום  עד  הטובה.  לחברתי  וקצינה, 
במשך תקופת השרות הצבאי הלכנו לסרטים, דיברנו הרבה 
כישרונותיה  והערצתי את הראש שלה, את  הלילה,  תוך  אל 
וחברותה. היא הביאה לי ויטמינים מבית החולים, כי הבריאות 
הייתה חשובה לי אז כמו היום. נהנינו משפת הים, מבילויים עם 
חברים ומחיי הלילה של תל אביב. חברות נפלאה זו הצליחה 

להציל אותי מהשעמום וחוסר העניין של חיי בצבא.   
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חששתי להמשיך עם היחסים האלה מעבר לחברות. אילנה 
לחיי.  תרומתה  את  אעריך  תמיד  ואני  וכיפית  נהדרת  הייתה 
אני חושב שהייתי מושפע מההתנסות שלי בחיי משפחה. זו 
ההסבר היחידי שיש לי לגבי העדפותיי בקשר לנשים. כמובן, 

החיים לעיתים קרובות לא הולכים בדרך ההיגיון.

פעם, לאחר תחרות בצפון תל אביב הלכנו כמה ספורטאים 
איילה חצרוני, הודפת  בדרך חזרה הביתה. בדרך פגשנו את 
נוספת.  בחורה  בחברת  הלכה  היא  אולימפית.  ברזל  כדור 
גבוהה עם שיער  יפהפייה מהממת,  הייתה  הבחורה האחרת 

בלונדיני ארוך. “מי זאת?” שאלתי את איילה.

“זאת יעל, היא רקדנית בלהקת ענבל”. ניסיתי לשוחח עם 
יעל אך בלי הרבה הצלחה. נראה היה לי שהיא לא מעוניינת בי 
ובשיחתי. היא בטח רגילה שגברים מתעניינים בה בכל מקום 

אליו היא הולכת.  

למרות  בחשבון.  לקחת  צריך  שהייתי  גורם  עוד  היה 
שלא הייתי ביחסים קרובים עם אבי. אבי התנשא על יהודים 
אשכנזייה  אחות  אילנה,  את  כבר  פגש  הוא  ספרדי.  ממוצא 
בשבחה.  להפליג  הפסיק  לא  הוא  בפולין.  שנולדה  ויפה 
אילנה נשארה ביחסים מצוינים עם אבי הרבה אחרי שנסעתי 
ליעל,  כזאת  חיובית  תגובה  לו  תהיה  ידעתי שלא  לאמריקה. 
למורשת  עזה  התנגדות  לו  ושתהיה  ספרדי,  שהייתה ממוצא 

המזרח תיכונית שלה. 

נראה היה שיעל ואני לא מוצאים הרבה נושאים משותפים 
מייצרים  הוליוודיים  סרטים  בחברתי.  משתעממת  ושהיא 
דולרים מסיפורים על משיכה שמתבססת על מראה  מיליוני 
ורגשות. לפעמים הקיבעון על יופי הופך לדבר היחידי שנחשב. 
אולי חלק מסוד קסמה של יעל היה העובדה שאבי לא אהב 
כאשר  שחשתי  והגאווה  יופיה  היה  זה  בעיקר  אבל  אותה, 
גברים סובבו את ראשם כשראו את החברה שלי. לרוע המזל, 

נעורים אינם מודעים למחיר של החלטות אומללות.

באותם ימים היו מעט טלפונים פרטיים. אם רצית ליצור 
קשר עם מישהו, היית צריך ללכת לביתו. יעל אמרה לי היכן 
היא גרה. חציתי את כל העיר למעונה והצעתי לה לצאת איתי. 

לתימהוני היא הסכימה.  

זה  “פסיכו”.  לראות את  ביציאה הראשונה שלנו הלכנו 
בו  כיכבו  היצ’קוק.  אלפרד  של  פסיכולוגי  אימה  סרט  היה 
אנטוני פרקינס ג’נט לי. הוא הגיע זה עתה לאולמות הקולנוע 

בארץ  והיה הנצפה ביותר באותו זמן. לשנינו לא היה מושג 
על מה הסרט הזה לפני שהלכנו אליו. ידענו רק שהוא עוסק 
ביחסים בין מזכירה שגנבה כסף ממעסיקה ובעל מלון דרכים 
נורמן בייטס. הסרט היה מפחיד ברמות, ושערותינו  מופרע, 

סמרו על העורף כשראינו אותו. משהו מורט עצבים.

הייתי  כי  מרחק  ממנה  ושמרתי  אמיתי  כג’נטלמן  נהגתי 
קטעים  כשהיו  הסרט,  במהלך  אבל  קיצוני.  באופן  ביישן 
מפחידים ומפתיעים, יעל תפסה את ידי או את זרועי בחוזקה. 

הייתי מופתע אבל גם מרוצה.

לאחר הסרט הלכנו אליה. כשהיא הכניסה את המפתח 
טוני  “תזהרי,  ואמרתי,  אותה  להצחיק  ניסיתי  המנעול,  לחור 
היא הסתובב במהירות  פרקינס מתחבא מאחורי הדלת!”   
וסטרה על פניי. לא רק שהבדיחה שלי לא הצחיקה, אלא גם, 
לרוע המזל, הבנתי מהתגובה שלה שזו התחלה גרועה ביותר. 

יעל
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באותו זמן יעל הייתה בת 19 ואני 21. לא היינו מנוסים 
חייב  אני  לזוג.  ונהיינו  לצאת  המשכנו  זאת  בכל  בדייטים. 
אחריה  הסתובבו  הראשים  שכל  זה  את  אהבתי  להודות, 
כשהלכתי איתה או כשנכנסנו לחדר. הייתי עם אישה שכולם 

יכלו רק לבהות בה ולהעריץ אותה מרחוק. 

התעניינה  לא  והיא  שלה  לאישיות  במיוחד  נמשכתי  לא 
הייתה מוכשרת מאד  היא  בעתיד האקדמאי שלי או שלה.  
שלי  האומנותי  הכישרון  כאשר  ותכשיטנות,  ציור  בריקוד, 
לה  שהיו  ידעתי  אלו.  באומנויות  בצפייה  היותר  לכל  התרכז 
בעיות משפחתיות, אבל מאחר והיו לי את הקשיים האישיים 
שלי, הבעיות שלה לא עניינו אותי כמעט. היא הייתה יפה וזה 

היה מספיק לי.

עסוק  הייתי  והנאה.  בתסביכים  מלאים  חיי  היו  עכשיו 
במשימותיי בצבא, בשגרת האימונים היומיים, ובאימוני כדור 
מעניינות. אחת  נשים  לי שתי  היו  כן  כמו  והדיסקוס.  הברזל 
מהן, יעל, הייתה יפה ומסובכת, בעוד השנייה, אילנה, הייתה 

יפה, נחמדה, חכמה וחברה תומכת. 

לי  אמר  כפולה,  נשית  לב  מתשומת  נהנה  אני  בעוד 
הפנים  מכתב ממשרד  האימונים שהתקבל  באחד  אורן  יריב 
להתאמן  אתלטים  שני  לשלוח  יכולה  שישראל  האמריקאי 
בארה”ב, במסגרת חילופי ספורטאים. ממשלת ארה”ב תישא 
ששמם  המועמדים  אחד  שהייתי  אמר  הוא  ההוצאות.  בכל 

נזכר במכתב האמריקאי. 

בישראל יש שני מועדוני ספורט, מכבי והפועל. כל מועדון 
מכבי  באמריקה.  לאימונים  אחד  ספורטאי  לשלוח  היה  יכול 
בחרו כבר ספורטאי בשם עמוס גוז’ינסקי.  הוא היה חבר שלי 
מילדות. הוא היה אצן וקופץ למרחק וגם הוא ייצג את ישראל 
יעקובי,  היה מאיר  ב 1960. המועמד המוביל השני  ברומא 

מיידה פטיש, ששבר זה עתה את השיא הישראלי. 

חילופי  לתוכנית  נבחרו  ועמוס  מאיר  מזלי,  לרוע 
להגיע  ההזדמנות  מהחמצת  הרוס  הייתי  הספורטאים. 
מרוצה  היה  לא  אורן,  יריב  שלי,  המאמן  אבל  לאמריקה, 
ההחלטה  את  לשנות  כדי  השפעתו  את  והפעיל  מהבחירה 
ולהכניס לתוכנית אותי במקום את מאיר. למרות שמאיר היה 
חבר טוב שלי, לא בידינו הייתה ההחלטה מי ייסע ומי לא. אי 

לכך, הצטרפתי לעמוס לנסיעה לארה”ב במרץ 1963.

בישראל.   לבקר  נסעתי  כך  אחר  שנים  וחמש  ארבעים 
כהרגלי הלכתי לבקר את חברי ומאמני לשעבר, יריב, וכן חבר 
ותיק נוסף, גלעד ווינגרטן. כולנו הוזמנו לביתו של מאיר יעקובי 
עיראק,  יוצאת  הייתה  על שפת הכנרת. משפחתו של מאיר 
אחרי  המסורת.  כמיטב  עיראקים  מטעמים  לנו  בישל  והוא 
הארוחה, כשלגמנו קפה טורקי בפטיו, מאיר אמר ליריב, “יש 

לי שאלה שרציתי לשאול כבר 45 שנה ולא העזתי לשאול”.

מה  יודע  אני  “מאיר,  ואמרתי,  בשיחה  התערבתי  כאן 
השאלה וגם מה התשובה. אתה רוצה לשאול מדוע אני נסעתי 

לאמריקה במקומך?”

מאיר היה המום. “כן, זו השאלה. מה התשובה?”

מאיר יעקובי ואני, חברים ומתחרים
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“ובכן, אני חושב שנהגו בך בצורה לא הוגנת, ומעולם לא 
שכחתי את זה”, אמרתי לו.

יריב לא אמר מילה.

“נו, יריב, מה יש לך להגיד?” שאל גלעד.

מעוד  ונהנינו  צחקנו  כולנו  תגובה”.  ,”אין  רק  יריב אמר 
כוס קפה טורקי חם ומתוק. 

עמוס ואני התארגנו לנסוע לאמריקה, אבל לפני כן הייתי 
צריך לקבל אישור מהצבא. למזלי, גם כאן היה זה יריב שעזר 
לי. הוא שכנע את הצבא לתת לי אישור חודשיים לפני התחרות 
החילופים.  בתוכנית  ישראל  את  לייצג  שאוכל  כך  הרשמית 
לי שיריב היה שם  ואיזה מזל היה  איזה חבר טוב הוא היה! 

לעזור לי בכל כך הרבה דרכים ובמשך כל כך הרבה שנים!

האמריקאי  החוץ  של משרד  נציגים  יורק,  לניו  כשהגענו 
באו לקבל את פניהם של הספורטאים שהגיעו מ 30 מדינות 
מכל העולם. כשקראו בשמי, היה זה מיסטר יעקובי, כי הם לא 
היו מעודכנים בשינוי. תיקנתי אותם והסברתי שזה היה שינוי 
של הרגע האחרון. שיכנו אותנו במלון מפואר וקיבלנו הנחיות 
כיצד להתנהג. במהרה קיבל כל אחד מידע באיזו אוניברסיטה 

הוא הולך להתאמן וללמוד. 

לפני שטסנו ליעדנו לקחו אותנו לסיור ברחבי העיר. ראינו 
את פסל החירות, עלינו לראש האמפייר סטייט בילדינג, ראינו 
את עיר הבטון הבלתי נגמרת שנראתה כמו סרט מדע בידיוני. 

האנרגיה שזרמה מהרחובות הייתה מדבקת, והיא החייתה את 
הפנטסיה שלי שאמריקה היא מקום בו הכל יכול לקרות.

עמוס הוצב באוניברסיטת לואיזיאנה, ואני באוניברסיטת 
קולורדו בפורט קולינס. כשהגעתי לשם שיכנו אותי במעונות 
עם תלמידי הקולג’. התחלתי להתאמן כל אחר הצהריים עם 
אתלטים מקומיים שייצגו את אוניברסיטת קולורדו בתחרויות. 

הרצאות  לשמוע  יכול  אני  אם  המאמן  את  שאלתי 
חיובית  הייתה  בזמן שאינני מתאמן. התשובה  באוניברסיטה 
הקדם  בתוכנית  ואנטומיה  פיסיולוגיה  שם  ללמוד  והתחלתי 
קצת  לי  שהיו  למרות  מדהימה,  חוויה  זו  הייתה  רפואית. 
קשיים עם האנגלית, וחסרו לי כמה מונחי רקע לגבי החומר 
הנלמד. עם זאת, הייתי משוכנע שאוכל ללמוד באוניברסיטה 

אמריקאית ולהצליח בה אם רק תהיה לי הזדמנות.

שמו של המאמן שלי היה מיסטר מק’קון. הוא היה מאמן 
מסור ועזר לי לשפר את הטכניקה שלי. במשך האימון שאלתי 
אותו אם הוא יודע על אוניברסיטה שאוכל לקבל בה מילגה 
כדי להמשיך ללמוד באמריקה. למאמן מק’קון לא היה מידע 
על אף אוניברסיטה כזאת. כמה ימים אחר כך הוא התקשר 

לג’ון ווקר, שהיה מאמן באוניברסיטת וויומינג. 

למרבה הפתעתי יומיים לאחר מכן הופיע ג’ון ווקר, המאמן 
בי כשזרקתי  צפה  הוא  וויומינג, באצטדיון.  אוניברסיטת  של 
את  לו  והדגמתי  ברזל  כדור  על  אותי  שאל  הוא  דיסקוס. 
יכולותיי גם בתחום זה. באותה פגישה התברר לי שתוצאות 

המאמן יריב ואשתו, אביבה
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הזריקה שלי באימון הפעם היו טובות מהשיא של אוניברסיטת 
וויומינג. 

את  ולייצג  ללמוד  דעתך  “מה  המאמן,  אמר  “גדעון”, 
מלגה  תמורת  ברזל  וכדור  בדיסקוס  וויומינג  אוניברסיטת 

מלאה? אתה חושב שזה יעניין אותך?”

עניתי  עליי”,  לסמוך  יכול  אתה  “כמובן,  בעננים.  הייתי   
את  להפוך  איך  ידעתי  באמת  שלא  למרות  בהתלהבות, 
החלום הזה למציאות. אבל אמרתי בביטחון רב, “כשיתחילו 

הלימודים בספטמבר, אני אהיה שם!”  

לך כרטיס  “מצוין”, הוא אמר, טופח על כתפי, “אשלח 
לביתך  ויזה  לקבל  כדי  הדרושים  המסמכים  כל  ואת  טיסה 
בישראל. רק תן לי את הכתובת. אני אדאג לכל הסידורים כדי 

שתגיע בספטמבר”.

הייתי בהלם ובשמחה במשך כל הזמן שנשאר לי בפורט 
ללמוד  הזאת  שההזדמנות  האמנתי  לא  קולורדו.  קולינס, 
באוניברסיטה בארה”ב היא אכן אמיתית. המשכתי להתאמן 

וללמוד במלוא המרץ, אבל מחשבותיי היו נתונות להזדמנות 
הנפלאה שנפלה בחלקי.

ברגע שחזרתי לישראל הלכתי לדבר עם יריב. באותו זמן 
מונה יריב ליו”ר ועדת האתלטיקה בהתאחדות לספורט.

הייתי מאד מתוח. הוא עשה כל כך הרבה למעני. עם זאת 
הוא היה ציוני נלהב. לפי דעתו, כל הצעירים שהוא תמך בהם 
הישראלי.  הספורט  של  העתיד  להיות  אמורים  אותם  ואימן 
היינו חברים טובים, ידעתי שהוא לא היה רוצה שאעזוב את 

הארץ.

ישב במשרדו ברחוב אלנבי. אור השמש חדר דרך  יריב 
החלונות הסגורים במשרד. מרחוק יכלנו לראות את גלי הים 

התיכון מנצנצים באור השמש. היה זה יום יפה בישראל. 

חיוך  וחייך  חזק  אותי  חיבק  יריב,  אמר  גדעון”,  “שלום 
רחב. “אני כל כך שמח לראותך שוב בבית”.

“יריב”, אמרתי, “אני כל כך אסיר תודה על כל מה שעשית 
שקיבלתי  שישמע  הראשון  תהיה  שאתה  רוצה  אני  למעני. 
הצעה ללמוד במלגה מלאה מאוניברסיטת וויומינג. אני אהיה 

עם המאמן ג’ון ווקר, 50 שנה אחרי בביתי ובמלון ריץ
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ברזל.  וכדור  בדיסקוס  ואתחרה  שלהם  האתלטיקה  בנבחרת 
למען  מתחרה  שאני  בזמן  ראשון  תואר  ואשלים  שם  אלמד 
האוניברסיטה. הם יישלמו את כל ההוצאות שלי, כולל הטיסה 

לוויומינג”.

הוא הביט בי בקשיחות. “בשום פנים ואופן, גדעון. אתה 
צריך עכשיו לתרום לישראל את כל מה שלמדת. לא שלחתי 

אותך לאמריקה כדי שתישאר שם”. 

לו,  אמרתי  לימודיי”,  את  שאשלים  אחרי  מיד  “אחזור 
“אתה לא מעדיף שיהיה לי תואר ראשון מאוניברסיטה במקום 
רק תעודת מורה לחינוך גופני מווינגייט? זו הזדמנות של פעם 

בחיים”.

לא היה ספק בליבי שאני נוסע לאמריקה ללמוד ולהתאמן. 
“אחזור מיד אחרי התואר הראשון” הבטחתי.

יריב הקשיב למילותיי ולבסוף קם על רגליו, לחץ את ידי 
וחיבק אותי. איש נפלא זה חיבק אותי, כמו שאבי מעולם לא 
זה  הוא  ממני,  מבוגר  שנים  שמונה  רק  שהיה  למרות  עשה. 
שעמד מאחורי כל הצלחותיי עד כה. אני חייב הכל לו ולעידודו. 
ליבי נשבר כשראיתי כמה קשה לו לקבל את לכתי, אבל ידעתי 

שגם הוא מסכים שזו ההחלטה הנכונה.

“אל תשכח את הבטחתך” אמר.

“לא אשכח”, עניתי

ואז הלכתי לדבר עם יעל. קבענו להיפגש והיא באה עם 
שמלה יפה וחיוך רחב. 

התחלתי לספר לה על תוכניותיי לנסוע לאמריקה וללמוד 
שם. “אני חייב ללכת” אמרתי, “המאמן בוויומינג מחכה לי. 
מרוצה  הייתה  לא  היא  ולקריירה שלי”.  לחיי  צעד חשוב  זה 

אבל המשכתי להסביר לה כמה זה היה חשוב לי. 

שתחזור  תבטיח  לפחות  לנסוע  חייב  אתה  אם  “אוקיי, 
לישראל” אמרה, “תוכל ללמוד פה ולהיות פרופסור”.

“יש מספיק פרופסורים בארץ”, צחקתי.

לחזור  התכוונתי  באמת  שלא  חושב  אני  לאחור,  במבט 
לישראל. היו לי הרבה חברים במדינה מיוחדת זו. יריב עשה 
למעני להרבה יותר ממה שעשה כל אחד, כולל אבי. אהבתי 
אנשים  בנו.  הייתי  כאילו  אותי  ואימן  אותי  עודד  הוא  אותו. 
רבים הכירו את שמי בזכות הישגיי בספורט, גם כאלה שלא 

הכירו אותי אישית. באופן ריאלי, לא היה שום דבר שיכולתי 

לעשות בישראל שיהיה לי מעניין וגם יתרום למדינה. התבדחתי 

שישראל לא זקוקה לפרופסורים נוספים, אבל גם לא יכולתי 

לראות את עצמי מלמד בכיתת חינוך גופני. לא ידעתי מה יהיה 

לדמיין  יכולתי  לא  או המקצועי שלי, אבל  העתיד האקדמאי 

שאני מגשים את העתיד הזה בישראל.

ישראל הייתה גם המדינה בה אימי הייתה מוחזקת במוסד 

לחולי נפש. זה היה המקום בו אבי קרא בעיתונים על הצלחותיי 

בשבירת שיאים ארציים ועל השתתפותי באולימפיאדה. הוא 

לא  אותי מתחרה אבל אף פעם  לראות  כדי  חמק לאצטדיון 

בי  מתבייש  שהוא  בטוח  הייתי  זמן  באותו  כך.  על  לי  סיפר 

הייתי מודע לכך שהוא  ובעתיד. לא  בי כישלון בהווה  ורואה 

שומר את כל קטעי העיתונות בהם נזכר שמי בקלסר מיוחד, 

ושהוא גאה בי ובהצלחותיי. גיליתי זאת רק שנים רבות אחר 

כך, לאחר מותו.

העתידיות  שאיפותיי  על  וליעל  ליריב  שסיפרתי  לאחר 

ויזה לארה”ב.  הייתי בטוח שאוכל לקבל  לגבי אמריקה, לא 

תוכנית  במסגרת  שלי.  בדרכון  מוטבעת  הייתה   ”J“ האות 

חילופי הסטודנטים קיבלתי ויזה מיוחדת שנקראה ויזת J. מי 

שהשתתף בתוכנית זו לא יכול היה להגיע שנית לארה”ב אלא 

רק אחרי ששהה שנתיים בארצו. 

שחזרתי  אחרי  חודשים  כמה  רק  בארץ  שהיתי  אני 

מארה”ב.  

למזלי הפקיד שסידר לי את הוויזה בשגרירות האמריקאית 

.J לא הסתכל בכלל על הדרכון שלי ולא ראה את ה

ובלתי  גדולים  חיים  על  חלמתי  בדרכי.  הייתי  סוף  סוף 

צפויים. לא טרחתי אפילו להביט על המפה לברר היכן נמצאת 

וויומינג  בארה”ב. האנגלית שלי לא הייתה מעולה. אבל בליבי 

להיות  הולכת  באמריקה”  הגבוהה  ש”האוניברסיטה  ידעתי 

ההתחלה של מה שיהיו חיים של פסגות ושיאים, גבוהים כמו 

פסגות הרי הרוקי .
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