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טוקיובאולימפיאדתהמרתוןריצתאתלשבץההחלטה
להשתתףחלומהעללוותרדויטשביטיאתאילצהבשבת,
המרתוניסטיתעכשיוקיומה.מועדישתנהלאאםבה,

הארוכההחצאיתהשביס,בזכותשהתפרסמההחרדית

בחודשכשהיאאביבתלמרתוןאתשסיימהוהעובדה

אמונהספורט,עלמדברתהחמישי,להריונההשביעי

ידייםלהריםמתכוונתלאשהיאומבהירהואמהות

4*

צילום:
מרק

ישראל
סלם
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יע־לאדברששוםומה
צור

$TS1$יעצור$TS1$
$DN2$יעצור$DN2$המרתוניסטיתאת

דויטש.ביטיהחרדית

ההודעהלאאפילו

לאשלפיההמאכזבת,
הקיץלהשתתףתוכל

בגיןהמרתוןבריצתטוקיובאולימפיאדת
החלוםאתשתגשיםביןלשבת.הזזתה
כפיביטי","ספירישלאו,וביןהאולימפי

שלמהונשמעתחשהנעוריה,מאזשכונתה
ובשלה.

לאחררעננהמגיעההיאלראיון
קילומטרים,26ריצתשלהה"יומית"
שלהקפותבהרבהפחות,לאסנטימטר
בגב־האוניברסיטאיבאצטדיוןהמסלול

עת

$TS1$בגבעת$TS1$

$DN2$בגבעת$DN2$.רם

כךבבטן",אגרוףשקיבלהכמי"הרגשתי
מיפןההודעהבעקבותשלהבאתרכתבה

רבים.ריגשהובכך

עלשליהראשונההתגובההייתה"זאת
ברורכיהחלום,אתממנישלוקחיםכך

מסבירה.היאלכל",מעלהשבתשאצלי

אפשרשאימובןמוותרת.לאאני"אבל

אםשמבררמיישכברתקווה.בלילחיות

גםחול.ליוםהריצהאתלהחזיראפשר

לכך".התגייסהאולימפיהוועד
בריצהנציגהבברלנושישפיעלאף

הזו.

צ׳מטאילונהאומנםפי.עלאף"כן,

יב"א(,לישראלמקניהשהגיעה)האצנית
ול־בעולםהטובותהרצותאחתכיוםשהיא

עומתי

$TS1$ולעומתי$TS1$

$DN2$ולעומתי$DN2$אתלייצגאמורהאחרת,ליגההיא

סיכויהיהליגםאבלהזאת,בריצהישראל

עדיין".להשתתף.

אחרת?לריצהלעבורשקלת

המר־מלבדריצהבאולימפיאדהלי"אין

תון.

$TS1$.המרתון$TS1$

$DN2$.המרתון$DN2$מתח־אניבהשגםהמרתון,חציריצת

רה,

$TS1$,מתחרה$TS1$

$DN2$,מתחרה$DN2$למרחקהריצהואילואולימפית.איננה
באיזומדליהלישהביאהמטרים,10,000

שמב־כךשלי.החזקהצדלאהיאתחרות,

חינתי

$TS1$שמבחינתי$TS1$

$DN2$שמבחינתי$DN2$כלום".אומרתוןזה

בוושינ־ברכהבשםשנולדה,30דויטש,

גטון

$TS1$בוושינגטון$TS1$

$DN2$בוושינגטון$DN2$לחו־בתהיאג׳רזי,בניווגדלההבירה
זרים

$TS1$לחוזרים$TS1$
$DN2$לחוזרים$DN2$חרדי.חייםאורחהמנהליםבתשובה

במ־עוסקתואמהנשיםרופאהואאביה

שאבי

$TS1$במשאבי$TS1$

$DN2$במשאבי$DN2$.בעלתהיאמשפחתהלדבריה,אנוש

אמאשכללהגיד"חשוב

להיותמרתוניסטית.היא
הכיהעבודהזואמא

דברלכלבעולם.חשובה

לאמא.לארקתחליף,יש
רוצהאניחלום,שישולמי

לממשיכולהשהיאלומר
דבראיןהשם,בעזרתאותו.

הרצון"בפניהעומד

בי־עליה.פסחהשלאספורטיביתמודעות

לדותה
$TS1$בילדותה$TS1$

$DN2$בילדותה$DN2$מרתוןבטקוואנדו.שניםהתאמנה
שלה.בחלומותהיהלאאפילו

בישראל.ביקוריםקדמוארצהלעלייתה
אבואהסמינרשאחריספקליהיה"לא

שליהאחים"גםאומרת.היאכאן",לגור
הקו".עלההוריםבעודפה,גריםואחותי

ני־הסמינר,אחרישנה,19בתבהיותה

שאה

$TS1$נישאה$TS1$

$DN2$נישאה$DN2$,למשפחהבןהואגםמיכאל,לבעלה
והת־בישראל"הכרנואמריקאית.יהודית

חתנו

$TS1$והתחתנו$TS1$

$DN2$והתחתנו$DN2$,"שגדלוכמימספרת.היאבאמריקה
אצלו,אחיםשמונהגדולותבמשפחות
שימשיכוברורלהםהיהאצלהחמישה

שמחהזהילדיםמבחינתםכימגמה.באותה

שיר.רקלאהוא

שםעילית,בבית"רגרוארצהבעלותם

לש־עברומכןלאחרבישיבה.בעלהלמד
נתיים

$TS1$לשנתיים$TS1$
$DN2$לשנתיים$DN2$הברית.ארצותבאריזונה,שליחות

בירוש־נוףהרבשכונתהתמקמוכשחזרו,

מיכאלנוחבמושבלגורעברווהשנהלים,
עדולם.שבחבל

לאישורחיכתהלא

משמעו־תפניתחלהשניםארבעלפני

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$,זהלדבריה,לרוץ.כשהתחילהבחייה

טוב.אינוהגופנישמצבהמתחושההתחיל

הקצהעדללכתההחלטהאצלהגמלהואז

קיצונית"אנימלחיץ?נשמעמרתון.ולרוץ
"ידעתימציינת.היאעושה",שאנימהבכל
לסמןצריךהחלטה,להגשיםרוציםשאם
אביב,תלמרתוןאתבחרתיכךלשםמטרה.

."2016בינוארשנערך

כך?לשםרבשללאישורונזקקת
הבנתישלי.בראשעלהלאבכלל"זה

צורךלייהיהלאבצניעות,אנהגשאם
אישור".באיזשהו

למרתוןהגיעהנמרצים,אימוניםלאחר

לבתשומתדויטשמשכהומידהתל־אביבי

לראשה,שביםעםהחיצוניתבהופעתה
והעיקרארוכיםשרווליםבעלתחולצה
כדוגמתקצריםספורטמכנסיולאחצאית

האחרות.הרצותכל

שלך?מהמהירותגרעלאהלגוש
לאזהככה,ללכתרגילהשתמיד"כמי

לה־מהבנותלכמהגרםואפילוליהפריע

תעניין

$TS1$להתעניין$TS1$

$DN2$להתעניין$DN2$צורה.באותהלרוץיוכלוהןגםאם

דוגמה".להןאהיהאולייודע,מי

הבכורהמרתוןהפתעתהייתהדויטש

בתוצאההשישיבמקוםכשדורגהשלה,

בי־תוצאהלאאומנםשעות.3:27:26של

נלאומית,
$TS1$,בינלאומית$TS1$

$DN2$,בינלאומית$DN2$הפעםבשבילאבלמכך,רחוק

מרשים.זההראשונה

לתפסיקרצוןאובדרךמשבריםלךהיו
באמצע?

אםכאלה.דבריםאיןאצליפתאום!"מה

בי־ליתרגומרת.אנימשהו,מתהילהאני
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ואםלהשם.ריצהכדיתוךהתפללתיטהון

שאולידיברנובעליעםלכןקודםבשיחה

זהוחצי,שעותבארבעהמרחקאתאעבור

פחות".בשעהנגמר

שובשנהכעבורהתייצבהכשדויטש

רקלאבוהייתההיאאביב,תללמרתון

הדהימהגםאלאחרדית,כרצהאטרקציה

החמישילהריונההשביעיבחודשבהיותה

נאוה.בתהעם

הזה?במצגשרצתהשגקידושהיהזה

"ידע־צוחקת.היאלא",בכלל"לא,
תי

$TS1$ידעתי"$TS1$
$DN2$ידעתי"$DN2$ביטחוןליתראבלמסוגלת,שאני
נשים.רופאשהואשלי,אבאעםהתייעצתי

בריצהמורגלתכבראנישאםאמר,הוא

יכוללאבשבילי,חדשמשהולאוהיא
רצתיהפעםאומנםנזק.איזשהולהיגרם

לכן,קודםשנהלעומתיותרלאטדקות40
הודותואוליבשלוםעברזההשםברוךאבל

קלהיותרליהייתההזאתהלידהלריצה,

הקודמות".ללידותבהשוואה
השנהבתחילתהילוך.הגבירהדויטש

הישראליותביןראשונהסיימהשעברה

רצותכצפויניצחושבוירושלים,במרתון

יש־באליפותזכתהמכןולאחרמאפריקה,

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$מרתון.בחצי

לרוץתמשיךביטי
השנה.אירעשלההמשמעותיהזינוק

טבריה,במרתוןבזכייהאותהפתחההיא
מרתון.בריצתישראלכאליפותשהוכרז
התו־הייתההניצחוןמעצםמרשימהיותר

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$שאיתהשעות2:42:18שקבעה

השעות.שלושמחסוםאתלראשונהניפצה

הישראליתכרצהאותהמיקמהזותוצאה
לצירופהוהביאההזמניםבכלהחמישית
שהחלטוקיו,חלוםעםהאולימפי.לסגל

המרתוןהציבריצתגםניצחהלהירקם,

אביב.תלמרתוןבמסגרת

פז"םלהאיןשעדייןדויטש,מבחינת

שבהכשנהתיזכר2019כספורטאית,רב

תחילהבינלאומית.לספורטאיתהפכה
זהבבמדלייתלזכותכדיללטביהיצאה

בספט־ריגה.במרתוןהמרתוןחציבריצת

מבר

$TS1$בספטמבר$TS1$

$DN2$בספטמבר$DN2$בד־קייפטאון,במרתוןקבעההאחרון

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$,שעות2:36:41שלאישישיאאפריקה

התוצאההשמיני.המקוםאתלהשהקנה

שלמשיאהדקותב־71רחוקהאומנםשלה

הר־במקוםאותהמעמידהאבלצ׳מטאי,

ביעי

$TS1$הרביעי$TS1$

$DN2$הרביעי$DN2$ישרא־מרתוןרצותשלהזמניםבכל

ליות.
$TS1$.ישראליות$TS1$

$DN2$.ישראליות$DN2$מצויןהסתדרתישםבריגה,כיף"היה

מס־היאמהבית",שהבאתיכשראוכלעם

פרת.

$TS1$.מספרת$TS1$

$DN2$.מספרת$DN2$לקראתטובההכנההיההזה"המרתון
החשו־לאחדשנחשבבקייפטאוןהמרתון

בים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$.כשהק־שם,נהדרהיהבאמתבעולם

טע

$TS1$כשהקטע$TS1$

$DN2$כשהקטע$DN2$הרציםאתשיתפתישבובקידושהיה

היין".עללחייםאיתישבירכומאפריקה

הראשונההמרתוןריצתעל

מתחילהאני"אםבחייה:

ליתרגומרת.אנימשהו,

כדיתוךהתפללתיביטחון

בשיחהואםלהשם.ריצה

דיברנובעליעםלכןקודם

המרחקאתאעבורשאולי
זהוחצי,שעותבארבע

פחות"בשעהנגמר

מאמ־לצדהניצבשגרתיהבלתיבמעמד

נה

$TS1$מאמנה$TS1$

$DN2$מאמנה$DN2$מקצועאיששהוארק"לאנאמן.עמית

מצוין",מסתדריםגםאנחנואלאמעולה,
אומרת.היא

כמא־ליהייתהלאביטיכמורצה"כזאת

מן",

$TS1$,"כמאמן$TS1$

$DN2$,"כמאמן$DN2$ה־08בשנותשהיהמינאמן,אומר

בינונייםלמרחקיםבארץהרציםמבכירי

היהאותה,לאמן"כשהתחלתיוארוכים.

כנ־רקולאכספורטאיתאותהלהביןעליי

ציגת

$TS1$כנציגת$TS1$

$DN2$כנציגת$DN2$מהגישה,שמחמאודאנימסוים.מגזר
מת־גםאנישלה:ומההתלהבותמהתפיסה

רשם

$TS1$מתרשם$TS1$

$DN2$מתרשם$DN2$כאמאיוםסדרלארגןשלהמהיכולת

אתלטיתפעילותעםיחדילדיםלחמישה
שלנוהאימוניםהאחרונהבשנהמלאה.

שאניאיךטוקיו.לאולימפיאדתכוונו

ביטיאליה,תגיעלאאםגםאותה,מכיר

לרוץ".תמשיך
מעבודתה.השנהבמהלךפרשהדויטש
באתלטי־להשקיעגםילדים,חמישה"גם

קה

$TS1$באתלטיקה$TS1$

$DN2$באתלטיקה$DN2$מעירהמדי",יותרהיהזהלעבודוגם

שלמלמוליהנשמעיםכשברקעדויטש,

"רצה"שכאמורזווחצי,השנתייםבתנאוה,

דויטשלזוגבאההקטנטונתבמרתון.איתה

בן־,(8)גאולהה־9,בתלאה־מריםלאחר

ציון

$TS1$בןציון$TS1$

$DN2$בןציון$DN2$(7)(5)ואלחנן.

למדעיסטודנטמיכאל,בעלהלדבריה,
מדרבנתודויטשאופנייםעלרוכבהמחשב,

בשבוע,פעםברצינות.יותרלהתאמןאותו

מיביחד.רציםהםשבת,במוצאיכללבדרך

אותה.שואלאנייותר?מהררץמביניכם

אפשר׳"אולילהודות.נאלצתהיא"אני",

מדישואלהואקלה?׳,יותרריצהלרוץ

מבקש".הואעליי',׳תרחמיפעם.
יקראוהסתםשמןלנשיםתאמרימה
שלך?הסיפוראתגהשתאות

מרתוני־היאאמאשכללהגידלי"חשוב

סטית

$TS1$מרתוניסטית$TS1$

$DN2$מרתוניסטית$DN2$העבודהזואמאלהיותעצמה.בפגי
תחליף,ישדברלכלבעולם,השובההכי
רוצהאניחלום,שישולמילאמא.לארק

בעזרתאותו.לממשיכולהשהיאלומר

הרצון".בפניהעומדדבראיןהשם,
הגא?האתגרמהוטוקיו,לאאם

אתשישנומקווהעדייןאניכל,"קודם

זאת,עםנשאר.שהחלוםכךההחלטה,
מת־אניבחלומות,מסתפקתשלאכאחת

כוננת

$TS1$מתכוננת$TS1$

$DN2$מתכוננת$DN2$בחודששיתקייםטבריהלמרתון

הבא".
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