
 במשך רסיאור. טסה שוון וויטל
 ■1רב ראודימביאוה. התנועה שמז״ם
ר רונו עם שוחחה שיצאה ב

החד התגלית של בעולמה וגם הללו,
בכי קטנים ילדים בדידות. שררה שה
 שנוסעת זו אחר. משהו בה ראו תה

 היכולה זו יים.2חוו* כל לחוץ־לארץ
 בהר אף או בריצה, מהם רבים לנצח
ידיים. רדות

ליפול לא
הנסיעה. לפני יומיים שבת. ום ^

 על ישבה )18 שרון(כמעט רויטל
 של חשבון־נפש ועשתה המיזוודות

התעמלות. שנות 13 כמעט
 ההתעמלות. למען הרבה .הקרבתי

 מלבד תמורה, קיבלתי לא בתחילה
ה בשנים רק שלי. האישי הסיפוק

 הצ׳ופרים כל להגיע התחילו אחרונות
 וההכרה הפירסום לחו״ל, הנסיעות של

הציבורית.״
 בתדהמה האורח לקה לחדר בכניסה

 מדליות, עמוסי ומדפים קירות ריגעית.
 השניה השנה כבר זו וגביעים. תעודות

 בהתעמלות־מכ־ הארץ אלופת שהיא
שירים.

לנ אחותי לי הציעה וחצי 5 ״בגיל
 ב־ ממש לילדות. חוג־התעמלות סות

 חודש אחרי הנושא. לכל הגעתי מיקרה
אני. זה שמכשירים ידעתי כבר

בכישרון. בעיקר קשורה ״ההתחלה
ל ואפשר הרבה, להשקיע צריך לא

 נתנה שאמא־טבע במה בקלות היתמך
רצינית.״ השקעה דורש ההמשך לנו.

כש־ הדרך. כל לאורך עודדו ההורים

 הצלחה היום עד היתה לא לישראל
 היא רויטל האולימפי. בתחום גדולה

 התעמלות־המב־ בענף היחידה הנציגה
 קפיצות מדורגים, (מקבילים שירים

 מתוך אחת ותרגילי־קרקע). קורה סוס,
בסיאול. ישראל של הספורטאים 18

מתע בלוס־אנג׳לס נפלה 1984ב־
 המיש־ הישגי מהקורה. ישראלית מלת
 להצטיינות שאפו לא כולה לחת

 ב־ מעולם זכתה לא ישראל כלשהי.
 שאליו והשיא אולימפית, מדליית־זהב

 ריצת- היה ישראלי ספורטאי הגיע
 .1976ב־ במונטריאול לנשים הגמר
 היסטוריה. עשתה רות־שחמורוב אסתר

עדיין. עצמה על חזרה שלא היסטוריה
 המתאימים שבמוסדות לי ״נראה

 עוד מסתפקים לא והם הלקח, את למדו
 אלא האולימפי, המינימום בדרישות

מש קשות יותר הרבה דרישות מציבים
במי לעמוד קשה מאוד לי היה להם.

הזה.״ נימום
 כבוי מבט

בעיגיים
 טענות הושמעו קודמות שנים ^

כאי מוסדות־הספורט כלפי קשות
האופטי התנאים את מעניקים אינם לו

היום? המצב מה למישלחות. מאליים
 לי אבל אחרים, לגבי יודעת ״אינני

 תקציבים. עם בעיות מעולם היו לא
 רציתי שרציתי. מה את תמיד קיבלתי

 מיד.״ הכל וקיבלתי מסאז׳ים, או סאונה
 המלווים מיספר לגבי הטענות על ^

 פי (כמעט המישלחת של מלווים
 היתה לא מהספורטאים) שלושה
להגיב. מוכנה

 האם הטובים, התנאים למרות
 ליותר, מגיעה שהיתה חושבת אינה
חינוך את לה מעניקים היו אילו

מהקורה

באו מיספר־הטלפון את ביקש האורח
 היא בווינגייט, רויטל של המיוחד לם

 יש שילדס לברוק אמא. את שאלה
 רויטל אצל וגם אמא, בדמות סוכנת

דומה. הסיפור
 לא ועידור. התחשבות היתה ״תמיד

 המיש־ אם מקום, לשום מגיעה הייתי
 כשההורים תמיד עוזרת. היתה לא פחה

 אהיה שלא חישבו הם חופשה, תיכננו
 היו מגיעה, הייתי אם זמן. באותו בבית

איתי.״ ונשארים הכל מבטלים

לא אז. לה היו לא כמעט ברים ך*
שנע בייצור לדבוק הסכימו הרבה 1 1

 רק כל־כך. קרובות לעיתים מהשטח לם
 אולם התמונה. התאזנה הזמן עם

נשכחה. לא הטראומה
 המחליפים אנשים, כמה לה יש היום
 כשהיא מישפחתה, תפקיד את לפעמים

 כדי עזרה המון וצריכה מהקורה נופלת
 לאולמות־האי־ ונפשית פיסית לחזור
מונים.

 בלחץ העמידה את מתרגלים ואיך
 כש־ הידיים לה ירעדו לא האם הקהל?
 התחרויות מישטח על לעלות תיקרא

בסיאול?
 צריך באולימפיאדת מתחילים ״לא
ולהשתפ קטנות תחרויות המת לעבור

 גם לרשותנו העמידו המוסדות שף.
 על משוחחות אנו שאיתה פסיכולוגית,

 המיט״ כל את לפרוק מנסות בעיות.
 לבטים גם הלב.״ על אצלנו שיש ענים

 למיסגרת נכנסים גיל־ההתבגרות של
זו.

נש האם אולם וחטובה. יפה רויטל
 איבדה לא והחיצונית, הפנימית יותה,
שרי עליה שתלה הספורט בגלל משהו
רים?

 לים, להגיע לי, מפריע קצת זה ״כן.
 מבטי־סקר־ ולראות בביקיני להישאר

הת הזמן עם בשרירים. ננעצים נות
ש בנים הרבה שיש לב ושמתי רגלתי,
 קח הנה, נשיים. שרירים אוהבים אפילו

שלי...״ החבר את לדוגמה
 רגיל בסאלון. מחכה 22ה־ בן החבר
 תלמיד־ לרויטל. הבאים זרים לאנשים
ל אמונים ושומר בארץ נשאר הטכניון

במרחקים. חברה
 היא לתחרויות. הקדישה שנתיים

 ר הזמן, אחרי מטורף במירוץ נמצאת
לעצמה. שבחרה לדרך־החיים מסכימה

 להישגים, השאיפה — עליך תלטת
טובה. יותר להיות השאיפה
מק־ אני שלי. לשיא הגעתי לא ״עוד
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 הכוח את לי יתן בסיאול שהאוויר ווה
 ל־ ולהגיע מעצמי, טובה יותר להיות
 לא כך? אחר מה שלי. הקאריירה פיסגת
בשלום." זה את לעבור רוצה יודעת.

 כמו אלוהי, כישרון גם שרון. רויטל
 וגם המאמנים, אחד אותה הגדיר שפעם

 ברצון, המקבילים על עולה בן־אדם.
 מה־ הקולגות כמו כבויות, בעיניים ולא

 צניעותה את איבדה לא אפילו מיזרח.
 אגו־ חסרת בהסתערויות־התיקשורת.

 יש ״אם עמוקים. דיכאונות או טריפים
 אני הופעה, לקראת מזופת מצב־רוח לי

 את ולייצג עצמי את לנתק מנסה
לה.״ הראוי בכבוד המדינה

ציונות. לה. יש זה את גם
ב חבר ילרה־טובודקריית־ביאליק.

 את לוקחת מהסרטים. ואמא טכניון
 לה שעזר מי תמיד היה בקלות. הספורט
 הת־ והפציעות. המשברים את לעבור

 הרבה ובלי בכיף, עמלות־מכשירים
אישי. שוויץ

 מיזרח־ בארצות הנהוג הספורט
אירופה?
 הרבה מצליחה שהייתי ״ברור

 בתחרויות, אותן רואה אני אבל יותר.
 המבט עם והרומניות הרוסיות את

 שלא והתעמלות בעיניים, הכבוי
 חיים לשלב הצלחתי אני בכייף. נעשית
 הפסידו הן אבל הספורט, עם רגילים
 בכל וזוכות בפנימיה גרות ילדות.
 הן 22 בגיל המישטר. של השפע

 רוצה לא אחד אף לשבר־כלי. הופכות
 להמשיך יכולות אינן כי יותר, בהן

להתעמל.
 רק איתן. מיוחדים קשרים לנו ״אין
 שהן מבטי־האיבה את לראות מעניין

 בפולנית.״ הרוסית בזו. זו שולחות
והלימודים?

ה בגללי סיאול על לוותר ״חשבתי
 ורציתי י״ב, עכשיו סיימתי לימודים.

 תעו־ לקבל תלמידי־ישראל שאר כמו
 מנהל פיינשטיין, זאב טובה. דת־בגרות

 לי והציע לעזרתי בא ־ביאליק. אזרט
 וחלק השנה, מהמיבחנים חלק לעשות

 את להקדיש יכולתי כך הבאה. בשנה
 ולאימונים.״ לתחרויות זמני כל

 פרחים הספרים סידרת המדף על
בספרים יש בדידות המון הגג. בעליית

 את הכינה לקריות יע״ט1 בין ברכבת
 תעודה כל הכל, תייקה שיעורי־הבית.

 בסתר־ליבה, העת, כל מקווה מדליה. או
 ישראל את ולייצג מהקורה ליפול שלא

בכבוד.
 לי ,?א<ו

טיכוי!"א
 לא היא כנה. מאוד היא דטל ך*

 על בדיבורים איש לבלבל ניסתה 1
במדלייה. אפשרית זכייה

אמר לא מעולם סיכוי. שום לי ״אין
 הכיוון. על חשבתי לא ומעולם שיש, תי

.״9.4 ממוצע להשיג רק רוצה
וההופ שהתחרויות רואים אמיתית.

 את להבליע הצליחו 10 מגיל עות
 בעלת יפה, ילדה ילדותה. את התהילה,
ה מעל לה יש נקודת״חן גם שרירים.

סנטר.
 של הצר בתחום למסגר הצליחה היא

 החבר ואת בית־ספר את שעות־היממה
 כל את הממלאים המכשירים, ואת

מתעמ את בעצם ״למה הווייודעולמה.
נשאלה. לת?״

 שהוא מה עושה אחד כל ״ולמה
איןשמש מחלה, מין ״זו ענתה. עושה?״

רויטל של והמדליות הגביעים קיר
ו9.4 ממוצע 1להשי רק חצה אני מימי. ם1ש ל׳


