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זו היתה עוד תחרות התעמלות שגרתית בליגת המכללות האמריקאית ) (NCAAבפברואר של
 .2015שלבי הילטון ,מתעמלת אוניברסיטת קנטקי ,עלתה לתרגיל הקרקע בידיעה שהיא
המתעמלת הטובה ביותר על המכשיר בקבוצתה ,היא הקלף החזק .מה שהיא לא ידעה היה,
שהפס הראשון שתבצע באותה תחרות ישנה את חייה.
היא החלה את הריצה ,ביצעה פליק-פלאק ועלתה לדאבל סלטה בקיפול ,כאשר באמצע הסלטה
השניה משהו קרה – נראה היה כאילו שלבי פשוט החליטה שהיא לא ממשיכה את האלמנט
באמצע הביצוע .כשהיא עדיין עם הידיים למעלה ,היא פשוט נפלה לקרקע ,לתדהמת הקהל,
השדרנים ,חברותיה לנבחרת ובעיקר – לתדהמתה .נפילה קשה ומסוכנת שיכלה להיגמר גרוע.
מי שמכיר את הענף וראה לא פעם מתעמלים שלא צולחים אלמנט ישימו לב מיד שמדובר
בנפילה לא רגילה – משהו שם פשוט לא ברור ,אחרי כל כך הרבה אימונים וחזרות – מתעמלים
ברמה שלה לא מפסיקים תרגיל באמצע לאחר שעלו לאוויר:

לחצו לצפייה בסרטון ביוטיוב

מיד עם פינויה לבית החולים ,שלבי נשלחה לעשות בדיקת  CTכדי לוודא שלא קיבלה זעזוע מוח,
הליך שגרתי לאחר נפילות מסוג זה .אלא שתוצאות הבדיקה גילו משהו שאף אחד לא ציפה לו –
בראשה נמצאו ארבע נקודות לא ברורות ולאחר בדיקת  MRIהתגלו כגידול סרטני ,כזה
שבדרך-כלל מופיע אצל נערים בנים בני פחות מ.16-
וכך ,מצאה את עצמה הילטון ,תלמידת קולג׳ צעירה ,בריאה ,ספורטאית מגיל קטן ,עוברת
טיפולים כימותרפיים והקרנות ,עוזבת את הלימודים ומתמקדת במטרה החדשה שלה – מלחמה
על חייה .בראיון למגזין מקומי בקנטקי סיפרה שהחלק הכי קשה בתקופת האשפוז וההתמודדות
שלה עם המחלה לא היה הטיפולים המתישים שעברה ,אלא הריחוק מחיי הקולג׳ ומתחרויות
ההתעמלות ומהחיים האקטיביים אליהם היתה רגילה .מצד שני ,קרו גם דברים מאוד מרגשים
באותה תקופה – ״לא חשבתי שלכל-כך הרבה אנשים אכפת ממני״ ,היא סיפרה .היא זכתה
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להאשתג מיוחד בשבילה –  ,#shelbystrongקיבלה אינספור איחולי החלמה וכרטיסי ברכה
למשל מאוניברסיטת אוקלהומה ,היריבה של אוניברסיטת קנטקי באותה תחרות בה שלבי נפלה.
מתעמלת העבר האולמפית שנון מילר ,שהחלימה בעצמה מסרטן ,ביקשה לפגוש אותה אישית,
ונרשמו מחוות דומות נוספות .זאת לצד דף התרמה שקם למענה ובעזרתו המשפחה הצליחה
לגייס מעל  62,000$לטיפולים שלה .״זה פתח עבורי הרבה דלתות״ ,מספרת שלבי ומוסיפה –
״פגשתי הרבה אנשים שעודדו אותי ,עד שכל הסיפור הרגיש לי כאילו מעז יצא מתוק ,למרות
שהיה לי ממש קשה״.
לאחר חודשים של טיפולים שלבי ומשפחתה קיבלו את הבשורות הטובות להם חיכו,
כשהרופאים הודיעו להם שלא נותרו בגופה תאים סרטניים .בעוד הרופאים לא יכלו בתחילה
להגיד לה איך המלחמה שלה במחלה תסתיים – הם כן ידעו להגיד שהיה לה מזל גדול ושתפסו
את המחלה ממש בשלבים הראשונים שלה .מי יודע מתי היא היתה מתגלה אם לא הנפילה
הגורלית באותה תחרות.
״הנפילה ההיא הצילה את חיי״ ,מסכמת שלבי בראיון וברגע שיכלה היא חזרה ללימודים
במטרה לסיים את התואר שלה.
בסרטון הבא מספרת שלבי על כל מה שעברה בימים שלפני התחרות ,בהם הרגישה לא טוב
ונשארה ימים שלמים בבית ,עד שהמאמנים שלה ביקשו שתלך לבדוק מה לא בסדר .למרות זאת,
היא החליטה להתחרות והשאר ,כמו שאומרים ,היסטוריה.

לחצו לצפייה בסרטון ביוטיוב
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באחד הימים של תחיל יוני ביקשנו בעמוד הפייסבוק שלנו ממתעמלות עבר ישראליות ליצור
איתנו קשר ולענות על שאלון קצר .את המטרה של ה״ראיון״ הוירטואלי שיצרנו לא כתבנו בפוסט
עצמו ,רצינו שהתשובות יהיו כנות ולא מכוונות לקראת נושא או אירוע מסויים .עכשיו הזמן
לספר שהתזמון לא היה מקרי .בין ה 21-ל 24-ביוני התקיימה בהדר יוסף אליפות ישראל לדרגות
הצעירות )עד ג׳וניור( .מדובר בתחרות הגדולה של השנה עבור רוב המתעמלות שהגיעו
להתחרות .הן עובדות קשה כל השנה ,עוברות מחנות אימונים ותחרויות במשך העונה וזאת
התחרות אליה מתנקזים כל שעות האימונים ,הלימוד של אלמנטים חדשים ,ליטוש וניקיון
התרגילים ,הצגתם לקהל ההורים והצופים וכמובן – התחרות עצמה שבסופה הוכתרו אלופות
ישראל חדשות .עבור רבות מהמתעמלות אליפות ישראל זה האירוע שיחקק בזכרונן גם הרבה
שנים אחרי שיסיימו את הקריירה התחרותית .מטבע הדברים ,עבור חלק מהמתעמלות היתה זו
תחרות מוצלחת והן יצאו עם חיוך גדול ,בעוד שלאחרות הלך קצת פחות טוב – אולי הלחץ
שיחק תפקיד מכריע ,אולי המעמד עירער את הביטחון ואולי ,כמו שקורה בסיטואציות רבות
בחיים ,הן פשוט קמו על הצד הפחות טוב שלהן באותו יום .בדיוק בשביל זה אנחנו מביאים
בפניכם את המחשבות ,הזכרונות והחוויות של  22מתעמלות העבר שלשמחתנו לא רק נענו
להשתתף בכתבה אלא גם ריגשו אותנו בתשובות מעניינות ובמסרים חשובים .מלבד לספר על
תקופת הקריירה שלהן ,ארוכה או קצרה ככל שהיתה ,ביקשנו מהן לתת עצה או טיפ למתעמלת
הצעירה שמתמודדת כיום עם מה שהן עברו פעם ,כדי לגרום לה להבין שהתעמלות זה לא רק
ספורט ,אלא הרבה מעבר -שלומדים גם מההצלחות וגם מהרגעים הפחות טובים ,שתחרות היא
הרבה יותר מזכייה בגביע ומדליה ובעיקר – שתלמד ליהנות מהדרך ,כי אלו הימים והאירועים
שיעצבו לה את החיים גם הרבה שנים לאחר מכן.
מתעמלות העבר שישתפו אתכם מיד בחוויות שלהן אינן עוסקות היום באופן ישיר בהתעמלות,
כלומר אינן מאמנות ,שופטות או כאלו שמעורות באופן יומיומי בענייני הענף כעיסוק העיקרי
שלהן .זו היתה דרישה שלנו – רצינו לראות כיצד תקופת ההתעמלות השפיעה ומשפיעה עליהן
עד היום ,גם כשהן עוסקות בדברים אחרים לחלוטין .בין המרואיינות ישנן נשות מחשבים,
קוסמטיקאיות ,מעצבות גרפיות ,נשים מתחום משאבי אנוש ,כאלו שעוסקות כיום בענפי ספורט
אחרים ,סטודנטיות וגם חיילות בצה״ל שסיימו לפני זמן דיי קצר את הקריירה התחרותית שלהן
לצד מתעמלות משנות השבעים ,השמונים והתשעים .בנוסף ,לא הגבלנו את ההשתתפות לענף
התעמלות המכשירים בלבד ,וגם לא הכרחנו את המשתתפות להזדהות ,כך שחלק מהתשובות
אנונימיות.
שנתחיל?
ביקשנו ממתעמלות העבר לספר לנו מהי
האסוציאציה הראשונה או הזיכרון הכי חזק
שעולה להן לראש כשמזכירים להן את תקופתן
כמתעמלות .היו כאלה שמיד נזכרו ב״ג׳ל
הנצנצים עם הריח החזק״ בו השתמשו
לתחרויות ,הקוקו המתוח והחזק שנתמך על ידי
המון סיכות מתכת ,בגדי הגוף והטייצים ,הריח
הדומיננטי של אולם ההתעמלות בו בילו כל יום
כמו גם ריחות של מזרונים ושל זיעה,

שי אדר
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המגנזיום שליכלך את הכל ,היבלות שגרמו תרגילי המקבילים ,חדר האוכל בוינגייט והפנימיה
שפעלה בשנות התשעים ועוד .מלבד סממנים חזקים של ריחות ושל לבישת בגדי הגוף
וההתארגנות לאימונים ולתחרויות ,יש גם זכרונות כמו ״לחזור כל יום הביתה עם פציעה חדשה,
ולהיות גאה בה!״ כפי שמספרת ענבר ,מתעמלת לשעבר במכבי קרית אונו וכיום סטודנטית
לתואר שני .שי אדר ,שהתעמלה בנבחרת האקרובטיקה של ענבל מאיו במודיעין וכיום
דוקטורנטית לביולוגיה שממשיכה לעסוק באקרובטיקה וקרקס כתחביב ,מספרת שמה שזכור לה
בעיקר הן הנסיעות המשותפות באוטובוס לתחרויות ולהופעות.
שי לב-ארי )גלייני( נזכרת בהרגשת השייכות לנבחרת ,להיות חלק מקבוצה ולייצג את העיר ואת
המדינה .לב-ארי התעמלה בחוג ברעננה בשנת  1994ולאחר מכן עברה לנבחרת תחת ידיה של
גלית פסטרנק-אור .היא זכתה באליפות ישראל לדרגה ב׳ בשנת  1998וייצגה את ישראל במספר
תחרויות בינלאומיות.
עוד דברים שהמתעמלות מיד נזכרו בהם היו תחושת העייפות בסיום האימון – ״עייפות טובה,
שמרגישים כל שריר בגוף״ ,אימוני הקורה המפחידים והחימום המשותף עם כל בנות הנבחרת.
דגנית חרמון )בעבר דוד( ,משתפת אותנו בזיכרון מאוד חזק
שלה – ״כשאני נזכרת בתקופתי כמתעמלת אני נזכרת באולם
ההתעמלות של הפועל קריית ביאליק ,אולם קטן עם אבזור
מינימלי ,היה לנו פס אקרובטיקה אחד ,מקבילים מדורגים
ועוד בד בודד 2 ,קורות וסוס קפיצות אחד .בחורף היה קפוא
ובקיץ לוהט ,ברור שלא היה ממוזג.״ ,היא מספרת ומוסיפה –
״אני זוכרת היטב את הריח של המזרנים ,את רעש הגשם ביום
חורף גשום ,את סטודיו המחול הקטנצ'יק שהיה בסוף
המסדרון .אני זוכרת את המשמעת ,לא היה דבר כזה לאחר ,מי
שאיחרה מצאה את עצמה בדרך הביתה ,כושר זה כושר ללא
עצירות או עיגולי פינות ובעיקר אני זוכרת את השמחה
והאושר לצד האכזבות וההתמודדויות .היה קשה אין ספק,
אבל בסוף העונה כשהתחרויות הגיעו והעבודה הקשה
דגנית חרמון בצעירותה
הובילה לזכיות והישגים אז כבר לא זוכרים שהיה קשה אלא
שהיה שווה .חרמון התעמלה בהפועל ביאליק אצל מירב
שניידר ,רותי רביץ ,מירב מרק ורותי גבל )ז"ל( ונזכרת גם
ב״חנות הפינתית בקריית מוצקין שם גרתי ,שהחזיקה בגדי גוף לא כמו של היום מנצנצים
וצבעוניים אלא פשוטים שהיום אף מתעמלת לא היתה מסתכלת בכלל לעברן .אני זוכרת את
מלאי בגדי הגוף שהיה לי ושהמאמנת שלי מירב שניידר הביאה לי כמתנה בגד גוף מיוחד בצבע
טורקיז מקושקש שמאוד אהבתי.״ כיום בנותיה של דגנית עושות את צעדיהן הראשונים בענף
באגודת מכבי פתח-תקווה.

אורן קריאף

אחד הדברים שהכי עניינו אותנו לדעת ,ועשויים לשמש גם
את מתעמלות ההווה בכך שיסייעו להן להבין שבעצם
היותן כל יום באולם האימונים הן לומדות הרבה מעבר
לאלמנטים ,הוא מה תקופת ההתעמלות תרמה גם
בהמשך החיים הבוגרים של מתעמלות העבר – מבחינת
ערכים לחיים ,ההשתייכות לנבחרת ,האימונים
וההתמודדויות עם הצלחות וכשלונות.
הדר שטראוס ,מתעמלת לשעבר במטה אשר ,מספרת על
כך ש״תקופת ההתעמלות תרמה לי בכך שהיא לימדה
אותי להיות חלק מקבוצה ,איך לקבל את כולם ,איך זה
לנצח אבל גם איך זה להפסיד״.
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אורן קריאף ,שהתעמלה באגודת עלה רעננה בעבר וכיום קצינה בקבע ,מספרת שלמדה כיצד
להתמודד עם פחדים – ״כשהייתי במשבר בגלל תרגיל בקורה ,המאמנת שלי ניסתה לגרום לי
לצאת מהמשבר ואמרה שהכל בראש ואז היא דימתה את הפחד שלי לפיל ורוד ,ואמרה -אם אני
אגיד לך לא לחשוב על פיל ורוד ,על מה תחשבי? על פיל ורוד ..בדיוק כמו הפחד״.
עדן ,מתעמלת מכבי ירושלים ופורבץ ג׳ים בעבר ,מספרת כך :״תקופת האימונים תרמה לי
בפיתוח השרירים ועיצוב הגוף ומעבר לכך זה דאג לי למסגרת של אחרי הלימודים ,מסגרת
שאליה אני מחוייבת להגיע מספר פעמים בשבוע״ ,והוסיפה – ״בהתעמלות מתקדמים במשך
הזמן וכל הצלחה חדשה משמחת אך אסור לשמוח יותר מידי כי אי אפשר לדעת מתי תגיע
הנפילה ,ענף הספורט הזה עוסק בנפילות יומיומיות וצריך לדעת להתגבר ולקום בחזרה על
הרגליים .אם על כל נפילה שלי הייתי מתעכבת ונתקעת – לא הייתי מתקדמת לשום מקום״ .עוד
מספרת עדן שההתעמלות לימדה אותה להכניס את החיים לפרופורציות ולאיזון ומעבר לכך
אולם האימונים היה המקום שלה לפרוק את כל המתח והעצבים ולנקות את הראש.

ניצן הרשקוביץ בצעירותה

ניצן הרשקוביץ ,מתעמלת הפועל ראשון לציון שבקרוב
תחל ללמוד בקורס מדריכים ,מספרת שההתעמלות
״לימדה אותי מהו לוח זמנים ,ושצריך להספיק
מקסימום במינימום זמן כמו גם בגרות מנטלית ,אחריות
על זמן ,בריאות וכל דבר שקשור באחריות אישית וחוזק
מנטלי ,שגבר עם הזמן״.
שי לב-ארי מספרת על כך שההתעמלות סייעה לה
בתחומי הישגיות ,התמדה ,״שקט פנימי שעוזר לי
להתמודד עם כל אתגר ,יכולת לתפקד באופן מיטבי
במצבי לחץ ומשבר ,להמשיך הלאה בכל הכח גם אחרי

כשלון וחשיבות של עבודה קשה״.
מלכה ,שהתעמלה עד גיל  12וכיום תרפיסטית במוסיקה במקצועה ,מספרת שההתעמלות
לימדה אותה ״להשקיע במה שחשוב לך ,פיתוח יכולת התמודדות עם קשיים ותיסכולים,
התמדה ,סבלנות ,התארגנות וניצול יעיל של הזמן ,ראייה קדימה והבנה שלוקח זמן עד
שמשיגים את המטרה ,שזה תהליך וגם – לא פחות חשוב ,להמשיך בפעילות גופנית כלשהי…״.
הילה אלפי אהרון ,שהחלה את דרכה בהפועל ת״א ולאחר מכן בעתודה עם מיכאי וסילבי
ברשטיאן ,בנבחרת ישראל ובפנימיית המחוננים בווינגייט )התעמלה בין השנים ,(1982-1991
משתפת – ״אני חושבת שתחושת היכולת שלי התעצמה ,ההתעמלות גרמה לי להרגיש שהכל
קטן עלי ושאין משהו שאני לא יכולה לעשות .הבנתי גם שלשם הצלחה אני נדרשת להשקיע
המון מאמץ ,ערך ההתמדה מאוד מוטמע בי וגם הערך להישגיות – שאם טובים במשהו צריך
להשקיע בו וללכת איתו עד הסוף ,אני מרגישה את זה
מאוד בהתנהלות מול הבנות שלי״ .כיום אלפי אהרון
עוסקת כמאמנת אישית ועובדת בעיקר עם אמנים.
גם דגנית חרמון מספרת על הערכים שהענף הטמיע בה
– ״"אין דבר העמוד בפני הרצון" עבורי זו אינה סיסמא –
אלו החיים .ההצלחות מגיעות רק בעבודה קשה ,אין
הקלות ואין ויתורים .תחושת המסוגלות שמתפתחת
כאשר מתגברים על הפחדים וצולחים מכשולים
ואתגרים זו מתנה לחיים .אני באופן אישי שמתי לב
שאני לא מסוגלת לאחר ויודעת לעמוד בזמנים ואין לי
ספק שהמקור הוא מהתקופה הזו״ .היא גם מוסיפה על
מה שעצם ההשתייכות לקבוצה נתן לה – ״היום אני
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נמצאת בעבודה שאמנם כל אחת מהצוות היא אישית ,אך כולנו חייבות לעשות כמיטב יכולתנו
על מנת להצליח ,בדיוק כמו מתעמלת אחת בתוך נבחרת אשר מבצעת את התרגילים על הצד
הטוב ביותר וכך תורמת בניקוד הקבוצתי״.
דין גביש ,מתעמלת עלה רעננה בעבר שממתינה כיום לגיוס ,מספרת בין היתר על פן נוסף
שההתעמלות לימדה אותה – הפרגון לבנות אחרות – ״ההתעמלות לימדה אותי שעל מנת
להצליח בחיים צריך להקפיד ולחכות לתוצאות בסבלנות ,ששום דבר לא בא בקלות ,בנוסף
למדתי משמעת עצמית גבוהה ,תחרותיות אך עם זאת לשמור על הכל מאוזן ולפרגן למנצחות,
שכישלון זה לא סוף העולם ושלכולם יש מעידות אך על מנת לצאת מכישלונות צריך לשאוף
להצלחה״.
הנה עוד תכונות שמתעמלות העבר מספרות שפיתחו בזכות תקופת הקריירה התחרותית שלהן:
אין דבר שהוא בלתי אפשרי ,יש דברים שהמחיר שלהם לא משתלם )למשל אלמנט שהסיכוי
להיפצע בו גבוה מדיי( .מאז ועד היום נשארתי תחרותית כלפי עצמי – להתעלות על עצמי בכל
דבר שאני אוהבת
היכולת לא לוותר ,היכולת להתמיד ,להאמין בעצמי ולהיות נחושה -לדעת לדחוף את עצמי גם
כשקשה ולא לוותר
להפסיד בכבוד ,להתמיד ,לשמור על לוח זמנים ,להיות אחראית יותר
לדעת מה זו עבודה קשה ,התמדה ,להיות חלק מקבוצה ,לפתח ביטחון עצמי ,יכולת להופיע
מול קהל ,לשאוף להצליח ולהציב לעצמך אתגרים שתגיעי אליהם בעתיד
ההתעמלות ללא ספק היוותה את הבסיס לחיים הבוגרים שלי ,פעילות גופנית כערך עליון,
יצירת קשרים חברתיים לכל החיים ,התמדה ,נחישות ,עבודה קשה ,התמודדות חברתית,
אחריות .כל מה שאני היום הוא בזכות השנים שלי בקבוצה הייצוגית
משמעת ,דבקות במטרה ,התמודדות עם כשלון
לא לוותר כשקשה ,כל כישלון מביא להצלחה
חוזק נפשי ,התמדה ,כח רצון
יחסי חברות אמיתיים למרות התחרותיות.
כפי שאפשר להבין ,התקופה הזאת משפיעה עד היום על אותן מתעמלות שעבורן האימונים
והתחרויות הם זיכרון ישן ונוסטלגי .מתעמלת שמתמודדת בימים אלה עם הקשיים הפיזיים
והנפשיים שדורשים האימונים הארוכים והמתח של התחרויות ,מעצבים את דמותה כאדם בוגר,
אחראי ,שיודע להתמודד עם הצלחות וכשלונות ,שיודע לבסס קשרי חברות אמיתיים ,שיודע כיצד
להתנהל כחלק מנבחרת ועוד כל כך הרבה דברים שלאלו שאינם לוקחים חלק בספורט תחרותי
בכלל או בענף ההתעמלות בפרט ,יכולים לקחת שנים ארוכות להבין וללמוד להתמודד איתם.

עדן

ביקשנו לשמוע על חוויות משמעותיות שחרוטות
בזכרונן של המתעמלות עד היום .חוויות טובות ופחות
טובות שהשאירו בהן חותם .שי אדר מספרת על רגע
משמעותי עבורה ועבור המאמנת שלה שממשיך בקו
ישיר את הדברים שנאמרו קודם בהקשר של
ההתמודדות עם ההצלחות והכשלונות בענף זה.
״הייתי ממש קטנה ,כיתה ה׳ או ו׳״ ,נזכרת אדר,
״והמאמנת לא הרפתה ממני עד שעשיתי פליק-פלאק
על ספסל/קורה .עשיתי עשרות חזרות עד שהצלחתי.
המאמנת היתה איתי כל הזמן ,שמרה עליי ובעצם לא
נתנה לי לוותר או להיכשל ,היא עודדה אותי מלא״ .גם
לעדן יש זיכרון חד שלימד אותה להתגבר על פחדים –
״הזיכרון שבכל פעם שאני מסתכלת על טרמפולינה
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אני נזכרת בו הוא הנפילה – נפלתי בצורה קשה שגרמה לי לטראומה מכל מה שהוא לא על
הקרקע .חצי שנה לא התקרבתי לטרמפולינות ,עד שהבנתי שאני עושה טעות בכך שאני נותנת
לנפילה קטנה להשפיע על כל מה שאני אוהבת לעשות ,ועם הרבה עבודה של מדריכה שהייתה
צמודה אליי התגברתי על הפחד הגדול״.
מתעמלת עבר נוספת ,מאגודת מכבי חיפה )העדיפה להישאר אנונימית( וכיום אם לשניים
ועובדת כמנהלת מוצרים בחברת תרופות ,מספרת גם היא על אירוע שנחרט בזכרונה – ״אימון
מסכם לפני אליפות ישראל .אחרי יותר מחודש שאני מסרבת לרדת מהמקבילים ללא שמירה
)אחרי שירדתי בדאבל סלטה וחטפתי מכה מהבד…( אני מחליטה שהגיע הזמן .עולה לתרגיל
ויורדת לבד ,ואפילו עומדת״.
שי לב-ארי נזכרת במשהו שנאמר לה ונחקק בזכרונה כל השנים האלו – ״בפעם הראשונה
שזכיתי באליפות ישראל העניק לי את הגביע חבר איגוד ההתעמלות שאמר לי משפט שעד היום
מתווה את דרכי בהרבה תחומים -קשה להשיג את המקום הראשון ,אבל עוד יותר קשה לשמור
עליו״.
גם מלכה מספרת לנו על זיכרון חזק שלה – ״למדנו באימון אלמנט חדש על המקבילים,
והצלחתי אותו בנסיון הראשון שלי .באימון שלאחר מכן קיבלתי על זה בובה במתנה .אני זוכרת
את תחושת הפליאה והשמחה הגדולה על ההצלחה ,וגם ,קבלת הבובה היתה משמעותית לא
בגלל שזה פרס ,אלא בגלל שזה הראה לי שגם המאמנת שלי מעריכה את זה ולא לוקחת את זה
כמובן מאליו״.
קרן להב ,חברת נבחרת ישראל לשעבר שהתאמנה אצל מיכאי וסילבי ברשטיאן ,מספרת על
זיכרון שלה מאליפות העולם באינדיאנפוליס בה השתתפה בשנת  1991ומזכירה לנו שכולנו
אנושייים ובתחרויות הכל יכול לקרות ,במיוחד הבלתי צפוי -״אליפות עולם – תרגיל קורה ,עושה
את כל האלמנטים באופן מושלם ואז מגיע גלגול קדימה פשוט .פתאום מוצאת את עצמי נופלת
מהאלמנט הפשוט הזה שמעולם לא נפלתי ממנו .כל חייך התאמנת לרגע הזה… ובשניה אחת
ובסוף תרגיל קורה מקסים…מתפקשש לך״.
נועה קרן ברכה ,מתעמלת עבר בהפועל ת"א שזכתה באליפויות ישראל בתרגילי קרקע וקפיצות,
מספרת על כך שהזיכרונות החזקים הם כמובן מניצחונות ,מדליות וגביעים ,אך ״הזיכרון הכי
משמעותי הוא שבכל פעם שהחלטתי לעזוב זו הפכה להיות התקופה הכי מוצלחת שלי ,לכן
נשארתי כל כך הרבה שנים״.
גם דין גביש מספרת על זיכרון שברגע שקרה היה
נראה לה כאילו סוף העולם הגיע – אבל היא
למדה לתעל אותו לתכונה חיובית – ״בתחרות
הראשונה שלי קיבלתי בלאק אאוט באמצע
התרגיל בקרקע ושכחתי את התנועות .למרות
שהמאמנת הייתה מולי וניסתה להראות לי את
התנועות כדי שאמשיך ,כל כך נלחצתי וברחתי
דין גביש
מהקרקע במהירות בוכה .באותו רגע זה היה
נראה לי סוף העולם אבל היום אני לוקחת את
זה כחוויה ונעזרת בזה להתמודד במצבי לחץ״.
מתעמלת עבר נוספת ,שהעדיפה להישאר אנונימית ,מספרת על כוחן של מילים וכמה הן יכולות
להשפיע -״התחלתי להתעמל בגיל מאוד מאוחר ) (13ואחרי חצי שנה בעממי אבא שלי הגיע
לאסוף אותי מאימון וזרק משפט )חצי בצחוק( שאני צריכה להגיע לרמה תחרותית .פחות מחצי
שנה אחרי אותו אימון נכנסתי לנבחרת.״
לסיכום ,וזה אולי החלק שהכי חשוב לנו להציג בפני הדור הצעיר של המתעמלות היום ,בטח
ובטח לפני תחרויות גדולות וחשובות – ביקשנו ממתעמלות העבר להעביר מסר או עצה שתוכל
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לעזור להן או אולי לקח שלמדו מהתקופה ההיא ויכול לסייע לאותן מתעמלות שעומדות בפני
ההתמודדויות האלו כיום.
ענבר מייעצת למתעמלת הצעירה להמשיך לבוא לאימונים ״כל עוד כיף לך .אל תתני לאף אחד
לשכנע אותך אם להמשיך או לפרוש .זאת תהיה תקופה שתזכרי לכל החיים גם אם את לא הכי
מוצלחת או מוכשרת בקבוצה״.
גם הילה הורוביץ ,מתעמלת בנבחרת האקרובטיקה של מזכרת בתיה בעבר שכיום חיה
באוסטרליה ,ממליצה להמשיך להתעמל כל עוד זה עושה טוב – ״אם יש לך את זה ואת לא יכול
להפסיק לעשות גלגלונים ופליק-פלאקים בכל מקום – תתמידי ,תציבי אתגרים ואל תפרשי או
תפסיקי להופיע עד שכבר אין אפשרות אחרת ,וגם אחרי כן תמשיכי תמיד להתעמל ,גם בחוף או
על הדשא ,בשביל עצמך״.
גם לניצן הרשקוביץ יש מה לומר למתעמלות
שמתמודדות עם רגעים מייאשים ושוקלות אם
להמשיך או לפרוש – ״לא לוותר נקודה .כמה
שהמצב נראה מתסכל ,מייאש ומעצבן –
להמשיך להתאמן כי זה משהו שאם הוא
נמצא בך הוא שלך ואין מה לעשות .בתור
מתעמלת שפרשה באמצע ועברה
לאקרובטיקה ורצתה לחזור בגיל  16להתאמן,
ניצן הרשקוביץ
הצלחתי – אבל הקושי היה כל כך גדול שאי
אפשר לתאר וזה לא משהו שכולם יכולים
לסבול ולעבור שנית .אני מציעה מראש לא
לוותר כי אחר כך אי אפשר לחזור ,עם כמה שהרצון גבוה והגעגוע גובר .לכן כדי למנוע את כל
האכזבה – לא לוותר מראש״ .להרשקוביץ סיפור מעניין – ״בגיל  13בערך עברתי ממכשירים
לאקרובטיקה למשך  3שנים וזה לא קרוב בלו מעט להתעמלות מכשירים .מה לעשות ,זאת
הרגשת החמצה שאני כל-כך קרובה אך עם זאת כה רחוקה ממה שאני הכי אוהבת״ ,היא
מספרת ומוסיפה – ״בגיל  15החלטתי שאני אחזור לאולם בו התאמנתי )הפועל ראשל״צ( ואפעל
כעוזרת מאמנת אך לא יכולתי לשבת בצד… באיזושהי תחרות הבנתי שזהו ,אני חוזרת להתעמל
ואחרי חודשיים של אימונים אינטנסיביים במיוחד הגעתי לתחרות של דרגה א׳ אופן אייג׳
וסיימתי במקום הראשון בכל הקטגוריות ובכללי אישי .המשכתי להתאמן חזק יותר והגעתי
לתארים ,אך באליפות ישראל למרות כל ההכנות לא הצלחתי לשמר את התארים .זה שבר אותי
אך לא הפיל אותי אלא חיזק אותי והראה לי כמה אני מסוגלת באמת כשהגעתי ב 0%כושר
ל 250%בחודשים ספורים והגעתי לדרגה א׳ .זאת תקופה שלא אשכח בחיים )למרות הכישלון
באליפות ישראל( .זה הישג שבחיים לא אשכח וזאת הסיבה שלא אתן לאף מתעמלת אי פעם
לעזוב כשאראה בה את האור שהיה אצלי בעיניים ואראה בה את הפוטנציאל שהיה חבוי בי״.
גם למלכה יש מה לתת מהניסיון שלה בהקשר של תקופות מאתגרות – ״חד משמעית ,להתעמל
רק אם את אוהבת את זה .ברגע שעושים משהו מהלב ,מקבלים כח להתמודד עם כל מה שבא.
דבר נוסף חשוב – לא להיות קשה עם עצמך .כשקורה משהו ,כשיש תקופה קשה ,לקחת נשימה
עמוקה ולשמור על רוגע ,להשאר ממוקדים במטרה .בהתעמלות אנחנו שואפים לביצוע
המושלם ,אבל חשוב להתייחס לזה כאל מטרה שמתכווננים אליה ולזכור שאנחנו רק בני אדם,
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ובעצם אין דבר כזה מושלם ,כולנו עושים גם טעויות .מה שכן – חשוב ללמוד מהנסיון
ומהטעויות לפעמים הבאות ולשאוף להמשיך ללמוד
ולהתפתח״.
הילה הורוביץ
מתעמלת עבר אנונימית נוספת ,שהתעמלה בהפועל ת״א,
מוסיפה שההתעמלות היא ״הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים
שלי והדבר הכי טוב שהורי עשו זה ששלחו אותי לאימונים.
המון משמעת עצמית וגוף בנוי שנשמר עד היום.״
הילה אלפי מזכירה למתעמלות שמדובר בתקופה קצרה אך
משמעותית בחייהן – ״חשוב לדבר את הרגשות ,לא לוותר
כשמשהו לא עובד למתעמלת מול עצמה או מול המאמן,
להשתדל ליהנות יותר ולבכות פחות .זו תקופה מאוד קצרה
בחיים ,היא לא חוזרת ונשארים ממנה רק זכרונות .לזכור
שהיא ייחודית ולהגיד לעצמה כל בוקר כל הכבוד!״.
דגנית חרמון מוסיפה מניסיון העבר שלה וממה שהיא
עוברת כיום עם בנותיה שממשיכות את דרכה בענף – ״בתי
הגדולה מתאמנת במכבי פתח תקווה כבר  3שנים .לכל מתעמלת יש תקופות של עליות ומורדות,
כל אחת מתמודדת עם קשיים אלו ואחרים וכך גם היא .המסר שאני מעבירה לה כמתעמלת
צעירה בתחילת דרכה הוא מסר של עבודה קשה ושהשקעה תוביל להצלחה ,להסתכל על הדרך
ולא על המקום בתחרות וליהנות מכל מה שרק אפשר ,ליהנות מההצלחות הקטנות שהיא
צוברת ,מתרגיל שהיא מצליחה לבצע היטב לאחר ניסיונות רבים שלא צלחו ,מתחרות טובה בה
היא יוצאת בתחושה שעשתה את המיטב ומכל הרגעים הקטנים ששווים זהב.״ עוד מוסיפה
חרמון על חשיבות התמיכה של המשפחה – ״אני מודה להוריי שפתחו בפניי את האפשרות
להיות מתעמלת תחרותית ,סייעו ,עודדו ,כיוונו וכמובן הסיעו הלוך וחזור לאולם ומהאולם .היום
כאמא למתעמלת תחרותית אני יודעת עד כמה המשפחה חייבת להירתם ולנהל את חייה סביב
האימונים ,התחרויות ושגרת המתעמלת .זה לא פשוט אבל שווה״ ,היא מסכמת.
הנה עוד טיפים ועצות שליקטנו ממתעמלות העבר .תקשיבו להן – הן יודעות ומבינות בדיוק מה
אתן עוברות ומתמודדות איתו כיום (:
אין דבר יותר חשוב מהבסיס .שום בורג ושום סלטה לא "שווים" אם הם לא מבוססים על
טכניקה נכונה ושליטה מלאה בגוף .כשזה קל – זה הכי נכון ושום דבר לא יהיה קל אם לא
נתאמץ להפוך אותו לכזה
לא לפרוש כשקשה ,בסוף לא זוכרים את המשבר .זוכרים את החוויה ,להמשיך להתמיד
להמשיך לנסות ולא להתאייש! לא להיכנע לפחדים!
ליהנות מכל רגע ופשוט לעשות בלי לפחד ,הפחד הוא המכשול הכי גדול
הדרך היא מאתגרת וכייפית ,מתסכלת ומתגמלת… ההצלחות הן אדירות אבל מה שבונה
אותנו אלה דווקא הכשלונות והקשיים .צריך לקבל אותם בהבנה ולדעת שמהם מגיעה
הצמיחה הגדולה
לעסוק בספורט הזה מתוך אהבה אמיתית אליו ,ליהנות ממנו ,כשקשה להיזכר כמה
ההתעמלות חשובה לך ,להסתכל תמיד רחוק קדימה ולהבין לאן רוצים להגיע
הכי חשוב זה ליהנות כי הזמן עובר ואי אפשר לחזור אחורה .בסופו של דבר לא חשוב הניצחון
או הכשלון אלא ליהנות מהדרך
אם זה מה שאת אוהבת לעשות ,תשקיעי ,תעבדי חזק ,תתאמני ,זה משתלם
להשקיע גם בדברים נוספים כמו למשל לימודים וחיי חברה מחוץ להתעמלות
תחרותיות זה חשוב אבל במידה… להמשיך ולנסות עד שמצליחים!
לקחת את הכל כחוויה ולהבין שכדי להצליח חייבים לעבור גם כשלונות ואכזבות והכי חשוב
לא לוותר!
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לסיכום ,כפי שאפשר לראות – החוויות שעיצבו את חיי מתעמלות העבר ממשיכות ללוות אותן
עד היום .שי אדר מוסיפה בנושא זה – ״השנים שלי בנבחרת באקרובטיקה של ענבל מאיו
במודיעין ,פתחו לי את הדרך הזו של האקרובלנס בחיי הבוגרים .קהילת האקרו בישראל ענקית
ואני חלק משמעותי בה .העיסוק באקרו משמעותי לחיי החברה שלי ,לביטחון העצמי ,לשמירה
על כושר ואף ככה פגשתי את הבן זוג שלי .התחום שלי כיום הוא ליד ההתעמלות .אני כל כך
מתרגשת לראות מתעמלות צעירות עם המאמנות שלהן .כל כך אוהבת את הענף הזה.
התעמלתי מכיתה א' במכבים רעות אצל ענבל מאיו ורותי סלע .הייתי בנבחרת הייצוגית מכיתה
ה׳ עד הגיוס לצבא .הקבוצה היא המשפחה שלי ,האחיות שלי ,עד היום!״.
אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו כאן על-ידי אותן מתעמלות עבר יסייעו למתעמלות של היום
להתמודד עם קשיים ויגרמו להן להבין שהמיקום ,התוצאה ,ההצלחה בתחרות – הם חשובים,
אבל במידה ,ומה שהכי חשוב בקריירה שלהן ובתקופה המשמעותית אותה הן עוברות כעת אלו
הערכים לחיים שהן לומדות ,וגם אם כרגע הן לא שמות לב לכך – אי שם בעתיד הן יבינו כמה
הן למדו גם מעבר לאלמנטים עצמם.
זאת ההזדמנות להודות לכל מי שהשתתפה בכתבה ופתחה בפנינו ובפני הקוראים את
המחשבות ,המסקנות והזיכרונות שלה מהתקופה בה התעמלה.
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הורים לספורטאים?  10דברים שאפשר )וכדאי( לשמור לעצמכם
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/qwufgV :

״לפעמים תפקיד ההורה הוא לדעת מתי לשתוק״ .ככה פותחת ג׳ניס מרדית את הכתבה שלה
באתר  ,redding.comאותה תרגמנו לפניכם.
״זה נכון בעיקר אם אתם הורים לספורטאיות ולספורטאים צעירים ,ואתם מוצאים את עצמכם
בעולם הסוער של האימונים והתחרויות שלהם״ ,היא ממשיכה.
בעוד ישנם הרבה דברים חיוניים וחשובים שהורים כן צריכים להגיד לילדים שלהם לפני ,בזמן
ובסיום משחק או תחרות ,בכתבה בוחרת ג׳ניס לדבר דווקא על הדברים שכדאי לשמור בלב ,או
כפי שהיא מתארת זאת – ״ישנם דברים שהילד בכלל לא צריך לדעת שאתם חושבים אותם״.
הנה מה שמרדית מציעה לא לפתוח בפני הילדים .השלכנו את הסעיפים ספציפית לעולם
ההתעמלות:
 .1ספקות
האם הילד יתקבל לנבחרת? האם יהיה מכוכבי הקבוצה? יזכה לעלות על הפודיום בסיום
תחרות? – בעוד ספקות אלה נשמעות כמו מחשבות מציאותיות והגיוניות ,ילדים עשויים לפרש
אותן כחוסר אמונה בהם .הילד יזהה בעצמו את החוזקות והחולשות שלו ,אין צורך להיות קול
שלילי שעשוי מאוחר יותר להמשיך להדהד בראשו.
 .2עצבנות
הורים נוטים לפעמים להתרגש ולהילחץ בתחרויות יותר מהילדים עצמם .בעוד הלחץ מגיע
ממקום טוב ,מהרצון שהילד יסיים את היום מאושר ושמח בחלקו ובביצועיו ,לא כדאי שהוא
יראה שאתם לחוצים .הרי הילדים בעצמם נמצאים בשיא ההתרגשות בזמן תחרות ,ואם יזהו
שאתם נלחצים מדי בשבילם זה רק יוסיף להם לחץ ויקלקל להם את החוויה ואולי אף את
הביצועים עצמם.
 .3דאגות מפני פציעה
״תיזהרי!״ או ״רק תשתדל לא להיפצע!״ ,נשמעות כמו קריאות שמטרתן להזכיר לילד לשמור על
עצמו ,אבל בואו נהיה כנים – אף מתעמלת לא מתכוונת או רוצה ליפול מהקורה ולהיפצע ,אף
מתעמל לא עולה על המתח במטרה ליפול ממנו באמצע התרגיל .אבל אם נזכיר להם את
האפשרות שמה שהם עושים עלול להוביל לפציעה ,או שהם עומדים בפני משימה מסוכנת
ומפחידה – הלחץ שלהם יגבר וייתכן שהם אף יפתחו פחד לבצע אלמנטים מסויימים בהמשך.
תנו אמון במאמנים ,שיודעים לעשות את תפקידם באימונים כמו גם בתחרויות ואחראים ללמד
את הילדים איך לשמור על עצמם.
 .4חוסר שביעות רצון מהמאמנים
אם יש לכם חילוקי דעות עם המאמנים של ילדכם – אל תדברו עליהם עם הילד/ה .באולם
ההתעמלות ,המאמנים הם הכל בשביל הילדים ,הם זקוקים להם .אל תקלקלו להם את
היחסים איתם עם ההערות והביקורת שיש לכם עליהם .גם אם הילד חוזר הביתה ומתלונן,
השליליות שלכם עשויה לטשטש את נקודת המבט של הילד על המאמן ולבלבל אותו .זכרו
שהכפשת מאמן )או כל מבוגר אחר( – לא יפתרו את הבעיה.
 .5תסכול לגבי חברי הנבחרת
אם יש בנבחרת של ילדכם מתעמלים פחות מוכשרים מהם ,אנוכיים או כאלה שמתנהגים בצורה
לא ראויה ,אין צורך להצביע על כך בפני הילד או להוסיף שמן למדורה במידה והוא גם ככה
מתוסכל מכך בעצמו .הקשיבו לתסכול שלו ונסו לעזור לו להפחית אותו ,בלי להביע בעצמכם
דעה על המצב ולהצטרף לקיטורים.
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ג׳ניס מוסיפה שילדכם ילמדו הרבה מיומנויות בשנים בהן הם לוקחים חלק בנבחרת תחרותית,
אבל ישנה מיומנות אחת שאתם ,כהורים לספורטאים ,צריכים ללמוד – האומנות של לנשוך את
הלשון )ולשתוק( – ״זה יחסוך לכם הרבה קונפליקטים ומתח מיותר בבית״ ,היא מסכמת.
לחמשת הסעיפים שג׳ניס מנתה ,מוסיפה אן ג׳וספסון מבלוג ההתעמלות  Jag Gymחמישה
דברים נוספים עליהם לא כדאי לדבר עם המתעמל/ת שלכם:
 .6ביקורת על הביצועים שלהם בסיום תחרות
 .7התחושות שלכם לגבי התוצאות והביצועים שלהם
 .8החיזוי שלכם לגבי הפוטנציאל של ילדכם ולאן הם מסוגלים להגיע בענף
 .9הטירדות שלכם אודות הכסף שאתם ״מבזבזים״ על האימונים שלהם
 .10ההרהורים שלכם אודות השאלה ״למה הם צריכים את זה בכלל״
לסיכום ,ג׳וספסון מציעה לא להטריד את המתעמל/ת הצעיר/ה עם הלבטים והלחצים שלכם
אלא לזכור שכהורים ההחלטות ה״הוריות״ שאתם עושים הם שלכם בלבד ולא צריכות להתקבל
יחד עם הילדים .האם זה נורמלי שאתם מתלבטים ,נלחצים ,מפחדים ומתעצבנים בהקשר של
הענף בהם ילדכם בחרו? בוודאי .אתם בני אדם שבסך הכל רוצים לגונן על הגוזלים שלכם ולגדל
ילדים מאושרים .אבל זה לא נכון לשים את כל הלחצים והדאגות שלכם על כתפיהם של הילדים.
דברו עם בני ובנות הזוג ,עם חברים ועם בני משפחה על העניינים שמטרידים את מנוחתכם
בהקשר זה ואפילו קחו הפסקה מלהגיע לאימונים ולצפות בהם למשך תקופה מסוימת.
ג׳ניס מרדית היא אם לילדים העוסקים בספורט ,נשואה למאמן ומתחזקת בלוג להורי ספורטאים
– jbmthinks.com
אן ג׳וספסון היא בעלת מועדון ההתעמלות  ,Josephson Academy of Gymnasticsמתעמלת
לשעבר וכיום שופטת ומאמנת התעמלות ,כמו גם אם לארבע מתעמלות לשעבר.
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קומנצ׳י ,קלטי ,צ׳וסוביטינה ועוד  -על השינויים בדרישות הגיל בהתעמלות
במשך השנים
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/qwufgV :

כשנדיה קומנצ׳י היתה בת  ,14היא כבר רשמה לעצמה את אחד ההישגים המפוארים בעולם
הספורט :מדליית זהב אולימפית בהתעמלות מכשירים .מלבד תחרות הקרב-רב אותה ניצחה,
היא קטפה מדליות זהב נוספות גם על מכשיר הקורה ובמקבילים .בדיוק עשרים שנה לפני
שקומנצ׳י הפכה לאגדת התעמלות )ושש שנים לפני שנולדה( ,עלתה על דוכן המדליות
באולימפיאדת מלבורן אגדת התעמלות נוספת ,אגנס קלטי ,וענדה על צווארה ארבע מדליות
מוזהבות בהן זכתה בתחרויות ההתעמלות ,אבל לעומת נדיה – אגנס זכתה בהן בגיל ה״מופלג״
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לחצו כאן לצפייה בקלטי בתרגיל המקבילים שזיכה אותה בזהב ב1956-

 20שנה זה הרבה זמן במונחי התעמלות .המכשירים משתנים והחוקים מתעדכנים בכל ארבע
שנים ,וגורמים רבים עשויים להשפיע על הצלחה או אי הצלחה של מתעמלת להגיע לטופ
האולימפי בשנה מסויימת ובגיל מסויים .איגוד ההתעמלות הבינלאומי ,שאמון על הגבלות הגיל
בענף ,שינה עד כה את גיל המינימום להשתתפות במשחקים אולימפיים אצל הנשים בסך הכל
פעמיים .לעתים השינויים הגיעו אחרי מחלוקות ומחדלים שקרו .בשנת  1981החליט האיגוד
הבינלאומי להעלות את גיל המינימום לראשונה אי פעם ,מגיל  14ל .15-חמש עשרה שנה לאחר
מכן ,בתום משחקי אטלנטה ,הועלה המינימום בשנה נוספת וכיום מתעמלת שרוצה להעפיל
למשחקים האולימפיים חייבת לחגוג יום הולדת  16באותה שנה בה מתקיימים המשחקים.
בעוד העלאת גיל המינימום בשנה אחת לא נראה כמו שינוי מהותי ,מתעמלות ומאמנים רבים
מחו על ההחלטה להעלות את הגיל ל 16-בטענה שמתעמלת מגיעה לשיאה בענף בין גיל 15
ל .16-במידה והחוק היה קיים כבר ב ,1976-קומנצ׳י לא היתה יכולה להשתתף במשחקים
האולימפיים ולעשות היסטוריה כמו גם דומיניק מוצ׳יאנו ,סבטלנה בוגינסקיה וקרי סטראג
שהשתתפו באטלנטה כשהן בנות פחות מ .16-רבים האמינו כי בהעלאת גיל המינימום ,האיגוד
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יקשה מאוד על מתעמלות מסוימות ,שגם ככה נאלצות להסתפק בקריירה ספורטיבית קצרה
יחסית ,להגיע לזירת התחרויות הגדולה בעולם ולהשתתף באולימפיאדה.

לחצו כאן לצפייה בכל התרגילים שזיכו את קומנצ׳י ב 10-באולימפיאדת מונטריאול

אך לצד המתנגדים היו גם קולות שתמכו בהחלטה באומרם כי העלאת הגיל עשוייה לתרום
למתעמלות מבחינה בריאותית בכך שמאמנים לא ייאלצו לדחוק בהן להגיע לשיאן ולעלות מהר
מדי בסולם הדרגות כשהן בשנות העשרה המוקדמות שלהן .כאמור ,עד היום לא היה שינוי בגיל
המינימלי והוא נותר  ,16אך כבר נשמעו דיבורים מפי נשיא איגוד ההתעמלות הבינלאומי הקודם
ברונו גרנדי על המחשבה להעלות את הגיל ל .18-ולפני שאתם זועקים ומתפלאים על הרעיון,
אם נסתכל על הפודיום של אולימפיאדת ריו ,נראה שבקרב-רב שלוש הראשונות עברו את גיל 18
ואף יותר מכך – סימון ביילס זכתה בזהב כשהיא בת  ,19אלי רייזמן היתה בת  22ואליה
מוסטפינה –  .21בעצם ,כשמעיפים מבט על טבלת המדליות המלאה של הנשים ,מכל
המכשירים ,לורי הרננדז האמריקאית ואמי טינקלר הבריטית הן יוצאות דופן מבחינת גילן הצעיר
והיחידות שלא עברו את ה .18-כל השאר זכו במדליה אולימפית כשהן כבר בנות  19וחלק גדול
מהן אף עבר את גיל ה.20-

לחצו כאן לצפייה בלורי הרננדז זוכה בכסף על הקורה
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התופעה של מתעמלות שמגיעות לשיאן אחרי גיל  20אינה חדשה .בשנות ה 50-וה 60-של
המאה הקודמת ,כשהגיל המינימלי להשתתפות באולימפיאדה עוד עמד על  ,14האלופות
הצעירות ביותר בענף היו בשנות ה 20-לחייהן .רובן התחילו את דרכן הספורטיבית כרקדניות
בלט ורק בשלב מאוחר יותר עברו למכשירים .קלטי כאמור ,זכתה ברוב מדליות הזהב
האולימפיות שלה בגיל  ,35לריסה לטינינה ,אחת הכוכבות הסובייטיות הגדולות באותן שנים,
היתה בת  21כשזכתה במדליית הזהב הראשונה שלה בקרב-רב אולימפי וחזרה על ההישג פעם
נוספת – בגיל  ,25ובגיל  29זכתה במדליית כסף .היא גם הוכרזה כאלופת העולם בשנת 1958
כשהיא בהריון עם בתה .המתעמלת הצ׳כית ורה צ׳סלבסקה ששחזרה את ההישג של לטינינה –
 2מדליות זהב אולימפיות בקרב-רב – זכתה בהן כשהיתה בת  22ו.26-

לחצו כאן לצפייה בורה צ׳סלבסקה בתרגיל הקרקע שלה מ1968-

אך הדבר התחיל להשתנות בשנות ה .70-הגיל הממוצע של מתעמלות אולימפיות ירד באופן
דרסטי ,ואם לפני כן מתעמלת כמו לודמילה טורישצ׳בה נחשבה ל״נוף שונה״ כשהתחרתה
במשחקי מקסיקו בגיל  16בלבד ,גיל זה הפך לנורמה ככל שרמת הקושי של הענף הלכה ועלתה.
בשנות השבעים המאוחרות ,איגודים הגישו בקשות מיוחדות להותיר למתעמלות שנמצאות מעט
מתחת לגיל המתאים להתחרות בדרגת הבוגרות .קארן קלסל ,מתעמלת קנדית ,הורשתה
להתחרות באופן חוקי במונטריאול  1976למרות שעוד לא הגיעה לגיל  14ולמרות שלפי החוקים
ה״יבשים״ היה אסור לה להתחרות עדיין .האיגוד אישר את השתתפותה באופן חריג כשהיא
רחוקה  5חודשים מהגיל המותר .אך חריגות כאלה לא התקבלו באופן אוטומטי .המתעמלת
האמריקאית טרייסי טלברה לא הורשתה להשתתף באליפות העולם של  1979על אף שנמנתה
כחברת נבחרת ארה״ב לאליפות ,כשהיא בת  12וחצי בלבד.
אז למה בכלל להעלות את גיל המינימום? מה הרעיון שמאחורי שינוי המגבלה?
העלאת גיל המשתתפות לא שונה כדי להתאים את דרישות הענף לנתונים הפיזיים של
מתעמלות ,אלא כדי למנוע מילדים-ספורטאים להיפצע יתר על המידה .אלא שאלו המבקרים את
הטיעון המדעי -בריאותי של העלאת הגיל סבורים כי אין סיבה למנוע ממתעמלות צעירות
)ג׳וניוריות( להתחרות בתחרויות יחד עם הבוגרות.
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פרשות זיופי גילאים
במשך השנים ועקב השינויים בגילאי המינימום ,ידע עולם ההתעמלות לא מעט פרשות של זיוף
גיל המתעמלות על מנת לאפשר להן להתחרות בתחרויות גדולות למרות שלא הגיעו לגיל
המינימלי .את חלק מהפרשות גילתה התקשורת ,לאחר שעיתונאים עשו תחקירים ומצאו
תעודות לידה שונות מאלו שהציגו האיגודים בתחרויות .לעתים היו אלה המתעמלות עצמן
שהתוודו בסיום הקריירה התחרותית שלהן שהן שיקרו אודות גילן ,חלקן טענו כי לא השאירו
להן ברירה אלא לשקר .דניאלה סיליבש היא אחת מהן .סיליבש היתה אחת הכוכבות הרומניות
הגדולות של שנות השמונים המאוחרות .בשנת  2002סיפרה בראיון על שהתבקשה לשקר אודות
גילה ו״לגדול״ בשנתיים – ״אחד ממנהלי האיגוד הרומני אמר לי – תסתכלי על הדרכון שלך,
מהיום את כבר לא בת  13אלא 15״ ,היא סיפרה והוסיפה ,״אף אחד לא שאל אותי אם אני
מסכימה לכך .הייתי בסך הכל ילדה .הם היו צריכים מדליות זהב וכל מי שהיה מעורב בענף ידע
על כך״ .גורמים באיגוד הרומני הכחישו את זיופי הגילאים במשך השנים ,אך היו גם מי שהודו
בנעשה וטענו כי זו היתה תופעה בינלאומית בשנות ה 80-וה 90-המוקדמות .למרות המידע על
זיופים ,עד היום ניתנו רק  3ענישות עקב זיופי גיל ,האחרונות שבהן היו ב 2010-כאשר מתעמלת
סינית נושלה ממדליה וכאשר איגוד ההתעמלות הצפון קוריאני לא הורשה לשלוח מתעמלות
לאליפות העולם עקב מתעמלת ששיקרה אודות גילה.
הפרשה המוכרת ביותר של חשד לזיוף גילאי המתעמלות היא זו שהתרחשה באולימפיאדת
בייג׳ין  ,2008שם היה חשד ש 4-מתעמלות הנבחרת הסינית השתתפו כשהן עדיין לא הגיעו לגיל
המינימלי בו מותר להתחרות במשחקים .בעוד שנעשו חקירות רבות בעניין ועיתונאים ביצעו
תחקירים על מנת לגלות את גיל המתעמלות האמיתי ,איגוד ההתעמלות הבינלאומי טען כי לפי
ממצאיו גיל המתעמלות היה חוקי .משרד הספורט הסיני טען כי ייתכן ומילוי לא נכון של
הטפסים שהוגשו באולימפיאדה יצרו את הבילבול ואי ההבנה.
לסיום ,כמו בכל תחום בעולם שלנו ,נראה שההיסטוריה חוזרת – אחרי ההישגים המדהימים של
קלטי בשנות ה ,50-אי אפשר שלא לציין את מי שכיום נחשבת למתעמלת המבוגרת ביותר בענף
– אוקסנה צ׳וסוביטינה ,שגם בגיל  42ממשיכה להתאמן ולהתחרות וטוענת שהיא עוד לא אמרה
את המילה האחרונה .אם היא בעצמה לא שוללת זכייה במדליה אולימפית בגיל  45בטוקיו – מי
אנחנו שנפקפק? מלבדה ישנו מספר גדול של מתעמלות כיום שנמצאות באמצע שנות העשרים
לחייהן וזוכות בהישגים מרשימים בתחרויות גדולות ,כמו גם מספר מתעמלות בשנות ה30-
שלהן שלא מראות סימני עייפות – קטלינה פונור המתעמלת הרומניה הבכירה תחגוג יומולדת
 30בדיוק בעוד חודש ,וסיליקי מילושי היווניה וחברתה הקרובה של פונור חגגה השנה יומולדת
 33ודניאל היפוליטו הברזילאית מתקרבת גם היא לחגיגות ה 33-שלה.

לחצו כאן לצפייה בקטלינה פונור זוכה בזהב על
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אם הגיל הממוצע של השתתפות
במשחקים אולימפיים ימשיך
לעלות כפי שקרה בשתי
האולימפיאדות האחרונות ,ייתכן
וגם אם איגוד ההתעמלות
הבינלאומי יחליט שזה הזמן
להעלות את המינימום ל,18-
להרבה מאוד מתחרות זה לא ממש
ישנה.

כוכבים מסוג אחר
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/kDpXw8 :

כוכבי הילדים והנוער של היום הם לרוב אלו שאנחנו רגילים לראות בערוצי הטלוויזיה השונים,
בתכניות ריאליטי ,ביוטיוב ובהצגות חנוכה .אם תלכו לשאול באחת מכיתות ה׳ בישראל מה
הילדים רוצים להיות כשיגדלו ,לצד שלל התשובות ה״עתיקות״ שיתקבלו כמו רופאים ,עורכי דין,
וטרינרים וטייסים ,יהיו לא מעט כאלה שיגידו שכל מה שהם רוצים להיות זה ״סלבס״ ,ומי
שנכנסים תחת המטריה הרחבה של התואר המלכותי ״סלב״ הם זמרים ,שחקנים ,מנחי
טלויזיה ,משתתפי ״האח הגדול״ או בקיצור – כל מי שכותבים עליו במדורי הרכילות.
אם הילדים שלכם עוסקים בתחומי הספורט לעומת זאת ,ייתכן ומושאי ההערצה שלהם יהיו
מעט שונים ויכללו את הספורטאים והספורטאיות המובילים בענף בו הם עוסקים .ובאמת,
תופעה ששמנו לב אליה לאחרונה מרגשת אותנו בכל פעם מחדש .בסיום תחרויות התעמלות
בארץ או בחו״ל ,אפשר למצוא שובל של מעריצים זאטוטים שעושים את צעדיהם הראשונים
בענף ,עומדים ומחכים בקוצר רוח לכוכבים הפרטיים שלהם ,אלה שהם חולמים להיות יום אחד
כמותם ולהתלכלך כמוהם במגנזיום היוקרתי של משטח הקרקע בבמות ההתעמלות הגדולות
ביותר.
בסיום ערב הגאלה של איגוד ההתעמלות למשל ,הצטופפו בכניסה לאולם בהדר יוסף עשרות
ילדים וילדות שרק קיוו לתפוס תמונה עם נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית ,עם אלכס
שטילוב ,עם מתעמלות המכשירים ,עם רביעיית האקרובטים ובעצם כמעט עם כל מי שהופיע
שם .הם התלחששו עם חבריהם בהתלהבות כשקלטו שמישהו מתקרב לקראתם ,הם פנו
בביישנות להוריהם בבקשה לצלם תמונה איתם ,הם קפצו מאושר אחרי שאחד המתעמלים חייך
אליהם .השמחה שלהם טהורה ואמיתית – הם מעריצים מתעמלים ומתעמלות ,הם מבינים
ומעריכים את העבודה הקשה שלהם שהביאה אותם להישגים ,הם יודעים כמה זה לא פשוט
להיות מתעמל – בגלל שרובם כאלה בעצמם ,לומדים בכל יום על בשרם כמה כוחות נפשיים
ופיזיים דרושים בספורט הזה .וגם אם יום למחרת הם יגיעו לביה״ס ויכריזו בפני החברים בכיתה
ש״אוקסנה צ׳וסוביטינה חתמה לי על החולצה״ ,ובתמורה יקבלו תגובה של ״מי?!״ ,זה לא
משנה – כי בשבילם מדובר בלא פחות ממלכת אנגליה.
אז לא ,אין שום דבר פסול בלהעריץ כוכבי טלויזיה ,אבל אין ספק שכייף לראות ילדים שאוהבים
גם כוכבים ״מסוג אחר״ – כאלה שעובדים שעות על גבי שעות בנבכי האולם ,כאלה שמתחרים
בחו״ל ולעתים מעמידים קהל רב על הרגליים לשמע ״התקווה״ ,כאלה שמעבירים ערכים של
התמדה ,של נחישות ,של דבקות במטרה ,של הגינות בספורט ,כאלה שלא התחילו להתאמן בגיל
 6כדי לקבל את התואר ״סלב״ אלא כדי לעשות משהו שהם אוהבים ולקבל סיפוק גדול ממנו.
ועוד יותר כייף לראות את אותו כוכב מקבל את הכבוד המגיע לו ,כי שום ראיון בערוץ הספורט,
פרסומת ברדיו או כתבה בעיתון לא משתווים לחיוך של ילד שכרגע קיבל חיבוק ממי שיום אחד,
הוא מקווה להיות ,בדיוק כמוהו .הנה הם ,כל הספורטאים שהשתתפו בערב הגאלה ,מקבלים
פירגון גדול:
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״מה אם אפול?״… הו ,יקירתי ,אבל מה אם תרחפי?
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/B85PxW :

הציטוט הזה ,שלקוח מפואמה קצרה של ארין הנסון ותורגם מאנגלית ,מקבל משמעות חזקה
ומוחשית כאשר מקשרים אותו להתעמלות .כשעולים לתרגיל בתחרות יודעים המתעמלים
שאחד מהשניים עשוי לקרות – הם עלולים למעוד באלמנט מסוים ,או שהם יצלחו את כל
הפסים לאחר שיתעופפו באוויר ויחזרו לקרקע בצורה מושלמת על שתי הרגליים.
ככל שהתרגיל כולל אלמנטים קשים יותר ,כך גם גדל הסיכון שלוקחים – אך בהתאם לכך גם
גדל הסיכוי לרחף באוויר כל הדרך אל הפודיום אם התרגיל עובר בשלום.
בסיום תחרויות התעמלות המכשירים בריו ,החלטנו למנות את המתעמלים והמתעמלות
שהצליחו לעשות את הבלתי יאומן ולסיים את ערב הגמרים על המכשירים הבודדים על
הפודיום ,כאשר חלקם גם עושים היסטוריה למדינתם בעצם השגת המדליה ואחרים מגיעים
למעמד לאחר הרבה מפלות שחוו בעבר .בעוד המתחרים החזקים והפייבוריטים על כל מכשיר
עלו עם המחשבה של ״הכל או כלום״ – כלומר ,נפילה מהמכשיר משמעותה הפסד ,כל מי
שברשימה הבאה עלה להתחרות בגמר בידיעה שבשבילו מדובר ב״הכל או לא קרה כלום״ ,כי
לעומת אותם מתחרים חזקים וקשים שהתמודדו לצדם – מהם לא באמת ציפו שיהיו אלה
שיענדו את המדליה בסופו של יום.
דייגו היפוליטו ,ברזיל
היפוליטו בן ה 30-הגיע לריו כשמאחוריו שתי אולימפיאדות מאכזבות לאחר שבמשך השנים
חיזק את מעמדו כאחד המתעמלים הטובים בענף על מכשיר הקרקע .כשהגיע לבייג׳ין 2008
כאלוף העולם ,הוא סיים ראשון במוקדמות ובגמר עשה תרגיל נהדר – אך התרסק בפס האחרון
שלו .את הדמעות בראיון שקיים לאחר הגמר הוא לא הצליח להסתיר .ארבע שנים לאחר מכן,
בלונדון  ,2012הוא נחל אכזבה כבר בתחילת התחרויות כאשר ביום המוקדמות נפל בתרגיל
הקרקע ולא העפיל לגמר .לריו הוא הגיע עם מטרה אחת .כלומר ,שתי מטרות -גם לא ליפול
בתרגילים וגם לסיים על הפודיום במגרש הביתי .הוא השיג את שתיהן ועלה לקבל את מדליית
הכסף האולימפית המיוחלת.
ארתור מריאנו ,ברזיל
מי שעלה על הפודיום לצד היפוליטו באופן מפתיע
ביותר הוא חברו לנבחרת ,ארתור מריאנו ,שאת
המוקדמות סיים במקום השמיני – האחרון להעפיל
לגמר .הוא לא היה מועמד חזק למדליה ,במיוחד בשל
ציון דרגת הקושי שלו שהיה נמוך לעומת הפיינליסטים
האחרים אך גם בגלל שאף אחד לא ציפה לראות אותו
על הפודיום כאשר איתו מתחרים תותחים כבדים כמו
קוהיי אצ׳ימורה האלוף האולימפי בקרב-רב ,קנזו
שיראי אלוף העולם המכהן על המכשיר ,סאם
מיקולק שהעפיל לגמר מהמקום הראשון ומקס ויטלוק
שמספר ימים לפני כן גרף את מדליית הארד בקרב-רב
ומחזיק גם בתואר סגן אלוף העולם על הקרקע .אבל ,בגמר אולימפי כמו בגמר אולימפי ,הגלגל
עשוי להתהפך לגמרי – ומריאנו ,שהעלה את דרגת הקושי בתרגיל וקיבל ציון ביצוע זהה
להיפוליטו ,סיים עם הארד.
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ג׳וליה שטיינגרובר ,שוייץ
שטיינגרובר דווקא כן היתה אחת הפייבוריטיות לסיים בין הראשונות בגמר הקפיצות בריו –
בעיקר לפני שהתחרויות החלו .אולם כאשר נסגרה רשימת העולות לגמרים נראה היה שהקרב
הולך להיות קשה וצמוד .אוקסנה צ׳וסוביטינה הגיעה רעבה מאוד למדליה באולימפיאדה
השביעית ואולי האחרונה שלה ,עם קפיצת הפרודונובה הקשה בעולם .דיפה קרמקאר,
המתעמלת ההודית הראשונה שהעפילה לתחרויות אולימפיות בהתעמלות אי פעם ,רצתה גם
היא מדליה היסטורית לאחר שהצליחה להתברג לגמר וכולם ידעו שגם היא מסוגלת לנחות את
הפרודונובה ביום מוצלח .הונג און ג׳ונג הצפון קוריאנית העפילה לגמר כשהיא אחת
הפייבוריטיות למדליה לאחר שבבייג׳ין זכתה בזהב על המכשיר ומשנת  2013לא פיספסה אף
מעמד של פודיום בכל אליפות עולם .אם זה לא מספיק ,היא נצפתה באימונים מבצעת יורצ׳נקו
טריפל בורג ,קפיצה קשה שעוד לא הוצגה בהצלחה בתחרות בינלאומית גדולה .אך בגמר היא
לא הצליחה לסיים את הבורג השלישי מה שהוריד לה את ציון דרגת הקושי וגרם לכך שסיימה
שישית בלבד .מתחרה קשה נוספת של שטיינגרובר בגמר הקפיצות היתה מריה פסקה – אלופת
העולם המכהנת על המכשיר ,ואם כל אלו לא מספיק מאיימות – התחרתה בו גם סימון ביילס,
שסיימה ראשונה במוקדמות וידעה שהזהב שלה אם רק תנחת על הרגליים בשתי הקפיצות
המצויינות שלה.
את הזהב קיבלה כצפוי ביילס ופסקה זכתה בכסף .שטיינגרובר ,שביצעה שתי קפיצות מצויינות
עם ציון ביצוע של מעל  9בכל אחת מהן – סיימה שלישת ועלתה לקבל את מדליית הארד שהיא
כל כך רצתה במשך הקריירה המוצלחת והארוכה שלה.
סופי שדר ,גרמניה
שדר העפילה לגמר המקבילים מהמקום השישי .הישגים גדולים על המכשיר בזירת ההתעמלות
הבינלאומית לא היו לה עד אותו ערב מלבד זכייה במדליית כסף במשחקי אירופה של  .2015היא
ידעה שהיא מתחרה חלשה ביחס לאחרות – גבי דגלאס האלופה האולימפית של  2012למשל,
הגיעה לריו בדיוק בשביל הגמר הזה .דריה ספירידונובה ומדיסון קושיאן העפילו אליו כשהן
מחזיקות בתואר אלופות העולם על המכשיר ,אליזבת זייץ חברתה של שדר לנבחרת גרמניה
סיימה את המוקדמות במקום השלישי והאלופה האולימפית מ ,2012-אליה מוסטפינה ,הגיעה
לגמר במטרה לשמור על התואר שלה.
מוסטפינה עשתה זאת וסיימה עם הזהב כאשר קושיאן הוכתרה כסגניתה .דגלאס לעומת זאת,
סיפקה תרגיל בינוני עם שגיאות גדולות וספירידונובה נפלה באחד המעברים .כל אלו שיחקו
לטובתה של שדר שסיימה עם  15.566ומדליית הארד.
סרטונים רשמיים מהתחרויות בריו עוד לא עלו לרשת ,אך אפשר לראות את התרגיל של שדר כפי
שביצעה אותו באימון הפודיום בריו:

לחצו כאן לצפיה ביוטיוב

20

סאנה ווברס ,הולנד
סיפור הסינדרלה של תחרויות התעמלות המכשירים שייך ללא ספק לסאנה ווברס .המתעמלת
ההולנדית שהגיעה לאולימפיאדה ראשונה לאחר קריירה ארוכת שנים ,עשתה זאת ביחד עם
אחותה התאומה ליקה ואביהן שמאמן אותן .ריו סיכמה בשבילן ובשביל הנבחרת ההולנדית
כולה שנה מופלאה – לאחר שהעפילו למשחקים באופן אוטומטי כנבחרת מלאה כבר באליפות
העולם – המשיכו לספק תחרות טובה גם במוקדמות כשסיימו במקום השמיני והתברגו לגמר
הקבוצתי .ליקה הצליחה להעפיל לגמר הקרב-רב וסאנה העפילה לגמר הקורה .למרות
שבאליפות העולם סיימה כסגנית האלופה על המכשיר ,היא ידעה שבאולימפיאדה יהיה לה
הרבה יותר קשה לחזור על ההישג .ראשית ,בגלל שביילס התחרתה מולה והיא מגיעה לגמר
לאחר שכבר זכתה בשלוש מדליות מוזהבות במשחקים .שנית ,תתחרה לצדה מתעמלת צעירה
וחזקה נוספת מהנבחרת האמריקאית שאף סיימה שנייה במוקדמות – לורי הרננדז .בנוסף,
קטלינה פונור ,הנציגה היחידה מרומניה ,העפילה לגמר ולא התכוונה לוותר כל כך מהר על
מדליה אולימפית לאחר שפיספסה אותה ארבע שנים לפני כן בצורה כל כך כואבת ,כשאלי רייזמן
קיבלה ציון זהה לה ועלתה בסופו של דבר לקבל את מדליית הארד בעקבות שובר שוויון.
מתמודדת נוספת שווברס ידעה שעשויה לאיים על מיקום בפודיום היא פלאביה סרייבה
הברזילאית שרצתה להיות נציגת הנשים שמביאה מדליה אצלה בבית .המזל של ווברס היה
שהיא עלתה להתחרות אחרי ביילס .למה? כי ביילס ביצעה שגיאה שוות ערך לנפילה וסאנה
הבינה שהיא קיבלה את הזדמנות חייה .היא הרשתה לעצמה להוריד מדרגת הקושי של התרגיל
ולהתרכז בביצוע טוב – וזה השתלם לה 15.466 .מצויין הקפיץ אותה הישר לראש הטבלה ,שם
הצליחה להישאר עד אחרונת המתחרות .פונור ביצעה תרגיל בינוני מינוס וסיימה שביעית,
סרייבה לא הצליחה לשחזר את התרגיל המצויין שלה מהמוקדמות ,ביילס סיימה שלישית
למרות הנפילה והרננדז ,למרות תרגיל מוצלח – קיבלה ציון נמוך מווברס וסיימה עם מדליית
הכסף .התרגיל הנפלא של ווברס סיפק לה גם את מדליית הזהב החלומית וגם הכניס אותה
לספרי ההיסטורית בארצה – כשהיתה למתעמלת ההולנדית הראשונה שזוכה במדליה
אולימפית מאז ,שימו לב!1928 ,
דנאל לייבה ,ארה״ב
לייבה זכה בשתי מדליות כסף בליל
הגמרים האחרון של ריו – במקבילים
ובמתח .מדובר בשני המכשירים החזקים
שלו בהם זכה בעבר במדליות באליפויות
עולם .אז למה הוא נכנס לרשימה?
ובכן – לייבה בכלל לא היה אמור
להתחרות באולימפיאדה ,אך נכנס
לנבחרת ברגע האחרון לאחר שהמתעמל
ג׳ון אורוזקו נאלץ לפרוש מהנבחרת עקב
פציעה ולייבה שהיה אחד המחליפים נכנס
לתמונה .בראיון איתו סיפר שהתאכזב
מאוד כשלא בחרו בו לנבחרת ושמח
שבסוף כן יצא לו להתחרות ,אך היה רוצה
שזה לא יהיה על חשבון מתעמל אחר.
לייבה עלה לגמר המקבילים מהמקום הלפני אחרון וסיים עם מדליית הכסף .בגמר המתח,
שהתקיים כשעה מאוחר יותר ,הוא הוגרל להתחרות שמיני ובעצם היה המתעמל האחרון
בהחלט שמתחרה בריו .גם בגמר הזה הוא סיים עם מדליית הכסף – הישגים מרשימים למי
שכמה ימים לפני פתיחת המשחקים לא חשב שיעלה להתחרות.
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אמי טינקלר ,בריטניה
טינקלר היתה המתעמלת הבריטית היחידה שהעפילה לגמר אישי על מכשיר בריו .נבחרת
הנשים של בריטניה נחלה במשחקים אכזבה אחרי אכזבה החל מיום המוקדמות הראשון שם
מתעמלת אחת בלבד ,אלי דאוני ,הצליחה להעפיל לגמר הקרב-רב ממקום נמוך וגם בגמר עצמו
סיפקה תחרות בינונית וסיימה במקום ה 13-בלבד .גם מהגמר הקבוצתי הבריטיות יצאו
מאוכזבות .הן הגיעו אליו לאחר שבאליפות העולם האחרונה סיימו במקום השלישי אך בריו לא
הצליחו לשחזר את ההצלחה וסיימו במקום החמישי בלבד מתוך שמונה נבחרות .טינקלר היתה
התקווה האחרונה של הבריטיות למדליה ,בגמר האחרון של הנשים – הקרקע .את המקום
הראשון והשני כולם ידעו מי עשויות לתפוס והן באמת עשו זאת – ביילס גרפה את מדליית הזהב
הרביעית שלה במשחקים והחמישית בסך הכל בריו ורייזמן סיימה מעט אחריה עם הכסף.
התחרות האמיתית היתה על המקום האחרון בפודיום .ג׳וליה שטיינגרובר ,שחודשיים לפני כן
הוכתרה כאלופת אירופה על הקרקע ,היתה בין המועמדות לארד אך כשלה פעמיים במהלך
התרגיל וסיימה אחרונה .מאי מורקמי היפנית ויאנג וונג הסינית לא הרשימו במיוחד והיחידה
שהיוותה בסופו של ערב איום על טינקלר היתה ונסה פרארי ,התקווה הריאלית היחידה של
איטליה למדליה שעלתה לגמר מהמקום השלישי במוקדמות .פרארי הוגרלה להתחרות אחרונה
וטינקלר ידעה בשלב הזה שתרגיל טוב של ונסה עשוי לדחוק אותה אל מחוץ לפודיום .המתח
נשמר עד הדקות האחרונות וטינקלר הבינה שהארד שלה ברגע שהוצג הציון של פרארי שהיה
מעט נמוך יותר .כמי שעלתה למוקדמות מהמקום השישי ועל כתפיה מונחות טיפות הכבוד
האחרונות של הבריטיות ,אפשר לתאר כמה טינקלר שמחה מההופעה הנהדרת שלה בגמר
ומהמדליה המתוקה שהשיגה.
כל הדוגמאות שהזכרנו ,שקרו בטווח של שלושה ימים בלבד באירוע הגדול בעולם אליו מייחלים
להגיע כל העוסקים בספורט תחרותי ,מלמדות גם את צעירי הענף שרק עושים את צעדיהם
הראשונים באולם ההתעמלות שצפוייה להם דרך קשה ופתלתלה ,בה יצטרכו בכל רגע נתון –
החל מהאימון הראשון שלהם אי פעם ,להחליט אם הם לוקחים את הסיכון ליפול ,אבל יחד
איתו – את הסיכוי לעוף גבוה ולרחף מעל כולם.
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 15סיבות מדוע ספורט תחרותי מצויין לילדים
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/ntT55b :

השאלה האם תחרות היא דבר טוב לילדים אינה רלוונטית .מה שכן רלוונטי בהקשר של תחרות
הוא כיצד אנחנו מתמודדים איתה ומתייחסים אליה ,האם חשיבותה תופסת מקום מרכזי מדי
בחיי הספורטאים הצעירים שגורם להם לחץ בלתי פוסק והאם הם מחשיבים ניצחון כחלק
החשוב ביותר בספורט התחרותי .אם התשובה לשאלה האחרונה היא כן – תחרות יכולה להיות
דבר רעיל ומסוכן.
בנוסף ,התובנה שעולה מדי פעם בנושא תחרותיות
אצל ילדים היא שתחרות מכינה אותם לחייהם
הבוגרים ב"עולם האמיתי" .אך האם כך הדבר? האם
התחרויות איתם צעירים מתמודדים הן התחרויות בהן
יפגשו לכשיגדלו? הצלחה היא לא משחק שמתחיל מ0-
כמו תחרות .בעולם העסקים יש מקום ליותר מאדם
אחד ,ממוצר אחד ,מחברה אחת להיחשב כמצליחים.
"הכי טוב" הוא מושג סובייקטיבי ואין מנצח אחד ברוב
הפעמים ,לעומת תחרויות ספורט בהן המדליות
קובעות באופן ברור ומובהק עפ"י כללי התחרות – מי
זכה בכל הקופה ומי נותר מאחור.
אלי רייזמן ,אחת המתעמלות המצליחות בארה"ב בפרט ובעולם ההתעמלות בכלל בשנים
האחרונות ,אמרה באחד הראיונות שלה את המשפט הבא – "אני מנסה להיות הגרסה הטובה
ביותר של עצמי" .כך שאם מסתכלים על המשפט הזה בהקשר של תחרותיות עולה גם השאלה
הזאת – האם תחרות היא דבר טוב לא רק בקרב צעירים אלא בכלל? הרי בסופו של יום ,אנחנו
מתחרים אך ורק מול עצמנו.
עם כל הנאמר עד עתה ,ובין אם אתם בעד תחרותיות בגילאים הצעירים או לא ,ישנם דברים
טובים בתחרויות התעמלות )ובענפי ספורט אחרים( שמלמדים את היקרים לנו שיעורי חיים שלא
יסולאו בפז.
הנה  15סיבות שמסבירות מדוע חוויית התחרות היא מצויינת עבור ילדים:
✓ תחרות גורמת ללמוד מהר יותר .כשישנה תחרות באופק ,אנחנו עובדים קשה ומהר יותר כדי
להגיע אליה במצב הטוב ביותר שאנחנו יכולים על מנת לסיים אותה בהצלחה או להגיע
לתוצאות טובות יותר מהתחרות הקודמת .רואים את זה גם במשחק פשוט – כשאנחנו
משחקים מול מישהו ,אנחנו מנסים חזק יותר .על ידי כך אנחנו מפתיעים את עצמנו במה
שאנחנו מסוגלים לעשות ולאן שאנחנו יכולים להגיע.
✓ תחרות גורמת להתאמץ יותר .הציונים בתחרות יוצרים מוטיבציה להשתפר ולעבור את השיא
האישי שלנו או את התוצאות של חברינו .אנחנו שואפים למצויינות כשאנחנו מתחרים.
✓ תחרות מלמדת להתמודד עם לחץ .כשאנחנו עושים משהו מחוץ לאזור הנוחות שלנו )תחרות
שאינה באולם הקבוע למשל ,או מול אנשים בקהל ומול קבוצות נוספות( ,סביר להניח שיהיו
לנו פרפרים בבטן .תחרות מוציאה את אותם פרפרים החוצה ,כדי שנלמד לשלוט עליהם.
מנהג שלאחר מכן ניקח עמנו למבחנים שנאלץ לעבור ,לשרות הצבאי ,לראיונות עבודה
ולמצבים של עמידה מול קהל.
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✓

תחרות לא חייבת להיות מפחידה .ילדים לרוב יפחדו מתחרות ויעשו ממנה משהו יותר
חשוב ואימתני ממה שהיא .כשהם עולים על המשטח ומתחרים ,הם מבינים שזה פחות
מפחיד ממה שחשבו ושהשד לא כל כך נורא.

✓ תחרות מובילה לקחת סיכונים .ברגע שמבינים שתחרות היא לא דבר נורא ,אנחנו לומדים
לקחת סיכונים ,הביטחון העצמי מתפתח וגורם לנו לרצות לנסות דברים קשים יותר או
להתמודד עם משהו פחות "נוח".
✓ תחרות מלמדת להתמודד עם דברים שלא הסתיימו בדרך שרצינו .לפעמים אנחנו עובדים
קשה ובכל זאת מפסידים .לפעמים אנחנו מנצחים למרות שלא היתה לנו תחרות מוצלחת
כפי שרצינו .אלו הרגעים שמחסנים ומחזקים את הילדים – ואלו שתי תכונות מצויינות
כהכנה לחיים הבוגרים.
✓ תחרות עוזרת להציב מטרות .בעוד אפשר ללמוד להציב מטרות ולהכין תכנית עבודה גם ללא
תחרות ,היא עוזרת לנו לעבוד לקראת תאריך יעד ולבדוק את ההתקדמנות בדרך למטרה.
✓ תחרות מלמדת לשחק לפי החוקים .לפעול לפי כללים ולפתח אסטרטגיות כדי להשתמש בהן
לטובתנו הם דברים נפלאים שתחרות מלמדת .פעם בארבע שנים יוצאת בהתעמלות
מכשירים חוקה חדשה .מתעמלים ומתעמלות ברחבי העולם חייבים לדבוק בה – והם
לומדים ביחד עם מאמניהם כיצד לקחת את החוזקות שלהם ולבנות תרגילים עם אלמנטים
שיתאימו להם מבחינה אישית ויתנו להם יתרון ,הם מנסים "לנצל" את החוקה בצורה
המיטבית עבורם ,כלומר – לעבוד בתוך מסגרת של חוקים בצורה האופטימלית ביותר.
✓ תחרות מלמדת לנצח ולהפסיד בכבוד .אף אחד לא אוהב אדם יהיר או אחד עם פרצוף של
"תשעה באב" .תחרות מאפשרת לנו להתמודד עם רגשות של גאווה ואכזבה ולהציג אותן
בדרכים בריאות.
✓ תחרות זה דבר מהנה .רובנו אוהבים לשחק ונהנים מהתחרות עצמה .להיות חבר נבחרת
גורם לנו להרגיש חלק ממשהו ,להרגיש שווים .כשתחרות מתנהלת באווירה נעימה היא
יכולה להיות כייף גדול למתחרים בה.
✓ תחרות בונה הערכה עצמית .הערכה עצמית היא לא משהו שניתן "להעניק" לילדים – הם
צריכים לבנות אותה בעצמם על ידי שנים של ניסיון חיים ,כשלונות והצלחות ,הם חייבים
"להשיג" אותה ותחרות היא אחת ההזדמנויות לכך .כאשר מפתחים כשרון של ילדים ועובדים
קשה בשביל להגיע לתוצאה מסויימת ומצליחים ,זה מרגיש נהדר .כשכושלים ולומדים
שאפשר לחזור ולהצליח בהזדמנות אחרת ,ההערכה העצמית עולה עם הזמן מכיוון שלומדים
להתחסן מפני הכשלונות.
✓ תחרות מלמדת מחוייבות .ישנו משפט שאומר "אנשים מוצלחים עושים את הדברים שאנשים
לא מוצלחים אינם רוצים לעשות .זה מה שגורם להם להצליח" .בניית הרגל למחוייבות
כלשהי )למשל – אימונים ותחרויות( הוא תוצר לוואי מצויין בספורט תחרותי.
✓ תחרות פותחת את המשתתפים בה לקהילה נוספת .כשילדים הם חלק מקבוצה ,הם חלק
מרשת של ילדים נוספים ומבוגרים שלכולם אינטרסים וערכים דומים להם .תמיד טוב שיש
קבוצה של אנשים שדומים לך ולמה שאתה מאמין בו ואוהב לעסוק בו בחיים.
✓ תחרות מהווה הזדמנויות לטייל בארץ ובעולם .להיות חלק מנבחרת תחרותית משמעו בין
היתר גם לנסוע עם הקבוצה לתחרויות ברחבי הארץ ,ובדרגות הגבוהות יותר – למחנות
אימונים ותחרויות במקומות שונים בעולם ,שם יש הזדמנויות להכיר חברים שלא בטוח שהיו
זוכים להם ללא המסגרת הזו.
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✓ תחרות גורמת לילדים להצליח יותר בבית הספר .מחקרים מראים שתלמידי תיכון שמעורבים
בספורט פחות נוטים לנשור מהלימודים .יותר מזה – השתתפות בפעילות ספורטיבית נקשרת
גם עם השלמת יותר שנות השכלה והגעה לציונים טובים יותר בלימודים .זה לא מפתיע
שמשמעת והצבת מטרות ,דברים אותם לומדים באימונים ,עוזרים גם בלימודים.

כמובן שאת כל הנקודות שמנינו כאן ניתן להשיג לאו דווקא
בספורט תחרותי ,אלא גם בספורט חובבני ,באומנות וכו',
אך כאשר תחרות נעשית בצורה נכונה מבחינה
התפתחותית ושמה את צרכי הילד הנלמדים באמצעותה
במקום גבוה יותר מאשר ערך הניצחון ,ספורט תחרותי
עשוי )וצריך( להיות מצויין עבור ילדים .התמקדות גדולה
יותר על התהליך מאשר על התוצאה מאפשרת לספורט
התחרותי להיות חלק משמח ומפתח-אישיות בתקופת
הילדות.
הכתבה תורגמה בחלקה מכתבה באתר ההפניגטון פוסט ועברה שינויים והתאמה לעברית.
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 8דברים שאפשר ללמוד מההורים של ה״פיינל פייב״
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/jHsBkY :

חמש מתעמלות ארה״ב שזכו במדליית הזהב הקבוצתית בריו ,הלוא הן ה-״פיינל פייב״ ,התחילו
את דרכן בהתעמלות בדיוק כמו כל מתעמלת אחרת .ההורים שלהן נהגו להביא אותן כל יום
לאולם ,עברו איתן תחרויות ,זכיות ,כשלונות ,ימים טובים יותר וימים טובים פחות .אם יש מישהו
שחווה את הקריירה התחרותית של מתעמלת בצורה הדוקה כל כך והכי קרובה אליה – הרי זה
ההורה שלה ,ולכן זה מובן מאליו שבתקשורת ניתנת לעתים במה לא רק למתעמלת שזה עתה
זכתה במדליית זהב אולימפית ,אלא גם להורים שלה ,והנה  8טיפים שהורי המתעמלות הטובות
בעולם נתנו ,במודע או לא במודע ,להורים של האלופות שבדרך:
 .1זיכרו :הנאה היא הכרחית
נלי ביילס ,אמה של זוכת  5המדליות האולימפיות בריו סימון ביילס ,צייצה לבתה בטוויטר כמה
דקות לפני שעלתה לתחרות הראשונה שלה במשחקים את הדבר הבא :״המטרות לטווח הארוך
שלך הגיעו .חבקי את החוויה ותהני ממנה .אוהבת – אמא.״
כן ,אמה של ביילס בחרה לצייץ לסימון את המשפט הזה ולא שום דבר אחר שקשור לתחרות.
היא הזכירה לה את הסיבה הראשונה שבגינה בתה )או כל מתעמלת אחרת( החליטה שהיא
רוצה להגיע מדי יום לאולם ההתעמלות מלכתחילה – כדי ליהנות!
 .2תנו לבתכם מטלות בית
עצם העובדה שלורי הרננדז היא מתעמלת עלית ,לא אומרת שהיא פטורה מלעשות את המוטל
עליה בבית .כאשר מעריץ אלמוני בירך את אביה של הרננדז על כך שהיא תמיד ״מחייכת מפה
לפה״ ,הוא השיב – ״היא לא מחייכת כשהיא צריכה לבצע את המטלות שלה ,שמחכות לה
בבית״ .לורי לא לבד אגב .סימון ביילס צריכה גם היא לבצע את המטלות שלה כשהיא בביתה
בטקסס ולא מתהפכת באוויר באולם – מטלות שכוללות את האכלתם של ארבעת כלבי הזאב של
המשפחה ,שטיפת כלים וסידור החדר שלה .כן ,גם אם באמתחתה חמש מדליות אולימפיות ו14-
מדליות מאליפויות עולם ,היא צריכה לזכור שהיא עדיין בסך הכל נערה בת  19וכשהיא בבית –
היא לא מקבלת הנחות ומעמדה הוא כמעמדם של שאר בני המשפחה.
 .3בתחרויות ,הזכירו לבתכם להיות הגרסה הכי טובה של עצמה
בראיון למגזין ״People״ ,לין רייזמן ,אמה של אלי ,סיפרה שהיא נלחצת בתחרויות כי היא יודעת
כמה שעות אלי השקיעה באולם וכמה שהיא היתה קשוחה עם עצמה .״אני רק רוצה שהיא
תהיה מאושרת ותתן את הביצוע הכי טוב שהיא יכולה לתת ,כדי שכשהתחרות תיגמר ,היא
תהיה מרוצה בלי קשר לתוצאה״ ,אומרת רייזמן.
ברגע שאנחנו מרגישים שעשינו כל שיכולנו ונתנו את הכל ,התוצאה לא תמיד משנה ,והיא לא
תמיד בשליטתנו.
 .4תהיו המעריצים הגדולים ביותר של ילדתכם
שימו את הפוקוס על צרכי הילדה ותנו לה להציב את המטרות שלה בעצמה ,כמו שההורים של
מדיסון קושיאן עשו .״הם יעשו הכל כדי לעזור לי להצליח ולהיות מאושרת״ ,אמרה קושיאן
באחד הראיונות שנתנה.
 .5תהיו המודל לחיקוי של הבת שלכם
אמה של לורי הרננדז ,ששירתה בצבא האמריקאי ,היא ההשראה הכי גדולה שלה .״אמא שלי
היתה שש שנים בצבא .היא לימדה אותי כמה חשוב לעבוד לפי החוקים ,לסיים את מה
שהתחלתי ,לעולם לא לוותר ,היא לימדה אותי יכולות מנהיגותיות ,עבודת צוות ,להישאר
אופטימית ועם מוטיבציה גבוהה וגם – איך לארוז נכון ,״בצורה צבאית״ ,כשאני בנסיעות!״ ,היא
סיפרה בראיון.
 .6תהיו שם בשבילה.
אחרי שאמא של גבי דגלאס קיבלה טלפון מבתה הבוכיה בסיום תחרות גדולה ,היא נדרה לעולם
לא לפספס אף תחרות שלה .״גבי אמרה לי בטלפון שהיא היתה לגמרי לבד בתחרות ולא היה לה
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עם מי לחגוג .בכיתי ואמרתי לה שלא אחמיץ תחרות נוספת שלה – לא משנה היכן היא תהיה
בעולם .הבטחתי שתמיד אהיה שם בשבילה״ ,סיפרה נטלי דגלאס בראיון.
 .7דעו את תפקידכם.
מאמנים תפקידם לאמן .הורים תפקידם… להיות הורים .או כמו שנלי ביילס הסבירה –
״התפקיד שלי הוא בעיקר לתמוך בה )בסימון( ולעזור לה להישאר בפוקוס ,רגועה ועם ראש על
הכתפיים״.
 .8זיכרו :אתם מגדלים בן אדם ,לא מתעמלת.
״תפקידנו כהורים הוא לשמור את הילדה עם הרגליים על הקרקע כל הזמן ,לא משנה מה
התוצאה ובאיזה תחרות ,אנחנו באמת גאים ונדהמים לראות את הבן אדם שהיא גדלה להיות״,
אמרה וונדה הרננדז ,אמה של לורי.
מקור מאנגליתJAG GYM :
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כוחה של המילה ״עדיין״
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/1oFxud :

״אני לא מצליחה לעשות בורג….״
״אני לא מצליחה לעשות בורג….עדיין.״
מדהים כמה שמילה אחת קטנה ,״עדיין״ ,משנה לגמרי את המשמעות של המשפט.
כשאנחנו אומרים שאנחנו לא טובים במשהו ,שאנחנו לא מצליחים אלמנט מסויים ,שלא זכינו
במדליה בתחרות ,אם נשים נקודה בסוף משפט כזה אנחנו בעצם מחייבים את עצמנו אליו ,הלך
הרוח שלנו לגביו יהיה מאותו רגע והלאה מקובע ומוגבל באומרנו שהצלחה היא מעבר ליכולתנו
ולשליטתנו.
אולם כאשר מוסיפים בסיום המשפט את המילה ״עדיין״ ,אנחנו פותחים בכך אפשרות לשינוי.
אנחנו עוברים למצב של צמיחה ,כזאת שבעזרת מאמץ ,תכנון ,לימוד והתמדה – תוביל אותנו
לתהליך של הצלחה.
הרבה מתעמלות ומתעמלים צעירות וצעירים מגיעים לאולם ההתעמלות בתחילת כל שנה
לאחר שראו בטלויזיה תחרויות מרהיבות ,מתעמלים שעושים דברים מדהימים ,מתעמלות
שנראה כאילו הכל הולך להן בקלילות .התעמלות הוא ענף קשה שעשוי כבר בראשית הדרך
לגרום לתסכול עקב חוסר הצלחה לבצע אלמנט מסויים .אז כשמישהו אומר לנו שהוא ״לא
מצליח״ ,חשוב להזכיר לו להוסיף בסיום המשפט את המילה הקטנה אך הכל כך גדולה –
״עדיין״.
הנה כמה מתעמלות שפעם ,מזמן ,לא הצליחו דבר או שניים באולם ובתחרות ,ובכל זאת
המשיכו לנסות:
סאנה ווברס ,האלופה האולימפית על הקורה ,נאלצה להתמודד עם הרבה נפילות כשלמדה
לבצע פירואטים על הקורה.
אלי רייזמן ,סגנית אלופת הקרב-רב באולימפיאדת ריו ,לא הצליחה לסיים על הפודיום באותה
תחרות ארבע שנים לפני כן.
דיפה קרמקאר ,שסיימה במקום הרביעי בקפיצות בריו ,לא נחתה על הרגליים בפעם
הראשונה שניסתה את קפיצת הפרודונובה .וגם הרבה פעמים לאחר מכן.
ואי אפשר לסיים בלי סרטון מעורר השראה
ומוטיבציה  (:תהיו בטוחים שכל מי
שמופיעה בו בילתה הרבה זמן באולם
בניסיון להצליח את האלמנטים שאתם
רואים ,ובוודאי לא פעם חשבה לעצמה ״אני
לא יכולה לעשות את זה״ .אבל היה מישהו
לצדה באולם שהזכיר לה שהיא לא יכולה
לעשות את זה…עדיין.

לחצו כאן לצפיה ביוטיוב
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האיש שהחליט לקחת אחריות על הפציעות שלו
)קישור לכתבה המקורית(https://goo.gl/YdAEYk :

סטיב מסלר מעולם לא היה מתעמל ,אבל הסיפור שלו בהחלט מתקשר לענף ההתעמלות ועשוי
לתת לכל מי שכעת עוסק/ת בו באופן תחרותי קצת השראה ומוטיבציה לקראת השנה החדשה
ועונת התחרויות שבפתח.
מסלר ,אלוף אולימפי ואלוף עולם במזחלות )ספורט חורף( ,היה בעברו אתלט שסבל מפציעות
רבות שדרשו שיקום ארוך .״כמה שאהבתי את מסלול הריצה ,הפציעות לאט לאט הרגו את
הדרייב והחלומות שלי״ ,הוא מספר בהרצאת טד ) .(TEDמסלר מספר כיצד הגיע לתהילה
אולימפית לאחר שהחליט שני דברים שהובילו לכך :ההחלטה הראשונה היתה לעבור מענף
האתלטיקה לענף המזחלות ,ספורט אותו לא הכיר בכלל אך מאמנו אמר שיש לו סיכוי להצליח
בו הודות לעברו כאתלט .ההחלטה השניה מתקשרת מאוד לענף התעמלות המכשירים ,ענף בו
ספורטאים נאלצים להתמודד לעתים עם פציעות חוזרות ונשנות ,שחלקן דורשות שיקום ארוך
שמוביל להפסד ימי אימונים רבים וחשובים )במקרה הטוב( או עונת תחרויות שלמה )במקרה
הפחות טוב(.
מסלר החליט שהוא לוקח אחריות על הפציעות שלו .לאחר חמש שנים בענף האתלטיקה ,הוא
היה מודאג מכך ששוב ייאלץ להתמודד עם פציעות בענף החדש אליו עבר וחשב לעצמו ״איך אני
יכול להתאמן בלי להיפצע שוב ושוב כמו קודם?״
הוא נעמד מול המראה כדי להתעמת עם עצמו ולהבין שהוא עדיין רוצה להתחרות ועדיין רוצה
להצליח ,ולצד זאת – להבין דבר חשוב מאוד :הוא לא יכול להאשים אף אחד אחר בפציעות שלו,
ולכן – אם ישנה בעיה – זו האחריות שלו לפתור אותה .הוא החליט שהשינוי בהקשר של פציעות
חייב להיות מחשבתי – ״אם חשבתי שמשהו שאעשה או ארגיש עלול להוביל לפציעה ,כנראה
שזה באמת יקרה״ ,הוא אומר )מחשבה יוצרת מציאות( .הוא אימן את עצמו לשחרר את הפחדים
שנצברו אצלו במהלך השנים ,פחדים שהרבה מהם כנראה הובילו לאותן פציעות ,והחליט
לבטוח בעצמו וביכולות שלו.
אז מה קרה לאחר מכן? לאחר חמש שנים בהן נפצע והשתקם באופן תדיר ,שתי ההחלטות
שקיבל )לעבור לענף המזחלות ולקחת אחריות על הפציעות שלו( הובילו לתשע שנים בלי
פציעות ,בהן לא פיספס אף תחרות וכאמור – זכה בזהב האולימפי .״ידעתי שההחלטות שלי היו
שוות את ההקרבה״ ,הוא מתאר את הרגע בו הבין שזכה בזהב ומסכם את ההרצאה בכך
שבזכות שתי ההחלטות שלקח על עצמו ובזכות אותו רגע בו ישב על הספה לאחר ניתוח וחשב
על המלצת המאמן לעבור לענף המזחלות – התחיל השינוי בחייו .אבל כמובן שהחלטות בלבד
אינן מספיקות ,אלא העמידה בהן הוא המרכיב הקריטי – וזה מה שהביא אותו לתהילה
האולימפית.
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הנה ההרצאה של מסלר )ניתן לבחור בהגדרות בכתוביות בעברית(:

לחצו כאן לצפיה ביוטיוב

אם מה שמסלר מספר נשמע לכם הגיוני ובר ביצוע ,זה בדיוק הזמן לקבל החלטה לשנה החדשה
– להבין אם אתם באמת רוצים להצליח השנה באימונים ובתחרויות ואם כן – להחליט שאתם
סומכים על הגוף שלכם ,על היכולת שלכם ,מתגברים על הפחד לנסות אלמנטים חדשים )או
ישנים( ופשוט לוקחים אחריות )מחשבתית ופיזית( על ההצלחה שלכם.
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