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פרק א'

סיפורו של אלוף

ְגוָון ָהַאְסּכֹולֹות, י ִמּמִ ַמְדּתִ ּלָ ְתרֹונֹות ׁשֶ ִּ ל ַהי ב ֶאת ּכָ ּלֵ עֹוִדי ְמׁשַ "ּבְ
י, ּלִ ּלוִּיים ׁשֶ וּמֹוִסיף ֶאת ַהַהְמָצאֹות ְוַהּגִ

ל ִחּנוְּך ּגוָּפִני ְוִאּמוּן ֶמְנָטִלי, ה ׁשֶ יָטה ֲחָדׁשָ ָהִגיִתי ׁשִ
ַתֲחרוּיֹות." ַח ּבְ ם ְלַנּצֵ ֶרת ּגַ ַאְפׁשֶ ַהּמְ

ד"ר ג'יגורו קאנו, אבי תורת הג'ודו

היה  האולימפי  המדליסט  סמדג'ה,  אורן  של  ועתידו  חייו  מסלול 

לגדולות.  נועד  סמדג'ה  משפחת  של  הקטן  הילד  מראש.  ידוע 

הג'ודו הוגדר כמרכז החיים בבית המשפחה הצנועה משכונת דדו 

שבאופקים, עיירת הפיתוח הדרומית. עיירה שקלטה אליה עולים 

עם  ביחד  הבחירה  ארץ  ואהבת  ציונות  שטופי  אפריקה,  צפון  ממדינות  חדשים 

משפחות עולות חדשות ניצולי השואה שנהרו בהמוניהם ממדינות מזרח אירופה. 

הם חיפשו ומצאו חיים חדשים בארץ הקודש.

אורן, האחד לפני צעיר ילדיהם של מוריס וחיה סמדג'ה, חי חיי ילדות מלאים. 

המשפחה המורחבת ששת הילדים וזוג ההורים, חיו סביב חלומו של אב המשפחה 

שביקש להטמיע בארץ הקודש את תורתו ואמונתו של מחנך יפני שאליו התחבר. 

חלומו של מוריס סמדג'ה היה להוביל ספורטאי ג'ודו ישראליים צעירים שחלמו 

איתו את החלום לצאת מהמקלט הקטן בשכונה קשת היום של אופקים ולהתקדם 

איתו כל הדרך עד לפודיום המנצחים באליפויות ג'ודו בינלאומיות. 
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אורן סמדג'ה ספג את האווירה הביתית, את המקצוענות והאהבה לג'ודו כדרך 

חיים. תורה עתיקת יומין שהחלה בשנת 1882. תורתו של ד"ר ג'יגורו קאנו משכה 

אליה את מוריס סמדג'ה.

אמונתו ודרכו של ד"ר קאנו יליד העיר מיקאגה שביפן, גרסה כי דרך הג'ודו יוכלו 

כבוד,  למצוינות,  שאיפה  התמדה,  כושר,  כמו:  מנטליים  כישורים  לפתח  ילדים 

סובלנות, יכולת קשב וריכוז. 

הספר  בבתי  הנלמדים  החיים  ולאורח  ביפן  החינוך  למערכות  נכנס  הג'ודו  ענף 

מתוכניות  נפרד  בלתי  לחלק  להיות  הפך  ומייד  היפניות,  ובאוניברסיטאות 

הלימודים, התרבות ואורח החיים ביפן. עם השנים יצא הג'ודו מגבולות יפן והפך 

להיות פופולרי יותר ויותר גם ברחבי העולם.

הג'ודו  וממציא  המייסד  של  לתורתו  נמשך  סמדג'ה  משפחת  של  הצעיר  הילד 

היפני, תורה ודרך חיים שהרביץ בו אביו. אורן סמדג'ה חיפש את דרכו להתבלט 

ולהוביל: "כילד קטן, אני זוכר את עצמי רק עם הג'ודו שהיה מרכז החיים בבית 

הקטן שלנו השוקק חיים. אבא מאמן הג'ודו, אימן את אחיי ואחיותיי הגדולים 

ממני בכמה שנים. אני זוכר את השיחות שהתנהלו סביב שולחן השבת עם אבינו 

יחד  חוו  שלי  שהאחים  תחרויות  עתידיות,  תחרויות  נכונה,  תזונה  על  כשדיבר 

איתו. כל המשפחה חוותה את הג'ודו וניהלה את חייה סביבו. הסתכלתי בהערצה 

על אחיי ואחיותיי וידעתי כי המסלול שלי יהיה מסלול דומה של תחרויות, חוויות 

והסיפורים שהם סיפרו. רציתי להיות חלק בלתי נפרד מהסיפורים שלהם ולספר 

בעצמי את הסיפורים שלי. כילד לא נחשפתי לחוויות שאחיי ואחיותיי חוו. הייתי 

אחותי  נולדתי  כשאני  ואחות.  אחים  עם  האחים  צעיר  לפני  האחד  הקטן  הילד 

הייתה כבר עלמה צעירה כבת 15." 

ימיו הראשונים של אורן סמדג'ה במקלט הקטן באופקים אצל מייסד ענף הג'ודו 

הישראלי, הוטמעו באישיותו: "אני זוכר את ימיי הראשונים בחוג הג'ודו אצל אבא 

זוכר את האימונים  שלי המאמן. החוג התקיים במקלט השכונתי באופקים. אני 

שנערכו פעמיים בשבוע. הם היו מלאי ריגושים והמתנה דרוכה בציפייה לאימון 

הקרוב. אני זוכר את אליפויות המועדון, את השלבים הראשונים שלי כילד שרק 

השתתף  בהן  מקומיות  תחרויות  של  והמשמעויות  הריגושים  את  לחוות  החל 

המועדון הקטן מהמקלט השכונתי. נפשי המריאה אל על כשחוויתי את הסיפוק 

אדירה  ניצחון  הרגשת  הרגשתי  לראשונה  במדליה.  ראשונה  זכייה  בעקבות 

שליוותה אותי בתחרויות הקטנות האלה. תחרויות שעיצבו את אישיותי וסללו 

את תחילתו של המסע הארוך שלי בספורט הג'ודו. לא הייתי הכי טוב, לא הייתי 

זוכר שכיוון שהייתי בנו של מוריס המאמן, תמיד  מהבולטים בחוג הג'ודו. אני 

מקהל  לקבל  שזכיתי  גבוהה  לב  ותשומת  יתר  מחויבות  של  הרגשה  לי  הייתה 

ההורים שהגיעו לצפות בתחרויות הג'ודו השכונתיות."

המלוכדת,  המשפחה  את  המחברת  החיה  הרוח  היא  סמדג'ה  חיה 

התומכת  חיל,  אשת  הלפיד.  מוביל  למוריס  הדרך  כל  הצמודה 

בנו  אורן  ואבי המשפחה שחלם בגדול, לראות את  במוריס הבעל 

כבר  בג'ודו  להתעניין  החל  "אורן  שלו:  חלומו  את  מגשים  הקטן 

כשהיה ילד קטן בן ארבע. לפניו היה זה חגי אחיו שהתאמן. אורן ממש אהב את 

חגי שהיה כל עולמו. זה חיבור חזק ומיוחד בין שני אחים. חגי היה בג'ודו ואורן 

הקטן היה הולך אחריו ונצמד אליו. לחגי זיכרונו לברכה, הייתה גמישות מיוחדת 

כזו שלא ראיתי אצל אף לא ספורטאי ג'ודו אחר מכל אלה שבאו למועדון הג'ודו 

של מוריס. מכאן שאב אורן את התשוקה שלו לג'ודו, הוא רצה להיות כמו חגי. 

בתחילת דרכו חגי היה עושה תרגילי ג'ודו על הכביש, כדי שאנשים יראו מה זה 

ג'ודו, מעולם הוא לא קיבל מכה או חבטה מיותרת. אורן כאחיו הקטן רצה להיות 

כמו חגי, הוא היה הולך לאט ומחקה את צעדיו. 

"באליפות הראשונה, התחלתי להרגיש את אורן - גם הוא נכנס לג'ודו. היו כל 

כך הרבה אליפויות ואורן החל להתמקד בג'ודו על חשבון עיסוקי ספורט אחרים 

שבהם היה משתתף. מוריס פיתח את הג'ודו בעיר באר שבע והשקיע במועדון 

את מירב זמנו ומרצו. לאחר מכן הגיעו אנשי תל אביב שבאו ללמוד ממנו את 

תקופה  לאותה  עד  שלו.  במועדון  האלופים  את  לימד  כפי שהוא  הג'ודו  סודות 

שבה מוריס פתח את מועדון הג'ודו והחל ללמד את תורת הג'ודו בישראל, לא 

היה מספיק מידע על ענף הספורט המיוחד הזה, תורתו של מחנך הג'ודו היפני. 

אליפות ישראל הראשונה התקיימה בבאר שבע. אורן בלט מאוד באליפות הזו 

והגיעו להשתתף  אלה שטרחו  כל  את  גבוהה שהדהימה  יכולת  הציג  הוא  שבה 

באליפות הראשונה. כולם בלטו כל הבאר שבאים בלטו." 

אורן החל את אימוני הג'ודו השבועיים ומתחילת השתתפותו בקבוצת ילדי גילו, 
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ניתן היה לזהות את הפוטנציאל החבוי בו. אורן בעל הכישרון בביצוע התרגילים, 

אימון  לקבוצת  לקדמו  מקצועית  היוועצות  שהחלה  ומכאן  מאוד  מהר  התקדם 

ג'ודו גדולה ובוגרת יותר. 

"כבר  המסלול:  על  הראשון  צעדו  את  לצעוד  החל  סמדג'ה  אורן   – הגיע  הרגע 
בשנותיי הראשונות בתחום הג'ודו, ניתן היה לראות את הכישרון שהפגנתי בביצוע 

התרגילים. אט אט הגעתי לשני אימונים נוספים שהתקיימו במועדון המיתולוגי של 

"הפועל נעורים באר שבע". מהמועדון הזה הגיעו לאוזניי כל הסיפורים שסיפרו 

אחיי ואחיותיי, שכיכבו במועדון המיתולוגי. בגיל 12-11 מצאתי את עצמי מקבל 

שעות אימון נוספות מעבר לשני האימונים שבהם השתתפתי במועדון. פעמיים 

בשבוע הגעתי למועדון בבאר שבע, לטובת אימוני ג'ודו מתקדמים לגילי. מייד 

עם סיום יום הלימודים, החלה בבית התארגנות מהירה של ארוחת צוהרים והכנת 

יחזור מעבודתו בחברת  תיק אימונים. אני ישבתי בסלון הבית והמתנתי שאבא 

סולל בונה במתחמי חברת החשמל בבאר שבע. אבא מוריס ואני סעדנו יחדיו את 

ארוחת הצוהרים ומייד יצאנו יחד כדי למלא את שעות התחביב של אבא בשעות 

וביום הארוך שנאלצתי לעבור."

נושא  של  הג'ודו  פעילויות  סביב  כולו  סבב  סמדג'ה  מוריס  של  משפחתו  בית 

הלפיד, כך גם ילדיו שנדבקו כולם בחיידק הג'ודו של אביהם. שישה ילדים כולם 

מוצלחים, התחנכו כולם סביב חלום תורת הג'ודו של אביהם. אורח החיים ותורת 

ד"ר ג'יגורו קאנו היפני, הוטמעה באישיות ילדי משפחת סמדג'ה והפכה להיות 

חלק בלתי נפרד מדרך חייהם וחינוכם. עובדה היא כי כל ילדי המשפחה יצאו 

ספורטאים ומחנכים. את התהליך ארוך השנים שימרה בקנאות חיה סמדג'ה אם 

המשפחה: "הייתי טוטאלית בבית. לא היה לי כלום מעבר לחינוך והטיפול בילדיי 

ובדרך שיש לעשות על מנת שהם יצליחו בג'ודו ולא פחות מכך, יצליחו בחייהם. 

עשיתי את הכול על מנת שיצליחו גם בלימודים. לאורך כל הדרך הקפדתי לומר 

אישה  הייתי  לא  בג'ודו.  ולהצליח  לעשות  וגם  ללמוד  גם  צריכים  הם  כי  להם, 

רק  הייתי  היום  שעות  כל  לאורך  בכלום,  זמני  את  מבזבזת  או  לבלות  שיוצאת 

אני  גם  לזה,  שאפתי  אני  גם  הילדים.  ובחינוך  הבית  בניהול  רק  עסקתי  איתם, 

נשאבתי לחלום הג'ודו של מוריס, גם אני אוהבת הצלחה. כולם למדו ג'ודו, גם 

הבנים גם הבנות, כולם."

הג'ודו שנולד  וחיה סמדג'ה. חלום  הזוג מוריס  בני  חייהם של  הוא דרך  הג'ודו 

השאפתן  התוניסאי  מוריס  הקודש.  לארץ  עלייתם  עם  להתגשם  החל  בתוניס, 

הצעיר ראה בג'ודו דרך לחינוך המונים, דרך של סובלנות, שלמות ודיוק, שלום 

ואחווה. 

אירועי מלחמת העולם השנייה אותם חווה מוריס בעיר הולדתו בתוניס, השפיעו 

נערה  בהיותה  לחלומו  שהצטרפה  הצעירה  ואשתו  חייו  אורח  על  משמעותית 

צעירה כבת 17. חיה סמדג'ה ראתה והפנימה עם דרכו של בעלה והשלימה עם 
העובדה כי חייה יתנהלו סביב חלומו ודרך חייו וחינוכו של הבעל הצעיר איתו 
תחלוק את חייה: "זו דרך החיים שלנו. לתפישת עולמנו, כשבן אדם שאפתן, אז 

הוא חייב ללכת ולעשות את הכול על מנת להגשים את שאיפתו. אני לא עשיתי 

יכולים, כך גם  ילכו הכי רחוק שהם  כלום, אני רק רציתי ורוצה שהילדים שלי 

ילדינו.  ודרכם של  ואת חייהם  חיינו, את דרכנו  אנו רואים את  ואני, כך  מוריס 

השאיפה שלנו כהורים היא שילדינו כולם יצליחו, וכדי להצליח צריך להשקיע 

ולהתמיד.

"לאורך הדרך, חשבתי שדווקא איציק יצליח טוב יותר מאורן. איציק היה חזק 

ועל  הבילויים  על  לפסוח  רצה  לא  כיוון שהוא  ויתר,  איציק  אולם  מאורן,  יותר 

החיים הטובים עם החברים והחברות. אני לא הענשתי אותו על החלטתו. איציק 

היה אלוף ישראל, הוא גם הגיע רחוק, אבל הוא לא רצה לוותר על החיים הטובים.

"אבל יש אחד שהוא מאוד רוצה ואנחנו חייבים להיות אחריו ולהיות שם עבורו, 

על מנת שהוא יצליח להגשים את חלומו ועד היום אנחנו הולכים אחר חלומו של 

אורן שרוצה להצליח ולהיות ממשיך דרכו של מוריס, וכהורים על כך גאוותנו 

הגדולה."

עלייתם והשתקעותם של בני הזוג הצעירים בעיירת הפיתוח הדרומית אופקים, 

במדינה הצעירה של שנות ה-60, הייתה קשה ומלאת אתגרים.

1961, הייתה משמעותית לבני הזוג הצעירים מתוניס כשהחליטו על צעד  שנת 

משמעותי, לעזוב ולהשאיר את חייהם מאחור, לעלות למדינה הציונית הצעירה 

ולהתחיל לבנות את חייהם במקום זר ולעיתים אף מנוכר.

שנות ה-60 של המאה ה-20 היו שנים בהם עיקר הפוקוס הופנה כלפי העולים 

שעלו  משפחות  שרידי  אירופה,  יהודי  שואת  תופת  את  ששרדו  אלה  החדשים 
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ישראל, המדינה שחלמו עליה לאחר השמדת שישה מיליונים  והתיישבו בארץ 

בשואה הקשה ביותר בהיסטוריית העם היהודי.

מעמדם של העולים ממדינות צפון אפריקה היה שונה בתכלית ממעמד העולים 

העולים  עתיד  הנוראה.  המלחמה  פצעי  את  ליקקו  שעדיין  אירופה  מארצות 

ממדינות צפון אפריקה: מצרים, תוניס, מרוקו, טריפולי ואלג'יר לא היה מזהיר. 

לא תמיד הם זכו לקבל מעמד השווה לכולם. העולים החדשים מצפון אפריקה 

נשלחו לעיירות פיתוח שכוחות אל וזכו לקבל מעמד שהיה נחות הרבה יותר מכל 

אלה שקיבלו תושבי הארץ הוותיקים.

מוריס וחיה סמדג'ה ראו את החיים בוורוד, זוג צעיר מלאי אופטימיות שאמונתם 

חייהם. כל שנות  לפניהם לאורך  הזכוכית שהונחו  כל תקרות  ודרכם שברו את 

מוריס סמדג'ה שראה את הג'ודו ככל עולמו, הגיע לארץ הקודש ועמל רבות על 

מנת לעשות משהו גדול עם הענף שלא היה ידוע באותם שנים. מוריס עשה עם 

הג'ודו דבר שהיה חלום רחוק אי שם בארץ השמש העולה, יפן והפך אותו לדרך 

חיים. בני הזוג הורישו את השאפתנות וההתמדה בילדיהם כאשר כל אחד מהם 

הגיע לטופ שהוא יכול בתחום שלו. ואין הדבר מובן מאליו.

מוריס סמדג'ה שאף לריאותיו את דרך חייו של ד"ר ג'יגורו קאנו היפני: "חלמתי 

להיות כמוהו, זו דרך חיים, ככה צריך לחיות, ככה צריך ללמד." 

חיה סמדג'ה, הצליחה לחנך את הילדים לשמור על תורה ודרך החיים שהתוותה 

יחד עם מוריס – להגיע להישגים יחד עם ילדיה. בעיקר הצליחה לדאוג למוריס 

ששאף להגשים את חלום חייו: "אני לא הרגשתי נחותה נהפוך הוא, תמיד הייתה 

לי הרגשה שכשדיברתי צרפתית אז היו צוחקים עליי, לכן קיבלתי החלטה ותוך 

שישה חודשים למדתי ודיברתי עברית. אמרתי לעצמי, הם צוחקים עליי מי הם 

בכלל? לא הרגשתי נחותה ותמיד אמרתי לילדיי: 'אתם תהיו יותר טובים מהם, 

שעלו  שכנים  בשכונה  איתנו  חיו  נחיתות.  הרגשנו  שלא  האמת  בכלל.'  הם  מי 

מפולין, הונגריה, רומניה ומדינות מזרח אירופה נוספות. הם ניסו להתנשא עלינו, 

אמרתי לילדים שלי: 'אתם הכי טובים, אתם תהיו ילדים טובים ותשיגו את מה 

שאתם רוצים, מי הם בכלל?' עד עכשיו אני לא מרגישה נחיתות, לא יודעת מה 

זו הנחיתות הזו."

* * *

השתתפות בקבוצת המתאמנים במכון הג'ודו המתקדם בבאר שבע הייתה כרוכה 

בעבודת ארגון וסידור אולם האימונים, עבודת כפיים שנמשכה שעה ארוכה. 

עם הגעתו של אורן הקטן לאולם הג'ודו, החל תהליך סידור מסגרת זירת האימונים 

והמזרונים שעליהם יחלו מתאמני הג'ודו הצעירים לבצע תרגילי אימון יומיומיים. 

בקושי רב הסיר אורן את כיסוי הברזנט המיוחד שהונח על המזרונים, לשמרם 

מפני לכלוך ולשלשת ציפורים. במשך שעה תמימה התרכז אורן בתהליך הסידור. 

מדובר בתהליך מדויק ומקצועי הכרוך בקשירות ובניית מסגרת המזרן, על מנת 

למנוע רווחים ביניהם שעלולים לפגוע בבריאות הספורטאי המתאמן ולפציעתו. 

אורן חיפש את דרכו לאימוני ספורט מסודרים, כשחוגי הספורט המבוקשים החלו 

בגילאים קטנים יותר. בזמנו, אורן שיחק כדורגל וכיכב במגרשי החול בשכונה ד' 

בבאר שבע, ילדים בני גילו החלו את אימוניהם במסגרות מסודרות ארבע וחמש 

ובסביבות השעה שבע  לקניית מנת פלאפל  כסף  לי  נתן  "אבי  לכן:  קודם  שנים 

בערב, הגיע תור אימוני הג'ודו של קבוצת הגיל שבה השתתפתי. האימון היומי 
הספורטאים  וכמות  באופקים  במועדון  שהתאמני  מכפי  יותר  גדול  בנפח  היה 
מנתה קרוב לארבעים ספורטאים בני גילי. האימון התנהל בעצימות גבוהה יותר 

כמו גם מספר קרבות גדול יותר מכפי שהורגלתי. לאחר האימון שהסתיים בשעות 

המאוחרות, המתנתי וצפיתי בקבוצה הבוגרת של מועדון הג'ודו. ישבתי בקצה 

אולם האימונים על מנת להסתכל עליהם בהערצה ומתוך תקווה ואמונה, כי יום 

אחד אוכל גם אני להיות חלק מהקבוצה הזו." 

אורן התבונן בחברי הקבוצה הבוגרת במועדון המקצועי בבאר שבע, בהם כיכבו 

יעיש,  משפחת  ספורטאי  חלומות:  ומלאי  הצלחות  וצמאי  נחושים  ספורטאים 

משפחת חבקוק, משפחת יואב לביא, יצחק שטרית, מקס מדיני, שלום קרבני, יעל 

סמדג'ה, דוד חורש, אברהם חלפי, יעיש ועקנין, משה ריינס, אמיר בוכמן, רפי 

אבגי, בן סאנן ו... משה פונטי ונוספים. 

ומאותגר  החלומות  בעל  סמדג'ה  שאורן  ג'ודו  ספורטאי  בקבוצת  היה  מדובר 
הכוכבים  עם  יחד  להיות  איתם,  להיות  וביקש  בהערצה  בהם  הביט  המטרות, 

המקצוענים הנערצים עליו. 

באולם אימוני ולימודי הג'ודו שבבאר שבע הוגדר משה פונטי הג'ודוקה, כתלמידו 

המצטיין והמועדף של מוריס מנטור הג'ודו. פונטי, הנער הצעיר שנולד במאלגה 
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שבספרד עלה לישראל יחד עם בני משפחתו שהשתקעו בבאר שבע כשהיה בן 

ארבעה חודשים. 

החיבור בין מדריך הג'ודו ותלמידיו היה מיידי. מוריס סמדג'ה אימץ את משה 

הרוחני.  הג'ודו  מנטור  של  המאומץ  כבנו  נחשב  שפונטי  ומכאן  לחיקו,  פונטי 

הג'ודו  ה-12, שנכנס למועדון  בן  הילד  והשקעתו של  מוריס אהב את הקרבתו 

ההישגי של סמדג'ה בבאר שבע. 

מבנה גופו הספורטיבי, רצינותו והשקעתו של פונטי בג'ודו, שבו את עיניו של 

מוריס סמדג'ה שבאחת התאהב בילד השאפתן, בעל האקצנט הספרדי: "בגיל 12 

התחלתי עם הג'ודו והגעתי למועדון של מוריס סמדג'ה שהיה ליד מקום מגוריי 

מוריס  של  במועדון  התאמנתי  שנים  חמש  טוב.  ספורטאי  הייתי  שבע.  בבאר 

שלמדו  הצרפתים  של  בשיטה  הג'ודו  יסודות  את  אותי  לימד  מוריס  סמדג'ה. 

מהיפנים. מוריס לימד את תלמידיו בשיטה הצרפתית, שלמד בתוניס בעת שלטון 

הצרפתים. את כל יסודות הג'ודו קיבלתי ממוריס, יסודות מדהימים. בזמנו היו 

ספורטאי הג'ודו של מוריס סמדג'ה, הטובים ביותר בישראל ואני הייתי ביניהם. 

ברמה  מעולים,  ג'ודו  ספורטאי  היו  ממני  יותר  הגדול  שהדור  כך  צעיר,  הייתי 

הגבוהה ביותר.

"בגיל 15, רציתי להפסיק ללמוד לאחר שטסתי לאליפות ג'ודו בברית המועצות. 

לג'ודו.  מעבר  דבר  ולא  ג'ודו,  לעשות  רוצה  שאני  והחלטתי  מהאליפות  שבתי 

רציתי וביקשתי להפסיק לפקוד את ספסל הלימודים, כמובן שהוריי לא הסכימו 

לפנימייה  לפנימייה בחיפה. לאחר שעזבתי את באר שבע, עברתי  אותי  ורשמו 

אביב,  תל  את  ראיתי  לאחר שכבר   ,17 בגיל  שנים.  שלוש  של  לתקופה  בחיפה, 

ראיתי את חיפה, ראיתי כבר הכול, הגעתי לשלב של גילאי הבוגרים בג'ודו. הגיל 

לתל  עברתי  יותר.  וטובים  חזקים  ג'ודו  ספורטאי  עם  להתאמן  חייב  הייתי  שבו 

אביב והתחלתי להתאמן בפתח תקווה, בקבוצה חזקה שקידמה אותי."

מועדון הג'ודו של מוריס סמדג'ה, היה ביתם השני של ספורטאי הג'ודו. ספורטאים 

הוורוד.  עתידם  את  בג'ודו  ראו  הצעירים  הספורטאים  ג'ודו,  סבב  עולמם  שכל 

ילדים חולמניים שנהרו בכל צוהריים עם תום לימודיהם, למועדון הג'ודו ההישגי 

ג'ודו, תלמידיו של  בין כתליו עד לשעות הלילה המאוחרות. ספורטאי  ונשארו 

מוריס סמדג'ה שתו בצמא את דרכו ודרך חינוכו של מנטור הג'ודו הנערץ עליהם. 

דרכיהם של משה פונטי שנכנס למועדון הג'ודו של המנטור מוריס, כשהוא בן 12, 

ואורן סמדג'ה שעשה את צעדיו הראשונים במועדון ההישגי של אביו ואף הוא בן 

12, הצטלבו למרות הפרש 14 השנים המפרידות ביניהם.

* * *

הצוהריים  בשעת  החל  אביו,  של  ההישגי  הג'ודו  באולם  סמדג'ה  אורן  של  יומו 

כשהגיע עם אביו למועדון והחל בסידור המזרונים. לרוב, בשעה 11 בלילה, אורן 

הצעיר היה נרדם בחדר המזרונים עד שמוריס העיר אותו, הכניס אותו לספסל 

שהגיעו  עד  לישון  המשיך  אורן  האדומה.  הקבינה  דבל  הפיאט  ברכב  האחורי 

השניים לבית באופקים. בסביבות חצות נכנסו שני מורעלי הג'ודו הביתה: "לא 

יום הלימודים  היה לי זמן וכוח להתקלח ולאכול. מייד נכנסתי למיטה לקראת 

למוחרת. את המסלול הזה עשיתי פעמיים בשבוע בנסיעה לבאר שבע ופעמיים 

בשבוע באימונים במועדון הקטן באופקים. הפכתי להיות ילד עסוק מאוד. כבר 

בגיל מאוד צעיר הבנתי את מסלול חיי." 

בשכונת דדו שבאופקים עוצבה אישיותו של מי שעתיד יהיה לעשות היסטוריה 

אולימפית בעמידה גאה על דוכן המנצחים באולימפיאדה יוקרתית. 

אורן סמדג'ה נחשב לאלוף בתחום משחקי השכונה, אלוף הגולות, אלוף גוגואים 

והסטנגה. אלוף משחק שבע אבנים, משחק דג מלוח, כוכב במשחקי המחבואים, 

זריז ומהיר תנועה במשחק מרדפי הקאובויים, אלוף ברוגטקה ובמשחקי ילדות 

מצוי  כולו  ופעלתן,  עסוק  מאוד  ילד  להיות  הפך  הצעיר  סמדג'ה  אורן  נוספים. 

בעשייה ובחוויות, בעיקר בתחום הספורט וכמובן שהג'ודו הפך להיות מרכז חייו. 

ענף  אחד,  ספורט  ענף  לטובת  כולו  את  להקריב  החליט  אלוף משחקי השכונה 

ספורט אישי רחוק מקבלת הכרה לאומית. באותם ימים נחשב הג'ודו כענף אזוטרי 

שאינו חשוב, ולכן אינו בעל ערך משמעותי בספורט הישראלי. עיניהם של פרנסי 

הכדורגל  נבחרות  של  הישגיהן  לעבר  נישאו  שנים,  באותן  בישראל  הספורט 

שנות  של  בישראל  הספורטיבית  העשייה  בחזית  שעמדו  הלאומיות,  והכדורסל 

ה-60 המאוחרות.

אורן סמדג'ה היה שונה מחבריו, כמו גם מאחיו ואחיותיו. אורן רצה יותר ועבור 

הרצון העז שהיה טמון בנפשו, גם היה מוכן להקריב את עצמו. 
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והלכה  הצעיר  בנה  של  החלטתו  מאחורי  עמדה  והדוחפת,  הדואגת  האם  חיה, 

עם חלומו לאורך כל הדרך: "כל ילדיי היו מוכשרים בג'ודו. ההבדל היה שאורן 

להקריב  רצו  לא  האחרים  ילדיי  מטרותיו.  השגת  למען  מעצמו  הרבה  הקריב 

מעצמם כפי שאורן הקריב מעצמו. חגי ז"ל השקיע הרבה מעצמו, כך גם איציק. 

השניים היו טובים בג'ודו, אולם הם לא רצו להקריב מעצמם. אורן ויתר על דברים 

רבים הכרוכים בילדות ובהתבגרות. בכל פעם שהשתתף באליפויות, כפי שהוא 

התחיל באליפות הראשונה והשנייה שלו, הוא היה אומר: 'אין דבר כזה, מחר יש 

אליפות ואני צריך להתרכז ולהתכונן.' הוא היה מגיע הביתה, אוכל, הולך לישון 

מוקדם, לא יוצא לבלות. הוא הקריב המון, המון, המון. אורן ויתר על החברים 

למען הג'ודו. היה לו רק חבר אחד, הוא לא רצה חברים שביקשו להיות לידו, כיוון 

שהחל כבר להצליח. הוא ביקש שיעזבו אותו. אורן היה קם מוקדם בבוקר, יוצא 

לנסיעות ארוכות לתחרויות ולאליפויות ישראל. הוא הקריב את כל הילדות שלו 

למען ההצלחה ולמען השגת המטרות שהציב לעצמו."

למעלה: אורן, כדורגלן בהתהוות    
למטה: אורן, לקראת משחה הגמר 

למעלה: אורן בקבלת ספר תורה ראשון    
באמצע: אורן בהדלקת נר חנוכה

אורן הצעיר בתחפושת האינדיאני הזועם               
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הג'ודו כדרך חיים – הצלחות ומשברים 

מוריס סמדג'ה האמין בדרכו של המחנך היפני, ובעיקר הבין את האמונה ודרך 

החינוך שהצליח להשריש אצל אשת חייו שהתגייסה ונרתמה כולה למען הצלחת 

דרכו של מוריס בעלה, חולם החלומות. את החינוך היפני הרביץ מוריס בתלמידיו. 

את הדרך הזאת העביר מוריס סמדג'ה לחניכיו הרבים במקלט הקטן באופקים 

ובמועדון ההישגי בבאר שבע, ומעל לכולם הטמיע את דרך חייו בילדיו ובאורן 

סמדג'ה הנחוש. 

החיבור בין אורן לבין אימו הוא חיבור חזק, חיבור שכולו אהבה והערכה. עיניו 

של הילד הבוגר היושב מול אימו הדומעת מאושר וגאווה בו ובהישגיו, ובדרכו 

כממשיך דרכו של מוריס סמדג'ה, מילאו אותו בגאווה גדולה: "אימא, איך את 

ביטוי  לידי  בא  זה  איך  החינוך,  דרך  על  איתנו  דיברתם  כהורים  שאתם  זוכרת 

בבית?" שאל אורן את אימו.

חיה סמדג'ה: "תמיד דיברנו איתכם ואמרנו: 'אם אתם רוצים להצליח, ראשית כל 

צריך לרצות וצריך משמעת. משמעת גם של אוכל טעים, גם של אוכל לא טעים, 

גם של כל אוכל.' ידעתם תמיד שדרך החיים שלכם בג'ודו היא כזו שלא אוכלים 

כל דבר, ידעתם שגם כדי להצליח יש צורך לוותר על דברים רבים בחיים. זו הדרך 

שתלכו בה והיא זו שלימדה אתכם גם לוותר. אתה יודע מה זה אופקים בימים 

ממך  ורוצה  בא  כשמישהו  לוותר  גם  לדעת  אתכם שצריך  לימדנו  ילד?  שהיית 

'מי אתה בכלל?',  כי במקום לומר למציק:  דברים או מציק לך. לימדנו אתכם, 

פשוט לוותר. אבא מוריס שהוא נושא הלפיד של תורת הג'ודו, לימד וחינך אתכם 

זהו בדיוק דרך  כל הדברים האלה,  לוותר, לא להתקוטט, לא ללכת מכות, לא 

החינוך של הג'ודו, וגם אם היה לך ריב עם מישהו קרוב שאתה מכיר בג'ודו, יש 

לך יריב לרגע, הוא לא יריב של החיים, הוא יריב רק לספורט, ולאחר הקרב אתם 

יכולים להיות חברים טובים."

לחיה סמדג'ה היה קשה להתמודד עם אליפויות הג'ודו שהתנהלו 

מתמודד  הקטן  בנה  אורן  את  לראות  קשה  לה  היה  אביב.  בתל 

באליפויות האלה, תמיד מול יריבים רבים, לא רק מול יריבי ספורט, 

יריבים אמתיים אלא גם עם הורים שעומדים מהצד ומדרבנים את 

בניהם בצעקות רמות ובגידופים קולניים. דמותו של מוריס סמדג'ה הייתה הדמות 

שאיפסה את אורן וסידרה אותו במקום ובמסלול הנכון, הכול על מנת שלא יברח 

לצדדים, שלא יאבד את הריכוז הדרוש להשגת המטרה.

לך  עושים  הם  תדאג,  אל  טוב,  הכי  'אתה  לאורן:  לומר  "נהגתי  סמדג'ה:  מוריס 

דווקא, לא משנה מה הם יעשו לך, אתה תנצח אותם, תלך בדרך שלך ותנצח.' אני 

יודע שבשביל אורן אני האבא, המאמן, מנטור הג'ודו והמדריך שאיתו הוא יכול 

להתייעץ. אני יודע שאני כל העולם שלו בג'ודו. וזה יתרון גדול שמישהו אוהב 

גם את הג'ודו וגם את המורה שלו. כשאורן חזר מאולימפיאדת ברצלונה אמרתי, 

כי הגשמתי את החלום הגדול ביותר שלי וכי נגמרו לי החלומות. תמיד האמנתי 

כל  בגלל  אורן  אבל  בכולם,  האמנתי  ובאיציק,  באורן  שהאמנתי  באמת  בילדיי, 

הוויתורים שהוא עשה לעצמו, היה בו משהו מיוחד מבין כולם."

והדבקות בהשגת המטרה, ספג אורן מאביו,  את הצניעות, ההתמדה, הנחישות 

פורץ  של  מאופיו  נפרד  בלתי  חלק  הם  והמקצוענות,  הצניעות  הג'ודו.  מנטור 

הדרך. הצניעות שזורה כחוט השני בין אורן סמדג'ה הג'ודוקה המצליח, המדליסט 

האולימפי, לבין אורן סמדג'ה מאמן הג'ודו.

חיה סמדג'ה, אם המשפחה האמינה באמונה שלמה שאורן בנה הצעיר יהיה הילד 

שימשיך את דרכו של בעלה מנטור הג'ודו: "אני רואה את אורן הולך בשיטה של 

אבא שלו. קודם כל הוא דורש מהתלמידים שלו, אך הוא נותן להם הרבה ביטחון. 

שמעתי אותו לא אחת כשהוא אומר לתלמיד שלו: 'אל תחשוב שאתה חלש והוא 

חזק, ובכלל אל תחשוב שהוא יותר גבוה, או יותר נמוך ממך. מי שחולם ורוצה, 

יגיע רחוק.' כל אחד צריך ללכת עם החלום שלו. ספורטאי לא יכול לחלום להיות 

אלוף ג'ודו ובערב לצאת לבלות, אין דבר כזה. באישיותו של אורן מאז שהיה ילד 

קטן, יש צד שובב, ובאותה עת הוא רציני מאוד. מאז שהיה ילד קטן, כך הוא היה. 

ילד רגיש מאוד שאינו מראה זאת כלפי חוץ, הוא אדם מאוד רגיש. רבים אומרים 

כי אחד הדברים המאפיינים את אורן היא העובדה, שהוא מאוד צנוע בדיוק כמו 

מוריס. אורן הוא לא אחד שיתרברב. הוא עושה את עבודתו בשקט. הוא הרבה 

יותר צנוע מאביו. מוריס אוהב לעזור, ואת האופי הזה הוא קיבל מאבא שלו. אורן 

אוהב לעזור, לתמוך, לתת, יש בו הרבה נתינה, כך גם מוריס, אדם שיש בו הרבה 

מאוד נתינה. מוריס היה יותר רציני. אורן ניחן בשני צדדים, הוא גם שובב וגם 
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רציני מאוד, מוריס תמיד היה רק רציני מאוד עם התלמידים שלו בג'ודו."

חיה סמדג'ה, האמינה בכל מאודה בתחילת דרכו של אורן בנה בן השבע. בליבה 

שאוחזת  ונערצת  אהודה  לאומית  לדמות  הופך  אורן  שבו  תסריט  חיה  ראתה 

במדליה אולימפית היסטורית. לנגד עיניה צפתה, כי בנה הנחוש ימשיך בדרכו 

ממשיך  יהיה  כמאמן,  הישגים  במאות  שמחזיק  מצליח,  מאמן  ויהיה  מוריס  של 

דרך, יהיה פורץ הדרך: "תמיד האמנתי בכך שהילדים שלנו יהיו מוצלחים בג'ודו. 

לא חשבתי שזה יגיע כל כך רחוק. תמיד האמנתי בכך שאורן ואחיו איציק ישיגו 

יותר מכל הילדים. ידעתי שאורן יהיה יותר טוב מכולם. הרגשתי שהילדים שלנו 

יהיו מעל לאחרים, בעלי הישגים רבים, הם יעשו יותר טוב, בזה תמיד האמנתי. 

גם בבית חינכנו אותם לזה, ובמיוחד את אורן לימדנו שלא צריך להתבכיין, קודם 

כל תפתור את הבעיות שלך, יש לך בעיות תלמד לפתור אותן. גם אני כאימא וגם 

מוריס האבא ומורה הדרך נתנו להם אהבה, אבל היינו גם קשוחים בחינוך שלהם, 

ובחינוך שהרבצנו באורן."

אליפות ישראל לילדים היוותה את נקודת התפנית בחייו הספורטיביים של אורן – 

זכייה במדליית זהב ראשונה. מדליית זהב שהביאה באמתחתה התרגשות עצומה 

והרגשת סיפוק גדולה. אורן סמדג'ה אלוף ישראל לגילאי 12.

מרכז  את  העתיק  ולכן  הבוגרת,  הנבחרת  עם  להתאמן  זומן  ישראל  אלוף  אורן, 

האימונים שלו במועדון מצטייני הג'ודו בבאר שבע: "כילד קטן עסקתי גם בנגינה 

ואבי אפילו רכש עבורי מערכת תופים של חברת חלילית, שהוצבה  על תופים 

בסלון הבית הקטן. ולאחר מכן עברתי לנגן בחצוצרה ובפסנתר, ובמקביל שיחקתי 

כדורגל כקיצוני ימני בקבוצת הילדים של הפועל אופקים."

באימונים הראשונים בקבוצה הבוגרת במועדון מצטייני הג'ודו בבאר שבע, נחשב 

אורן סמדג'ה ראש לאריות. הילד השאפתן שהחל לצעוד את צעדיו הראשונים על 

מסלול המצוינות, נחשב בין הטובים והמובילים בקבוצה, אבל בקבוצת הבוגרים 

הוא נחשב בין החלשים והמתלמדים: "אני זוכר את האימונים הראשונים שלי עם 

קבוצת הבוגרים. אימונים שגרמו לי להרבה מאוד תסכול, בלבול ומחשבה לפרוש 

מתחום הג'ודו."

הלך  הג'ודו  ספורט  לבינו.  בינו  והתלבט  התחבט  והמתוסכל,  הצעיר  סמדג'ה 

והתרחק, ועמד להפוך לאפיזודה ספורטיבית חולפת, כפי שחווה אורן בקבוצת 

ילדי הכדורגל של הפועל אופקים.

שאלות רבות התרוצצו במחשבותיו של אורן השאפתן והחותר למצוינות. שאלות 

מטרידות שהעמידו את עתידו המקצועי בענף הג'ודו בצומת החלטות מכריע. 

והחינוך  הג'ודו  זה שכל עולמו סביב תורת  עיניו עמדה דמותו של אביו,  לנגד 

לקבל.  עליו  שיהיה  הנכונה  ההחלטה  בדבר  קשות  התלבט  אורן  ממנה.  הנובע 

החלטה שמצד אחד לא תפגע ברגשותיו של אביו ושאלה חשובה לא פחות, האם 

צעד קיצוני ועזיבת הענף המיוחד הזה, תשנה את מסלול חייו ותוביל למחוזות 

אחרים?! 

ההחלטה הגורלית התקבלה! 

כדי  ביותר,  אליו  הקרוב  האדם  את  אורן  חיפש  הסופית,  ההחלטה  קבלת  לפני 
להתייעץ, ולקבל החלטה מושכלת: "דיברתי עם אימי וביקשתי להתייעץ איתה, 
תוך שאני מביע את חששותיי ורצונותיי לפרוש ולקחת פסק זמן מהג'ודו. בגיל 
14 הרגשתי שבמקום מסוים אני מאבד את הילדות שלי. אני לא מוצא לעצמי 
זמן כילד רגיל, אני עסוק כל היום בפעילות ספורטיבית תובענית. אימי חיזקה 
אותי והשאירה לי את זכות הבחירה, להחליט ולעשות רק את הדבר הטוב עבורי, 

שאותו אני מרגיש ורוצה לעשות."

ההחלטה נעשתה קשה יותר. אורן קיווה, כי אימו היקרה והקרובה לליבו תהיה זו 

שתוציא עבורו את הערמונים מהאש והיא זו שתחליט עבורו איזו החלטה ואיזה 

צעד נכון לעשות. 

אורן הצעיר פנה גם למוריס, אביו שהג'ודו הוא כל עולמו. הוא ראה על פניו את 

הבעת האכזבה העמוקה: "מהר מאוד אבא נתן לי להבין כי עליי לחזור במהרה 

למסלול חיי כספורטאי בענף הג'ודו. הכבוד הרב שאני מוקיר ורוחש לו, החזיר 

כספורטאי  שלי  הראשון  והמשבר  הרגיל  האימונים  למסלול  מאוד  מהר  אותי 

ואלוף ג'ודו צעיר חלף כלא היה."

הפועל  של  הילדים  בקבוצת  השתתפותו  על  סמדג'ה  אורן  ויתר  שיחה  מאותה 

אופקים בכדורגל, ויתר על הנגינה בכלי נגינה שונים והחל להתמקד כולו בג'ודו. 

נער בן 15 שבאחת בוחר את מסלול חייו, ללא ידיעה ותוכנית סדורה מה יהיה 

איתו בעתיד.
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כנער צעיר בן 15, השתתפות באולימפיאדה הייתה חלום רחוק, חלום שכלל לא 

עמד על הפרק.

מנסה  אותו,  ולהגשים  להגיע  ומנסה  החלום,  את  חולם   17 בן  נער   .1987 שנת 

להשיג את מטרתו הראשונה. חלום של ספורטאי ג'ודו שבגיל מאוד צעיר חולם 

לקבל את החותמת על גבי מדליית הזהב של אלוף ישראל לבוגרים בג'ודו. 

המדליה נתנה לילד את החותמת והערבות לכל השנים בהם התאמן. שנים של 

תסכול עמוק ומחשבות על פרישה, לפני ההצלחה. מעבר לכישרון הטמון באורן 

הספורטיבי והרעב להישגים, הוא ניחן גם ביכולת פנומנאלית, ומכאן שבאליפות 

ישראל ניצח ספורטאים בכירים וחזקים ממנו. 

טכניקה  באופן מאוד קפדני.  כל מתחרה,  מול  הועצמה  "טכניקת הלחימה שלי 

ייחודית שהתאימה לכל קרב מול כל ספורטאי, שלא ידע כיצד להתמודד מולי. 

אני זוכר את האושר שהיה מרוח על פניו של אבי והחיבוק החם שקיבלתי מהמאמן 

האישי והמנטלי שלי, לאחר שזכיתי באליפות ישראל הראשונה שלי כספורטאי 

ג'ודו בוגר."

לאחר השגת המטרה הראשונה להיות הטוב ביותר בישראל, חיפש אורן סמדג'ה, 

מטרה גדולה יותר אותה הוא עתיד למצוא מעבר לים. 

כמה  עמדו  לפניו  כי  ידע  אורן  בדיעבד  החלומות.  נרקמים  בו  הגיל   –  18 גיל 

בחירה  השונות.  המטרות  להשגת  שונות  בדרכים  להובילו  שעשויים  מסלולים 

נכונה בעזרתם של אנשים נכונים סביבו, הובילו את אורן סמדג'ה לארבע שנים 

מושקעות ומתישות שהסתיימו בהשגת ההישג הגדול, ופורץ הדרך המשמעותי 

ביותר בספורט הישראלי – שבירת המחסום הפסיכולוגי, הספורטיבי והמשמעותי 

על  לעמוד  ישראל  מדינת  נציג  את  להביא   – ישראלי  ספורטאי  שחווה  ביותר 

אולימפית  במדליה  הזוכות  המדינות  לרשימת  ולהכניסה  האולימפי,  הפודיום 

באולימפיאדת ברצלונה 1992.

המסלול עד להשתתפות באולימפיאדה והגשמת חלום הזכייה במדליה אולימפית, 

היה מייגע וארוך. נסיעה מהעיירה אופקים דרך באר שבע, ומבאר שבע עד לתחנה 

המרכזית הישנה של תל אביב. משם, קו 601 של אגד עשה את דרכו מתל אביב 

עד למכון וינגייט שבפאתי העיר נתניה. 

עד  אופקים  המייגע  הנסיעה  מסלול  את  בנחישות  אורן  עשה  בשבוע  פעמיים 

וינגייט ובחזרה באמצע הלילה באוטובוס האחרון. אדם בודד עמד באמצע הלילה 

והמתין לבנו שירד מהאוטובוס. מוריס סמדג'ה דאג להחזירו הביתה לאחר יום 

הלימודים המפרך שהסתיים בשעה אחת אחר חצות.

נבחרת  במסגרת  הראשונה  הבינלאומית  באליפות  השתתפתי   ,1988 "בשנת 

הבוגרים של ישראל. משה פונטי מונה להוביל את נבחרת הבוגרים של ישראל 

ידי פונטי המאמן  וזומנתי על  בג'ודו. באותם הימים השתייכתי לקבוצת הנוער 

שראה והכיר אותי ממועדון האלופים בבאר שבע. מאמן נבחרת הבוגרים הזמין 

השתתפות  לטובת  שלי,  הראשונה  לטיסה  הלאומית  לנבחרת  להצטרף  אותי 

באליפות הבינלאומית הראשונה שלי, אליפות שוודיה שבה זכיתי במדליית זהב."

שנה לפני אליפות שוודיה, שלח מוריס סמדג'ה את בנו הצעיר לצפות באליפות 

הג'ודוקה  ראה  הראשונה  בפעם  שם  שבגרמניה.  ֶאֵסן  בעיר  שנערכה  העולם 

המתהווה את נשוא הערצתו הגדולה – ניל אדאמס, הג'ודוקה האנגלי והספורטאי 

המוגדר כדגל הג'ודו שהולך לפני המחנה. 

ניל אדריאן אדאמס, הג'ודוקה האנגלי זכה בכל התארים האפשריים בג'ודו העולמי, 

בהם: שתי מדליות כסף אולימפיות באולימפיאדות מוסקבה 1980 ובלוס אנג'לס 

1984. זכייה בארבע מדליות באליפויות עולם, בהן מדליית זהב אחת באליפות 

העולם 1981, שנערכה בעיר מאסטריכט שבהולנד, מדליית כסף באליפות העולם 

במוסקבה 1983, שתי מדליות ארד באליפויות העולם פריז 1979 וסיאול 1985. 

באליפויות  זהב  מדליות  חמש  בהן  אירופה,  באליפויות  מדליות  בשמונה  זכייה 

אירופה בבריסל 1979, וינה 1980, פריז 1983, ליאז' 1984 ובעיר המר שבגרמניה 

עוד שלוש מדליות ארד באליפויות  הוסיף אדאמס  הזהב  אל מדליות  ב-1985, 

אירופה בלודוויגשאפן גרמניה 1977, הלסינקי 1978 ורוסטוק גרמניה 1982. 

ביראת כבוד ובהערצה, ניצב אורן סמדג'ה הצעיר מול מכונת הג'ודו הבלתי נלאית 

והביט בשקיקה אחר ביצועיו של האלוף וסמל הג'ודו האנגלי, משתאה וחולם על 

העתיד המצפה לו: "הבטתי באדאמס, אלוף הג'ודו בעל הרזומה המרשים וראיתי 

מולי ספורטאי שיש בו משהו ממגנט כזה שחיבר ומשך אותי אליו. רציתי להיות 

כמוהו!"

זיכתה  התחרות,  כמצטיין  הפתוחה  שוודיה  באליפות  סמדג'ה  אורן  של  זכייתו 
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אותו בתשורה שקיבל מראש העירייה המקומי: "קיבלתי את אות מצטיין התחרות 

זכייה בניצחונות איפון  בשל הג'ודו המרהיב ואיכות הג'ודו שהפגנתי, תוך כדי 

מרשימים ומרהיבים ושליטה מוחלטת מול המתחרים איתם התמודדתי."

ההישג והתחושה שאורן חווה שנה לפני פתיחת אליפות ישראל, שבה אליו ונתנה 

לו להבין כי הוא בעל יכולת וכשרון רב, כזה שהסביבה המקצועית העוטפת אותו 

ללא לאות, הכינה ג'ודוקה מוכשר לאירועים הגדולים שיגיעו שנים לאחר מכן.

1988, הייתה שנה קריטית ומשמעותית מאוד בקבלת ההחלטות של אורן  שנת 

של  המובחרות  היחידות  באחת  לגיבושון  כחייל  זומן  הוא  אחד  מצד  סמדג'ה. 

צה"ל. הנתונים האישיים, הצניעות המלווה בשקט נפשי והכושר הגופני המעולה, 

פתחו בפניו את הדלתות לכניסה חלקה ליחידות המובחרות ביותר בצה"ל. עתידו 

הצבאי של אורן בדרגים הגבוהים ביותר של צה"ל היה מובטח. מצד שני, אורן 

התלבט אם ללכת במסלול של ספורטאי מצטיין ולהמשיך בקריירה ספורטיבית: 

משמעותי.  צבאי  שירות  ולשרת  מובחרת  ביחידה  לשרת  הזכות  על  "ויתרתי 

הלכתי עם התחושה והרצון להיות ספורטאי מצטיין וללכת לקריירה מקצוענית 

כספורטאי."

נכונות.  החלטות  קבלת  לטובת  מאוד  חשובה  שנה   .1988 סיאול  אולימפיאדת 

מוריס סמדג'ה, קרא לבנו הצעיר וביקשו לעלות לקומה העליונה בביתם. שם על 

הספה החומה הישנה, נרקם החלום הגדול ביותר של אורן סמדג'ה כספורטאי, 

מוריס  של  הגדול  חלומו  את  שיגשים  חיים  מסלול  חייו,  את  שיסלול  חלום 

סמדג'ה: "אתה רואה את האולימפיאדה? אין לנו נציגות ישראלית. אתה תשתתף 

באולימפיאדה ואתה תזכה במדליה אולימפית ראשונה עבור ישראל." אמר מוריס 

הגאה בבנו כשלחלוחית צצה בזוויות עיניו. 

זו הייתה הפעם הראשונה שאורן סמדג'ה טעם וראה אולימפיאדות מול העיניים, 

המוכר  מהמקום  חייו.  באורח  מהותי  לשינוי  שיביא  ארוך  במסע  החל  ומכאן 

בחממה שבה גדל באופקים, העתיק סמדג'ה הצעיר את חייו למרכז הארץ, מרכז 

האימונים שבמכון וינגייט, המקום שבו החל במסלול מרתון ארוך לעבר הגשמת 

החלום והשגת המטרה שאביו נטע בו.

היו  פונטי,  משה  הלאומי  המאמן  של  הדרכתו  תחת  וינגייט  במכון  האימונים 

מרכז  השבוע.  ימות  כל  לאורך  מחויבות,  של  דקה  כל  ומילאו  וקשים,  קשוחים 

חייו של אורן סמדג'ה עבר למכון וינגייט, שם עשה גם את שירותו הצבאי, בבסיס 

חיים  ממפקדי,  היתר  קיבלתי  הצבאי  "בבסיס  וינגייט:  במתחם  הממוקם  בה"ד 

תל-אביבי שנהג לומר לי: 'אל תגיע לבסיס, לך תעשה מדליה אולימפית.' זה היה 

אות וסימן, כי דרכי סלולה לטובת השגת ההישג הספורטיבי המשמעותי ביותר 

לעיצוב דמותי כספורטאי ג'ודו מצטיין, דבר שהקל עליי מאוד בשירות הצבאי 

ואפשר לי להתאמן בכל יחידות האימון, מבלי להתעסק בדברים אחרים." 

אורן החל את דרכו כספורטאי ג'ודו מקצועי, ללא שקיבל הכרה רשמית מאיגוד 
הג'ודו. האיגוד העדיף על פניו שני ספורטאים שזכו לקבל את ההכרה המיוחלת 
כספורטאי מצטיין. משה פונטי, מאמן נבחרת הג'ודו, עמד על רגליו האחוריות 
והביע מחאה חריפה כנגד החלטת האיגוד שהייתה מנותקת מהמציאות: "אמרתי 

לראשי האיגוד שאם אתם רוצים שהספורטאים הללו יהיו ספורטאים מצטיינים, 

אני לא מסכים לכך, אני לא ממשיך כמאמן הנבחרת ועוזב מיידית את תפקידי. 

'אני לא נשאר.' אמרתי לראשי האיגוד, 'כי אורן סמדג'ה צריך להיות הספורטאי 

הראשון שצריך לקבל את ההכרה כספורטאי מצטיין. האיגוד החליט שאורן יהיה 

הספורטאי השלישי שיקבל את ההכרה. מבחינתי, אורן היה צריך להיות הספורטאי 

הראשון. על פי הנתונים, היכרתי את הדברים שאורן מסוגל לעשות, וצפיתי את 

ההישגים שאורן יכול להגיע אליהם. הפכתי את הקערה על פיה ואורן נבחר להיות 
הספורטאים  ושני  מצטיין  כספורטאי  ההכרה  את  שקיבל  הראשון  הספורטאי 
האחרים היו במקום השני והשלישי. שני ספורטאי הג'ודו שבמקום הראשון והשני 
יצאו לאולימפיאדת ברצלונה – אורן סמדג'ה ועמית לנג. הספורטאי השלישי יצא 
לקורס טיס – הוא ויתר על ההכרה. אורן סמדג'ה יצא לאליפות בשוודיה יחד עם 

שני הצעירים הללו והוא זה שבלט באותה האליפות. אורן היה ספורטאי שיכול 

לנצח כל אחד, גם בגילו הצעיר באותה השנה. אורן היה צריך לדעת איך להפסיד, 

לנצח הוא לא היה צריך לדעת, לנצח הוא ידע."

בארבע השנים הבאות, החל חלומו של מוריס סמדג'ה לקרום עור וגידים. המשימה 

בן ה-18, בצירוף האמונה וההתחברות עם משה פונטי  בנו  הכבדה שהטיל על 

יחד עם טדי קפלן, מאמן  יכול לקרות.  נטע באורן את האמונה שהכל  המאמן, 

הכושר הקשוח שלימד את הג'ודוקה האולימפי לעתיד, את הדבקות במטרה דרך 

עבודה קשה: "משה פונטי הוא האיש שהאמין בי, טדי קפלן הוא האיש שנטע בי 
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את הדבקות במטרה, וניל אדאמס הוא הספורטאי שהערצתי ורציתי להצליח לא 

פחות ממנו. עם משה פונטי המאמן, טדי קפלן שנטע בי את הדבקות במטרה וניל 

אדאמס הג'ודוקה נשוא הערצתי, יצאתי למסע הארוך והמרתק עד לעמידה על 

פודיום המנצחים באולימפיאדת ברצלונה 1992."

"התחלתי  בפסגה:  מקום  להשגת  והמרתק  הארוך  במסע  החל  סמדג'ה  אורן 

זהב  במדליית  ישראל  את  שכבשתי  לאחר  גדולות,  בתחרויות  שלי  המסע  את 

זכייה במדליית הזהב באליפות שוודיה  כאחד הג'ודוקות הטובים בארץ. לאחר 

הפתוחה, עברתי לטורנירים גדולים קשים וחזקים יותר. זכיתי בכמה טורנירים 

בגילאי הנוער כשהמטרה הייתה להגיע לאליפות אירופה ולזכות בפעם הראשונה 

באליפות אירופה לנוער. בפעמיים הראשונות לא הצלחתי והתפנית הגיעה דווקא 

באליפות העולם. בפעם הראשונה שהשתתפתי באליפות העולם בדיז'ון שבצרפת 

1990, כשאני בן 20, מדהים את עולם הג'ודו וחוזר לישראל עם הישג משמעותי 

וחשוב בקריירה שלי." 

שנה לפני אולימפיאדת ברצלונה, משה פונטי המאמן החל בהכנות הקדחתניות 

אילו  אי  פונטי  עשה  הדרך  בתחילת  ממנו.  פחות  לא  הנחוש  תלמידו  ושל  שלו 

את  פונטי  לקח  בישראל,  הג'ודו  מנטורי  גדול  אצל  שהתחנך  וכמאמן  טעויות, 

האחריות הבלעדית על הטעויות שעשה. פונטי הודה, כי טעה באופן האימון של 

אורן סמדג'ה, טעה בדברים אותם נהג לומר לאורן וטעה באולם שבו הורה לו 

להתאמן, לא רק בג'ודו, כי אם במרכיבים נוספים, כמו כושר, ריצות, כוח ועוד, 

שאורן אהב פחות. משה פונטי טעה, אך יותר מכך הבין שאת הטעויות הללו עליו 

לתקן, ושנה לאחר מכן אכן תיקן את הטעויות שצצו ועלו לאורך הדרך. 

משה פונטי הבין כי את אורן סמדג'ה צריך לאמן בדרך אחרת ובשיטה אחרת. 

בידיו של פונטי נפלה הזכות לאמן ספורטאי מחונן, ולכן נדרשים אימונים בדרך 

אחרת, לא סטנדרטית. מבחינת פונטי, הכנתו של סמדג'ה לא הייתה טובה. 

משה פונטי השכיל לשנות את הדרך לפני שחניכו יגיע להופיע בקרבות בהצגת 

נזכה  אנחנו  שב-1992  לעצמי  אמרתי   ,1988 "בשנת  בתבל:  הגדולה  הספורט 

במדליה אולימפית. באותם הימים, הופיע הג'ודו בעיתון באותיות קטנות וצפופות 

שנמרחו על פני שורה אחת במדור הספורט האחורי של העיתון היומי. במקרים 

קיצונים היו שתיים עד שלוש שורות לכל היותר, בהם סופר על זוכים אלמוניים 

בתחרות כזו או אחרת. אמרתי לעצמי, כי אני חייב לעשות שינוי בענף הג'ודו, וכי 

לא ייתכן שנהיה ענף ספורט קטן כזה, שאין לו זכות קיום. ידעתי, כי אם לא תהיה 

לנו מדליה אולימפית, אין לנו זכות קיום. בענף הג'ודו של אותם השנים, הייתה 

ספורטאית אחת שהיו לה יחסי ציבור והיא דאגה לפרסם את עצמה, כל סובביה 

טובה  ספורטאית  הייתה  היא  המקצועיות.  ליכולותיה  מעבר  הרבה  ממנה  עשו 

ומוכשרת, אך הג'ודו שהפגינה לא היה כזה שניתן ללמוד ממנו."

משה פונטי עשה חושבים, בידיו היה תקציב מצוין. באיגוד הג'ודו חשבו לתת את 

התקציב לידיו של המאמן הלאומי, כדי שיחלק אותו בין 20 הספורטאים שעליו 

להריץ כל הדרך עד לאולימפיאדה, וכך כל ספורטאי יקבל נתח קטן מהתקציב. 

פונטי היה משוכנע, כי מהחשיבה הזו לא ייצא ספורטאי אולימפי. הוא ידע שאם 

ייקח את אותו התקציב ויעבירו לטובת תמיכה בשלושה ספורטאי ג'ודו הנחשבים 

עילוי אז שיהיה לו את מלוא התקציב לשלושה ספורטאים שירוצו איתו כל הדרך 

עד לאולימפיאדה. אורן סמדג'ה קיבל את כל האמצעים להם נזקק כדי להכין את 

עצמו באופן האופטימלי לאולימפיאדת ברצלונה של שנת 1992. 

להשגת  והמייגעת  הארוכה  לדרך  פונטי  משה  יצא  והנחישות,  החלומות  עם 

שאיפותיו והגשמת חלומותיו: "באותם הזמנים, כל שהייתי צריך וכל מה שחשבתי 

לעשות, הבאתי לאישורו ועזרתו של דוד בן דב, הדמות המרכזית שחלמה איתי את 

החלום. באותם השנים, בן דב כיהן כיושב ראש איגוד הג'ודו. הוא היה יושב ראש 
מצוין שכיהן כמנכ"ל עיריית גבעתיים. כל דבר שהבאתי לפתחו והצלחתי לשכנעו 

אותו שהוא נדרש, הוא אישר, חתם ועזר לי מאוד להגשים את החלום האולימפי. 

השקעתי את כל כוחי, יכולותיי ומשאביי באורן סמדג'ה ובשני ספורטאים נוספים, 
אולם ההשקעה המרבית הייתה על אורן כיוון שידעתי שיש בו יכולות להפתיע 
אותם  למד  הוא  טובים,  יסודות  היו  לאורן  מולו.  המתמודדים  הספורטאים  את 
מגדול מאמני הג'ודו. אורן למד יסודות ממוריס סמדג'ה, מנטור הג'ודו זה שכל 
ספורטאי המועדון שלו היו ברמה הגבוהה ביותר. אני רק ליטשתי ואימנתי אותו. 
לאורן היה כוח מתפרץ, בשנייה אחת הוא יכול היה להיכנס ביריב ולזרוק אותו 
למזרן, אך עדיין היה צורך ללמד ולאמן אותו. באותה האליפות בשוודיה בה אורן 

זכה במדליית הזהב, התחלנו להבין, כי השמים הם הגבול."

שנה לאחר מכן, בשנת 1991, לאחר זכייה במדליית כסף באליפות העולם, הצליח 

הג'ודוקה הצעיר לזכות במדליית ארד באליפות אירופה, ובכך לסגור את גילאי 
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לו  בינלאומיות משמעותיות, שנתנו  צווארו תלויות שתי מדליות  הנוער כשעל 

ביטחון לעבור לשלב הבא. אורן עבר לנבחרת הבוגרים של ישראל בג'ודו, והחל 

להתמודד ברמות הגבוהות ביותר בג'ודו העולמי. אורן השאפתן בעל החלומות 

 – העיקרית  המטרה  לקראת  להתקדם  נוסף  צעד  עשה  להתגשם,  העומדים 

השתתפות וזכייה במדליה אולימפית.

משה  החליט  בוגרים,  בטורנירים  בהשתתפות  ניסיון  כל  ללא  צעיר  מאוד  בגיל 

פונטי, מאמן נבחרת הג'ודו הלאומי, לשלוח את אורן להשתתף באליפות העולם 

קריטריון  להוות  הייתה  שאמורה  בתחרות  היה  מדובר  בברצלונה.  שנערכה 

סימולציה לקראת אולימפיאדת ברצלונה. קרב אולימפי שאמור להיערך באותו 

אולם, שנה לאחר השגת הקריטריון הסימולטני.

אורן הגיע לאליפות העולם עם ביטחון רב, לאחר זכיות באליפויות עולם לנוער, 

אליפות אירופה ותחושת אופוריה בשמים: "הפסדתי בקרב הראשון. לא הצלחתי 

בינוני  נחות ממני. מתחרה  והובסתי בצורה משפילה מול מתחרה  לעבור אותו 

ברמתו שהגיע מניו זילנד. כבר לאחר השניות הראשונות לתחילת הקרב, הצליח 

כי עליי לעבור עוד תהליך מחויב שיכין אותי  ידעתי  זילנדי להביס אותי.  הניו 

ג'ודו  באופן חלק ומקצועי יותר לעבור מגילאי הנוער לרמה הנדרשת בנבחרת 

של בוגרים. המשמעות הייתה, להתאמן קשה יותר, חזק יותר ומורכב יותר, על 

מנת להתכונן טוב יותר מאותה הכנה שנעשתה לי לקראת התחרות שבה כשלתי. 

אימונים  מחנה  כולל  אימונים,  מחנות  ליותר  אותי  להוציא  החליט  פונטי  משה 

ביפן, באירופה ובכל מקום אפשרי בעולם, אליהם הגיעו טובי הג'ודוקות בעולם."

בכל הטורנירים הבינלאומיים אליהם הגיע אורן השאפתן להישגים הוא הצליח 

לזכות במדליות ולעמוד זקוף וגאה על פודיום המנצחים. אורן החל לצבור ביטחון 

גם בגילאי הבוגרים. המהפך המקצועי מנטלי החל לתת את אותותיו. 

שלושה חודשים וחצי לפני שהחל מצעד המשלחות והדלקת הלפיד האולימפי 

בירת חבל  ברצלונה  ועד  שיעשה את הדרך הארוכה מהאקרופוליס של אתונה 

1992, טס אורן להתמודד  הבאסקים, פתיחת המשחקים האולימפיים, ברצלונה 

באליפות אירופה. אורן ביקש להתמודד על התואר הטוב ביותר ביבשת. לשמחתו 

הוא גם הצליח במשימה שהוצבה לפניו וזכה במדליית ארד, שוב באותה מדינה 

שבה זכה במדליית כסף, בדיז'ון שבצרפת. הפעם הזכייה במדליית ארד היסטורית 

בעקבות נצחונו של ג'ודוקה ישראלי בפעם הראשונה והפעם באליפות אירופה 

בפריז – המעגל הצרפתי נסגר. 

אורן הנרגש ובעיקר מדליסט אירופאי גאה, המועמד לזכייה במדליה אולימפית 

ראשונה, עמד על הפודיום בטקס הענקת מדליות האליפות האירופאית. עוד צעד 

משמעותי שנטע את הביטחון והאמונה שהחלום האולימפי קרוב יותר מתמיד. 

ולאומית  אישית  אולימפית  במדליה  כזוכה  יוכרז  שבו  הנכסף  היום  הגיע  ואכן 

ראשונה למדינת ישראל.

ברצלונה  באולימפיאדת  האולימפי  חלומו  את  להגשים  אורן  של  יציאתו  לפני 

1992, התראיין מוריס סמדג'ה האב הגאה בערוץ הממלכתי הישראלי של אותם 

הזמנים, הערוץ הראשון ונשאל האם הוא באמת מאמין, כי בנו יחייך לאורך כל 

הדרך המובילה לזכייה היסטורית במדליה אולימפית והאם אין הדבר הזה יומרני 

מדי? מוריס האב, מאמן ומנטור הג'ודו האישי, שהאמין בבנו וחלם יחד איתו את 

החלום האולימפי והגשמתו, החל לחוש בהגשמת החלום שהחל בתחילת דרכו 

בתוניס הרחוקה: "מתחילת דרכי ולאורך כל הדרך, נטע בי אבי את החלום. הוא 

היה נחוש ולא מצמץ לרגע. האבא הגאה שלי בוודאי אמר לעצמו, כי אורן הבן 

על  תלויה  כשהיא  אולימפית  מדליה  עם  מהאולימפיאדה  לישראל  יחזור  שלי, 

צווארו, ויעשה היסטוריה למדינת ישראל."

ההכנות לאולימפיאדה היו בעיצומן. צוות הג'ודו הישראלי חיפש לעצמו מקום 

להשתתף במחנות אימונים בעיקר ביפן, ארץ מולדת הג'ודו. מחנה אימונים נוסף 

פפנדל,  היוקרתי  הספורט  למתחם  אורן  עם  שיצא  הלאומי  המאמן  בידי  אורגן 

בעיר ארנהם שבהולנד. למחנה האימונים הזה נהגו להגיע טובי הג'ודוקות בעולם. 

במהלך מחנה האימונים, התנהלה שיחה בין מאמני נבחרת רוסיה לבין משה פונטי, 

הרוסים  נוכח בשיחה. במהלכה העבירו  ישראל, כשאורן סמדג'ה  נבחרת  מאמן 

לפני תחילת המשחקים  לבצע  הישראלי  הצוות  על  יהיה  טיפים שלדעתם  כמה 

ביצוע  לטובת  לישראל  "חזרנו  הישראלי:  במחנה  עשו  כך  ואכן  האולימפיים, 

ההכנות האחרונות לקראת ברצלונה. בישורת האחרונה קיימנו תחרות סימולציה 

בישראל. התחושות שלי לא היו טובות וטסנו לאולימפיאדת ברצלונה."

חלומו הגדול של נושא הלפיד התקרב להתגשם. מוריס סמדג'ה האב הגאה המתין 

בקוצר רוח לרגע שבו אורן יתייצב על המזרן האולימפי, ויחל להתמודד בקרבות 
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הג'ודו האולימפיים. דמעות של גאווה ואושר עלו בזוויות עיניו של מורה הדרך 

והמנטור האישי. מוריס סמדג'ה התרגש לראות את בנו עד שהגיעו לרגע השיא 

התפללנו,  כאן  אנחנו  האולימפי  המזרן  על  עלה  "כשאורן  העולמי:  הג'ודו  של 

הקרבות  יצליח.  שהוא  האמנתי  הגדול.  לרגע  חיכינו  וחיכינו.  ציפורניים  כססנו 

יש  היום  כי  אמרו,  שישי.  ביום  היו  השתתף  אורן  בהם  הג'ודו  של  האולימפיים 

קרבות אליפות ג'ודו, לכן, ארגנו במהרה את השבת וסידרנו את הבית. כשראיתי 

את אורן על המזרן התחלתי לבכות, רק בוכה ובוכה, ובוכה. וכשראיתי את אורן 

הבן הקטן שלי על הפודיום האולימפי עם מדליית הארד האולימפית תלויה על 

צווארו ידעתי כי צדקתי. עבורי אורן הוא הדבר הטוב ביותר. הוא הכי טוב, הוא 

שומע אותי, הוא מרגיש אותי." 

הדואגת  האם  חיה,  שחקים.  הרקיעו  סמדג'ה  משפחת  בבית  והדאגה  הציפייה 

והמחכה לראות את בנה מגשים את חלומו של אביו וחלומו שלו, חיפשה לראות 

את  זוכרת  אני  טלוויזיה,  רואה  "אני  אולימפית:  היסטוריה  עושה  בנה  אורן  את 

זה טוב. הקרבות של אורן היו ביום שישי, אני לא יכולה לשכוח את הדבר הזה. 

על  וכולם מדברים  ומתכוננים לראות את הקרבות  יושבים  כולם  רואה את  אני 

וחלילה קרה משהו?  אולי חס  אורן. אבל איפה אורן? אלוהים, אבל מה קרה? 

אני לא רואה אותו. לאחר כמה דקות התקשר אלינו אבי כהן חברו הקרוב של 

אורן, ואמר לי: 'חיה, עכשיו רואים את אורן,' ואני בוכה ואומרת אלוהים מה קרה 

'הגיבור של  לוי, אמר:  אולי חס וחלילה נפצע. פתאום שמעתי את השדר אורי 

היום!' קודם כל שמחתי שתודה לאל, אורן שלי, נמצא בתחרות. לא ידענו מה 

קורה, מדברים, מדברים ומדברים רק על יעל ארד, אבל איפה אורן? אנחנו חשבנו 

פתאום  ונחתי.  התיישבתי  אז  רק  שלו.  התחרות  לפני  נפצע  הוא  וחלילה  שחס 

דלת הכניסה נפתחה. יום שישי אני בבית, כל אופקים בבית. נכנסו הביתה מלא 

אני  לראות,  רוצה  אני  חכו,  בידיהם. מה קרה אלוהים?  וויסקי  ובקבוקי  אנשים 

רוצה לשמוע. ומוריס יושב על הספה מול הטלוויזיה ובוכה, כל הזמן בוכה. היה 

שידור של שעתיים שלוש ומוריס יושב על ספת סלון הבית, בוכה ובוכה." 

ההרגשה לאחר ברצלונה הייתה לפיה המדליסט האולימפי גילה פחות מחויבות 

ופחות רצון להתאמן. אורן סמדג'ה ביקש לזרוק את הכול מאחוריו ולחוות את 

הדברים אותם לא הצליח לעשות כנער, לפני גיוסו כמו גם לאחר שירותו הצבאי. 

אורן הפגין פחות מוטיבציה להיות בג'ודו וביקש לתת לעצמו יותר חופש פעולה 

בחייו: "היו לי ויכוחים עם המאמן משה פונטי. לא רציתי להישאר בקטגוריה שבה 

התמודדתי באולימפיאדת ברצלונה. היה לי קשה יותר להיות מחויב לאימונים. 

אירופה  באליפות  השתתפות  הייתה  האולימפיאדה  לאחר  הראשונה  התחרות 

בטורקיה. הוחלט שאטוס לאליפות אבל עם התחושות קשה להתווכח. לא הצלחתי 

לשחזר את ההישג שלי בברצלונה. בתוכי חשתי תסכול גדול, הרגשתי לא טוב, 

הרגשתי שאיני יכול להיות מחויב לאימונים, בעיקר ביקשתי לנוח ולנסות לעשות 

1996, כבר הייתה עמוק  דברים אחרים. למרות שהאולימפיאדה באטלנטה של 

בראשי. הרגשתי שאני צריך יותר זמן למנוחה."

מגיל ארבע, משקיע אורן את כל חייו בג'ודו. ללא חברים, אין בילויים, לא חברות, 

אין ידידות ואין כלום. כל החיים של אורן, הילד הקטן מאופקים סובבים סביב 

ג'ודו. אורן סמדג'ה הגיע לטופ של הג'ודו העולמי. אורן סמדג'ה הגשים את חלומו 

– המדליה האולימפית, הוא לא יכול לזכות בתואר גבוה יותר. חלומו ומטרותיו 

הושגו. אורן זכה במדליה אולימפית, ומכאן כבר אין דבר העומד בפניו, אין לו 

לאן לשאוף. 

כאן נכנסו מוריס וחיה סמדג'ה לתמונה.

חיה הדואגת החזיקה את בנה ועשתה הכול על מנת שלא יישבר. "מדליה ועוד 

מדליה. לפני אולימפיאדת ברצלונה, זכה אורן בשני תארים באליפויות העולם, 

ובמקומות ראשונים באליפויות שונות. אז היו לו שתי מדליות יוקרתיות. אמרנו 

לו, כי זו תקופה קשה. אורן לקח לעצמו פסק זמן של שקט ורוגע מג'ודו. הוא 

כמעט פרש מהג'ודו. מוריס ואני אמרנו לו: 'בסדר קח את הזמן שלך, לך תהנה, 

תפרק הכול. תהנה עם כל הבילויים שלא היו לך. תהנה שנתיים, שלוש, ארבע. לך 

תבלה, תהנה, תיפרד ותחזור חזרה לג'ודו. אתה ילד וספורטאי כל כך מוכשר וזה 

חבל.' אורן היה ונשאר באמת מוכשר, וחבל לפספס את זה. מוריס אמר לאורן את 

אותם הדברים שאני אמרתי – לא לפרוש."

כי  לחניכו,  פונטי  משה  אמר  ברצלונה  אולימפיאדת  לאחר  שנה   ,1993 בשנת 

לאחר ברצלונה הוא כבר יהיה מוכר בעולם כמדליסט אולימפי, ולכן, כל ג'ודוקה 

שיתמודד מולו יבקש להרוג או לגמור אותו. משה פונטי כמאמן ואורן סמדג'ה 
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כמאמן הלאומי של הג'ודוקות האולימפיים: אורי ששון, שגיא מוקי, פיטר פלצ'יק 

ואחרים חוו אותן חוויות. 

משה פונטי חלם לראות את אורן הרעב להישגים, מביא מדליה אולימפית שנייה: 

והוא רצה את הדברים  "אורן חשב שהוא אלוף אולימפי, הוא חשב שהוא טוב 

כרצונו, כשאני אמרתי את ההיפך. טענתי, כי עליו להיות הכי פחות חשוף, הכי 

פחות אלוף עולם. אורן לא היה אלוף עולם וחשבתי שעכשיו הוא חייב להיות 

הכי פחות מדליסט אולימפי, כיוון שכל ג'ודוקה שיבוא מולו יבקש לנצח מדליסט 

אולימפי. אמרתי שעליו לעבוד קשה, פי עשר ממה שעבד קודם לכן. 

"עם כל החגיגות, אורן היה ילד תמים בן 22. לאחר שנה הבנתי שאורן לא יכול 

אחת,  בעצה  קילוגרמים.   73 עד  שלו  המשקל  בקטגוריית  להתחרות  להמשיך 

78 קילוגרמים. אורן היה בעד  החלטנו להעלות את המשקל לקטגוריה של עד 

להעלות את המשקל כבר קודם, ואני אמרתי שעליו להמשיך עדיין בקטגוריית 

והוא  החלטה  נקבל  יפה,  יעלה  לא  הדבר  אם  ורק  קילוגרמים.   73 של  המשקל 

76 קילוגרמים, בדרך כלל  קילוגרמים. אורן שקל   78 יעלה לקטגוריית של עד 

המתחרים בקטגוריית זו שוקלים 81 או 82 קילוגרמים, ומהמשקל הזה הם יורדים 

ל-78 קילוגרמים. כל הג'ודוקות בקטגוריה זו, שוקלים חמישה קילוגרמים יותר 

קילוגרמים,   76 עד  של  בקטגוריה  אולם  מתחרים.  הם  בה  הקטגוריה  ממשקל 

יורדים למשקל של 71 קילוגרמים ואורן אמור היה להיות במשקל 71 קילוגרמים. 

אורן נאלץ להוריד חמישה קילוגרמים בכל פעם, זה היה דבר מטורף. 

אורן לא הוריד משקל, הוא היה חזק, הוא היה טוב והוא התחיל לעלות במשקל, 

התחיל להתחזק. המסלול הזה הביא אותנו לוויכוחים ומריבות, כשהוא רצה דבר 

אחד ואני התעקשתי ולא ויתרתי."

שנתיים לאחר אולימפיאדת ברצלונה, חזר המדליסט האולימפי לשגרת אימונים, 

אורן השתתף בטורנירים קטנים,  ללא תחרויות בטורנירים משמעותיים.  כמעט 

שלו.  המקצועית  היכולת  את  לשמר  הייתה  שמטרתם  אימונים  במחנות  בעיקר 

משקל  קטגוריית  "שיניתי  מרבית:  למוטיבציה  לחזור  חייב  הוא  כי  ידע  אורן 

מ-71 קילוגרמים, משקל איתו התחרתי באולימפיאדת ברצלונה. עברתי למשקל 

חדש של 78 קילוגרמים, משקל הדורש יותר עוצמה וכוח, ובעיקר דורש עבודה 

קשה שבה התמקדנו תוך כדי העלאת מסת השריר. עד לאותה הנקודה ידעתי  

שהשלמתי את הזכייה בכל המדליות, למעט זכייה במדליה אחת שעדיין חסרה 

לי – מדליה באליפות עולם לבוגרים."

האולימפי.  המדליסט  בנו  סביב  שהתחולל  מה  את  אהב  לא  סמדג'ה  מוריס 

שחווה  וההתפרקות  שהריחוק  ובידיעתו,  בהבנתו  ביכולותיו,  אורן  של  הכרתו 

באולימפיאדת ברצלונה, חייבים היו לקרות על מנת שאורן השבע והמותש יוכל 

לשוב ולעלות על מזרן הג'ודו כשהוא רעב יותר ובעל מוטיבציה גדולה יותר.

* * *

שנת 1995. במחוז צ'יבה שביפן התקיימה אליפות העולם. הזדמנות טובה להביא 

הישג כזה שיחזיר את המדליסט האולימפי חזרה למעגל תחרויות הג'ודו המקצועי. 

באליפות העולם ביפן הצליח אורן להצטופף ולעמוד על פודיום המנצחים, לאחר 

מדהימה.  מקצועית  ויכולת  מרשימה  מאוד  הופעה  עם  הכסף  במדליית  שזכה 

עם תחושות מעולות  זכייה בחמש מדליות  אורן  ביפן השלים  העולם  באליפות 

לקראת אולימפיאדת אטלנטה שבפתח.

הגיע  הישראלי  הג'ודוקה  לדרך.  יצאה  אטלנטה  אולימפיאדת   .1996 שנת 

לאולימפיאדה כשהוא מדורג מספר 2 בעולם: "הגעתי לטורניר הספורט היוקרתי 

מכך.  יותר  ואף  מברצלונה  ההישג  את  לשחזר  לנסות  במטרה  בעולם,  ביותר 

חלמתי לשנות את צבע המדליה האולימפית שנשאתי על צווארי מאולימפיאדת 

נשואות  היו  העיניים  כל  הילה,  הייתה  סביבי  לכן.  קודם  ברצלונה, ארבע שנים 

אליי. כל תשומת הלב של אמצעי התקשורת היו נשואות לעברי. חודש ימים לפני 

במדליה  לזכות  הסיכויים  את  לי  שחיסלה  קשה  פציעה  נפצעתי  ההכנות,  סיום 

אולימפית נוספת. לפי כל המומחים הרפואיים, הם לא נתנו לי סיכוי להתחרות 

בקרבות המתוכננים בהצגה הספורטיבית הגדולה בעולם. כל הוועדות פסלו אותי 

מלהשתתף באולימפיאדה. הנחישות שלי השיגה את מטרתה ונסעתי להשתתף 

באולימפיאדת אטלנטה. לא הייתי מוכן לוותר למרות שהרופאים טענו בפירוש 

שאני מסכן את בריאותי ועלול להישאר נכה למשך שארית חיי."

לאומי  מרכז   – גדול  מועדון  בניית  אורן,  של  הבאה  המטרה  בניית  החלה  כאן 

לג'ודו: "ייסדתי את המועדון הלאומי לג'ודו. את המועדון דמיינתי כפי שחוויתי 

בצעירותי במועדון המפואר בבאר שבע, מועדון שיאתר, ימצא ויגדל את הדורות 

הבאים של הג'ודו בישראל."
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* * *

עם השנים הפך המועדון הלאומי לג'ודו למועדון המוביל בישראל, צמחו בו טובי 

הג'ודוקות בארץ: שגיא מוקי – אלוף עולם, פעמיים אלוף אירופה ומחזיק במקום 

החמישי באולימפיאדת ריו 2016, מדליסט קבוצתי במשחקים האולימפיים בטוקיו 

2020. טוהר בוטבול מטובי הג'ודוקות בעולם, מדורג בשביעייה הראשונה בעולם, 

קבוצתי במשחקים האולימפיים  ומדליסט  אירופה  באליפויות  פעמיים מדליסט 

בטוקיו 2020. אליהם מצטרפים עשרות רבות של ג'ודוקות המובילים את הדור 

הבא של הג'ודו הישראלי לבנים ולבנות.

2010 עבר איגוד הג'ודו טלטלה עזה ופורק. אורן סמדג'ה הסמל הבלתי  בשנת 

מעורער של הג'ודו ההישגי במיטבו, קיבל בקשה להגיש את מועמדותו ולקחת 

על עצמו את תפקיד המאמן הלאומי. בתחילה סירב כיוון שידע, כי יהיה קשה 

היא  הישראלי  הספורט  ניהול  שמערכת  העובדה  בשל  בישראל  להצליח  מאוד 

מערכת בעייתית. אורן ידע היטב שיהיה עליו להתעסק בהרבה פוליטיקה, אורח 

הספורט  ענף  בקידום  פחות  להתעסק  ומכאן  לאופיו,  מתאים  לא  שמאוד  חיים 

האישי ההישגי המוביל בישראל, אותו הוא חי ונושם. 

אורן יצא למחנה אימונים עם המועדון שבבעלותו והבטיח לפונים שישיב תשובה 

לכשישוב ארצה. בהתייעצות עם אשתו, הוא החליט לקבל את ההצעה ולהשיב 

מטרות  הצבת  עבודה,  תוכנית  בניית  תהליך  החל  מכאן  אליו.  לפונים  בחיוב 

מקצועיות והשגתן.

בהתחלה, הדרך לא הייתה קלה. ספורטאי הנבחרת הרבים לא הכירו את מאמן 

הנבחרת, שללו את תוכניותיו ולא הצליחו לקבל אותו כמאמן לאומי. חלקם פסל 

אותו והתנגד למינויו. 

באימון הנבחרת הראשון שאל המאמן הלאומי הנבחר את סגל ספורטאי הג'ודו 

שברשותו: "מי נמצא כאן בסגל?" המאמן הלאומי נדהם לגלות, כי אף לא אחד 

מספורטאי הג'ודו של ישראל הרים את ידו. לכן החל בבניית התוכניות העתידיות 

של הג'ודו הישראלי לטווח הקרוב והארוך, כאחד.

התוכנית הראשונה שעמדה לנגד עיניו של אורן המאמן הייתה להכניס ספורטאי 

זמן  ומספיק  תקציב  ללא   ,2012 לונדון  באולימפיאדת  המשחקים  למעגל  ג'ודו 

להכנות יסודיות. הוא החל להכין את התוכניות האולימפיות, כדי להכשיר ולהכניס 

ספורטאי ג'ודו אחד להתחרות באולימפיאדת לונדון שהתקיימה כשנה וחצי לאחר 

שנכנס לתפקידו כמאמן לאומי. משימה כמעט בלתי אפשרית: "הצלחתי להחדיר 

ונוטע  שלושה ספורטאים לאולימפיאדה, זה היה מהלך מתבקש המפיח תקווה 

אמונה בספורטאים. הספורטאים הרגישו שהאמונה והמטרות שהצבתי בפניהם, 

ברי השגה."

אורן  עבד  בעקבותיה,  שבאה  המטורפת  וההצלחה  לונדון  אולימפיאדת  מסיום 

שנים  ארבע  בברזיל  האולימפיים  למשחקים  תצא  נבחרתו  כי  ברורה,  בידיעה 

מאוחר יותר, במטרה להשיג מדליה אולימפית: "הייתי בתחושה שאנחנו נוסעים 

לאולימפיאדה בריו שבברזיל עם ספורטאים המועמדים להשגת מדליה ריאלית. 

לפני האירוע הספורטיבי הגדול בעולם ידעתי שהספורטאים המועמדים חייבים 

להתאמץ ולהיות מרוכזים מאוד, על מנת לזכות בהישגים גדולים ומשמעותיים 

בתחרויות מטרה באליפות העולם ובאליפות אירופה." 

אולימפיאדת ריו 2016. שלושה ספורטאים מועמדים לזכייה במדליה אולימפית, 

ארד  מדלית  זוכה  ספורטאי  פולק  גולן  בעולם:  הראשונה  בשמינייה  מדורגים 

באליפות עולם 2015, שגיא מוקי ספורטאי נוסף אלוף אירופה 2015. אורי ששון 

ספורטאי שלישי המחזיק במדליות כסף מאליפויות אירופה שנערכו בשנת 2015 

ובשנת 2016. "הגענו עם ביטחון גדול ובתחושות שאנו הולכים בכל הכוח ואחד 

מבין השלושה עשוי לזכות במדליה, לא ראיתי תמונה שבה אחזור מאולימפיאדת 

ריו ללא מדליה אולימפית. אין מצב בעולם שלא נחזור עם מדלייה אולימפית."

הג'ודוקה הישראלי, גולן פולק הצעיר בן ה-25, הפסיד את הקרב הראשון. למוחרת 

יום התחרויות, הגיע הג'ודוקה שגיא מוקי לקרב חצי הגמר מול ארוג'ו האזרי. 

מוקי הפסיד את הקרב וירד לקרב בית הניחומים, קרב נוסף שאותו הפסיד, הפעם 

מול לאשה הגיאורגי, האלוף האולימפי מאולימפיאדת לונדון 2012, שני ג'ודוקות 

ששגיא מוקי ניצח בעבר. האכזבה במחנה הישראלי הייתה גדולה. 

שלושה ימים לאחר ההפסדים הצורבים של חבריו לנבחרת הג'ודו, הצליח אורי 

האולימפית. מאותה  לזכות במדליית הארד  בנבחרת,  הג'ודוקה השלישי  ששון, 

השנייה שבה הוכרז אורי ששון כמנצח הקרב וזוכה מדליית הארד האולימפית, 

הפך אורן סמדג'ה לספורטאי הישראלי הראשון והיחיד שזכה במדליה אולימפית, 

הן כספורטאי והן כמאמן.
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התחושה הייתה כפי שהמדליסט האולימפי ומאמן הנבחרת חווה ב-1992, לאחר 

ורק  עצום  סיפוק  לצד  ריקנות  של  תחושה  "הרגשתי  ברצלונה:  אולימפיאדת 

ביקשתי לנוח ולהתאושש מהתקופה הקשה והטעונה שעברתי בשש השנים הללו. 

עבודה מאוד אינטנסיבית שכללה שבעה חודשים בשנה מחוץ לגבולות המדינה, 

ומחנות  טורנירים  ארוכות,  טיסות  נסיעות,  של  נגמרים  ובלתי  רצופים  חודשים 

גרמניה,  צרפת,  סין,  יפן,  קוריאה,  דרום  מונגוליה,  העולם:  רחבי  בכל  אימונים 

הולנד ומדינות רבות נוספות."

חדשים,  חלומות  אחר  סמדג'ה  אורן  חיפש  משפחתו,  עם  ארוכה  חופשה  לאחר 

אותו  שיובילו  הבאות,  השנים  לארבע  המקצועיות  התוכניות  את  לבנות  והחל 

לאולימפיאדת טוקיו 2020. 

המאמן הלאומי ידע כי מה שהיה טוב לאולימפיאדת ריו 2016, לבטח לא יהיה 

טוב לאולימפיאדת טוקיו המתוכננת להיפתח בשנת 2020: "עשיתי כמה שינויים 

במבנה הצוות המקצועי של נבחרת הג'ודו. קלטתי מאמנים חדשים והתחלנו לבנות 

האולימפיים:  הספורטאים  ששלושת  ברורה  בידיעה  הקצר  לטווח  המטרות  את 

שגיא מוקי, גולן פולק ואורי ששון הם השלישייה המובילה את הג'ודו הישראלי 

והם המועמדים הוודאיים להשגת מדליה אולימפית. מהניסיון שלי כספורטאי, 

אפשרתי להם לאחר האירוע הגדול, להיות במשך שנה מחוץ למעגל התחרויות 

ולאפשר להם לחזור לשגרה באיטיות ובביטחון רב."

אורן סמדג'ה הציב את היעד הראשון – אליפות עולם בהונגריה 2017. שנה לאחר 

אולימפיאדת ריו 2016. 

פולק.  גולן  הג'ודוקה  של  במשבצת  המקום  את  ותפס  הגיח  חדש  ספורטאי 

הארד  מדליית  זוכה  ה-25,  בן  הצעיר  הג'ודוקה  פליקר  טל  נכנס  הזו  למשבצת 

להשלים  ישראל  של  הג'ודו  נבחרת  מאמן  הצליח  בכך  עולם.  אליפות  באותה 

שליטה כמעט מוחלטת במשקל 66 ק"ג עם מדליית הארד של פולק בשנת 2015 

ו-2016 ובזכייה במדליית ארד אולימפית באולימפיאדת ריו 2016.

שנת 2018. בישראל התקיימה אליפות אירופה – המפץ הגדול!

במשלחת הישראלית שהגיעה לאליפות אירופה בתל אביב, התייצבו 17 ספורטאים 

שהתחרו ב-12 מתוך 14 קטגוריות המשקל השונות של האליפות. 

המשלחת הישראלית זכתה בארבע מדליות אירופאיות יוקרתיות. 

אליה  קילוגרמים.   52 עד  במשקל  הארד  במדליית  זכתה  פרימו,  גפן  הג'ודוקה 

הצטרפו שלושה ג'ודוקות מוכשרים שבשנים הקרובות יובילו את הג'ודו הישראלי 

ויביאו אותו להישגים אירופאיים ובינלאומיים מרשימים.

שלושה ספורטאי הנבחרת הלאומית בג'ודו, זכו במדליות אירופאיות יוקרתיות: 

 81 החדש,  במשקלו  הביתית  אירופה  לאליפות  התייצב  מוקי  שגיא  הג'ודוקה 

קילוגרמים וזכה במדליית הזהב והפך לאלוף אירופה במשקל זה. פיטר פלצ'יק 

זכה  בעתיד,  עליו  ישמעו  שעוד  יחסית  ואלמוני  חדש  נוסף  ספורטאי  ה-26,  בן 

פליקר  טל  הצטרף  ואליהם  קילוגרמים.   100 עד  של  במשקל  ארד  במדליית 

ובאליפות   ,2017 העולם  באליפות  ארד  במדליית  וזכה  דאבל  להשיג  שהצליח 

אירופה 2018, זכה במדליית ארד נוספת, במשקל של עד 66 קילוגרמים. 

בכך הפכה ישראל למעצמת ג'ודו בינלאומית ואירופאית כאחד, ובפעם הראשונה 

לדירוג  ישראל  נכנסה  לראשונה  האירופאי.  בדירוג  השלישי  במקום  הוצבה 

האירופאי כמעצמת ג'ודו משמעותית.

המאמן  אורן  טוקיו.  לאולימפיאדת  ההכנות  שנת  קריטית,  שנה   .2019 שנת 

הגדולה  הספורט  בהצגת  ההופעות  לקראת  האחרונה  ההכנות  לישורת  נכנס 

באליפות  זהב  במדליית  זוכה  הצליח  "לראשונה,  בתבל:  ביותר  והמשמעותית 

צעיר.  מגיל  שגידלתי  ספורטאי  לג'ודו.  הישראלי  במרכז  שגידלתי  חניך  עולם, 

לנו  הביא  מוקי  שגיא  עולם.  באליפות  זהב  במדליית  שזוכה  הראשון  הישראלי 

הישג בשיא נוסף שלא היה קיים עד לאותה התחרות."

בשנת 2020, לקראת השנה האולימפית המשמעותית, אורן חילק את שנת הג'ודו 

ליחידה אחת, כשמטרה אחת מוצבת לנגד עיניו – הצלחה מקצועית באולימפיאדת 

טוקיו  לאולימפיאדת  משגר  שאני  ברורה  בידיעה  כולי  "נמצאתי   :2020 טוקיו 

זכייה  כולל  אולימפיות,  במדליות  לזכות  שעשויים  ספורטאים  ארבעה   ,2020

במדליית זהב. פתחנו את שנת 2020 עם זכייה בשתי מדליות זהב בתחרות גרנד 

אורי  האולימפי  והמדליסט  פלצ'יק  פיטר  של  זכייה  עם  בישראל  שנערכה  פרי 

גרנד  בעולם  ביותר  היוקרתי  הגדול  בטורניר  הצלחה  מכן,  לאחר  חודש  ששון. 

סלאם פריז כשסיימנו עם זכייה במדליית הזהב של פיטר פלצ'יק." 
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בשיאם של ההכנות ובשיא המוטיבציה, התבשר העולם על נגיף מסתורי שתקף 

 ,covid19 – בסין והתפשט כאש בשדה קוצים, וירוס כלל עולמי – נגיף הקורונה

חיידק אלים ולא מוכר שהצליח להביא לדחיית המשחקים האולימפיים. חיידק 

לספורטאי  המקצועיות  והתוכניות  המהלכים  כל  את  שיבש  נראה  ובלתי  קטן 

הג'ודו בישראל ובעולם כולו, ושינה את אורח חייהם השגרתי של אזרחי העולם 

כולו.

את  והשיג  אפשרי  בינלאומי  תואר  בכל  סמדג'ה  אורן  זכה  וכמאמן  כספורטאי 

כל המטרות והיעדים המקצועיים שהציב לפניו, הן כספורטאי והן כמאמן ג'ודו 

מצליח ומוערך.

הספורט  של  והניהול  החשיבה  דפוסי  שינוי  היה  אורן  של  בעתידו  הבא  השלב 

מתבשלת  האחרונות  ובשנים  עיניו,  לנגד  המונחת  מטרה  בישראל.  האולימפי 
לאיטה בתוכו, כשעדין התמקד בהשגת יעדים בינלאומיים, לקידום מעמדם של 
ספורטאים אולימפיים בכלל וענף הג'ודו בישראל, בפרט. את החבורה הזו מוביל 
אורן סמדג'ה, המאמן הלאומי שלקח על עצמו את אימון הנבחרת, והחל לבנות 
בזכות  בינלאומיים.  טורנירים  כזו שהניבה מאות מדליות בסבבי  חזקה,  נבחרת 

קסם רב, ובעיקר הודות ליכולות ניהול מרשימות ודומיננטיות ייחודיות, מעניק 

אורן לכל הסובבים את ספורטאי הג'ודו של ישראל תחושת ביטחון, כי יש על מה 

לסמוך.

המחשבות העתידיות של אורן מאמן נבחרת הג'ודו, להוביל את הספורט ההישגי 

מובילה  ספורט  מעצמת  שהיא  כמדינה  ישראל  מדינת  את  ולבנות  האולימפי 

בעולם, לאו דווקא בג'ודו הקרוב לליבו – תורה ודרך חיים אותה הטמיע בקרבו 

אביו מוריס סמדג'ה ממשיך דרכו של ד"ר ג'יגורו קאנו היפני. 

בעל  הישגי  ספורט  לענף  כמודל  הג'ודו  ענף  את  להפוך  היא  העתידית  מטרתו 

יכולות מוכחות בניהול וזכייה בכל הטורנירים הגדולים המשמעותיים בעולם – 

אליפויות אירופה, אליפויות עולם ואולימפיאדות.

נשאר מקצוען. מאמן  ובעיקר  צנוע  נשאר  אהוב  ומאמן  אורן סמדג'ה ספורטאי 

ג'ודו המבקש להשיג את הישגיו האישיים והישגיהם של חניכיו, ספורטאי נבחרת 

הג'ודו של ישראל, ולהפכם לאחת הנבחרות הטובות והמובילות בעולם. הדרך, 

בניהול  העיניים,  בגובה  במקצוענות  נעשית  סמדג'ה,  אורן  של  ותפיסתו  האופי 

מקצועי והבנה עמוקה ללא פשרות, לא על הדרך ולא על המטרות, הכול בנעימות 

ובצניעות.

* * *

קבוצת הילדים במועדון הג'ודו של מוריס סמדג'ה בבאר שבע
    משמאל: אורן יושב בשורה הראשונה, הראשון משמאל 

קבוצת הבוגרים, מועדון הג'ודו באר שבע.   אורן יושב בשורה הראשונה, הראשון משמאל


