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מםוימתרה uמלי''נשיש
ועשיאתלשים nליþÿ�æ�Þמאני

בה''תמקדþÿ�Ô�Üולþÿ�Ó�æ�Ñהרקע

יוצאמגבעתייםשניאיתיהקשת

בטוקיובאולימפיאדהלהתחרות

מלכיויהונתן

מעטרותהקשת,כצבעיכמעטטבעות,חמש

אותןהאולימפיים.המשחקיםסמלאת
מוסרתשוקה,מייצגותטבעותחמש

ספורטיבית.ורוחאמונהניצחון'עבודה,

ישראלספורטאיחיכושניםחמש
שרביתנוססהאולימפישהדגלוהעולם

ענפישללתחרויותושתיפתחנהכגאון'
מכלכיותרהטוביםמתנקזיםאליהןהספורט,

היוקרתיתהאלופים","אלוףלתחרותהגלובוס,
גאווהמסבהשהכיוזרביותר'המסוקרתכיותר'

הנציגים.מדיעלהמתנוססלדגללארמית
מדיעלשיתנוססישראלדגלמלכדהפעם,
אתילווהגבעתייםהעירדגלישראל,ספורטאי
 .שניאיתיהקשת

מאחוריועומדתגבעתיים ,בכדיולא
שלךהקשרעללנרספד ,הזרבתחרות

לתחרותהעידושללעיר
כגבעתיים,התחככתיכגבעתיים,"גדלתי

כךואחרכצנלסרןהיסודיהספרבכיתלמדתי
טוב"ילדממשטכניקום,לאורטהמשכתי

איואז'הזר.כעירחיאניחייכל..þÿ�.�.�ôגבעתיים"
כחיציםלהתענייןכשהתחלתי 12בגילשם

לי'גילהמחברייאחדכילד'וקשתות
לאימוןכארץהגדולשהמועדוןלהפתעתי,

מרחקממשבעיר'נמצאכקשתותירייה

ברחובהכדורגלכמגרשהליכה,דק' 5

הורעוכאריכותשיםל,עמיתצילום:
כישראלהאולימפי



בישראלהקשתותאיגודצילום:

בזרועותאותיקיבלומההתחלה .הירדןמשמר
הרבההיהוזהאותיחננויאותיאימנופתוחות,

האישימאמנישהיהיוגביורי ...לספורטמעבר
הקשררעלהספורטעלהרבהאוחילימדמההתחלה

 ,,לחיים.שלו

 ...סביםאפילוישכדורסלישכדורגל,יש
זהזאתדווקאבחרתהספורטענפימכלאיך

הספורטלענפיהתחברתיבאמתלאפעם"אף
פחותכלליובאופןמופנםמעטהייתיכדור.שכללו
עם'אתהזהוקשתכחץקבוצתי.לספורטכמשנתי
פשוטלינראתהוקשתבחץ'ירייהילדובתורעצמך'

ספורט.נעלזהעלחשבתילאבכלל ...'מגניבה'
ידעתיתמיד-לספורטשהתאימוכישוריםליהיו

היהואצליהטכניקה,ושיפורכלימודלהתמקד
השיפורלתהליךהתמגנטתיוממשמתמידשיפור
הזה."

עלספדהזה.הספורטאתמכיירםמעסים
בפועלועובדתהתחרותאיךהענף,

עכראלחיצים 72יוריםאגורגילהכתחרות
טבעתכלכאשרטבעות,-10מהמורכבתמטרה
החיצונית(הטבעתנמוךהכישזה-1מניקודמקנה

כךביותר,הפנימיתהטבעתשזר-10לרעדביותר)
הקריטריון . 720זהלהשיגשניתןמקסימלישניקוד

השיאאת . 640היהטוקיולאולימפיאדתהאולימפי
האחרונההעולםגביעבתחרותהשגתי , 656-שלי

האולימפיאדה."למשחקיהתברגתיובזנותו

נמשכתיפחות

קבוצתי.לספורט

זהוקשתבחץ

עצמך'עם'אתה

ירייהילד'ובתור

נראתהוקשתבחץ

'מגניבה'.פשוטלי

ידעתיתמיד

בלימודלהתמקד

הטכניקה,ושיפור

היהואצלי

מתמידשיפור

התמגנטתיוממש

הזה"לתהליך

אשרישראלמדינתשלהראשוןלנציגיהיהאיתי
ירי-האולימפייםבמשחקיםהקשתותבענףמתחרה
קוטרהאשרמטרהעבראלקשתבאמצעותחיצים

מטרים. 70שלבמרחקוממוקמתס"מ 122כ-

שהבנתברגעשחוויתההדגשהעלספדאיתי,
 ...הנכחדתעםלטוקיוסםשאתה

הייתי ...עשיתימהלקלוטזמןלילקח"האמת,
התוצאהאתכשהשגתיהתחרותבמהלךעוד

שעברככלנוסף.קרבדוליציפהרעודהמיוחלת,
!התרגשותמטורףרזהשלי,בהבכהחלחלזההזמן,
 " ...שיא

בכללזהאולימפיתבמשלחתהאווירהאיך
הפעםזישראלשליתרהלהצלחההסיכוייםמה

הספורטאיםכלאתומנירמעודהכךכללא"אני
 ...הענפיםנשארמביןמ.ספיקלאאנירגםבמשלחת

בכיתנולנושלמשותףבמפגשחלקלקחתלייצא
מטרהחדורישנולםהרושםאתוקבלתיהנשיא
בזנותנמצא-בכנחרתשנמצאמישכלספקושאין
בחסד."ולא

מדליהעםשתחזורהסיכוייםמהאיתךזומה
לגבעתייםזלישראל?

רוצהלאבטחהאלה,נקטעיםנזהרמאוד"אני
שלכאחרשלבלהתקדםאנסהדבר.לשוםלהתחייב
יודעשלאלמי .שאפשררחוקהכיולהגיע
משחקהמזלאלמנט-הקשתותבתחרות
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אא,טהנ,קבשלבי _קטןלאתפקיד
יריבשלטובלאיוםלתפוסאפשר

יהעולמיבדירוגיותרגבוהמדורגשאפילו
כלשלכשהתוצאהמתקדם,לשלבולעבוד
 ,,הקורמות.בתוצאותתלויהבלתיהיאאחד

רביםספורטאים ...חובמעבר

עםשהתפתחותכונותהדנהלוקחים
ענףאיפהאמיחיים,לחייםגםהקריירה

בחייך?ארתךפוגשזה

אתאצליחיזקהזהשהספורטחושב"אני
ואתגרים,לחץמצביעםלהתמודדהיכולת
ענפיםלהרבהתקףשזהחושבשאנילמרות
מאודבתחרותבמטרהההתמקדותאחרים.

שצועדהכרוז-רקערעשילסנןליעודדת
מהצדיעליישמסתכלהיריבברמקול'
שמצפיםוהאנשיםלידישמתלחששהקהל
הרקערעשיכלאת-תוצאותלהביאממני
אניהמטרהמולוכשאניבצדשםאניהאלה
הטבעתאת-עיניילנגדאחדדבררקרואה

פעמיםהרבהבחיים,גםככההמרכזית.

לשיםמצליחאנימסוימתמטרהליכשיש
במטרתולהתמקדבצדהרקערעשיאת
שלי."העל
עלשקוראיםוילדיםנעריםמעטלאיש

השראהלשאובועשוייםשלך,ההצלחה
 ?להםלתתיכולאתהעצהאיזו .ממן

ממהליהנותחשובהכיהכל'"לפני
אל-נהנהלאאתהאםערשה.שאתה
רגםמתחילספורטאיאתהגם !תעשה

חשובהכימקצוען'להיותבדרןאתהאם

 .מהדרךשתהנה
להיפצעשלאלהישמרחשובבנוסף,
יכולהיתרמוטיבצייתלפעמיםולהיפגע,

נפשית.וגםפיזיתגםלפגוע,
הולךתמידזה-בריאהבנפשבריאגרף

ביחד."

נמצאכשאתהלאחור,בדאייהחירם,
שישנטרחאנימיוחדת,ציןרבנקוות

צררךמרגיששאתהאנשיםהרבה

להםזלהרוות
וצוחק.איתיאומר " ...ממשכן

מביןאנישהיוםלהרריי'הכל'"לפני
מעברהדרך.כללאודןעבוריעשוהםכמה
להתחרותכשבחרתיגבלינתנושהםלזה

התמיכה-מוכרפחותשנחשבכספורט

עצומההייתהשליבבחירהשלהםהכספית
אתלינתנוהםהנפשית.ובטחובטח

שהגעתילאןולהגיעלהתמנףהאפשרות

 ...יובילוהדבריםלאןלרעתבאמתמבלי-
הנבחרתמאמןמצקיןלגיאגםתרדה

בצעירותי'שלילחיקויהמודלשהיהרמי
ועוזרנבושתומןהקשתותלאיגוד

אותויוגב,ליוריוכמובןהמטרותבהגשמת
 ...מהתחלהאיתישהולך-הזכרתי

 ?שנים 10בערדתהיהאיפה
ללמודמתחילאניהאישיים"בחיים

שאשתלבמאמיןאזהמחשב,מדעיהשנה
ספקליאיןקשר'בלי ...הזהבתחום

אתרואהלאבקשתות,לעסוקשאמשיך
מהזה,בליגדוליםזמןפרקימעבירעצמי

ואפילו 50 , 40בגילאיגםמתחריםשישגם
לגבילפניי.ערדהקריירהשכלככהיותר,
אניאיןלראותארצהאולימפיאדות,ערד

אעשהאזורקהקרובההתחרותאתמסיים

יודע,מיהתחרותי.העתידלגבי'חושבים'
 !מדליהעםאחזראולי

 22-גיל

 97-עולמידירוג

נרחרחשלממקוםצמיחהאין-מוטו

לאולימפיאדה.העפלה-כקריירהגדולההכיחוויה

במינסק.אירופהבמשחקיהשתתפות-שיאהישג

מחשב.מmשקילפתח-חלדם
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