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פרק 6: מגלים עולם חדש במסצ’וסטס

עיר  היא  ברקשייר,  בהרי  מסצ’וסטס,  אמהרסט, 
אינטלקטואלית, סואנת ונחמדה. היא מלאה בחנויות ספרים, 
עצים.  והרבה  אינגלנד  ניו  בסגנון  עץ  בתי  הומים,  רחובות 
פגשנו את יופיו של הסתיו של ניו אינגלנד כשהעלים הופכים 
צהובים, אדומים וכתומים. הרגשנו כאילו נכנסנו לציור. שכרנו 
ואני התחלתי לעבוד בשתי  דירה בקומפלקס האוניברסיטאי 
משרות. הראשונה הייתה היותי סטודנט לתואר שני במדעים 

ובשנייה הייתי עוזר הוראה כדי לפרנס את משפחתי. 

משקולות  בהרמת  אימונים  היו  לימדתי  אותם  הנושאים 
והתאמה פיזיקאלית של הגוף למאמץ. מאחר והיה לי ניסיון 

פצועים במשך שירותי הצבאי  גופני של  עם שיקום  בעבודה 
בארץ, נרתמתי גם לעזור בחדר האימונים. כאן היו ספורטאי 
את  חובשים  או  פציעות  אחרי  מטופלים  האוניברסיטה 
לכמה  עזרתי  גם  פעם  מדי  בנוסף,  תחרויות.  לפני  מפרקיהם 

מרצים לבדוק מבחנים של סטודנטים לתואר ראשון. 

זמן קצר לאחר שהגעתי לאוניברסיטה הלכתי ליד מגרשי 
ליבי  דיסקוס.  בזריקת  וראיתי ספורטאים מתאמנים  הספורט 
האיץ את פעימותיו כאשר ראיתי את הזורקים ואת הדיסקוס 
ונוחת על הדשא הירוק. לאחר שהסתכלתי על אחד  מעופף 
מהם, ניגשתי והערתי לו שהוא לא מחזיק את היד בגובה הנכון. 

אמהרסט, מסצ’וסטס
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בזריקה הבאה הוא הרים את זרועו גבוה יותר והדיסקוס אכן 
עף למרחק רב יותר. 

הוא שאל אותי, “איך ידעת את זה?”

עניתי שגם אני זורק דיסקוס.

תגובה זו הוסיפה אשראי מסוים לכישוריי כמאמן. “לאיזה 
מרחק זרקת?” הוא שאל.

“אחת הזריקות הטובות שלי הייתה 57.6 מטר” . 

“וואו!” הוא צעק. עד מהרה התאספו סביבנו עוד זורקי 
דיסקוס, והדגמתי להם את טכניקת הזריקה שלי. 

פתאום הצטרף אדם נוסף לשיחה. הוא הציג עצמו כמאמן 
הראשי של האתלטיקה באוניברסיטה, קן או’בריין. הוא שמע 

“אתה  אותי.  לפגוש  האפשרות  על  ושמח  שלנו  השיחה  את 
הוא  מישראל”,  האולימפי  הספורטאי  אריאל,  גדעון  בטח 
חיכיתי  בסתיו.  לאוניברסיטה  מגיע  שאתה  לי  “אמרו  אמר, 

לרגע שאוכל לפגוש אותך ולעניין אותך בכמה נושאים”.

שמחתי שהוא זיהה אותי ושמחתי על ההזדמנות לפגוש 
את המאמן הראשי. קיוויתי שאוכל לשפר את כישורי זריקת 
הדיסקוס שלי. אישרתי שאני אכן גדעון אריאל ושהתחריתי 
הספורטאים  דיסקוס.  בזריקת  וטוקיו  רומא  באולימפיאדות 
הקשיבו לחדשות ומיד הציפו אותי בשאלות. המאמן הציע לי 
להיות עוזרו בתחום הזריקות. אני המשיך ללמד את הנושאים 
שאני מלמד כעוזר הוראה, אך עם זאת הייתי מאושר להיות 

מעורב בנבחרת האתלטיקה.

הדגמת זריקת דיסקוס
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היו  שלמדתי  והקורסים  בספטמבר  החלו  הלימודים 
נהניתי  במיוחד  שציפיתי.   ממה  יותר  ומעניינים,  מעוררים 
וסטטיסטיקה.  קינסיולוגיה  אנטומיה,  הפיסיולוגיה,  משיעורי 
במקום  אחת  בשנה  השני  התואר  את  לסיים  הייתה  כוונתי 
בשנתיים. לשם כך היה עלי להירשם  לקורסים בסך 24 שעות 
בנוסף ל 6 שעות של פרויקט מחקר. באותו זמן לא הערכתי 

נכונה איזו השקעה אדירה תידרש ממני.    
לא  מסצ’וסטס  באוניברסיטת  הספורט  מדעי  למחלקת 
הייתה  דוקטורט. תוכניתי  ללימודי  זמן תוכנית  הייתה באותו 
לסיים תואר שני במדעי הספורט ואז להצטרף לאוניברסיטה 
אחרת כדי להמשיך לדוקטורט. עדין לא החלטתי היכן תהיה 
אוניברסיטה זו ומה בדיוק אני מתכוון ללמוד. הייתי בטוח שעד 

סוף השנה תהייה לי תשובה על שתי השאלות.
יעל לא הייתה מרוצה כלל מהתוכניות שלי. היא רצתה 
שנחזור אחרי התואר השני לישראל, ושאתחיל שם לעבוד כדי 
לפרנס את המשפחה. למעשה, במשך כל הנסיעה מוויומינג 
למסצ’וסטס היא ניסתה לשכנע אותי לחזור לישראל מהר ככל 
במיוחד את ההשכלה האקדמית.   לא העריכה  היא  האפשר. 
מעבודת  ולהתפרנס  לישראל  לחזור  הייתה  שלה  התוכנית 
ידיים, לא עבודת ראש. היא הייתה יצרנית תכשיטים מצליחה 
לפתח  יכולה  היא  אלה  תחומים  בשני  בגדים.  מעצבת  וכן 

קריירות כי הם משלבים מוח יצירתי וידיים מוכשרות.
ראשון  במקום  השכלה  היו  שני,  מצד  שלי,  העדיפויות 
לחלק  נורמלית  לא  בחירה  זו  אולי  שני.  במקום  ומשפחה 
מהאנשים, אבל זה נראה לי מאד הגיוני אז, כפי שזה נראה לי 
הגיוני גם היום. “איך יכולים להיות לך חיים נוחים ומצליחים 
עם משפחה בריאה ללא השכלה בעדיפות ראשונה?” שאלתי, 
“ בשבילי, הבחירה היא בין להיות מנהיג או להיות עבד. בתור 
עבד אתה מתאמץ כל חייך למען אחרים ותמיד יהיה לך בוס. 
אני מעדיף להיות הבוס של עצמי. השכלה גבוהה תאפשר לי 
להיות הבוס. חוסר השכלה ידון אותי לחיי עבד. אני מעדיף, 

אם כך, את ההשכלה”.  
אי  החיים.  על  מנוגדות  השקפות  שתי  היו  שאלה  ברור 
אפשר היה להגיד שהחלטה אחת היא הנכונה והשנייה לא. זו 
הייתה הפרדה עמוקה עם מעט מקום לפשרה. ליעל ולי התחילו 
להיות בעיות רציניות. בעצם אף פעם לא היינו מתאימים. היא 
הגיעה לארה”ב כי הייתי בודד, אני הייתי אובססיבי ליופי שלה. 

היא הסכימה לבוא לארה”ב כדי לבקר אותי בוויומינג לתקופה 
לא  ברודי  משפחת  אם  היותר.  לכל  חודשים  שלושה  קצרה, 
הייתה דוחפת לכיוון הנישואין, יתכן מאד שהיא הייתה חוזרת 

לבד לישראל וזה היה סוף הקשר ביננו.
הארץ  ברחבי  נסעתי  שנים,  שלש  באמריקה  חייתי 
כספורטאי שמייצג את האוניברסיטה. הצלחתי מאד בלימודי 
רציתי  בהחלט  הקיץ.  בחופשות  ועבדתי  הראשון,  התואר 
להמשיך את לימודיי בארה”ב. לא היו לי תוכניות מוגדרות מה 
אעשה אחרי שאשלים את השכלתי, אבל ברור היה לי שלא 
אתן לשום דבר לעמוד ביני לבין המשך הלימודים. בשבילי יעל 
עדין הייתה האישה היפה בעולם, אבל לא הייתי מוכן להקריב 

את הקריירה האקדמית שלי למענה.
אופקיה  את  להרחיב  מוכנה  הייתה  לא  יעל  שני,  מצד 
הייתה מוכשרת באופן טבעי בתחומי  היא  כישוריה.  או את 
בהם.  להתקדם  מנת  על  דבר  לא עשתה  אך  שונים,  אומנות 

המאמן קן או’בריין
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מישראל  אותי  ב”הביאו  נשארה  שלה  העולם  תפיסת 
לנו  והיו  קבוע  באופן  לריב  התחלנו   .”1963 ב  לאמריקה 
חווית  הייתה  ולשנינו  צעיר  זוג  היינו  סצנות טראומטיות.  גם 
ילדות בעייתית, בלתי פתורה. נוסף על כך לא היה לנו ביטחון 
לגבי העתיד של ילדתנו ושלנו. בסוף יעל עברה לדירה משלה 
באמהרסט, כשהיא לוקחת את גפן איתה. ניסינו להסתדר זה 
עם זו. הייתה לנו ילדה משותפת אבל הקשר הזה לא יכול היה 
תוכניות  כמו  בנושאים  ביננו  הגדול שהיה  על המרחק  לגשר 
כמה  שנמשך  מביך  מצב  היה  זה  עדיפויות.  סדרי  או  לעתיד 

שנים עד שנגמר בגירושים.   
באופן  עיניי  את  פתחו  באוניברסיטה  לימודי  בינתיים, 
דרמטי. בצורה אירונית, בקורס לקינסיולוגיה עם ד”ר רוברט 
במכון  לימוד שבו השתמשנו  ספר  באותו  ג’יימס השתמשנו 
ווינגייט. “המכניקה של האתלטיקה” מאת ג’פרי דייסון. ד”ר 

ג’יימס התרכז בהיבטים המדעיים יותר משאנו התרכזנו בהם 
בווינגייט. קיבלנו בכיתה פרויקט לחישוב מדדי תנועה שונים, 

ואני בחרתי כמה אירועי אתלטיקה.

המרצה  היה  בתחומו,  היטב  ידוע  שהיה  ריקי,  פרופסור 
שלי לפיסיולוגיה. בפעם הראשונה התחלתי להבין היטב את 
הבסיס של פעולות השרירים. נוכחתי לדעת שזה לא משנה 
מהי הטכניקה בה אני מאמן את הספורטאים, התוצאה עדין 
תלויה בבסיס הכוחות שנוצרים בשריריהם כשהם מניעים את 
רגליהם וידיהם. בשיעורי הפיסיולוגיה למדנו את הבסיס של 
בגידים  ברצועות,  בשרירים,  שמתרחשים  הכימיים  השינויים 
היחידים  אינם  פיסיולוגיים  שינויים  הגוף.  הרקמות  וביתר 
של  התאמה  להיות  חייבת  באתלטיקה,  להצלחה  הגורמים 
רציתי  אופטימלית.  הופעה  שיוצרת  וביומכניקה  פיסיולוגיה 
מהירה  בצורה  האלה  הפרמטרים  את  למדוד  מסוגל  להיות 

ויעילה.

בנוסף על הלימודים האקדמאים היה עלי לבצע גם פרויקט 
מחקרי, “תזה”. הפרויקט המחקרי והלימודים בכיתה נדרשו 
שניהם כדי לעמוד בדרישות התואר. פרופסור הארי קאמפניי 
היה המנחה העיקרי שלי בתזה. היו לי כמה רעיונות לנושא 
המחקר, אותם הגשתי לפרופסור קאמפניי. הוא יעץ לי לעניין 
מימון  מקורות  לו  והיו  מאחר  ריקי,  ד”ר  את  אלה  בנושאים 

מתאימים. 

פרויקטים  לקדם  כדי  מענקים  השיג  ריקי  פרופסור 
של  המנחה  בצוות  להיות  בהתלהבות  והסכים  מחקריים, 
פרויקט המחקר שלי. היה עלי לבחור נושא וד”ר ריקי הציע לי 
לקדם כמה ניסויים בפיסיולוגיה כי זו הייתה ההתמחות שלו. 
אבל אני נמשכתי יותר לחלקים המכניים של ניתוח התנועה. 
רציתי לדעת יותר על איך לכמת דברים ולמדוד אותם. למשל: 
גורמת  הדיסקוס  זורק  של  הזרוע  הורדת  או  הרמת  מדוע 
למרחק זריקה שונה. זה לא נובע ממדדים פיסיולוגים שונים 
אלא יותר מהזווית של הזרועות והרגליים ואולי שילוב מורכב 
של כמה גורמים. הדילמה שלי הייתה איך לצרף את ההיבטים 
את  לרצות  מנת  על  והמכניקה  הפיסיולוגיה  התנועה,  של 

פרופסור ריקי. 

מבחן המדרגה של הארווארד
http://arielnet.com/ref/go/1070

מאמר על מבחן המדרגה של הרווארד 
שהתפרסם בז’ורנל של ארגונומיקה

http://arielnet.com/ref/go/1074

http://arielnet.com/ref/go/1070
http://arielnet.com/ref/go/1074
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למדנו  ריקי  פרופסור  עם  הפיסיולוגיה  מקורסי  באחד 
של  המדרגה  מבחן  שנקרא  מפורסם,  פיסיולוגי  מבחן  על 
הארווארד. )HST(. מבחן זה בדק את הכשירות האירובית 
במעבדות  ו-גאלאגר  ברודה  ג’ייסון,  ידי  על  פותח  והוא 
הארווארד במלחמת העולם השנייה. חלק מיתרונות המבחן 

היה פשטות הביצוע והציוד המינימלי הנדרש. 

הגופנית  הכשירות  את  למדוד  כשיטה  הוצג  המבחן 
הכללית וזו של הלב וכלי הדם )הקרדיו-וסקולרית( של הפרט 
המתאמן. כל מתאמן התבקש לעלות ולרדת על ספסל שגובהו 
היה 50.8 ס”מ. )20 אינץ’( , בקצב של 30 פעמים בדקה, 
במשך 5 דקות ברצף. לאחר מכן הנבחן התיישב, וקצב הלב 
ואחרי  נמדד אחרי דקה מנוחה, אחרי 2 דקות מנוחה,  שלו 
מדידות  שלש  סכום  בין  היחס  היה  הכשירות  מדד  דקות.   3
לנוסחה מסוימת  זמן התרגיל בשניות בהתאם  ומשך  הדופק 

שפותחה קודם לכן.  

לדעתי נראה היה שהמבחן הזה ממלא אחר כל הדרישות 
למאמץ.  הגוף  תגובת  פה  יש  פיסיולוגית  מבחינה  המדעיות. 
החלק המכני מעריך את העלייה על המדרגה. אחת מהשאלות 

שרציתי לשאול בתזה התייחסה לגובה המדרגה ואיך הזווית 
נמוכים  של מפרק הברך משפיע על הביצוע. מובן שאנשים 
יצטרכו לקפל יותר את מפרק הברך שלהם ולכן יתאמצו יותר 
מאנשים גבוהים. הצעתי את המחקר הזה לפרופסור ריקי והוא 

הסכים שזו יכולה להיות שאלת מחקר מצוינת לתזה שלי. 

הייתה  באחת  ניסוי.  מערכות  שתי  בניתי  המחקר  לצורך 
המדרגה קבועה בגובה המקורי כפי שתוכנן בהרווארד. הכנתי 
מדרגה שנייה, ניידת, שאת גובהה אפשר היה לשנות בהתאם 
לגובה המתאמן. במילים אחרות: אפשר היה להתחיל כל ניסוי 
כשהברך של הנבחן נמצאת בזווית ישרה. אפשר לראות את 

המתקן המיוחד הזה בצילום המצורף. 

בחרתי 30 נבחנים מתנדבים מהכיתות שלי. אחרי ניתוח 
להשקיע  צריכים  נמוכים  שאנשים  למסקנה  הגעתי  הנתונים 
אנשים  לעומת  הרווארד  מבחן  את  לבצע  כדי  מאמץ  יותר 
גבוהים. במילים אחרות: אנשים נמוכים מייצרים דופק מהיר 
יותר כתוצאה מהמאמץ הגבוה יותר הנדרש מהם כדי להשלים 
לאנשים  רק  תקף  הרווארד  של  המדרגה  מבחן  המבחן.  את 
שמתחילים את המבחן כאשר הברך שלהם בזווית ישרה. זה 

תעודת מוסמך מטעם אוניברסיטת מסצ’וסטס, 1967
http://arielnet.com/ref/go/1071
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לא הוגן ומוטה לרעת כל נבחן שהברך שלו לא הייתה בזווית 
ישרה בראשית המבחן. 

התזה  לוועדת  שלי  העבודה  את  שהגשתי  אחרי 
ומהדרך  המחקר  משאלת  מאד  התרשמו  הם  באוניברסיטה, 
בה הצבעתי על אי ההתאמה של המבחן המקורי של הרווארד. 
את  בשמחה  לי  והעניקו  כמצטיינת  עבודתי  את  הכתירו  הם 

התואר מוסמך במדעים ב 1967. 
ד”ר ריקי היה גא בי ובהישגיי בשנה האחרונה. הוא שאל 
אם אני מעוניין לפרסם את עבודתי בכתב עת בינלאומי. הוא 
מלגה  לקבל  כך  אחר  יותר  קל  לי  יהיה  אפרסם  שאם  אמר 

ללימודי דוקטורט. תשובתי הנלהבת הייתה “כן!”.
בצירוף מקרים רצה הגורל שפרופסור ג’יימס יצא בדיוק 
לשנת שבתון ושאל אותי אם אסכים לנהל בהעדרו את המרכז 
עוד  להרוויח  אוכל  זה  במקרה  באוניברסיטה.  שלו  הטיפולי 
זמן לפרסם  לי  יהי  ולהישאר באוניברסיטת מסצ’וסטס,  כסף 

נוספים בהנדסה ומתמטיקה.  ולקחת קורסים  את התזה שלי 
כמובן שהשבתי בחיוב.  

למרות שאני מתעתד להרוויח עוד כסף בחודשי הלימודים, 
הייתי צריך להתפרנס גם בחודשי הקיץ.

 HES )Hebrew של  מחנה  כמנהל  עבודה  מצאתי 
Educational Society(, או החברה לחינוך עברי. המיקום 
היה במדינת ניו יורק בהרי הקטסקיל. נבחרתי למשרה זו כי 
המחנה  זה.  מסוג  בעבודה  ניסיון  לי  היה  וכי  ישראלי  הייתי 
ויפה.  גדול  אגם  של  לחופו  היחיד  היהודי  המחנה  היה  שלנו 
כל  יהודים.  לא  אחרים,  מחנות  חמישה  עוד  היו  איתנו  יחד 
של  קונדס  ומעשי  ממתיחות  סבל   HES של  המחנה  שנה 
יושבי המחנות השכנים. הנהלת HES בעיר ניו יורק האמינה 
שישראלי יידע איך להתמודד עם הבעיה הזאת. כששמעתי על 
התעלולים שצפויים לי שכרתי כמה מחבריי הישראלים יוצאי 

הצבא כיועצים. 

HES דני טל, איש הצפרדע הישראלי במחנה
http://arielnet.com/ref/go/1073
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היועצים שלי במחנה על הפולקסווגן חיפושית שלי.
http://arielnet.com/ref/go/1072

בכל שנה, אחד התעלולים היה לחמוק בחסות החשיכה 
רפסודות  את  שהחזיקו  החבלים  את  למים  מתחת  ולחתוך 
הרפסודות  היו  הזה  העיגון  ללא  באגם.  במקומן  השחייה 
את  להחזיר  ימים  כמה  לקח  זה  לנהר.  ומשם  לאגם  נסחפות 
הרפסודות למקומן הקודם והפעילות הימית הייתה מתעכבת 
שאת  טל,  דני  היה  ששכרתי  מהיועצים  אחד  ומשתבשת. 

שירותו הצבאי עשה כצוללן בקומנדו הימי. 
היותם  מלבד  בצנחנים.  ששירת  יורם,  היה  אחר  יועץ 
מקובלים מאד על הילדים, הם גם היו צוות ה”אנטי טרוריזם” 
שלי. הגיע היום של הפעילות הימית. הילדים הגיעו לחוף האגם 
וראו בהלם כיצד הרפסודה שלנו נעלמה. כמדי שנה מישהו 
חתך את החבלים שעיגנו אותה למקום. עכשיו היא נמצאה 
אי שם במורד האגם או בנהר. היועצים שלנו צריכים עכשיו 
ולעגן אותה שנית.  למצוא אותה, להחזירה למקומה הקודם 
ופירוש הדבר שפעילויות הספורט  ימים,  זה לקח כמה  לרוב 

הימי שלנו התעכבו או אפילו בוטלו.

באותו לילה דני, יורם ואני יצאנו לפעולה. דני נהג בסירה 
קשורה  הייתה  שאליו  מזח  כל  ליד  וצלל  החשיכה  בחסות 
הרפסודה  את  שהחזיקו  החבלים  את  התיר  הוא  רפסודה. 
למקומה. במהרה הקפנו את כל האגם ושיחררנו 24 רפסודות.
התמלא  בבוקר,  האגם  סביב  המחנות  התעוררו  כאשר 
האוויר בזעקות שבר וצעקות של אנשים נרגזים מכל עבר. מכל 
לאתר  המנסים  אנשים  ועליהן  האגם  אל  סירות  יצאו  מחנה 
רמקולים.  לזה באמצעות  זה  צועקים  הרפסודות שלהם,  את 
זה היה אסון משותף והוא מילא את האזור הפסטורלי והיפה 

בצעקות ובהמולה. 
המשטרה המקומית זימנה מפגש של כל ראשי המחנות. 
חבשתי על ראשי כיפה והצגתי את עצמי לפני כל יתר ראשי 
המחנות. לאחר דיון ארוך על חיתוך חבלי הרפסודות, הזכרתי 
שחבלי הרפסודה שלנו נחתכו כבר אתמול בלילה, ואני חושד 
שמי שעשה את זה לנו, עשה את זה בוודאי גם לכל האחרים. 
לא היו מסקנות באותו יום. איש לא הוביל את מעשי הוונדליזם. 
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כל ראשי המחנות חזרו איש איש למחנהו, והדברים התנהלו 
על מי מנוחות מכאן והלאה עד ה 5 ביולי.

ב 5 ביולי גילה אחד היועצים שצלב קרס צויר על המכונית 
של הרבי שלנו. גם זה היה אירוע שהזהירו אותי מפניו. למרות 
שלא יכולנו לראות את פניהם של האנשים במחנות הסמוכים, 
היינו בטוחים שהם צוחקים עכשיו על מה שהם ראו כמעשה 

קונדס.
באותו לילה, בשעה 3, יצאנו שוב ירון, דני ואני לפעולה. 
את  מהמכוניות.  הגלגלים  את  ופירקנו  המחנות  לכל  חמקנו 
ריבה  בקערות  טבלנו  הברגים  את  לאגם.  זרקנו  הגלגלים 

והשארנו אותם על שולחנות הפיקניק.
כל  את  המקומית  המשטרה  זימנה  שוב  למחרת  בבוקר 
ראשי המחנות. לאחר דיון ארוך בשאלה מי יכול היה להיות 
שוב  חובש  כשאני  הנוכחים  לכל  פניתי  כזה,  לפשע  אחראי 
את הכיפה. “אולי שמתם לב לכך שאנחנו מחנה יהודי. קודם 
כל, מישהו חתך את החבלים של הרפסודה שלנו, ואז באופן 
מסתורי גם החבלים של הרפסודות שלכם נחתכו. ואז מישהו 
שלנו.  הרבי  של  המכונית  על  קרס  צלב  נפשע  באופן  צייר 
מאלוהים.  עונש  זה  מהמכונית  הגלגלים  שהסרת  חושב  אני 
למעשה, אלוהים בא אלי בלילה והזהיר אותי מפני מה שהולך 
לקרות. לכן, אני מאמין שאלוהים נענה לתפילותינו”. לאחר 
הנאום הקצר הזה ישבתי במקומי וחיכיתי. אף אחד לא הוציא 
מילה. לא ראשי המחנות ולא מפקח המשטרה. הם הסתכלו 
גם  זה בזה בדממה.  נפלתי מהשמיים. הם הביטו  עלי כאילו 

הפעם הישיבה ננעלה בלי החלטות או מסקנות. 
הקיץ המשיך בלי תקריות נוספות. איש לא חתך את חבלי 
הרבי.  מכונית  על  קרס  צלב  צייר  לא  ואיש  שלנו  הרפסודה 
הילדים נהנו מיתרת הקיץ ואני הוזמנתי לנהל את המחנה גם 

בקיץ הבא.
לאחר החוויה של קיץ 1967 במחנה, חזרתי לאמהרסט 
לחוויות אחרות לגמרי. זו הייתה הפעם הראשונה מאז שירותי 
על  אחראי  הייתי  מורה.  ויותר  תלמיד  פחות  שהייתי  הצבאי 
פיזי.  היה  הטיפול  עיקר  ג’יימס.  ד”ר  של  הטיפולי  המרכז 
מאחר ועבדתי בעבר בתל השומר עם חיילים אחרי פציעות, 
יכולתי בקלות לטפל בספורטאים באותו מצב. חזרתי למעבדה 
שלי  התזה  על  מבוססים  שהיו  ניסויים  לבצע  לפיזיולוגיה 
השתתפתי  ריקי.  ד”ר  של  מחקר  תקציבי  במימון  במאסטר, 

עם  להתאמן  והמשכתי  והנדסה  של מתמטיקה  בקורסים  גם 
המאמן או’בריין ונבחרת האתלטיקה.

לאחר כמה חודשים שלחתי את המאמר שלי לכתב עת 
שיפוט.  עם  עת  כתב  היה  זה  פרסום.  למטרות  לארגונומיה 
כדי  בתחום  למומחים  שם  בעילום  ניתן  מאמר  כל  כלומר, 
יישפט  שהמאמר  מבטיח  זה  הפרסום.  לפני  אותו  שיבקרו 
ידי פרופסורים שמכירים היטב את הנושא, ושלא תהיה  על 
הטיה אישית נגד הכותב או בעדו,   כי שמו של המחבר חסוי. 

המאמר עבר את השיפוט ופורסם.
ידיי היו מלאות עבודה ולימודים. עדין היה לי זמן להתאמן 
שלחתי  התרגילים.  בחדר  הספורטאים  עם  ולעבוד  בדיסקוס 
למצוא  כדי  רבות  לאוניברסיטאות  חיים  וקורות  מכתבים 
מקום מתאים ללמוד לתואר דוקטור. ד”ר ריקי עזר לי בתחום 
מלגה  השגתי  שלי  החיים  קורות  ובזכות  עזרתו  בזכות  זה. 
ופיזיולוגיה.  לאנטומיה  במחלקה  אינדיאנה,  באוניברסיטת 
נרגש  והייתי   ,1968 בסתיו  להתחיל  אמורים  היו  הלימודים 

לקראת ההרפתקה האקדמית הבאה המחכה לי.
 HES למחנה חזרתי  באינדיאנה  תחילת הסמסטר  לפני 
לקייטנה. מעשי הקונדס המרושעים של השנים הקודמת לא 
מאלוהים  מניח שהמסר  אני  המזל.  למרבה  עצמם,  על  חזרו 
צלח את החורף והועבר לאן שהיה צריך בקיץ. היו לי יועצים 
אמריקאים וישראלים, והקייטנה התחילה עם שמיים כחולים 

וחמימים. 
בכל שנה המצאתי איזה רעיון מטורף כדי למתוח ולבדר 
את הקייטנים. השנה קראתי שהולך להיות ליקוי חמה. הוא 
בשביל  אבל  השקט,  האוקיינוס  בדרום  להתרחש  היה  אמור 
המטרה שלי זה לא היה חשוב. בתור צעד ראשון הכנסתי את 
היועצים בסוד העניין. המצאנו איזה פציעה מיוחדת, דמיונית 
לחלוטין, למי שישן עם השעון על היד. ההוראה הייתה שכולם 
ישנים מעתה בלי השעון, ומניחים אותו על שידה ליד המיטה. 
לאחר שבועיים זה נכנס לשגרה וכולם הורידו אוטומטית את 

השעונים לפני השינה. 
בשלב הבא ארגנתי בחנות מקומית הדפסת עיתונים עם 
החמה.  ליקוי  את  גם  בהם  שיזכירו  וביקשתי  היום,  חדשות 
כמובן שהצוות ואני החלטנו על היום בו אמור ליקוי החמה 
להתרחש. לפי הידיעה שהשתלנו בעיתונים שלנו, אמור היה 
ליקוי החמה להתרחש למחרת בשבע בבוקר. בערב הודעתי 
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לכולם שמחר יהיה ליקוי חמה מוחלט ולכן נתחיל את היום 
רגילים לעשות כל בוקר  נעשה את כל מה שאנחנו  בחושך. 
השינה  חדרי  על  הצוות  אנשי  פשטו  בלילה  בחשכה.  אבל 
והזיזו לכולם את השעונים ארבע שעות קדימה. שיתפתי גם 
את  להכין  הסכימו  כמובן  הם  במתיחה.  המטבח  צוות  את 

האוכל מוקדם יותר, כמו שביקשתי. 
בשעה 3 בלילה צלצל השעון המעורר 7, וכולם היו צריכים 
לקום. כולם באמת התעררו והיו בטוחים שעכשיו  7 בבוקר. 
עשינו את כל פעילות הבוקר הרגילות, כולל טקס הנפת הדגל. 

הכל נעשה בחושך של “ליקוי חמה מלא”. 
הירח  איך  לראות  הצליח  מי  שאלתי  הבוקר  בארוחת 
מכסה את השמש. מי שכן, שיספר בבקשה למי שלא ראה 
את זה. הרבה ידיים הורמו וכולם תיארו בהתלהבות איך הירח 
עבר על פני השמש והפך את היום ללילה. פתאום צעק מישהו 
יוצאת! עכשיו, כשעלה השחר, נגמר ליקוי החמה.  שהשמש 

כשגילינו להם שהכל הייתה מתיחה ושלא היה שום ליקוי אלא 
שעונים שהוזזו, עלו קולות צחוק מכל רחבי המחנה, בעיקר 

מצד אלה שתיארו את הליקוי שלא ראו באמת. 

הרגילים  המשחקים  עם  הקיץ  סוף  עד  נמשך  המחנה 
המשחקים  בכל  הפסידה  שלנו  הנבחרת  כרגיל,  והכיף. 
ששיחקה ב”אולימפיאדת המחנות”. אני ניסיתי להתגבר על 
תחושת הכישלון עם פעילויות לילדים ואירועים מצחיקים כמו 

המתיחה עם ליקוי השמש.

לימודי  את  להתחיל  לאינדיאנה  נסעתי  הקיץ  לאחר 
הדוקטורט. למחלקת האנטומיה והפיזיולוגיה היה גם מסלול 
רופא.  להיות  האפשרות  על  חשבתי  רפואה.  ללימודי  ישיר 
אחרי הכל, הייתי בחור יהודי ועמוק בלב חשבתי שזה יוכיח 
כרופא  עצמי  את  דמיינתי  שווה.  באמת  אני  מה  שלי  לאבא 

כשנהגתי דרך מדינת ניו יורק לכיוון בלומינגטון, אינדיאנה. 

קפיצתו למרחק של השיאן העולמי בוב בימון
http://arielnet.com/ref/go/1076
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התחלתי את לימודיי וקיוויתי להצטרף לנבחרת האתלטיקה. 
זמן קצר לאחר הגעתי הצגתי את עצמי לפני המאמן הראשי, 
מיסטר ביל פרין. סיפרתי לו עליי ועל התחרויות האולימפיות, 
ואמרתי שאשמח לעבוד אתו ועם קבוצתו. הוא הסכים ברצון 
שאאמן את זורקי הדיסקוס בנבחרת שלו, וזו הייתה בשבילי 

הזדמנות נפלאה להמשיך את הקשר שלי עם האתלטיקה. 
סיטי,  במקסיקו  לאולימפיאדה  להגיע  הייתה  שאיפתי 
זו הייתה  שהייתה אמורה להתקיים באוקטובר באותה שנה. 
אמורה להיות האולימפיאדה השלישית שלי, אבל הפעם כצופה 
ולא כמשתתף. למזלנו הצלחנו המאמן פרין ואני לשריין לנו 
כרטיסים לאירועי האתלטיקה באולימפיאדה במקסיקו סיטי. 
הוא אפילו השיג לי אישור לעמוד קרוב למסלול, היכן שאוכל 
לראות את כל ההתרחשויות מבלי שיפריעו לי דגלים, גדרות, 

ניתוח הביצועים באולימפיאדת מקסיקו ב 1968
http://arielnet.com/ref/go/2005

או הנפות הידיים של הצופים הנלהבים. לקחתי איתי מצלמת 
לתעד  הנכון  ובזמן  הנכון  במקום  להימצא  וקיוויתי  קולנוע 
בתולדות  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  הגדולים.  הרגעים  את 
אמת  בזמן  נתונים  לאסוף  הורשה  שמדען  האולימפיאדות 
לפני שהופעתי, המצלמות  האולימפיים.  כדי המשחקים  תוך 
היחידות בשטח היו של צלמי טלוויזיה או יוצרי סרטים, כמו 

באד וקאפי גרינספן הגדולים.
האולימפיאדה  תיערך  בו  כאתר  סיטי  מקסיקו  בחירת 
הייתה שנויה במחלוקת, בגלל הגובה של העיר מעל פני הים, 
2,300 מטר. הגובה הרב היה יתרון לענפי ספורט עוצמתיים 
האוויר  שני  מצד  אך  משקולות.  והרמת  זריקה  קפיצה,  כמו 
הדליל היקשה על המתמודדים בענפים בהם נדרשה סיבולת 

גבוהה, בגלל קשיי הנשימה.
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לי מזל לצלם את הקפיצה ההיסטורית למרחק של  היה 
בוב בימון, בה הוא שבר את השיא העולמי. הוא נחת במרחק 
המפתיע של 14.7 מטר. שיא זה עתיד להישבר רק בעוד 22 

שנים. 
מביט  הקפיצה,  את  משלים  אותו  לראות  מעניין  היה 
על  מיוחדים.  התרגשות  סימני  מראה  ולא  התוצאות,  בלוח 
לו מה  הלוח הופיעה התוצאה במטרים. אבל אחרי שנאמר 
היה המרחק שעבר ברגל, 29 רגל ו 2.5 אינץ’, הוא התמלא 

שמחה והתלהבות.
אני יכול להגיד שבאופן כללי נהניתי מהחוויה שלי כצופה 
באולימפיאדה, אך אין להשוות את זה לחוויה שלי כמשתתף 
וכמתחרה. הייתה לי גם הזדמנות להיפגש עם רבים מחבריי 
הישראלים, ספורטאים ומאמנים. זה היה מרענן לראות אותם, 
חברים  עם  ולדבר  במשחקים  להצלחותיהם  שותף  להיות 
ותיקים על מכרים משותפים ועל מקומות בארץ. היה לי עצוב 
להיפרד מהם כשנגמרו המשחקים האולימפיים, אך היה עלי 

לשוב לאינדיאנה.  
באנטומיה.  שלי  השני  הקורס  את  התחלתי  באינדיאנה 
קורס זה היה מיועד לסטודנטים בתוכנית הפרה רפואית. לא 
במעבדה.  כלבים  לנתח  גם  עלינו  יהיה  זו  שבמסגרת  ידעתי 
ליבו  והוצאת  כלב  של  חזהו  חיתוך  כלל  הראשונה  המעבדה 
אהבתי  כל  קודם  בשבילי!  מדי  יותר  היה  זה  עדין.  הפועם 
כלבים ושנית היה שם יותר דם וחיתוך בבשר החי של יצורים 
חיים מאשר הייתי מוכן לשאת. במהרה הבנתי שאני לא יכול 

לחשוב ברצינות על קריירה רפואית. שאיפותיי להיות רופא 
באו על סיומן ביום זה!    

היה  הגיוני  הכי  להמשיך.  כיוון  לאיזה  חשבתי  זה  בשלב 
אחרת.  תוכנית  מחפש  בעודי  שם  ללמוד  לאמהרסט,  לחזור 
כאשר נהגתי לכיוון מסצ’וסטס החלטתי לבדוק את התוכניות 

שמוצעות באוניברסיטת קנט סטייט באוהיו.
בפיזיולוגיה  מצוינת  תוכנית  הייתה  זו  באוניברסיטה 
מעשית תחת שרביטו של ד”ר לורנס א. גולדינג. ד”ר גולדינג 
שמע עלי מד”ר ריקי והציע לי מלגה. ידעתי שבאוניברסיטה 
במסצ’וסטס עדין אין מסלול לדוקטורט בפיזיולוגיה מעשית, 
החלטתי להישאר באוניברסיטת קנט סטייט ולהמשיך שם את 

לימודיי.
מאמן  למצוא  היה  שלי  הראשונים  היעדים  אחד  כמובן, 
התקבלה  הצעתי  ספורטאים.  באימון  עזרתי  את  לו  ולהציע 
במהרה והתחלתי לעבוד על שיפור הישגיהם של ספורטאים 
בנבחרת. למעשה, חלק מהם נהיו אחר כך חברים בנבחרת 
ז’ק אקאמבריי, מיידה הפטיש והמשקל, התחרה  אולימפית. 
האולימפית  הנבחרת  חברי  בין  צרפת.  נבחרת  למען 
האמריקאים היו אל שוטרמן ביידוי פטיש ומשקל וסמי ווקר 

בהרמת משקולות. 
שיא  והשיג  ק”ג   15.75 משקל  זרק  אקאמבריי  ז’ק 
שלש  ניצח   הוא   .1974 ו   1971 בין  פעמים,   7 אמריקאי 
פעמים בזריקת משקל בתוך אולם וארבע פעמים בידויי פטיש. 
אל שוטרמן היה מיידה משקל ופטיש כאחד וייצג את ארה”ב 
בהרמת  תשיעי  סיים  ווקר  סם   .1972 מינכן  באולימפיאדת 

משקולות באולימפיאדת מונטריאול 1976 .  
)יידוי פטיש הוא ענף אתלטיקה בו המתחרה זורק משקולת 
במקור  מטר.   1.2 שאורכו  לכבל  שמחוברת  ק”ג   7.26 של 
זרקו ממש פטיש. יידוי משקל הוא ענף ספורט שלא מתחרים 
התחרויות  אבל  פטיש  ליידוי  מקביל  הוא  באולימפיאדה.  בו 
מתקיימות באולמות סגורים. המשקולת כבדה יותר )15.75 
ק”ג( והכבל קצר יותר. בהתאם לכך גם המרחק אליו מגיעים 

האתלטים קצר יותר(. – המתרגם.
להשלמת הכנסה עבדתי גם בבית ספר יהודי מקומי, בו 
יהודית. הייתי מאושר ללמד את הילדים על  לימדתי תרבות 
ספר  בית  היה  וזה  מאחר  מולדתי.  של  התרבות  ועל  ישראל 
מהצורך  פטור  הייתי  כיף,  למטרות  קיץ  קייטנת  לא  ממש, 

ניתוח APAS  של קפיצה מושלמת
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מבדרים  אירועים  או  החמה  ליקוי  בסגנון  טריקים  להמציא 
אחרים.

סטייט,  בקנט  הראשון  הרבעון  שנגמר  אחרי  קצר  זמן 
בישר  הוא  ממסצ’וסטס.  ריקי  מד”ר  מפתיע  טלפון  קיבלתי 
מסלול  לפתוח  אישור  קיבלה  למדתי  בה  שהאוניברסיטה  לי 
ללימודי דוקטורט במדעים מעשיים. הלימודים יתחילו בסתיו 
1969. הוא שאל אם ארצה להיות בין ראשוני הסטודנטים 
עוזרי  של  משרות  שתהיינה  גם  הבטיח  הוא  זה.  במסלול 
הוראה לסטודנטים שיזדקקו להן. אלה היו חדשות נפלאות, 
ועניתי שאשמח להצטרף. אשלים את הניירת הנחוצה ואשלח 
סיום הרבעון השני  לו שאחזור לאמהרסט אחרי  לו. אמרתי 
בקנט סטייט. סיפרתי לו גם על תוכניתי לעבוד בקייטנה בקיץ 

לפני תחילת הלימודים. 
בקיץ הזה שוב ניהלתי מחנה של HES. מזג האוויר היה 
גשום ברובו. זה לא היה כיף להגיע למחנה קיץ ולהישאר כלוא 
את  גייסנו  ואני  הצוות  פוסק.  בלתי  גשם  בגלל  הבתים  בתוך 

שאפשר  משחקים  להמציא  כדי  בנו  שהייתה  היצירתיות  כל 
לשחק בתוך הבית, כאשר מבחוץ נשקף הנוף שכל כך רצינו 

להנות בו.
בסוף, אחרי כמעט שבועיים של גשם, התקשרתי לחזאות 
והתבשרתי שמזג האוויר עומד להשתנות לטובה,  המקומית 

ויהיו לנו כמה שבועות של קיץ, סוף סוף.
בלי  לחלוף  כזה  למאורע  לתת  לא  החלטנו  ואני  הצוות 
שננצל אותו לאיזה תעלול. החלטנו ליצור איזה מבול”, משהו 

בסגנון המבול התנ”כי של נוח. 
שכל  רב  בעצב  הודעתי  הבוקר  ארוחת  אחרי  למחרת 
העולם כבר מוצף, והמחנה שלנו נשאר המקום היבש האחרון. 
זו חזרה על המבול של נוח ועלינו להתכונן לגרוע מכל. הילדים 
עברו  היועצים  לעשות.  עליהם  מה  ושאלו  לבכות  התחילו 
ביניהם עם דפים, עפרונות ובקבוקים. אמרנו להם לכתוב את 
ואת  וכתובתם,  שמם  את  החלומות,  את  שלהם,  המחשבות 
המשאלה האחרונה שלהם. הבטחנו להם שמישהו בעתיד – 

שלושה ספורטאים מהנבחרות האמריקאית והצרפתית
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ארכיאולוג מן הסתם -  ימצא את הבקבוקים עם המכתבים 
שלהם ויגלה מה עלה בגורלו של המחנה שלנו.

והכניסו  שלהם  המסרים  את  כתבו  שהילדים  לאחר 
לבקבוקים, אמרנו להם להוציא את סירות הקנו מתוך המים 
עם  לקנו  נכנסו  כולם  הכדורסל.  מגרש  על  אותם  ולסדר 
ויציפו  וישבו בתוכם, מחכים למים שיעלו  הבקבוקים שלהם 
את המחנה. היועצים ואני הלכנו בין הסירות ומלמלנו מילות 

עידוד.
לפתע הציצה השמש מבעד לעננים ועימה פיסה כחולה 
של שמים. השמש עלתה והצבע הכחול השתלט על השמים. 
פה ושם נראו עוד כמה עננים קטנים. הצוות ואני סידרנו את 
ולרקוד “מים, מים בששון”.  הסירות במעגל והתחלנו לשיר 
רק  היה  עניין ה”מבול”  להבין שכל  הילדים במחנה התחילו 
מתיחה. הם יצאו מסירות הקנו, מחו את הדמעות והצטרפו 

בשמחה למעגל הרוקדים.
עם  לשתף  שרצה  מי  כל  הארוחה,  אחרי  ערב  באותו 
האחרים את המסר שכתב בבקבוק הוזמן לקרוא אותו באזני 
כולם. חלק מהמסרים היו היתוליים וכולם צחקו. מאותו יום, 
כשהם  מחייכים  שם  שהיו  מהילדים  אחד  שכל  בטוח  אני 
מספרים  גם  ובטח  בששון”  מים  “מים  השיר  את  שומעים 

לכולם איך הם שרדו את “המבול”.
ילדים  מדי  מעט  חדשה.  בעיה  התעוררה  כך  אחר  מיד 
נרשמו להופיע בהצגה שהייתה אמורה לעלות לקראת סיום 

בארוחת  הזאת?  הבעיה  את  לפתור  יכול  אני  איך  המחנה. 
ערב הודעתי שמחנה HES נבחר כאחד המחנות שמפיקים 
בכישרונות  לחזות  כדי  בהם,  לבקר  יבואו  מהוליווד  ובמאים 
לעתיד.  או שחקניות  לבחור מתוכם שחקנים  ואולי  הצעירים 
המחזה שנבחר לעלות על הבמה שלנו היה “כנר על הגג”. 
להשתתף  ילדים  הרבה  נרשמו  למחרת  בבוקר  פלא,  באורח 

בהצגה.
כאשר התקרב מועד ההצגה ארגנתי שישה מחבריי שיגיעו 
למחנה במכוניות ארוכות, יקרות ומרשימות כדי לשפוט את 
כישרונות השחקנים הצעירים. הם הופיעו עם משקפי שמש, 
נראו  הם  בידיהם.  לרישום  ולוחות  צווארם  סביב  צעיפים 
כבר את  האולם, שהכיל  בקדמת  למדי כשהתיישבו  רציניים 
משתתפי המחנה וחלק גדול מהוריהם. צפינו בהנאה ב”כנר 
ורשמו  ראיינו את השחקנים  הגג”. לאחר מכן המפיקים  על 
הרבה רשימות. לאחר הצהרות עידוד נסעו המפיקים והשאירו 
כמנהל  ומרוצים.  מאושרים  מחנה  משתתפי  הרבה  אחריהם 
המחנה אני הייתי מרוצה ביותר מהצלחת החוג לדרמה וריקוד 

.HES במחנה
לאחר המחנה נסעתי לאמהרסט להתחיל ללמוד לקראת 
הדוקטורט. התפקיד שלי באותה שנה, 1969, היה להיות עוזר 
הוראה בקורס לחינוך גופני. כמו כן פתחתי באופן עצמאי קורס 
ארוחת  שעות  במשך  שהתקיים  לחיים”,  “תרגילים  שנקרא 
הצהרים והיה פתוח לכל מי שרצה באוניברסיטה. לרוב היו לי 
בין 30 ל 40 תלמידים ותלמידות מכל הגילאים שבאו לשמוע 
את הקורס. הייתי מרוצה שמעטים נשרו או פרשו מהקורס. 
רשימת המשתתפים גדלה במקצת ככל שהסמסטר התקדם. 
בנוסף לכך עבדתי עם קן או’בריין ונבחרת האתלטיקה שלו. 

התרכזתי בדיסקוס, כדור ברזל, פטיש וקפיצות.
יחד עם עבודתי כעוזר הוראה, למדתי גם הרבה קורסים. 
אחד מהם היה קורס לסטטיסטיקה עם מרצה נפלא מקנדה, 
שמו ד”ר גייל אוקלנד. המחקר שלו בקנדה עסק בחיטה וגידולי 
שדה אחרים, שבאופן מפתיע לא היו שונים בהרבה מבני אדם 
ד”ר  שאל  השיעורים  באחד  סטטיסטית.  אותם  כשבוחנים 
אוקלנד שאלה שנשארה תלויה באוויר זמן מה, פתאום אחת 
הנכונה.  והשיבה את התשובה  היד  הסטודנטיות הרימה את 
לא היה לי מושג איך היא הגיעה לתשובה הזאת, אז ניגשתי 
אליה לאחר השיעור ושאלתי. היא הביטה בי בלי לחייך, שאלה 

תוכנית טלוויזיה 20/20 שעוסקת בניתוח 
הקפיצה למרחק
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אם אני יודע היכן הספרייה, ואז הסתובבה על עקביה והלכה 
ידעתי  לא  גרוע:  ויותר  אידיוט,  הרגשתי  בשוק,  הייתי  ממני. 

עדין איך למצוא תשובות לשאלות סטטיסטיות מסוג זה.
קורס אחר היה שילוב מוטורי עם ד”ר וולטר קרול. תחום 
והשרירים עובדים  ההתעניינות שלו היה להבין איך העצבים 
ביצועי  של   המכני  בחלק  התרכז  שלי  האישי  העניין  ביחד. 
הגוף האנושי, אך זה היה חשוב להבין איך מתפקדת מערכת 
העצבים. מערכת העצבים שולטת כאשר השרירים מושכים 
את העצמות לשם יצירת תנועה. רציתי לשאול את ד”ר קרול 

שאלה שדנו בה כבר בכיתה קודם לכן.
ד”ר קרול היה הגבר היחידי שהיה לו משרד בבניין החינוך 
הגופני לנשים. היה לו משרד גדול למטה, ומעבדה גדולה אפילו 
עוד יותר לצורך מחקריו. כפי הנראה, הוא היה חבר הפקולטה 
היחידי ממין זכר שיכול היה להסתדר עם המורות בבניין זה. 
מסלול הליכתי אליו התחיל בבניין שבו היה המשרד שלי. זו 
הייתה דרך ארוכה שכן  המשרד שלי שכן בבניין האימונים של 
הגברים, והוא היה ממוקם בכוונה בחלק המרוחק ביותר של 

הקמפוס מבניין הנשים, היכן שעבד ד”ר קרול. 
דלת המשרד של ד”ר קרול הייתה פתוחה במקצת. הקשתי 
עליה אך לא נשמעה תשובה. הצצתי פנימה לראות אם הוא 
לא שם. הוא לא היה. המעבדה שלו הייתה בהמשך המסדרון 
לא  דבר  אבל  הדלת,  על  הקשתי  שם.  לבדוק  החלטתי  ולכן 
קרה. לאחר הפסקה קצרה הקשתי שוב, הפעם ביתר שאת, 
לפתע  המעבדה.  של  האחורי  בחלק  נמצא  שהד”ר  למקרה 
נפתחה הדלת בחטף ומאחוריה הופיעה אותה נערה מהשיעור 
בסטטיסטיקה של ד”ר אוקלנד. שאלתי אם ד”ר קרול נמצא, 
לא  “אני  ענתה:  ובסוף  במבטה  אותי  צלבה  כמעט  הנערה 
יודעת. אני לא המזכירה שלו. אתה לא יודע לקרוא?” וטרקה 
את הדלת בפרצופי! רק עכשיו ראיתי שעל הדלת היה שלט 
גדול וצבעוני, “מבחנים, נא לא להפריע!”  “אופס”, חשבתי, 

ועדין לא איתרתי את ד”ר קרול כדי לשאול את שאלתי.
אחד מהפרויקטים העצמאיים שלי היה לנתח את תנועות 
התעניינתי  במיוחד  באולימפיאדה.  שצילמתי  הספורטאים 
בקפיצה של בוב בימון שהשיגה שיא עולמי, וכנראה שיעבור 
ג’ורג’  קרוב בשם  חבר  לי  היה  יישבר.  זה  עד ששיא  רב  זמן 
באוניברסיטת  באתלטיקה  הראשי  המאמן  שהיה  דאלס, 
מישיגן.  ג’ורג’ היה מאד נמרץ ומסור לתפקידו. בנוסף, הוא 

היה גם ראש ההתאחדות של מאמניי האתלטיקה ופרסם כתב 
איך  הייתה  מטרתו  רבעון.  בכל  שיצא  הזה  הארגון  של  עת 
לעזור  ואיך  שלהם,  הספורטאים  את  לאמן  למאמנים  לעזור 
לספורטאים להצליח יותר. פירושו של דבר היה שהמאמרים 
שהתפרסמו בכתב העת שלו היו מיועדים לשרת את המטרות 
אותם.  שכתבו  המדענים  של  שמם  את  להאדיר  ולא  שלו, 
ג’ורג’ עבד במלוא המרץ למען מטרותיו, ולא האט גם עתה, 
למרות שהיום הוא בשנות התשעים שלו. הוא חזק היום כמעט 
כפי שהיה פעם. הוא פרסם את המאמר שלי על קפיצת השיא 
של בוב בימון. זה היה אחד המאמרים הראשונים שלי - מתוך 

הרבה אחרים – שפורסמו בכתב עת זה. 
להיכנס  כשעמדתי   ,1969 של  האביב  בסמסטר  פעם 
לחדר הרמת המשקולות, פגשתי את חברי ג’ים סלידאס. הוא 
הניף את ידו לקראתי וביקש שאכיר נערה שהלכה בעקבותיו 
“גדעון  על  סיפורים  הרבה  שמעה  היא  פני.  אן  היה  ששמה 
המשוגע”, כך אמר, אבל התעקשה להגיד שאינה יודעת מי זה. 
לי על השאלה  הופתעתי לראות את הנערה שסירבה לענות 
בסטטיסטיקה, ושטרקה את הדלת בפניי במעבדה. בהסתמך 
על הבעת פניה אני יכול להגיד שהיא לא זכרה את האירועים 
הללו. לחצנו ידיים בנימוס, החלפנו כמה מילים, ואז היה עלי 
להתחיל את השיעור. לא היה לי שום מושג שאנחנו עתידים 

להיפגש עוד.
הקיץ   למחנה  וחזרתי  מאי,  בסוף  הסתיימו  הלימודים 
HES. בכל שנה הייתה “אולימפיאדה” בין המחנות שלחופי 
האגם. המחנות התחרו בענפי ספורט כמו כדורסל, כדורגל, 
תוצאות  השיג  תמיד  שלנו  היהודי  המחנה  וריצה.  שחייה 
איומות. המחנות האחרים ניצחו אותנו בכל הענפים. החלטתי 

שהשנה זה יהיה אחרת.
הפעם עשיתי מיון ובחרתי 100 ילדים שעתידים להשתתף 
ריצה  כדורסל,  בכדורגל,  יכולותיהם  לפי  נבחרו  הם  במחנה. 
לא  האלה  הספורט  מענפי  באחד  טוב  היה  מי שלא  ושחיה. 
התקבל למחנה. מטרתי הייתה לבחור 100 “ספרטנים” בקיץ 
זה. חילקתי אותם לקבוצות לפי ענפי הספורט, לא לפי גילאים. 
נבחרו  לא  ספורט.  לאמן  שידעו  כאלה  רק  כיועצים  שכרתי 
יועצים לדרמה, אומנות או פעילויות יהודיות. בשנה זו, למחנה 
יותר זמן להתאמן. למשל, במקום ללמד  HES הולך להיות 

תפילות יהודיות הרבי אימן את הילדים בכדורגל. 
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

כחודש לפני האולימפיאדה של המחנות, ארגנתי “משחקי 
מכביה” במחנה. המכביה המקורית מתקיימת בישראל אחת 
לארבע שנים, אחרי האולימפיאדה. מתחרים בה ספורטאים 

יהודים מרחבי העולם.

הרעיון של המכביה נבט בראשו של נער יהודי יליד רוסיה 
בן 15 בשם יוסף יקותיאלי. הוא הוקסם מהאולימפיאדה בשנת 
1912, וחלם על מאורע דומה של ספורטאים יהודיים. במשך 
10 שנים הוא טווה את חלומו לפרטיו, כשהוא נתקל בלגלוג 
רב ומעט מאד עידוד.  המכביה הראשונה התקיימה בפלסטינה 
ב 1932. ההצלחה של מכביה זו ניבאה עתיד מזהיר להמשך. 
המכביה הבאה התקיימה ב 1935, במקום שנה לאחר מכן, 
מלחמת  בגלל  באירופה.  הנאציזם  של  העולה  כוחו  בגלל 
העולם השנייה התקיימה המכביה הבאה רק אחרי 15 שנים. 
ישראל שזה עתה קמה.  המשחקים חודשו ב1950 במדינת 
המכביה שאחריה התקיימה ב 1953, והבאות התקיימו תמיד 

אחרי האולימפיאדות. 

המשחקים היום מאורגנים על ידי ועד המכביה הבינלאומי, 
הספורט  ופדרציית  האולימפי  הועד  ידי  על  נתמכים  והם 
אירועי  מחמשת  כאחד  היום  מוכרת  המכביה  העולמית. 

הספורט הגדולים בעולם. 

ביותר  משמעותי  יהיה  שלנו  שהמחנה  רציתי  זו  בשנה 
לקראת  להתאמן  להמשיך  יקבלו השראה  ושהם  למשתתפיו 
אליפות המחנות. כמה ימים לפני המשחקים הודעתי שראש 
הילדים  הפתיחה.  בטקס  נוכח  להיות  יבוא  ישראל  ממשלת 
התמלאו שמחה וגאווה. הם הכינו שירים לשיר ודגלים לנופף 

בהם. הכנו לו אפילו זר פרחים ענק לקדם את פניו. 

היום עלה עם מזג אוויר שטוף שמש ויפה. הילדים לבשו 
 10 בשעה  האורח.  לקראת  נרגשים  והיו  הספורט  בגדי  את 
הופיעה במחנה לימוזינה שחורה גדולה והילדים  פצחו בשיר 
ונפנפו בדגלים בהתלהבות. מהמכונית יצא “ראש הממשלה” 
את  בתודה  קיבל  הוא  כהות.  שמש  ומשקפי  כהה  בחליפה 
כבוד  אחר  הובל  הוא  וליועצים.  לילדים  בידו  ונופף  הפרחים 
הודעת  את  קרא  מהוססת  ובאנגלים  עבורו,  שהוכן  למושב 
הפתיחה של משחקי המכביה של מחנה HES לשנת 1969. 
אחר כך חזר ראש הממשלה לתפקידו האמיתי כבעליו ומנהלו 

של בית הלוויות המקומי.

סלולריים.  טלפון  מכשירי  כמובן  היו  לא  ימים  באותם 
הילדים הורשו להתקשר להוריהם רק במקרי חירום. במקרה, 
ישב  המשחקים,  אחרי  הסמוכה  לעיירה  הגיע  היועצים  אחד 
עם חברים במסעדה מקומית, ומכאן הסיפור התפשט. הטלפון 
היחידי המחנה היה בבניין המנהלה. הייתי מופתע לקבל שיחה 
מיושב הראש של האגודה אליה השתייך המחנה. הוא התפלא 
למחנה.  הגיע  ישראל  ממשלת  שראש  לו  סיפרתי  לא  איך 
ושנינו  היה ראש הממשלה,  ומי באמת  קרה  לו מה  סיפרתי 

צחקנו על כל הסיפור.
לבסוף הגיע הזמן לאירוע הגדול של הקיץ. הילדים מכל 
להשתתף  המחנות  באחד  התכנסו  האגם  סביב  המחנות 
באולימפיאדת המחנות. כרגיל, הילדים מהמחנה שלנו נתקלו 
במבטים זדוניים ושמעו הערות מרושעות על הסיכויים הנמוכים 
שלהם לנצח. אני מודה שהייתי קצת לחוץ בגלל ההיסטוריה 
של הכישלונות לאורך כל השנים. זה שהתאמנו כל הקיץ לא 
הילדים  ראינו את  כל משחק  נצליח. אבל אחרי  אומר שגם 
מהמחנה שלנו על דוכן המנצחים במקומות הראשונים. היינו 
גם  לקחנו  בסוף  ואתלטיקה.  כדורגל  בכדורסל,  ראשון  מקום 
הענפים.  בכל  שזכינו  גאה  כך  כל  הייתי  בשחייה.  אליפות 
הילדים והיועצים בכו מהתרגשות וגם בעיניי היו דמעות. כולנו 

נהנינו מהניצחונות אחרי כל כך הרבה שנים של הפסדים. 
לאחר שנגמר המחנה פוטרתי מתפקידי. מדוע? כי הוועד 
בניו יורק גילה שלמרות הניצחון הוזנחו כל התחומים היהודיים. 
הוויתור על תפילת הבוקר ועל החינוך היהודי למען הצטיינות 
הקריירה שלי  והנהלה.  ההורים  על  היה מקובל  לא  בספורט 

כמנהל המחנה ב HES באה לקיצה.
אבל למרות זאת הייתה גם נקודת אור. חלקתי את בית 
שנה  כל  הצוללן שחזר  דני  ביניהם  יועצים,  כמה  עם  המנהל 
הייתה  לדני  המשוחררות.  הרפסודות  מקרה  מאז  למחנה 
המחנות  באחד  כיועצת  שעבדה  מהממת  ישראלית  חברה 
את  ראיתי  הקיץ  שהתקדם  ככל  אסתי.  היה  שמה  האחרים. 
יחסיהם מתפתחים.  לא דיברתי עם דני על זה, אבל היה נראה 
למעשה,  ברצינות.  ביניהם  היחסים  את  לוקח  לא  שהוא  לי 
חשבתי שהוא לא מכבד אותה. אני הייתי הרבה יותר ג’נטלמן 

ביחסיי עם נשים.
שעות  כמה  לי  היו  כאשר  הצהריים,  אחר  אחד  יום 
לגדלידריה  לקפוץ  לי  הציעו  הערב,  ארוחת  לפני  חופשיות 
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אסתי וקרוון הפולקוואגן שלי בכייפ קוד, מסצ’וסטס.
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קיבלתי  בבית.  איתי  שהיו  לחברה  מילקשייק  לקנו  הסמוכה 
את ההצעה והכנתי רשימה של ההעדפות הטעמים של כולם. 
כשחזרתי עם קופסה מלאה במילקשייקים,  כתבתי בעדינות 
על הכוס של אסתי “את כל כך יפה”. הגשתי לה את הכוס כדי 
לפני שתיקח את השלוק הראשון  שתוכל לקרוא את המסר 
מבינה  שאינה  כאילו  בהתחלה  נראתה  היא  מהמילקשייק. 
אחר כך חייכה. בהמשך הקיץ היא נפרדה מדני והפכה להיות 

החברה שלי. בסוף הקיץ היא עברה לגור איתי באמהרסט.
הקשר בינינו לא היה ארוך. למרות שיחסיי עם יעל כבר 
ממני.  להרפות  סרבה  עדין  היא  ואישה,  בעל  כשל  היו  לא 
באותו קיץ נסעו יעל וגפן לישראל. היא למדה מפי הרכילות 
עם  פגישה  ארגנה  זעמה,  היא  אסתי.   עם  שלי  הקשר  על 
לא  שהיא  נחרצות  להם  ואמרה  בארץ  אסתי  של  משפחתה 
מתכוונת להתגרש ממני ולא תאפשר לאסתי להתחתן איתי. 
משפחתה של אסתי הייתה נרעשת מהחדשות האלו, ובמהרה 
הגיע דוד של אסתי לאמהרסט כדי לדון במצב. אסתי שוכנעה 

לחזור לישראל ולהמתין ולראות כיצד יתפתחו העניינים ביני 
ובין יעל. היה לנו קשה לשמור על קשר על פני מרחק כל כך 
גדול, והחלטנו לשחרר זה את זו וכל אחד יכול היה להמשיך 

בחייו.   
אסתי ואני המשכנו להיות חברים טובים שנים רבות אחר 
רצתה שאכיר את הארוס  כך. באחד מביקוריי בארץ אסתי 
הפצועים  החיילים  אחד  היה  שהוא  לגלות  הופתעתי  שלה. 
המשכנו  הצבאי.  שירותי  בזמן  השומר  בתל  לשקם  שעזרתי 
להיפגש כל פעם שהגעתי לישראל או כשהיא הגיעה לארה”ב. 

אסתי היא אדם נפלא. 
כמאמן  הוראה,  כעוזר  עבודתי  האקדמאים,  הלימודים 
בחדר הרמת המשקולות, וכמאמן בנבחרת האתלטיקה מילאו 
את ימיי. התרכזתי בדברים אלה והסיפור שלי עם אסתי הלך 
מה  שזה  וכנראה  בעבודה  הרבה  השקעתי  מתודעתי.  ונמוג 
שעזר לי להתגבר עליה. גיליתי תחומי עניין אקדמאים חדשים. 

הופתעתי גם לגלות חבר פנטסטי חדש.


