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פרק 5: קאובוי באוניברסיטת וויומינג

למרות  יורק.  לניו  מישראל  טסתי   1963 בספטמבר 
שכבר הייתי בעיר לפני כן במסגרת תוכנית החילופין, הפעם 
זה היה שונה. לא חיכו לי פנים מחייכות כדי לסייע לי בשדה 
כל  לא  שליטה  עם  ושרירי  גבוה  צעיר,  איש  הייתי  התעופה. 
מנמלי  באחד  מזוודות  הרבה  עם  נחתי  באנגלית.  טובה  כך 
עזבתי  הארץ.  כדור  על  ידידותיים  והפחות  ההומים  התעופה 

מאחורי את הארץ הישנה, החופים, הצחוק האירוני, ועשרת 
מיליון האפשרויות בישראל. נחתי במה שנראה כמו קן נמלים 
לא  איש  בי.  הבחין  לא  שאיש  היה  נראה  ותזזיתי.  אינסופי 
איזה  לעזרה.  זקוק  אני  אם  לשאול  כדי  עיסוקיו  את  הפסיק 
זו או אחרת  ידעתי שבדרך  שוני מביקורי הקודם! מצד שני, 

אמצע פתרון.

רודיאו בימי החלוצים בשאיין, וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/2794

http://arielnet.com/ref/go/2794


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו62

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

ישראל שעזבתי הייתה ארץ קטנה מאד, בקושי בגודל של 
מדינת ניו ג’רזי. המרחק הקצר ביותר ממערב למזרח היה 16 

ק”מ.
המרחק הגדול ביותר מצפון לדרום היה בערך 500 ק”מ. 
הבדלי  בשל  שאחטוף  ההלם  על  ידעתי  לא  עדין  זמן  באותו 
הגדלים. כל מה שידעתי היה שהייתי בנמל תעופה תזזיתי ולא 

מסביר פנים בניו יורק.
נסיעה  ידי  על  למקום  ממקום  התניידו  אנשים  בישראל 
בתחבורה ציבורית, הליכה ברגל או בטרמפים. הנחתי שפה 
נמל התעופה איפה  זה אותו דבר ושאלתי את אחד מעובדי 
תופסים פה אוטובוס ללאראמי בוויומינג. זו הייתה העיר בה 
שכנה האוניברסיטה. עכשיו הגיע ההלם השני. האיש אמר לי 
שאין מקום כזה לאראמי. הוא אמר שזו רק תוכנית טלוויזיה 
מצאתי  בסוף  מדומיין.  למקום  אוטובוסים  ואין  פופולארית, 
את תחנת האוטובוסים. היו שם שלטים לעיר ניו יורק בלבד, 

ואף לא אחד ללאראמי. “מה עושים עכשיו?” תהיתי.
אדם במטוס סיפר לי שבאמריקה מקובל שאנשים עשירים 
שרוצים להגיע מהמערב למזרח נוהגים לשכור אנשים פחות 
עשירים שיעבירו להם את הרכב, בעוד הם עצמם טסים בנוחות 
במחלקת עסקים. הוא אמר שאם אמצא אדם שזקוק לשרות 
זה, אוכל לנהוג במכונית שלו ואפילו אקבל על זה שכר. איזה 
פתרון מצוין זה בשבילי, כשאני תקוע עכשיו במרחק 2000 
בישראל,  לאופנוע  נהיגה  רישיון  לי  היה  שלי.  מהיעד  מייל 
אבל האמנתי שעם קצת מזל וקסם אישי אוכל להתגבר על 
מכוניות  להעברת  הסוכנות  את  לאתר  הצלחתי  הזו.  הבעיה 
בדלפק  האיש  במטוס.  האיש  לי  שהציע  כמו  לקליפורניה, 
דווקא היה מרוצה מרישיון הנהיגה שלי, אך אמר לי שלא כל 

שוטרי התנועה באמריקה קוראים עברית. 
בסוכנות הצמידו לי איש צעיר אחר, ממוצא סיני. האנגלית 
קאדילק  לנהוג  עלינו  הוטל  משלי.  גרועה  אפילו  הייתה  שלו 
גדול וחדש מניו יורק לקליפורניה. הסברתי שאני אנהג רק עד 
לאראמי, וויומינג, אבל נראה לי שגם האנשים בסוכנות וגם 
הסיני לא הבינו מה אני אומר, ואני חושב שגם לא היה להם 
אכפת מה אני אומר. הבנתי גם שלאף אחד מאיתנו אין מושג 

איפה זה וויומינג. 
גדולה  ארה”ב  כמה  שגיליתי  לפני  רב  לא  זמן  היה  זה 
מישראל. כשטסתי לקולורדו זה היה כמה שעות באוויר שבהן 

לחוויה  עיניי  את  פתחה  הנהיגה  אבל  עצום.  מרחק  עברתי 
אחרת. לא היה לי מושג שמקום יכול להיות כל כך עצום! כאן 
באמריקה היו כבישים אחרי כבישים, גבעות, יערות ירוקים, 
נהרות שוצפים, עמקי נהרות ענקיים שנראה היה שנמשכים 
מאמריקה  גדולה  יותר  הרבה  הייתה  הזאת  אמריקה  לנצח. 
הפילים  ילד  עם  זו  בהדסים,  המפה  לפי  עליה  שחלמתי 
הארץ  אבל  בקאדילק,  אני  הייתי  כאן  בקאדילק.  והמשפחה 
הייתה הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי שארץ יכולה להיות. 

לרוע המזל, הסיני התגלה כטיפוס כעוס ורגזן שמתעצבן 
בקלות.  הוא אף פעם לא רצה שנעשה הפסקות בשביל הכיף, 
ורטן כל הזמן משהו בסינית מתחת לאפו. למרות בן הלוויה 
שעברנו  במרחבים  הטבע   של  מיופיו  נהניתי  שלי,  הזועף 
בדרכנו מהמזרח למערב. כרי הדשא הירוקים והיערות שכיסו 
שראיתי  מה  מכל  ושופעים  עשירים  יותר  היו  ההרים  את 
לי אדירים בהשוואה לירקון  נראו  בישראל. הנהרות שחצינו 
של ימי ילדותי. אפילו הכבישים היו רחבים יותר ונראה היה 

שהם נמשכים לנצח. 

היכן  ליד הר ראשמור,  הסיני  אותי  נטש  דבר  בסופו של 
שראשי הנשיאים מפוסלים בסלע. מעולם לא ראיתי פסלים 
גדולים כל כך ושוב התפלאתי כמה הכל גדול באמריקה. דרום 
הפכו  באדלנדס,  הלאומי  והפארק  שלה  ההרים  עם  דקוטה, 

בדמיוני לנופי הירח!

לפחות  וויומינג.  ללאראמי,  אוטובוס  על  עליתי  בסוף 
בדרום דקוטה הסדרן בתחנת האוטובוס ידע שיש מקום כזה, 
לא רק תוכנית טלוויזיה. לאחר שש שעות באוטובוס הגעתי 
המאמן  ללאראמי.  בסוף  והגעתי  אוטובוס  החלפתי  לשאיין. 
ג’ון ווקר בא לקבל את פניי בתחנת האוטובוס. הייתה זו הקלה 

ענקית לראות פנים מחייכות ומוכרות סוף סוף. 

בהיתי בעיר ובסביבתה כשנסענו במכוניתו של ווקר. שוב 
לא  מעולם  העיר.  סביב  הטבע  של  מהיופי  נפעם  הייתי  פעם 
תיכונית  הים  רק את השמש  אז הכרתי  עד  כזה.  יופי  חוויתי 
החמה והגבעות הנמוכות שהיו עירומות מצמחייה או מכוסות 
וחמות  קטנות  היו  ורומא  יוון  של  הגבעות  זיתים.  בכרמי 
בהשוואה להרים שראיתי עכשיו. הכל מסביב היה עצום, והרי 
הרוקי שכיתרו את העיר היו ענקיים, קשוחים, ופסגותיהם היו 

כבר מכוסות בכיפות שלג למרות שהיינו רק בספטמבר.  
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הסנדלים  עם  החמה  ישראל  את  מאחורי  השארתי 
צוננת  הייתה  יום  באותו  הטמפרטורה  הקצרים.  והמכנסיים 
פעם  אף  חווה  לא  שכמעט  ישראלי  בחור  בשביל  משהו 
טמפרטורה מתחת ל 10 מעלות צלזיוס. זה היה יום סתיו קריר 
ומרענן בלאראמי. מאוחר יותר אחשוב על היום הזה כ”רגוע” 
אחרי החורף הראשון שלי בלאראמי.  אבל אז היה היום הזה 

בשבילי הלם אקלימי. 

העצירה הראשונה של המאמן הייתה בחנות בגדים, שם 
לב  למוות. שמתי  קופא  הייתי  אחרת  מתאים,  מעיל  לי  קנה 
שרוב האנשים סביבי היו גדולים. האנשים בישראל היו יחסית 
המידה  קנה  לפי  לגבוה  נחשבתי  מטר   1.80 בגובה  קטנים. 
ראיתי   , בוויומינג  בחנות  סביבי  הסתכלתי  כאשר  הישראלי. 
כובעים גדולים ואנשים שלבשו ג’ינסים גדולים והרגשתי כאילו 

הועברתי לאחד מסרטי המערב הפרוע שראיתי בארץ. 

סביבי.  ששמעתי  מהשיחות  מילה  הבנתי  שלא  כמעט 
שלא  למרות  כחתולים.  מייללים  הם  כאילו  נשמעו  האנשים 
שלטתי בשפה, גיליתי שכולם קיבלו את פניי בחום עם חיוך 
הקרירות  לבין  זה  בין  הבדל  איזה  אמיצה.  יד  ולחיצת  גדול 
שחשתי בניו יורק או הפרצוף החמוץ שקיבלתי מהסיני בדרך. 
האנשים בחנות לא הכירו אותי, אך התנהגו אלי כאילו הייתי 

חברם הטוב. זה עזר לשחרר את הלחץ בו הייתי עד עכשיו. 

לאראמי היא העיר בה יושבת האוניברסיטה של וויומינג, 
על  הצביע  ווקר  המאמן  הרים.  רכסי  שני  בין  נמצאת  והיא 
ופסגות הרים כאשר נסענו לאוניברסיטה. כשהוא  מפל מים 
הצביע על יופי הטבע והראה לי כמה מבנים של בתי ספר, אני 
המשכתי להיות מופתע כמה קר, למרות שהייתי לבוש במעיל 
החדש והחם. היה זה רק ראשית ספטמבר ולי כבר היה קר. 

אבל המראות היו נפלאים ומעוררים השראה.

האוניברסיטה של וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/1059
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המאמן לקח אותי למעונות והציג אותי בפני חברי לחדר 
נפרדת  מסעדה  הייתה  הספורטאים  למעונות  אצן.  שהיה 
בקומת הקרקע, מאחר והספורטאים קיבלו מזון שונה מיתר 
הסטודנטים. האוכל ניתן במנות גדולות והיה טעים. מהר מאד 

למדתי שכל דבר פה הוא עצום בגודלו.
השדה.  בבית  הראשון  האימונים  יום  היה  הבא  היום 
בספטמבר כבר היה קר מדי מכדי להתאמן בחוץ. הרום מעל 
פני הים היה 2160 מטר, וזה השפיע על נשימתי. הריצה סביב 
הבית הייתה קשה לי, אך אחד הספורטאים האחרים הסביר לי 
שזה נורמלי לאנשים חדשים,ותוך כמה ימים אתרגל. במהרה 

הסתגלתי לגובה כי הגעתי כבר במצב גופני טוב.   
קיבלתי כמה דיסקוסים והתחלתי לזרוק אותם בתוך הבית. 
אולמות  בו  יש  שדה.  בתוך  מרוחק,  במקום  שעומד  )בית 
ספורט, חדר משקולות ועזרים אחרים לענפי ספורט שונים(.  
כמה אהבתי את התעלות הרוח כשזרקתי את הכדור העגול 
והשטוח הזה. מנקודה זו והלאה הפכו חיי לשגרה צפויה. היום 
בקורסים  בכיתה  שיעור  ואחריה  בוקר,  ארוחת  עם  התחיל 
שבחרתי. בהתחלה לא הבנתי את האנגלית של המורה, אבל 
ארוחת  הייתה  כך  אחר  אלמד.  שבקרוב  בעובדה  התנחמתי 

צהרים, שעתיים של מנוחה, ואז הליכה לבית השדה להמשך 
אימונים.

כל אירועי האתלטיקה וכן אימוני הפוטבול נערכו מתחת 
האנושיים  היצורים  היו  הפוטבול  שחקני  אחת.  גג  לקורת 
של  לגודלם  להאמין  יכולתי  לא  שראיתי.  ביותר  העצומים 
וראשם  וגושיות,  רחבות  כתפיים  להם  היו  הללו.  האתלטים 
אותי  שהביכה  בעיה  עוד  גופם.  ליתר  בהשוואה  קטן  נראה 
הייתה מדוע אין האוניברסיטה יכולה להרשות לעצמה לקנות 

כדורים עגולים.

דבר  היה  ולא  מאחר  בישראל,  לחבריי  מכתבים  כתבתי 
כזה טלפונים סלולריים. ניסיתי לתאר את גודלם של הענקים 
צורך  אין  דיסקוס.  זרקו  לא  שהם  מרוצה  הייתי  האלה. 
שמשחקים  כמו  כדורגל  עם  הייתה  שלי  שההתנסות  לומר 
בישראל ובכל העולם מלבד בארה”ב. לא הכרתי את הגרסה 
מודע  הייתי  לא  וגם  הפוטבול,  הכדורגל,  של  האמריקאית 
של  תוצאה  הן  השחקנים  של  הרחבות  שהכתפיים  לעובדה 

רפידות כתפיים. 
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השגרה היומית שלי נמשכה בדרך זו במשך שבועות. פעם 
אחת, כאשר זרקתי דיסקוס בבית, התחיל אחד המאמנים של 
לי שום מושג מה הוא רוצה  הפוטבול לצרוח עליי. לא היה 
ממני. חשבתי אולי שאני זורק לכיוון שלהם ומפריע באימון, 
אבל אני בכלל לא זרקתי לשם. אז הנדתי בראשי כאילו אני 
ולקלל  ולצרוח  לצעוק  המשיך  הוא  לזרוק.  והמשכתי  מבין 
והתחיל לרוץ לכיווני. בין כל צרחותיו  הבנתי רק את המילים 
“בן זונה”. הוא המשיך לרוץ לכיווני כשהוא צורח וצווח, צועק 
ורוטן ומקלל בלי הרף. רציתי להגיד לו שיסתום, אבל כשניסיתי 
לתרגם ישירות מעברית יצא לי משהו כמו, “סגור את החור 
שלך!” בשביל המאמן זה היה הקש ששבר את גב הגמל. הוא 
והיכה אותי באמצעותו.  בידו  לוח התוצאות שהיה  הניף את 

האימונים שלי בצבא יצרו אצלי תגובה אוטומטית, והכנסתי 
מרכז  את  אוחז  הרצפה,  על  התמוטט  הוא  בבטן.  אגרוף  לו 
גופו. כמה ספורטאים ומאמנים רצו אלינו. הסתובבתי, עזבתי 

את הבית ופניתי ישירות לחדרי במעונות.

התחלתי מיד לארוז את חפציי במזוודה. הייתי בטוח שזה 
היה  לא  באמריקה.  בכלל  ואולי  זו  באוניברסיטה  שלי  הסוף 
ספק שאני  אסולק מכאן אחרי האירוע הזה. ליבי שקע והייתי 

בדיכאון.

לפתע שמעתי נקישה בדלת. הייתי בטוח שאלה השוטרים 
מבוגר  אדם  לפניי  ראיתי  כשפתחתי  אותי.  לקחת  שבאים 
בטוח  הייתי  עכשיו  בעברית.  איתי  לדבר  שהתחיל   50 כבן 

נבחרת האתלטיקה של אוניברסיטת וויומינג
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שמחזירים אותי לישראל, כי אני מתחיל להזות שאמריקאים 
מדברים אנגלית שנשמעת באוזניי כעברית. האיש הציג את 
עצמו כד”ר מרטין וולמן והסביר שהוא שירת בצבא הישראלי 
במלחמת השחרור ב 1948. הוא ביקש רשות להיכנס לחדרי 
זרועותיי.  את  לראות  ורצה  שקרה  מה  שמע  שהוא  ואמר 
הראיתי לו את החתכים העמוקים בזרועותיי שנגרמו מהלוח 

של המאמן. 

הוא אמר לי, “גדעון, אל תדאג, אתה לא צריך לעזוב”. 
כלפי  תוקפנית של מאמן  התנהגות  הסביר שבאמריקה  הוא 
ספורטאי היא בניגוד לכללים. המאמן במקרה זה היה התוקף 
עצמך  על  להגן  רשאי  אתה  באמריקה  הקורבן.  הייתי  ואני 
התנצלות.  לי  חייב  המאמן  למעשה,  מותקף.  אתה  כאשר 

בקיצור, אין לי מה לדאוג ולא יחזירו אותי לישראל.

הרפואה  שירותי  על  אחראי  שהוא  אמר  וולמן  ד”ר 
באוניברסיטה. הוא לקח אותי למרפאה וטיפל בפצעיי. אחר 
הראה  גם  הוא  אשתו.  עם  בביתו  ערב  לארוחת  הוזמנתי  כך 
כל  טובים  חברים  נשארנו  שלו.  המרשים  הקאדילק  את  לי 
שנותיי באוניברסיטה והוא היה מוכן לעזור לי גם זמן רב אחרי 

שסיימתי את לימודיי שם. 

הגיע היום בו היה עלי לייצג את האוניברסיטה בתחרות. 
לה  חיכו  וכולם  דנוור  באוניברסיטת  התקיימה  התחרות 
שיאי  את  ושברתי  יום  באותו  יפה  הצלחתי  בדריכות. 
האוניברסיטה בכדור ברזל ובדיסקוס. המאמן ווקר היה נלהב 

מהופעתי, וכן גם אני. 

בנוסף, השתפרה האנגלית שלי מהר משחשבתי, והתחלתי 
להרגיש טוב יותר בכיתות הלימוד. השיעורים שלי בסמסטר 
השני היו מרוכזים ותובעניים יותר מאלה שלקחתי בסמסטר 
הסתיו. הם היו מאתגרים יותר מבחינה אקדמאית, וכללו יותר 
המרצים  ופיסיקה.  כימיה  פיסיולוגיה,  כמו  מדויקים,  מדעים 
חיבבו אותי והתרשמו ממאמציי המרוכזים להבין את החומר.  
פניתי  כך  ואחר  המתאים,  למרצה  הלכתי  לעזרה  כשנזקקתי 
לספריה כדי למצוא את הספר שהוא המליץ עליו. לא הייתה 
לי בעיה לגשת אליהם כשביקשתי להבין מושגים בעייתיים או 
כשהיו לי שאלות. רוב הבעיות שלי היו קשורות להבנת השפה. 

עבדתי קשה בכיתות, בחדר הכושר ובאימוני הזריקות.  
ללמוד  חלומי  את  שהגשמתי  למרות  המזל,  לרוע 
שחלק  חושב  אני  בודד.  הייתי  אמריקאית,  באוניברסיטה 
הנבחרת.  יותר מחברי  מבוגר  מהיותי  נבע  הזאת  מהבדידות 
בן  הייתי  בצבא.  שנים  ושלש  בווינגייט  שנתיים  אחרי  הייתי 
24 והגיל הממוצע של הסטודנטים באוניברסיטה היה בין 18 
ל 20. מלבד זה התגעגעתי לישראל ולחבריי ולא היה לי עם 
או אתלטים. כאשר הצטרפתי  נושאים אקדמאים  לחלוק  מי 
לנבחרת לא היה שם אף אחד שדיבר עברית או שהיה לו רקע 

דומה לשלי. שיוויתי לחברה ישראלית.
יום אחד, תוך כדי האימון, אמרתי למאמן ווקר שאני רוצה 
לחזור לישראל כי אני בודד ומתגעגע לחבריי בארץ. הוא שאל 
אם יש ספורטאי ישראלי מחבריי שיהיה מוכן לבוא לוויומינג. 
אחד מחבריי היה גלעד ווינגרטן, שהיה קופץ למרחק מצטיין. 
לי להביא  סיפרתי עליו למאמן. ללא כל היסוסים הוא אמר 

את גלעד לוויומינג. 
הבדלי  את  בחשבון  לקחתי  לא  אבל  לגלעד,  התקשרתי 

השעות. 
“גלעד שלום, זה גדעון”.

בישראל באותו זמן היה אמצע הלילה, ואני הערתי אותו 
משינה עמוקה. “מה? אתה השתגעת?” הוא ענה.

“תשמע, אתה רוצה מלגה מלאה, כמוני, מאוניברסיטת 
כל  את  להשיג  הזדמנות  בשבילך  להיות  יכולה  זו  וויומינג? 
בנבחרת  כשהיינו  השנים  במשך  עליהן  שדיברנו  המטרות 
בארץ”. גלעד נשמע בשוק מוחלט או שאולי ניסה להתעורר 
ולהבין אם זה חלום או שבאמת אני מתקשר אליו מאמריקה. 

“מה מזג האויר בלאראמי?” הוא פלט לבסוף.

מתאמנים בדנוור, קולורדו.
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הידקתי את המעיל סביבי מפני הקור של השלג הראשון 
באוקטובר ועניתי, “כמו בישראל”.

 .1964 בינואר  שמתחיל  לסמסטר  לבוא  הסכים  גלעד 
עדין הייתי לבד, אבל היה לי לפחות למה לחכות.

מלבד זאת התגעגעתי גם ליעל. בסוף לאחר הרבה מכתבים 
היא  וויומינג,  של  יצירתיים  ותיאורים  רומנטיות  מילים  עם 

הסכימה לבוא ולהצטרף אלי. היא נחתה בניו יורק ביום בו ירו 
בקנדי, 22 בנובמבר 1963. היא הגיעה באוטובוס ללאראמי 
להישאר  יכלה  לא  היא  אבל  ביחד.  מאושרת  תקופה  ובילינו 
בלאראמי כי לא היה לה מה לעשות. היא לא יכלה לגור איתי 
במעונות. לא היה לה היכן לגור. היא לא יכלה למצוא עבודה 

כי תנאי ויזת הכניסה שלה לארה”ב  לא אפשרו לה לעבוד.

משפחת ברודי

טקס חתונה צנוע של יעל וגדעון



זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו68

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

לנו.  לעזור  הציעו  והן  יהודיות  משפחות  כמה  פגשתי 
איתם  תגור  שיעל  הציעה  ברודי,  משפחת  אחת,  משפחה 
אמורה  הייתה  היא  שבוע.  בסופי  לבקר  אוכל  ושאני  בדנוור 
לשהייתה  בתמורה  הבית  ומטלות  הילדים  עם  להם  לעזור 
כך  מלאראמי,  נסיעה  במרחק שעתיים  הייתה  דנוור  בביתם. 

שכולנו הסכמנו לתוכנית.
בסופי השבוע בהם לא היו תחרויות של הנבחרת נסעתי 
לדנוור. לרוע המזל, ויזת הכניסה של יעל לארה”ב אפשרה לה 
לשהות במדינה רק שלושה חודשים. זה אומר שבינואר היה 

עליה לחזור לישראל. 
בסוף שבוע אחד הגעתי לדנוור ומיסטר ברודי פתר את 
הדילמה. הוא פתח את דלת הכניסה ואמר לי, “הי גדעון, נחש 

מה?”
“מה”, שאלתי.

“אתה מתחתן”, הוא אמר.
“מתי?” שאלתי. הייתי לגמרי בשוק.

“היום” ענה לי.
חליפה  לה  הייתה  ואפילו  הטקס  את  ארגנה  משפחתו 
כמה  ועוד  הרבי,  ברודי,  משפחת  עם  אז  בשבילי.  מוכנה 
אנשים, הפכנו יעל ואני לבעל ואשה. הסידור היה שיעל תוכל 
להמשיך לגור אצל משפחת ברודי כי אין לה אפשרות לגור 

איתי במעונות. בעתיד יהיה עלינו למצוא סידור אלטרנטיבי.
פחדתי לספר למאמן ווקר שהתחתנתי, כי חשבתי שאאבד 
לצפות  יעל  באה  המולד  חג  עונת  אחרי  קצת  המלגה.  את 
בתחרות שלנו נגד אוניברסיטת דנוור. ניצחתי בכדור ברזל ואז 
הלכתי לדבר איתה. המאמן ווקר אמר לי, “הי גדעון, תעזוב 

את הבנות בשקט”. 
אמרתי לו,” מאמן, זו לו בנות, זו אשתי”. “אשתך? אף 

פעם לא סיפרת שאתה נשוי”. 
“התחתנתי איתה בחג המולד”, אמרתי.  )יש כאן משחק 

מילים עם מרי קריסמס, אבל אי אפשר לתרגם(.
דאגתי שהיותי נשוי יפגע במלגה שלי, ולכן נזקקתי להסבר 
הלא  ושליטתי  שלי  הזר  שהרקע  קיוויתי  המצב.  של  טוב 
הפוטנציאלית.  הבעיה  את  לפתור  יעזרו  באנגלית  מושלמת 
המאמן ווקר חייך והניד בראשו. הבנתי שזה מאחורי ונשמתי 
לרווחה. אחר כך הלכתי להמשיך להתחרות. אני לא יודע אם 

הוא מודע לכך שהוא שינה את חיי ביותר ממובן אחד. המאמן 
ווקר היה, וממשיך להיות, איש נפלא. ללא עזרתו והדרכתו לא 
הייתי משיג את כל מה שהשגתי אחרי אוניברסיטת וויומינג. 

כאשר התקרב סמסטר האביב, שלח המאמן ווקר כרטיס 
טיסה לגלעד ללאראמי. ביום בו היה גלעד אמור להגיע חיכיתי 
עם ווקר בתחנת האוטובוס, כמו שהוא חיכה לי רק לפני כמה 
חודשים.  גלעד ירד מהאוטובוס לבוש באותם בגדים בהם אני 
המזל  לרוע  קצרה.  חולצה  סנדלים,  קצרים,  מכנסיים  באתי. 
 12- ( יום 10 מעלות פרנהייט.  הטמפרטורה הייתה באותו 
מעלות צלזיוס(. כשהוא ירד מהאוטובוס הוא התאמץ לנשום  

את אוויר ההרים הקפוא. 

כמו  הוא  האוויר  שמזג  לי  כשאמרת  התכוונת  “למה 
בישראל? איך יכולת לשקר לי ככה?” הוא הצליח להגיד לי 

כשהוא רועד מקור. 

עניתי, “כשדיברתי איתך בטלפון היו 21 מעלות בחוץ”.

הוא הניע את ראשו בכעס. אבל שמחתי שגלעד היה כאן 
היינו  שנינו  מאד,  טובים  חברים  היינו  בודד.  אהיה  לא  ויותר 
ספורטאים חרוצים, וחלקנו הרבה חוויות משותפות בישראל. 
את  לקחנו  האקלים.  תרמית  על  לי  יסלח  שהוא  ידעתי  לכן 
המזוודה שלו והלכנו לקנות כמה בגדי חורף לחברי הקפוא, 

גלעד.

הטמפרטורות בלאראמי צנחו למינוס 45 צלזיוס. יום אחד 
הלכנו גלעד ואני להתאמן בבית השדה. שכחתי את הכפפות 
שלי, וכשלקחתי את כדור הברזל מתא המטען הוא נדבק לי 
ליד מרוב כפור. זה לא קרה לי קודם אף פעם ולא ידעתי מה 
לעשות במקרה זה. השתמשתי במגבת כדי למשוך את הכדור 
מידי, והעור של כף היד נקרע ביחד עם הכדור. עברו כמה ימים 

של החלמה עד שיכולתי לחזור ולזרוק כדור ברזל. 

שיכנו  בו  באותו מקום  במעונות,  חדר  חלקנו  ואני  גלעד 
אותי בהתחלה. באותה קומה גרו גם שחקני הפוטבול. לרוע 
המזל, עונות התחרות של הפוטבול והאתלטיקה לא היו זהות. 
הסתיו היה עונת התחרויות של הפוטבול, והאביב היה עונת 
שעות  היו  הפוטבול  לשחקני  לכן  האתלטים.  של  התחרויות 
לאחר  המולד.  חג  על  הסתיו  חודשי  במשך  מסודרות  שינה 
חופשת חג המולד לא היו להם שעות שינה מסודרות. במשך 
סמסטר האביב מתחרי האתלטיקה היו מחויבים לשעות שינה 
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מסודרות וכיבוי אורות בלילה. במשך סמסטר זה היו לגלעד 
ולי תחרויות כל שבת. 

שחקני  של  הזמנים  לוח  בין  חפיפה  חוסר  כן  אם  הייתה 
לישון  רצינו  בה  בעונה  דווקא  האתלטים.  של  וזה  הפוטבול 
עושים  הפוטבול  שחקני  היו  התחרות,  שלפני  בערב  בשקט, 
המאוחרות.  השעות  עד  מוזיקה  משמיעים  צועקים,  רעש, 
לקום באמצע  חייב  היה  מישהו  לישון.  לנו  הפריע  כמובן  זה 
שיהיו  להם  ולהגיד  הפוטבוליסטים  לאזור  ללכת  הלילה, 

בבקשה בשקט. 
“איכפת לכם להנמיך את הווליום? יש לנו תחרות מחר”, 

היינו מתחננים.
“אוקיי ג’י בויס”. הם קראו לנו ככה כי שמותינו התחילו 
באות ג’י. הם תמיד הסכימו לבקשתנו,  אבל אחרי דקה פתחו 
עוד בירה והתחילו להגביר את הרעש שוב, כמו שהיה לפני 
שביקשנו. לא משנה כמה פעמים ביקשנו אותם להיות בשקט, 

המסיבה תמיד נמשכה והרעש תמיד חזר. הם לא היו רעים או 
אלימים, סתם לא מתחשבים. 

גלעד ואני החלטנו שעלינו למצוא פתרון לבעיה זו. ביום 
ראשון שאחריו, בשעה 4:30 בבוקר כאשר עדין היה חושך 
בחוץ, כרכנו מגבות סביב ראשינו כמו כהני דת הודים. ישבנו 
בישיבה מזרחית על המיטות עצמנו את עינינו, התחלנו לצרוח 
בקול רם, להשמיע קולות משונים בכל כוח ריאותינו. הצלחנו 
להעיר את כל הקומה. כששחקני הפוטבול התעוררו בשעה 
מוקדמת כל כך, הם ירדו בטשטוש חושים מוחלט לחדרו של 
המשגיח שגר בקומה למטה והקישו על דלתו. אנחנו המשכנו 
לחדרנו  נכנס  הוא  בסוף  אפשריים.  בלתי  בדציבלים  לצרוח 

וראה אותנו יושבים על המיטות וצועקים.

“מה אתם עושים?” הוא שאל.

“אנחנו מתפללים”, ענינו.

גלעד בחדרנו במעונות
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“אפשר לדבר אתכם אחרי שתפסיקו להתפלל?”

הנהנו בראשנו והמשכנו להתפלל בכל הכוח.

לאחר פרק זמן שנראה לנו סביר, הפסקנו את התפילה. 
הלכנו למשרדו של המשגיח. השמש בדיוק זרחה מעל האופק 
כשהקשנו על דלתו. הוא היה איש נחמד ואהב את שנינו. הוא 
הסביר שתפילתנו הייתה רועשת מדי והעירה את כולם, ושאל 
אם נוכל לשנות את הזמן והמקום של התפילה הזאת. הסברנו 
השקט  אחרים  לאנשים  היה  חשוב  כמה  מבינים  שאנחנו  לו 
כאשר הם ישנים. אמרנו שאם רק נוכל לישון בשקט בלילות 
כל  ראשון.  יום  של  הבוקר  לתפילת  אחר  זמן  נמצא   , שישי 
ולא מופרעת בלילות  זה שינה טובה  לו  זקוקים  מה שאנחנו 
שישי. הוא הבין, ואמר שהוא הולך להסביר לשחקני הפוטבול 
שלילות שישי רועשים יגררו בעקבותיהם תפילות רועשות עוד 
יותר בימי ראשון מוקדם בבוקר. ליל שישי שקט פירושו בוקר 

ראשון שקט.

שמענו  למעשה,  מכן.  לאחר  שקטים  הפכו  שישי  לילות 
ואם מישהו עשה רעש האחרים  אותם באים בלילה מאוחר 
שלא  אותם  תעיר  אל  ישנים.  בויס  הג’י  “ששש,  לו  אמרו 

יתחילו להתפלל.”
גלעד ואני המשכנו להיות מופתעים מאמריקה והאפשרויות 
באנו  ב 1964 – 1963,  שבה. למשל, כשהגענו לאמריקה 
ביקורי  במשך  להמונים.  טלוויזיה  הייתה  לא  שבה  ממדינה 
הראשון בניו יורק בחילופי סטודנטים, הופענו כולנו בתוכנית 
של אד סאליבן. איש בארץ לא ידע על האירוע הזה. הבילוי 

הוויזואלי בארץ היה ללכת לראות סרט.
המעונות  במדרגות  לרדת  העזנו  ואני  גלעד  אחד  יום 
לרשות  טלוויזיות שעומדות  סט  שיש  וגילינו  תחתינו  לקומה 
תמימים  בחורים  לשני  מדהימה  תגלית  איזה  הספורטאים. 
מישראל. פעם ישבנו בחדר הטלוויזיה עם ספורטאים נוספים 
בורח  אדם  ראינו  “הנמלט”.  שנקראה  בתוכנית  וצפינו 
איך  התפלאנו  אחריו.  רודפים  ושוטרים  פצועות  כשזרועותיו 
בהיותו פצוע הוא מצליח להימלט ולהסתתר מבלי להתגלות. 
ביום שלישי הבא הוקרן פרק ההמשך של “הנמלט”. היה נראה 
אמריקה  אותו.  תפסה  לא  עדין  המשטרה  איך  מובן  לא  לנו 
היא האומה הגדולה והחזקה בעולם, איך הרשויות לא יכולות 
לשים את ידן על אדם שזרועותיו פצועות! כששאלנו איך מצב 
כזה יכול להיות, צחקו הבחורים סביבנו. הם הסבירו לנו שזה 
רק סיפור ולא באמת אירוע בחדשות. הם אמרו שהמרדף הזה 

נמשך כבר שנה.
נדהמנו גם לראות איך האמריקאים רוקדים. היינו רגילים 
לוולס, טנגו, סמבה, וכמובן הרבה ריקודי עם ישראלים. אבל 
במסיבות שנכחנו בהן ראינו אנשים רוקדים בתנועות משונות, 
הבחורות  חשמלי.   שוק  חטפו  כאילו  איבריהם  את  מזיזים 
נאים רק לשבת  נתנו לשני בחורים  שבאו למסיבות אלו לא 
לרקוד.  ללמוד  ונאלצנו  הריקודים  לרחבת  נגררנו  ולהסתכל. 
רוקדים  כשאנחנו  חוט,  על  בובות  שתי  כמו  נראינו  במהרה 

טוויסט ושייק. 
הקטנה  בעיר  בבר  שהתרחשו  מוזרים  אירועים  עוד  היו 
הסמוכה. אנשים רכבו על סוסים במורד הרחוב, עצרו לפני 
אקדחים  עם  ואז,  לעמודים.  הסוסים  את  וקשרו  ירדו  הבר, 
ביליארד. לפני  ולשחק  בירה  נכנסו לבר לשתות  בחגורה הם 

שראיתי את זה במו עיניי חשבתי שזה קורה רק במערבונים.

גלעד ואני דנים בטכנולוגיה של זריקת דיסקוס
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לשאיין,  ואותי  גלעד  את  חברים  כמה  הזמינו  אחד  יום 
ק”מ   80 שנמצאת  עיר  היא  שאיין  הרודיאו.  את  לראות 
וביקרנו שם מפעם לפעם. אבל אף אחד מאיתנו  מלאראמי, 
לא שמע על הרודיאו לפני כן, אז שמחנו לבוא לראות מה זה. 
במהרה למדנו שפסטיבל “ימי החלוצים של שאיין” זה לא רק 
וחגיגה בנוסח המערב  זה היה רודיאו בחוצות העיר  רודיאו. 
הפרוע שנחגגת כל שנה החל מ 1897 בשאיין, וויומינג. הם 
טענו שזה האירוע הגדול מסוגו בעולם, והוא מושך קהל של 

200,000 איש כל שנה. 

לפני הפתיחה של “ימי החלוצים בשאיין” ביום שישי, יש 
ביום ראשון  היא מתרחשת  תהלוכה שנתית ברחובות העיר. 
מרוץ  על  ומבוסס  רב  קהל  מושך  זה  אירוע  שלפניו.  בבוקר 

הפרים המפורסם בפמפלונה בספרד. 

ליליים  קונצרטים  כוללים  שאיין”  של  החלוצים  “ימי 
של  יריד  היתוליות,  הצגות  פופולארית,  מוזיקה  שמשמיעים 
אינדיאני,  כפר  מערבי,  בסגנון  רכיבות  של  הצגות  משחקים, 
נקרא  לאירוע  העממי  הכינוי  בינלאומי.  ענק  רודיאו  וכמובן 
ועל  הארוכה  ההיסטוריה  על  מבוסס  כולם”,  של  “האבא 

העובדה שזה הרודיאו הגדול בעולם.

אותנו  כיוונו  חברינו  בשאיין,  קצת  שהסתובבנו  לאחר 
ספורט  תחרות  הוא  שהרודיאו  למדנו  במהרה  לרודיאו. 
שהתפתחה מענפי העבודה עם עדרי בקר. היא נהוגה בספרד, 
קנדה,  ארה”ב,  אמריקה,  במרכז  אחרות  וארצות  מקסיקו 
על  מבוסס  הרודיאו  זילנד.  וניו  אוסטרליה  אמריקה,  דרום 

כך  ואחר  אמריקאים  דרום  בקר  רועי  של  וכישרונות  יכולות 
מעורבים  היום  של  בתחרויות  אמריקאים.  קאוביוס  של  גם 
לבחון את המהימנות  נועדו  הן  נוספות.  בית  ובהמות  סוסים 
והמהירות של הקאובוי והקאוגירל. רודיאו אמריקאי מקצועי 
רכיבה  קבוצתית,  קשירה  עגלים,  קשירת  כלל:  בדרך  כולל 
עם אוכף, רכיבה ללא אוכף, רכיבת פרים, ומרוץ חביות. כל 

התחרויות מחולקות לשתי דרגות קושי.
בפרובינציית  בעיקר  פופולארי  האמריקאי  הרודיאו 
הספורט  הוא  ארה”ב,  מערב  ובמדינות  בקנדה  אלברטה 
של  הסמל  על  וטקסס.  דקוטה  דרום  וויומינג,  של  הלאומי 
וויומינג מופיעה צללית של רוכב על סוס. אני מניח שזו הסיבה 

שהכינוי של אוניברסיטת וויומינג היה “הקאובויס”.
על  דעות  החלפנו  ואני  גלעד  ברודיאו  שצפינו  בשעה 
האמריקאים המשוגעים והעיסוקים המוזרים שלהם. בישראל 
היו לנו פרות חלב שקטות, כנועות וללא נטייה לגרום נזקים. 
לעומת זה, מה שראינו שעושים עם פרות  בוויומינג היה שונה 
אגרסיביים  רגזניים,  גדולים,  פרים  בעיקר  היו  אלא  לחלוטין. 

ובעלי קרניים ענקיות. 
הרוכב  ובו  פרים,  היאבקות  נקרא  התחרות  מענפי  אחד 
פורץ לזירה על גב סוס כשהוא רודף אחרי פר עצום ממדים. 
ומנסה  בקרניו  אוחז  בפר,  נאבק  לקרקע,  מהסוס  גולש  הוא 
אחר  ענף  לארץ.  וליפול  משקלו  שיווי  את  לאבד  לו  לגרום 
ככל האפשר  רכיבה מהירה  כולל  הוא  עגלים.  נקרא קשירת 
כדי לתפוס פרה צעירה או עגל. המטרה היא  להשליך לסו 

יעל ואני באוניברסיטת וויומינג

השברולט 1953 שלנו
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סביב צווארו של העגל תוך כדי רכיבה, לרוץ אל העגל רגלית 
ולקשור שלש מרגליו ביחד. כל זה בזמן הקצר ביותר שאפשר. 
אנחנו מניחים שהיו סיבות טובות להתפתחותו של הספורט 

הזה, אבל שום דבר ברקע שלנו לא הכין אותנו לזה.

והקאוגירלס  הקאובויס  הסוסים,  הפרות,  עם  התחרויות 
ופנטסטית  מסעירה  הייתה  תחרות  כל  שעות.  המשיכו 
רוכבים  מגודלים  גברים  לראות  היה  מפתיע  הכי  מקודמתה. 
על פרים ענקיים, ארוכי קרניים שנשפו אוויר כדרקונים. אין 
בחובו  וטמן  המשיך  היום  תדהמה.  מוכי  שהיינו  לומר  צורך 
הרבה הפתעות וכיף לשני בחורים ישראלים שחשבו שהם ראו 

כבר הכל. עכשיו הם חשבו אחרת.

יותר  קצת  בחיים  ועברנו  יותר  מבוגרים  היינו  ואני  גלעד 
זו  כי  רבה  ברצינות  והתאמנו  למדנו  למעונות.  משותפינו 
את  ממנה  להפיק  ורצינו  לגבינו  פעמים  חד  הזדמנות  הייתה 
המיטב. בסוף הסתגלנו לחיים בארה”ב. מטרתנו הייתה לסיים 
באמריקה,  אחרת  אוניברסיטה  ולחפש  הראשון  התואר  את 
חלק  ולקחנו  הארץ  ברחבי  נסענו  הלאה.  להמשיך  נוכל  בה 
בתחרויות כשאנחנו מייצגים את האוניברסיטה. הישגינו היו 
טובים, הצדקנו את האמון שהמאמן ווקר נתן בנו, ומעבר לכך.  

ויפים. בעיני  נשים רדפו אחרינו מפני שהיינו ספורטאים 
כי לא הייתי בנוי  זה מאד מצא חן. בעיניי קצת פחות  גלעד 

יעל בלידת גפן אולימפיה אריאל
האם עלי להישאר בית עם אשתי ובתי או שעלי 

ללכת אחרי החלום שלי ולנסוע לטוקיו?

יעל בחודש שמיני. )זו כנראה טעות. התמונה מראה 
קבוצת אנשים(
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גדעון אריאל נושא את דגל ישראל בטקס הפתיחה של אולימפיאדת טוקיו 1964
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ליחסים קצרי מועד. לגלעד תמיד היו חברות. אבל לא משנה 
כמה שהקדשנו לאימונים וכמה - במקרה של גלעד - יצאנו 
זה לזה כמו  לדייטים, את הלימודים לא הזנחנו לרגע. עזרנו 
שני אחים בכל תחומי החיים. אפילו קנינו במשותף שברולט 
מודל 1953 במחיר 150 דולר. המכונית הזאת אפשרה לנו 
לרוב  והעניקה תחושת שייכות לאמריקה.  יותר בקלות  לנוע 
חברינו בישראל לא היו מכוניות פרטיות באותו זמן. כך שהיינו 

מיוחדים גם בהיבט זה של החיים. 

אחת מתחרויות האתלטיקה בספטמבר 1964 התקיימה 
באוניברסיטת אלברט, קולורדו. 

הדהמתי את כולם, כולל אותי, כשזרתי דיסקוס למרחק 
והשיא של  זה שבר את השיא הישראלי  58.2 מטר. מרחק 

וויומינג, והיה קרוב ב 3.9 מטר לשיא העולמי באותו זמן.

בטוקיו  ישראל  את  לייצג  יכולתי  הזאת  התוצאה  עם 
באוקטובר 1964. התרגשתי כי היו לי עכשיו שתי הזדמנויות. 
הזדמנות לנסוע פעם שנייה לאולימפיאדה והזדמנות לתקן את 
התוצאה העלובה שהשגתי ברומא. זו הייתה הקלה וגם עול 
שנוסף עלי בעת ובעונה אחת. זו הזדמנות שלא קורית כל יום 

ולא לכל אחד. 

הייתה רק בעיה אחת: יעל הייתה בהריון. התינוק אמור 
היה להיוולד באותו זמן בו התקיימה האולימפיאדה. אין צורך 
לומר, יעל הייתה נסערת, והתנגדה בעוז לנסיעתי לתחרויות. 

“מה יקרה אם אלד כשלא תהיה פה?” היא טענה.

הוא  ההמראה  כשתאריך  הגיעו  שלי  הטיסה  כרטיסי 
בדנוור,   יעל, שגרה  זה  יום  בבקרו של  לאוקטובר, 1964.   4

http://arielnet.com/ref/go/1061


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו74

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

הובהלה לבית חולים כדי ללדת. אחד מחבריי הסיע אותי לבית 
החולים. יעל כבר הייתה שם, מוכנה ללידה.

היה עלי להתמודד עם דילמה קשה. הייתי צריך לתפוס 
את המטוס מדנוור לטוקיו באותו לילה, בעוד יעל יולדת את 
זו הייתה  ילדינו המשותף. הייתי עצבני, מודאג ואובד עצות. 

החלטה הקשה ביותר שהייתי צריך לקבל.

האם עלי לבטל את השתתפותי באולימפיאדה ולהישאר 
האחרונה  ההזדמנות  זו  כי  לטוקיו  לנסוע  שעלי  או  יעל?  עם 
היא  שאשאר.  התעקשה  יעל  באולימפיאדה?  להשתתף  שלי 
ממש התחננה. אמרתי לה, “ בבקשה, יעל, תביני שהדיסקוס 
הוא כל חיי. קיבלתי מלגה ללמוד באמריקה בזכותו, הייתה לי 
הופעה עלובה ברומא וכולם ביקרו אותי נוראות באותו זמן. 
האולימפיאדה  זוהי  אבל  ביחד,  שנים  הרבה  עוד  יהיו  ולי  לך 

האחרונה שבה אני יכול להתחרות. אני חייב להראות ליריב 
ולכל  מי שתמך בי והאמין בי שהם צדקו באמונתם”. 

הבנתי שאני חייב לבחור באולימפיאדה. הקדשתי את חיי 
לפעילות זו. היא טיפחה אותי לאורך ילדותי כאשר רק אמונתם 
של מאמניי נתנה לי תקווה, והיא שהעניקה לי את ההזדמנות 
ללמוד בארה”ב. זו הייתה בחירה לא הוגנת אבל הייתי צריך 
לבחור בה. הייתי בטוח שיעל והבת שלנו יזכו לטיפול אוהב 
ודואג גם כאשר לא אהיה נוכח בשבועיים הבאים. אלה היו 
לטוס  שעלי  לה  כשאמרתי  בראשי  שהסתובבו  המחשבות 

לטוקיו... אבל אחזור בקרוב!

יעל כעסה, אבל אני חשתי באחריות רבה לנבחרת ולארצי. 
לשדה  מיהרתי  ואז  נחתך,  בתי  של  הטבור  חבל  את  ראיתי 
התעופה כשדמעות בעיניי. אמרתי ליעל שתתן לבת איזה שם 
שהיא תבחר, אבל שמה האמצעי חייב להיות אולימפיה, כי 

גדעון אריאל במשחקי האולימפיאדה בטוקיו 1964
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נסעתי למשחקים האולימפיים ביום בו נולדה. יעל נתנה לבתנו 
את השם גפן אולימפיה אריאל.

הראשונים  היו   1964 בטוקיו  האולימפיאדה  משחקי 
שנערכו באסיה. הלפיד האולימפי הוצת בראשית המשחקים, 
בער כל זמן שהם נמשכו, ונכבה כשנגמר האירוע האחרון של 
האולימפיאדה. הספורטאי היפאני שנשא את האש להדלקת 

הלפיד היה יושינורי סאקאי.
הוא נבחר למשימה כי הוא נולד ב 5 באוקטובר 1945, 
זו הייתה מחווה  בו הופצצה הירושימה בפצצת אטום.  היום 
בחירה מתאימה  הייתה  זו  עולמי.  לשלום  וקריאה  לקורבנות 
המלחמות  כל  את  הפסיקו  הקדמונים  היוונים  וגם  מאחר 

והקונפליקטים בזמן בו התקיימה המשחקים האולימפיים. 

אבל לא היה שלום בתוכי כשצעדתי לתוך האצטדיון נושא 
דגל ישראל. ניקרה בי המחשבה על אשתי והתינוקת שנשארו 
מאחור. הייתי מיוסר על החלטתי. למרות שסמכתי על חברינו, 
לא  עדין  זה  ובתינוקת,  ביעל  היטב  שיטפלו  ברודי,  משפחת 
אותו דבר כמו נוכחות הבעל והאב. לא נרדמתי בלילה ולא 
הייתי במרוכז בזריקת הדיסקוס. התוצאות שלי היו פחותות 
מאלה שהשגתי באימונים ובתחרויות קודמות. חשתי אשמה 
על שהשארתי את המשפחה מאחור. בטיסה חזרה לארה”ב 
באותו  ראשי  היה  שם  ולילדה.  ליעל  מזכרות  כמה  הבאתי 
זמן. חשתי גם אשמה על שהופעתי במדי הנבחרת לא הייתה 
מוצלחת במיוחד. אכזבתי את מאמניי ואת כל האנשים שסמכו 

עליי שאייצג את ישראל היטב. 

עם בתי, גפן אולימפיה ואשתי יעל, לאחר המשחקים בטוקיו
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את  להעביר  ווקר  המאמן  לי  עזר  האולימפיאדה  לאחר 
יעל ואת בתי למגורי סטודנטים בקמפוס. יכולנו להעביר את 
היה  זה  בית.  לו  שקראנו  למקום  חפצינו  כל  ואת  הספרים 

למעשה הבית הראשון שלי.

עכשיו גלעד נשאר לבד במעונות. הוא בא לביתנו כל יום 
והמשכנו ללמוד ולהתאמן ביחד. אבל בסוף היום הוא תמיד 
חזר לחדר במעונות, לבד. אני חושב שמצבי המשפחתי גרם לו 
להרגיש געגועים למשפחתו הקרובה, כמו שמרגישים הרבה 

ישראלים. 

לי תמונות של שתי  יום אחד לאחר האימון הוא הראה 
שעבר  לפני  בישראל,  כשהיה  איתן  לצאת  שנהג  בחורות 
והולך  לישראל  חוזר  אני  “גדעון,  לי,  אמר  הוא  לוויומינג. 
להתחתן. הבעיה היא שאני לא זוכר מי משתי הבחורות האלו 
היא זאת שאמרה לי כן. קראו לה חיה, אבל אני לא זוכר מי 

משתי הבחורות בתמונות היא חיה”.

“בכל מקרה, אני חוזר לישראל להתחתן עם חיה”, הוא 
אהיה  אני  התמונות.  משתי  אחת  שהיא  בטוח  “אני  אמר, 
מאושר בכל מקרה”. בחופשה הבאה לאחר שיחה זו הוא טס 

לישראל ונשא את חיה לאישה. הם עדין נשואים גם היום.

כשחזר גלעד לוויומינג עם חיה, בילינו נהדר באוניברסיטה 
ונהנו זה בחברתו של זה. חיי כללו עכשיו גם את גלעד וחיה. 
יום  בכל  בלימודים.  ומהצלחתנו   בארה”ב  מחיינו  נהנינו 
המשכנו גלעד ואני להתאמן וללמוד בשקדנות. היה לנו חשוב 

מאד להצליח. 

המצב הכלכלי של שתי המשפחות לא היה מזהיר. המלגה 
לסטודנטים ספורטאים לא הייתה גדולה במיוחד. קיבלתי 15 
דולר לשבוע וזה לא הספיק למשפחה של שלש נפשות. גלעד 

וחיה היו עתה הורים גאים לילד קטן, בערך בגיל של גפן. 

יעל וחיה לא יכלו לעבוד בגלל המגבלות באשרות שלהן. 
ויזה של מבקר מאפשרות ביקור, לא עבודה. מצב משפחתי 
ואני  גלעד  לכן,  לעבוד.  המבקר  של  יכולתו  על  משפיע  לא 

יעל, גפן ואני במחנה JCC בדנוור
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השלמנו הכנסה בהרבה סוגים של עבודות. העברנו רהיטים 
עבור חברה מקומית, רחצנו מכוניות, צבענו בתים, וניקינו את 

אולם הספורט אחרי משחקי כדורסל.  
הכסף  נשוי.  זוג  כל  אצל  כמו  וירידות,  עליות  היו  בחיינו 
היה בצמצום, והיו מכשולים שמקורם בחוסר ידיעת השפה או 
הבנת התרבות. זה בא לידי ביטוי אצל יעל וחיה יותר מאשר 
אצלי ואצל גלעד. בנוסף, לנשים היו ילדים קטנים לטפל בהם 
לתוך  נשאבנו  בעניינינו.  עסוקים  היינו  ואני  שגלעד  בשעה 
חובותינו באוניברסיטה ונשאר לנו מעט זמן לנהל חיי משפחה 

בכל  הנסיבות  את  להאשים  קל  זה  לאחור,  במבט  מסודרים. 
מריבות  הרבה  היו  זמנים  באותם  אבל  שהתעוררו,  הקשיים 

וויכוחים. 
במשך כל חופשת הקיץ עבדתי בקייטנה יהודית באלברט, 
 JCC.  )Jewish Community קולורדו. שם הקייטנה היה
Center(. בשנה הראשונה הייתי ראש חוליה ובאחריותי היו 
קייטנה  פעילויות  של  מבחר  לנו  היה   .10-13 בגלאי  ילדים 
רגילות, ביחד עם עוד כמה שיוחדו לנושאים יהודיים. כמובן 
אהבו.  הילדים  אותן  ספורטיביות,  בפעילויות  שהתרכזתי 

עם בתי גפן אולימפיה אריאל, בצעירותה ובבגרותה
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שם  עסקה  יעל  אגם.  ליד  הררית  בסביבה  יפה,  היה  המקום 
באומנות, ולימדה את הילדים ציור, פיסול בחמר, וריקודי עם 
ישראלים. כך שבקיץ זה הייתה לנו הזדמנות לספק למשפחתנו 

הכנסה כספית בנוף טבעי ויפה.

בכל סמסטר הקורסים שלקחתי היו יותר מדעיים מאלה 
של הסמסטר הקודם. יום אחד, בלכתי ליד מרכז המחשבים, 
רוב  האוניברסיטה.  של  המרכזי  המחשב  של  לכוח  נמשכתי 
או  זו  בצורה  קשורים  היו  האוניברסיטה  של  הפרויקטים 
אחרת בקידוחי נפט, כי לוויומינג היו עתודות ענקיות של נפט 
גולמי. למעשה, חלק גדול מהתמיכה בתוכניות הספורט בא 
מריווחי הנפט. אז התחילו להקדיש מחשבה לכוח העולה של 
המחשבים. עדין לא פיתחתי רעיון לתוכנית אימונים שנעזרת 
ניתוח תנועות של  יראה  במחשב, אבל התחלתי לדמיין איך 

ספורטאי על ידי המחשב. 

של  כוחם  ושיפור  אימון  של  הרעיונות  עם  המשכתי 
הספורטאים. כאשר מרים משקולות רצה להניף כלפי מעלה 
משקולת ממצב שכיבה, הוא נזקק לשני עוזרים שיחזיקו את 
המשקולת מעליו בטרם יתחיל את התרגיל. כל זה נועד למנוע 
יהיה  חזהו אם המשקל  ולמעוך את  עליו  ליפול  מהמשקולת 
מעל כוחו. שימוש בעוזרים כאלה אפשר לאנשים להעלות את 
מנגנון  תכננתי  להסתכן.  מבלי  להרים  מנסים  שהם  המשקל 
אחרים  אנשים  שני  להטריח  בלי  התרגיל  את  לבצע  שיעזור 
ולהפסיק את אימוניהם לשם כך. המתקן שיצרתי היה מורכב 
חורים  עם  המניף  עמדת  צידי  משני  מסיבים  עמודים  משני 
שאפשר להכניס לתוכם פינים מתאימים. אם המניף לא יכול 
להרים את המשקולת, היא לא תיפול עליו כי הפינים ימנעו 
זאת ממנה. זו היה אחת משיטות הבחירה של עוצמת המעמס 
שאי פעם הומצא. איש לא ידע על אביזר בטיחות זה מלבד 

JCC, 1965 הצוות של
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מרימי המשקולות שהתאמנו שם באופן קבוע. לא חשבתי על 
המצאה זו כמשהו שאפשר לסחור בה. כל מה שידעתי היה 
שעזרתי לספורטאים אחרים להתאמן בבטחה ומבלי להזדקק 

לעזרת אחרים.
בהיותנו שני ספורטאים מבוגרים ובוגרי צבא, גלעד ואני 
להרבה ספורטאים אחרים להתאמן. בחלק מהמקרים  עזרנו 
הפרשי הגילאים היה רק שלש או ארבע שנים, אבל זה היה 
הבדל משמעותי, בעיקר אם היית אדם ששרת את ארצו בצבא 
או התחרה באולימפיאדה. היינו גם מרוכזים יותר בלימודינו 
כי היינו כבר אחרי השלב של “לעשות חיים ולצאת עם בנות”.  
נשאנו עינינו למה שיקרה אחרי שנסיים את לימודנו, וחשבנו 

על לימודים לתואר שני. 
בתחילת השנה הלכנו למרכז חלוקת הספרים. הסטודנטים 
הספורטאים קיבלו את ספרי הלימוד כחלק מהמלגה שלהם. 
מוקדם  הגיעו  ביניהם,  ואני  וגלעד  האתלטיקה,  תלמידי  כל 
לקבל  מנת  על   – זה  כל  בתור.  מקום  לתפוס  כדי  בבוקר 
קיבלו  התור  בסוף  הסטודנטים  האפשר.  ככל  חדשים  ספרים 
הגיע  כאשר  שחוקות.  פינות  עם  ומשומשים,  בלויים  ספרים 
ספרים,  לקבל  כדי  התור  לראש  שלנו  מהפקולטה  סטודנט 
פרצו לאולם שחקני נבחרת הפוטבול, דחפו את כולם בגסות 
ונעמדו בראש התור. צעד זה לא נתקל בהתנגדות. גלעד ואני 
כמובן.  זה,  למהלך  הסכמנו  ולא  התור  לראש  קרובים  היינו 

שאלנו מה הסיבה למעשה לא הוגן זה, ותשובתם של שחקני 
ענף הספורט החשוב  הוא  הפוטבול  אותנו.  הפוטבול הממה 
ביותר, ולכן לשחקני הפוטבול יש זכויות יתר על פני אחרים. 
אין צורך לומר שהתשובה לא הייתה מקובלת עלינו. סירבנו 
לקבל ספרים. שחקני  לאף אחד  ולא אפשרנו  לזוז ממקומנו 
מיסטר  האתלטיקה,  למאמן  נציג  שלחו  הזועמים  הפוטבול 
ג’קובי, שהיה בראש פירמידת האתלטיקה. כשהוא בא לאולם 
הסברנו לו גלעד ואני את השיטה והסברנו גם שזה לא מקובל 
עלינו ולא צריך להיות מקובל על אף אחד. הכלל צריך להיות 
ג’קובי  מיסטר  שירות.  לקבל  הראשון  הוא  שבא  שהראשון 
לפי תור, בלי קשר לענף  יחלוקו  קיבל את עמדתנו. הספרים 
האתלטיקה  מאנשי  תשואות  קיבלנו  המקבל.  של  הספורט 
דאגנו  ואני  גלעד  “המשניים”.  מהענפים  הספורטאים  ומיתר 

גלעד וחיהבוגר בכבוד מטעם אוניברסיטת וויומינג
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תקבל  הפוטבול  ושנבחרת  לפנינו,  יקבל  לפנינו  שהיה  שמי 
אחרונה כי אנשיה באו אחרונים. הם זכו בספרים המשומשים.
כך העברתי 3 שנים בלימודי התואר. למדתי באינטנסיביות, 
של  המערבי  החלק  כל  פני  על  ונסעתי  במסירות,  התאמנתי 
מאלה  יותר  גדולות  הן  המערבי  בחלק  המדינות  ארה”ב. 
באותו  כלל  המערבי  האתלטיקה  איחוד  המזרחי.  שבחלק 
יאנג,  בריגהם  אוניברסיטת  אריזונה,  אוניברסיטת  את  זמן 
ואוניברסיטת  מקסיקו,  ניו  אוניברסיטת  יוטה,  אוניברסיטת 
וויומינג.  לכן, היה עלינו לנהוג דרך ארוכה כל פעם לתחרויות 
ובחזרה מהן. גלעד ואני לקחנו חלק בתחרויות אלו בכל עונת 
זכינו  האביב.  סמסטר  כל  את  כמעט  שכיסתה  האתלטיקה, 

לראות חלק אדיר של אמריקה, ונהנינו מכל רגע. 
בניו  קרוסס  בלאס  התחרות  של  המועד  השנים  באחת 
מקסיקו נפל בדיוק על פסח. לנו היה חשוב מאד לחגוג את 
ליל הסדר, למרות ששנינו לא היינו דתיים. אבל שמרנו קצת 
סביב  משפחתית  לישיבה  אצלינו  נקשר  הסדר  וליל  מסורת, 
שולחן החג. היה חשוב לנו לשבת סביב שולחן הסדר, גם עם 
בחג  היהודים  בין  מיוחדת  יש אחווה  לנו.  זרים  אנשים שהיו 

הזה.
כמובן שלא הכרנו אף אחד בלה קרוסס, והחלטנו לחפש 
אף  מצאנו  לא  המקומי.  הטלפונים  בספר  אריאל  השם  את 
מישהו.  מצאנו  ולהפתעתנו  ווינגרטן,  לחפש  עברנו  אז  אחד. 
של  השני  בצד  האיש  מצבנו.  את  והסברנו  אליו  התקשרנו 
הטלפון קצת היסס למשמע הסיפור על שני אנשים שהוא לא 

הסכים  הוא  אבל  הסדר,  ליל  את  איתו  לחלוק  ורוצים  מכיר 
לבוא לאוניברסיטה לפגוש אותנו. כשהוא הגיע וראה אותנו 

הוא שמח להזמיננו לביתו לחגוג עם משפחתו.

בערב הבא, מצוחצחים ושמחים, הלכנו לביתו של מיסטר 
ווינגרטן. במהלך הסדר נסבה השיחה אודות המקומות שכל 
הנוכחי.  הגיעו למקומם  ואיך הם  אחד מהאורחים בא מהם, 
 12 בערך  היו  לאראמי.  לאוניברסיטת  הגענו  איך  סיפרנו 
הערב:  של  הגדולה  ההפתעה  הגיעה  ואז  ווינגרטן.  משפחות 
אחת הנשים התגלתה כקרובה של גלעד! אימו של גלעד הייתה 
וטלפונים  שמחה  של  דמעות  היו  זו.  אישה  של  דודתה  בת 
מידיים לישראל. כל אחד מפלגי המשפחה היה בטוח שהפלג 
השני הושמד בשואה. זו הייתה ארוחה פנטסטית ומאושרת 

ושתי המשפחות עכשיו מאוחדות שנית.

לאחר התחרות חזרנו לוויומינג, ולגלעד התברר שיש לו 
יותר קרובי משפחה ממה שהוא ידע קודם. 

ולאחר ארבע שנים  היינו סטודנטים מצוינים,  ואני  גלעד 
העבודה  הבוגר.  תעודות  חלוקת  טקס  לקראת  מוכנים  היינו 
מתוך  בכבוד.  שלנו  התואר  זכינו  לבסוף,  השתלמה  הקשה 
מקסימום 4.0, הממוצע שלי היה 3.8 ושל גלעד היה 3.9. לא 
רק שקיבלנו תואר בוגר במדעים בכבוד, הינו גם זכאים ללבוש 

ציצית כחולה ולשבת על הקתדרה בזמן חלוקת התארים.

והכובעים.  הגלימות  את  קיבלנו  הטקס  לפני  ימים  כמה 
פעם נוספת עמדנו בפני דילמה תוצרת אמריקה.

אן, אנוכי והמאמן ווקר בלאראמי, 
וויומינג, 2015

http://arielnet.com/ref/go/1068

פרס על הישגים מטעם בית ספר למדעי 
הרפואה באוניברסיטת וויומינג, 2015

http://arielnet.com/ref/go/1069
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“מה זה הלבוש המשונה הזה שנתנו לנו ללבוש?” שאלתי 
את גלעד. “ומה לובשים מתחת לו?”

גלעד ענה בביטחון, “בגדים תחתונים, כמובן”.
נישאו  וסביב  הקתדרה  על  בגאווה  ישבנו  עצמו  בטקס 
מכנסיים  לבשו  סביבנו  שכולם  לב  שמתי  לפתע  נאומים. 
ארוכים מתחת לגלימות, רק אנחנו, החברים הגאים בנבחרת 
רגליים  מציצות  ומתחתן  בוגרים  גלימות  עם  האתלטיקה, 
חשופות מעל גרביים לבנות ונעליים שחורות. כמובן שהסבתי 
זו. ניסינו למשוך  את תשומת ליבו של גלעד לעובדה מביכה 
את הגלימות למטה הכי הרבה שהן יכלו להימתח, אבל היה 
לנו ברור שאנחנו לא מצליחים לעבוד על אף אחד. בכל זאת, 

הפשלה הביגודית הזאת לא הצלחה להעיב על שמחתנו. 
עשינו  ארוכה  דרך  איזו  וסיפר  ווקר  המאמן  נאם  בטקס 
גלעד ואני מאז שפגש בנו בראשונה. חברינו מהנבחרת מחאו 
לנו כפיים והיינו מאושרים. רעיותינו בקהל זרחו מגאווה אף 
הן. אפילו גפן צפתה בעניין רב באביה עם הגלימה על הבמה. 
יודעת  לא  עדין  היא  וחצי  שנה  שבגיל  שחשבתי  זוכר  אני 

להתלבש לבד.

לפני הטקס דיברנו ארוכות גלעד ואני על המקום בו כדאי 
אוניברסיטאות   25 ל  מכתבים  שלחתי  ללמוד.  להמשיך  לנו 
לפחות, במטרה להשיג משרת אסיסטנט כדי שאוכל להמשיך 
ללימודי תואר שני. גלעד התקבל לאוניברסיטת מינסוטה, כי 
הוא החליט שהתחום שהכי מעניין אותו הוא פסיכולוגיה. לי 
קיבלתי  מסצ’וסטס.  באוניברסיטת  אסיסטנט  משרת  הציעו 
את ההצעה כי אוניברסיטה זו מציעה מגוון רחב של לימודי 

מדעים מדויקים.
וטסו  וחיה אמרו שלום  גלעד  לאחר טקס קבלת התואר 
ועם  עבודה  שנות   4 אחרי  מאושר  הרגשתי  אני  למינסוטה. 
עתיד לפניי. יעל, גפן ואני הפלגנו בפלימות’ מודל 1961 שלנו 

מלאראמי, וויומינג  לאמהרסט, מסצ’וסטס.
מזרחה  ונהגנו  הנפלאים  הרוקי  הרי  עזבנו מאחורינו את 
שונה,  היה  ההרים  של  הגודל  ברקשייר.  הרי  ברכס  לסיאטל 
אבל היינו בדרכינו לפסגה חדשה. לא רק עבורנו, אלא עבור 

כל תעשיית האימון הספורטיבי.
וויומינג כדי  חמישים שנה אחר כך חזרתי לאוניברסיטת 

לקבל פרס מטעם בית הספר למדעי הרפואה במקום.


