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פרק 8: אולימפיאדת מינכן

אחת  מתקיימות  לאולימפיאדה  האמריקאיות  הבחינות 
לארבע שנים, בערך חודשיים או שלושה לפני מועד תחילת 
מי  לקבוע  היא  הבחינות  מטרת  האולימפיים.  המשחקים 
הרבה  היו  בתחרויות.  ארה”ב  את  שייצגו  הספורטאים 
תחרויות של נבחרות משחקי הכדור, אבל אני כמובן הכרתי 
ספק,  ללא  האתלטיקה.  ענפי  של  הבחינות  את  יותר  טוב 
הבחינות האולימפיות בארה”ב הן בין המפגשים האתלטיים 
ספורט  מפגשי  עוד  אין  בעולם.  ביותר  הטובים  הלאומיים 

של  וההתלהבות  הספורטאים  של  ההופעה  ברמת  אלה  כמו 
האולימפיים  שהמשחקים  להיות  יכול  והצופים.  המתחרים 
יותר,  גבוהים  סטנדרטים  בעלי  הם  העולם  ואליפויות  עצמם 
אבל אף אירוע ספורט לאומי לא משתווה לזה של ארה”ב. 
זה לא רק הסטטיסטיקה של הביצועים הספורטיביים, אלא גם 
התהליך התחרותי האינטנסיבי והקטלני של הבחירה שמעלה 
בתחומך,  המנצחים  שלושת  בין  אתה  אם  ההתרגשות.  את 

טקס הפתיחה של אולימפיאדת מינכן 1972
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עובר  אתה  אחד,  יום  נעדרת  אם  מובטח.  בנבחרת  מקומך 
למעמד של צופה בלבד.

השתתפותי הראשונה באירוע זה הייתה ב 1972 ביוג’ין, 
אורגון. העיר יוג’ין ידועה בהיסטוריית הספורט שלה, בעיקר 
דרך  לראשונה  לארה”ב  הגיעה  הריצה  למשל,  באתלטיקה. 
יוג’ין. היא הובאה מניו זילנד על ידי ביל באוורמן, שכתב את 

הספר רב המכר “ריצה”, ומי שאימן את נבחרת האוניברסיטה 
“הגברים  קבוצתו  זכתה  כהונתו  תקופת  במשך  אורגון.  של 
של אורגון” ב 24 תארים של NACC. במשך 24 השנים 
שעבד ביל באוורמן באורגון, סיימה נבחרת האתלטיקה שלו 
בעשיריה הראשונה באליפות  NACC 16 פעמים, מתוכם 
4 פעמים במקום ראשון. הוא גם המציא סוליה מיוחדת עם 

ביל באוורמן

נוהל היישום והניתוח “בשדה”.קן וויינבל
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ריבועים )דמויי וופלה( לנעלי ריצה, וביחד עם בוגר אורגון פיל 
נייט, ייסד את יצרנית הנעליים הענקית נייק. 

אתלטיקה.  ותומכי  בחובבי  עשירה  יוג’ין  של  הסביבה 
הספורטאים  לבבות  את  שמרטיטה  באוויר  התרגשות  יש 
והמאמנים ברגע שהם עולים על המגרש. ביוג’ין נמצא מסלול 
הריצה של אוניברסיטת אורגון, שנקרא הייווארד פילד. הייתי 
פרי!”  פרי!  “פרי!  הריע  להימצא שם כאשר הקהל  מזל  בר 

לכבודו של הגיבור המקומי סטיב פריפונטיין.

ובינוניים שהצטיין  פריפונטיין היה רץ למרחקים ארוכים 
חובבי  הרבה  עבור  המרהיב.  ריצתו  ובסגנון  מראהו  ביפי 
הופעה  שנתן  רץ  בחייו.  אגדה  פריפונטיין  היה  אתלטיקה 
מפליאה כל פעם שעלה על המסלול, ושרוחו ממשיכה לרחף 
וזה אחד מהזיכרונות  פילד. היה תענוג לראותו  הייווארד  על 

המיוחדים שלי מאותו זמן.

לעיר מדהימה זו הגעתי בקיץ 1972 יחד עם כמה מטובי 
האתלטים. ידיד ג’ורג’ דאלס הזמין אותי להיות נוכח באירועי 
שלנו  הביומכניים  הניתוחים  את  ולנסות  הרבים  הספורט 
עליהם. הוא מצידו יפרסם את תוצאות בכתב העת הרבעוני 
לאתלטיקה. בכתב עת זה התפרסמו עוד כמה מאמרים שלי. 
אחד מהם עסק במחנה האימונים של הזורקים, עליו כתבתי 

כבר קודם.
לעייפה  עמוסים  כשאנחנו  ליוג’ין  טסנו  ואני  וויינבל  קן 
בציוד הצילום המשוכלל שלנו. באותם זמנים מצלמות קולנוע 
עדין  דיגיטליות  ומצלמות  בסרטי 16 מ”מ מאחר  השתמשו 

לא היו קיימות. 
לוח  אחר  עוקבות  המוקדמות  האולימפיות  התחרויות 
יכולנו  ואני  קן  עצמם.  האולימפיים  המשחקים  של  הזמנים 
יומיים או  עלינו לחכות  היה  לרוב  רוב האירועים.  לצלם את 
יכולנו  לפחות  אבל  מפותחים,  היו  שהסרטים  עד  שלושה 
הנכונים.  הרגעים  את  תפסנו  אם  ולקבוע  בסרטים  לצפות 

התוצאות שפורסמו לאחר מחנה האימונים לזורקים בדארטמות’
http://arielnet.com/ref/go/1306

http://arielnet.com/ref/go/1306


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו140

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

צילמנו את כל הפעילות והקלטנו גם קנה מידה כדי לשמור על 
הספורטאים בגודלם האמיתי. הקפדנו גם לשמור על השמות, 

התאריך ורצפי הצילום כדי לזהות בוודאות כל ספורטאי.
של  סוג  לכל  שונות  צילום  עמדות  לארגן  צריכים  היינו 
עבור  הזינוק.  על  התמקדנו  מטר   100 ריצת  עבור  פעילות. 
יותר.  מורכבות  הצילום  דרישות  היו  הכידון  זורק  הריצה של 
הקפיצה במוט הייתה מאתגרת במיוחד. היה עלינו להיות מאד 
יצירתיים לכל מאורע בנפרד, כשאנחנו משתדלים לא להפריע 

לאירועים אחרים שהתקיימו במקביל באותם זמנים.
כך  הספורט,  אירועי  בצילומי  יום  וכל  היום  כל  בילינו 
שאספנו כמות אדירה של נתונים. למעשה הייתי צריך לקנות 
מזוודה נוספת כדי לקחת איתי את כל סרטי הצילום בחזרה 
לאמהרסט. ג’ורג’ ביקש שאנתח מהר כמה אירועים כדי שיוכל 
להכניס אותם לגיליון הבא של רבעון האתלטיקה. חשוב היה 

לו לפרסם לפני אולימפיאדת מינכן 1972.
עליה  השאלה  במוט.  בקפיצה  התמקד  המחקרים  אחד 
מוט  איך  הייתה  שלנו  הטכנולוגיה  באמצעות  לענות  ניסינו 
של  ביותר  החשובות  התכונות  לקפיצה.  תורם  הפיברגלס 
וכן  כי הוא צריך לתמוך בספורטאי  המוט הן חוזק גמישות, 

לרף.  מעבר  הקופץ  את  לזרוק  כדי  קפיצי  אפקט  ליצור  גם 
ולשחרר אותה  יכולת לאגור אנרגיה  המוט חייב להיות בעל 
בדיוק בשלב הנכון של הקפיצה. במקור היה המוט עשוי מעץ 
עשויים  המודרניים  המוטות  אבל  מבמבוק,  כך  ואחר  מילה 
 21 ה  המאה  של  הקפיצה  מוטות  ופיברגלס.  מאלומיניום 
משוכללים ומתוחכמים עוד יותר, ומכילים סיבי פחמן וכן סוגי 

זכוכית מיוחדים כדי להקל על משקלם.  

היו  הם  מבמבוק,  עשויים  היו  המוטות  כאשר  בעבר, 
אוגרים  האלה  החומרים  שני  לפיברגלס.  בתכונותיהם  דומים 
אנרגיה בשלב הראשון של הקפיצה ואז, כמו ברוגטקה ענקית, 
לרף.  מעבר  הספורטאי  את  ושולחת  האנרגיה  משתחררת 
בשיא  והחזיק  מבמבוק  במוט  השתמש  ורמרדאם  קורנליום 
העולם במשך 17 שנים, מ 1940 עד 1957. במשחקי 1972 

השתמשו המתחרים במוטות אלומיניום ופיברגלס.

ג’ורג’ דאלס  בגלל השוני בחומר ממנו היה עשוי המוט, 
מהחומר  כתוצאה  הקפיצה  בגובה  הבדלים  יש  “האם  שאל, 
ממנו עשוי המוט?” אם יהיו הבדלים, ג’ורג’ רצה לדעת מה 
הם. הניתוח הביומכני טען שאין הבדל בין פיברגלס לבמבוק. 

תוצאות מוקדמות של עיבוד ממוחשב – הראשונות בעולם שמבוססות על ביצוע בזמן אמיתי
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לאלומיניום לא הייתה את הגמישות הנדרשת כדי להקפיץ את 
האתלט לגובה יוצא דופן, כמו לשני האחרים. 

המאמן דאלס פרסם את התוצאות ברבעון האתלטיקה. 
בנוסף, הוא הציע שאציג את המחקר ותוצאותיו בכנס בינלאומי 

למדעי האולימפיאדה שיתקיים במינכן.  כנס זה מתקיים פעם 
בארבע שנים, קצת לפני פתיחת המשחקים האולימפיים. זה 
מאפשר לאנשים שמעוניינים בכך להשתתף בכנס ובמשחקים 
כאחד. הגשתי שני נושאים להרצאות ושניהם התקבלו לכנס. 

קן וויינבל ואני מצלמים את קפיצה במוט בשתי מצלמות כדי לבצע ניתוח תלת ממדי

ניתוח ריצתו של האלוף האולימפי פרנק שורטר על המסלול באולימפיאדת מינכן ב 1972
http://arielnet.com/ref/go/1106
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האחד עסק בתרומת המוט לקפיצה, והשני היה ניתוח ביומכני 
של זריקת כידון. 

והעורך  לאתלטיקה,  הבינלאומית  האגודה  נשיא  בהיותו 
שאאסוף  בבקשה  ג’ורג’  אלי  פנה  האתלטיקה,  רבעון  של 
כבר  והוא  מאחר  עצמה.  מינכן  באולימפיאדת  גם  נתונים 
פרסם את המאמר שלי על הקפיצה ההיסטורית של בוב בימון 
המוקדמים  מהמשחקים  המחקרים  ואת  במקסיקו,   1968 ב 
עלינו  היה  עכשיו  מיד.  הסכמתי  מינכן,  אולימפיאדת  בטרם 
להכין במהירות את הציוד שנזדקק לו לאירוע הראשון שלנו 
מעבר לים. ג’ורג’ דאג לכל הסידורים בכנס ולאישור מיוחד 

להיכנס לשטח התחרויות באולימפיאדה על מנת לצלם.

ב 23 באוגוסט 1972 נסעתי מאמהרסט לשדה התעופה 
זה בחיי JFK לא היה דומה כלל לאותו נמל  . בשלב   JFK
לאמריקה.  הגעתי  כשרק   ,1963 ב  פניי  את  שקידם  תעופה 
על  עליתי  פילם  וגלילי  במצלמות  מלאות  מזוודות  כמה  עם 
הטיסה למינכן. הייתי נרגש לקראת האולימפיאדה, ונוסף על 

כך התרגשתי לקראת פגישתי הקרובה עם חבריי מהנבחרת 
הישראלית 

רוב המתחרים הישראלים באתלטיקה והרמת משקולות, 
וכן המאמנים שלהם, היו חבריי מהעבר. אחרי הכל, התאמנתי 
עמיצור  האתלטיקה  מאמן  למשל  בישראל.  מהם  רבים  עם 
רבים  ספרינגר.  יעקב  המשקולות  הרמת  ומאמן  שפירא 
מהספורטאים בגילי היו עכשיו מאמנים, אבל נשארו חברים 
טוקיו  באולימפיאדות  ביחד  הייתי  מהם  רבים  עם  ותיקים. 

ורומא. 
וכך  ביותר,  וחברותיים  נחמדים  הם  מטבעם  הישראלים 
בכפר  איתם  שאשאר  בי  הפצירו  הם  אלה.  חבריי  גם  היו 
בבת  מדברים  כשכולם  מבטיחה,  התחלה  איזו  האולימפי. 
אחת, כולם מחייכים וטופחים איש על שכם רעהו. השלבים 
הראשונים בכל אולימפיאדה מלאים בהתלהבות ושמחה, יחסי 
חברות עם הספורטאים האחרים, ותקווה להצלחה בהופעות 
הספורטיביות.  כל ספורטאי חולם על עמידה על דוכן המנצים 
ועל מדליית זהב. גם אם רובם יודעים שיש סיכוי קטן שהחלום 
האפשרות  על  שמחתי  אותו.  חולמים  עדין  הם  יתגשם,  הזה 
להימצא עם חבריי בכפר האולימפי ביומיים הראשונים. כולם 
ומתח  בהתלהבות  גדותיהם  עד  מלאים  היו  האולימפי  בכפר 

לקראת המשחקים הקרובים.
ההרצאה שלי בכנס המדעי נקבעה ל 6 בספטמבר 1972. 
האולימפי,  בכפר  הישראלים  חבריי  עם  שהתגוררתי  למרות 
הציע לי ג’ורג’ דאלס לשהות לפני ההרצאה במלון בעיר. המלון 
נערך באחד  יותר למקום בו התקיים הכנס. הכנס  היה קרוב 
המרכזים הנוחים במינכן. הגרמנים בנו רכבת תחתית מודרנית 
והאוהדים  המאמנים  הספורטאים,  תנועת  לצורך  במיוחד 
ברחבי העיר. לכן היה עדיף מבחינתנו להתגורר במלון בזמן 
הכנס. נהניתי מאד מהפגישה המחודשת עם חבריי הותיקים 

מישראל, ותמיד אעריך את הימים בהם בילינו ביחד.
על  ההרצאה  לי  נקבעת  הייתה  לא  שאם  ידוע  אני  היום 

הקפיצה במוט דווקא לאותו תאריך, לא הייתי חי היום.  
הצעתו של ג’ורג’ שנעבור למלון הצילה את חיי. הלילה 
בו עברנו למלון היה הלילה בו פלשו טרוריסטים ערבים לכפר 

האולימפי ולקחו את הישראלים כבני ערובה.
לכל  מוכנים  היו  האולימפיאדה  הגרמנים של  המארגנים 
אווירה  ליצור  הייתה  מטרתם  ביטחון.  לבעיות  מאשר  חוץ 

ניתוח ביומכני ממוחשב של שיא העולם בקפיצה 
במוט. רבעון האתלטיקה, 72:217-222, 1972
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שונות.  מארצות  המשתתפים  כל  עבור  והרמונית  ידידותית 
הם קיוו למחוק את הדימוי הפרוסי, התוקפני והמלחמתי של 
עברם ההיסטורי. הם קיוו למחוק את זכר אולימפיאדת ברלין 
1963 שהונהגה על ידי אדולף היטלר. ההיסטוריה יודעת היום 
שזה חלום יפה, אבל הוא לא יכול להתמודד עם הרוע הצרוף 

שעדין נשאר בעולמנו.
הפיק  ספילברג  סטיבן  שם.  שקרא  מה  על  נכתב  הרבה 
סרט שתיאר את כל ההתרחשויות. אבל אתאר כאן בקצרה 
את האירועים: חמישה מחבלים פלסטינאים מארגון שנקרא 
הגדר  על  טיפסו  טרינינג,  בבגדי  לבושים  השחור,  ספטמבר 
שהקיפה את הכפר האולימפי. כמה אנשים ראו אותם אך איש 
לא ייחס לכך חשיבות מיוחדת, מאחר וספורטאים עברו את 
הגדר בצורה זו כמעט כל יום. שלושה אנשים נוספים נכנסו 

לכפר באופן חוקי וחברו לחמישה שבאו מבחוץ. 
המחבלים נכנסו עם מפתחות גנובים לשתי דירות. אחת 
מהן הייתה זו בה גרתי עד אתמול. שופט ההאבקות הישראלי, 
יוסף גוטפרוינד, היה ער באותו זמן. הוא שמע את הרעשים 
וכשראה אנשים רעולי פנים הוא צעק, “חברה תסתלקו!” הוא 
השליך את גופו על הדלת כדי לנסות למנוע מהם להיכנס, אך 
נהדף. באותו זמן התעוררו הספורטאים האחרים וחיפשו דרך 
להימלט או למצוא משהו שיכול לשמש כנשק הגנה. מאמן 
בפניו.  ונורה  ווינברג התקיף את המחבלים  ההיאבקות משה 
הוא אולץ על ידי התוקפים להוביל אותם לדירות נוספות בהן 
שהו ישראלים. הוא הוליך אותם שולל באמרו שבדירה 2 אין 
ישראלים, והוביל אותם לדירה 3 בה ישנו באותו זמן אנשים 
הם  המזל  לרוע  ומתאבקים.  משקולות  מרימי  יותר,  חזקים 
הופתעו בשנתם והובלו לחדר המאמנים. משה ווינברג התקיף 
שנית את שוביו, ומעשה אמיץ זה אפשר לאחד מהמתאבקים 
עד  המחבלים  ידי  על  הוכה  להימלט.  משה  צוברי,  גד  שלו, 
אובדן הכרה, נדקר בסכין ונורה למוות. מרים המשקולות יוסף 
ונהרג.  נורה  בטרם  המחבלים,  אחד  את  ופצע  התקיף  רומנו 

בשלב זה הצליחו המחבלים ללכוד 9 בני ערובה ישראלים. 

ב 9:30 בבוקר הודיעו המחבלים שהם פלסטינים, ושהם 
הכלואים  ערבים  אסירים   200 תשחרר  שישראל  דורשים 
שתוציא  בטוחה  תחבורה  עצמם  להם  שתינתן  וכן  בשטחה, 
ממשלת  בראש  אז  שעמדה  מאיר,  גולדה  מגרמניה.  אותם 
והודיעה  המחבלים  על  ומתן  משא  לנהל  סירבה  ישראל, 

לשלטונות גרמניה שעליהם להתמודד עם המצב. 
הסכימו  יום  שנמשך  עצבים  מורט  ומתן  משא  אחרי     
המחבלים לתנאים שהציבו הגרמנים. המחבלים ובני הערובה 
הם  מכאן  נאטו.  של  התעופה  לנמל  בהליקופטרים  יילקחו 
יוטסו לקהיר עם בני הערובה. העיתונות סיקרה את המתרחש 
בהרחבה, ורשתות הטלוויזיה הראו בשידורים חוזרים ונשנים 
את לוקחי בני הערובה ואת העמדות של הצלפים הגרמנים. 
לרוע המזל, המחבלים צפו בטלוויזיה בדירת הישראלים. הם 
ידעו בדיוק מה מתרחש בחוץ, כולל מהי התוכנית לפגוע בהם! 
באוטובוס  נלקחו  ושוביהם  הישראלים  הערובה  בני 
במשך  נאטו.  של  התעופה  לשדה  והוטסו  להליקופטרים 
הגרמנים  גילו  וכשלים,  מחדלים  רצוף  שהיה  ביום  המטס, 
שהיו 8 מחבלים ולא 5, כפי שחשבו קודם. הם נוכחו לדעת 
שאין להם מספיק צלפים לפגוע בכולם בשדה התעופה, כמו 
שתכננו מראש. כמו כן, לא היו אמצעי תקשורת בין הצלפים, 

כך שהבלגן הלך והחמיר בכל רגע.

מחבלים פלסטינים – ספטמבר השחור
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כאשר נחתו ההליקופטרים בבסיס, בסביבות 10:30 , ירו 
הצלפים הגרמנים מתוך כוונה להרוג את המחבלים. התפתח 
קרב מדמם. בשעה 11 בלילה שידרו אמצעי התקשורת בטעות 
שבני הערובה ניצלו. חדשות אלה הגיעו לאוזני הקהל הישראלי 
המתוח והנרגש. אבל בערך שעה לאחר מכן התפתח הקרב 
שנית. המחבלים פוצצו הליקופטר אחד על יושביו הישראלים. 
יתר בני הערובה שהיו בהליקופטר השני נהרגו ביריות על ידי 

אחד המחבלים ששרד. 

 ABC בשעה שלוש בבוקר הודיע ג’ים מק קיי, שדרן ה
הייתה הודעה הרסנית  זו  של הכפר האולימפי: “הם אינם”. 
לאורך  בהתרחשויות  רבים שצפו  ליבם של  את  והיא שברה 

כל היום.   
המחבלים הרגו 11 ספורטאים ומאמנים ישראלים ושוטר 
מערב גרמני אחד. חמישה משמונת המחבלים של ספטמבר 
השחור נהרגו על ידי שוטרים גרמניים תוך כדי ניסיון החילוץ. 
אך  הגרמנים,  ידי  על  נאסרו  הנותרים  המחבלים  שלושת 
חטף  השחור  ספטמבר  ארגון  כאשר  יותר  מאוחר  שוחררו 

ספורטאים ומאמנים ישראלים שנפלו חלל באולימפיאדת מינכן ב 1972חללי
http://arielnet.com/ref/go/1107

http://arielnet.com/ref/go/1107
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מטוס לופטהנזה. ישראל הגיבה לטבח בביצוע מבצע “אביב 
נעורים” ומבצע ,”זעם האל” , וסדרה של התקפות מהאוויר 
דרג  רמי  מקורות  היו  החטיפה.  מתכנני  של  למותם  שגרמו 
בממשלה שהכחישו את הקשר של ישראל למעשים אלה, אך 

את זה יצטרכו ההיסטוריונים של העתיד לגלות.  
למרבה המזל או לרוע המזל, ג’ורג’ ואני לא היינו מודעים 
בזלצבורג,  מודרך  לסיור  יום  באותו  יצאנו  שקרה.  מה  לכל 
אוסטריה. רק כשחזרנו למלון נודע לנו על מה שקרה ושעדין 

קורה. 
איך  ידענו  בישראל  הסיפור.  מכל  ובדיכאון  בהלם  הייתי 
הארץ,  בתוך  אבטחה  ידי  על  חבלנית  פעילות  עם  להתמודד 
והיו לנו גם אמצעים להגן על קבוצות או נבחרות ישראליות 
ששהו בחו”ל. במשחקים האולימפיים ישראל סמכה במאת 
אמצעי  את  הביאה  ולא  הגרמנים  המארחים  על  האחוזים 
בספורטאים  אנושות  פגע  זה  זהירות  חוסר  שלה.  הביטחון 

הישראלים ובמארחים הגרמנים.
במשך השעות הבאות בהן הלכה ונפרשה הטרגדיה, כולנו 
בישראל ומחוצה לה החזקנו אצבעות קולקטיביות, התפללנו, 
ונאספנו בחבורות לתמיכה רגשית. התקוות המשותפות שלנו 
התנפצו כשהגיעו החדשות על התוצאות הטרגיות והאלימות. 
עין  בהרף  לטבח.  יותר  מודע  שהייתי  ככל  גבר  שלי  הייאוש 
וההשתתפות  החברים  עם  מהמפגש  שלי  ההנאה  התחלפה 
מין  זה  אולי  טובים.  חברים  אובדן  על  לאבל  באולימפיאדה, 
והייתי  הניצול, אבל הרגשתי שהלוואי שהייתי איתם  אשמת 
הייתי  נכנע.  הייתי  חושב שלא  אני  להציל.  כדי  עושה משהו 
נלחם. אחרי הכל הייתי גבר גדול וחזק ובכושר גופני מעולה. 
אבל מי יודע? אלה שניסו להילחם נורו למוות, ואלה שנאבקו 

ולא שרדו היו גדולים וחזקים כמוני. 
מלמד.  אברהם  חברי  היה  לשרוד  מאלה שהצליחו  אחד 
הוא היה שיאן ישראל ב 200 מטר פרפר. כשהתחילו היריות 
על  זהירה  בהליכה  לחלון, התקדם  בטיפוס מבעד  הוא חמק 
נוכחנו  כך  אחר  חודשים  הרבה  לקרקע.  וקפץ  החלון  אדן 
נזכר שהמצלמה החדשה  לדעת שאחרי שהגיע לקרקע הוא 
לקח  מהחלון,  נכנס  בחזרה,  טיפס  הוא  בחדר.  נשארה  שלו 
את המצלמה וקפץ החוצה שוב. למרות התנהגות לא הגיונית 
זאת הוא הצליח להימלט. מאוחר יותר הוא היה סטודנט שלי 

באוניברסיטת מסצ’וסטס, שם קיבל את התואר השני שלו. 

שהיו  התפתחויות  עוד  השטח  פני  על  צצו  מוזר  באופן 
שנה  שלמד  ילדותי,  מחברי  אחד  זו.  לטרגדיה  הקשורות 
מתחתי בהדסים, עבד במוסד. אחת ממשימותיו הייתה ללכוד 
את המחבלים שנותרו בחיים אחרי מינכן. לרוע המזל שלחו 
הרג את  והוא  מוטעות,  הנחיות  עם  לנורבגיה  מפעיליו  אותו 
האיש הלא נכון. הוא נהיה מאד מוטרד מכך, והגיע אלי ואל 
אן לשהות בחברתנו. אדם נוסף שלמד איתי בהדסים הייתה 
השחקנית גילה אלמגור. היא גילמה בסרטו של ספילברג את 

דמותה של אימו של אחד הישראלים.
את  להמשיך  האולימפי  בוועד  הוחלט  הרצח  לאחר 
שהתנהגות  הוא  זו  להחלטה  מאחורי  הרעיון  המשחקים. 

אלימה לא תשיג את מטרתה לשבש את החיים. 
מנקודת מבטי, אני לא יודע אם ההחלטה הייתה נכונה או 
רק משהו שמטרתו להרגיע את הרוחות, אבל זה היה קשה 
בצורה קיצונית להמשיך כרגיל שמשא כבד כזה רובץ על הלב. 
ואני הרציתי בכנס  היה מה לעשות אלא להמשיך,  אבל לא 
את  סיימתי  כאשר  לדבר.  הצלחתי  בקושי  בעיניי.  כשדמעות 
הרצאתי הסתכלתי לאולם, וראיתי שכולם נעמדו על הרגליים. 
רצו  והמשתתפים  ישראלי  היותי  בגלל  היה  שזה  בטוח  אני 

להביע כבוד לנספים ולהראות לי שהם מזדהים עם סבלי. 
ואני  דאלס  ג’ורג’   ,2004 ב  אתונה  באולימפיאדת 

התראיינו לטלוויזיה ונשאלנו על מה שעבר עלינו במינכן. 
נפגשו  מקובל,  שתמיד  כמו  המדעי,  הכנס  לאחר 
לדון בנושאים שהועלו. לא  והמשיכו  זה  זה עם  המשתתפים 
נסבו סביב איכויות הבירה הגרמנית.  מפתיע שרוב השיחות 
משותפים.  אינטרסים  סביב  יחדיו  התאחדו  ואויבים  חברים 
מפגש אחד אליו הוזמנתי היה עם מאמנים מגרמניה המזרחים 
המחקרים  את  קראתי  הספרות,  דרך  הכרתי  חלקם  ורוסיה. 
שפרסמו, אחרים הכרתי כשהתחריתי באולימפיאדה. באותו 
זמן היו המזרח גרמנים והרוסים נחשבים לטובים ביותר בתחום 

מדע הספורט. 
המדינה הקטנה מזרח גרמניה – והמדינה הענקית רוסיה 
הספורטאים  האימונים  בתוכנית  שלטו  שתיהן   – הסובייטית 
מותאמת  דיאטה  מגוריהם,  מקום  קביעת  ידי  על  שלהן 
שפורסם,  וכפי  מיוחדת,  אימונים  טכניקת  אינדיבידואלית, 
מהעין  חסויות  היו  האלו  התוכניות  מיוחדות.  תרופות  גם 
והיו “מאחורי מסך הברזל”. היו רכילויות  הציבורית, מאחר 
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ונשלחו למחנות  לפיהן הילדים הורחקו מהוריהם בגיל צעיר 
אימונים מיוחדים. מכאן והלאה היו ימיהם מוקדשים לאימון 
לימודים  גם  כנראה  ו  ספורטיביות  יכולות  שיפור  גופני, 
אקדמאים. הם נחשפו מעט מאד, אם בכלל, לתקשורת, ומעט 
מבקרים מהעולם החיצון היו רשאים לראות כיצד מכשירים 

את הספורטאים. בדרך זו גברו המיתוסים והאגדות. 
גרמניה  מזרח  מבודדת,  אירופה  מזרח  הייתה  עוד  כל 
שנים,  לארבע  אחת  המערב  אנשי  של  לתודעתם  חדרה 
מיליון תושבים  וצנועה בת 16  באולימפיאדה. מדינה קטנה 
הוכיחה את עצמה כמעצמה. כמובן, מאז 1968, השנה בה 
נפרדת  )מאז 1956  הורשתה להתחרות לראשונה כמדינה 
היא הייתה חלק מהנבחרת המשותפת עם גרמניה המערבית( 
זכתה מזרח גרמניה ביותר מדליות מכל אומה אחרת, 519. 

קדמו לה רק בריה”מ עם 774 וארה”ב עם 624. 
בלי יכולת לדעת מה באמת קורה מעבר לחומה, המסתורין 
אלה  ומדענים  מאמנים  כמה  הופתעתי  והעמיק.  הלך  רק 
התרשמו לחיוב מהשיטה שלי לנתח פעולות של ספורטאים 
על ידי שימוש במצלמות מהירות ותוכנות מחשב. בשיחתנו 
למדתי שאין להם כישורי מחשב ויכולות תכנות שאני נעזרתי 

בהם. הם היו מאד סקרנים, והשיחה שלנו נמשכה שעות. 
נאבקתי  אבל  מרתקים,  היו  המדעי  שיח  והדו  השיחות 
חבריי  את  לשכוח  יכולתי  ולא  מאחר  להתרכז,  כדי  קשות 
המפורסמים,  גרמניים  המזרח  מהמאמנים  אחד  הנרצחים. 
העיר  ללייפציג,  אתו  לבוא  אסכים  אם  אותי  הוכמות’, שאל 

המזרח גרמנית בה היו מעבדות הספורט שלהם. אהבתי את 
אליה.  הלב שמתלווה  כאב  עם  מינכן  את  לעזוב  של  הרעיון 
ידעו שמזרח גרמניה שולטת בספורט העולמי, אך אף  כולם 
אחד לא ידע איך היא עושה זאת. מה הוא סודה? מדינה כל 
כך קטנה ומעצמת ספורט כל כך גדולה. מה היא עושה שיתר 

העולם לא עושה?
אחת הבעיות הייתה האם אני יכול בכלל להיכנס לגרמניה 
המזרחית? החזקתי בדרכון ישראלי למרות שהיה לי גרין כארד 
אמריקאי. נאמר לי שאין בעיה כל עוד יש לי כרטיס משתתף. 
המזרחית  גרמניה  בין  הגבול  היה  האולימפיאדה  במשך 
וזה  המתאימים,  בניירות  שהחזיק  מי  לכל  פתוח  והמערבית 
אומר שיכולתי לנסוע ל GDR. ג’ורג’ דאלס הוזמן להתלוות 
עליו  אסרו  אמריקאי,  דרכון  בעל  בהיותו  המזל,  לרוע  אלי. 
יכולתי  אני  גרמניה.  למזרח  להיכנס  האמריקאיות  הרשויות 

להיכנס בזכות דרכוני הישראלי.  
הצליח  הוא  זמנו.  את  היטב  וניצל  במינכן  נשאר  ג’ורג’ 
במאמצים רבים ליצור קשר עם אשתו במישיגן ולעדכן אותה. 
ידעה  היא  בטלוויזיה.  האירועים  כל  אחר  עקבה  כמובן  היא 
על תוכניותיי לשהות עם חבריי הישראלים בכפר האולימפי, 
ושמחה לשמוע שאני בטוח ושלם. היא העבירה את הידיעה 
גם לאן. בביקורינו בישראל התוודעה אן לחלק מהספורטאים 
נשמה  היא  במינכן.  כך  אחר  נרצחו  ושחלקם  חבריי,  שהיו 
ושחיי  האולימפי  בכפר  הייתי  לדעת שלא  כשנוכחה  לרווחה 

ניצלו.     

זוכרים את התקפת הטרור במינכן 1972 לאחר הרבה שנים
http://arielnet.com/ref/go/1108
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אן ביצעה תפקיד רגשי חשוב נוסף באותו זמן. כשהייתי 
שנים   8 בת  כבר  שהייתה  גפן,  בבתי  טיפלה  היא  במינכן 
באותו זמן. משימתה הייתה בין היתר לדאוג שגפן לא תדע 
על המאורעות שקרו במינכן בזמן היותי שם. למרבה המזל, 
שג’ורג’  כשנודע  גדולה  הקלה  הייתה  הצדדים,  כל  לטובת 
ואני שלמים ובריאים.  כמובן שנסיעה למזרח גרמניה הייתה 

הזדמנות נפלאה עבורי, אבל סיפקה לאן עוד סיבה לדאגה. 

הוכמות’  עם  נסעתי  אני  במינכן,  נשאר  שג’ורג’  בשעה 
למזרח גרמניה. נסענו שעות רבות בלילה במכונית המרצדס 
הישנה של המאמן. כנראה שנרדמתי בנסיעה, כי אני לא זוכר 

את מעבר הגבול בין שתי הגרמניות. 

לאחר שהגענו ללייפציג בבוקר, שוכנתי בחדר קטן במלון. 
כולנו היינו הרוגים מעייפות, והמשימה הראשונה הייתה שנת 

צהרים טובה וארוכה. 

כמובן,  במלון.  שקטה  ערב  לארוחת  כך  אחר  נפגשנו 
השיחות נמשכו אל תוך הלילה, והיה לנו הרבה על מה לדבר. 
ונסענו  מהמלון  המדענים  אחד  אותי  לקח  בבוקר  למחרת 
למרכז הספורט לארוחת בוקר. האוכל היה טעים ומוגש היטב. 

ימי  לי את  הספורטאים אכלו בארבע מסעדות שהזכירו 
ויטמינים  וכלל  היטב  תוכנן  הוא  מגוון.  היה  בוויומינג. המזון 
מתאימים עם איזון נכון בין חלבונים ופחמימות. הספורטאים 
גם  והייתה  שלהם,  הספורט  מקצועות  לפי  מחולקים  ישבו 
הפרדה בין בנים לבנות. שאלתי את המדען מדוע, והוא השיב 
גם  הסביר  הוא  הבנים.  מזו של  שונה  הבנות  שהדיאטה של 
שלכל ענף ספורט יש דיאטה מיוחדת שנבנתה על ידי מומחי 
תזונה. יש אפילו תפריט נפרד לכל ספורטאי. אם שחיין מסוים 
זה  לכך.  יתוכנן בהתאם  ליותר חלבונים, התפריט שלו  נזקק 
היה כל כך שונה מטבלת האימון האולימפי שלנו בישראל! 
בזמני, המזון שלנו היה מוקצב וקיבלנו חלבונים פעם בשבוע, 

לא בכל יום כמו במזרח גרמניה. 

ד”ר  המדענים,  אחד  עם  נפגשתי  הבוקר  ארוחת  לאחר 
כל  את  בפניי  לחשוף  יכול  שאינו  לי  הסביר  הוא  שמידט. 
סודות אימון הספורטאים במזרח גרמניה. הניצחונות הרבים 
ספק  לכל  מעל  מוכיחים  ובאולימפיאדות  העולם  באליפויות 

שמזרח גרמניה עושה משהו שמדינות אחרות לא עושות.

“טוב, אז מה אתה כן יכול לספר לי?” שאלתי.

ההרצאה שלי בכנס המדעי במינכן ב 1972 באולימפיאדה
http://arielnet.com/ref/go/1109
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מגיל  מתחילים  אנחנו  כל  “ראשית  חייך,  הוא  “אוקיי”, 
מאד צעיר. לכל הילדים יש חינוך גופני כבר מגיל הגן. המורים 
לחינוך גופני בבתי הספר היסודיים והתיכונים עוברים הכשרה 
יודעים  גופני בלייפציג. מורים אלה  מיוחדת במכונים לחינוך 
איך להעריך יכולות של ילדים צעירים ואיך לעודד ספורטאים 
צעירים מוכשרים. יש גם תמיכה בלתי רגילה במועדוני ספורט 
בית ספריים ואגודות ספורט. בקבוצות ספורט אלו מזהים את 
לגמישות  לקפיצות,  לספורט,  במיוחד  שמתאימים  הצעירים 
ולמיומנויות אתלטיות אחרות. מכיתות ט’ וי’ האימון מתחיל 
כאשר  שלהם.  העתידיים  למקצועות  יותר  ספציפי  להיות 
לאחד  מועברים  הם  לאימונים,  כמתאימים  ילדים  נבחרים 
ולהתאמן.   ללמוד  שם,  לחיות  כדי  שלנו  הספורט  ממרכזי 

המימון לכל מרכזי הספורט וציודם בא מהממשלה”. 

הנדתי בראשי. עד כה לא שמעתי משהו יוצא דופן, שהיה 
שונה מהתנסותי שלי כזורק דיסקוס או הודף כדור ברזל. לא 

התגלה שום קסם!

ד”ר שמידט המשיך, “בגיל 12 או 13 הילדים נחשפים 
לכל מגוון התרגילים. התרגילים מותאמים בהרמוניה מושלמת 
להתפתחותם הביולוגית. ככל שהם מתבגרים, אנחנו מוסיפים 
אלה  מוכשרים  ילדים  ועוד.  דחיקה  מתיחות,  משקולות,  גם 
נשארים בבית הספר עד שעה 2, ואחר כך עובדים ארבע או 
שהוכשרו  מאמנים  בחברת  הגופני  אימונם  על  שעות  חמש 
לכך. ההצלחה מושגת כתוצאה מההתלהבות והמחויבות של 

הספורטאים הצעירים האלה”.

“אבל זה בדיוק היה הסיפור שלי בישראל. עבדתי כל יום 
והדפתי  דיסקוס  זרקתי  הגופני,  וכושרי  כוחי  את  לשפר  כדי 

ניתוח ביומכני של לוסיס, שיאן עולמי בהטלת כידון
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כדור ברזל בכל יום. התאמנתי בין השיעורים, אחרי השיעורים 
ובכל רגע פנוי שהיה לי”, אמרתי לד”ר שמידט. 

הוא הגיב להערותיי על ידי סיפוק היבט נוסף להיגיון של 
השיטה. “אבל אני פיתחתי את הרעיון של תוכנית האימונים 
ילדים ואנשים  שמבוססת על הפילוסופיה של מארקס עבור 
צעירים. יש פסקה בספרו של פרידריך אנגלס שמתארת את 
“דרכי העבודה עם קופים על מנת להפכם לאנושיים”. זה גורם 
ששתול בתוך שיטת האימון הספורטיבי שלנו.  במילים אחרות, 
באמצעות  צעיר  אדם  לפתח  יכולים  אנחנו  ורך  צעיר  בגיל 
בכיוון  הגוף  ולאמן את  לעצב  שנועדו  מיוחדת  אימון  שיטות 

המיוחד שאנו רוצים”.
לילדים  להתייחס  רגילה,  לא  גישה  הייתה  זאת  לדעתי 
כמו לקופים שמנסים לאלפם להיות בני אדם. תהיתי לעיתים 
קרובות מה הוא חשב על ילדים שהכיר באופן אינדיבידואלי 
לילדים.  ואהבתי  מרגישותי  נובע  בוודאי  זה  רווחתם.  ועל 
כשאני נזכר בשיחה זו, שנים רבות אחר כך, אני תוהה מה היו 

רגשותיו האמיתיות בנוגע לאנשים צעירים.
ד”ר שמידט האמין שאימון הוא המפתח. כך, תשומת לב 
מיוחדת הוקדשה לכל מחנה אימונים בקשר לתרגילים וכושר. 
עד כה לא ראיתי הבדלים בין האימון שלי לזה של ספורטאי 

מזרח גרמניה. אולי בהמשך אגלה משהו.
ד”ר שמידט ואני הלכנו לאולם הכנסים המרכזי ולהפתעתי 
ראיתי שם את כל המאמרים שפרסמתי בכתבי עת מדעיים 
בנושאי ביומכניקה וסטרואידים אנאבוליים.  לכל פרסום היה 
צמוד תרגום לגרמנית. בשבילי זה היה שוק. אחד מהפרסומים 
שמידט,  ד”ר  של  ליבו  תשומת  את  במיוחד  שמשך  שלי, 
מגרמניה  הברזל  כדור  הודפי  של  הצלחותיהם  “ניתוח  היה 
גרמנים  מזרח  האתלטיקה.  ברבעון  פורסם  הוא  המזרחית”. 
להבין  ניסיתי  ואני  זה,  ספורט  בענף  העולמי  בשיא  החזיקו 

מדוע. 
היה  במבוכה  גרמניה  מזרח  מדעני  את  שהותיר  מה 
כדי  שלהם  הספורטאים  עשו  מה  בדיוק  לחשב  שהצלחתי 
של  האטה  בלי  טכניקה  פיתחו  הם  זהב.  במדליות  לזכות 
הרגל הקדמית לפני שהיא מגיעה לקו. במילים אחרות, הרגל 
הקדמית ממשיכה להאיץ עד שהקו עוצר אותה. אחרי שהרגל 
הקדמית מגיעה לקו הרגל האחורית נוגעת בקרקע. זה היה כמו 
להפעיל את הבלמים.  קיר מבלי  לתוך  נהג שנוסע במהירות 

לשמשה  מבעד  בעוצמה  קדימה  יעוף  הנהג  כזה  במקרה 
הקדמית  הרגל  עצירת  הברזל,  כדור  הודף  בשביל  הקדמית. 
היא התנגשות המכונית בקיר, והכדור הוא הנהג שעף קדימה. 

טכניקה זו הניבה הרבה שיאי עולם ומדליות זהב אולימפיות.
שפיתחתי,  מהטכניקה  עמוקות  התרשמו  המדענים 
השתמשו.  הם  שבה  מזו  בהרבה  מתקדמת  הייתה  היא  כי 
ועיפרון.  נייר  בשקופיות,  שימוש  עשו  הם  שלהם  בחישובים 
על  הסתמכו  הם  אך  ידנית,  בצורה  עשו  הם  החישובים  את 
המשוואות הניוטוניות עליהן הסתמכתי גם אני. הם התפלאו 
גרמנים מבלי שהייתי  שגיליתי מה עשו הספורטאים המזרח 
פיזית נוכח שם. המכשירים הטכנולוגים בהם השתמשתי עלו 
על השיטות הפרימיטיביות בהן הם השתמשו. למרות שגם הם 
וגם אני השתמשנו באותן נוסחאות של ניוטון, יכולתי להגיע 

ניתוח הדיפת כדור ברזל של ספורטאי 
מזרח גרמני
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לתוצאות מדויקות יותר, במהירות רבה יותר, ועם פרטים רבים 
יותר.  

הביקור המשיך, והם הביאו אותי לחדר האימונים שלהם, 
שם ראיתי למרבה הפתעתי את המכונה שלי, זו שאני יצרתי 

עבור יוניברסל ג’ים, ניצבת בגאון באמצע החדר. 

“וואו!”, אמרתי, “מהיכן השגתם את זה?”

המאמן חייך ואמר, “זה נעשה בגרמניה המזרחית”.

פרטיה,  כל  על  רבה  בדייקנות  המכונה  את  העתיקו  הם 
כולל המסב. בדיוק כמו שתואר בפטנט שלי. 

גם  צחקתי.  מקום”  בשום  סודות  יותר  שאין  רואה  “אני 
הם צחקו ושאלו, “מה עם המכונה הסודית שאתה עובד עליה 
עבור יוניברסל ג’ים? זאת עם המחשב בתוכה? מכונת התרגול 

האינטילגנטית?”

עניתי, “יהיה עליכם לחכות לה”. 

ב 1995 רכש אחד המדענים שלהם, ד”ר צינר, את מכונת 
חלוקה  הייתה  לא  כבר  זה  התרגול הממוחשבת שלי. בשלב 
בין גרמניה המערבית והמזרחית, לאחר נפילת חומת ברלין. 
עד היום הם ממשיכים להשתמש במכונה זאת כדי לאמן את 

הספורטאים שלהם ולמטרות מחקר. 
 OSP  ) Olympiastützpunktל הוזמנתי  ב 1995 
הביקור  על  כתבו  הם  יומיים.  בן  עבודה  לביקור  בברלין    )
העבודות  תרומת  את  בהזכירם  בעיתונים,  החדשות  במדורי 

שלי למרכז שלהם.
לאחר שהראו לי את המכונה המועתקת שלי, הם המשיכו 
קשה  שמו  שאת  מדען  עם  הכרה  לי  עשו  המודרך.  בסיורם 

לשכוח, ד”ר ישראלי. 
“אתה ישראלי?” מיד שאלתי אותו.

“לא” הוא השיב.
“אתה יהודי?” שאלתי.

מדעני ספורט רוסים ומזרח גרמניים
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שוב הייתה תשובתו “לא”. 
זמן קצר  הגיע אליו השם העברי.  כיצד  תמיד התפלאתי 
לי שהוא ראש מרכז  נודע  ישראלי  לאחר שפגשתי את ד”ר 
התרופות של כל מרכזי הספורט. זה, כך הבנתי אחר כך, היה 

בעל משמעות רבה.
שלי,  מאמריי  בו  האולם  אל  חזרנו  הסיור  בהמשך 
ובין  ביני  הדיון  השולחן.  על  מונחים  היו  וגרמנית,  באנגלית 
התעניינו  הם  שעות.  נמשך  ישראלי,  ד”ר  כולל  המדענים, 
באחד  האנבוליים שהתפרסם  הסטרואידים  על  שלי  במחקר 
אם  לדעת  אותם  עניין  במיוחד  לפיסיולוגיה.  העת  מכתבי 
לביצועי האתלטים בגלל  הסטרואידים האנאבוליים מוסיפים 
שלי  המחקר  העצבים.  מערכת  בגלל  או  השרירים  מערכת 
הראה את ההשפעה על כוח השרירים ועל השילוב המוטורי. 
הייתה  שרירית(  )עצבית-  הנוירו-מוסקולרית  האינטרקציה 
פונקציה של מערכת העצבים שהשפיעה על הגדלת מהירות 
על  מצביע  זה  גילוי  השריר.  של  התנועה  יחידות  של  הגירוי 
יחידות  יותר  יכולה להפעיל או לגרות  כך שמערכת העצבים 
ולגרום בכך להתכווצות הבאה להיות מהירה  תנועה בשריר 
יותר. כך, הזמן בו השריר מתכווץ כתוצאה מגירוי עצבי שהגיע 
מחוט השדרה. “הזמן המוטורי”, היה קצר יותר תחת השפעם 
סטרואידים. הכוח היה חשוב, אבל המהירות הייתה חשובה 

יותר. 
בשנת 1972 היה השימוש של הספורטאים בסטרואידים 
שהם  במה  הם  השתמשו  גרמנים  המזרח  חוקי.  אנאבוליים 
שנים  ארוכת  תוכנית  הכינו   GDR מדעיות.  שיטות  כינו 
בחומרים  כפוי  שימוש  שכללה  שלהם,  העילית  לספורטאי 
אחרים.  אנאבוליים  וסטרואידים  טסטוסטרון  כמו  מעוררים 
המדינות  של  והיוקרה  התדמית  את  לחזק  הייתה  מטרתם 
הקומוניסטיות על ידי זכייה במדליות באליפויות בינלאומיות, 
כמו האולימפיאדה. אסטרטגיה זו נודעה באופן רשמי כתוכנית 
14:25. סמים סופקו לספורטאים בידיעתם או ללא ידיעתם, 
וגרמו לניצחונות באירועי ספורט בינלאומיים. מזרח גרמניה 
הייתה החלוצה והמובילה בתחום של השימוש בסמים לצורך 

הישגים ספורטיביים. 
בשנות השבעים הייתה חומת ברלין חלק מהגבול בין שתי 
הגרמניות. רשמית היא הגנה מפני המערב. מעשית היא שמרה 
על אזרחי מזרח גרמניה לבל ייחשפו למערב, בעוד הממשלה 

מחפשת דרכים להציג את עליונות הקומוניזם על יתר העולם. 
הבלחות חטופות של החיים מעבר לחומה הצביעו על מהפכה 
בספורט. ילדים מוכשרים במיוחד נחטפו לבתי ספר לספורט. 
מאמנים ומדענים השקיעו את כל זמנם במטרה לאמן אותם. 
חשיבות.  בעלי  לאומיים  לאירועים  הפכו  ספורט  פסטיבלי 
ספורטאים מצטיינים נהנו מחירות שלה לא זכו יתר האזרחים. 
זו הייתה המקבילה הקומוניסטית לתהילה ועושר – הם הפכו 

לפנים המייצגות של מזרח גרמניה. 
הופנתה   ,1976 ב  במונטריאול  האולימפיים  במשחקים 
תשומת ליבו של העולם למזרח גרמניה, אומה קטנה שלא היו 
לה בעברה הרבה ספורטאים מנצחים, מובילה עכשיו מצעד 
ניצחה  בשחייה  הנשים  נבחרת  זהב.  מדליות   40 עם  ניצחון 
ב 11 מתוך 13 תחרויות השחייה, הישג חסר תקדים. וונדי 
שלה  המתחרות  את  תיארה  אמריקאית  שחיינית  בוגליולי, 
באולימפיאדת מונטריאול, “הן היו נשים חזקות מאד, הן היו 
השחייניות  ארבע  היינו  מכונות.  שהן  חשבנו  מאד.  מהירות 
הטובות ביותר באמריקה, ובכל תחרות ניצחו אותנו המזרח 

גרמניות”. 
שנים:  עשרות  כמה  אחרי  רק  לאור  יצא  ההצלחה  סוד 
תוכנית לשימוש בסמים מעוררים בתמיכת הממשלה. מאחורי 
בראשות  לספורט,  גרמנית  המזרח  הפדרציה  של  הפטרונות 
מנפרד וואלד ובפיקוח השטאזי,  השתמשה הממשלה בסמים 
ידי  על  בינלאומית  יוקרה  להשיג  מתוכניתה  כחלק  אסורים 
קצווי  מכל  נאספו   12 בנות  ילדות  בספורט.  הישגים  הצגת 
הארץ, וללא ידיעתן ניתנו להן סטרואידים שלא נוסו על בני 
מתוכנית  כחלק  זה  כל  גבריים.  והורמונים  לכן  קודם  אדם 

האימונים שלהן. 
בסופו של דבר, מדליות הזהב הגיעו לספורטאים המזרח 
גרמניים עם תג מחיר כבד.  הנשים פיתחו סימני מין משניים 
ולב,  כבד  מחלות  גם  היו  נמוך.  וקול  גוף  שיער  כמו  גבריים 
יכולת להחזיק הריון, ואפילו מוות.  דיכאונות, עקרות, חוסר 
מנהיגי  כאשר   1974 ב  התחיל  בסמים  השיטתי  השימוש 
המפלגה נפגשו עם נציגי הספורטאים ודנו בשאלה מהי הדרך 
הטובה ביותר לזכות במדליות זהב ובתהילה בינלאומית. כך 
נולדה תוכנית 14:25. הנוהל התבסס על עבודתם של כימאים 
ומפתחי תרופות במעבדה סודית בלייפציג. גלולה בשם אורל-
שלהם.  ההורמונים  להגברת  לספורטאים  ניתנו  טורינאבול 
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גם בשם או-טי, הייתה סטרואיד אנאבולי  זו שנודעה  גלולה 
שהוא נגזרת של טסטוסטרון.

היו יותר מ 3000 סוכני שטאזי בין המדענים, המאמנים 
ואפילו הספורטאים, שדיווחו בסתר על כל תנועה של הקולגות 
שלהם. על הספורטאים היה להישמר ולהיזהר במוצא פיהם. 
שאלות פרובוקטיביות או התבטאויות לא מתאימות גררו מיד 

עונשים. 

הספורטאים המבטיחים ביותר קיבלו O-T וסטרואידים 
ומהירות  וחזקים  גדולים  שרירים  פתחו  אחרים,  אנאבוליים 
דומים  אלה  וסמים  מאחר  גדלה.  שלהם  העצבית  התגובה 
כי באופן טבעי  נשים,  על  בעיקר  לטסטוסטרון, הם השפיעו 

כמעט שאין טסטוסטרון בגופן. 

הרבה נערות לא הגיעו לבגרות מינית כשהתחילו לקחת 
את הכדורים. הדבר נשמר בסוד גם מהוריהן. שחיינית מזרח 
גרמנית קתרינה בולין תיארה את הלפני ואחרי לקיחת הסם. 
“טיפות, הזרקות, כדורים, כל זה היה נורמלי בזמן האימונים. 
ולא  לשאול  מה  ידעתי  לא  כי  מוזר  לי  נראה  לא  דבר  שום 
חשדתי בכלום. לא בין לילה התחלתי להיראות כגבר. זה קרה 
זה  אך  בעצמי,  לכך  מודעת  הייתי  לא  לאט.  לאט  בשלבים, 
ניכר לעיניי הסובבים אותי. אם לבשתי חצאית או שמלה, אם 
התאפרתי או ענדתי תכשיטים, זה הלך ונהיה גרוע. קראו לי 

טרנסווסטיט או הומו, וזה גרם לי לשוק”.
בשנות השמונים אסרו על שימוש בסטרואידים בספורט. 
בצורה  בהם  שהשתמשו  אלה  את  לתפוס  נאבקו  מדענים 
ביקשו   ,1983 ב  אמריקה  כל  במשחקי  יותר.  מתוחכמת 
המארגנים ממדענים מערב גרמניים לבנות מעבדה כדי לבחון 

ד”ר צימר ואני במרפאה בברלין
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שימוש לא חוקי בסמים. זו הייתה הפעם הראשונה שתוצאות 
בסטרואידים  השימוש  הציבור.  לידיעת  הגיעו  רבות  חיוביות 
בספורט  בסמים  להשתמש  האפשרות  בעוד  אך  התפשט. 
הייתה קיימת, עדין היו הבדלים בין השיטות של מזרח גרמניה 
היה  גרמניה  במזרח  בספורט  בסמים  שימוש  העולם.  לשאר 
שונה מזה שנעשה במערב אבל גם שונה מזה שנעשה בחלקים 

אחרים של המזרח.
עם  בשילוב  שמאליות  אידיאולוגיות  לקדם  התשוקה 
התקדמות ברפואה הובילו את GDR להשתמש בספורטאים 
שלה ככלי תעמולה. הפוליטיזציה של הספורט הפכה לתמה 
תחרויות  השנייה.  העולם  אחרי מלחמת  בעולם של  מרכזית 
ועוד  העולם  גביע  האולימפיים,  המשחקים  כמו  בינלאומיות 
לאירועים  הפכו  הן  שלהן.  הספורטיבי  המוניטין  את  איבדו 
בהם הדגש עבר לתשומת לב מוגזמת של אמצעי התקשורת, 
תרבות  של  העלייה  לאומית.  וליוקרה  כספית,  לתמיכה 
הספורט ב GDR הייתה כנראה תוצאה של המציאות אחרי 
בריאותי  במצב  מדוכאים,  רעבים,  היו  כשאנשים  המלחמה, 
ירוד, משוועים למנהיגות שתוביל אותם.  רוב מרכזי הכושר 
ומה  נהרסו בהפצצות הכבדות של סוף המלחמה,  והספורט 
גרמניה  על  כשהשתלטו  הסובייטים  ידי  על  נלקח  שנשאר 
  DSA, את  ליצור  החליטו   GDR שלטונות  המזרחית, 

Deutsche Sportausschuß((. ועד הספורט הגרמני.
מזרח גרמניה עשתה חיל בתחום הספורט. באולימפיאדת 
זכו המזרח גרמנים ביותר מדליות מעמיתיהם ממערב  טוקיו 
אחת.  בנבחרת  הגרמניות  שתי  היו  עדין  זה  בשלב  גרמניה. 
באולימפיאדת מקסיקו ב 1968 נכנסה מזרח גרמניה לראשונה 
כנבחרת עצמאית, ועלתה על נבחרת מערב גרמניה במספר 
המדליות. זה חזר על עצמו במינכן 1972. המספר הכולל של 
המדליות שבהן זכתה GDR  במשחקי אולימפיאדות הקיץ 
 192 זהב,  מדליות   203 היה   1988 ועד  מ1956  והחורף 

כסף, ו- 177 ארד. 
לנוער,  ספורט  במרכזי  התחרו  גרמניה  מזרח  ילדי  רוב 
שם צדו נציגי הממשל כישרונות צעירים. המתאימים נשלחו 
למנות אימונים אולימפיים. מילדים אלה ציפו להגיע להישגים 
הכל  לעשות  מוכנה  הייתה  והממשלה  גדולים,  וניצחונות 
היה  פירושה  ומדעית  רפואית  התקדמות  זאת.  להבטיח  כדי 
חיזוק  גדילה,  הורמוני  אמפטמינים,  בסטרואידים,  ששימוש 
הדם היו הליכים מקובלים כחלק מהאימונים של הספורטאים.

ואסונות  גרמניה  מזרח  עבור  נפלאות  היו  התוצאות 
אבל  מדויקים,  מספרים  אין  הספורטאים.  עבור  מוחלטים 
מעריכים ש 10,000 ספורטאים נפלו קורבן לתוכנית הסמים 
הממשלתית. לא רק שהוליכו אותם שולל במרכזי האימונים, 

אלא גם התעללו בבריאות שלהם.   
ספורטאיות, חלקן בגיל ההתבגרות, חוו תופעה שנקראת 
זכריים  גופניים  מאפיינים  התפתחות  שפרושה  ויריליזציה, 
הורמונים  ידי  על  בעיקר  נגרמות  אלו  תופעות  נקבות.  אצל 
סבלו  וספורטאיות  ספורטאים   1000 לפחות  אנדרוגנים. 

מנזקים פיסיולוגים ופיסיים. 
 התוצאה הייתה שכל הניצחונות הספורטיביים של מזרח 
לשעבר  רופאים  תרופות.  או  לסמים  תודות  הושגו  גרמניה 
הסמים,  של  לוואי  מתוצאות  שסבלו  לשעבר,  וספורטאים 

נאבקו והביאו את מנהלי וקברניטי הספורט לבית המשפט. 
ב  ימים.  האריכה  גרמני  המזרח  הספורט  של  האגדה 
1977, הודפת כדור הברזל אילונה שלופיאנק, שמשקלה היה 
במשחקי  אנאבוליים  לסטרואידים  חיובית  נמצאה  ק”ג,   93
ליד  קריישה  מעבדת  זמן,  באותו  בהלסינקי.   אירופה  גביע 
דרזדן עברה לרשות הממשלה. למעבדה זו יצאו מוניטין שהיא 

ביצעה  בדיקות של 12,000    
ספורטאים מזרח גרמנים. 

גרמניה  עם   GDR התאחדה   ,1990 לאוגוסט,   26 ב 
הוכחות  ונמצאו  השיאים  תיקי  נפתחו   1990 ב  המערבית. 
שהשטאזי, המשטרה החשאית של מזרח גרמניה, פיקחה באופן 
שיטתי על תוכנית מתן הסמים לספורטאים החל מ 1971 עד 
האיחוד של הגרמניות ב 1990. שימוש בסמים בספורט היה 
נהוג גם במדינות אחרות, קומוניסטיות וקפיטליסטיות, אבל 
רק במזרח גרמניה זה נעשה על ידי הממשלה כחלק מתוכנית 
חלק  היה  זה  כאן  ידה.  על  מפוקח  והיה  הספורטאים  אימון 
ללא  נעשה  זה  קרובות  לעיתים  הממשלה.  של  מהמדיניות 
ידיעתם של הספורטאים, חלקם היו בני 10 שנים באותו זמן. 
ההערכה היא ש 10,000 ספורטאים לשעבר נושאים צלקות 

פיסיות או נפשיות של התעללות על ידי שימוש בסמים. 
סטרואיד,  פיתחו  גרמנים  שהמזרח  הוכח  יותר  מאוחר 
 .14 בני  לספורטאים  אותו  ונתנו  מלאכותי,  אפיטסטוסטרון 
לצעירים אלה לא הייתה סיבה לחשוד שמשהו לא בסדר עם 
הם  האימונים.  תקופת  במהלך  לבלוע  להם  שנתנו  הכדורים 
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סמכו על כל מי שהיה סביבם. לרוע המזל, תופעות הלוואי של 
הסטרואידים האנאבוליים נמשכות לפעמים לכל החיים. 

לתת  שהוכרחו  טענו  הם  לדין,  הרופאים  הובאו  כאשר 
האישית  ההתרשמות  השטאזי.  ידי  על  האלה  הכדורים  את 
שלי מביקורי בלייפציג הייתה שמדענים אלה ידעו היטב מה 
מה  ידעו  לא  הם  שאולי  להגיד  אפשר  להגנתם  עושים.  הם 
ההשפעות ארוכות הטווח של החומרים לאלה, אבל אין ספק 
והנערות  הנשים  הקצר.  לטווח  היטב את ההשפעות  שהכירו 
מהגברים  יותר  הסטרואידים  של  הלוואי  מתופעות  סבלו 

והנערים.
שימוש בסמים לשיפור ביצועים לא היה חדש בגרמניה. 
מגוון  לתת  היטלר  הורה  השנייה,  העולם  מלחמת  במשך 
חדורים  שיהיו  כדי  והוורמאכט   SS ה  לחיילי  סטרואידים 
הפקודות.  בביצוע  יותר  ונחושים  אכזריים  ויהיו  קרב  ברוח 
כבר ב 1941 שמו לב משקיפים של הצבא האדום הסובייטי 
ולמות  להילחם  הגרמנים  החיילים  של  המוגזמת  לנכונותם 

למען הרייך השלישי. 
הנערות הספורטאיות הפכו לבעלות מום למען התהילה 
המדעי  הידע  את  לקחו  המדענים  המזרחית.  גרמניה  של 
קדימה  גדול  צעד  אותו  והובילו  הנאצית  בתקופה  שהופיע 
כדי לעשות ניסוי בהנדסה אנושית. הייתה להם מטרה אחת: 

להפוך את גרמניה המזרחית מגרורה סובייטית חסרת חשיבות 
לענקית עולמית בשדה הספורט התחרותי. 

בהקשר זה, המשחקים האולימפיים היו פסגת השאיפות 
המטרה,  למען  מוקדשים  היו  דבר  וכל  האנשים  כל  שלהם. 
כולל השקעה מרבית של כספים. למרבה הצער, המדענים גילו 
שהסמים משפיעים על הנפש ולא רק על הגוף. לפעמים לאחר 
לקיחת הסמים, הספורטאים – כמו גם חיילי יחדות העילית של 
היטלר – דיווחו על הרגשה של היותם בלתי מנוצחים, מלאי 
אנרגיה ובעלי יצר מיני בלתי ניתן לשליטה. בתחילת התוכנית 
היו נערות בנות 14 שהחלו להשתולל מבחינה מינית בצורה 
מוגזמת. המאמנים והרופאים שלהן התעלמו מהתנהגות זו כל 

עוד הן הביאו תוצאות בבריכה או על המגרש.  

המזרחית  גרמניה  להצלחת  המפתח  שהתברר,  כפי  אז, 
בהשגת המדליות היה במעבדת הסמים של קריישה. המעבדה 
הוקמה ב 1977 ושימשה כדי להבטיח ולשלוט בכל ביצועי 
עליה  ולמדתי  זו  ביקרתי במעבדה  לא  התרופות הממריצות. 
והוצאה מחוץ לחוק.  כמו הרבה אחרים, רק אחרי שנסגרה 

ד”ר יוכן צימר
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אם מתעלמים מתוכנית הסמים שלהם, המזרח גרמנים נראו 
לי שיטתיים, מדעיים ויעילים. 

דבר אחד היה ברור: ארה”ב לא יכלה להתחרות בתוכנית 
של גרמניה המזרחית בהצלחה כי האחרונה הייתה מווסתת, 
יעילה, ובעלת מחויבות. ארה”ב הסתמכה על DNA וכישרון, 
כישורי  את  להעלות  מאורגנת  תוכנית  לה  הייתה  לא  אבל 
הביצועים או את רמת ההישגים. אף ספורטאי בארה”ב לא 
לאופטימום,  ולהביאה  הפיסית  יכולתו  את  לשפר  היה  יכול 

בהשוואה להצלחה של ספורטאי גרמניה המזרחית.
חזרתי מגרמניה המזרחית והצטרפתי לחבריי הישראלים 
חבריהם  על  שהתאבלו  מהעולם,  נוספים  ולספורטאים 
שנרצחו. עמדנו בשדה חשוף לשמש, מוקפים באנשים מכל 
אתי  גלעד, שהיה  הוותיק  חברי  בכינו.  וכולנו  הגלובוס,  רחבי 
בוויומינג, עמד לצידי. מצידי השני עמד יריב, מי שהיה המאמן 
זה  והעצב אפשר היה למשש. היה  הראשון שלי. את האבל 
היינו   . להתאבל  כדי  נפגשו  הארצות  כל  בו  בזמן  אחד  רגע 
אלה  שהתחרו  מדינות  נציגי  מאשר  ספורטאים  יותר  כולנו 
באלה. כל איש ואישה ידעו מה הספורטאים הישראלים עברו 
בשדה האימונים ובחדרי הכושר כדי להגיע למעמד זה, ואיך 

הם נרצחו ללא רחם בשיא פריחתם.
המדינות הערביות ורוסיה הסובייטית היו היחידות שסירבו 
להוריד את דגלם לחצי התורן. עלבון נוסף היה כשהמחבלים 
זו  ללוב.  הגיעו  ארונותיהם  כאשר  כגיבורים  התקבלו  המתים 

הייתה הצגה דוחה ואומללה של ניצחון.
לישראלים  קשים  היו  האולימפיאדה  של  הימים  שארית 
ולי. הייתי מעדיף שיבטלו את יתר התחרויות. הקשבתי לטיעון 
ניצחו.  שהם  למחבלים  תראה  האולימפיאדה  סגירת  כאילו 
אולי, מנקודת מבט אחת, זו הייתה החלטה נכונה. מצד שני, 
זה היה קשה לנו במיוחד להיות מוקפים בספורטאים ואירועי 
ספורט שממשיכים כרגיל כשצל כבד של אבל רובץ עלינו. אני 
זוכר שג’ים מוריי מלוס אנג’לס טיימס כתב, “באופן מפתיע, 

הם ממשיכים עם זה. זה כמעט כמו לרקוד בדכאו”.
לארה”ב.  ואני  דאלס  ג’ורג’  חזרנו  המשחקים  כשנגמרו 
אחרי שחזרתי, ידעתי שעלי לעשות משהו אחרי מה שראיתי 
במזרח גרמניה. שיטות האימונים שלנו צריכות להשתנות אם 
אנחנו רוצים שספורטאים אמריקאיים ימשיכו לזכות בעתיד 
זמן לא היה לארה”ב מרכזי אימונים.  זהב. באותו  במדליות 

ספורטאים התאמנו באוניברסיטאות, במועדונים, או במחנות 
כמו זה שקיימנו במכללת דארטמות’. הייתי משוכנע שארה”ב 
יכולה לעשות טוב יותר מזה. יתכן שהיו לנו ספורטאים טובים 
רק מפני שהייתה לנו אוכלוסייה גדולה והיה לנו מאגר גדול 
לבחור מתוכו. אך לספורטאים אלה לא הייתה תוכנית שתדע 
יש  לאמריקה  היכולת שלהם.  לאופטימום של  אותם  להביא 
וציוד מצוין, אבל מה שאנחנו צריכים זה  טכנולוגיה מצוינת 

.DNA שיטה שתשלב טכנולוגיה עם
כמו כן, לא הייתה תמיכה כספית מספקת. במזרח גרמניה 
ממשלתי  גוף  באיזה  או  בצבא  היו  הספורטאים  ובריה”מ 
אחר, והם קיבלו תשלום כדי לעשות את מלאכתם. בהחזיקם 
במשרות ממשלתיות, לא שלימו להם כדי לשחק והם נשארו 
בגדר חובבים, כפי שמוגדר בחוקי האולימפיאדה. לא הייתה 
שיטה כזאת בארה”ב, והספורטאים האמריקאים היו צריכים 
להמשיך  מנת  על  בעצמם  לתמוך  משרות  לעצמם  למצוא 
הוגנת,  ולא  קשה  הייתה  הזאת  הסתירה  כחובבים.  להיחשב 
אבל פירושה היה שעל האמריקאים למצוא דרך חכמה כדי 
השיטה  את  להמציא  עלינו  היה  האיזון.  חוסר  על  להתגבר 
הייחודית לנו כדי שהספורטאים שלנו יוכלו להפיק את המרב 

ולגבור על מדינות הגוש המזרחי באולימפיאדה הבאה.
דרך  למצוא  עלי  היה  עכשיו  שלי.  המשימה  הייתה  זו 
אותן.  ולשכנע  לספורט  האחראיות  הרשויות  עם  לתקשר 
לרוע המזל לא יכולתי לעבוד די מהר. במשחקי הקיץ הבאים 
את  גרמניה  מזרח  לקחה   ,1976 ב  במונטריאול  שהתקיימו 
 13 מתוך   11 השיגה  היא  בשחייה.  בעיקר  המדליות,  רוב 
מהתכונות  אחת  היא  סבלנות  אבל  הראשונים.  המקומות 
החזקות שלי, ואני המשכתי לעבוד על שיפור שיטות האימונים 

של הספורטאים האולימפיים בארה”ב.
כשחזרתי לאמהרסט נכנסתי חזרה לעניינים. היו לי כיתות 
היו   .CBA של  הפרויקטים  עם  לאן  לעזור  עלי  והיה  ללמד 
עבדה  פרויקטים שאן  להשלים,  פרויקטים חשובים  כמה  לנו 
עליהם כאשר הייתי במינכן. החברה שלנו הצליחה יפה והיינו 
צריכים להמשיך עם תוכנית העסקים שלנו. הדברים הצליחו 
 ,CBA מעל מה ששיערנו. אחרי שטיפלתי הפרויקטים של ה
עם  לדבר  הלכתי  בהצלחה,  מולאו  באוניברסיטה  ומשימותיי 
בעצמותיי,  בער  זה  נושא  האולימפי.  הספורט  על  הממונים 

ורציתי שהוא יבער גם בעצמותיהם.
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