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חלוץדינה

באולימפיאדהאותנוייצגומצוינותנשים18

ענפיבמגווןויתחרוהשבוע,בסוףלדרךשיוצאת

מטניסאמנותית,להתעמלותועדמגיודוספורט

אצבעותלהחזיקתשכחוואלאותן,קבלושיט.ועד

חלוץדינהמאת

שבאמצעמהוכללנשיםשרעמהלנעוים,שטובמה

/׳וחייהברי,עחי
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אחות־בעקבות12בגיללהתאמןהתחלתי

הגדולה.

$TS1$.אחותהגדולה$TS1$

$DN2$.אחותהגדולה$DN2$אחרים.ספורטבענפיעסקת־אזער

שנ־ות07.85לאולימפיאדה,הקריטריוןאת

שנתיים.לפניכברעברתיפרפר,מטרלמאה

שנ־ות.46.85עלעומדשל־השיא

שאנימועדףיםבגרלי־שאילקמע,ליאין

בתחרויות.א־תולשחותמקפידה

פרפרמטרבמאהארדבמדלייתלבית־

הרא־הישראליתהשחייניתאנימאי.בחודש

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$אולימפי.במשחהבמדליהשזכתה

המק־בשניאישישיאלהשיגמקווהאני

צועות

$TS1$המקצועות$TS1$

$DN2$המקצועות$DN2$200ו־פרפר100בהם:משתתפתשאנ־

לגמר.יספיקשזהמאמינהאנימעורב.

למאמןשלי,להוריםתודהחייבתאני

לאונידהנוכח־למאמןמימון,אסףשל־הקודם

יערוך.מיכלשליולפס־כולוג־תקאופמן

־שבי,תומךמאודהשהייהאיגוד

האולימ־מהוועדחודשיתמילגהלי

פי

$TS1$האולימפי$TS1$

$DN2$האולימפי$DN2$ואניהישגילספורטומהיחידה

"ספיח־״.חברת־ד־עלמאומצת

מהפ־בהחלטואנ־מספ־קלאזה

שת

$TS1$מהפשת$TS1$

$DN2$מהפשת$DN2$ספונסרים.עוד

תגיעשליהמשפחהבל

ואניבלונדוןאות־לעודד

שא־לעצמימאחלת

משיך

$TS1$שאמשיך$TS1$

$DN2$שאמשיך$DN2$מהש־ליהנות

חייה.
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אלזנותיתבהתעמלותישראלנבחרתראשבוזובםה'מורן

ויקטוריהגן;מרמת20בתזקולז׳ני,פולינההן:לנבחרתחברותי

אליאודהיעקב;מבאר18בתפלצ׳י,נועהתקוה;מפתח21בתקושל,

במ־זכינומאשקלון.18בתשולץ,ומרינהמאשרור;19בתזולקובםקי,

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$העולםבאליפותהשלישיובמקוםבלונדוןהקריטריוןבתחרותהשני

והחישוקים.הסרטיםבתרגיל2011בצרפת

אחותיואתאותירשמהשליאמאחמש.בגיללהתאמןהתחלתי

והביאהביוםהתבלבלההיאאחדויוםקרקע,התעמלותלחוגהתאומה

סמופו־אלההמאמנתאמנותית.התעמלותחוגשםשהתקייםביוםאותנו

לוב

$TS1$סמופולוב$TS1$

$DN2$סמופולוב$DN2$שלי.המאמנתהיאהיוםועדלנסות,אותנוהזמינה

שמייצגותביחדבנותששבעולם.פיךהכיזהמקבוצהחלקלהיות

הזאת.ההרגשהאתשתתארמילהאיןשלנו,המדינהאת

לס־ומהיחידהההתעמלותמאיגודחודשיותמלגותמקבלותאנח;ו

פורט

$TS1$לספורט$TS1$

$DN2$לספורט$DN2$היהספורטאישכללאימוניםתנאיםלנונותןוינגייטומכוןהישגי

עליהם.חולם

מה־אותייעודדשליהחברמהיציע.אותילעודדיבואושליההורים

בית.

אליס

$TS1$מהאליס$TS1$

$DN2$מהאליס$DN2$,שלוינגר

ק״ג63ו\רג׳וו־ו

D'dS7d/v'A/ J7.0 ,x>K)ZJ

הלכתיבגיללהתאמןהתחלתי

ערונשארתיג׳ורולחוגאחיבעקבות

היום.

פע־שלושאירופהאלופתהייתי

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$דורגתי(,23ו־1720גיל)עד

שלושוקיבלתיבבוגרותבעולםשלישית

TS1$$זכי«TS1$$זכי־בבוגרות.אירופהבאליפותמדליות

$DN2$»זכי$DN2$בפריזסלאםבגראנרארדבמדלייתתי

פברואר.בחודש

מד־להצלחה?בעיניייחשבהישגאיזה

ליה

$TS1$מדליה$TS1$

$DN2$מדליה$DN2$.כמובן

הםללונדון.איתיייסעושליההורים

להיות.שיכולטובהכיהקמע

לספורטליחידהגםתודהמבירהאני

ולספונסרחודשית,מילגהלישמעניקההישגי

שנים.ששכברבישתומךשחר,יעקבשלי,

לשמורתמידשאדעלעצמימאחלתאני

פרופורציות.על

11ודגרוחגלישתקורזיץ,לי

פרייד״״ניל

niN'oN'N' 12 jiz./י/ו/פגזyi^ic'o'A/'cfiicj

במ־השיטלמועדוןהשכבהכלעםביחדהצטרפתישבעבגיל

₪ן/כולםב׳כיתהבאמצעלצופים,ללכתכמוזהאצלינוכמורת.

שליאבאמים,אנשיהםשליההוריםגלישה.לחוגהולכים

^ןההוריםשנולדנוואיךשחיינית,הייתהשליואמאמציל
למיס.גואוד,זרקו

am■ Mm
jMהעו־באליפותזהבבמדלייתפעמיםשלושזכיתי

3k 1102,2102.3002,:t

Jfה־יתילאולימפיאדההקריטריוןאתלהשיגכדי
^|"העולמית.בעשירייהלהיותצריכה

*■-:{:.§&■שחברותמגומי,תרנגולתהואשליהקמע
הת־לכלמאזאותיומלווהפעםלינתנושלי

--■־יי

rnnr

&&הכיהחברותשתיהןשליהמתחרות
?*Iמפוליןקופצ׳קהזורחהשלי:טובות j».i^K^■^fc
חברותאגחנומספרד.אלבאוומרינה

tMt*^^₪
שא־ברגעאבל15מגילטובותמאוד

j^:
■'

^H^t
"mLלאבמלחמה,אנחנוליםנכנסותנחנו 5<tntr<^pd

«^;f^eLjממטר.אחתאףרואות
wMגת־הכיהתודהאתחייבתאני

^^

orשלי.המאמןפינקלשטיין,לבןלה Wl
להיותלעצמימאחלתאני

שעברתיהפציעהאחריבריאה.

'■•חשוב.הכישזהיודעתאני

וי*
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שוורץ,ג׳יליאן

בחוטקפיצה

הייתיכןלפני19בגילבמוטבקפיצהלהתאמןהתחלתי

מאהבריצותוהתהדתילאתלטיקהעבדתיכךואחדמתעמלת

הק־משולשת.וקפיצהלדוחקקפיצהמכשולים,מטרומאהמטר

פיצה

$TS1$הקפיצה$TS1$

$DN2$הקפיצה$DN2$אבלקודם,זהאתעושהוהייתיכיפית,נוראלינראתהבמוט

במוט.הקפיצהבתחרותנכללולאנשיםתקופהכאותה

הב־בארצותהפתוחהבתחרותללונדוןהברטיםאתקיבלתי

רית,

$TS1$,הברית$TS1$

$DN2$,הברית$DN2$ויש27.4הואשליהאישיהשיאמטר.25.4שקפצתיאחדי

לשאוף.לאןהרבהעוד

2010ב־בלונדוןשהתקיימההעולםבאליפותשנייהסיימתי

מק־שאניהיחידהדברקמע,עםשמסתובבהטיפוסלאאני

פידה

$TS1$מקפידה$TS1$

$DN2$מקפידה$DN2$לישוןשאוכלכרישלי,הכריתהואלתחתיותאיתילקחת

טוב.

היש־לספורטוהיחידההאתלטיקהמאיגודמלגותמקבלתאני

גי

$TS1$הישגי$TS1$

$DN2$הישגי$DN2$ספונסרים.ליויש

שע־המעבדיםככלשתמכהשלי,למשפחהתודהחייבתאני

שיתי

$TS1$שעשיתי$TS1$

$DN2$שעשיתי$DN2$שיגיעוחבריםוכמההם,השונים.הספורטמקצועותבין

בלונדון.אותילעורריבואומהארץ,

לגמר.ולהגיעואושרבריאותלעצמימאחלתאני

התעמלותריבקיו,נט/

לזנותית

בפתחבחוגבגיללהתאמןהתחלתי

איתוכשהלכתיאחד,ויוםכדורסל,מאמןהיהשליאבאתקווה.

ה־אסמופולוב.אלהשלו,מכרהבמקרהשםפגשהואלאימון

שם.אניומאזאמנותיתלהתעמלותמתאימהמאורשאניאמרה

היום״.עדשליהמאמנתהיאאלה

באליפותהיסטוריתארדמדלייתהואשליגדולהכיההישג

כאלי־למדליהקורםהגיעהלא)ישראלבחישוק2011העולם

פות

$TS1$כאליפות$TS1$

$DN2$כאליפות$DN2$,)2011אירופהבאליפותבאלותכסףומדלייתעולם

לה־צריכההייתילאולימפיאדההקריטריוןאתלהשיגבדי

תברג

$TS1$להתברג$TS1$

$DN2$להתברג$DN2$הגעתיהעולם.באליפותבקרב-דבהראשונות15ה-בין

עשירית.

׳מוגבי',שלהבובהואתמזלשרשרתללונדוןלוקחתאני

ספו־גםלייששלי.הספונסרשהואבאינטרנט,הילדיםאתר

נסר

$TS1$ספונסר$TS1$

$DN2$ספונסר$DN2$מהוועדמילגהמקבלתואנימאד,לישעוזרמורישיבשם

האולימפי״.

אתגםהחישוק,אתגםאוהבתאנימועוץ*.מקצועליאין

בכו־רמהבאותהגםואניהסרט.אתוגםהאלותאתגםהכדור,

לם.

בלונדון

$TS1$בכובלונדון$TS1$

$DN2$בכובלונדון$DN2$למדליה.מצבישבגמר.להתברגמקווהאני

מהשאעשהבאולימפיאדה,שאצליחלעצמימאחלתאני

מהאירועליהנותושאצליחונפילות,פציעותבלייודעתשאני

הזה״.הענק

470שיטכהן,גיל

da'nM^)רמקג, 10

סירהשהיאב״אופטימיסט״וחצי,10בגיללהתאמןהתחלתי

לענף.אותיהכניסבעצמו,שייטשהיהשלי,אבאלילדים.קטנה

והמא־השיטאיגודיו״דבהמלצתבוסקילהורדעבצוותהקמתי

מן

$TS1$והמאמן$TS1$

$DN2$והמאמן$DN2$מהעשי־יצאנולאביחרלהתחרותשהתחלנומהרגעבםיק.אילן

ריה

$TS1$מהעשיריה$TS1$

$DN2$מהעשיריה$DN2$בגביעימדליותשתילהשיגהצלחנוואפילובעולםהראשונה

השגנולאולימפיאדהלהישלחכדיהישראליהקריטריוןאתעולם.

הראשונהבעשירייהלסייםצריכותהיינואולימפית.הקרםבתחרות

במקוםסיימנובאוסטרליה,העולםבאליפותמכן,לאחרזאת.ועשינו

מדליה.עםלחזורהיאשלנוהמטרההפעםהרביעי.

שקיבלתי11מגילאות־שמלווהקמעלייש
•^^^^

^^^^אלכס.שלי,הראשוןמהמאמן
״^<^sתומ־שמאודלמשפחה,תודחחייבתאני

^^אפשרית,בחינהמכלהירדכללאורךביכת
**׳*ובל־צעירמאודמגילבישתמךהשיטולאיגוד

gj
שהגעתי.לאןמגיעההייתילאעדיו

מה־ליהנותלעצמימאחלתאני

מהאולימפיאדהליהנותשיט,

,..עלחיוךעםמשםולחזור

470שיטבוסקילה,ורד

שליהספרלביתתשתשאילןהשיטמאמןהגיעתשעבתכשהייתי

לחוגהכבודכלשעםהבנתייוםבאותושיט.לחוגלבואלנווהציע

היום.גםשליהמאמןהואאילןשלי.הביתזההיםהג׳אז,

בש־טובהכיהקמעהיאגיל,שלי,השותפהמיוחד.קמעליאין

בילי.

איגוד

$TS1$בשאיגוד$TS1$

$DN2$בשאיגוד$DN2$האולימפיוהוועדשלנו,והנסיעותהציודאתמממןהשיט

לספונ־נשמחמספיק.לאזהאבליפה,זהחודשית.מלגהלנומעניק

סדים.

יבואו

$TS1$לספוניבואו$TS1$

$DN2$לספוניבואו$DN2$שנז־מקווהאניהצוות.אנשיבעיקרמהיציעאותנולעודד

כה

$TS1$שנזכה$TS1$

$DN2$שנזכה$DN2$,היקר.ארוסיאתלשםויטיסולייפרגנוואזבמדליה

המדליהאתלהשיגלעצמימאחלתאני

^_J₪HSt,מתנתתה־השזוספקאיןהאולימפית

BT ^^fekלארוס־,לתתשאוכלטובההכיהחתונה

האחרונות.בשנתייםאותישסבל"ח^
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"^ששבגיללהתאמןהתחלתי
שלומישלי,האחיםשניבעקבותוהצי,

חייבתאנילפניי.טניסששיחקוושני,

שלי.להוריםוכמובןתודהלשניהם

הקריטריוןאתלהשיגכלי

ביןלהתברגצריכההיית־לאולימפיאדה

בעולם.הטובותהטניסאיות60

שא־זהעצםבקמע.מאמינהלאאני

לבש

$TS1$שאלבש$TS1$

$DN2$שאלבש$DN2$יהנבחרתשלהרשמיהטרנינגאת£
שלי.טובהכיאתלתתכדילייספיק

בגראנדגמררבעילשניהגעתי

הפ־בגביעהגדולותלשמונההעפלתיסלאם,

דרציה,

$TS1$,הפדרציה$TS1$

$DN2$,הפדרציה$DN2$לנו־הפתוחהאוסטרליהבתחרותזכיתי

ער.

$TS1$.לנוער$TS1$

$DN2$.לנוער$DN2$עלשנייהבכלשליהמקסימוםאתאתןאני

אזלהפסיד,שונאתאנייהיה.שיהיהומההמגרש,

אותי.יבאסהפסדכל

בעולםמאושרתהכישאהיהלעצמימאחלתאני

שאפשר.בריאהוהכי

בדגםנופר

רדיאל״״ל״ור

1rfriwiבקיבוץהיםעלגדלתיבגיללהתאמן

שליאבאטבעי.היהליםשלישהקשרכךהנקרהראש

המאמןוהיהלשוטאותילימדהואושייט,יםאישהוא

שלי.הראשון

פעמייםהעפלההואשליגדולהכיההישג

במקוםסיימתיהאולימפיים.למשחקיםרצוף

בקאדיסהאולימפיאדהבמוקדמותהשני

אתהישראלי.הקריטריוןאתוקבעתי

באליפותקבעתיהבינלאומיהקריטריון

באוסטרליה.האחרונההעולם

הביאשאחישרשרתהואשליהקמע

ומלווהשנים,שמונהלפניזילנדמניולי

■*^^^iyafeNשליהתוצאהאתלשפרמקווהאני

m£₪mtrבמקוםשםסיימתיהקודמת.מהאולימפיאדה

fl^Hrלהישג.ייחשבזהמעלמקוםוכל16ה־

m^^r jLשתו־שלי,להוריםי-ייליתודהד|ייגתאני$TS1$¥שתו$TS1$

$DN2$¥שתו$DN2$$1משל־גםוכשצריךומבינים,מדרבניםמכים׳ST$לשמB$1ST$

$2ND$לשמB$2ND$-מים

hME^Fחי־,תחרותאתלתתלעצמימאחל־אני

רגע.מכלוליהנות₪^^ך^ך

WS

מכשיריםהתעמלותנזקסיוטה,

rtrtrn•*המאמנתאוקראינה.בקייב,וחצי,ארבעבגיללהתאמן

לאמאואמרהברחוב,וקופצתמשחקתאותיראתהשליהראשונה

הקריטריוןאתלהשיגכדילהתעמלות.מתאיםשלישהגוףשלי

באליפותבקרב־רב25מקוםעדלהשיגצריכההיתילאולימפיאדה

בקלותהקריטריוןאתעברתיבלונדון.בינוארשהתקיימההעולם

אירופהבאליפותהרביעיבמקוםזכיתיהחמישי.למקוםוהגעתי

להעפילמקווהאניבאולימפיאדהבקפיצות.

0M■*&£מדליה.עללדברמעזהלאאנילגמר.
סינידרקוןללונדוןאיתילוקחתאני

לאבעלילצערילמזל.לינתןשבעלי

אתלהרשותיכוליםלאאנחנויגיע.

אבלכסף,המוןעולהזהכילעצמנוזה

-יי^י־מהבית.אותייעודדהוא

האולימ־מהוועדמילגהלייש

פי

$TS1$האולימפי$TS1$

$DN2$האולימפי$DN2$אשמחהקליטה.ממשרדומילגהs^ _/j

שירצהספונסריהיהאםמאור

הלאה,איתיולהתקדםאותילאמץ

הבאה.״לאולימפיאדהעד

"■יי

באולימפיאדהנשים

לדעת(שמענייןדברים)כמה
העתשלהאולימפיאדהימימאזהנשיםעשוארוכהדרךכבדת

להשתתףנשיםעלנאסרהעתיקהבעתאםהיום.ועדהעתיקה

)נשיםבהםלצפותלהןהיהאסורוגםהאולימפים,במשחקים

50כמעטמהוותהנשיםהיוםלהורג(,הוצאומציצותשנתפסו

מספרלונדון,לאולימפיאדתישראל)בנבחרתמהמשתתפיםאחוז

בכלאותןלמצואואפשרהגברים(,למספרבדיוקשווההנשים

האולימפים.הספורטענפי

המסורתנשמרה1896בשנתהאולימפיםהמשחקיםחידושעם

מכן,לאחרשניםארבערקמהמשחקים.נשיםהדרתשלהעתיקה

לאבאופןכיאםלראשונההותרה1900פריזבאולימיפיארת

וטנים.גולףבלבד:ענפיםבשנינשיםהשתתפותרשמי

בהדרגה.נעשתההשוניםהספורטבענפילתחרויותנשיםכניסת

סטוקהולםבאולימפיאדתרקהתקבלוהנשיםרשמיבאופן

בענפילהשתתףהורשוהןהפעםגםאך1912בשנתבשוודיה,

1928בשנתאמסטרדםבאולימפיאדתבלבד.מועטיםספורט

בריצתובהתעמלות.באתלטיקהלהתחרותלראשונהלנשיםהותר

בולהשתתתףלנשיםשהותרביותרהארוך)המירוץמטר800

שבאולימפיאדההוחלטזאתובעקבותהתעלפו,מהנשיםחלקאז(

מטר100200לרוץיוכלונשיםאנג׳לס,בלוסשנערכההבאה,

ברומא.1960ב־לאולימפיאדהעדבתוקףהייתהזומגבלהבלבד.

בשנה1992ב-רקהנשיםנכנסובג׳ורוהאולימפיתלתחרות

זכתהארדכשיעלשלה,הראשונההמדליהאתישראלקיבלהזו

199696ב־רקלהשתתףהנשיםהחלובכדורגלהשני.במקום

2000בשנתרקמשקולותבהרמתמהגברים(,יותרמאוחרשנים

2004ב-רקובהיאבקות
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צורניתשחייהיופה,אינה

הפנאיובשעותבלטרקדתיאזעדתשע.בגיללהתאמןהתחלתי

עב־שנהואחריהדברים,שנישלמהשילובנהניתילבריכה.נכנסתי

רתי

$TS1$עברתי$TS1$

$DN2$עברתי$DN2$הכרתיככהטטיאנה.שלבקבוצהלהתאמן

בגיללדואט:שליהשותפהאנסטסיה,את

שלבתחרויותלהשתתףיכולתיכבר15

בצמד.העבודהוהתחילההבוגרות,

להיותהבינלאומיהקריטריוןאת

בתחרותהראשוניםהדואטים24בין

בלונ־שהתקיימהאולימפיהקדםהמיון

דון

$TS1$בלונדון$TS1$

$DN2$בלונדון$DN2$היאהבעיהבקלות.דיהשגנוהשנה

עדיותרמחמירהישראלישהקריטריון

למזלנוהעולם.באליפות16ה־המקום

שעברה,בשנהזהאתלהשיגהצלחנו

14ה־למקוםכשהגענו

מתכוונתשאניקמעותשנילייש

פרווה,בובותשתיללונדון:לקחת

לוק־אניפרה.שלואחתקוףשלאחת

חת

$TS1$לוקחת$TS1$

$DN2$לוקחת$DN2$צופותוהןתחרותלכלאיתיאותן

ביטחון.לינותןזההתרגיל.בזמןבי

כלו־לגמר,להגיעהואשליהחלום

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$הראשונות.12לרשימתלהיכנס

כלאתלתתלעצמימאחלתאני

וכמובןלרגע.לוותרולאשליאחוזהמאה

ליהנות״.

צורניתשחייהגלושקוב,אנסטסיה

מאמ־הםשליההוריםשנישבע.גילבסביבותלהתאמןהתחלתי

ני

$TS1$מאמני$TS1$

$DN2$מאמני$DN2$,שאהיהמתוכנןהיהלאזהשלי.אמאזאתשלנווהמאמנתשחייה

בייביסיטראילוציבגלללפעמיםאבלהעצר,יורשת

התגלגל.זהואיכשהולבריכהההוריםעםהלכתי

היינולאולימפיאדההקריטריוןאתלהשיגבדי

להתברגיופה,אינהשלי,והשותפהאניצריבות

התב־בעולם.הצורניתהשחייהשלהעליוןבחצי

רגנו

$TS1$התברגנו$TS1$

$DN2$התברגנו$DN2$כלכנגדזאתועשינובעולםהטובות12בץ

שישכמועלינו,שמגןשופטלנואיןכיהסיכויים,

בלו־לגמרלהגיעמקוותאנחנוהאחרים.לדואטים

נדון.

$TS1$.בלונדון$TS1$

$DN2$.בלונדון$DN2$נוכלפוליטיקה,מד־יותרתהיהלאאם

זה.אתלעשות

־שאבלסנטימנטלית,בדבללאאני

משנתלתחרויותאיתישנוסעאיפורתיק

אותו.מחליפהלאואני99

מהוועדחודשיתמילגחמקבלתאני

אתלימממןהשחייהאיגודהאולימפי,

לאוןפיליפומתנ״סלתחרויותהנסיעות

התנאיםכלאתלנונותןבירושלים

לומדתשאניהמכללהגםלאימונים.

מאוד,ביתומכתאחווה״,״מכללתבה,

הת־מבחינתוגםכלכליתמבחינהגם

חשבות

$TS1$התחשבות$TS1$

$DN2$התחשבות$DN2$.באימונים

לאולימפיאדה,יבואשבעלירציתי

דבשירחלחגוגרוציםשאנחנומכיווןאבל

יעודדהואהאולימפיאדה,אחריוגאסבלאס

מהבית.אותי
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