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ספר זה נכתב במקור באנגלית .שורה של אירועים גרמו לכך שהספר תורגם בהצלחה ע”י בני
מאיר לעברית.
“”The Discus Thrower and his Dream Factory
בשנת  1935נבנה ברחוב ריינס  15בתל אביב בית ,שרוב דייריו היו עובדי  -עיריית תל אביב.
ילדים רבים נולדו לדייריו ,וביניהם שני חברים ,בני אותו גיל ,שגם למדו באותה כתה בבית הספר
תל-נורדאו .האחד – איציק בן הלל והשני גדעון אריאל .כאשר גדעון עבר לפנימיית “הדסים” ,נותק
הקשר ביניהם ,וכל אחד מהם נסחף במסלול חיים אחר .בעוד שאיציק הפך לקיבוצניק לאחר שירותו
הצבאי ,גדעון הפך לספורטאי מצטיין ,שהגיע להישגים מרשימים מאוד ,ובהמשך עסק בביומכניקה
בקנה מידה עולמי ,לטובת שיפורים בתחומים רבים.
לפני מספר שנים ,אחי – איציק אושפז בבית הסיעודי בקיבוצו גבעת ברנר .במהלך ביקוריי אצלו,
הוא סיפר לי על ילדותו ברחוב ריינס  .15ובין השאר סיפר לי על גדעון ידידו הטוב ,ועל עלילותיהם
המשותפות בבית ובבית הספר .עברו עוד מספר שנים ,ואחי נפטר מקורונה .לקראת ההלוויה עברתי
על החומר הקשור אליו ובין השאר גיליתי את סיפור הידידות האמיצה עם גדעון.
לאחר שתמו ימי האבל ,החלטתי ליצור קשר עם גדעון .בתשובתו סיפר לי שכתב ספר על
חייו ,וספר על היותו חניך בפנימיית “הדסים” .קריאת הספר ריתק אותי ,ומדי פעם הקראתי קטעים
ממנו לרינה אשתי ,שהאזינה להם בשקיקה ,מכיוון שעסקה שנים רבות בחינוך מיוחד! מאות הילדים
שהגיעו אליה ,חסרי ביטחון ,קיבלו כלים להתמודד עם הקשיים ,והחלו להאמין ביכולתם ולהצליח.
במקרה של גדעון הדברים היו דומים .כילד שאביו אמר לו כל העת“ :ממך לא יצא דבר” ,הוא
הפך לאדם מצליח בתחומים רבים ,וכל זאת בזכות העובדה שהגיע למקום שבו היו אנשים שהאמינו
בו ונתנו לו להאמין ביכולותיו.
אמרתי לגדעון שהספר חייב להיות מתורגם לעברית ,מכיוון שהוא יכול לעזור לילדים רבים שלא
מצאו את הכתף התומכת כאשר היו במצבים קשים בראשית דרכם ,ולשמחתי גדעון קנה את הרעיון.
במסגרת חיפושי אחר מתרגם נפגשתי עם בני מאיר שהגיע לקיבוץ לספר על ספר חדש שכתב.
שלחתי לו את ההעתק הדיגיטלי של הספר של גדעון ,הוא קרא וחזר עם תשובה שהוא מוכן לקחת
על עצמו את המשימה.
עשרה חודשים תמימים עבד בני על תרגום הספר ולאחר סיום כל פרק הוא שלח אותו לגדעון
ואליי לעיון .הספר רווי במונחים מקצועיים ,שהיקשו מאד על מלאכת התרגום ,אבל בני עמד בכך
בהצלחה .נראה לי שהוא ראוי להערכה רבה על הפיכת הספר לברור ונהיר גם בשפה העברית.
מוטקה בן הלל (אחיו של איציק חברו של גדעון).
קיבוץ נחשון www.knn.org.il motke@knn.org.il
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שלמי תודות

ספר זה יצא תודות להרבה אנשים שתרמו לחיי ,להצלחתי ,שלו“ ,איך לזהות ביצוע מושלם כשאתה נתקל בו” התפרסמה
ב  .1976למרות שג’ראלד ואני לא יכולנו להשלים את כתב
וליצירתו של כתב יד זה.
היד ,נבט בי הרעיון לכתוב את זיכרונותיי.
הוגה הרעיון המקורי של כתיבת הספר הוא מג’ראלד
ללא מאמניי הראשונים ,דני דסה ,טומי שוורץ ,יריב אורן,
אסטור .ג’ראלד היה כתב באסקוויר מגזין שנשלח לראיין
אותי לפני המשחקים האולימפיים במונטריאול .המאמר שלו ולירוי ווקר ,לא הייתי מתחרה באולימפיאדה של .1960
התרכז בניבוי שלי ,בהתבסס על תוצאות ביומכניות ,לגבי גברים אלה קיבלו ילד צעיר ביישן ובהתמדה ומסירות אין קץ
הביצועים האופטימליים באירועי אתלטיקה מסוימים .הכתבה הפכו אותו לבוגר מצליח ובטוח בעצמו.
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זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

המאמן ג’ון ווקר באוניברסיטת וויומינג נתן לי את לעבוד עם גדולי הספורטאים האולימפיים ,פגשתי שם גם את
האפשרות להתחנך בארה”ב .העזרה שלו ובטחונו בי אפשרו גיבור ילדותי מאק ווילקינס בפעם הראשונה.
לי להתפתח ולהיות זורק דיסקוס מצליח ולהמשיך לעשות חיל
ביחד עם המאמן ווינבל פתחנו אן ואני את החברה
במסלול האקדמי.
הראשונה שלנו .CBA ,המאמן ווינבל ארגן לי ללמוד
תודות מיוחדות לפרופסור שלי באוניברסיטת מסצ’וסטס ,קורס במדעי המחשב בדארטמות .המרצים באחד הקורסים
ד”ר קאמפוני ,ראש המחלקה ,ד”ר בנג’מין ריצ’י בפיזיולוגיה היו ממציאי שפת המחשב ( .BASICראשי תיבות של
וסטנלי פלגנהוף בביומכניקה .מורים אלה ועקרונותיהם Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction
הכינו אותי לרבות מהפעולות שעשיתי לאחר מכן .התחומים  ,)Codeאחת משפות התכנות הידידותיות למשתמש.
האקדמיים שלהם היו הנקודות העיקריות בהן התמקדתי
קשר חשוב אחר בדארטמות יצרתי עם מיסטר קארל
בשנותיי הראשונות כסטודנט לתואר ראשון .בנוסף ,עזר
לי ד”ר קאמפוניי רבות בימיי הראשונים במסצ’וסטס עם פטרסון .פגשתי אותו במרכז המחשבים של יויט והוא עזר
התאקלמותן של אשתי יעל ובתי גפן ,שזה עתה באו לניו לי לכתוב את התוכנית שלי בביומכניקה בבייסיק .כמו כן עזר
לי לייסד תקשורת מחשבים מרחוק ,כך שיכולתי להשתמש
אינגלנד.
במחשב בהאנובר מביתי או מהמשרד של  .CBAזה נראה
תודות נוספות לד”ר וולטר קרול וד”ר הארי קאמפוניי עניין פשוט ב  ,2017אבל ב 1972זה היה על גבול המדע
באוניברסיטת מסצ’וסטס ,שעזרו לי רבות בצעדיי הראשונים הבדיוני.
בתואר הראשון.
הפרויקט העיסקי הראשון שלנו היה עם חברת מוצרי
ד”ר קונרד א .ווגרין היה ראש מחלקת המחשבים .הוא זה הספורט ספלדינג .התבקשנו על ידי מיסטר אגון רומאכר
שאפשר לי להשתמש במחשב הראשי באוניברסיטה .למרות לפתור בעיה של כדורי סל .פתרנו את הבעיה והמשכנו
שגישה כזאת ניתנה לכל הסטודנטים הפקולטות ,ד”ר ווגרין לשמחתנו לעבוד עם אגון עוד שנים רבות אחר כך .אנחנו
הוקסם מהשימוש שעשיתי במערכת המחשב .הוא היה גם מודים לו מאד על מעורבותו הרבה בפרויקטים המחקריים
המרצה שלי בחלק מהקורסים בלימודי המחשב ועודד אותי עליהם עבדנו יחד.
להשתמש במלוא היכולות של המחשב .הוא אפילו ציין
האיש שהוציא אותנו מחובבנות למקצוענות בתחום
פעם שהוא מקווה שכל אחד ישתמש במחשב ביצירתיות
ובאינטנסיביות כפי שאני משתמש .הוא היה אדם תומך העסקים היה לארי גרהם .בלעדיו לא היינו מצליחים ,ובספר
ונפלא ואני מעריך את כל מה שעשה כדי לעזור לי בשנותיי הזה היו הרבה פחות פרקים .לארי היה אדם נפלא ועזר לאן ולי
בדרכים רבות .לעולם נהיה אסירי תודה לו על עזרתו והנחייתו.
הראשונות .תמיד אהיה חייב לו תודה על עזרתו והדרכתו.
תודה למיסטר ביל מוריסור מווילסון ספורטינג גודס
פרופ’ מיכאל א .ארביב בבית ספר למדעי המחשב הוא
האיש שבהשראתו ובעידודו עשיתי דוקטורט במדעי המחשב( .מוצרי ספורט ווילסון) על אמונתו ביכולותיי ביכולות החברה
באמצעות המומחיות שלו הרחבתי את הידע שלי על הקשרים שלנו .הוא יעץ ועזר לשגשוגם של הרבה פרויקטים מחקריים
ושל מכונות האימונים הממוחשבות.
הנוירולוגים במוח ובמערכת העצבים.
מאמן האתלטיקה באוניברסיטת מסצ’וסטס ,קן
או’בראיין ,קישר אותי עם הרבה אנשים בתחומו ,ביניהם
המאמן הראשי של דארטמות קולג’ ,קן ווינבל .המאמן ווינבל
הזמין אותי לעבוד עם הספורטאים האולימפיים במועדון
הזורקים בהאנובר ,ניו המפשייר .לא רק שהייתה לי הזדמנות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

זמן קצר לאחר שייסדנו את החברה פגשתי את מיסטר
אלאן בילצבלאו במרכז המחשוב של אוניברסיטת מסצ’וסטס.
הוא היה מתכנן מוכשר ושכרתי אותו כדי שיתרגם את
התוכנית הביומכנית שלי מבייסיק לפורטרן .אלאן יצר גם
מעבד תמלילים למחשב של  .CBAלמעבד התמלילים שלנו
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היה גם בודק איות מתוחכם .אלאן היה מתכנת מחונן ומרשים זו הייתה זכות גדולה בשבילי לעבוד עם שני אנשים מרשימים
שתרם רבות להתפתחות התוכנה של הביומכניקה.
אלה.
ד”ר ג’רמי וויז צריך לקבל הכרת תודה מיוחדת על כישורי
התכנות שלו ,על תרומתו לפיסיקה ולמכניקה של הפרויקטים
שלנו ,ועל פיתוח מכונת האימונים הממוחשבת .בנוסף על כך,
ג’רמי היה חבר טוב ומיוחד במשך שנים רבות ,ואנו חבים לו
הרבה על תרומתו לחיינו ולעסקינו.
מיסטר ג’סטין מיליום ומיסטר פטר סמרט היו תורמים
עיקריים לגדילתן והתפתחותן של התוכנה והחומרה .פטר
וג’סטין פיתחו את אחד מהמחשבים האישיים הראשונים
עבורי .הם היו מעורבים גם בפיתוח החומרה הראשונית
במכונה הממוחשבת.

תודה מיוחדת לויק בארדן המנוח .הוא הזמין אותי לקוטו
דה קאזה לבקר אותו בכפר הטניס שלו .אן ואני עברנו לקוטו
דה קאזה זמן קצר לאחר מכן ,ונהנינו מחברתם של ויק ואשתו
מלודי .הוא מאד חסר לנו.
הרבה אנשים הצטרפו אלינו למרכז המחקר של קוטו.
דני סער היה יד ימיני במשך  10שנים .מיסטר בו פרידמן
ומיסטר ג’ורג’ אוטוט עזרו לי בימים הראשונים של המרכז.
ארי סלינגר ,המאמן של נבחרת כדור עף הנשים של ארה”ב
עבד איתנו קרוב ל  8שנים .הנבחרת שלו זכתה במדליית כסף
באולימפיאדת לוס אנג’לס ב.1984

מתכנת אחר שתרם לי רבות לפיתוח התוכנה הביומכנית
תודה מיוחדת מגיעה למי שהיה חבר וקולגה שנים רבות,
היה ג’ים וולטון מאוניברסיטת פן סטייט .מאוחר יותר ,מתכנת רוברט וויינרייט .בוב תרם לנו וחלק איתנו חלקים רבים מחיינו
שהוסיף מודלים למערכת ניתוח התנועה שלנו היה רודולף ואנו מודים לו על העזרה הרבה והתמיכה במשך כל השנים.
בויוס .תרומתו לתוכנה הביומכנית שלנו הייתה יוצא דופן.
רואה החשבון שלי במשך קרוב ל 40שנה הוא קולין
כמה אנשים פעלו כדי להקים ולפתח את מרכז האימונים האץ’ .הוא עבד איתנו כל ימינו בקליפורניה .הוא לא רק הנחה
האולימפי .ד”ר אירווינג דארדיק ,ביל טומיי ,ורוס הודג’ אותנו בענייני כספים ,אלא היה גם חבר יקר.
הקשיבו לי כשתיארתי את מערכת האימונים של הספורטאים
זה יראה מוזר לכמה אנשים להודות לעורכי דין ,אבל היו
במה שהיה אז מזרח גרמניה .הסברתי שהספורטאים
האמריקאים לא יזכו לעמוד על דוכן מנצחים אם לא נקדיש לנו משפטנים נפלאים שתרמו הרבה לחיינו .מיסטר ג’ון סוג’ה
לאימונים את הלהט והתשוקה המתאימים .אנשים אלה עזרו היה גם חברינו קרוב ל  45שנה .מיסטר נורמן צפמן הנחה
לי להקים את מרכז האימונים האולימפי ,בהתחלה בסקאוו אותנו בנבכי הקניין הרוחני והיה גם חבר נפלא .מיסטר ג’יימס
וואלי ואחר כך בקולורדו ספרינג .בלי ההירתמות שלהם וויז סיפק לנו הנחייה מצוינת והיה חבר טוב אף הוא.
לפרויקט ,ובלי תמיכתו של קולונל דון מילר ,לא היה קם מרכז
עבדנו עם כמה עורכים שתרמו לנו בתחום עיצוב התמונות
האימונים לספורטאים אולימפיים.
ועריכת הטקסט .גיא וואליי ,וירג’יניה תיילי ,ורוברט שומכר
אדם נוסף שתרם להצלחתנו היה מיידה הפטיש מיסטר תרמו כולם ככל יכולתם .בכל מקרה ,איש מהם לא הכיר
אד בורק ,שהציג אותי בפני חברת יוניברסל אקוויפמנט .את כל הסיפורים שהיה הכרח לכלול אותם בספר ייחודי ולא
בנוסף ,מגיע תודה גם למיסטר צ’ק קוקר ומיסטר הארולד שגרתי זה .בכל זאת אני רוצה להודות להם על עזרתם.
זינקין ששיתפו אותי בפיתוח ושיפור מערכת תרגילי ההתנגדות
אחד מהעורכים שלנו הוא א.ג’ .דוקאסין .הוא עשה
המשתנה שהוצגה על ידי חברת יוניברסל אקוויפמנט.
עבודה נפלאה בשילוב התמונות בתוך הטקסט ,יצירת תוכן
שני תורמים מיוחדים היו וויליאם סימון ,מזכיר האוצר עניינים ,אינדקס ונספחים .הוא גם עיצב את עמוד השער.
בזמנו ,ו-וויליאם קאסיי ,לשעבר מנהל  . CIAהם הקימו הייתה זו עבודה שהייתה כרוכה במאמצים רבים ,אבל א.ג’.
חברה ביחד אתי ועם ד”ר דארדיק “ :מערכות חיים בע”מ” .הוא אדם שכיף לעבוד אתו ואני מודה לו על מאמציו.
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בהתחלה היו לנו קשיים להחליט מה תהיה צורתו הצוות של בית החולים הר סיני ,לא הייתי כאן היום .הרופאים
הסופית של הספר .כשיש לי בעיות אני פונה כמפלט אחרון והצוותים שלהם הצילו את חיי והיו גם אדיבים ואכפתיים
למתכנתים הגאונים שלי .הצעיר מביניהם היה רודולף בוייס .בצורה יוצאת דופן.
כשהוא שמע שיש בעיות הוא התנדב להציע את עזרתו .בזמן
כמו כן ברצוני להודות לאנשי הצוות הנפלא של רנוול,
קצר ביותר למד את “ ”Adobe InDesignוהעביר את כל
הספר לפורמט הנפלא שאתם קוראים עכשיו .יכולים להיות שקיבלו אותי כנזקק להשתלת כליה ועזרו לי למצוא תורם,
לך רעיונות גדולים ,אבל ללא עזרה של מוחות אחרים אתה ואף תמכו בו לאורך כל הדרך .זהו ארגון מיוחד במינו שאנשיו
הולך לאיבוד .רודולף ואני עבדנו ביחד  20שנה והיו לנו יחסים תורמים מזמנם ועוזרים להשתלות כליה.
נהדרים .אני אסיר תודה לרודולף על כל תרומתו.
ולבסוף ,האדם החשוב ביותר בחיי שתרם יותר מכל לספר
תודה מיוחדת מגיעה לד”ר ג’יימס האקני שהציל את חיי
זה – אשתי ד”ר אן פני אריאל.
על ידי תרומת אחת מכליותיו .בלי אהבתו לא הייתי שורד
לכתוב את הספר הזה .לעולם אהיה אסיר תודה לו ולאשתו
אן מכירה לפרטיהם את כל הסיפורים של חיי ,והיא גם
פולי.
מסוגלת “לתרגם” את האנגלית שלי למה שאנחנו מקווים
אני מעריך ומוקיר תודה לבית החולים הר סיני ומרכז שהוא ספר אינפורמטיבי ומהנה .אני מעריך את תרומתה
השתלות הכליה בניו יורק .בלי המסירות של הרופאים רון ומסירותה לפרויקט זה ואת אהבתה האינסופית אלי .אני
שפירו ,אנטוניוס ארבלקיס ,רפאל חיים ,ו-וורוניקה דלאני ,וכל מקווה שהיא יודעת עד כמה אני אוהב אותה.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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תודות ימלש

 אפילוג מאת המתרגםEpilogue testimonial
Gideon and I first met in Boston, MA, in the mid-1990s
when he visited our NeuroMuscular Research Center at
 למדתי להכיר לעומקו.זו הייתה הרפתקאה יוצאת מגדר הרגיל
Boston University to speak at a seminar we organized.

.אני מסכם כמעט שנה של עבודה מאומצת

.אדם שלא פגשתי אף פעם אבל הוא ריתק אותי

Even though we chatted and kept in touch afterwards,

 הוא התחיל ממינוס,הוא לא התחיל מאפס והגיע לפסגה
my career path took me to a different place and into a
. משמעותיdifferent field, so I did not expect us to meet again.
 ילדות עשוקה עם אב שהתעלל,היו לו נתוני פתיחה קשים ביותר
בו נפשית ופיזית ולא הפסיק להגיד לו ששום דבר טוב לא ייצא
 אם שאושפזה בבית חולים לחולי נפש וסיימה שם את.ממנו
.חייה

But we always kept in contact, discussing common
interests, math, biomechanics, and the internet, and it
was in one such conversation that Gideon invited me to
come over for a personal meeting in Dubrovnik, Croatia, where he was scheduled to speak at the conference
.מסלול בטוח לחבורות רחוב ועבריינות נוער
“Kinesiology for the 21st Century” on September 22-26,
 רוב חייו הבוגרים המניע שלו לפעולה היה הרצון להוכיח לאביו1999.

. מאוחר יותר התווספו רצונות נוספים. שטעהAs agreed, I travelled to Croatia for our personal meet כאן פגש. כפר הנוער הדסים הוא שהעלה אותו על דרך המלךing, but as a prank, and unbeknownst to me, Gideon
. לראשונה אנשים מבוגרים שהאמינו בוhad registered me as an invited speaker in the confer-

ence. So, when I arrived in the hotel, I found the confer-

 לאורך כל הדרך לא פסק.לחלקם הקדיש את הספר הזה
ence organizers were frantically looking for me, urging
. מלהזכיר כמה הוא אסיר תודה להדסיםme to submit my abstract (I was late) and my slides for
 הנער הצנום והביישן הפך תוך כמה שנים לגבר חזקthe simultaneous translation for my much-anticipated
 ספורטאי מצטיין שייצג את ישראל בשתי, ובנוי לתלפיותpresentation the next day. Needless to say, I was shocked,
. אולימפיאדותand I had to improvise to the best of my ability, starting
off with looking up the word “kinesiology” in the dictio-

 פגש. הוא הגיע לאמריקה עם מעט אנגלית והרבה מוטיבציהnary.
.בדרך הרבה אנשים טובים שסייעו לו ואחרים ששמו לו רגליים
This crazy meeting blossomed into a great friendship. In
. ואחר כך השלים גם דוקטורט, למד לתואר ראשון ושניaddition to being friends, we embarked on many proj-

 הוא הקים יש מאין חברה לביומכניקה שהצליחה מעל המשוערects and travels together. Gideon and Ann have always
 לעולם לא שכח מאין בא ומי הם. והפכה אותו למולטי מיליונרserved as my mentors and examples on how to pursue
. גם אחרי עשרות שנים באמריקה הרגיש שהוא ישראלי. חבריוprofessional goals, enjoy life and be involved with unusual projects and “crazy” adventures all at once.

, כספורטאי, כאיש צעיר וכמבוגר, כנער,מעלליו הרבים כילד
For me it’s all been a fun and wonderful experience.
כל אלה יכולים לספק חומר לכמה סרטים- כאיש עסקים וכמדען
. הוליוודיים או כמה סדרות בנטפליקסOne such project was assisting with publishing this book.
...איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
.אשמח להיפגש עם גדעון בפעם הבאה שיבוא לארץ

I saw how Gideon and Ann struggled with it for some
time, and I offered my help.

It’s been my pleasure and my honor to be involved, and
 אני מודה גם למוטקה שנתן לי את ההזדמנות לתרגם את הספרI will always remember this project and cherish all the
. נפלא הזהthings we did together for ever.

2022 בני מאיר

Rudolf J.C. Buijs, 2022
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הקדשות
ספר זה מוקדש לארבעה אנשים אהובים .ללא השפעתם ,הייתי לכוד עתה בחור שחור במקום
להגשים את חלומותיי.
גיבור ילדותי ,דני דסה ,יוצר ריקודי עם ישראלים והמורה לספורט
שלי בהדסים .דני הוא שעשה לי הכרה ראשונה עם הדיסקוס
וחיזק את אמונתי ,כילד ,שיום אחד אוכל לייצג את ישראל
באולימפיאדה .רק בזכות כישוריי האתלטיים שהקנו לי מלגה
ללמוד באמריקה – והאפשרויות הבלתי מוגבלות שבאו אחר כך
– הם שערבו לי .לעולם לא הסתכלתי לאחור.

ליריב אורן ,המאמן והמנטור שלי שהתיידד אתי כשהייתי
ספורטאי צעיר ,שעודד אותי להתגבר על ביישנותי ,ושנתן לי אולי
את המתנה היקרה מכל :ביטחון עצמי ותקווה.

לאן פני ,שבלעדיה לא הייתי מגיע לעולם לפסגה .לאחר  35שנים
של שיתוף פעולה יצירתי ,התחתנתי אתה לבסוף ומצאתי שהיא
מקור השמחה הבלתי נגמרת שלי – אן אריאל.

לד”ר ג’יימס האקני ,מרצה לטיפול פיסיקלי ןביומכניקה .הוא הציל
את חיי כשתרם לי את אחת מכליותיו .בלעדיו לא היה ספר זה
רואה אור יום .איך אפשר להודות לאדם כזה? איך מודים לאדם
שהעניק לך חיים?

x

xi

הקדמה

מדוע ,בגיל  ,77החלטתי לכתוב את
ספר זיכרונותיי?
(למעשה התחלתי לכתוב את הספר
הזה כבר לפני עשר שנים .לקח לי זמן
מה לסיים אותו).
יש כמה סיבות מאחרי החלטתי
לתעד את חיי ,וחלקן מופיעות ברשימה
הבאה:
אם אתה מבקר במרכז האימונים
של ארצות הברית בקולורדו ספרינג,
ושואל את הצוות שם מי יזם את הקמת
מרכז האימונים היפה הזה ,הם יזכירו
כמה שמות .אך השם גדעון אריאל לא
יהיה אחד מהם.

מרכז האימונים האולימפי בסקוו ואלי
http://arielnet.com/ref/go/902

אם תלך לכל חדר כושר או מועדון
בריאות בארה”ב או במקום אחר
בעולם ,ותשאל את המאמנים והבעלים
של המקום מי פיתח את מכונות האימון
המקוריות עם הפינים ,זו שמאפשרת
לשנות את עוצמת ההתנגדות ,הם יזכירו

xii
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המחשב האישי
הראשון

http://arielnet.com/ref/go/905

טודיי ,טום ברוקאב

http://arielnet.com/ref/go/901

כמה שמות .אבל השם גדעון אריאל לא
יהיה ביניהם.
אם תלך לכל חנות המוכרת ציוד
לספורטאים כדי לקנות נעלי ריצה
ותשאל מי פיתח את “נעלי האוויר”
הראשונות ,תזכה לשמוע כמה שמות.
אבל השם גדעון אריאל לא יהיה אחד
מהם.
אם תשאל מי התחיל לפתח את
המחשבים האישיים ,תקבל כתשובה
כמה שמות ,אך השם גדעון אריאל לא
יוזכר כאחד מהמפתחים.
אם תשאל מישהו מהמהנדסים
או אנשי המכירות בחברות ספלדינג,
 ,AMFאו מוצרי הספורט של ווילסון
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

המאמר הראשון על ההתנגדות הדינמית המשתנית
http://arielnet.com/ref/go/903

המדקה

xiii

אפליקציית APAS
במשחקים האולימפיים

http://arielnet.com/ref/go/914

מתקן לאימון ריצה לאסטרונאוטים ב נאס”א KC -135

http://arielnet.com/ref/go/906

חדשות הבוקר של
CBS

http://arielnet.com/ref/go/4038

NASA KC-135

http://arielnet.com/ref/go/910

NASA KC-135

http://arielnet.com/ref/go/913

הסכם בין נאס”א לגדעון אריאל בקשר לפעילות בחלל
http://arielnet.com/ref/go/907

איך פיתחו את רקטת הטניס המודרנית
והגדולה של ימינו מהרקטה הקטנה של
שנות ה  ,70תשמע כתשובה שמות
רבים .אבל גדעון אריאל לא יהיה ביניהם.
אם תגיע למשרד הראשי של אדידס
בגרמניה ותתעניין מי פיתח את הנעליים
שלהם ,גם כאן תשמע שמות רבים ,אבל
גדעון אריאל לא יהיה אחד מהם.
אם תשאל את המהנדסים במרכז
החלל של נאסא ביוסטון מי פיתח את
מכונת האימון הממוחשבת הראשונה
בחלליות ובתחנות החלל; זו המיועדת
למנוע את השפעת העדר כוח המשיכה
על האסטרונאוטים ,גם כאן לא תשמע
את השם גדעון אריאל.
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המחשב עוזר לתכנן נעלים שהולכות על אוויר

http://arielnet.com/ref/go/904

נעל האוויר הראשונה

http://arielnet.com/ref/go/2713

אם תשאל מי היה יושב ראש הוועד
האולימפי האמריקאי לביומכניקה
במשך  8שנים ,שמי לא יופיע ברשימה.
האתר המודרני לקרב חמש
(פנתתלון) במשחקים האולימפיים
בלוס אנג’לס ב  1984היה בקוטו דה
קאזה .אבל אם תשאל מי גרם לבחירת
המקום הזה על ידי הועד האולימפי של
לוס אנג’לס ,לא תשמע את שמי.
אם תשאל מי פיתח את נבחרת
הכדור עף לנשים ודאג להן לאכסנייה
ולתמיכה בקוטו דה קאזה במשך 8
שנים; ומי המשיך לעשות זאת עד הזכייה
במדליית כסף במשחקים האולימפיים
בלוס אנג’לס ב  ,1984את התשובה
תמצא בספר זה.
בחדרי הכושר בכל העולם
משתמשים היום במכשיר אימונים
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

המדקה

xv

רופאים מתכוונים לשפר את בריאות האומה כשהם משתמשים
בספורטאים אולימפיים כמעבדת התאמה להליכה
http://arielnet.com/ref/go/915

המשחקים
האולימפיים 1984

http://arielnet.com/ref/go/2714

בעל יכולת לשינוי העומס המוטל על
המתאמן .אם תשאל מי המציא את
הפטנט הזה אף אחד לא יידע להשיב.
זה הייתי אני.
•מתקן אימון .צרפת .מס’ 80-
1979 .23965
•מכשיר אימונים בעל עומס
משתנה .מס’ .4,265,302
1981
•מתקן אימון .מס’ .4,354,676
1982
•מתקן אימון .יפאן.
1983 .1.151,489

מס’

•מתקן אימון .אנגליה .מס’
1984 .2,086,738
•מתקן מתוכנת לדחיקה פסיבית.
מס’ 1985 .4,544,154

xvi
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השפעת סטרואידים אנאבוליים על רכיבי רפלקס
http://arielnet.com/ref/go/918

אם תשאל מי פיתח את מכשיר
האימונים המתוכנת הראשון ,מעט
אנשים ידעו את התשובה .זה הייתי אני.
•מערכת אימונים .ארה”ב .מס’
1986 .2,193,901
•שסתום הידראולי לויסות .מס’
1987 .6-898,013
•מערכת אימונים ,גרמניה .מס’
P3715406. 1987
•מערכת אימונים ,יפאן .מס’
1987 .62-081362
•שסתום הידראולי לויסות.
גרמניה .מס’ P3709900,0.
1987
•שסתום הידראולי לויסות ,יפאן.
מס’ 1987 .62-164126
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

אימון ספורטיבי באמצעות מחשב
http://arielnet.com/ref/go/916
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ביומכניקה למאה ה 21

http://arielnet.com/ref/go/5006

xvii

•שסתום הידראולי לויסות.
אנגליה .מס’ .2,194,309
1990
•מערכת אימונים .קנדה .מס’
1991 .1,278,669
•לוח אימונים מופעל על ידי גליל
הידראולי .מערב גרמניה .מס’
1991 .3042520
•לוח אימונים מופעל על ידי
גליל הידראולי .קנדה .מס’
1992 .1,143.760
אם תרצה לדעת מי היה הראשון
ואולי היחיד שחקר את השפעת
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הסטרואידים האנאבולים על ספורטאים
אולימפיים ,תוכל למצוא את התשובה
באחד מכתבי העת לפיסיולוגיה שיצא
ב  .1972אני הייתי החוקר ומחבר
המאמר.
הייתי שותף בפרויקטים רבים
שקוראי ספר זה יוכלו למצוא בפירוט.
יש לי כמובן מסמכים המעידים על כל
ההישגים שמופיעים כאן.
ספר זה הוא יוצא דופן כי אתה יכול
לקרוא את כל האמירות ,המחקרים
והפרסומים במקור באמצעות המחשב,
הטאבלט או הטלפון הנייד שלך .כל זה
באמצעות כתובות ה  URLשמופיעות
בטקסט או מתחת לאיורים .אם תסרוק
את ה  QRתוכל להגיע לחומר במלואו.
טובה

http://arielnet.com/ref/go/2718

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

במקרים רבים נעזרתי במקורות
אינטרנטיים כמו ויקיפדיה או גוגל כדי
לאתר אינפורמציה שתתמוך בידע שלי.
למשל ,בפרק  17על נאס”א דיווחתי
על מחקר בו הייתי מעורב אישית ,אך
נעזרתי גם במקורות אינטרנטיים כדי
לדעת פרטים נוספים על האסטרונאוטים
עצמם .עבור הרבה מונחים טכניים כמו
למשל רכיבי מחשב ,ועבור תופעות
פיזיקאליות כמו מהירות ,כוח והאצה,
נעזרתי בנתונים שנלקחו מהאינטרנט.
אפשר למצוא גם קטעים ששודרו
בתוכנית טלוויזיה ועוסקות בי או בחברה
שבבעלותי .חלק גדול מקטעים אלה
כוללים לינקים מהאינטרנט .המטרה
הייתה כמובן לספק לקורא ידע רב יותר.
נעמי

http://arielnet.com/ref/go/2719

מטרתו של ספר זה היא לתעד את
הזיכרונות וההישגים שלי .עם זאת,
הבאתי גם מקורות מידע שנכתבו על
ידי אחרים .מטרתי בהביאי מקורות
אלה אינה להתקשט בנוצות לא לי ,אלא
להפך ,להצביע גם על הישגיהם של
אנשים אחרים.
מטרה נוספת של כתיבת ספר זה
הייתה לאפשר לבנותיי טובה ,נעמי
ואילנה לדעת מה עשה אביהן בחייו ומה
היו הישגיו .בשלב זה הן צעירות עדין
ואינן מכירות הכל .אני מקווה שלאחר
קריאת ספר זה הן ירגישו גאווה להיות
בנותיי.
אילנה

http://arielnet.com/ref/go/2720

המדקה

xix

xx

xxi

מבוא
“בגופו של כל אדם טמון פוטנציאל למדליית זהב”

מאמר שהתפרסם בספורט אילוסטרייטד
http://arielnet.com/ref/go/1014

אם אתה רוצה לרוץ מהר יותר,
לקפוץ גבוה יותר או לזרוק רחוק יותר,
עליך לפנות למומחה לאלקטרוניקה
שיצלם אותך בזמן ביצוע הפעולה ,ינתח
את תנועות אברי גופך ויזין את הנתונים
למחשב ,שיפלוט בתורו עצות לספורטאי
כיצד לשפר את ביצועיו .אין אף גורם
אנושי שיכול לספק עצות כאלה .מאת
קני מור ,ספורט אילוסטרייטד.
“זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו”.
איזה כותרת משוגעת לספר! כיצד
מתמזגים ספורט ופנטזיות ביחד? קל
לי לספר לכם כי זה הכל קשור אלי
– אני הוא זורק הדיסקוס וראשי הוא
המפעל בו נוצרו החלומות .כדי להבין
זאת ,עליך לדעת שזריקת דיסקוס אחת
שטוחה וחזקה באירוע תחרותי אחד
היא שגרמה לי להיות האדם המצליח
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שאני היום .זריקת הדיסקוס היא
שהצילה אותי מעולם של עבריינות נוער
וזריקה פנטסטית ומנצחת אחת הביאה
אותי למסלול שהפך אותי למומחה
לביומכניקה בעל שם עולמי והפעילה
את מפעל החלומות שלי.
ב  2012זכיתי בפרס הגבוה ביותר
שאפשר להשיג בתחום הביומכניקה,
כפי שאפשר לקרוא בשורות הבאות:
הזוכה בפרס ג’פרי דייסון בכנס
 ISBS 2012הוא ד”ר גדעון אריאל.
גדעון מוכר היטב בשדה הביומכניקה
של הספורט תודות לידע הנרחב שלו
בתחום החיבורים שבין הפיזיקה והתנועה
האנושית ,כמו גם תודות למומחיותו
במדעי המחשב .בעברו היה ספורטאי
אולימפי .הוא השלים את לימודיו
האקדמאים ואת הפוסט דוקטורט שלו
באוניברסיטת מסצ’וסטס .באוניברסיטה
זו קיבל את התואר ד”ר באימון ובמדעי
המחשב.
ד”ר גדעון אריאל פרסם מספר
רב של מאמרים מדעים ,יסד מעבדה
עצמאית המוקדשת למחקרים ביומכניים
המתמקדים בביצועי הגוף האנושי
והיה יושב הראש של הועד הביומכני
האולימפי של ארה”ב.
השגי בזריקת הדיסקוס הביאו אותי
למשחקים האולימפיים ברומא ב .1960
מכאן ,נראה היה שהדיסקוס הוא שזרק
אותי לאמריקה ,ארץ החלומות .כאשר
נפתחו בפניי האפשרויות העצומות
שארצות הברית יכולה להציע למישהו
כמוני ,ספורטאי צעיר מארץ קטנה ,נראה
היה שאופקיי התרחבו באחת .לפתע,
אחרי זריקת הדיסקוס שהנחיתה אותי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

זכייה בפרס ג’פרי דייסון 2012
http://arielnet.com/ref/go/1015
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בעולם שבו חלומות יכולים להתגשם,
החיים הפכו למלאי אפשרויות .מכאן
והלאה לא הייתי יותר הנער הרזה
והביישן שאין לו סיכוי להצליח .מעכשיו
אני ספורטאי אולימפי .אין גבול למה
שאדם יכול ללמוד או לעשות בארץ
החלומות.
החלום הגדול הראשון שלי נולד
כשלמדתי לתואר ראשון .כמו באורח
פלא גיליתי שאפשר למדוד באופן מדעי
את תנועת הגוף האנושי .פתאום הייתה
אפשרות לשלב את המכניקה של אייזיק
ניוטון עם הביולוגיה של הגוף האנושי.
איזה מכשיר נפלא! חלום זה לא נשאר
רק בגדר משאלה .לפתע הבנתי שמאמן
יכול לסייע לזורק הדיסקוס גם מבלי
לבדוק היכן נחת הדיסקוס .השילוב של
המדידה המדעית ויכולת העיבוד המהירה
של המחשב אפשר לנתח פעילויות
ספורטיביות במהירות ובדייקנות .תפיסה
זו הייתה מהממת והרגשתי אותה כחזון
יותר מאשר כחלום .האם חלום זה יכול
באמת להתגשם?

העולם על פי גדעון :האם הוא גאון או מטורף? חולם או חורש
מזימות? נביא הספורט ההיי טקי?
http://arielnet.com/ref/go/1016

התשובה נמצאה בתוכנת המחשב
המתוחכמת שפיתחתי .השיפור בניתוח
טכניקות הספורט לא ידע גבולות.
המשפט “אם משהו נמצא בתנועה,
אפשר למדוד אותו” ,הפך למנטרה
לגיטימית .אם כן ,מה אני יכול לעשות
עם מערכת ניתוח חדשה ומופלאה זו?
באמריקה הכל יכול לקרות .הקמתי
חברה.
באופן מפתיע ,בטרם פתחנו את
דלתות המשרד שלנו כבר היינו מוצפים
בפרויקטים .הגיעו אלינו חברות למוצרי
ספורט ששיוועו לעזרה בעיצוב מקלות
וכדורי גולף ,כדורי סל ,כדורי טניס
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ומחבטים וכן מנגנוני שחרור של מגפי
סקי .בעלים של סוסי מרוץ שאלו איך
אפשר לקבוע מי מבין הסייחים בני השנה
יגדלו להיות סוסים מנצחים .חברות
ליצור נעלים ביקשו עזרה בעיצוב נעלי
ספורט לענפים ספציפיים בעוד חברות
אחרות רצו לשפר את נעלי האחיות
והמנתחים שלהן .מחקרי פיתוח אלה
הובילו את מפעל החלומות שבראשי
לפתח את נעלי האוויר ב .1974
לנאס”א היו שאלות רבות
שהתייחסו למכשירים וכלים המיועדים
לעבודה בכוח כבידה מינימאלי .כיצד
לפתח חליפות חלל .מה צריך לעשות
כדי למנוע או לצמצם ככל האפשר
בריחת סידן ,והאם יש תרגילים ומתקני
אימון מיוחדים לשימוש בחלל?
נראה היה שרשימת האפליקציות
איננה נגמרת .עבדנו על כריות אוויר
בטיחותיות לרכב ,תרמנו לפיתוח
מפרקים מלאכותיים ,הצגנו בבתי משפט
ניתוחים פורנזיים ,וסיפקנו מידע למוצרי
היגיינה כמו גם לעיצוב חיתולי תינוקות.
בראשי הבשילו חלומות נוספים,
גדולים וטובים יותר .חלומות שהיו
מיועדים למענו של כל מי שעבד איתנו.
מפעל החלומות שלי ,כמו שוליית
הקוסם ,הניב עוד ועוד רעיונות.
העבודה הנרחבת והמקיפה שלנו
עם נאס”א דרשה ממני לטוס ב KC-
 ,135מטוס ללא כוח כבידה.
בסופו של דבר הועד האולימפי
האמריקאי פעל לפי המלצתי לאמץ
את שיטת אימון הספורטאים של מזרח
גרמניה .ללא הסמים ,כמובן .יסדנו את
המרכז הראשון בסקוו וואלי ,קליפורניה,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

קראו לו האיש בתנועה .מי זה?
http://arielnet.com/ref/go/1025

אובמ

xxv

ואז בנינו מרכזים דומים באתרים רבים
בקולורדו ספרינג ,שם הם ממשיכים
להתקיים עד היום.
אחרי שפיתחתי את חלומי לכמת
ולמדוד תנועה ,תהיתי אם אפשר
יהיה להשתמש במחשב על מנת
לאמן את שרירי שלי .אין צורך לומר,
התשובה הייתה “כן” מהדהד ,ואיזה
מכשיר פנטסטי זה .מערכת האימון
הממוחשבת (  )CESמשמשת היום
לאימון ספורטאים ,לשיקום פצועים
אחרי תאונות ,ולפיתוח כוח שרירים.
בקרוב תדע יותר על חלום זה.
חלומות אינם יודעים גבולות .דמיון,
מזל ועבודה קשה הם מרכיבים הכרחיים
להצלחה .אם במוחך מתרוצצים
חלומות ,ואתה יוצר ומפיח בהם רוח
חיים ,אזי חלומות אלה יכולים להתגשם.
המוח הוא המפעל המעצב ומחשל
חלומות.
כל החלומות לא היו יכולים
להתגשם ללא חברתי ורעייתי ,ד”ר מ.
אן פני אריאל.
שימו לב שספר זה מתייחס לכמה
תכנים דתיים .הנה למשל הסבר מדוע
לא נכתב אף פעם שמו של האל.
היהודים לעולם אינם כותבים או
מבטאים את של האל .הסיבה אינה
האיסור לשאת את שם האל לשווא ,כפי
שחלק מהאנשים סבורים .המחשבה
מאחורי איסור זה היא לא רק לא לשאת
את שם האל לשווא אלא גם להישבע
בשמו”.
ד”ר גדעון אריאל ורעייתו ד”ר מ .אן פני אריאל
http://arielnet.com/ref/go/1026

השיר הידוע של פרנק סינטרה
“בדרכי שלי” בתרגומו של אריק לביא:
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,הנה ,הסוף קרוב
.הזמן חולף לו עם הרוח
,רעי ,לכם אומר
.בלי בושה  -הכל פתוח
,חיי היו יפים
.מדבריות רבות עברתי
!אבל ,בדרכי שלי ,תמיד הלכתי
לא פעם ,את נפשי
.ללא סיבה ,נשאה הרוח
בניתי ארמונות
.על יסודות בלי שום ביטוח
אוצרות זהב נוצץ
.באשפתות אני חיפשתי
! אבל ,בדרכי שלי ,תמיד הלכתי
,היו זמנים ,כן ידידי
.בהם טרפתי עד בלי די
וכשגבר בי הספק
.זעקתי בגרון חונק
! אבל גם אז ,בדרכי שלי ,תמיד הלכתי
,אהבתי סתם לצחוק
.היו ימים שגם בכיתי
ועכשיו ,כשהכל נגמר
.אני יודע ,שרק זכיתי
,עשיתי דרך ארוכה
בה גם נפלתי ושוב קמתי
!אבל ,בדרכי שלי ,תמיד הלכתי
,כי מה יש לו ,לבן אדם
רק את עצמו ,וזה לא סתם
לומר את מה שבליבו
.גם אם כולם תמיד נגדו
!לכן ,אני ,בדרכי שלי ,תמיד הלכתי
כן ,בדרכי שלי ,תמיד הלכתי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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”פרנק סינטרה – “בדרכי שלי
http://arielnet.com/ref/go/2001

And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I’ll say it clear
I’ll state my case, of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full
I’ve traveled each and every highway
But more, much more than this
I did it my way
Regrets, I’ve had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exemption
I planned each charted course
Each careful step along the byway
And more, much more than this
I did it my way
Yes, there were times, I’m sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall
And did it my way
I’ve loved, I’ve laughed and cried
I’ve had my fill my share of losing
And now, as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say - not in a shy way
Oh no, oh no, not me
I did it my way
For what is a man, what has he got
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way
Yes, it was my way
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פרק  :1משפחה
איני יכול להגיד מה הם זיכרונות הילדות הראשונים שלי.
אני זוכר מגורים בדירה קטנה בתל אביב .חייהם של בני משי
פחתי היו פשוטים ,כפי שחיו כל האנשים בישראל באותה
תקופה .היה לנו מטבח קטן ,חדר מגורים זעיר ,מרפסת קטנה
וכמה פרחים .אימי עבדה במשרה מלאה כמזכירתו של ראש
עיריית תל אביב .אבי ניהל את המכס בנמל יפו ,אולי בזכות
שליטתו בשבע לשונות ,כולל אנגלית .הימים היו ימי המנדט
הבריטי והארץ נקראה "פלסטינה".

ב  1922שלחו אותו הוריו לארץ הקודש – ישראל.
באותו זמן הייתה הארץ תחת שלטון בריטי ונקראה "פלסטיי
נה" .באותו זמן היה נמל יפו הנמל היחידי של פלסטינה .זה
היה גם אחד הנמלים העתיקים ביותר בעולם .כאשר אבי עשה
את המרחק הקצר בין מזח הנמל למלון ,הוא הותקף על ידי
גנבים ,הוכה ,וכל רכושו נשדד.

אבי .משה ,נולד בפולין ב  .1904אביו היה רב אבל פרנס
את משפחתו כיצרן נעליים .משה נולד כבן זקונים להוריו .הם
גידלו אותו כילד יחיד ,מאחר ורוב אחיו ואחיותיו נפטרו או
עזבו את הבית בתקופה בה היה משה ילד .לאור התנהגותו
כלפי אימי וכלפיי אני מניח שהוא סבל מהתעללות נפשית
ופיזית .שנים לאחר מכן ייספר לי בן דודי יעקב שסבתנו הייתה
נוקשה מאד ,מחמירה ולא חייכה מעולם.
יעקב היה מבוגר ממני בשנים אחדות ,וסיפר לי שהוא
פחד ממנה .סבתא זו הייתה אימו של אבי ,ויתכן מאד שגם
הוא חש כלפיה אותן רגשות כשהיה צעיר .כל חייו הוא הצטייר
לי כאדם שכולא את רגשותיו בתוכו ומעולם לא למד כיצד
לשחרר אותם.
משה היה מאד אינטליגנטי ,והצטיין בכל מקצועות הל�י
מוד וכן גם בתחומי האומנות ,בעיקר בציור .ההצטיינות שלו
בלימודים הייתה לפעמים בעוכריו .בגלל הישגיו הוא נשלח
לגימנסיה נוצרית .הוא עבר שם השפלה ואף הוכה על ידי
הילדים הנוצרים בשל היותו יהודי .הוא זכה ליחס דומה מצד
הילדים היהודים בשל היותו תלמיד בגימנסיה נוצרית .מעולם
לא סיפר לי סיפורים על תקופת הילדות ועל החיים בבית בפוי
לין ,אבל אני מניח שזו לא הייתה סביבה תומכת.

אבי ,משה
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פלסטינה ,הארץ המובטחת

נמל יפו עם תל אביב ברקע

http://arielnet.com/ref/go/1033

http://arielnet.com/ref/go/1034

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

3

 קרפ1:  קרפפ

 שנות העשרים,טיול ליפו

1915 ,תל אביב

http://arielnet.com/ref/go/1031

http://arielnet.com/ref/go/1032
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 קרפפ  1:קרפ

במזל ,מישהו עזר לו עם מזון ,בגדים וקורת גג .החיים
באר ץ ישראל היו קשים מאד באותו זמן .הארץ הייתה ש�ו
ממה ברובה הגדול ותל אביב לא הייתה עיר סואנת ומכניסת
אורחים כפי שהיא היום .זמן קצר לאחר בואו הצטרף אבי
לצבא האנגלי כי זו הייתה אפשרות לקבל עבודה .לאחר שיי
רותו הצבאי חייו השתפרו כאשר קיבל עבודה כמפנה שולי
חנות במלון בירושלים .במלון הוא שיפר את מעמדו תוך זמן
קצר תודות לשליטתו בשפות רבות ויכולתו לנהל עסקאות
פיננסיות .במהרה התוודע לאנשי הצבא הבריטים שהתאכסנו
במלון .באותו זמן היו אלה הבריטים ששלטו בנמל יפו .בזכות
שליטתו באנגלית ,עברית וערבית ,ובזכות היותו מוכשר במתי
מטיקה ,הציעו לו האנגלים משרה במכס בנמל יפו .האחריות
הראשונה של אבי בנמל הייתה לטפל במטענים נכנסים ,כך
שהשליטה שלו באנגלית ,ערבית ועברית הייתה לו לעזר .לעיי
תים נקרא לסייע בקשר עם אנשים שהגיעו באוניות ודיברו רק
אידיש ,צרפתית ,פולנית או רוסית .אין ספק שכשרונו ללמוד
שפות עזרה לו.
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החתימה של אבי  -לבקוביץ

אימי הייתה אישה עדינה ,יפה ונעימה .היא נולדה ביי ואני הבנתי רק עברית ..אבי היה אכזרי גם כלפיי .נראה היה
רושלים להורים שמוצאם היה מרוסיה וגרמניה .היא למדה
שאני או אימי לא יכולנו לעשות דבר שיגרום לו להיות מרוצה.
בסמינר והייתה בעלת תעודת הוראה בבית ספר יסודי .אני
הוא תמיד היה כעוס וביטא זאת בהתעללות פיזית או נפשית.
לא יודע לבטח ,אך אני חושב שהיא נישאה לאבי בשידוך ,כי
שני הוריי עבדו ,כך שהם לא היו בבית במשך היום .נמל
זה מה שהיה נהוג באותו זמן .מה שאני זוכר היטב זה את
אהבתה ויחסה הנעים אליי.
יפו היה מקום מצוין למי שהיה מעורב במחתרות היהודיות,
היא לקחה אותי לים שהיה במרחק קצר מהדירה .שם ששאפו באותו זמן להקים מדינה עצמאית .מאוחר יותר נודע
שיחקתי בים ובניתי ארמונות בחול .הלכנו לפארק ושם יכולי שאבי הרגזן והכעוס היה בקבוצת המחתרת של שטרן ,קבוצה
תי לשחק עם ילדים אחרים .היא הכינה לי את כל המאכלים אלימה שהתנגדה לחוקי הבריטים .גם הם ,כמו מחתרות אחי
שאהבתי .בגלל הרקע שלה כמורה היו לה הרבה ספרי ילדים רות באותו זמן ,שאפו שפלסטינה תהיה מולדת ליהודים כפי
והיא קראה לי מתוכם .אהבתי אותה מאד ואני יודע שגם היא שהיה בימים קדומים .קבוצת שטרן פרשה מהאצ"ל – ארגון
אהבה אותי.
צבאי לאומי ,והקימה מאוחר יותר את הלח"י  -לוחמי חירות
לרוע המזל אבי היה רודן .פעמים רבות הייתי עד ליחס ישראל.
משפיל של אבי כלפי אימי ,באופן נפשי ופיזי .הוא ממש התי
הייתי מופתע לגלות את הפרטים האלה על אבי .למעשה,
עלל בה .נראה היה שאין לה סיכוי לרצות אותו .הוא התלונן
לגמרי במקרה נודע לי על שאיפותיו הלאומניות .הייתי אתו
על כל דבר ,מאיכות האוכל שבישלה ועד האופן בו ניקתה את
בנמל יום אחד בעודי ילד צעיר ,ומתוך סקרנות התחלתי לפי
הדירה .שום דבר לא מצא חן בעיניה .הם תמיד רבו באידיש
תוח מגירות וארונות מתוך מטרה למצוא אוצר או משחק.
כמה ציורים שאבי צייר בילדותו
דמיינו את הפתעתי כשמצאתי פתאום אננסים מאורכים ונוקי
http://arielnet.com/ref/go/7000
שים .הייתי בטוח שאלה צעצועים מסוג כלשהו .כמובן שאבי
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אבי במדי חיל הרגלים הבריטי וכעובד במספר חברות
http://arielnet.com/ref/go/1028
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אהבתו בצורה שאוכל להבין .זה היה נכון גם לגבי אימי .אני
משוכנע שהוא אהב אותה .אך הוא לא מצא את הדרך הני
כונה להראות זאת .אולי הוא היה מאופק ,אולי המום מרוב
הרגשות שהציפו אותו בחיי המשפחה ,אך קרוב לוודאי שלא
היה לו שום מושג איך עליו להתנהג ומה עליו לעשות במצב
כזה.

ישראל כפי שהיא נראית היום
http://arielnet.com/ref/go/1027

היה על סף התקפת לב כשהראיתי לו מה מצאתי .האננסים
היו למעשה רימוני יד!
בגלל מעמדו במכס היה אבי מודע היטב למשלוחים שני
כנסו לישראל .ארגזי קרח ,למשל ,היו נגישים לשימוש ביתי.
אלה היו ארגזים ריקים מחולקים לשני מדורים :העליון היה
מיועד לקרח והתחתון למצרכי מזון .אפשר היה לשמור מזון
טרי במשך שלושה או ארבעה ימים בארגזי קרח אלה .כאשר
משלוח של ארגזים כאלה היה אמור להגיע לישראל ,היו אנשי
המחתרות משתמשים בהם לצורך הברחות ,ומודיעים לאבי
ש"ינקה" אותם עם הגיעם .מאוחר יותר נודע לי שעל המשלוח
הופיעה הכתובת "לנמען בלבד" והוא היה מיועד לסוכן בשם
"גדעון אריאל" .הבריטים היו יכולים לתלות את אבי כבוגד על
הברחת נשק .מעולם לא חשבתי על אבי כעל לוחם במחתרת
לאומנית .טבעו האלים הופנה כלפי משפחתו הקרובה בלבד,
אך התנהגותו בעבודה הייתה מתוחכמת ומבוקרת.
חיי המשפחה בבית היו איומים .נראה היה שאימי הרגיזה
את אבי בצורה קיצונית מסיבה שאינני יודע מהי .ילד קטן
לא מבין בדרך כלל עניינים של מבוגרים ,בעיקר כשהוויכוחים
מתנהלים בשפה שאינה מובנת לו .במשך השבוע היה אבי
עובד במשרדו במכס ,אך כשהגיע הביתה לסוף השבוע היו
חילופי הדברים ביננו מלווים בדרך כלל במילים משפילות או
במכות על פניי או גופי.
כעסו של אבי הותיר אותי מבולבל ונבוך אז וכן גם היום.
אני יודע שהוא אהב אותי .מעולם לא היה לי ספק באהבתו
אליי .אבל מאיזו סיבה נעלמת הוא לא היה מסוגל לבטא את
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

אני יודע שאבי גדל כשהוא מוקף בחינוך .באותו זמן רוב
האנשים הפסיקו את לימודיהם אחרי כיתה י' .הוא קיבל חינוך
יוצא דופן בפולין מאחר והתקבל לגימנסיה ולמד שנתיים נוי
ספות .נוסף לכישרון השפות שלו הוא נחשב גם לצייר מחונן.
שמעתי אנשים בשכונתנו מדברים על כישרון הציור שלו.
ב  ,1948כאשר ישראל הוכרזה כמדינה עצמאית ,קיבל
אבי מעמד חדש כרואה חשבון .אבל התנהגותו נשארה
כשהייתה כאשר עבד במכס .לעולם לא אדע מה יסר אותו כל
כך ,כי הוא מעולם לא דיבר על דברים כאלה .ישראל באותו
זמן הייתה מלאה באנשים שיכלו לנהוג רק באלימות .היו גם
כאלה ,כמובן ,שהחליפו את העצב שלהם בפקחות אכזרית או
לחליפין בטוב לב.
אבל הרבה אנשים היו רדופים על ידי זיכרונות איומים
שלהם עצמם או של קרוביהם ואהוביהם .יש תיאוריה
שאומרת שמה שראית ,שמעת ,וחווית בילדותך הוא הדבר
שתחזור עליו בבגרותך .אני חושב שמשפחתי הייתה צריכה
לקבל סיוע מגורמים ממשלתיים .ניהול כעסים ,משברים בחיי
ישראל ,מדינה קטנה מוקפת במדינות גדולות
http://arielnet.com/ref/go/2003
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אימי טובה ואבי משה

אימי ואני בגיל כמה חודשים

http://arielnet.com/ref/go/1030

http://arielnet.com/ref/go/4001

הנישואין ,עזרה בגידול ילדים – כל אלה היו תחומים בהם על
משפחתי היה לקבל עזרה .למרבה הצער שלי ושל אימי ,ושל
אבי האבוד והמסובך ,עזרה כזאת לא הייתה קיימת באותם
ימים.
אימי המשיכה לעבוד כל יום ואני הלכתי לבית הספר .למי
רות שהייתי בכיתה ד' באותה שנה ,רגשותיי ומחשבותיי היו
במקום אחר .הייתי בטראומה בגלל מצבה של משפחתי .השיי
טה בבית הספר הייתה שהתלמידים נשארים בכיתה והמורה
מתחלף בהתאם למקצוע הנלמד .לרוע המזל ,נמלטתי מהטי
ראומה של מצבי המשפחתי על ידי דמיונות וחלומות בהקיץ
בזמן השיעורים.
למשל ,אם המורה להיסטוריה תיאר מאורע מסוים שקרה
בזמן העתיק בין היוונים לפרסים ,ישבתי על ספסל הלימוי
דים והפלגתי בדמיונות על מה ששמעתי .פיתחתי אסטרטגיות
לחימה מורכבות או דמיינתי שיחה בין אלכסנדר הגדול וקציני
צבאו .פתאום קרא המורה בשמי ואני הוטחתי חזרה למציאות
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של בית הספר ,ולא היה לי מושג על מה דיברו מאז שהוזכר
את אלכסנדר הגדול .בכל מקרה ,המורים מעולם לא ידעו
היכן היו מחשבותיי כשהם דנו עם הכיתה בנושאים אחרים.
מבחינה מנטלית לא הייתי שם .לכן כאשר הופנתה אלי שאלה
והייתי שקוע בשרעפים ,נוצר הרושם שאני טיפש .באופן קבוע
המורה הביך אותי כאשר לא ידעתי את התשובה.

גירושים אינם קלים לאף אחד ,במיוחד לא לילדים .לרוע
המזל ,באותם זמנים גירושים בישראל נחשבו למעשה שעי
רורייתי .זה היה כל כך בלתי נסלח שהורים אסרו על ילדיהם
 שהיו חבריי עד כה – לשחק איתי ,כי הוריי היו גרושים .איזוחוויה איומה זו לילד צעיר .קודם כל האלימות בבית והעימוי
תים הבלתי פוסקים בין ההורים ,ואחר כך הנידוי החברתי .לא
היה לי עם מי לדבר או לשחק .זה לא הוגן שדווקא הילדים,
שמהווים את החולייה הפגיעה והחלשה ביותר ,הם שניזוקים
הכי הרבה במקרה של גירושים .לא איבדתי רק את משפחתי,
אלא גם את חבריי .מיותר לציין שחיי בבית הספר היו גרוי
עים מאי פעם .נחשבתי בעיניי הילדים האחרים למטומטם ,כי
נשארתי כיתה .חבריי לספסל הלימודים היו צעירים ממני ,מה
שגרם לסיבוך בפני עצמו .בשעה שחיי במשפחה שלי יצאו
משליטה ,התדרדרו גם חיי בבית הספר.

שיחקתי במשחקי חשיבה ודמיון אלה במשך רוב השיי
עורים .בימים רבים אחרים ברחתי מבית הספר והלכתי לחוף
הים .שם בניתי טירות בחול והמצאתי משחקי מלחמה בין
קבוצות דמיוניות .הציונים שלי היו נמוכים ,אבל אף אחד
ממוריי לא ניסה להבין מדוע תלמיד כל כך מבריק נכשל כל
הזמן .במבט לאחור ,אני חושב שאם אחד מהם היה מקדיש לי
את הזמן המתאים הוא היה מגלה שהייתה לי רמת אינטליגני
ציה גבוהה אבל בעיות מנטליות הסיחו את דעתי .הייתי זקוק
אימי ואני נשארנו באותה דירה .אבי עבר למקום אחר .זו
לאהבה ואכפתיות ,לא להשפלה וליגלוג.
הייתה טראומה לשני הצדדים .אבי הגיע לדירה כל יום ,עמד
לרוע המזל ,אף אחד ממוריי לא העניק לי את העזרה לה במורד המדרגות וקרא בשמי .הוא הכין אוכל לשנינו ,אבל גרם
לי לבוא ולקחת אותו במורד המדרגות כדי שהוא ואימי יוכלו
הייתי זקוק .בסוף כיתה ד' נשארתי כיתה במקום לעלות לכיי
להתעלם זה מזו .במבט לאחור ,זה היה מרשים מצידו לעשות
תה ה'.
זאת .בדרך כלל הוא הביא בשר ,ירקות וחלב אותם השיג מן
אבי התעלל פיזית ונפשית באימי עד שלבסוף היא פנתה הסתם בשוק השחור .מזון היה בקיצוב בישראל באותם ימים.
לאחרים כדי להתנחם .זה גרם לקרע עמוק בחיי הנישואין של לעולם לא אבין את המעשים שעשה אבי ,אבל רכישת מזון,
הכנתו והבאתו למשפחה היה מעשה מדהים מצידו.
הוריי .הייתי בן עשר כאשר הם התגרשו.
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אימי המשיכה לחפש אהבה .לא הייתי מודע בגילי למי
עשיהם של מבוגרים .כאשר חבריה באו לבקר בדירה ,הייתי
נשלח למשימות חשובות ,בדרך כלל הייתי מקבל כמה לירות
כדי לקנות לי ממתקים.
בדרך הטבע סקרנותי התעוררה ,ולא פעם התחבאתי באי
רון במקום לצאת למשימותיי .דרך סדק בדלת ראיתי מה הם
עושים .זו הייתה הפעם הראשונה בה חזיתי בסקס .למרות
שלא הבנתי מה אני רואה ,ידעתי שזה משהו שהיא לא אמוי
רה לעשות.
בסוף אימי התעברה .הבנתי שהגבר היה נשוי והתכי
וון לקחת אחריות על התינוק .אימי ילדה את אחותי ,ניצה.
מאוחר יותר נודע לי שאבי הלך לבית היולדות והוסיף את שמו
בתעודת הלידה כאבי התינוקת .הוא לא היה אביה הביולוגי,
אבל הילדה הקטנה והתמימה לא הייתה צריכה לחיות ללא
אב .זה היה מעשה שלא יאמן מצידו של האיש שכל כך התי
קשה להראות את הצד הרגשי שלו.
לאחר שחזרה אימי מבית החולים היינו שלושה בדירה:
אימי ,התינוקת ואני .דמיינו שבגיל עשר הייתי הגבר בבית.
החיים המשיכו כשאימי דואגת לתינוקת ולי .יום אחד
הגיע אמבולנס לרחוב .בשבילי כילד זו היה מאורע מסעיר.
מהאמבולנס יצאו שני אנשים במדים ,נכנסו לדירה שלנו ולי
קחו את אימי בכוח .אמא צרחה והתנגדה בכל כוחה לצעד
הזה ,אבל היא הייתה קטנה וחלשה מול שני גברים חזקים.
נשארתי המום ,עומד בדלת ,בוכה ומחזיק את התינוקת בזרוי
אחותי ניצה
עותיי .כמה מהשכנים עזרו לי עם ניצה ועם מזון ,אבל בשום
אופן לא הבנתי מה קרה .ידעתי רק שאימנו נלקחה מאיתנו .ומדוע .הייתי מבולבל ומפוחד ,אבל נחוש בדעתי לחכות לאימי
ניצה ואני נשארנו לבד .אני לא זוכר כמה ימים ולילות שתחזור.
נשארנו לבד ,אבל אני זוכר כמה הייתי מפוחד ,בעיקר בלילה.
בסוף הופיע אבי ולקח אותי לדירתו ,שהייתה בחלק אחר
עשיתי את מיטב יכולתי כדי להסתיר מניצה את פחדיי .עד של תל אביב .כאשר נפתחה הדלת הייתי כמאובן .בדרך כלל,
היום אינני יודע אם היא הייתה מודעת לסכנה בה היינו נתונים כשמישהו מהשכנים בא להביא אוכל או רק לראות איך אנחנו
על בסיס יומיומי.
מסתדרים ,הוא היה דופק בדלת קודם .כל מה שאני זוכר זה
כחודש לאחר שאימי נלקחה ,הופיעו שתי נשים בדירה .ששאלתי אותו פעם אחר פעם "איפה אמא?"
הם לקחו את אחותי איתם ולא אמרו לי דבר ,אלא רק שהיא
"היא בבית חולים" ,הוא ענה לבסוף .לא ידעתי מה זה
תהיה בטוחה מעכשיו .ניסיתי לעצור בעדן ,אך הייתי ילד קטן
אומר ,אבל לפחות הוא הציע תשובה.
והן היו שתי נשים מבוגרות .מכאן הייתי לבד בדירה .בלי
"איפה ניצה?" שאלתי.
אמא ,בלי אחות ,בלי אף אחד שיכול להסביר לי מה קרה
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זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

מרים ואני בנהר הירקון
"אני לא בדיוק יודע ,אבל אמרו לי שאנשים טובים מטי
פלים בה ואוהבים אותה" .עכשיו היה לי איזה מידע על אימי
ואחותי.

צורת התחבורה החביבה עליי
נלקחתי לחדר בו אימי הוחזקה .רציתי להבין מה קרה.
איך יכלו לקחת אותה ממני בצורה כזאת? האחות ליוותה
אותי לחדר גדול ושם הייתה אימי .היא הייתה מאד שמחה
לראות אותי .החזיקה בידיי ושאלה על בית הספר .לא הבנתי
מדוע היא שם ומה קרה .שערה היה פרוע והיא התקשתה
להתרכז .היא חזרה ושאלה אותי אותן שאלות כל הזמן .בסוף
הגיעה אחות והודיעה לכולם ששעת הביקור הסתיימו ועלינו
לעזוב .האחות ביקשה אותי להתלוות אליה למשרד ,כנראה
מפני שבכיתי.

הכל היה מבולבל ולא ברור לי באותה תקופה .הייתי המום
אבל לא היה לי מידע שהייתי יכול להתייחס אליו או לשאול
שאלות .לא היה לי מושג מה לשאול ונסוגותי לתוך הקליפה
הרגילה שלי של שקט ומבוכה .אבי אמר לי שהדברים יהיו
קצת שונים מעכשיו ,למשך זמן מה ,ושאני אגור אתו .איש לא
אמר לי דבר על אחותי .שנים רבות אחר כך נודע לי שמהנדס
היא הייתה עדינה ורכה אתי .ברור היה שהיא ראתה שאני
כלשהוא (שהיה כנראה אביה הביולוגי) ואשתו לקחו אותה ילד צעיר ,רגיש ומפוחד ,שאינו מבין מה קורה ומה עליו לעי
שות .האחות אמרה לי שאימי חולה ויתכן שתישאר בבית
מבית יתומים ואימצו אותה לבתם כאשר הייתה בת שש.
החולים עוד זמן רב .היא הסבירה לי שכל אדם הוא כמו כוס
לעיתים קרובות שאלתי את אבי על אימי .היכן היא? מדוע
מים .לפעמים הכוס מלאה מדי והמים עולים על גדותיהם ונשי
אינה באה הביתה? מתי אוכל לראותה? לבסוף הוא נתן לי פכים ממנה .כשזה קורה צריך להביא את האדם לבית החולים.
את השם והמקום של בית החולים אליו נלקחה .לא ברצון זה מה שקרה לאימי .היא החזיקה בידי ואמרה שעליי להתרכז
הוא הסכים לי לנסוע באוטובוס אל בית החולים שלה .נסעתי בלימודים ולגדול להיות ילד טוב .היא אמרה לי לא לדאוג
בקשר לאימי ולמחלתה ,אחרת גם אני יכול להיות חולה .היא
לשם לבדי.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אני הולך להדסים

הבטיחה לי שבית החולים ידאג היטב לאימי ,ושאין לי מה בלימודים ,התחמקתי מבית הספר כשרק יכולתי ,והייתי במי
לדאוג .עזבתי את בית החולים כשאני לא יודע על מצבה של סלול בטוח לעבריינות נוער.
אימי יותר ממה שידעתי כשהגעתי אליו .לכל הפחות ,ראיתי
לא כל מעשיי היו הרסניים .עשיתי משלוחי ורדים תמורת
אותה ואחזתי בידה במשך כמה דקות .בכיתי הרבה ,אך דמי כסף בשרותו של אחד ממגדלי הפרחים המקומיים .העברתי
עותיי יבשו עד מהרה עם השינויים שהתרחשו בחיי.
זרים של פרחים – כשאני משתמש בנעוריי ,יפי מראי ובחן
כעת גרתי עם אבי .תמיד הייתי ילד סקרן ,וזה גרם להי
רבה בעיות ולהרבה דברים להישבר .אימי תמיד ייחסה את
התאונות האלה להיותי ילד לא שקט וקצת פרוע .אבי ,לעומת
זאת ,היה מאד מסודר .הוא לעולם לא התנסה קודם עם ילד
שרוצה לחקור את קרביו של השעון אך לא יודע להחזיר כל
דבר לקדמותו .כמו כן ,הוא לא אהב את חוסר הסדר והלכלוך
שמשאירים הצבים ,זחלי המשי או הלטאות שגידלתי.

הטבעי שלי – ולעיתים קרובות זכיתי לטיפ הגון .באותו
זמן פיתחתי גם יזמות ,מאחר ושמרתי ורד אחד לעצמי .בסוף
היום ,לאחר שהעברתי זרים רבים ,היה ברשותי זר ורדים גדול
אותו מכרתי בחצי המחיר! ידעתי שמה שאני עושה אינו כשר,
אבל שמתי לב שאף אחד לא סופר את הוורדים בזר שקיבל.
היום אני נבוך להודות שהתחלתי כגנב ,אך באותם ימים זו
נראתה לי דרך יצירתית לספק לעצמי כמה תוספות.

במבט לאחור ,אני לא יכול לדמיין את הקשיים שעברו על
אבי כשחייו וחיי המשיכו לצאת משליטה .אשתו נעלמה ,בנו
היה מסובך וקשה .חמישים שנה עברו עד שהבנתי כמה אהב
את שנינו וכמה קשה היה לו לבטא את האהבה הזאת .בזמן
הזה ,בכל מקרה ,הוא עבד במשרה מלאה בעוד אני מבטא
את כעסי וזעמי בכל דרך שיכולתי ובכל מקום .לא הצלחתי

למרות שהייתי עסוק בפעילותי מחוץ לכותלי בית הספר,
רגשות של עצב הציפו אותי לעיתים קרובות ,והמשכתי להיות
תלמיד לא מוצלח במיוחד .אף אחד ממוריי בבית הספר לא
היה מודע לבעיות המשפחתיות שלי .כאשר חלמתי בהקיץ
במקום להקשיב ,היו המורות והמורים שלי שמים אותי ללעג
על תשובותיי השגויות לשאלות שנשאלתי .מעולם לא שמעתי
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מילות עידוד ,לא הצעה לעזרה בלימודים לאחר בית הספר ,לא בתל אביב ולשחק במכונות שם .פירקתי מכשירי רדיו ושעוי
הבנה או יחס חם .לעיתים קרובות ברחתי מבית הספר לבנות נים ,ביליתי שעות בתיקון האופניים שלי .נהניתי הנאה מרובה
ארמונות בחול על שפת הים .כמובן שזה בא לידי ביטוי גם גם לתקן אופניים של אנשים אחרים .מה שאבי לא ראה היה
החוש הטכני שלי והתלהבותי לדברים מכניים.
בתוצאות המבחנים שלי.
אחת משכנותיי הייתה נערה צעירה ,ניצולת שואה
שאומצה על ידי המשפחה שגרה בקומה מעלינו .הוריה המאי
מצים היו אנשים מבוגרים ולא הייתה להם יכולת פיזית לדאוג
לנערה צעירה .הם שלחו אותה לפנימייה מצפון לתל אביב.
אני מניח שהיו הם אלה שהציעו לאבי "מדוע לא תשלח את
גדעון להדסים?"

בישראל ,בה התייחסו ללימודים בתור דבר מקודש כמעט,
זה היה בלתי נסלח .אני תויגתי כמשתמט ,מפסידן ,וכנראה גם
משוגע כמו אמא שלי .אף אחד מההורים בשכונה לא הרשה
לילדיו להתחבר אתי .תסכולו של אבי גבר והוא אמר לכל מי
שרק היה מוכן לשמוע ,בנוכחותי ,שאני "לא יוצלח" ,ושום
דבר טוב כבר לא ייצא ממני אלא אם כן אשנה את התנהגוי
תי .הוא היה אובד עצות לגבי .לא הייתה לו אפשרות לעבוד
הדסים הייתה פנימייה כפרית קטנה .היא שכנה במרחק
במשרה מלאה וגם לדאוג לילד בעייתי.
של נסיעה קצרה באוטובוס מתל אביב .יום אחד אבי נסע
מי שדאג לי במשפחתי הייתה בת דודתי מרים .היא הייתה לבקר שם .אני יכול רק לנחש כיצד התנהלה השיחה בין אבי
בתה של אחות אבי ,ברכה .לעיתים קרובות לקחה אותי לנהר למנהל .כרגיל ,אבי קיבל את כל ההחלטות מבלי להתייעץ
הירקון בתל אביב ואני זוכר את ההתרגשות של שיט בסירה איתי .כפי שיוכיח הזמן ,חיי השתנו ממגמתם השלילית למגי
יחד אתה .היא לקחה אותי גם לדוג בירקון .מאד התרגשתי מה חיובית .מנהל הדסים היה נחוש בדעתו לקבל אותי.
לתפוס דגים באמצעות החכה שלי שהייתה עשויה מבמבוק.
כאשר אמר לי אבי שאני עומד לעבור לפנימייה ולא אגור
את הדגים תמיד שחררתי מיד לאחר לכידתם ,אבל זו תמיד אתו יותר ,הייתי מופתע ודי מבולבל .לא הייתי מוקסם מהרי
הייתה חוויה לתפוס אותם .למרים ולי תמיד היה כיף ביחד ,עיון של "לעזוב את בית הספר" ,כפי שמצופה שרוב הילדים
למרות שהיא הייתה מבוגרת ממני.
יהיו .אבי לא ניסה לשכנע אותי .הוא פשוט אמר " בן ,אתה
אם אבי היה מסתכל בתשומת לב רבה הוא יותר ,הוא היה עוזב .זה הדבר הכי נכון בשבילך" .בגיל בו הייתי לא יכולתי
יכול להבחין בניצני העתיד .אהבתי ללכת למועדוני המשחקים לעשות או להגיד שום דבר .אז הלכתי.
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פרק  :2הדסים

החיים בהדסים
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הרעיון שעמד מאחורי מהלך זה היה רצונה של המועצה
הראשית של ויצו לשלב בין הקבוצות הנפרדות הללו לכדי
יצירת סביבה מעודדת למידה וכן סביבה שמאפשרת שיקום
וריפוי ריגשי.
מהרגע בו הגעתי להדסים ,ילד מצולק והלום ,החל עולמי
להיות בהיר יותר והחיים החלו להאיר פניהם אליי.

בי ולדאוג לי כשהוא מועסק במשרה מלאה ותובענית .הייתה
זו החלטה שלו לשלוח אותי להדסים ,כי הוא האמין שכאן
אקבל חינוך טוב יותר וכאן יעניקו לי טיפול טוב יותר מזה
שהוא יכול היה להעניק לי אם הייתי ממשיך לגור אתו בתל
אביב.
כפר הנוער הדסים נוהל כמו קיבוץ.

זו הייתה צורת חיים מיוחדת ויוצאת דופן ,שהתגבשה
המסע שלי להדסים התחיל מהקבוצה השנייה ,קבוצת
הסובלים מטראומה .הוריי היו גרושים ואבי לא הצליח לטפל בישראל בתחילת המאה העשרים .בהתחלה כתשובה לבעיות
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כפר הנוער ויצו הדסים

http://arielnet.com/ref/go/1035

הדסים ,המשפחה שלי

http://arielnet.com/ref/go/4002

כלכליות וביטחוניות חמורות של ראשית ההתיישבות בארץ ,דבר שנרצה להיות .לא שמענו אף פעם ולו ברמז שאנחנו
פגועים באיזו צורה או לוקים בחסר.
ואחר כך כאידיאולוגיה.
להיפך  -גידלו אותנו מתוך תפיסת עולם שאנחנו בני אדם
הקיבוץ חרט על דגלו יצירת חברה שוויונית ללא מעמדות.
השאיפה הייתה שכולם יישאו בעול באופן שווה .גם מרכז נפלאים שחיים בעולם יפה ואוהב.
המשק היה חייב בתורנות מטבח ,כמו כולם .בתפקידי הניהול
קבוצת הרקדנים של הדסים השתתפה באחד מפסטיבלי
הייתה רוטציה .אף אחד לא יכול היה להישאר גזבר ,מרכז המחולות הנחשבים ביותר בישראל ,בשנות ה  .50ספורטאים
משק או מזכיר יותר משנים ספורות .נושאי תפקידים אלה מהדסים השיגו שיאים ארציים ואפילו זכו לייצג את ישראל
התחלפו כל הזמן.
במשחקים האולימפיים .כל תלמיד בהדסים עסק במה שליבו
גם אנחנו בהדסים נהגנו לפי המסורת הקיבוצית .כל משך אותו לעשות .חלק רקדו ,אחרים כתבו סיפורים או
אחד מאיתנו התנסה בכל הפעילויות .תלמידים ומורים עבדו שירים ,הרבה התעניינו בפוליטיקה או במדעים.
ביחד בכל הענפים .הוטלה עלינו המשימה לשמור על הסדר
הפילוסופיה של בית הספר הייתה שצריך לאפשר לכל
בכפר הנוער ולשמור על ניקיון חדרי השינה שלנו .עזרנו תלמיד או תלמידה לפתח את המתנה המיוחדת שהוא או היא
בהכנת האוכל ובמלאכות החקלאיות .בנוסף היה עלינו ללמוד מחוננים בה .זה יכול להיות במדעים ,בספורט ,במקצועות
ולהשלים את שיעורנו.
הומניים או באומנות .דו שיח הוא הדרך הטובה ביותר ללמד.
בימים הראשונים התנאים לא היו קלים .לא היו מים היו דיאלוגים בין אחד לשני וכן ביננו לבין המורים.
חמים ,ולא היו תנורי חימום או מזגנים בחדרים .האוכל היה
כדי לגרום לתלמידים השראה ,וכדי להכהות במקצת את
בקיצוב .אבל הדבר החשוב ביותר בהדסים היה שהיה לנו הסבל שהיה מנת חלקם של רבים מאיתנו ,כמעט כל שבוע
אחד את השני ושהייתה לנו אמונה שאנחנו יכולים להיות כל הופיעו בהדסים אומנים מכובדים מהשורה הראשונה .ביניהם
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הדסים ,לקט צילומים

http://arielnet.com/ref/go/1037

אולי זה נבע מהגיל :הייתי נער צעיר המתפתח לגבר .אולי
היה זה כישרון טבעי .קיבלתי השראה מהיכולות וההישגים של
הספורטאים הישראלים ששמעתי שקראתי עליהם בעיתון.
אחד מגיבוריי היה רפאל הלפרין ,שהיה “מר ישראל” ואלוף
העולם בהיאבקות.

היו הכנרים יאשה חפץ ויהודי מנוחין ,הכוראוגרפית מרתה
גרהם ולהקתה ,נגן המפוחית לארי אדלר ,ואפילו הקומיקאי
דני קיי .התלמידים נפגשו עם אלינור רוזבלט ,אשתו של נשיא
ארה”ב לשעבר תאודור רוזבלט ,ועם פרופסור חיים ויצמן
שהיה מדען ונשיא מדינת ישראל באותם ימים .הטובים
בבימאי ישראל עבדו בהדסים ,וטובי המוזיקאים לימדו שם
בטרם הלכתי להדסים מצאתי בחפציו של אבי ספר
מוזיקה.
שנקרא “השיטה שלי” מאת ג’יי .פי .מילר .ספר זה שהוצא
תפיסת העולם של בובר ,שהאמין בדו שיח על פני לאור לראשונה ב  ,1904לא היה גדול במיוחד והיה מעוטר
עימות ומלחמה ,כיוונה אותנו לדרך חיים הומאנית ולסלידה בדמויות של פסלי אתלטים יוונים ערומים .מדריך התרגילים,
מהמלחמה .שימו לב שאף אחד מכל בוגרי הדסים לא בחר הבטיח ש”ב 15דקות אימון ביום” יהפכו “חלשלושים”
בקריירה צבאית .למרות שכולנו לחמנו בכל מלחמות ישראל ,לגברים חזקים (או לנשים חזקות).
אין בין בוגרי הדסים גנרלים .האמונה של בובר ביתרון הדיון
חברי יורם ידע לקרוא אנגלית והוא תרגם לי את הטקסט
והדו שיח על פני העימות הצבאי נבטה היטב בנפשם של שהופיע ליד כל אחד מהתרגילים שהוצגו בספר .אני ניסיתי
בוגרי הדסים.
לבצע בעצמי רבים מהתרגילים וקראתי את הספר פעם אחר
כבר לפני לכתי להדסים הייתי מוקסם מתרגול הגוף ופתוח פעם .הייתי מוקסם ממיסטר מילר שתיאר כמה לא מפותח
כוחו ,ומהדרכים הרבות בהם יכול הייתי לאמן את שריריי .ולא ספורטיבי היה בנעוריו ,ועד כמה התפתח גופו לאחר
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מגיעים להדסים
יום אחד הצטרף לכיתה שלנו נער אמריקאי ,צבי .הוא

שביצע את התרגילים בספר .ספר זה היה הרבה יותר מעניין
מכל הספרים שהייתי אמור לקרוא בבית הספר .לקחתי איתי נשלח להדסים על ידי הוריו שגרו ביו יורק .הם התגרשו ושלחו
את הספר כשהלכתי להדסים.
את בנם לישראל כדי שיהיה ילד יהודי טוב .צבי היה ילד צנום
בהדסים הוספתי לבצע את התרגילים ואף הוספתי עליהם
אחרים שפיתחתי בעצמי .המשכתי לתרגל שבעה ימים בשבוע וקטן ,די שקט ולא התבלט באופן מיוחד .לא ברור אם זה היה
כתוצאה מבעיות בשפה או שהיה זה חלק מאופיו .הוא לא
כדי להפתיע את חבריי לספסל הלימודים וכמה ממוריי.
ריקודים על החוף ועל הדשא
http://arielnet.com/ref/go/1038
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נווה החלומות או על מה חלמנו
http://arielnet.com/ref/go/1039

למרות שלמכשיר הייתה היסטוריה ארוכה ,בשבילי הוא
היה חדש .לא יכולתי לקרוא את ההוראות באנגלית ,אבל
צבי עזר לי .הוא הראה לי גם את התרגילים השונים שאפשר
לעשות עם הקפיץ ,ואיך אפשר למתוח אותו בכל מיני צורות
כדי לאמן בכל פעם קבוצת שרירים אחרת .אפשר היה
להפריד או לחבר את הקפיצים ועל ידי כך לשנות את עוצמת
ההתנגדות של המכשיר .אפשר היה להחזיק את שתי הידיות
בידיים ולמתוח את הקפיץ ,או לחבר צד אחד לנקודה בקיר,
למשל מתלה מגבות ,ואז למתוח אותו .אפשר היה להשתמש
בקפיץ למספר גדול של תרגילים ,ומשום כך הרגשתי שמכשיר
זה עולה באיכותו על המשקולת המאולתרת שיצרתי לעצמי.

לפני כן ,ערבבנו ,דני דסה ואני ,בטון ,יצקנו אותו לתוך
שלט בעברית ואני לא הבנתי אנגלית באותו זמן .אבל גם הוא קופסאות שימורים ריקות של פירות ,והוספנו מוט מתכת
ביניהן .בצורה זו יצרנו משקולת והיא הייתה מכשיר האימונים
התעניין בתרגילים בספר.
יום אחד התאמנו כולנו בהרמת משקולת שהייתה עשויה העיקרי שלי לפני בואם של צבי והקפיץ.
משני גלגלים מחוברים ביניהם על ידי ציר .במקור זה היה חלק
כמעט מיד גיליתי שהאימונים במכשיר החדש תבעו הרבה
מקרון רכבת ישן .נער ישראלי גדול ,קומבור ,דחף כל הזמן את יותר מאמץ בסוף התרגיל מאשר בתחילתו.
צבי הצידה .זה באמת היה קטע של דוד וגוליית! כמו פר גדול
כאשר התאמנתי עם המשקולת היה לי מעין צוואר
נגד ילד קטן .בסוף נמאסה לצבי התוקפנות הפרית ,הוא היכה
בקבוק :לא יכולתי להרים משקל נוסף מעבר לכוח שהחלק
בפראות ובמהירות בידיו וברגליו כמכת ברק מהירה .נודע לנו
החלש ביותר של שריריי יכול היה להפיק .לכן הפעלתי רק
אחר כך כי צבי נשלח על ידי הוריו ללמוד אומנויות לחימה
חלק משריריי כשביצעתי תרגיל כמו דחיקה נקודתית .בחלק
כמו ג’ודו ,קארטה ,איגרוף ,איגרוף תאילנדי והגנה עצמית .כל
זה כי היה רזה וקטן .במה שנראה כמו שבריר שניה היה הפר
ספרו של ג’יי .פי .מילר
מוטל על הקרקע ומנוטרל .אנחנו לא האמנו למראה עיננו,
היינו המומים לראות איך הגלגל מתהפך והקטן והחלש מביס
את הגדול והחזק .ואז צבי ,באופן רגוע לגמרי ,הושיט את ידו
ועזר לקומבור ההמום לקום על רגליו .מאז ,באופן מפתיע,
הפכו שני אלה לחברים הכי טובים.
יום אחד נתן לי צבי מכשיר אימונים חדש .זה היה קפיץ
שנקרא גם מפתח חזה ,שלמעשה היה מכשיר שמטרתו
לאמן בעיקר את שרירי הכתפיים ,החזה והגב העליון על ידי
התנגדות לתנועות הקפיץ .המכשיר פותח לראשונה באנגליה,
והפך למקובל על הג’נטלמנים האנגלים בתחילת המאה ה .20
הוא היה מורכב משלושה עד חמישה קפיצי מתכת או רצועות
גומי ,מחוברים לידיות משני הצדדים .היו לקפיץ הזה כמה
שמות חיבה ,כמו הכבלים של החזקים.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מהנקודות באמצע תנועת הדחיקה הייתי חלש יותר מאשר
בראשיתה.
התרגול עם המכשיר החדש הפך את האימון לקשה יותר
ככל שהגברתי את טווח המתיחה של הקפיץ .ראיתי שאני
יכול להגיע לתוצאות טובות יותר כשאני מתאמן בעזרת
מכשיר יעיל יותר .במילים אחרות ,הקפיץ כפה על שריריי
להתאמץ לאורך כל התרגיל .קשה יותר היה למשוך לקראת
סוף התרגיל ,אבל זה בהחלט הביא יותר תוצאות .להפתעתי
גיליתי שלאחר העבודה עם הקפיץ הייתי יכול להרים ביתר
קלות את המשקולת שלי ,בהשוואה למה שיכולתי להרים
קודם לכן .הייתי מאד מרוצה מהעובדה שאני מתחזק.
השתמשתי במערכת המשקולות שלי במשך אחר
הצהרים ,לאחר הלימודים ובטרם הלכתי לעבודתי בקיבוץ.
(לחלק המשקי של כפר הנוער קראנו “הקיבוץ”).
נוכחתי לדעת שכאשר אני עושה מגוון תרגילים ,כמו
דחיקה נקודתית בשכיבה ,המשקל נראה קל לי יותר לקראת
סוף המהלך ,בניגוד לקפיץ ,שבו ההתנגדות גדלה לקראת
סוף התרגיל .זאת הייתה ההבנה הראשונה שלי בביומכניקה,
למרות שבאותו זמן לא יכולתי להסביר אותה במונחים
מתמטיים או מכניים ,כי עדין לא היה לי ידע בתחומים אלה.
יום אחד הייתה לי השראה .החלטתי לשכלל את המשקולת
שלי כדי שאוכל להשיג באמצעותה את אותו אפקט שאני
משיג עם הקפיץ .תליתי שרשראות מתכת כבדות על כל אחד
מצידי המשקולת .כשהתחלתי את התרגיל היו השרשראות
על הקרקע ,וככל שהרמתי את המשקולת הייתי צריך להתגבר

שנות הנעורים

http://arielnet.com/ref/go/1040
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“זה יום ההולדת שלי” ,עניתי.

גם על משקל השרשראות שהתרוממו מהקרקע ומשקלן נוסף
על משקל המשקולת .זה יצר תרגיל בו המעמס משתנה כל
“כן” ,הוא אמר לאט“ ,זה הבר מצווה שלך היום .זכרת
הזמן ,אבל לקח לי הרבה שנים להבין מה יצרתי .התרגשתי את זה?”
מההמצאה שלי .יכולתי להרגיש כמה קשה לי יותר להרים
ובכן ,כמובן שזכרתי את זה .איזה ילד לא זוכר את אחד
את המשקולת ,וגיליתי שרירים רבים שהיו כואבים מהמאמץ.
מימי ההולדת החשובים בחייו? לפי היהדות ,כאשר ילד מגיע
הדבר המפתיע ביותר היה הגידול בשריריי עם המצאת
לגיל  13הוא הופך לבר מצווה ,לאחראי למעשיו .עד אז היו
המכשיר החדש.
הוריו אחראים למעשיו.
שבוע לפני יום הולדתי ה 13נסעו ברי המזל מבין תלמידי
כשהוא הופך לבר מצווה הוא אחראי לטקסים היהודיים,
הדסים הביתה לחגוג עם המשפחה את חופשת הפסח .פסח
הוא אחד המועדים החשובים ביותר בלוח השנה העברי ,אבל לחוקים ,למסורת ,לאתיקה ,ויכול לקחת חלק בכל תחומי
עלי היה להישאר בהדסים עם עוד כמה ילדים שגם להם לא הפעילות של הקהילה היהודית .זה כולל השתתפות במניין,
מתן עדות בבית דין ,יכולת לקרוא בתורה בבית כנסת.
היה לאן לנסוע.
למרות שהייתי מודע לכך שזהו יום הבר מצווה שלי,
חופשת הפסח נמשכת שלושה שבועות .כדי למנוע
מאיתנו לחשוב כל הזמן על בדידותנו החליטו שצריך להעסיק התפלאתי שהוא זכר .התפלאתי גם שעשה את הדרך הנה על
אותנו כל הזמן .שיבצו אותנו לעבודה חקלאית בקיבוץ למשך מנת לראות אותי .הייתי מופתע ולא מוכן לאבי ולמעשיו.
 8שעות ביום .תפקידי היה לעבד את אדמת הדסים הקשה
“הבאתי לך מתנה” הוא אמר ,כשהוא מעביר לי קופסא
והיבשה ולהכשיר אותה לגידולי התירס העתידיים .נהגתי עטופה בנייר עיתון ישן .באותו זמן בישראל לא היו ניירות
בטרקטור פארמל .גם אם הרגשתי בודד אהבתי מאד לנהוג אריזה צבעוניות ומקושטות כמו שיש היום .קרעתי את
בטרקטור הזה.
האריזה ומצאתי בפנים ציור שלי בצבעי שמן ,שאבי צייר
ב  27באפריל  1952נהגתי בטרקטור כהרגלי .לפתע בקפדנות ובזהירות.
נקראתי לבוא למשרד הראשי של בית הספר כדי לקבל ביקור.
“זו המתנה שלי? שאלתי ,מנסה לכבוש את אכזבתי.
השארתי את המנוע עובד והלכתי ברגל לחדר האוכל .לא
“כן ,גדעון .אתה יודע כמה קשה היה לי לצייר אותו? לקח
הייתי סקרן במיוחד לדעת מי הוא זה שבא לבקר אותי ,אבל
לי המון זמן לעבוד על הציור הזה .אני מקווה שאתה אוהב
הלכתי כי קראו לי.
אותו”.
כאשר הגעתי ראיתי את אבי עומד שם עם רחל שפירא,
“תודה .אבא” השבתי ,כשאני חושב כמה טיפשי היה
מנהלת הדסים .למרות שהזמן יכול להקהות זיכרונות ,אותו
אירוע נחרט בזיכרוני כמו כתובת קעקע על העור .זה היה להביא לי מתנה כזאת .רוב הילדים קיבלו מתנות טובות
אחד מאותם רגעים שהשאירו את רישומם על חיי .זמן רב יותר וקצת כסף .קיוויתי שייתן לי לירה במקום זה .הייתי
לפני כן לא ראיתי את אבי ,והתפלאתי לפגוש אותו פתאום .יכול לעשות הרבה יותר עם לירה אחת מאשר עם הציור
אני זוכר בחדות כיצד הבטתי לתוך עיניו וראיתי אותן נוצצות המטופש הזה .כמובן שעכשיו כשאני מביט בציור אני רואה
לאור היום .באותו רגע חשבתי שמעולם לא ראיתי משהו כזה .את כישרונו יוצא הדופן כצייר ועד כמה אהב אותי ,כפי שזה
עכשיו ,כשאני נזכר באירוע ,אני יודע מה גרם לעיניו לנצוץ .ניכר בדיוק ובקפדנות בה צייר אותי .לא הייתה לו יכולת לבטא
אלו היו דמעותיו .רק עכשיו ,ממרום גילי ,אני מבין הרבה את אהבתו באותה דרך בה עשו זאת הורים לילדים אחרים.
דברים שילד בן  13לא יכול היה להבין“ .שלום אבא ,מה אבל ציור זה ביטא את רגשותיו בדרך הטובה ביותר .זו הייתה
אתה עושה פה?” שאלתי באי אמון.
דרכו להביע אהבה .באותו זמן ,בכל מקרה ,הייתי מאוכזב
הוא הביט בי ושאל בשקט“ :אתה יודע איזה יום היום?” שזה מה שהוא מביא לי .ציפיתי למשהו שיותר מתאים לגילי,
כמו משחק או כסף.
קולו היה רך באופן מפתיע ,אני זוכר.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הסתכלתי באבי ,עומד בחדר האוכל ותמונה שלי בידו.
הוא יכול לצייר את צורתי החיצונית ,חשבתי ,אבל לעולם לא
יוכל לצייר את מה שאני מרגיש או חושב .לא היה לו שום
מושג מי הייתי ומה חלמתי להיות .אבי ואני היינו רחוקים
זה מזה כמו שני עולמות שונים .איש מאיתנו לא הכיר את
העולם הפנימי של השני.
טיילנו זמן מה זה ליד זה ותהיתי כל הזמן מדוע אינו מחבק
אותי .ההורים של כל חבריי חיבקו ונישקו אותם כאשר באו
לבקרם בימי הולדת .בעוד אנחנו הולכים בין מבני בית הספר
הגענו למטבח של חדר האוכל .לפני המבנה הייתה חבורה
של אנשים ,וביניהם הקומיקאי דני קיי .הדסים קיבלה תמיד
ביקורים של אנשים מפורסמים ,כי בית הספר שלנו נזקק
לתרומות מאנשים עשירים .כמובן ,שלנו הילדים לא סיפרו אף
פעם על הצורך בתרומות .אנחנו נהנינו מביקורים של אנשים
מפורסמים וחשובים ,סלבריטיז.
אבי ואני הוצגנו לפני מיסטר קיי והאחרים .לפתע שלף
מיסטר קיי מצלמה כמוה לא נראתה עד כה בישראל .זו הייתה
מצלמת פולארויד .הוא צילם את שנינו וכעבור כמה דקות
הראה לנו את הצילום .אבי היה מופתע והמום מכך שיש
מצלמה שיכולה לפתח תמונות תוך דקות .מצלמת פולארויד
המתנה של אבא
הייתה ללא ספק מכשיר פנטסטי .אבי בנה לי מצלמה כשהייתי
צעיר יותר .הוא בנה דברים נוספים כמו למשל תלת אופן.
מספיק בשבילו .חוץ מזה ,הוא לא ידע כמה אני לומד וקורא
במבט לאחור אני חושב שירשתי ממנו את החוש הטכני ואת
בהדסים.
חיבתי לגאדג’טים .מצלמת הפולארויד ,מכל מקום ,הייתה
“הוא יהיה בסדר ,אל תדאג” הבטיחה רחל שפירא לאבי.
מהפכנית עבור שנינו .לרוע המזל ,תמונות שצולמו על ידי
“לא ,הוא לא עושה את הדברים החשובים באמת”
מצלמות הפולארויד הראשונות היו מתפוגגות ונעלמות.
התעקש אבי בייאוש והניד את ראשו .הוא הביט בי בעיניו
תמונת הפולארויד שלנו כבר לא קיימת.
לאחר הפגישה עם דני קיי הלכנו רחל שפירא ,אבי ואני אך לא באמת ראה אותי .הרגשתי בלתי נראה כבנו בחייו
חזרה לחזית בית הספר .רחל שפירא אמרה לי“ ,הפכת לגבר האמיתיים .הייתי רק ציור בצבעי שמן .הציור היה טוב ,אך
היום ,גדעון .כולנו מקווים שתגדל להיות אדם מצליח .אביך כאדם – הוא חשב שלא אצליח לעולם .הוא ראה בי כישלון
עכשיו וכישלון בעתיד.
מאד גאה בך”.
ואז אבי אמר ”,עדיף היה שתלמד יותר ,במקום לשחק
עם הדיסקוס ועם כדור הברזל .כמו כן ,עדיף היה שתקרא
יותר ותרים פחות משקלות ”.הבנתי מדבריו שהוא היה מצפה
שאלמד ואקרא יותר ,אבל לא יכולתי לדעת איך למדוד את
היותר הזה .היה לי ברור שכמה שלא אתאמץ זה לא יהיה

באותו רגע חיי השתנו .אהבתי את אבי והוא אהב אותי,
אך היה ביננו ריק אינסופי שלא יכולנו לגשר עליו .איש מאיתנו
לא יכול היה להבין את השני .הרגשתי כאילו הוכיתי על ידי
ברק ,כמו מהלומה חשמלית שמדרבנת אותי לפעולה .הבנתי
שמעכשיו אצטרך להוכיח לאבי מה אני מסוגל להשיג .להוכיח
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לו שאני טוב וחכם .אני אהיה הטוב ביותר בהרבה תחומים .את עבודתו .הייתי עצוב והרגשתי שזה אבוד .את הציור הזה
יום אחד הוא יראה איזה אדם חכם ויצירתי אני באמת.
ראיתי פעם נוספת רק כעבור  50שנה .מצאתי אותו בעיזבונו
אבי לקח את התמונה ,ארז אותה בקרעי העיתון ואמר ”,של אבי לאחר מותו ,ארוז בין יתר אוצרותיו .היה לו שם תיק
נתראה בפעם הבאה ,גדעון” .הוא עזב אותי ומיהר לתחנה ,שהוא שמר עם מסמכים הקשורים אליי ואל הצלחותיי.
לתפוס את האוטובוס האחרון לתל אביב .רחל לקחה את ידי
לאחר ארוחת הערב באותו יום ,ישבתי בחדרי מוקף
והלכה איתי אל הקבוצה ,אל המקום בו היה החדר שלי .אני בחמש מיטות ריקות .חשבתי מה חברי לחדר עושים עכשיו.
זוכר שאמרתי לה שהטרקטור עדין בשדה ,הלכתי לאט בחזרה הם בוודאי משחקים עם משפחותיהם או מטיילים למקומות
למקום שבו השארתי אותו ,טיפסתי למושב של הטרקטור מעניינים .אולי הם רואים משחק כדורגל .הסתכלתי בתמונות
האהוב שלי ונהגתי בחזרה למרכז הכפר.
הגיבורים של על הקירות :רפאל הלפרין ,מר ישראל; פרי
רק מאוחר יותר ,כשהלכתי לחדרי ,חדרה לתודעתי
העובדה שהוא לקח בחזרה אתו את המתנה שעשה לי .תהיתי
אם במקרה שהיה נותן לי לירה ,גם אז היה לוקח אותה בחזרה.
באותו רגע הבנתי שהדיוקן שלי שהוא צייר לא היה מתנה
בשבילי בכלל .הוא עשה את זה למענו ורק רצה להראות לי
קבוצת הכדורגל .יקיר בשמאל ואני בימין
http://arielnet.com/ref/go/1044

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

או’בריין ,זוכה במדליית זהב באולימפידת הלסינקי ב 1952
בכדור ברזל; וברוך חבס ,אלוף ישראל בכדור ברזל ,ששבר
את השיא הישראלי ב  15.07מטר“ .לאיזה מרחק הדף
פרי או’ריין את הכדור?” חשבתי לעצמי .לקחתי את “ספר
המסלולים” של קנת דוהרטי .זה היה ספר ישן אותו קניתי
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אל אורטר

http://arielnet.com/ref/go/1042

בכסף שהרווחתי כשסחבתי ארגזים .עלעלתי בין הדפים
בחיפוש אחר טבלת השיאים בכדור ברזל.
הופתעתי לגלות שאו’בריין הדף כדור ברזל למרחק של
יותר מ 18מטר ,או  64רגל לפי השיטה האנגלית.
רפאל הלפרין

http://arielnet.com/ref/go/1041

פרי או’בריין

http://arielnet.com/ref/go/1043

איזה הבדל בינו לבין אלוף ישראל! הוא עבר אותו בשלושה
מטר! מה עשה או’בריין שגרם לו להדוף למרחק כל כך גדול?
או’בריין היה גבוה יותר ,והשתמש בטכניקה אחרת .הוא החל
את ההדיפה כשהוא מביט אחורה .וואו ,חשבתי ,איזה סגנון
חדשני זה חייב להיות! מדוע חבס לא יכול היה לעשות אותו
דבר? אולי זה קשור לאמריקה באיזו צורה .דמיינתי לי שזה
בטח חלום להיות באמריקה.
זינקתי מהכסא וחיפשתי את מפת העולם ,הבטתי
באמריקה .איזו ארץ ענקית לעומת ישראל! היא בטח פי מאה
או אפילו פי אלף יותר גדולה ,חשבתי לעצמי .בתחתית המפה
הייתה תמונה של משפחה נוסעת בקאדילק .זה היה הייצוג של
אמריקה .הודו הוצגה על ידי פרה מסתובבת ברחוב ואפריקה
– על ידי ילד קטן נוהג בפיל.
המסקנה שלי הייתה שכל דבר באמריקה הוא גדול .גדול
בהרבה מישראל .יש להם יותר שטחי אדמה ,מכוניות גדולות
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חבריי הילל (צ’ילי) ,יוסף ואשר (ג’ינג’י)
יותר ואפילו האנשים שם גדולים יותר .פרי או’בריין הוא גבוה הטוב יקיר נהרג לרוע המזל מאוחר יותר כשהיה במשימה
וגדול מהספורטאים הישראלים הקטנים והוא יכול להדוף מטעם חיל האוויר הישראלי.
כדור ברזל למרחק גדול יותר.
באותו אחר צהרים מאושר לא הפסיקו חבריי לספר לי על
במחשבותיי חזרתי להפרש שלושת המטרים .לא יכולתי החופשה הנפלאה שלהם ועל הסרטים שראו .סיפרתי להם
להבין את המרחק הזה .היה כזה הבדל בין שני הספורטאים .כמה משעמם היה פה כל יום .לפתע ראו הילל יוסף ויקיר את
התמונות החדשות שתליתי על הביר מעל מיטתי.
מישהו חייב להדוף יותר רחוק מחבס .אולי יהיה זה אני?
“מי אלה?” שאל יקיר.
באותו רגע החלטתי שאני אייצג את ישראל באולימפיאדה.
איזה חלום נועז! הייתי משוכנע שאם הייתי באמריקה הייתי
“אלה הגיבורים שלי” ,עניתי.
הודף ליותר מ  16מטר .ראיתי את עצמי נוהג בקאדילק .ואיזו
“מדוע תלית את התמונות שלהם כאן” ,שאל יוסף.
מכונית מדהימה זו הייתה! אף פעם לא ראיתי קאדילק בארץ.
“כי אני הולך לנצח אותם!” ,עניתי באומץ .לרגע היה
הנחתי שאתה חייב להיות מיליונר כדי שתוכל לרכוש מכונית שקט בחדר ואז כולם פרצו בצחוק רועם .הצחוק שלהם היה
כזאת .לרגע לא האמנתי בעצמי .אני נשארתי כיתה בכיתה ד’ .הרסני יותר מחוויית יום ההולדת שלי עם אבי .לא רק שהם
איך אני יכול לחלום בכלל להגיע להישגים כאלה? זה בכלל צחקו ולגלגו עלי ,היה גם ברור שהם משוכנעים שאין ביכולתי
אפשרי? תהיתי .ניגבתי את הדמעות שזלגו על המפה .אין לעשות זאת.
לי אפשרות לקנות מפה נוספת ועליי לשמור על זאת נקייה.
כמובן שלא הייתי צריך להיות מופתע מתגובתם כי באותו
קיפלתי את המפה אבל לא את החלום.
זמן לא הייתי ספורטאי מבריק .למעשה איריס ,יפהפייה
בהמשך אותה חופשת פסח חשבתי על החלום שלי לייצג בלונדינית מבנות כיתתי שאהבתי בסתר ,זרקה את הכדור
את ישראל במשחקים האולימפיים .זה היה בראשי כל רגע רחוק יותר ממני .מרים סידרנסקי ,שלמדה בכיתה מתחתי,
וכל דקה.
רצה מהר יותר ממה שאני יכולתי אפילו לחלום .לא היה אף
עברו עוד שבועיים והחופשת הפסח נגמרה .שמחתי ענף ספורט שבו הצטיינתי .לא היה אף אחד בהדסים שיכולתי
לפגוש שוב את חבריי ,הילל ,יקיר ,מנחם ,אליהו ויוסף .חברי לנצח אותו באיזה תחום .אז עכשיו אני משמיע הצהרה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בומבסטית ,שאי אפשר להאמין לה ,על דברים שנראה שאין
לי שום סיכוי להשיג אותם .נשמע לא הגיוני .אולי הם צחקו
בצדק.
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4.להיות מולטימיליונר
5.לרכוש קאדילק

זה היה יותר מדי בשביל יקיר ,מנחם ואליהו .הם עזבו את
“טוב ,אנחנו עוד נראה” ,חשבתי .אני עדיין זוכר כיצד החדר כדי לספר לחברים אחרים על חופשת הפסח שלהם.
הלעג הזה הטעין את הנחישות לה נזקקתי אחר כך כדי להשיג הלל ויוסף ניסו באופן נואש לשנות את נושא השיחה מבלי
את הניצחונות בהמשך חיי ,בתחום הספורט או העסקים .לגרום לי להרגיש רע או נלעג.
הנחישות מלבלבת בתוכי עד היום ,עוזרת לי לבחון את
לא סיפרתי לחבריי על ההישג הגדול ביותר אותו אני רוצה
הרעיונות החדשים והמהפכנים שלי.
להשיג .לא סיפרתי לאף אחד למרות שזאת הייתה מטרתי
כמו שכתב המשורר סמואל בקט באחד משיריו:
החשובה ביותר למשך כל חיי :אני רוצה להוכיח לאבי שאני
“נסה תמיד והכשל תמיד.
טוב וחכם ומצליח ושיש לי הישגים גדולים.
לא נורא .נסה שנית .והכשל שנית.
כפר הילדים ויצו הדסים אליו נשלחתי היה אוסף קטן של
אבל בפעם השנייה יהיה זה כשלון טוב יותר”.
בתים ליד נתניה ,מצפון לתל אביב .הוא נבנה במיוחד כדי
לתת בית לילדים כמוני ,ילדים שהחיים גרמו להם טראומות
“.Ever tried ever failed. No matter
בגיל צעיר .אחת השאלות שארגון וויצו קנדה התמודד איתה
”.Try again. Fail again. Fail better
עוד לפני שהתבררו ממדי האסון בשואה ,הייתה איך לטפל
ואני מוסיף“ :ותצליח!”
בכל הילדים היתומים מאירופה .אחד הרעיונות היה לבנות
לאחר שהצחוק גווע הכנתי רשימה של ההישגים שאני
להם בתי ספר מיוחדים בתנאי פנימייה בישראל .ארגון
רוצה להגיע אליהם:
הדסה ויצו קנדה תקצב את בית הספר ב  1947במיליון דולר
1.לשבור את השיאים הישראלים בכדור ברזל ודיסקוס בערך במונחים של היום .המשימה העיקרית של כפרי הנוער
2.לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים
האלה הייתה להעניק בית ,שיקום וחינוך ליתומי השואה .חלק
מאותם ילדים חיו במשך עשר שנים במרתפים ,בארגזים או
3.ללמוד באוניברסיטה אמריקאית
חלומותיי בגיל  13בישראל
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לפני שהגיעו יתומי המלחמה הוחלט בהנהלת ויצו קנדה

בחללים חסרי חלונות במצב מתמיד של פחד ורעב ,לרוב ללא
הוריהם .חלק גדול מהם היה עד לרצח הוריהם וחלקם גם היה בירושלים שאסור לבודד אותם מהחברה הרגילה ,ולכן ילדים
קורבן לניסויים רפואיים.
אחרים הורשו להצטרף לאותו מוסד חינוכי .חלק מאותם
ילדים אלה נאספו במחנה מעבר ליתומי מלחמה בוארבורג ילדים אחרים היו ילדים מבתים הרוסים שחוו טראומה של
אסטייט ,לא רחוק מהמבורג שבגרמניה.
יחסי משפחה מעורערים .חלקם חוו גירושים של ההורים,
משם הועברו רובם לפאריס ואחר כך למרסיי .כאן הועלו
כמוני ,חלקם היו ילדים שאחד מהוריהם נפטר והשני לא יכול
על אוניות שהפליגו למה שנקרא באותם ימים פלסטינה .לאחר
היה לגדל אותם לבדו .בנוסף ,כדי לאזן את חווית הלמידה ואת
כמה ימים באחוזת ילדים בחיפה על הר הכרמל הם הועלו
על רכבת להדסים .הם הגיעו לשם ב  ,1947רובם בגילאי החוויה הרגשית לטובת כל הצדדים ,הוסיפו לבית הספר גם
כיתות ד’ ה’ או ו’ .אלה היו התלמידים הראשונים בכפר הנוער ילדי דיפלומטים או ילדים שמוצאם ממשפחות ממעמד סוציו
אקונומי גבוה יותר.
הדסים.
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פרק  :3ניצחון בלתי צפוי
המסע שלי החל ,וכל צעד בו היה מתיש ומפחיד כמו
במסעו של דון קישוט.
התחלתי להתאמן מיד .למזלי היו לי כמה מורים יוצאים מן
הכלל שעזרו לי להשיג את מטרותיי .הם נצורים תמיד בליבי
ובמחשבותיי .המאמן הראשון שלי בהדסים היה מורה לחינוך
גופני בשם דני דסה .הוא היה בחור שרירי ונאה למראה בשנות
העשרים לחייו .הוא שמע כמה נלהב הייתי לתרגילי טיפוח
הגוף .פעם באחת החופשות ,היה זה תורו של דני להישאר עם
התלמידים בהדסים במקום לנסוע הביתה.
הכיתה שלי בהדסים

http://arielnet.com/ref/go/1046

ישבתי על הדשא לפני חדר האוכל .דני הופיע פתאום
ושאל אם בא לי לרוץ אתו .הייתי מופתע ומיד הסכמתי .קמתי,
ושנינו רצנו על דיונות החול לחופו של הים התיכון .זה היה
יום נעים ,קריר ,ובריזה קלה נשבה מן הים .אבל אחרי חמש
דקות הרגשתי שאני לא יכול להמשיך .בכל מקרה ,לא רציתי
להודות בפני דני במה שהיה נראה כמו חולשה מוחלטת .לא
הפסקתי לרוץ ,אך הרגשתי שאני עומד למות לאפיסת כוחות.
דני ראה מזווית עינו שאני עומד להישבר ואמר“ ,בוא נעבור
קצת להליכה”.
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קבוצת המחול של הדסים
http://arielnet.com/ref/go/4003

בגיל  10ובגיל 14

“אני מצטער שהפרעתי לריצה שלך” ,אמרתי .הרגשתי
רק שישה חודשים אחר כך העזתי לצאת שוב פעם לריצה
שהכזבתי אותו.
עם דני .במקרה זה רצנו חמישה ק”מ .אחרי שישה חודשי
דני עצר ,הניח את ידו על כתפי ואמר ”,גדעון ,אם תרוץ ריצה זה היה קל יותר .רצנו למרחק הרבה יותר גדול בהשוואה
קצת כל יום ,תוך זמן קצר תרגיש שאתה יכול לרוץ כמה לפעם הקודמת.
שאתה רק רוצה”.
הערצתי מאד את דני .הוא הראה לי דרכים חדשות
“באמת?” אמרתי“ ,אם כך אני מתחיל מעכשיו לרוץ להתאמן .יום אחד הוא אפילו הראה לי איך לזרוק דיסקוס
כל יום” .למרות שאני היום כבר בן  ,77מעולם לא הפסקתי שהיה עשוי מגומי מוקשה .מאד השתוקקתי לזרוק את
לרוץ .אני עדין רץ חמישה מייל בכל יום .בימים בהם אינני רץ הדיסקוס ,מאחר וביליתי ערבים שלמים עם גיבוריי זורקי
בגלל נסיעות או מסיבה אחרת ,יש לי רגשי אשמה.
הדיסקוס שהיו מודבקים על קיר חדרי .אני חושב שזרקתי
המורה לחינוך גופני דני דסה
http://arielnet.com/ref/go/1048

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

שבח ווייס
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את הדיסקוס  15מטר ,בשעה שדני זרק למרחק  45מטר.
הדיסקוס התעופף במסלול שטוח ותוך כדי כך הסתובב .דגם
התנועה הזה הקסים אותי וחשבתי עליו כל היום .איזו דרך
נפלאה לשחרר את הדיסקוס .איזה שילוב קסום בין גוף וטבע,
בין חוקי הפיסיקה והתנועה האומנותית ,כמו בריקוד.

בנוסף לימד אותי דני איך להדוף כדור ברזל .התחלתי
עם כדור של  5ק”ג ,כדור נוער .כדור ברזל של בוגרים היה
במשקל  7.25ק”ג .לאחר מכן התחלתי להדוף כדור ברזל
ולזרוק דיסקוס בכל יום .עשיתי זאת בהפסקות בין השיעורים
ובכל הזדמנות אחרת.

חבר אחר שלי בהדסים היה שבח ווייס .לימים היה חבר
כנסת ויו”ר הכנסת .בנעוריו היה זורק דיסקוס מחונן .הוא זרק
למרחק של כמעט  42מטר ויכול היה בקלות להתחרות בדני.
שבח היה מבוגר ממני בכמה שנים .אני הייתי מוקסם מהישגיו
ורציתי להצליח כמוהו.

התאמנתי כל כך הרבה עד שאחד המורים הביא פעם
כדור ברזל לכיתה ואמר“ ,זה גדעון אריאל” .הרגשתי מושפל
אבל זה לא גרם לי להפסיק להתאמן .כל מה שהיה חשוב לי
היה לשפר את כישוריי הזריקה או ההדיפה שלי.
שנים אחר כך אמר אותו מורה שהוא מתחרט שהביך
אותי מול כל הכיתה .הוא רק רצה לרמוז לי שעלי להתרכז
בעוד כמה תחומים ,חוץ מספורט .זה לא עזר .מצאתי את
עצמי במגרש האימונים כל רגע פנוי ,גם בהפסקה של חמש
דקות.

ביקשתי ממנו שיגיד לי בכל פעם שהוא הולך לזרוק
דיסקוס ,ואני אצטרף אליו ואחזיר את הדיסקוס לאחר
הזריקות .הוא זרק בסגנון הישן ,אך הפתיע אותי בתוצאות
אליהן הגיע .במשך כמה שנים רצתי הלוך וחזור להחזיר את
הדיסקוס .שבח היה אדם נפלא וממש הערצתי אותו .כאז כן
בנקודת מבטי היום אני מעריך את העובדה שהוא רצה
לגרום לי להתעניין בלימודים ולהשקיע בהם יותר מאשר
עתה.
מתאמן בכדור ברזל
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מתאמן בזריקת דיסקוס
בספורט ואימונים ,אני חושב שהיה טוב יותר לו היה עוזר לי
בעידוד ולא בהעלבה.
לעומת זאת ,דני תמיד היה מוכן לעזור לי עם טיפים לגבי
הזריקה או עם תרגילים נוספים .בשלב זה של חיי כל תשומת
לב שהופנתה אליי הייתה מיוחדת ,מאחר וקיבלתי כל כך מעט
תשומת לב ,עידוד ותמיכה בעבר.
דני היה בעלים גאה של אופנוע אמריקאי גדול ,הארלי
דוידסון .הייתי מוקסם מהאופנוע והשקעתי שעות רבות
בניקויו וצחצוחו .האופנוע לא היה מלוכלך כל כך כי לדני לא
היה רישיון לנהוג בו .הייתי בן  15באותו זמן ,גבוה מספיק
כדי לשכנע את האישה במשרד הרישוי שאני בן  .16בסוף
יכולתי לנהוג עם רישיון באופנוע של דני בעוד הוא מצטרף
אלי כנוסע .איזה כיף היה לי עם המכונה המופלאה הזאת.
בערבי שבת ,אחרי ארוחת הערב ,הלכו כל המורים
והתלמידים לרקוד ריקודי עם .זה תמיד היה אירוע גדול
בהדסים .אני לא רקדתי ,הייתי ביישן מדי .אבל תמיד הלכתי
להסתכל.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

חבריי בילו את כל הלילה לאור הכוכבים תחת שמי הים
התיכון ,רוקעים ברגליהם ומפזזים ,ונהנים מהכיף ומהרעות.
חלק מהתלמידים היו רקדנים בחסד ,אבל דני דסה
עלה על כולם .כשהייתי בכיתה י’ מישהי מארה”ב באה
לצפות בריקודים .הייתה זו מרתה גרהם ,רקדנית מפורסמת
וכוריאוגרפית בעלת שם עולמי ,היא הייתה רזה ויפה עם
יכולות התבוננות וריכוז גבוהים .מרתה באה לישראל לחפש
כישרונות לבית הספר וללהקת הריקוד שלה באמריקה .הציעו
לה לחפש כישרונות כאלה בהדסים .דני התעלה על עצמו
באותו לילה ,רוקע בעקביו ,מסתחרר ,מסתובב ורוקד ,מחולל
ומפזז .הוא היה כל כך טוב שלמחרת הציעה לו מרתה גרהם
שיבוא לאמריקה והיא תממן לו מלגה מלאה .אין ספק  -חלום
של כל ישראלי וישראלית.
כך הפסדתי את שני גיבוריי ,דני ורפאל .שניהם נסעו
לאמריקה .אמריקה הפכה לחלום שלי ,זוהי ארצם של
הגיבורים( .רפאל הוא רפאל הלפרין שבמכון שלו התאמנתי).
לאחר לכתו של דני לאמריקה התמנה טומי שוורץ למורה
לחינוך גופני בהדסים .הוא היה ניצול שואה מאושוויץ.
אני נהפכתי לעוזרו .ניקיתי את חדר הכושר ,את אולמות
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ההתעמלות ואת האופנוע שלו .כל מה שביקש עשיתי בנפש
חפצה .לא הצגתי הישגים יוצאי דופן בספורט באותם זמנים,
אבל הייתי כל הזמן סביב הספורט ,עוזר לטומי במלאכתו.
בקיץ  ,1956כשהייתי בכיתה י’ ,שאל אותי טומי אם אני
מעוניין לעשות קורס מדריכים לחינוך גופני בחולון .במקרה
כזה ,אני אהיה עוזרו באופן רשמי ,אקח את הציוד למגרש
ואהיה אחראי על ארגון הפעולות שלו כמורה .אני כמובן
התלהבתי לרעיון .לעשות את העבודה הזאת במקום לעבוד
ארבע שעות משעממות ביום בבית הספר .זה חלום! אז ניגשתי
לקורס שנמשך שלושה שבועות ונראה היה לי כמו קייטנה .מי
שניהל את הקורס היה יריב אורן .יריב היה ספורטאי נמרץ
בעל שיער שחור ועיניים שמבטן חודר .הוא התמחה בהטלה
כדור ברזל וזריקת כידון.
ה “משקולות” שלנו ,עשויות מקופסאות שימורים
מלאות בטון

בנות בהדסים
הקשבתי בתשומת לב לנאמר בשיעורים והייתי
מוקסם מהמידע שקיבלתי .לראשונה בחיי למדתי אנטומיה
ופיסיולוגיה ,ולמדתי על מקצועות ספורט רבים ,כולל כדורגל
וכדורסל .הייתי מרותק ללמוד על התנועה האתלטית ואיך הגוף
האנושי משתנה ומתאים את עצמו לביצועים הספורטיביים.
בערבים שיחקנו כולנו כדורסל ,טניס ,כדורגל ומשחקים
נוספים .לא הייתי טוב במיוחד במשחקים אלה ,אך עשיתי
כמיטב יכולתי והשקעתי עם כל הלב .אחת התחרויות הייתה
הורדת ידיים .ידעתי מניסיוני בהדסים שבתחום הזה אני טוב.
אף אחד לא הצליח לגבור עלי בהורדת ידים בהדסים.
המשחקים החלו ואני הסתכלתי מהצד ,עדין לא התנדבתי
לקחת חלק בהם .היה בחור צעיר אחד בשם זיתוני ,מהגר
מאחת מארצות ערב .הוא היה גדול מכל היתר והצליח לנצח
את כולם בהורדת ידיים בשניות .החלטתי להתחרות מולו כדי
לראות כמה זמן ייקח לו להביס אותי .רציתי להרגיש את הכוח
של ידיו.

34

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

התביישתי להסתכל בפניו ושאלתי“ ,מה אני אמור לעשות
יריב היה השופט .תהיתי אם אי פעם הוא שם לב
לקיומי לפני תחרות זאת .הוא אחז בידיים של שנינו ,מבטיח שם?”
שהמרפקים על השולחן .ברגע שאמר“ ,מוכנים ,התחל!”,
יריב שאל“ ,יש איזה תחומי ספורט שאתה מתמקד
התחלנו בהורדת ידיים .נאבקנו במשך יותר משתי דקות ,בהם?”.
במלוא כוחנו .לתימהוני ולתימהונם של האחרים ,ניצחתי.
“אני מתאמן בזריקת דיסקוס ובהטלת כדור ברזל ,אבל
זיתוני היה בהלם מוחלט מאחר ואף אחד לא ניצח אותו קודם.
אני לא כל כך טוב בשניהם ”,השבתי.
הוא אפילו חיפש מתחת לשולחן לראות אם אני לא משתמש
“זרועותיך נראות חזקות דיין כדי לזרוק ”,הוא אמר ,חושב
באיזה תכסיס .הוא ביקש משחק חוזר והציע שנתחלף
במקומות .החלפנו מקומות והתחלנו שוב“ .מוכנים? התחל!” בקול רם“ .בוא ,הצטרף למועדון שלנו .אני בטוח שנמצא
פקד יריב .ניצחתי את זיתוני גם בפעם השנייה .האנשים מסביב משהו שבו תצליח”.
לראשונה בחיי אמר לי מישהו שאני טוב במשהו!
מחאו כפיים והתחילו ללחוץ את ידי .לא הבטתי בפניהם כי
הייתי נבוך וביישן.
“אני אהיה שם ”,אמרתי וחייכתי בפעם הראשונה.
כשעמדתי לחזור להדסים שמעתי קול פונה אלי“ .היי ,למעשה לא יכולתי להפסיק לחייך.
איך קוראים לך?” היה זה יריב אורן ,מנהל הקורס והשופט
כמה שבועות אחר כך קיבלתי את תעודת השתתפותי
בתחרות הורדת הידיים .אמרתי לו מי אני והיכן אני גר .יריב בקורס בחולון .השלמתי בהצלחה את כל מטלות הקורס.
סיפר לי שבנוסף על עבודתו בקורס זה הוא גם המאמן של זה היה הישג מיוחד עבורי .אני כבר לא סתם ילד מהכפר.
כפר סבא .הוא שאל אם אהיה מוכן להתאמן אצלו גם שם .אני מישהו! הייתי מאד גאה בעצמי על הישג זה .הרגשתי
שהשגתי מטרה .תעודה זו והזמנת יריב להתאמן אתו בכפר
תעודת ההשתתפות שלי בקורס מדריכים בחולון
סבא שינו את חיי.
ברגע שחזרתי להדסים סיפרתי לטומי על יריב וההזמנה
להתאמן אתו בכפר סבא .תגובתו של טומי הייתה מאד חיובית.
הוא חשב שזו תהיה הזדמנות פז בשבילי .למרות שהוא לא
אמר לי ,חשבתי שההתלהבות שלי לספורט והתוספת של
התעודה לתחושת הביטחון העצמי שלי הם שגרמו לו להגיב
כך.
בימי שלישי וחמישי נגמרו השיעורים בבית הספר בשעה
 1:00בצהריים .לרוב היה על התלמידים לעבוד ארבע שעות
במשק .טומי שוורץ אירגן שאלך באותן שעות להתאמן בכפר
סבא עם יריב .כדי להגיע לשם היה עליי ללכת קילומטר כדי
להגיע לכביש חיפה – תל אביב .משם תפסתי טרמפ .באותו
זמן זה היה מאד מקובל ובטוח לאנשים צעירים שהפרוטה לא
הייתה מצויה בכיסם לנוע בטרמפים .בדרך כלל ,תוך עשר עד
חמש עשרה דקות היה מישהו נדיב עוצר ואוסף אותי .הדרך
עד הכניסה לכפר סבא ארכה  30דקות .מכאן היו לי עוד
עשרים דקות הליכה עד לאצטדיון .זה היה למעשה מגרש
כדורגל ולידו מסלולי חול .הכל היה מוקף בספסלים .לא היו
מסלולים מודרניים בישראל בשנות ה .50
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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באותו יום שלישי ,כשהגעתי לאצטדיון ,כבר היו שם
הרבה צעירים וצעירות שרצו סביב המסלולים .חלקם התאמנו
בקפיצה למרחק או לגובה ,בעוד אחרים זרקו כידון או דיסקוס,
או הטילו כדור ברזל .הלכתי לאט אל יריב שאימן את אחד
מהקופצים.
“שלום גדעון ”,בירך אותי יריב .הייתי נבוך ועיניי התרכזו
באדמה“ .בוא ,גדעון ”,אמר יריב והניח באבהות את ידו על
כתפי .למרות שהיה מבוגר ממני רק בשמונה שנים ,עבור ילד
בן  15יריב היה אדם מבוגר ויותר מכך ,הוא היה המאמן
הראשי“ .בוא נתחיל בחימום .למה שלא תרוץ קודם כל שלושה
סיבובים סביב המגרש?” רצתי סביב המגרש שלושה סיבובים,
כמובן ברגליים יחפות ,וחיכיתי למשימה הבאה .באותו זמן
יריב הזמין את כולם לעקוב אחריו בסדרה של תרגילי חימום.
היה לי כל כך טוב להיות חלק מקבוצה ולהפעיל את גופי.
תוך כדי תרגילי החימום ראיתי בחור צעיר זורק דיסקוס
בפינה הנגדית של האצטדיון .אני חושב שהוא זרק למרחק
של  48מטר .אף פעם לא ראיתי מישהו זורק למרחק כזה.
נודע שזה היה יהודה הוז ,אלוף הנוער בזריקת דיסקוס ונציג
נבחרת כפר סבא .יריב הציג אותי לפני יהודה ואז התחיל לתת
בגיל 15
לי הנחיות כיצד לזרוק את הדיסקוס .הוא אמר לי“ ,אתה
צריך ללמוד איך לזרוק ממצב עמידה ,ורק אחר כך ללמוד
ראיתי את עצמי זורק למרחק שטרם נראה כמוהו ,וידעתי
את הפניה של הגוף” .עשיתי כדבריו בצורה הכי מושלמת
ששעות אימון רבות עוד לפניי.
שיכולתי ,ולא פסקתי מלהתאמן עד שירד הערב .היה זה אחד
כאשר הגעתי להדסים בערב כבר היה מאוחר .אחד
הימים הטובים של חיי.
מחבריי הביא לי ארוחת ערב לאכול בחדר .השינה חמקה
הייתה שקיעה יפהפייה כאשר נגמר האימון“ .גדעון ,איך
ממני ,אך לא כן המראה שלי זורק את הדיסקוס .חשבתי על
אתה חוזר להדסים? מישהו בא לאסוף אותך?” שאל יריב.
זריקות דיסקוס כל הזמן ,וכאשר הצלחתי סוף סוף להירדם,
“אף אחד לא בא ”,עניתי“ .אני הולך לתפוס טרמפים” .המשכתי לראות אותו דבר בחלום .בבוקר למחרת רציתי כבר
“ובכן ,אני אראה אותך שוב בעוד יומיים?” שאל יריב.
להיפגש עם טומי ולשאול אותו אם אני יכול לקבל דיסקוס
“כן המפקד ,אני אהיה פה!” .מעולם לא הרגשתי כל כך שיהיה ברשותי .לתימהוני הסכים טומי מיד ונתן לי את אחד
הדיסקוסים שלו .זה היה הדיסקוס אותו זרקו שבח ווייס ודני
מאושר .האושר עטף אותי כפי שלא זכרתי בכל חיי.
במשך הנסיעה בטרמפ חזרה להדסים הרגשתי כיצד דסה ,כשאני רק הסתכלתי והחזרתי אותו אחרי הזריקות.
בבוקר המחרת התחילו השיעורים כרגיל בשמונה .לקחתי
אצבעות יד ימיני בוערות כתוצאה מזריקות אינסופיות של
הדיסקוס .התביישתי לדבר עם האיש שאסף אותי במכוניתו ,לכיתה את ספריי ואת הדיסקוס שלי .מישהו שאל אותי מה זה
למרות שרציתי בכל מאודי לספר לו על היום יוצא הדופן והסברתי לו .כמו תמיד ,כולם חשבו שאני מגזים עם האובססיה
שעברתי .במקום זה ,דמיינתי את עצמי זורק את הדיסקוס שלי לאימונים.
לאותו מרחק שיהודה זרק .כמה זמן ייקח לי להגיע לכזאת
כשהייתה הפסקה בין השיעורים רצתי למגרש והתחלתי
תוצאה? שנה? שנתיים? דמעות זלגו במורד לחיי .בדמיוני לזרוק .הלל ואשר הצטרפו אלי .אני סיפרתי להם על יום
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שעניינו אותי ,ביולוגיה ,מתמטיקה ,כימיה ,טריגונומטריה
ופיסיקה.
באחת הכיתות יצרתי “פינת טבע” שבה גידלתי ארנבונים,
נחשים ,לטאות ,צפרדעים ,וכן גם פרחים וצמחים .לפינת
הטבע היה חלק בתוך הכיתה וחלק מחוץ לכיתה .המורים
עודדו אותנו לצאת ללמוד את הטבע בחוץ .להרבה תלמידים
בהדסים היו פרויקטים מסוג זה ,אבל אני נמשכתי בעיקר
למדעי הביולוגיה והפיסיקה.
אהבתי גם כימיה והייתי מוקסם מההיבטים השונים שלה.
היום בו המורה הזהיר אותנו לא לפתוח את בקבוק החומצה
הכלורית ( )HCLולערבב את תוכנו עם אבקת נתרן גופרתי
( )Na2Sהיה יום גדול בשבילי כמדען בראשית דרכו .לא
יכולתי שלא לנסות לערבב את שני החומרים האלה .התוצאה
הייתה מימן גופרתי ( )H2Sשהיה לה ריח נוראי של ביצים
סרוחות .זה היה כל כך נורא שאי אפשר היה להיכנס לבניין
במשך יומיים.

טיפוח הגוף בתל אביב ,בגיל 16
האימון הראשון שלי בכפר סבא .המשכנו להתאמן עד
שהפעמון צלצל .בכל הפסקה הלכתי למגרש להתאמן
בזריקות ,והמשכתי בנוהג זה במשך שנתיים.
למרות שהיה לי רצון עז לשפר את שליטתי בזריקת
הדיסקוס ובהדיפת כדור הברזל ,זה לא השפיע לרעה על
פעילותי כתלמיד .היה לי אותו דחף ללמוד את המקצועות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כימיה משכה גם את חברי גדעון לביא .החלטנו לבנות
לנו מעבדת כימיה פרטית בצריף ישן שנמצא קצת פחות
מקילומטר מיתר בנייני בית הספר .הצלחנו לשים יד על כמות
מסוימת של מרכיבים ויסודות ,וכמה פריטי ציוד הכרחיים.
אפילו תלינו על הקיר את טבלת היסודות של מנדלייב .כל
יסוד שהצלחנו להשיג הובא באהבה ובזהירות למעבדה שלנו.
יום אחד החלטנו ליצור ניטרוגליצרין .שנינו היינו נערים
סקרנים ואינטלקטואלים ,וחשבנו שהיה לנו רעיון פנטסטי.
ערבבנו ושקלנו ואיזנו את הכימיקלים השונים .לרוע המזל
שכחנו לשחרר את זרועות המתכת הקטנות שהחזיקו את
המבחנות .כאשר החלה התערובת לבעבע בדרכה להפוך
לניטרוגליצרין ,החלו המבחנות להתחמם יותר ויותר .כאשר
לא יכול היה גדעון לביא להחזיק יותר את המבחנות בידיים
חשופות ,הוא עזב אותן והן נפלו לארץ .שנינו פרצנו החוצה
במהירות הכי גדולה שיכולנו .ברגע שיצאנו החוצה התפוצצה
המעבדה ברעש גדול והותירה אחריה בור גדול באדמה!
אנשים מכל קצווי הדסים ,מורים ,תלמידים ,עובדים ומבקרים
רצו לאזור הפיצוץ .גדעון ואני יצאנו ללא פגע ,מלבד כמה
שערות שנחרכו ובגדים שניזוקו .הנזק העיקרי נגרם לאגו שלנו
ולמעבדה המסכנה .אין צורך לומר שאסרו עלינו בשום פנים
ואופן לבנות מעבדה נוספת.
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למרות התקרית הזאת המשכנו גדעון ואני לשתף פעולה
בשיעורי הכימיה .שנינו נהנינו מהעבודה ומהמסתורין של
המדע עצמו .גדעון לביא הפך מאוחר יותר לכימאי מבריק
בטכניון בחיפה ,ולזכותו נזקפות כמה המצאות.
הדסים היה מקום נפלא לילדים שרצו לחקור את תחומי
המדע שעניינו אותם ,לרוב בכיתות לימוד יותר שגרתיות
מהמעבדה של גדעון ושלי .אני עשיתי חיל במתמטיקה,
טריגונומטריה וגיאומטריה .נמשכתי לנוסחאות ולאנשים
שהמציאו אותן .חלמתי ללמוד בטכניון ביולוגיה ופיסיקה
בעתיד.
אחד מחסרונות בית הספר היה שהמורים לא לחצו על
הילדים ללמוד נושאים שלא עניינו אותם .אני למשל לא
התעניינתי בתנ”ך ולימודי השפה האנגלית לא משכו אותי .אף
אחד מהתחומים האלה לא נראה לי אז חשוב לחיי ,וגם לא
משך את דמיוני .בסופו של דבר ,חוסר רצוני ללמוד נושאים
אלה עלה לי הרבה בהמשך דרכי.
השיטה הישראלית להתקדמות ללימודים גבוהים מבוססת
על השיטה האנגלית .תלמידים מכל הארץ נבחנים בבחינות
בגרות זהות בכל מקצועות הלימוד .תוצאות המבחן קובעות
אילו תלמידים יוכלו להתקבל לאיזה מוסד לימודי אקדמאי.
לפיכך ,ציונים טובים בכל הבחינות הם בעלי חשיבות ,לא רק
במדעים מדויקים .ציונים גבוהים במתמטיקה וכימיה לא יכלו
לפצות על ציונים נמוכים בתנ”ך .אולי העתיד שלי היה שונה
אם הייתה שיטת חינוך אחרת.
המורים בהדסים ניסו לאזן את חוויות החיים שלנו.
נחשפנו למורים מהשורה הראשונה .המורים שהגיעו אלינו
היו אידיאליסטים והיו גם מומחים בתחומם .כך למשל היה
לנו מורה בעל שם עולמי לפיסיקה שעבד בשדה אחרי שעות
ההוראה ,כי זו הייתה דרכו לעזור לעולם.
פעם שוחחתי עם אחד המורים המבוגרים בשעה שהיה
עסוק בתיקון הגדר במכלאת בעלי חיים .שאלתי אותו מה
עשה בטרם עלה לישראל.
“לימדתי היסטוריה ופילוסופיה באחת האוניברסיטאות
הגדולות באירופה” הוא ענה.
“אז מדוע עכשיו אתה מתקן גדר בבית ספר פנימייתי?”
שאלתי.
תשובתו השאירה אותי המום“ .כי ישראל זקוקה לי
שאתקן את הגדר ,לא שאלמד באירופה”.
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מורה אחר היה כנר מחונן שלימד מוסיקה .לרוע המזל,
לא היינו מודעים לגדולה ולעומק של המורים שלימדו אותנו,
אבל במבט לאחור הבנו כולנו כמה ברי מזל היינו ,הילדים
הפגועים והאבודים של ישראל.
במסגרת החיים המאוזנים של לימוד ,עבודה ופעילות
גופנית ,המשכתי להתאמן בכדור ברזל ודיסקוס .הקדשתי את
עצמי לענפי ספורט אלה בכל מאודי .פעם אחת זריקה לא
מוצלחת גרמה לדיסקוס לפגוע בזכוכית של חלון .ניקיתי את
השברים וחזרתי ללא היסוס להמשיך להתאמן בזריקות.
כעבור יומיים חזרתי לכפר סבא ויריב היה מופתע
מהתקדמותי .כשהוא ראה עד כמה היו אצבעותיי פגועות
ומשופשפות מהמרקם של הדיסקוס ,הוא הציע לעשות שינוי.
“למה שלא ננסה לשפר את הדיפת כדור הברזל שלך?”
הוא שאל.
“בהחלט!” ,עניתי.
ראשית לימד אותי יריב איך להדוף מעמידה .ביליתי את
כל שארית היום בהדיפת כדורים בשיטה בה לימד אותי .הייתי
מאושר להיות במקום הנפלא הזה ,והייתי מאד שמח שאדם
מבוגר מעודד אותי.
המשכתי להתאמן כל יום ,רצתי למרחקים הולכים וגדלים
והתאמנתי על ספרינטים .המשכתי להרים משקולות בתוכנית
מיוחדת שהייתה מיועדת לתנועת הזריקה .לאחר כמה חודשים
שמתי לב להבדל עצום בכל משימה .הרמת המשקולות הפכה
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קלה יותר .לאחר שנה של אימונים בלתי פוסקים ,הבנתי שסוד  16לוחמי אצ”ל ו  3חיילי צה”ל .המקרה הזה כמעט הביא
ההצלחה הוא התמסרות למשימה ואימונים יעילים.
למלחמת אזרחים בין האצ”ל וצה”ל .אבי רתח מזעם כשהוא
הייתי לגמרי אובססיבי להשיג את מטרתי ,לייצג את ראה את הרובה הישן שהבאתי מהים .הוא לא רצה שום
מזכרות שיזכירו לו כיצד אנשים אלה נשחטו בחוסר רחמים
ישראל במשחקים האולימפיים הקרובים ב 1960ברומא.
למרות שלא נזקקתי לעידוד נוסף ,שיניתי גם את שמי ל על ידי האידאולוגיה של הפלמ”ח .המקרה הזה עזר לי להבין
טוב יותר את על הלהט של הרגשות הפוליטיים בישראל
.1650
באותם זמנים ,ואת הרקע למצב שהמשיך להשפיע על כולנו.
“איזה מין שם זה?” שאל אותי אחד מחבריי.
השם שבחרתי לי ,”1650“ ,היה אולי נושא לבדיחות
עניתי“ ,זה מובן מאליו .אני הולך להדוף כדור ברזל
למרחק  16מטר ,ולזרוק דיסקוס למרחק  50מטר .תוצאות של חבריי לספסל הלימודים ,אבל הדגים היטב את הכוח של
אלו ישברו את השיאים הישראלים ואז אוכל לייצג את ישראל חשיבה חיובית ושל מסירותי לנושא .הייתי נחוש להשיג את
המטרה אבל גם לתבוע את השם כמייצג את הנחישות הזאת.
באולימפיאדה .לכן מעכשיו קוראים לי .”1650
בינתיים המשכתי גם לגבוה ולהתחזק .בימי החופשות,
“גדעון ,אני לא אקבל את העבודות שלך עם אתה חותם
בשם הזה” אמר לי המורה שהלבין את פניי עם כדור הברזל כשיצאתי לתל אביב עם חברים ,עדין התאמנתי במכון הכושר
בפעם הקודמת“ .אני לא מכיר אף אחד ששמו  ,1650אנא של רפאל הלפרין .אחד המאמנים שם היה מסור אף הוא
חתום בשמך האמיתי אם אתה רוצה שיבדקו לך את העבודות” להרמת משקולות ושמו היה דין .הוא עזר לי רבות ועודד אותי.
“אז אל תבדוק .זו בחירה שלך .בכל מקרה זהו שמי” ,כוחי ומבנה גופי גדלו והשתפרו ,דבר שהגביר את בטחוני
העצמי .נראיתי כגבר השוקד על פיתוח גופו ,בהשוואה לילד
עניתי.
למורה הזה ולי היו הרבה חילוקי דעות במשך שנותיי הקטן והצנום שהייתי.
בהדסים .מאבק אחר התחולל סביב הסיכה שאבי נתן לי.
בבית הספר המשכתי להתאמן בזריקה בכל הזדמנות.
למרות שאבי ואני לא היינו קרובים ,הוא נתן לי סיכה של תרגלתי את גלישת הגוף לפני הדיפת כדור הברזל תוך כדי
האצ”ל ועליה יד אוחזת רובה על רקע ארץ ישראל השלמה הליכה לחדר האוכל .תרגלתי את סיבוב הגו בזמן זריקת
(כולל ירדן) והכתובת“ :רק כך” .זו הייתה הדרך שלהם לבטא הדיסקוס תוך כדי לכתי לעבודה במשק .לכולם היה נראה
את עמדתם כיצד יש לסלק את הבריטים מהארץ .ענדתי את שהשתגעתי ,אבל הטכניקה שלי המשיכה להשתפר כל הזמן.
הסיכה הזאת בגאווה ובהתרסה ,מפני שהיא ביטאה דרך אחת יום שלישי אחד כשהלכתי עם יריב לתחנת האוטובוס אחרי
בה יכולתי להביע את הערצתי לאבי .המורה היה בפלמ”ח ,האימון בכפר סבא ,דיברנו על תוכניותיי .הוא אמר לי שהוא
ותפיסת העולם של הפלמ”חניקים הייתה מנוגדת לחלוטין רוצה שאתחיל להתחרות במפגשים הבאים .שאלתי אותו אם
לזו של האצ”ל .בסופו של דבר היה הפלמ”ח הגוף שממנו
הוא חושב שיש לי סיכוי לשבור את השיא הישראלי ולייצג
התפתח צה”ל .אין פלא שהמורה סלד מהסמל של האצ”ל
את ישראל באולימפיאדה.
שניבט מחולצתי .מאחר וקיבלתי כל כך מעט דברים מאבי,
יריב לקח את ידי והניח אותה על לוח ליבו ,ואמר“ ,גדעון,
היה לי חשוב לשמור על הסיכה.
אם תרצה מספיק תוכל להשיג את זה” .בשבילי זה היה כמו
נוכחתי בדוגמה נוספת להבדלי הגישות בחברה הישראלית
מסר מאלוהים .עוד לילה ללא שינה עבר עליי .בסוף נרדמתי
כששחיתי בחוף תל אביב ומצאתי רובה חלוד וישן .הוא שקע
בים כשהאונייה אלטלנה טבעה מול חופי תל אביב .הייתה וחלמתי שאני אוחז את הדיסקוס וכדור הברזל במיטה.
מבלי שאדע ,יצר יריב קשר עם מנהל בית הספר שלי
זו אונייה שהביאה נשק לאצ”ל .היא הגיעה לארץ אחרי
קום המדינה .ההנהגה של המדינה החדשה דרשה מהאצ”ל כדי ללמוד על משפחתי ,ובזמנו החופשי ביקר אצל אבי .הוא
למסור את הנשק לצה”ל .אין יותר מחתרות נפרדות כמקודם .אמר לו שאני ילד טוב וחרוץ וספורטאי מסור ונלהב .הוא
עכשיו אנחנו צבא אחד .האצ”ל סירב והאונייה הופגזה וטבעה הפציר באבי שיתמוך בי במאמצי .כפי הנראה ,אבי אימץ את
מול חופי תל אביב .בעימותים בין צה”ל ולוחמי האצ”ל נהרגו הרעיון הזה ,אם כי לא בלב שלם .אבי לא יכול היה לקבל את
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הרעיון של לזרוק ברזלים ,כפי שהוא קרא לזה ,אך הפסיק להפריע לי
במאמציי בתחום הספורט או בקורסים שהתחלתי ללמוד.
חבריי לכיתה התחילו לשים לב לשינויים שחלו במבנה גופי.
הגישה שלי החלה להיות חיובית יותר ככל שהשגתי ביטחון עצמי
רב יותר .הם התחילו להריע לי כשהצגתי את יכולותיי בכדור ברזל
ובדיסקוס .כמה מהם נסעו אתי לכפר סבא להתאמן בענפי ספורט
אחרים .הילל .מרים ואסא הפכו לאצנים רציניים.
יריב ארגן תחרות ארצית למבוגרים .נחשבתי עדין לנער ולא
יכולתי לקחת בה חלק .אבל נודע לי שאורי גלין ,אלוף הארץ בדיסקוס
עתיד להתחרות בתחרות זו .אזרתי את כל האומץ שהיה לי והלכתי
לדבר עם איריס ,הבלונדינית שאהבתי בסתר .ידעתי שאורי גלין היה
קרוב רחוק שלה.
היא הייתה בחדרה .נקשתי על הדלת“ .היי ,גדעון” ,היא אמרה.
ניגשתי ישר לעניין ,כך יש פחות מרווח לטעויות“ .את רוצה לבוא
איתי לכפר סבא לתחרות באתלטיקה? אורי גלין יהיה שם ויתחרה
בזריקת דיסקוס” .להפתעתי היא הסכימה.
ביום התחרות עלינו על אוטובוס לאצטדיון .יריב קיבל את פנינו
וברך אותנו לשלום .זה גרם לליבי לצהול משמחה ועזר לביטחון
העצמי שלי ,בעיקר מפני שישבתי עם בחורה לצידי! במשך המפגש
לא האמנתי עד כמה נאה היה אורי גלין .הוא שבר את השיא הישראלי
בתחרות זו והעלה אותו ל  48.03מטר .כל העיתונאים נדחפו לראיין
אותו ,והוא היה מוקף על ידי צלמים.
פניתי לאיריס“ .את מסכימה לעשות לי הכרה עם אורי?”
“כמובן” ,ענתה במתיקות.
כשנגמרה התחרות ניגשנו אליו .הוא חיבק אותה ואמר“ ,היי
איריס חמודה ,כמה אני שמח לראות אותך כאן”.
“אורי ,תכיר את גדעון ,חבר שלי מהדסים” ,היא אמרה .אורי
לחץ את ידי ואני התרגשתי ושמחתי .הייתי בשוק מעצם העובדה
שלחצתי את היד לאלוף ישראל בדיסקוס.
איריס ואני חזרנו באוטובוס להדסים ,והגענו רק אחרי החשיכה.
זה היה יום ארוך אבל שנינו נהנינו ממנו בטירוף .הודיתי לאיריס על
שהסכימה להציג אותי בפני אורי.
היא חייכה אלי ושאלה ”,ובכן גדעון ,מתי אתה הולך להתחרות
נגדו?”
צחקתי ועניתי עם כל הביטחון של הנעורים“ ,בקרוב! אני גם
עומד לשבור את השיא שלו!”.
“בסדר ,אם כך” ,היא הנידה את ראשה“ ,מאחלת לך הצלחה”.
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לגבי החיים בהדסים המשיכו כמקודם ,והיו מלאים
בלימודים ,עבודה ,מאמצים ספורטיביים ,והנאה עם חבריי.
כולנו היינו מלאי אנרגיה ,בעיקר הבנים ,לפעמים באופן מוגזם.
אחת ההרפתקאות שלי הייתה קשורה לחברי ,מומי .שנינו
ביקרנו לעיתים קרובות את דודו של מומי ,ובלילה כשהדוד
נרדם היינו שואלים את מכוניתו .שוטטנו בארץ כשאנחנו
נוהגים להנאתנו במכונית ,חוקרים ורואים כל מיני דברים,
למרות שלא הייתה לנו תוכנית מה לראות ומה לעשות .באופן
מתאמנים במכון ווינגייט

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

מפתיע הדוד והמוסכניק שלו לא הבינו אף פעם איך מיכל
הדלק מתרוקן מעצמו! יום אחד החלטנו מומי ואני להיענות
לאתגר הגדול מכולם – לבקר בפטרה .פטרה היא אתר
ארכיאולוגי והיסטורי מפורסם וידוע מאד בירדן .רוב הבתים
שם חצובים באבן החול האדומה והיפה של ההר .זה היה מקום
ששווה לבקר ולראות אותו ,חוץ מהעובדה שלישראלים אסור
לבקר בירדן .שתי המדינות היו אז במצב מלחמה .בשביל שני
בני עשרה זה היה הישג לא נורמלי אם יכולנו להגיע לפטרה,
לחזור ולהביא הוכחה שבאמת היית שם.
המקום נקרא גם סלע אדום ,ועם שיבוש קל הפך בפי
הישראלים ל”הסלע האדום” .סיפורי גבורה ואגדות נקשרו
סביב המקום הזה ,ומבחן האומץ האולטימטיבי של הצבר
הישראלי היה להגיע לסלע האדום ולחזור בחיים .רבים נהרגו
בדרך .חיים חפר כתב עליו שיר שהפך מאד פופולרי באותם
ימים .הוא מתחיל במילים“ :מעבר להרים ולמדבר
אומרות האגדות ישנו מקום
שאיש ממנו חי עוד לא חזר
והוא נקרא הסלע האדום”.
ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון אסר על השמעת
השיר ברדיו ,כי חשש שהוא יעודד אנשים נוספים לצאת
למסע המסוכן.
הגענו לגבול בין שתי המדינות בלילה חשוך ,זחלנו מתחת
לגדר הגבול וחלצנו את נעלינו .החיילים הירדנים שפטרלו
באזור ידעו שיהודים הולכים עם נעלים ,ואם מישהו משאיר
עקבות של רגליים יחפות הוא בטח בדואי מאחד השבטים
בסביבה .הלכנו קילומטרים רבים והגענו לנקיק התלול של ואדי
מוסה .היינו קרובים מאד ליעד ,אבל לא קרובים דיינו .לפתע,
מעל המצוק ,החלו חיילים ירדנים לירות לעברנו .הסתובבנו
ורצנו הכי מהר שיכולנו .לא הסתכלנו לאחור והתפללנו שלא
ניתפס או שלא יצליחו לפגוע בנו .באורח פלא חזרנו בשלום
לגבול .זחלנו שוב מתחת לגדר ופגשנו כמה ישראלים ממשמר
הגבול .פחדנו מהם לפחות כמו מהחיילים הירדנים ,כי ידענו
שהם יחזירו אותנו להדסים ונקבל עונש גדול יותר .למרבה
המזל של מומי ושלי ,בבית הספר כולם נשמו לרווחה ונרגעו
שחזרנו בחיים ,והעונש שקיבלנו לא היה נורא כל כך.
באחת השבתות ,בעקבות נסיעתי עם איריס לפגוש את
אחד מגיבוריי ,אורי גלין ,אירגן טומי תחרות פנימית בהדסים.
התחרות הייתה מיועדת לתלמידי הדסים בלבד .הייתי אז תלמיד
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י”א .זה היה אירוע מיוחד .כל ילדי הדסים באו לחזות בתחרות
האתלטיקה הראשונה בכפרם .היו שופטים והמסלולים סומנו
בגיר לבן .כולם חיכו נרגשים לתחרות .אני התחריתי בכדור
ברזל ודיסקוס נגד חברים מכיתתי ומכיתה י”ב .הייתי כל
כך נרגש שידיי רעדו .זריקת הדיסקוס הראשונה שלי הניבה
תוצאה של  42.35מטר .מספיק רחוק כדי לנצח בתחרות זו,
אבל לא כדי לשבור שיא ארצי.
בבוקר המחרת דיווחו עיתוני הספורט בישראל על
התוצאה שהשגתי בכדור ברזל:
“בתחרות אתלטיקה בהדסים הושגו תוצאות יוצאות מן
הכלל .גדעון אריאל ,בן  ,17שבר את השיא הישראלי בכדור
ברזל כשהדף למרחק  16.55מטר”.
בכדור ברזל ובדיסקוס ניתנו ששה ניסיונות לכל מתחרה.
האירוע התחיל בהדיפת כדור ברזל .בהדיפה הראשונה הייתי
עצבני ונפסלתי .בשנייה הגעתי ל  13מטר .בשלישית וברביעית
נפסלתי שוב .אשר ,בן כיתתי ,הוביל עם  13.5מטר .ידעתי
שאשר היה גדול ממני פיסית ,אבל האמנתי שהטכניקה שלי
תוכיח את עצמה ואני אוכל לנצח.

בנקודה זו .אך הייתה עוד הדיפה אחת לכל מתחרה .המנצח
היה מי שהשיג את התוצאה הטובה ביותר באחת מההדיפות
שלו .לא קיוויתי שאחד מהמתחרים האחרים יכשל ,רק שאני
אגיע לתוצאה הטובה ביותר שלי .לאחר שכל האחרים הדפו
את ההדיפה השישית שלהם ,עדין הובלתי על כולם .הגיע תורי
להדיפה שישית .לא היה לי מה להפסיד ,בכל מקרה הניצחון
היה שלי .התרכזתי והשקעתי את כל יכולתי בהדיפה אחרונה
זו .הכדור יצא מידי והמשיך לרחף כאילו אין לו כוונה לנחות
על האדמה .הקהל עצר את נשימתו כאיש אחד ,והכדור נחת.
לא האמנתי :התוצאה הייתה  16.55ואני שברתי את השיא
הישראלי לנוער!
חמש שנים של אימון בלתי פוסק נשאו פרי .הרגשתי
שקיבלתי פרס על מסירות והתמדה באימונים .השתוקקתי
לספר ליריב על הצלחתי .כשהוא שמע על השגי ,הכניס אותי
יריב לנבחרת האתלטיקה של כפר סבא .גם טומי ,המורה שלי
לחינוך גופני ,היה גא בי .הילד הזה ,שהוא שלח לפני כמה
שנים לקורס כדי שיהיה עוזרו ,הפך לספורטאי הטוב ביותר
שלו.

אני זוכר שרציתי שדני דסה ישמע על זכייתי ,כי הייתי
ההדיפה החמישית שלי הייתה יותר מ 14מטר ,כך שעברתי
את אשר .בנוסף ,היה זה השיא של הדסים .הייתי די מרוצה חייב לו כל כך הרבה על עזרתו והדרכתו בשנים הראשונות.
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נבחרת ישראל באתלטיקה בקפריסין
רציתי להודות לו ,ולספר לו שסוף סוף השגתי יעד ראוי שהוא
היה מעריך .כתבתי לו את המכתב הבא:
קיבלתי את כתובתך משימלה ומייד ישבתי כדי לכתוב לך
את המכתב הזה .אני מאחל לך כל טוב ומקווה שאתה מרוצה.
שמעתי שיש לך חיים טובים בארה”ב .אני מקווה שבעוד כמה
שנים ניפגש שם .האם אתה ממשיך עם הספורט? אני לא
הפסקתי להתאמן ולו ליום אחד .התקדמתי מאד בזריקות שלי.
במשחקי המכביה זכיתי במדליית זהב על הדיפת כדור ברזל
לנוער 15.63 ,מטר .בזריקת דיסקוס זכיתי במדליית כסף,
 43.72מטר .באימונים שברתי את השיא הישראלי16.21 ,
מטר .לאחר המכביה אהיה כבר בוגר ואתחרה בהדיפת כדור
ברזל של  16פאונד ( 7.25ק”ג) .אומרים לי שיש לי צ’אנס
להצליח ,ומאחר ואני מהיר יותר בדיסקוס מאשר בכדור
הברזל ,אני מניח שעם הדיסקוס אצליח יותר .עד כה זכיתי
כבר ב  30מדליות העונה .בתחרות פנימית בהדסים שברתי
את השיא עם  16.55מטר .מעולם לא הביסו אותי בכדור
ברזל .עם הדיסקוס הייתי רק פעם אחת מספר  .2קשה לי
מאד להתאמן עכשיו כי אני בכיתה י”ב .היית צריך לראות
אילו שינויים עבר גופי .אני שוקל כבר  86ק”ג .אני לא שמן
וגובהי  1.8מטר .אני מקווה שתענה למכתב זה .בקרוב אשלח
לך תמונות .בהדסים אין שינוי בתחום החינוך הגופני מאז
שעזבת .הוסיפו פנסים במגרש הכדורסל .יש מורה חדש
לחינוך גופני ,שמו טומי שוורץ .הוא היה מציל בקיץ  .הוא
משחק כדורעף והביא הרבה דברים להדסים ,ביניהם את
אגנס קלטי ,מי שהייתה אלופת העולם בהתעמלות וזכתה ב
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

אני זוכה במקום השני ואורי במקום הראשון
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נבחרת ישראל באתלטיקה באתונה ,יוון.
גבוהים בביולוגיה ,פיסיקה ,ומתמטיקה בבחינות הבגרות ,וכן
גם במבחני הגמר שלי בהדסים .אבל הציונים שלי בתנ”ך,
ספרות ואנגלית היו נמוכים למדי .למרות ההישגים המרשימים
שלי במדעים מדויקים לא התקבלתי לטכניון.

 5מדליות זהב באולימפיאדה עבור נבחרת הונגריה .ההארלי
דוידסון שלך כבר לא כל כך נקי כפי שהיה כשטיפלתי בו .שימי
רוכב עליו .אני מקווה שתענה למכתב זה .כל מה שהשגתי
היה בזכותך .כמה טוב להיזכר במסורת האימונים שלנו ליד
בבית חנון ,כשהרמנו משקולות וזרקנו כדור ברזל ודיסקוס.
יריב ,שעדין היה המאמן שלי בכפר סבא ,הציע שאגש
לעולם לא אשכח.
לתוכנית דו שנתית של לימודי חינוך גופני במכון ווינגייט .היה
מאחל לך כל טוב ,תלמידך גדעון אריאל.
עליי לעבור מבחן פסיכומטרי לשם כך .אני לא זוכר מה שאלו
ב  1979ביקרתי את דני כשטיילתי בקליפורניה .באותו שם ,אבל נכשלתי במבחן .בזכות השתדלותו של יריב קיבלו
ביקור הוא ניגש לאחת המגירות ושלף משם את מכתבי .אותי לתוכנית.
הוא שמר אותו במשך  21שנים .הייתי מאד נרגש מחברותו
לאחר הדסים חזרתי לגור עם אבי .לא דיברנו הרבה ,אבל
ותשומת ליבו כאשר הייתי צעיר והלום .עכשיו ,ב  ,1979הייתי כל כך עסוק שהמצב היה נסבל .במשך השנה הראשונה
התרגשתי שוב כשראיתי שהוא שמר את המכתב שלי.
עשיתי את דרכי כל בוקר באופניים למכון ווינגייט מדירתנו
כאשר סיימתי את הדסים הייתי כבר ספורטאי מוכר בתל אביב .בווינגייט למדתי כמה תחומים מוכרים וכמה
למדי .חלומי היה להתקבל ללימודים בטכניון .היו לי ציונים שהיו לי חדשים .למשל סטטיסטיקה ,אנטומיה ,פיסיולוגיה,
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פסיכולוגיה וקינזיולוגיה (חקר המכניקה והאנטומיה של
השרירים) .את כל אחר הצהרים ביליתי באצטדיון תל אביב,
מתאמן שלש עד חמש שעות ביום .הייתי מסור ללימודיי וכן
להמשך טיפוח יכולותיי האתלטיות .באותו זמן הבנתי שאני
זקוק לשני תחומים אלה כדי להצליח.
בשנה השנייה שלי בווינגייט ,עבר המכון למשכנו החדש
ליד נתניה ,סמוך לחוף הים ,בערך  20ק”מ צפונה מתל אביב.
היינו שלושים סטודנטים משנים א’ ו ב’ .כולנו גרנו במעונות,
ישנו ,אכלנו ולמדנו בווינגייט.
הלימודים בווינגייט התרכזו קודם כל באנטומיה של גוף
האדם ,בעיקר החלקים המעורבים בהיבטים הביולוגים של
אימון ובמכניקה של תנועה .את רוב הנושאים למדנו מספרי
לימוד באנגלית .אחד מהם שהשפיע עלי במיוחד היה המכניקה
של האתלטיקה שנכתב על ידי ג’פרי דייסון.
אני במקום שני ליד האלוף העולמי גובנר ,במכביה
1961

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

התחרויות ביוון .1959 ,שבירת השיא הישראלי ב
 51.55מטר .הפעם הראשונה בישראל שמישהו
עבר את ה  50מטר .המנצח בדיסקוס היה קונדיס,
אלוף אירופה
קדם אולימפיאדה ,נשברו שיאים בכדור ברזל
ובדיסקוס
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לפי דבריו של ג’ון דיסקין ,אחד מתלמידיו הטובים של
דייסון ,הוא הקדיש את חייו כדי להפוך את אימון הספורטאים
למדע ,וכדי לחשוף את השרלטנים שכל מה שידעו להגיד היה,
“עשה זאת שוב ,אבל התאמץ יותר” .הפרס על שם ג’פרי
דייסון של החברה העולמית לביומכניקה בספורט ()ISBS
הוא על הכרה בתרומתם של מדעני ספורט ,אשר בקריירה
שלהם גישרו על המרווח שבין מחקרים בביומכניקה לספורט
מעשי .זהו הפרס היוקרתי ביותר של ה  ,ISBSכי זוהי הכרה
בפרטים שביטאו ונשאו על גבם את המטרות הראשוניות
של החברה .הזוכה בפרס ג’פרי דייסון נושא את ההרצאה
הראשונה בפתיחת הכינוס השנתי של החברה העולמית.
בפעם הראשונה הייתי מודע לקשר בין הפיסיקה,
המכניקה והגוף האנושי .אפשר לנתח כל תנועה של ספורטאי
על מרכיביה השונים כדי לקבוע את הגבול הפיסיקלי השולט
בתנועה .הבנתי שאני יכול לצלם את תנועותיי ,וללמוד על
פי התמונות מהי הדרך הטובה ביותר לשפר את הטכניקה
שלי .הספר הזה היה התנ”ך שלי בשנים הבאות .הגורמים
הביומכניים הם ההיבטים החיוניים של כל תנועה אתלטית.
במילים אחרות ,אתה יכול להיות עצוב ומדוכא עם מכניקה
מושלמת ,ועדין לנצח .הבנתי שאם מצבך הנפשי מצוין ויש
לך את כל הרצון בעולם לנצח ,אבל הפיסיקה של תנועתך לא
נכונה ,אתה תגמור כמפסיד מאושר.
זמני בווינגייט התחלק בין לימודים ,אימונים עם נבחרת
ישראל באתלטיקה ,ותחרויות .אחת התחרויות הארציות
הראשונות התקיימה בקפריסין .לא הייתי הראשון בהודפי
כדור הברזל באותה תחרות .ההודף הטוב ביותר היה אורי
זוהר ,עמית למקצוע שהיה שלש שנים מבוגר ממני .הוא
החזיק בשיא הישראלי בכדור ברזל.
תחרות אחרת התקיימה ביוון ,והתרגשתי מאד מאחר
והיא התקיימה באתונה ,באצטדיון השיש בו החלו המשחקים
האולימפיים המודרניים ב  .1896המשמעות ההיסטורית
של המקום הייתה רבת משמעות עבורי ,כי חלמתי לייצג את
ישראל במשחקים האולימפיים.
בכל אירוע אתלטי יש מינימום מסוים של מרחק או זמן
שצריך לעבור .במשך תחרות זריקת הדיסקוס באתונה זרקתי
רחוק יותר מהמינימום הנדרש ,ועברתי את השיא הישראלי
עם  51.55מטר .עשיתי היסטוריה אישית במקום היסטורי.
השיא שלי בדיסקוס היה כרטיס הכניסה שלי למשחקים
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האולימפיים ברומא שהיו אמורים להתקיים ב .1960
ברגע שהוכרזה התוצאה שלי באופן רשמי ,יריב ויתר חבריי
לנבחרת פרצו למגרש ,חיבקו אותי והריעו לי לכבוד הצלחתי
המופלאה .למרות ההתלהבות של כולנו סיימתי את אותה
תחרות רק במקום שלישי ,כאשר קונדיס מיוון היה במקום
הראשון עם  56מטר .זו הייתה הזריקה הטובה ביותר שלי
והיא כאמור העניקה לי את האפשרות להגיע לאולימפיאדה.
ליבי ניתר בי משמחה! חלק מהשם שלי “ ”1650התגשם
והייתי נרגש אחרי כל שנות המאמץ!
התחרויות המשיכו גם בשנים הבאות .למרות שהחזקתי
בשיא הישראלי בדיסקוס מאז  ,1958יכולתי לשפר את
התוצאות שלי במשך השנים .אבל בכדור ברזל החזיק עדין
אורי זוהר את השיא הישראלי עם  15.98מטר.
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התחרויות ביוון .1959 ,שבירת השיא הישראלי ב 51.55
ב  ,1960לפני אולימפיאדת רומא ,ערכה ישראל
תחרויות קדם אולימפיות כדי לקבוע מי יישלח לייצג את מטר .הפעם הראשונה בישראל שמישהו עבר את ה  50מטר.
המדינה .מאחר וכבר החזקתי בשיא הישראלי בדיסקוס ,המנצח בדיסקוס היה קונדיס ,אלוף אירופה
קיוויתי שאמשיך להצטיין כדי להישלח לאירוע .מכל מקום,
הגיע זמן משחקי הקדם אולימפיאדה .מקצה כדור הברזל
עכשיו התאמנתי על מנת לשבור את השיא הישראלי בכדור היה אמור להתקיים בשישי אחה”צ ,לפני כניסת השבת,
ברזל .אחרי הכל ,עדין הייתי “מר  .”1650אורי זוהר היה ותחרות הדיסקוס בשבת .כמו תמיד ,העיתונאים ראיינו
מתחרה רציני .הוא היה חבר טוב ,כי היינו שנינו בנבחרת את המתחרים .אני הצהרתי שאני עומד לשבור את השיא
ישראל והתחרינו כנגד מדינות אחרות .לעיתים קרובות דיברנו הישראלי בדיסקוס ובכדור ברזל .עיתוני הספורט הכתירו אותי
על היתרונות והחסרונות של טכניקות שונות שיכולנו לנקוט בתואר “גדעון השחצן”!
בהן .אורי הדף בטכניקה מסורתית ,עם גלישה מהצד .אני
ביום שישי בתחרות כדור הברזל ,לכל מתחרה ניתנו שש
אימצתי את הטכניקה של הגיבור שלי ,פרי או’בריין .התחלתי
הדיפות .התוצאה הקובעת היא הטובה ביותר .אורי זוהר
את רצף התנועות עם גלישה מהחלק האחורי של המעגל,
הוביל אחרי ארבעה סיבובים .אבל בסיבוב החמישי שברתי
כשפניי מופנות אחורה .זה אולי היה נראה מוזר ולא רגיל
את השיא שלו כשזרקתי  16.28מטר .הייתי הספורטאי
להתחיל את ההדיפה ממצב כזה ,אבל זה עבד לאו’בריין ,אז
הישראלי הראשון שעבר את ה  16מטר .זו הייתה הזריקה
קיוויתי שזה יעבוד גם לי.
הרחוקה ביותר באירוע ,כך שהוכרזתי כמנצח בכדור ברזל.
בזמן האימונים כשכולנו מתמקדים במאמצים לקראת
השם שבחרתי לי “ ”1650הצדיק סוף סוף את עצמו! אורי,
התחרויות הקדם אולימפיות ,שלחה מחלקת המדינה של
חברי לצוות ,לא האמין שהוא הובס .הוא היה משוכנע שהוא
ארה”ב יועץ ,לירוי ווקר ,כדי לעזור לנו ולאמן אותנו .מאוחר
עומד לנצח והוא ייסע לרומא .כשהלכתי לחדר ההלבשה
יותר היה מר ווקר המאמן האולימפי של ארה”ב .ברגע
אחרי התחרות אמרו לי שהוא בכה .היה לי חבל על אורי,
שגיליתי כמה ידע יש לו על תחום הספורט שלי ,נדבקתי אליו
כמו צל .עקבתי אחריו לכל מקום שהלך ,מקשיב לדבריו ושואל אבל הייתי גאה מאד בעצמי ,שהצלחתי להגשים את המשאלה
שאלות .אני חושב שהוא התרשם מהדבקות שלי במטרה ,כי שלי מהילדות המוקדמת .ביום שלמחרת שברתי את השיא
הוא הקדיש לי זמן נוסף כדי לעזור לי להבין את הבסיס של של עצמי על ידי זריקת דיסקוס ל  52.78מטר .שתי הזריקות
הזריקה .לא היה לנו בישראל מאמן עם כמות כזאת של ידע .השלימו את שמי .”1650“ ,לאחר אימונים מפרכים ובלתי
יריב אורן היה מאמן מוכשר והוא החדיר בנו מוטיבציה ,אך פוסקים יכולתי לחזור לשמי הקודם ,גדעון אריאל .באותו זמן
הייתה חסרה לו המומחיות הטכנית .המאמן ווקר היה מתקדם לא ידעתי שהשיא שלי יחזיק  30שנה ,עד  .1990הוא נשבר
יותר מכל המאמנים הישראלים בטכניקה ובשגרת האימונים לבסוף על ידי ספורטאי מדור אחר של זורקי דיסקוס.
לאחר  57שנים ,מ 1960ועד  ,2017אני עדין החמישי
הנדרשת .העצות והאימון שלו עזרו לי לשפר באופן דרמטי
ברשימת מחזיקי השיא הישראלי בדיסקוס.
את כישוריי ,ובעיקר את הדיפת כדור הברזל.
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אצטדיון אולימפי ברומא

http://arielnet.com/ref/go/1053

סוף סוף הגיע היום בו עלו הספורטאים הישראלים על האחרים במשלחת .חלומי ארוך השנים לייצג את ארצי קרם
המטוס לרומא למשחקים האולימפיים .חברים ובני משפחה עור וגידים.
באו להיפרד ולאחל לכולם בהצלחה .היה זה רגע מיוחד
האולימפיאדה ברומא הייתה האולימפיאדה ה 14מאז
עבורי לראות את חבריי שם .אלה היו החברים שצחקו לי
כשהצהרתי שאני אייצג את ישראל באולימפיאדה .עכשיו הם החלו המשחקים האולימפיים המודרניים למרבה ההפתעה,
רומא אירחה את המשחקים האולימפיים באיחור של 54
היו גאים בי והתרגשו איתי.
נשאתי איתי את התיק למשחקים האולימפיים ובו שנים .היא הייתה אמורה לארח את האולימפיאדה כבר בקיץ
מדי הייצוגיים ובגדי התחרות ,כפי שקיבלו כל הספורטאים  ,1908אבל לטבע היו תוכניות אחרות .ב  1906הייתה
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ווילמה רודולף מנצחת במרוץ
http://arielnet.com/ref/go/1052

התפרצות וולקנית של הווזוב ,ורומא נאלצה להעביר את
הכבוד לארח את המשחקים ללונדון.
אבל עכשיו אף הר געש לא התפרץ ולא הפריע
למשחקים .אצטדיון אולימפי נבנה לאחרונה ,והוא היה מיועד
לטקסים כמו גם לתחרות אתלטיות .ארמון ספורט מיוחד
נבנה למשחקי פנים ,כמו כדורסל .כמה אתרים היסטוריים
שוקמו ושופצו כדי להתאים לתחרויות .אתרים אלה כללו
את בזיליקת מאקסנטיוס לתחרויות האבקות ,ומרחצאות
קרקאלה לתחרויות התעמלות .המרתון היה אמור להתחיל
בדרך אפיה ולהסתיים בקשת קונסטנטין.

במרוץ המרתון היה זה אבבה בקילה מאתיופיה שניצח והיה
לאפריקאי הראשון שזוכה במדליית זהב .מבין הספורטאיות
בלטה האצנית האמריקאית וילמה רודולף .וילמה רודולף סבלה
לפני כן מפוליו ,אבל זכתה בשלש מדליות זהב בריצה .היא
הוכרזה בתור “האישה המהירה בעולם” .באיגרוף זכה קסיוס
קליי האמריקאי במדליית זהב במשקל קל-כבד .מאוחר יותר
הוא ישנה את שמו למוחמד עלי .ג’ף פארל זכה בשתי מדליות
זהב בשחייה עבור משלחת ארה”ב .באופן מפתיע ,ג’ף עבר
ניתוח אפנדציט שישה ימים לפני המשחקים האולימפיים.
בקרב עשר (דקתלון) היה מאבק צמוד בין ראפר ג’ונסון
מארה”ב ליאנג צ’ואן קואנג מטיוואן .שני האתלטים הללו היו
חברים קרובים ולמדו באותה אוניברסיטה בקליפורניה ואפילו
התאמנו אצל אותו מאמן.

בנוסף למשלחת הקטנה שלנו מישראל ,יותר מ 5000
ספורטאים שמייצגים  83מדינות לקחו חלק במשחקים
למרות שיאנג הוביל בשבעה מקצועות ,האמריקאי ניצח
ברומא .חלקם היו מפורסמים וידועים עוד לפני האולימפיאדה .בזריקות והוביל ב  58נקודות על פני הטיוואני .הפרש זה
אבל היו גם הרבה אחרים ,פחות מפורסמים ,שהפתיעו והגיעו העניק לו את מדליית הזהב .הרץ למרחקים בינוניים פטר סנל
מניו זילנד זכה במדליית זהב ,הראשונה מתוך שלש בקריירה
להישגים מרשימים.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הספורטיבית שלו .נבחרת הכדורסל האמריקאית ,בהובלת המטוס נחת בניו יורק ,ומשם הועברו הסרטים לארה”ב ,קנדה
וולט בלאמי ,ג’רי לוקאס ,אוסקר רוברטסון וג’רי ווסט ,קטפה ומקסיקו.
את מדליית הזהב החמישית.
למרות סידור מסורבל זה ,היו אירועי ספורט שהוקרנו
נושא מפתיע נוסף באולימפיאדת רומא היה הכיסוי ושודרו בטלוויזיות האמריקאיות או הקנדיות באותו יום בו
הטלוויזיוני .אלה היו המשחקים האולימפיים הראשונים התרחשו.
ששידורם הועבר לצפון אמריקה .בנוסף לשידורי ה CBS
רשת  CBSשילמה  394,000דולר ( 3,150,000דולר
בארה”ב ,שודרו המשחקים גם בקנדה ובמקסיקו ,באמצעות במונחים של היום) עבור הזכות לצלם ולשדר את המשחקים
רשת הטלסיסטמה מקסיקנו .מאחר ולוויני שידור עדין לא היו האולימפיים בארה”ב .זכויות השידור הפכו יקרות יותר ויותר
קיימים ,הרשתות  ,TSM CBS, CBCנאלצו לצלם ולערוך במשחקים הבאים .בהשוואה 56 ,שנים לאחר מכן שילמה
את הסרטים ברומא ,לשלחם לפאריז ,להעביר אותם שם רשת  NBCיוניברסל  1.226מיליארד דולר עבור הזכות
לפורמט אחר ולהעלות אותם על מטוס לאמריקה הצפונית .לצלם בריו ,קצת יותר מ  1.18מיליארד עבור זכויות השידור
קאסיוס קליי ,שבעתיד יישנה את שמו למוחמד עלי
http://arielnet.com/ref/go/1056
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מניף את דגל ישראל באולימפיאדת רומא 1960
http://arielnet.com/ref/go/1051

בלונדון ארבע שנים קודם לכן ,והרבה מעל  900מיליון עבור האמריקאי דון בראג .כל ספורטאי שמע את שאגת טרזן
הזכויות בבייג’ין.
והבין שזה הזמן לקום .דון הצליח לזכות במדליית זהב בקפיצה
כאשר המטוס מישראל נחת ברומא ,שבוע לפני תחילת במוט אבל מעולם לא הפך להיות טרזן.
המשחקים ,לא הייתי מודע לאירועים כמו כיסוי טלוויזיוני,
לפני התחרויות היו הספורטאים יכולים להתאמן באצטדיון
ויכולתי רק לצפות להופעות הרבות והמדהימות ולשיאים אימונים שהיה פתוח לכל המתחרים .צופים רבים באו לראות
שעוד יבואו .ידעתי שאני צריך להתרכז בהופעה שלי והייתי את הספורטאים מתאמנים ,וכאן יכולתי לפגוש פנים אל
להוט להתחיל להתאמן לקראתה.
פנים כמה מגיבוריי הילדות שלי .פגשתי את פרי או’בריין,
בכל מקרה ,היו עוד המון חוויות לי ולרוב חברי הנבחרת אלוף העולם בכדור ברזל ,שתמונתו הייתה תלויה על קיר
הישראלית .למשל ,היינו המומים מהכמויות ומהמגוון העצום חדרי בהדסים .פגשתי את אל אוארטר ,שהיה אלוף העולם
של האוכל שעמד לרשות הספורטאים בקפטריה .היו שם בדיסקוס .גם תמונתו כיכבה על אותו קיר .אל אוארטר זכה
שולחנות ארוכים ועליהם הררי אוכל מכל ארצות תבל .זו במדליית זהב במשחקים האולימפיים במרלבורן ב .1956
פרי או’בריין זכה במדליות זהב ב  1952וב .1956
הייתה אולימפיאדה של מזון ואופן הכנתו!
זה היה מאד מרגש להתאמן עם שני אלה ,אך גם מביך
באותם הזמנים לא היה יותר מדי אוכל בהדסים וברוב
המקומות בישראל .ברוב שנות ילדותי הייתה קיצוב במזון .לראות כמה הם טובים ממני .שנים קודם לכן כבר הייתי מודע
מכל מקום ,ברומא ,כל מתחרה יכול היה לאכול כל מה שרצה לכך שהם זורקים הרבה יותר רחוק ממני ,אבל להיות איתם
וכמה שרצה .הישראלים לא היו חכמים במילוי הצלחות באותו מגרש ולראות את המרחקים שהם הגיעו אליהם ,גרם
ובצריכת מזון .היינו כמו ילדים בחנות צעצעים .זה הזיק לנו ,לעיניי להיפער בתימהון .אוארטר זרק את הדיסקוס למרחק
לכל הדעות .היו צריכים כנראה גם לאמן אותנו איך לאכול  60מטר ,בעוד השיא שלי היה  51.9מטר.
נכון .התמלאתי במזון משובח ובקושי יכולתי ללכת ,שלא
לא היו לי אשליות שאצליח להגיע למדליה באולימפיאדה
לדבר על זריקת דיסקוס או הדיפת כדור ברזל .במבט לאחור זו ,אך הגשמתי את החלום להגיע לשם ולהיות שותף
הייתי אלוף אולימפי בצריכת מזון.
בהרפתקה המרגשת הזאת .היה לי חלום והתאמנתי שמונה
גם קריאת ההשכמה הייתה אירוע מיוחד .כל בוקר בשש שנים להגשימו .אני מניח שחלומו של כל ספורטאי הוא
התעורר הכפר האולימפי משאגת טרזן של הקופץ במוט לייצג את מדינתו במשחקים האולימפיים .למעשה ,עצם
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ההשתתפות באולימפיאדה הוא הקריטריון החשוב ביותר .אני תפילה .הישראלים לא כרעו ברך כי יהודים כורעים רק לפני
מניח שבליבו של כל משתתף מקננת התשוקה הסודית לזכות השם.
בזהב ,למרות שכל הסיכויים נראים נגדו .רציתי לזכות בזהב
כשהאפיפיור הגיע אלי כרעתי ברך .אני לא יודע מדוע
ולהוכיח לעצמי ולכל העולם שאני יכול לנצח .אבל באופן עשיתי זאת .לא שקלתי את המעשה לפני הכריעה ,אבל לא
ראליסטי ידעתי ש”הזהב” האמיתי שלי היה עצם העובדה רציתי להיות שונה מכל העולם .חברי למשלחת עמוס משך
שהשתתפתי.
את זרועי כדי שאקום ,אבל עניתי לו “כשאתה ברומא ,נהג
השבוע האחרון לפני טקס הפתיחה הרשמי היה מלא כרומאי”.
האירועים .אחד מהם היה הזמנת כל הספורטאים מכל
לאחר הטקס הסביר לי ראש המשלחת הישראלית שזאת
המשלחות לבקר בוותיקן ולפגוש את האפיפיור .אין צורך התנהגות לא נאותה ולא מתאימה .אמרתי לו שוב שכשאתה
לומר ,זו הייתה הזדמנות יוצאת דופן למשלחת הישראלית .מגיע לרומא אתה רוצה להיות כמו האחרים .אתה יכול לתת
היו עוד  15משלחות באותו יום בו אנו היינו אמורים להגיע כבוד לאפיפיור מבלי לפגוע באמונתך היהודית .הוא הסכים
לקתדרלה ולפגוש את יוחנן ה .23
עם הטיעון שלי והעניין נסגר.
כאשר הגיע האפיפיור לברך אותנו בחדר הלבן הקטן,
בסוף הגיע יום הטקס האולימפי .הועד האולימפי
כולם כרעו על ברכיהם כאשר הוד קדושתו עבר מספורטאי הישראלי החליט שאני אשא את הדגל בראש המשלחת .ליבי
לספורטאי ,הניח את ידו על ראשו של כל אחד מאיתנו ונשא הלם בחוזקה כשהובלתי את משלחת הספורטאים הישראלית
אבבא בקילה מנצח בריצת המרתון כשהוא יחף
http://arielnet.com/ref/go/1055
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לתוך האצטדיון .אחזתי בדגל בידי האחת ובשנייה הנפתי אותו חושב שאני יכול להתחרות על מקום באולימפיאדה .תשובתו
גבוה מעל ראשי כשנכנסנו לאצטדיון האולימפי .המשלחת החיובית היא שגרמה לי להתאמן בנחישות ובהתלהבות ,והנה
הישראלית צעדה בעקבותיי עם חליפות שחורות ,כשאנחנו אני כאן!
מייצגים בגאווה מדינה שלא הייתה אפילו קיימת כאשר
למרות שהייתי גאה לייצג את ארצי ,אני מאמין שהלימודים
נולדתי.
ההומניסטים בהדסים השפיעו על תפיסת עולמי .למשל ,לכל
לא יכולתי להאמין שאני באמת צועד בין גברים ונשים מקום בו הסתכלתי ראיתי דגלים .דגל של רוסיה ,דגל של
שהצטיינו במיוחד בענפי הספורט שלהם ,וכולם היו פה ברומא מזרח גרמניה ,ועוד.
איתי ועם חבריי ,כדי לקחת חלק בהרפתקה מהוללת זו .יותר
דגל אחר דגל ,מדינה אחר מדינה .נראה היה שהנפת
מכך – רבים מהספורטאים האלה היו גיבוריי ילדותי .לשאת הדגלים הזאת הייתה קצת כמו הכרזת מלחמה .הלאומיות
את הדגל של מדינתי ולעמוד כתף אל כתף עם כל הספורטאים הזאת שבאה לידי ביטוי בהתייחסות למדינות כאל יחידות
הנפלאים האלה – הייתי צריך לצבוט את עצמי כדי להיות המתחרות זו בזו הייתה לדעתי מנוגדת לרוח האולימפיאדה
בטוח שאני לא חולם את הטוב שבחלומותיי .זה באמת קורה! כפי שהיוונים הקדומים התכוונו .המשחקים האולימפיים לא
רק לפני שש שנים שאלתי את מאמני יריב אורן אם הוא צריכים לעסוק בלאומיות אלא להתרכז בפילוסופיה היוונית
אילנה

המקורית ,שהתמקדה בכוחם ובכישרונם של האתלטים.
למעשה ,בזמן האולימפיאדה היוונית הופסקו כל המלחמות
והקונפליקטים .האתלטים התחרו בעירום מלא ,כדי לא להיות
מזוהים עם מדינה מסוימת ולא לייצג אותה .המטרה של
המתחרים באולימפיאדה הייתה להתחרות בלבד.
עם זאת ,אהבתי את מדינתי וראיתי כבוד בזכות לייצג
אותה כספורטאי ולשאת בגאון את דגלה .הייתי נלהב שנפלה
בחלקי הזכות הזאת .נהניתי מההתרגשות שחשתי באותו יום
ברומא.
ההישגים ,השיאים ,העבודה הקשה היו כולם הקדמה
לחוויה האולימפית .להיות מוצג לפני העולם בטקס הפתיחה
של המכביה היה אירוע פנטסטי .עכשיו כשהתחילו המשחקים,
עלי התרכז באימונים ולחכות ליומי שיגיע.
הלכתי כל יום לאצטדיון האימונים כדי לתרגל את הזריקות
שלי .יום אחד ,בעודי מתאמן ,אחד המאמנים הציג את עצמו
בפני .הוא היה נציג של אוניברסיטה באמריקה ,ושאל על
תוכניותיי לעתיד .אמרתי שאני רוצה ללמוד בארה”ב ,אבל
תחילה עליי להשלים את השרות הצבאי בישראל ,שנמשך 3
שנים .הוא הניד בראשו ,אבל אמר שאם אחרי הצבא אני עדין
אהיה מעוניין ,ואם אשתפר בזריקת הדיסקוס ,הוא ישמח אם
אפנה אליו .אמרתי לו שאשמח להתחרות עבור האוניברסיטה
שלו .בליבי פחדתי שאני הולך להפסיד הזדמנות ,כי מי יודע
מה יכול לקרות במשך  3שנים .בכל מקרה ,ההזדמנות ללמוד
באוניברסיטה בארה”ב הייתה התגשמות של אחד מחלומותיי.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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זה היה כמעט כמו החלום להתחרות באולימפיאדה .אז למה
להפסיק לחלום עכשיו?
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אני לא מחפש תירוצים לתוצאות שלי ,שלא היו כל כך
טובות .הייתי במשחקים האולימפיים ברומא והגשמתי חלום
של שנים .אך הייתי מאוכזב מעצמי שהצגתי הישגים לא
מוצלחים במיוחד ואכזבתי את חבריי בארץ .יכולתי רק לקוות
שאחזור לארץ ואכפיל את יכולותיי כדי להשיג תוצאות טובות
יותר בעתיד.

המשכתי להתאמן עד שהגיע יום התחרות של זריקת
הדיסקוס .התחרויות היו מאורגנות בצורה קצת אחרת ממה
שהייתי רגיל .לכל המתחרים היו שלוש ניסיונות לזרוק בסיבוב
הראשון 18 .המתחרים שזרקו הכי רחוק מוזמנים לסיבוב הבא.
בסיבוב זה כל אחד זורק שלש פעמים ,וששת הספורטאים
כשחזרתי ארצה קיבלתי ביקורות נוקבות וחסרות רחמים
שזרקו הכי רחוק מוזמנים לסיבוב האחרון .השלושה שהגיעו על הופעתי הלא מוצלחת ברומא .הביקורות הגיעו מעיתוני
לתוצאות הטובות ביותר בסיבוב זה זוכים במדליות זהב ,כסף הספורט ומהמאמנים שלי .בכל זאת ,בתחרות הבאה בישראל
וארד.
שברתי שוב את השיא הארצי בדיסקוס וזכיתי לכותרות
בסוף הגיע תורי להתחרות בזריקת דיסקוס .הייתי מאד אוהדות.
עצבני( ,למרות שקיבלתי את ברכת האפיפיור!) לא הייתי מוכן
חייל בצה”ל
לרצף התחרויות כפי שהיו נהוגים במשחקים האולימפיים.
לא ידעתי שצריך להתחמם לפני הזריקה ואחר כך לחכות,
לפעמים יותר משעה ,עד הזריקה הבאה שלך .הייתי רגיל שכל
המתחרים משלימים את שש הזריקות שלהם במשך שעה
אחת .התחממתי וזרקתי את הזריקה הראשונה שלי .התוצאה
הייתה איומה .הייתי מאד מתוח .כבר הייתי רגיל להיות עצבני
לפני תחרויות ,אבל שום דבר לא הכין אותי למעמד כזה ,לעיני
קהל עצום ,כשכל גיבוריי הילדות שלי משתתפים איתי באותו
אירוע.
אמנם שברתי שיאים בישראל ,אבל המתח של התחרות
הפראית ברומא ,העובדה שהכל סביב חדש ,הכמות האדירה
של האוכל ,המתח שהרגשתי עוד מילדותי ,התקוות שתלתה בי
מדינה שלמה ,כל זה היה עול עצום .המתח היה מעל לכוחותיי
ולא הגעתי להישגים שיכולתי להגיע .התאכזבתי מעצמי אבל
הרגשתי התרוממות רוח מסוימת כשגיבור ילדותי אל אוארטר
זכה במדליית זהב בדיסקוס.
הוא עבר  58.248מטר 194.16( .רגל) .זה נקבע גם
כשיא אולימפי .גם בכסף ובארד זכו אתלטים אמריקאים.
התחריתי גם בהדיפת כדור ברזל .לצערי גם פה לא הייתי
במיטבי .התוצאות שלי היו גרועות מאלה שהשגתי בתחרויות
אחרות .כל הופעותיי באולימפיאדה היו גרועות .הייתי מאוכזב
אבל לא כל כך מופתע .גם התוצאה הטובה ביותר שהגעתי
אליה לפני האולימפיאדה 16.011 ,מטר ( 53.37רגל) הייתה
רחוקה מאד מזו של ביל ניידר שזכה בזהב עם  19.368מטר
( 54.56רגל).
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השרות בצבא הוא חובה בישראל לכל גבר ואישה
בגילאי  .18קיבלתי דחייה כשהייתי בן  18בגלל לימודיי
בווינגייט ואימוניי לקראת המשחקים האולימפיים .כשנגמרה
האולימפיאדה היה עלי להתגייס.

באחד הגנרלים שאימנתי כשהוא יוצא מחדר הכושר בדיוק
כשנכנסתי .גנרל בדימוס זה ,ששירת את ישראל  40שנה,
הבטיח לי שהוא ממשיך להתאמן כל הזמן לפי התוכנית
שנתתי לו לפני הרבה שנים .הוא הסביר לי בקריצה כי מאחר
והייתי כל כך תובעני בדרישות שלי ,הוא מפחד שאכעס עליו
עכשיו אם אגלה שהוא משקיע באימונים פחות .למרות הבעת
פניו ,לא היה לי ברור אם הוא רציני או צוחק .אבל הייתי
מרוצה שהמסרים שלי עדין מהדהדים.

מגרש המסדרים בתל השומר מראה מפתיע של הרבה חיילים
חמושים עומדים בדום מתוח .חיילים אלה היו יחידות אבטחה
של הגנרלים להם העברתי אימוני כושר .בערך  25גברים היו
בכיתת הכושר שלימדתי.

כאמור ,חיי הצבא לא משכו אותי .הייתי אז  -ואני עדין
היום  -חולם ,יזם וממציא .לא היה מקום בצבא בו יכולתי
לשלב את הכישורים והמזג שלי עם משימות של חייל .מלבד
תפקידיי באימון הקצינים הגבוהים ושיקום הפצועים לא היו לי
התחייבויות צבאיות נוספות .התפקידים הקלים יחסית הללו
אפשרו לי להמשיך להקדיש זמן לאימונים כספורטאי .רוב
הימים הרגשתי אפילו משועמם.

לא היו לי שאיפות צבאיות מיוחדות ולא חשבתי שהקריירה
הצבאית מתאימה לי .לכן לא שאפתי לדרגת קצונה .מאחר
והייתי בוגר ווינגייט ובעל תעודת מורה לחינוך גופני ,הופניתי
לתל השומר .קיבלתי דרגת רב סמל ראשון .תפקידי היה לשקם
חיילים שנפצעו באמצעות תרגילי כושר וטיפול פיסי .היה לי
בעודי מאמן את הקצינים ועוזר לשקם חיילים שנפצעו
את כל הציוד הדרוש .החיילים הפצועים החלימו והשתקמו במסגרת חובתי הצבאית ,המשכתי גם להתאמן בעצמי
יפה.
בדיסקוס ובכדור ברזל .הצבא אפשר לי לצאת לתחרויות בארץ
בתור מתחרה אולימפי וקצת ידוען ,קיבלתי גם את ובארצות קרובות .התחריתי ביוון וטורקיה ובחלק מהתחרויות
התפקיד להיות מאמן הכושר של יחידות העילית של צה”ל ,ניצחתי .באותו זמן התחלתי ללטוש עיניים לאולימפיאדה
הבאה שהייתה אמורה להתקיים בטוקיו ,ב  .1964התאמנתי
כמו למשל הקומנדו הימי.
בכל בוקר בין  7:00ל  8:30אפשר היה לראות על לקראת אולימפיאדה זו והבטחתי לעצמי להצליח בה יותר.

לא ייחסתי חשיבות רבה לשמותיהם של הקצינים שאימנתי.
מה שהיה לי חשוב זה שיעבדו קשה וימלאו אחר הוראותיי.
הייתי מודע לכך שאחד מהם היה משה דיין .עוד אחד היה
אריאל שרון .גנרל שרון התאמן רק שלוש פעמים בשבוע.
לא היה זה מתפקידי להעיר לו על כך .על אנשים אלה היה
לעבור את מסלול המכשולים שתכננתי ,ואז להתאמן בתרגילי
מתיחה ודחיפה כנגד עומס .שיחקנו גם כדורגל ,כדורעף וטניס.
לא היו הנחות לקצינים אלה ,למרות דרגותיהם הגבוהות .היה
חשוב מאד שיהיו בכושר גופני טוב .חלק מאותם קצינים ,דיין
ושרון ורבים האחרים ,היו גיבורים בעיניי ובעיני כמעט כל
הישראלים .הם זכו בהערכה זו על תפקידם בהצלת המולדת
במלחמות הרבות שנאלצנו להילחם .לכן לכבוד היה לי כשהם
מצאו את הזמן להחמיא לי על הנחישות שלי והצלחותיי
בספורט .זה גרם לי להרגיש שאני בדרך הנכונה.
המשכתי לאמן את הקצינים האלה כמעט שנתיים .ב
( 1990כמעט  30שנים אחרי האירועים עליהם סיפרתי)
ביקרתי בתל אביב לרגל עסקיי ומצאתי זמן ללכת לחדר
הכושר במלון בו שהיתי .הייתה לי הפתעה נעימה לפגוש
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

יום אחד נשבר השעמום כשלפתע הופיעה בחורה יפה
ובלונדינית שבאה כדי לחפש מישהו בשם “אלוף גבע” .עניתי
לה ש”אלוף גבע לא נמצא ,אבל אלוף אריאל ישנו” .הייתה לה
הבעה של תימהון כששאלה“ :מי זה אלוף אריאל?” הצבעתי
על עצמי ואמרתי“ ,יש הרבה אלופים שהם גנרלים ,אבל רק
אלוף ספורטיבי אחד ,וזה אני .אני אלוף אריאל”.
היא צחקה ולמזלי הטוב לא נפגעה מהשחצנות שלי.
שמה היה אילנה ,ועד מהרה הפכה בחורה זו ,שהייתה אחות
וקצינה ,לחברתי הטובה .עד היום יש ביננו יחסים מצוינים.
במשך תקופת השרות הצבאי הלכנו לסרטים ,דיברנו הרבה
אל תוך הלילה ,והערצתי את הראש שלה ,את כישרונותיה
וחברותה .היא הביאה לי ויטמינים מבית החולים ,כי הבריאות
הייתה חשובה לי אז כמו היום .נהנינו משפת הים ,מבילויים עם
חברים ומחיי הלילה של תל אביב .חברות נפלאה זו הצליחה
להציל אותי מהשעמום וחוסר העניין של חיי בצבא.
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חששתי להמשיך עם היחסים האלה מעבר לחברות .אילנה
הייתה נהדרת וכיפית ואני תמיד אעריך את תרומתה לחיי.
אני חושב שהייתי מושפע מההתנסות שלי בחיי משפחה .זו
ההסבר היחידי שיש לי לגבי העדפותיי בקשר לנשים .כמובן,
החיים לעיתים קרובות לא הולכים בדרך ההיגיון.
פעם ,לאחר תחרות בצפון תל אביב הלכנו כמה ספורטאים
בדרך חזרה הביתה .בדרך פגשנו את איילה חצרוני ,הודפת
כדור ברזל אולימפית .היא הלכה בחברת בחורה נוספת.
הבחורה האחרת הייתה יפהפייה מהממת ,גבוהה עם שיער
בלונדיני ארוך“ .מי זאת?” שאלתי את איילה.
“זאת יעל ,היא רקדנית בלהקת ענבל” .ניסיתי לשוחח עם
יעל אך בלי הרבה הצלחה .נראה היה לי שהיא לא מעוניינת בי
ובשיחתי .היא בטח רגילה שגברים מתעניינים בה בכל מקום
אליו היא הולכת.
היה עוד גורם שהייתי צריך לקחת בחשבון .למרות
שלא הייתי ביחסים קרובים עם אבי .אבי התנשא על יהודים
ממוצא ספרדי .הוא פגש כבר את אילנה ,אחות אשכנזייה
ויפה שנולדה בפולין .הוא לא הפסיק להפליג בשבחה.
אילנה נשארה ביחסים מצוינים עם אבי הרבה אחרי שנסעתי
לאמריקה .ידעתי שלא תהיה לו תגובה חיובית כזאת ליעל,
שהייתה ממוצא ספרדי ,ושתהיה לו התנגדות עזה למורשת
המזרח תיכונית שלה.

יעל

http://arielnet.com/ref/go/1057

בארץ והיה הנצפה ביותר באותו זמן .לשנינו לא היה מושג
על מה הסרט הזה לפני שהלכנו אליו .ידענו רק שהוא עוסק
ביחסים בין מזכירה שגנבה כסף ממעסיקה ובעל מלון דרכים
מופרע ,נורמן בייטס .הסרט היה מפחיד ברמות ,ושערותינו
סמרו על העורף כשראינו אותו .משהו מורט עצבים.

נראה היה שיעל ואני לא מוצאים הרבה נושאים משותפים
ושהיא משתעממת בחברתי .סרטים הוליוודיים מייצרים
מיליוני דולרים מסיפורים על משיכה שמתבססת על מראה
ורגשות .לפעמים הקיבעון על יופי הופך לדבר היחידי שנחשב.
אולי חלק מסוד קסמה של יעל היה העובדה שאבי לא אהב
אותה ,אבל בעיקר זה היה יופיה והגאווה שחשתי כאשר
נהגתי כג’נטלמן אמיתי ושמרתי ממנה מרחק כי הייתי
גברים סובבו את ראשם כשראו את החברה שלי .לרוע המזל,
ביישן באופן קיצוני .אבל במהלך הסרט ,כשהיו קטעים
נעורים אינם מודעים למחיר של החלטות אומללות.
מפחידים ומפתיעים ,יעל תפסה את ידי או את זרועי בחוזקה.
באותם ימים היו מעט טלפונים פרטיים .אם רצית ליצור
הייתי מופתע אבל גם מרוצה.
קשר עם מישהו ,היית צריך ללכת לביתו .יעל אמרה לי היכן
לאחר הסרט הלכנו אליה .כשהיא הכניסה את המפתח
היא גרה .חציתי את כל העיר למעונה והצעתי לה לצאת איתי.
לחור המנעול ,ניסיתי להצחיק אותה ואמרתי“ ,תזהרי ,טוני
לתימהוני היא הסכימה.
ביציאה הראשונה שלנו הלכנו לראות את “פסיכו” .זה פרקינס מתחבא מאחורי הדלת!” היא הסתובב במהירות
היה סרט אימה פסיכולוגי של אלפרד היצ’קוק .כיכבו בו וסטרה על פניי .לא רק שהבדיחה שלי לא הצחיקה ,אלא גם,
אנטוני פרקינס ג’נט לי .הוא הגיע זה עתה לאולמות הקולנוע לרוע המזל ,הבנתי מהתגובה שלה שזו התחלה גרועה ביותר.
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עכשיו היו חיי מלאים בתסביכים והנאה .הייתי עסוק
במשימותיי בצבא ,בשגרת האימונים היומיים ,ובאימוני כדור
הברזל והדיסקוס .כמו כן היו לי שתי נשים מעניינות .אחת
מהן ,יעל ,הייתה יפה ומסובכת ,בעוד השנייה ,אילנה ,הייתה
יפה ,נחמדה ,חכמה וחברה תומכת.
בעוד אני נהנה מתשומת לב נשית כפולה ,אמר לי
יריב אורן באחד האימונים שהתקבל מכתב ממשרד הפנים
האמריקאי שישראל יכולה לשלוח שני אתלטים להתאמן
בארה”ב ,במסגרת חילופי ספורטאים .ממשלת ארה”ב תישא
בכל ההוצאות .הוא אמר שהייתי אחד המועמדים ששמם
נזכר במכתב האמריקאי.
בישראל יש שני מועדוני ספורט ,מכבי והפועל .כל מועדון
יכול היה לשלוח ספורטאי אחד לאימונים באמריקה .מכבי
בחרו כבר ספורטאי בשם עמוס גוז’ינסקי .הוא היה חבר שלי
מילדות .הוא היה אצן וקופץ למרחק וגם הוא ייצג את ישראל
ברומא ב  .1960המועמד המוביל השני היה מאיר יעקובי,
מיידה פטיש ,ששבר זה עתה את השיא הישראלי.
לרוע מזלי ,מאיר ועמוס נבחרו לתוכנית חילופי
הספורטאים .הייתי הרוס מהחמצת ההזדמנות להגיע
לאמריקה ,אבל המאמן שלי ,יריב אורן ,לא היה מרוצה
מהבחירה והפעיל את השפעתו כדי לשנות את ההחלטה
מאיר יעקובי ואני ,חברים ומתחרים
ולהכניס לתוכנית אותי במקום את מאיר .למרות שמאיר היה
חבר טוב שלי ,לא בידינו הייתה ההחלטה מי ייסע ומי לא .אי
באותו זמן יעל הייתה בת  19ואני  .21לא היינו מנוסים
לכך ,הצטרפתי לעמוס לנסיעה לארה”ב במרץ .1963
בדייטים .בכל זאת המשכנו לצאת ונהיינו לזוג .אני חייב
ארבעים וחמש שנים אחר כך נסעתי לבקר בישראל.
להודות ,אהבתי את זה שכל הראשים הסתובבו אחריה
כהרגלי הלכתי לבקר את חברי ומאמני לשעבר ,יריב ,וכן חבר
כשהלכתי איתה או כשנכנסנו לחדר .הייתי עם אישה שכולם
ותיק נוסף ,גלעד ווינגרטן .כולנו הוזמנו לביתו של מאיר יעקובי
יכלו רק לבהות בה ולהעריץ אותה מרחוק.
על שפת הכנרת .משפחתו של מאיר הייתה יוצאת עיראק,
לא נמשכתי במיוחד לאישיות שלה והיא לא התעניינה והוא בישל לנו מטעמים עיראקים כמיטב המסורת .אחרי
בעתיד האקדמאי שלי או שלה .היא הייתה מוכשרת מאד הארוחה ,כשלגמנו קפה טורקי בפטיו ,מאיר אמר ליריב“ ,יש
בריקוד ,ציור ותכשיטנות ,כאשר הכישרון האומנותי שלי לי שאלה שרציתי לשאול כבר  45שנה ולא העזתי לשאול”.
התרכז לכל היותר בצפייה באומנויות אלו .ידעתי שהיו לה
כאן התערבתי בשיחה ואמרתי“ ,מאיר ,אני יודע מה
בעיות משפחתיות ,אבל מאחר והיו לי את הקשיים האישיים השאלה וגם מה התשובה .אתה רוצה לשאול מדוע אני נסעתי
שלי ,הבעיות שלה לא עניינו אותי כמעט .היא הייתה יפה וזה לאמריקה במקומך?”
מאיר היה המום“ .כן ,זו השאלה .מה התשובה?”
היה מספיק לי.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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“ובכן ,אני חושב שנהגו בך בצורה לא הוגנת ,ומעולם לא האנרגיה שזרמה מהרחובות הייתה מדבקת ,והיא החייתה את
הפנטסיה שלי שאמריקה היא מקום בו הכל יכול לקרות.
שכחתי את זה” ,אמרתי לו.
עמוס הוצב באוניברסיטת לואיזיאנה ,ואני באוניברסיטת
יריב לא אמר מילה.
קולורדו בפורט קולינס .כשהגעתי לשם שיכנו אותי במעונות
“נו ,יריב ,מה יש לך להגיד?” שאל גלעד.
עם תלמידי הקולג’ .התחלתי להתאמן כל אחר הצהריים עם
יריב אמר רק ”,אין תגובה” .כולנו צחקנו ונהנינו מעוד
אתלטים מקומיים שייצגו את אוניברסיטת קולורדו בתחרויות.
כוס קפה טורקי חם ומתוק.
שאלתי את המאמן אם אני יכול לשמוע הרצאות
עמוס ואני התארגנו לנסוע לאמריקה ,אבל לפני כן הייתי
באוניברסיטה בזמן שאינני מתאמן .התשובה הייתה חיובית
צריך לקבל אישור מהצבא .למזלי ,גם כאן היה זה יריב שעזר
והתחלתי ללמוד שם פיסיולוגיה ואנטומיה בתוכנית הקדם
לי .הוא שכנע את הצבא לתת לי אישור חודשיים לפני התחרות רפואית .הייתה זו חוויה מדהימה ,למרות שהיו לי קצת
הרשמית כך שאוכל לייצג את ישראל בתוכנית החילופים .קשיים עם האנגלית ,וחסרו לי כמה מונחי רקע לגבי החומר
איזה חבר טוב הוא היה! ואיזה מזל היה לי שיריב היה שם הנלמד .עם זאת ,הייתי משוכנע שאוכל ללמוד באוניברסיטה
לעזור לי בכל כך הרבה דרכים ובמשך כל כך הרבה שנים!
אמריקאית ולהצליח בה אם רק תהיה לי הזדמנות.
כשהגענו לניו יורק ,נציגים של משרד החוץ האמריקאי
שמו של המאמן שלי היה מיסטר מק’קון .הוא היה מאמן
באו לקבל את פניהם של הספורטאים שהגיעו מ  30מדינות מסור ועזר לי לשפר את הטכניקה שלי .במשך האימון שאלתי
מכל העולם .כשקראו בשמי ,היה זה מיסטר יעקובי ,כי הם לא אותו אם הוא יודע על אוניברסיטה שאוכל לקבל בה מילגה
היו מעודכנים בשינוי .תיקנתי אותם והסברתי שזה היה שינוי כדי להמשיך ללמוד באמריקה .למאמן מק’קון לא היה מידע
של הרגע האחרון .שיכנו אותנו במלון מפואר וקיבלנו הנחיות על אף אוניברסיטה כזאת .כמה ימים אחר כך הוא התקשר
כיצד להתנהג .במהרה קיבל כל אחד מידע באיזו אוניברסיטה לג’ון ווקר ,שהיה מאמן באוניברסיטת וויומינג.
הוא הולך להתאמן וללמוד.
למרבה הפתעתי יומיים לאחר מכן הופיע ג’ון ווקר ,המאמן
לפני שטסנו ליעדנו לקחו אותנו לסיור ברחבי העיר .ראינו של אוניברסיטת וויומינג ,באצטדיון .הוא צפה בי כשזרקתי
את פסל החירות ,עלינו לראש האמפייר סטייט בילדינג ,ראינו דיסקוס .הוא שאל אותי על כדור ברזל והדגמתי לו את
את עיר הבטון הבלתי נגמרת שנראתה כמו סרט מדע בידיוני .יכולותיי גם בתחום זה .באותה פגישה התברר לי שתוצאות
המאמן יריב ואשתו ,אביבה
http://arielnet.com/ref/go/1058
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הזריקה שלי באימון הפעם היו טובות מהשיא של אוניברסיטת וללמוד במלוא המרץ ,אבל מחשבותיי היו נתונות להזדמנות
הנפלאה שנפלה בחלקי.
וויומינג.
ברגע שחזרתי לישראל הלכתי לדבר עם יריב .באותו זמן
“גדעון” ,אמר המאמן“ ,מה דעתך ללמוד ולייצג את
אוניברסיטת וויומינג בדיסקוס וכדור ברזל תמורת מלגה מונה יריב ליו”ר ועדת האתלטיקה בהתאחדות לספורט.
הייתי מאד מתוח .הוא עשה כל כך הרבה למעני .עם זאת
מלאה? אתה חושב שזה יעניין אותך?”
הוא היה ציוני נלהב .לפי דעתו ,כל הצעירים שהוא תמך בהם
הייתי בעננים“ .כמובן ,אתה יכול לסמוך עליי” ,עניתי
ואימן אותם אמורים להיות העתיד של הספורט הישראלי.
בהתלהבות ,למרות שלא באמת ידעתי איך להפוך את
היינו חברים טובים ,ידעתי שהוא לא היה רוצה שאעזוב את
החלום הזה למציאות .אבל אמרתי בביטחון רב“ ,כשיתחילו
הארץ.
הלימודים בספטמבר ,אני אהיה שם!”
יריב ישב במשרדו ברחוב אלנבי .אור השמש חדר דרך
“מצוין” ,הוא אמר ,טופח על כתפי“ ,אשלח לך כרטיס החלונות הסגורים במשרד .מרחוק יכלנו לראות את גלי הים
טיסה ואת כל המסמכים הדרושים כדי לקבל ויזה לביתך התיכון מנצנצים באור השמש .היה זה יום יפה בישראל.
בישראל .רק תן לי את הכתובת .אני אדאג לכל הסידורים כדי
“שלום גדעון” ,אמר יריב ,חיבק אותי חזק וחייך חיוך
שתגיע בספטמבר”.
רחב“ .אני כל כך שמח לראותך שוב בבית”.
הייתי בהלם ובשמחה במשך כל הזמן שנשאר לי בפורט
“יריב” ,אמרתי“ ,אני כל כך אסיר תודה על כל מה שעשית
קולינס ,קולורדו .לא האמנתי שההזדמנות הזאת ללמוד למעני .אני רוצה שאתה תהיה הראשון שישמע שקיבלתי
באוניברסיטה בארה”ב היא אכן אמיתית .המשכתי להתאמן הצעה ללמוד במלגה מלאה מאוניברסיטת וויומינג .אני אהיה
עם המאמן ג’ון ווקר 50 ,שנה אחרי בביתי ובמלון ריץ
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בנבחרת האתלטיקה שלהם ואתחרה בדיסקוס וכדור ברזל .הכירו אותי אישית .באופן ריאלי ,לא היה שום דבר שיכולתי
אלמד שם ואשלים תואר ראשון בזמן שאני מתחרה למען לעשות בישראל שיהיה לי מעניין וגם יתרום למדינה .התבדחתי
האוניברסיטה .הם יישלמו את כל ההוצאות שלי ,כולל הטיסה שישראל לא זקוקה לפרופסורים נוספים ,אבל גם לא יכולתי
לוויומינג”.
לראות את עצמי מלמד בכיתת חינוך גופני .לא ידעתי מה יהיה
הוא הביט בי בקשיחות“ .בשום פנים ואופן ,גדעון .אתה
העתיד האקדמאי או המקצועי שלי ,אבל לא יכולתי לדמיין
צריך עכשיו לתרום לישראל את כל מה שלמדת .לא שלחתי
שאני מגשים את העתיד הזה בישראל.
אותך לאמריקה כדי שתישאר שם”.
ישראל הייתה גם המדינה בה אימי הייתה מוחזקת במוסד
“אחזור מיד אחרי שאשלים את לימודיי” ,אמרתי לו,
“אתה לא מעדיף שיהיה לי תואר ראשון מאוניברסיטה במקום לחולי נפש .זה היה המקום בו אבי קרא בעיתונים על הצלחותיי
רק תעודת מורה לחינוך גופני מווינגייט? זו הזדמנות של פעם בשבירת שיאים ארציים ועל השתתפותי באולימפיאדה .הוא
בחיים”.
חמק לאצטדיון כדי לראות אותי מתחרה אבל אף פעם לא

לא היה ספק בליבי שאני נוסע לאמריקה ללמוד ולהתאמן .סיפר לי על כך .באותו זמן הייתי בטוח שהוא מתבייש בי
“אחזור מיד אחרי התואר הראשון” הבטחתי.
ורואה בי כישלון בהווה ובעתיד .לא הייתי מודע לכך שהוא
יריב הקשיב למילותיי ולבסוף קם על רגליו ,לחץ את ידי
שומר את כל קטעי העיתונות בהם נזכר שמי בקלסר מיוחד,
וחיבק אותי .איש נפלא זה חיבק אותי ,כמו שאבי מעולם לא
עשה .למרות שהיה רק שמונה שנים מבוגר ממני ,הוא זה ושהוא גאה בי ובהצלחותיי .גיליתי זאת רק שנים רבות אחר
שעמד מאחורי כל הצלחותיי עד כה .אני חייב הכל לו ולעידודו .כך ,לאחר מותו.
ליבי נשבר כשראיתי כמה קשה לו לקבל את לכתי ,אבל ידעתי
לאחר שסיפרתי ליריב וליעל על שאיפותיי העתידיות
שגם הוא מסכים שזו ההחלטה הנכונה.
לגבי אמריקה ,לא הייתי בטוח שאוכל לקבל ויזה לארה”ב.
“אל תשכח את הבטחתך” אמר.
האות “ ”Jהייתה מוטבעת בדרכון שלי .במסגרת תוכנית
“לא אשכח” ,עניתי

חילופי הסטודנטים קיבלתי ויזה מיוחדת שנקראה ויזת  .Jמי

ואז הלכתי לדבר עם יעל .קבענו להיפגש והיא באה עם שהשתתף בתוכנית זו לא יכול היה להגיע שנית לארה”ב אלא
שמלה יפה וחיוך רחב.
רק אחרי ששהה שנתיים בארצו.
התחלתי לספר לה על תוכניותיי לנסוע לאמריקה וללמוד
אני שהיתי בארץ רק כמה חודשים אחרי שחזרתי
שם“ .אני חייב ללכת” אמרתי“ ,המאמן בוויומינג מחכה לי.
זה צעד חשוב לחיי ולקריירה שלי” .היא לא הייתה מרוצה מארה”ב.
אבל המשכתי להסביר לה כמה זה היה חשוב לי.
למזלי הפקיד שסידר לי את הוויזה בשגרירות האמריקאית
“אוקיי ,אם אתה חייב לנסוע לפחות תבטיח שתחזור לא הסתכל בכלל על הדרכון שלי ולא ראה את ה .J
לישראל” אמרה“ ,תוכל ללמוד פה ולהיות פרופסור”.
סוף סוף הייתי בדרכי .חלמתי על חיים גדולים ובלתי
“יש מספיק פרופסורים בארץ” ,צחקתי.
צפויים .לא טרחתי אפילו להביט על המפה לברר היכן נמצאת
במבט לאחור ,אני חושב שלא באמת התכוונתי לחזור
וויומינג בארה”ב .האנגלית שלי לא הייתה מעולה .אבל בליבי
לישראל .היו לי הרבה חברים במדינה מיוחדת זו .יריב עשה
למעני להרבה יותר ממה שעשה כל אחד ,כולל אבי .אהבתי ידעתי ש”האוניברסיטה הגבוהה באמריקה” הולכת להיות
אותו .הוא עודד אותי ואימן אותי כאילו הייתי בנו .אנשים ההתחלה של מה שיהיו חיים של פסגות ושיאים ,גבוהים כמו
רבים הכירו את שמי בזכות הישגיי בספורט ,גם כאלה שלא פסגות הרי הרוקי .
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בספטמבר  1963טסתי מישראל לניו יורק .למרות
שכבר הייתי בעיר לפני כן במסגרת תוכנית החילופין ,הפעם
זה היה שונה .לא חיכו לי פנים מחייכות כדי לסייע לי בשדה
התעופה .הייתי איש צעיר ,גבוה ושרירי עם שליטה לא כל
כך טובה באנגלית .נחתי עם הרבה מזוודות באחד מנמלי
התעופה ההומים והפחות ידידותיים על כדור הארץ .עזבתי
רודיאו בימי החלוצים בשאיין ,וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/2794

מאחורי את הארץ הישנה ,החופים ,הצחוק האירוני ,ועשרת
מיליון האפשרויות בישראל .נחתי במה שנראה כמו קן נמלים
אינסופי ותזזיתי .נראה היה שאיש לא הבחין בי .איש לא
הפסיק את עיסוקיו כדי לשאול אם אני זקוק לעזרה .איזה
שוני מביקורי הקודם! מצד שני ,ידעתי שבדרך זו או אחרת
אמצע פתרון.
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ישראל שעזבתי הייתה ארץ קטנה מאד ,בקושי בגודל של
מדינת ניו ג’רזי .המרחק הקצר ביותר ממערב למזרח היה 16
ק”מ.
המרחק הגדול ביותר מצפון לדרום היה בערך  500ק”מ.
באותו זמן עדין לא ידעתי על ההלם שאחטוף בשל הבדלי
הגדלים .כל מה שידעתי היה שהייתי בנמל תעופה תזזיתי ולא
מסביר פנים בניו יורק.
בישראל אנשים התניידו ממקום למקום על ידי נסיעה
בתחבורה ציבורית ,הליכה ברגל או בטרמפים .הנחתי שפה
זה אותו דבר ושאלתי את אחד מעובדי נמל התעופה איפה
תופסים פה אוטובוס ללאראמי בוויומינג .זו הייתה העיר בה
שכנה האוניברסיטה .עכשיו הגיע ההלם השני .האיש אמר לי
שאין מקום כזה לאראמי .הוא אמר שזו רק תוכנית טלוויזיה
פופולארית ,ואין אוטובוסים למקום מדומיין .בסוף מצאתי
את תחנת האוטובוסים .היו שם שלטים לעיר ניו יורק בלבד,
ואף לא אחד ללאראמי“ .מה עושים עכשיו?” תהיתי.

עברתי מרחק עצום .אבל הנהיגה פתחה את עיניי לחוויה
אחרת .לא היה לי מושג שמקום יכול להיות כל כך עצום! כאן
באמריקה היו כבישים אחרי כבישים ,גבעות ,יערות ירוקים,
נהרות שוצפים ,עמקי נהרות ענקיים שנראה היה שנמשכים
לנצח .אמריקה הזאת הייתה הרבה יותר גדולה מאמריקה
שחלמתי עליה לפי המפה בהדסים ,זו עם ילד הפילים
והמשפחה בקאדילק .כאן הייתי אני בקאדילק ,אבל הארץ
הייתה הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי שארץ יכולה להיות.

לרוע המזל ,הסיני התגלה כטיפוס כעוס ורגזן שמתעצבן
בקלות .הוא אף פעם לא רצה שנעשה הפסקות בשביל הכיף,
ורטן כל הזמן משהו בסינית מתחת לאפו .למרות בן הלוויה
הזועף שלי ,נהניתי מיופיו של הטבע במרחבים שעברנו
בדרכנו מהמזרח למערב .כרי הדשא הירוקים והיערות שכיסו
את ההרים היו יותר עשירים ושופעים מכל מה שראיתי
בישראל .הנהרות שחצינו נראו לי אדירים בהשוואה לירקון
של ימי ילדותי .אפילו הכבישים היו רחבים יותר ונראה היה
אדם במטוס סיפר לי שבאמריקה מקובל שאנשים עשירים שהם נמשכים לנצח.
שרוצים להגיע מהמערב למזרח נוהגים לשכור אנשים פחות
בסופו של דבר נטש אותי הסיני ליד הר ראשמור ,היכן
עשירים שיעבירו להם את הרכב ,בעוד הם עצמם טסים בנוחות
שראשי הנשיאים מפוסלים בסלע .מעולם לא ראיתי פסלים
במחלקת עסקים .הוא אמר שאם אמצא אדם שזקוק לשרות
גדולים כל כך ושוב התפלאתי כמה הכל גדול באמריקה .דרום
זה ,אוכל לנהוג במכונית שלו ואפילו אקבל על זה שכר .איזה
דקוטה ,עם ההרים שלה והפארק הלאומי באדלנדס ,הפכו
פתרון מצוין זה בשבילי ,כשאני תקוע עכשיו במרחק 2000
בדמיוני לנופי הירח!
מייל מהיעד שלי .היה לי רישיון נהיגה לאופנוע בישראל,
בסוף עליתי על אוטובוס ללאראמי ,וויומינג .לפחות
אבל האמנתי שעם קצת מזל וקסם אישי אוכל להתגבר על
הבעיה הזו .הצלחתי לאתר את הסוכנות להעברת מכוניות בדרום דקוטה הסדרן בתחנת האוטובוס ידע שיש מקום כזה,
לקליפורניה ,כמו שהציע לי האיש במטוס .האיש בדלפק לא רק תוכנית טלוויזיה .לאחר שש שעות באוטובוס הגעתי
דווקא היה מרוצה מרישיון הנהיגה שלי ,אך אמר לי שלא כל לשאיין .החלפתי אוטובוס והגעתי בסוף ללאראמי .המאמן
ג’ון ווקר בא לקבל את פניי בתחנת האוטובוס .הייתה זו הקלה
שוטרי התנועה באמריקה קוראים עברית.
בסוכנות הצמידו לי איש צעיר אחר ,ממוצא סיני .האנגלית ענקית לראות פנים מחייכות ומוכרות סוף סוף.
שלו הייתה אפילו גרועה משלי .הוטל עלינו לנהוג קאדילק
גדול וחדש מניו יורק לקליפורניה .הסברתי שאני אנהג רק עד
לאראמי ,וויומינג ,אבל נראה לי שגם האנשים בסוכנות וגם
הסיני לא הבינו מה אני אומר ,ואני חושב שגם לא היה להם
אכפת מה אני אומר .הבנתי גם שלאף אחד מאיתנו אין מושג
איפה זה וויומינג.
זה היה זמן לא רב לפני שגיליתי כמה ארה”ב גדולה
מישראל .כשטסתי לקולורדו זה היה כמה שעות באוויר שבהן
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בהיתי בעיר ובסביבתה כשנסענו במכוניתו של ווקר .שוב
פעם הייתי נפעם מהיופי של הטבע סביב העיר .מעולם לא
חוויתי יופי כזה .עד אז הכרתי רק את השמש הים תיכונית
החמה והגבעות הנמוכות שהיו עירומות מצמחייה או מכוסות
בכרמי זיתים .הגבעות של יוון ורומא היו קטנות וחמות
בהשוואה להרים שראיתי עכשיו .הכל מסביב היה עצום ,והרי
הרוקי שכיתרו את העיר היו ענקיים ,קשוחים ,ופסגותיהם היו
כבר מכוסות בכיפות שלג למרות שהיינו רק בספטמבר.

 קרפפיוו תטיסרבינואב יובואק  5:קרפ
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השארתי מאחורי את ישראל החמה עם הסנדלים
והמכנסיים הקצרים .הטמפרטורה באותו יום הייתה צוננת
משהו בשביל בחור ישראלי שכמעט לא חווה אף פעם
טמפרטורה מתחת ל  10מעלות צלזיוס .זה היה יום סתיו קריר
ומרענן בלאראמי .מאוחר יותר אחשוב על היום הזה כ”רגוע”
אחרי החורף הראשון שלי בלאראמי .אבל אז היה היום הזה
בשבילי הלם אקלימי.

כמעט שלא הבנתי מילה מהשיחות ששמעתי סביבי.
האנשים נשמעו כאילו הם מייללים כחתולים .למרות שלא
שלטתי בשפה ,גיליתי שכולם קיבלו את פניי בחום עם חיוך
גדול ולחיצת יד אמיצה .איזה הבדל בין זה לבין הקרירות
שחשתי בניו יורק או הפרצוף החמוץ שקיבלתי מהסיני בדרך.
האנשים בחנות לא הכירו אותי ,אך התנהגו אלי כאילו הייתי
חברם הטוב .זה עזר לשחרר את הלחץ בו הייתי עד עכשיו.

העצירה הראשונה של המאמן הייתה בחנות בגדים ,שם
קנה לי מעיל מתאים ,אחרת הייתי קופא למוות .שמתי לב
שרוב האנשים סביבי היו גדולים .האנשים בישראל היו יחסית
קטנים .בגובה  1.80מטר נחשבתי לגבוה לפי קנה המידה
הישראלי .כאשר הסתכלתי סביבי בחנות בוויומינג  ,ראיתי
כובעים גדולים ואנשים שלבשו ג’ינסים גדולים והרגשתי כאילו
הועברתי לאחד מסרטי המערב הפרוע שראיתי בארץ.

לאראמי היא העיר בה יושבת האוניברסיטה של וויומינג,
והיא נמצאת בין שני רכסי הרים .המאמן ווקר הצביע על
מפל מים ופסגות הרים כאשר נסענו לאוניברסיטה .כשהוא
הצביע על יופי הטבע והראה לי כמה מבנים של בתי ספר ,אני
המשכתי להיות מופתע כמה קר ,למרות שהייתי לבוש במעיל
החדש והחם .היה זה רק ראשית ספטמבר ולי כבר היה קר.
אבל המראות היו נפלאים ומעוררים השראה.
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המאמן לקח אותי למעונות והציג אותי בפני חברי לחדר צהרים ,שעתיים של מנוחה ,ואז הליכה לבית השדה להמשך
שהיה אצן .למעונות הספורטאים הייתה מסעדה נפרדת אימונים.
בקומת הקרקע ,מאחר והספורטאים קיבלו מזון שונה מיתר
כל אירועי האתלטיקה וכן אימוני הפוטבול נערכו מתחת
הסטודנטים .האוכל ניתן במנות גדולות והיה טעים .מהר מאד
לקורת גג אחת .שחקני הפוטבול היו היצורים האנושיים
למדתי שכל דבר פה הוא עצום בגודלו.
העצומים ביותר שראיתי .לא יכולתי להאמין לגודלם של
היום הבא היה יום האימונים הראשון בבית השדה.
בספטמבר כבר היה קר מדי מכדי להתאמן בחוץ .הרום מעל האתלטים הללו .היו להם כתפיים רחבות וגושיות ,וראשם
פני הים היה  2160מטר ,וזה השפיע על נשימתי .הריצה סביב נראה קטן בהשוואה ליתר גופם .עוד בעיה שהביכה אותי
הבית הייתה קשה לי ,אך אחד הספורטאים האחרים הסביר לי הייתה מדוע אין האוניברסיטה יכולה להרשות לעצמה לקנות
שזה נורמלי לאנשים חדשים,ותוך כמה ימים אתרגל .במהרה כדורים עגולים.
הסתגלתי לגובה כי הגעתי כבר במצב גופני טוב.
כתבתי מכתבים לחבריי בישראל ,מאחר ולא היה דבר
קיבלתי כמה דיסקוסים והתחלתי לזרוק אותם בתוך הבית.
(בית שעומד במקום מרוחק ,בתוך שדה .יש בו אולמות
ספורט ,חדר משקולות ועזרים אחרים לענפי ספורט שונים).
כמה אהבתי את התעלות הרוח כשזרקתי את הכדור העגול
והשטוח הזה .מנקודה זו והלאה הפכו חיי לשגרה צפויה .היום
התחיל עם ארוחת בוקר ,ואחריה שיעור בכיתה בקורסים
שבחרתי .בהתחלה לא הבנתי את האנגלית של המורה ,אבל
התנחמתי בעובדה שבקרוב אלמד .אחר כך הייתה ארוחת

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כזה טלפונים סלולריים .ניסיתי לתאר את גודלם של הענקים
האלה .הייתי מרוצה שהם לא זרקו דיסקוס .אין צורך
לומר שההתנסות שלי הייתה עם כדורגל כמו שמשחקים
בישראל ובכל העולם מלבד בארה”ב .לא הכרתי את הגרסה
האמריקאית של הכדורגל ,הפוטבול ,וגם לא הייתי מודע
לעובדה שהכתפיים הרחבות של השחקנים הן תוצאה של
רפידות כתפיים.
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נבחרת האתלטיקה של אוניברסיטת וויומינג
השגרה היומית שלי נמשכה בדרך זו במשך שבועות .פעם
אחת ,כאשר זרקתי דיסקוס בבית ,התחיל אחד המאמנים של
הפוטבול לצרוח עליי .לא היה לי שום מושג מה הוא רוצה
ממני .חשבתי אולי שאני זורק לכיוון שלהם ומפריע באימון,
אבל אני בכלל לא זרקתי לשם .אז הנדתי בראשי כאילו אני
מבין והמשכתי לזרוק .הוא המשיך לצעוק ולצרוח ולקלל
והתחיל לרוץ לכיווני .בין כל צרחותיו הבנתי רק את המילים
“בן זונה” .הוא המשיך לרוץ לכיווני כשהוא צורח וצווח ,צועק
ורוטן ומקלל בלי הרף .רציתי להגיד לו שיסתום ,אבל כשניסיתי
לתרגם ישירות מעברית יצא לי משהו כמו“ ,סגור את החור
שלך!” בשביל המאמן זה היה הקש ששבר את גב הגמל .הוא
הניף את לוח התוצאות שהיה בידו והיכה אותי באמצעותו.

האימונים שלי בצבא יצרו אצלי תגובה אוטומטית ,והכנסתי
לו אגרוף בבטן .הוא התמוטט על הרצפה ,אוחז את מרכז
גופו .כמה ספורטאים ומאמנים רצו אלינו .הסתובבתי ,עזבתי
את הבית ופניתי ישירות לחדרי במעונות.
התחלתי מיד לארוז את חפציי במזוודה .הייתי בטוח שזה
הסוף שלי באוניברסיטה זו ואולי בכלל באמריקה .לא היה
ספק שאני אסולק מכאן אחרי האירוע הזה .ליבי שקע והייתי
בדיכאון.
לפתע שמעתי נקישה בדלת .הייתי בטוח שאלה השוטרים
שבאים לקחת אותי .כשפתחתי ראיתי לפניי אדם מבוגר
כבן  50שהתחיל לדבר איתי בעברית .עכשיו הייתי בטוח
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בנוסף ,השתפרה האנגלית שלי מהר משחשבתי ,והתחלתי
להרגיש טוב יותר בכיתות הלימוד .השיעורים שלי בסמסטר
השני היו מרוכזים ותובעניים יותר מאלה שלקחתי בסמסטר
הסתיו .הם היו מאתגרים יותר מבחינה אקדמאית ,וכללו יותר
מדעים מדויקים ,כמו פיסיולוגיה ,כימיה ופיסיקה .המרצים
חיבבו אותי והתרשמו ממאמציי המרוכזים להבין את החומר.
כשנזקקתי לעזרה הלכתי למרצה המתאים ,ואחר כך פניתי
לספריה כדי למצוא את הספר שהוא המליץ עליו .לא הייתה
לי בעיה לגשת אליהם כשביקשתי להבין מושגים בעייתיים או
כשהיו לי שאלות .רוב הבעיות שלי היו קשורות להבנת השפה.
עבדתי קשה בכיתות ,בחדר הכושר ובאימוני הזריקות.
מתאמנים בדנוור ,קולורדו.
שמחזירים אותי לישראל ,כי אני מתחיל להזות שאמריקאים
מדברים אנגלית שנשמעת באוזניי כעברית .האיש הציג את
עצמו כד”ר מרטין וולמן והסביר שהוא שירת בצבא הישראלי
במלחמת השחרור ב  .1948הוא ביקש רשות להיכנס לחדרי
ואמר שהוא שמע מה שקרה ורצה לראות את זרועותיי.
הראיתי לו את החתכים העמוקים בזרועותיי שנגרמו מהלוח
של המאמן.

לרוע המזל ,למרות שהגשמתי את חלומי ללמוד
באוניברסיטה אמריקאית ,הייתי בודד .אני חושב שחלק
מהבדידות הזאת נבע מהיותי מבוגר יותר מחברי הנבחרת.
הייתי אחרי שנתיים בווינגייט ושלש שנים בצבא .הייתי בן
 24והגיל הממוצע של הסטודנטים באוניברסיטה היה בין 18
ל  .20מלבד זה התגעגעתי לישראל ולחבריי ולא היה לי עם
מי לחלוק נושאים אקדמאים או אתלטים .כאשר הצטרפתי
לנבחרת לא היה שם אף אחד שדיבר עברית או שהיה לו רקע
דומה לשלי .שיוויתי לחברה ישראלית.

הוא אמר לי“ ,גדעון ,אל תדאג ,אתה לא צריך לעזוב”.
הוא הסביר שבאמריקה התנהגות תוקפנית של מאמן כלפי
ספורטאי היא בניגוד לכללים .המאמן במקרה זה היה התוקף
ואני הייתי הקורבן .באמריקה אתה רשאי להגן על עצמך
כאשר אתה מותקף .למעשה ,המאמן חייב לי התנצלות.
בקיצור ,אין לי מה לדאוג ולא יחזירו אותי לישראל.

יום אחד ,תוך כדי האימון ,אמרתי למאמן ווקר שאני רוצה
לחזור לישראל כי אני בודד ומתגעגע לחבריי בארץ .הוא שאל
אם יש ספורטאי ישראלי מחבריי שיהיה מוכן לבוא לוויומינג.
אחד מחבריי היה גלעד ווינגרטן ,שהיה קופץ למרחק מצטיין.
סיפרתי עליו למאמן .ללא כל היסוסים הוא אמר לי להביא
את גלעד לוויומינג.

התקשרתי לגלעד ,אבל לא לקחתי בחשבון את הבדלי
ד”ר וולמן אמר שהוא אחראי על שירותי הרפואה
באוניברסיטה .הוא לקח אותי למרפאה וטיפל בפצעיי .אחר השעות.
“גלעד שלום ,זה גדעון”.
כך הוזמנתי לארוחת ערב בביתו עם אשתו .הוא גם הראה
לי את הקאדילק המרשים שלו .נשארנו חברים טובים כל
בישראל באותו זמן היה אמצע הלילה ,ואני הערתי אותו
שנותיי באוניברסיטה והוא היה מוכן לעזור לי גם זמן רב אחרי משינה עמוקה“ .מה? אתה השתגעת?” הוא ענה.
שסיימתי את לימודיי שם.
“תשמע ,אתה רוצה מלגה מלאה ,כמוני ,מאוניברסיטת
הגיע היום בו היה עלי לייצג את האוניברסיטה בתחרות .וויומינג? זו יכולה להיות בשבילך הזדמנות להשיג את כל
התחרות התקיימה באוניברסיטת דנוור וכולם חיכו לה המטרות שדיברנו עליהן במשך השנים כשהיינו בנבחרת
בדריכות .הצלחתי יפה באותו יום ושברתי את שיאי בארץ” .גלעד נשמע בשוק מוחלט או שאולי ניסה להתעורר
האוניברסיטה בכדור ברזל ובדיסקוס .המאמן ווקר היה נלהב ולהבין אם זה חלום או שבאמת אני מתקשר אליו מאמריקה.
“מה מזג האויר בלאראמי?” הוא פלט לבסוף.
מהופעתי ,וכן גם אני.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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משפחת ברודי
הידקתי את המעיל סביבי מפני הקור של השלג הראשון
באוקטובר ועניתי“ ,כמו בישראל”.
גלעד הסכים לבוא לסמסטר שמתחיל בינואר .1964
עדין הייתי לבד ,אבל היה לי לפחות למה לחכות.
מלבד זאת התגעגעתי גם ליעל .בסוף לאחר הרבה מכתבים
עם מילים רומנטיות ותיאורים יצירתיים של וויומינג ,היא

הסכימה לבוא ולהצטרף אלי .היא נחתה בניו יורק ביום בו ירו
בקנדי 22 ,בנובמבר  .1963היא הגיעה באוטובוס ללאראמי
ובילינו תקופה מאושרת ביחד .אבל היא לא יכלה להישאר
בלאראמי כי לא היה לה מה לעשות .היא לא יכלה לגור איתי
במעונות .לא היה לה היכן לגור .היא לא יכלה למצוא עבודה
כי תנאי ויזת הכניסה שלה לארה”ב לא אפשרו לה לעבוד.

טקס חתונה צנוע של יעל וגדעון
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פגשתי כמה משפחות יהודיות והן הציעו לעזור לנו .הוא מודע לכך שהוא שינה את חיי ביותר ממובן אחד .המאמן
משפחה אחת ,משפחת ברודי ,הציעה שיעל תגור איתם ווקר היה ,וממשיך להיות ,איש נפלא .ללא עזרתו והדרכתו לא
בדנוור ושאני אוכל לבקר בסופי שבוע .היא הייתה אמורה הייתי משיג את כל מה שהשגתי אחרי אוניברסיטת וויומינג.
לעזור להם עם הילדים ומטלות הבית בתמורה לשהייתה
כאשר התקרב סמסטר האביב ,שלח המאמן ווקר כרטיס
בביתם .דנוור הייתה במרחק שעתיים נסיעה מלאראמי ,כך טיסה לגלעד ללאראמי .ביום בו היה גלעד אמור להגיע חיכיתי
שכולנו הסכמנו לתוכנית.
עם ווקר בתחנת האוטובוס ,כמו שהוא חיכה לי רק לפני כמה
בסופי השבוע בהם לא היו תחרויות של הנבחרת נסעתי
לדנוור .לרוע המזל ,ויזת הכניסה של יעל לארה”ב אפשרה לה
לשהות במדינה רק שלושה חודשים .זה אומר שבינואר היה
עליה לחזור לישראל.

חודשים .גלעד ירד מהאוטובוס לבוש באותם בגדים בהם אני
באתי .מכנסיים קצרים ,סנדלים ,חולצה קצרה .לרוע המזל
הטמפרטורה הייתה באותו יום  10מעלות פרנהייט12- ( .
מעלות צלזיוס) .כשהוא ירד מהאוטובוס הוא התאמץ לנשום
את אוויר ההרים הקפוא.

בסוף שבוע אחד הגעתי לדנוור ומיסטר ברודי פתר את
הדילמה .הוא פתח את דלת הכניסה ואמר לי“ ,הי גדעון ,נחש
“למה התכוונת כשאמרת לי שמזג האוויר הוא כמו
מה?”
בישראל? איך יכולת לשקר לי ככה?” הוא הצליח להגיד לי
“מה” ,שאלתי.
כשהוא רועד מקור.
“אתה מתחתן” ,הוא אמר.
עניתי“ ,כשדיברתי איתך בטלפון היו  21מעלות בחוץ”.
“מתי?” שאלתי .הייתי לגמרי בשוק.
“היום” ענה לי.
משפחתו ארגנה את הטקס ואפילו הייתה לה חליפה
מוכנה בשבילי .אז עם משפחת ברודי ,הרבי ,ועוד כמה
אנשים ,הפכנו יעל ואני לבעל ואשה .הסידור היה שיעל תוכל
להמשיך לגור אצל משפחת ברודי כי אין לה אפשרות לגור
איתי במעונות .בעתיד יהיה עלינו למצוא סידור אלטרנטיבי.
פחדתי לספר למאמן ווקר שהתחתנתי ,כי חשבתי שאאבד
את המלגה .קצת אחרי עונת חג המולד באה יעל לצפות
בתחרות שלנו נגד אוניברסיטת דנוור .ניצחתי בכדור ברזל ואז
הלכתי לדבר איתה .המאמן ווקר אמר לי“ ,הי גדעון ,תעזוב
את הבנות בשקט”.
אמרתי לו ”,מאמן ,זו לו בנות ,זו אשתי”“ .אשתך? אף
פעם לא סיפרת שאתה נשוי”.
“התחתנתי איתה בחג המולד” ,אמרתי( .יש כאן משחק
מילים עם מרי קריסמס ,אבל אי אפשר לתרגם).
דאגתי שהיותי נשוי יפגע במלגה שלי ,ולכן נזקקתי להסבר
טוב של המצב .קיוויתי שהרקע הזר שלי ושליטתי הלא
מושלמת באנגלית יעזרו לפתור את הבעיה הפוטנציאלית.
המאמן ווקר חייך והניד בראשו .הבנתי שזה מאחורי ונשמתי
לרווחה .אחר כך הלכתי להמשיך להתחרות .אני לא יודע אם
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הוא הניע את ראשו בכעס .אבל שמחתי שגלעד היה כאן
ויותר לא אהיה בודד .היינו חברים טובים מאד ,שנינו היינו
ספורטאים חרוצים ,וחלקנו הרבה חוויות משותפות בישראל.
לכן ידעתי שהוא יסלח לי על תרמית האקלים .לקחנו את
המזוודה שלו והלכנו לקנות כמה בגדי חורף לחברי הקפוא,
גלעד.
הטמפרטורות בלאראמי צנחו למינוס  45צלזיוס .יום אחד
הלכנו גלעד ואני להתאמן בבית השדה .שכחתי את הכפפות
שלי ,וכשלקחתי את כדור הברזל מתא המטען הוא נדבק לי
ליד מרוב כפור .זה לא קרה לי קודם אף פעם ולא ידעתי מה
לעשות במקרה זה .השתמשתי במגבת כדי למשוך את הכדור
מידי ,והעור של כף היד נקרע ביחד עם הכדור .עברו כמה ימים
של החלמה עד שיכולתי לחזור ולזרוק כדור ברזל.
גלעד ואני חלקנו חדר במעונות ,באותו מקום בו שיכנו
אותי בהתחלה .באותה קומה גרו גם שחקני הפוטבול .לרוע
המזל ,עונות התחרות של הפוטבול והאתלטיקה לא היו זהות.
הסתיו היה עונת התחרויות של הפוטבול ,והאביב היה עונת
התחרויות של האתלטים .לכן לשחקני הפוטבול היו שעות
שינה מסודרות במשך חודשי הסתיו על חג המולד .לאחר
חופשת חג המולד לא היו להם שעות שינה מסודרות .במשך
סמסטר האביב מתחרי האתלטיקה היו מחויבים לשעות שינה
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גלעד בחדרנו במעונות
מסודרות וכיבוי אורות בלילה .במשך סמסטר זה היו לגלעד המסיבה תמיד נמשכה והרעש תמיד חזר .הם לא היו רעים או
ולי תחרויות כל שבת.
אלימים ,סתם לא מתחשבים.
הייתה אם כן חוסר חפיפה בין לוח הזמנים של שחקני
גלעד ואני החלטנו שעלינו למצוא פתרון לבעיה זו .ביום
הפוטבול וזה של האתלטים .דווקא בעונה בה רצינו לישון ראשון שאחריו ,בשעה  4:30בבוקר כאשר עדין היה חושך
בשקט ,בערב שלפני התחרות ,היו שחקני הפוטבול עושים בחוץ ,כרכנו מגבות סביב ראשינו כמו כהני דת הודים .ישבנו
רעש ,צועקים ,משמיעים מוזיקה עד השעות המאוחרות .בישיבה מזרחית על המיטות עצמנו את עינינו ,התחלנו לצרוח
זה כמובן הפריע לנו לישון .מישהו היה חייב לקום באמצע
בקול רם ,להשמיע קולות משונים בכל כוח ריאותינו .הצלחנו
הלילה ,ללכת לאזור הפוטבוליסטים ולהגיד להם שיהיו
להעיר את כל הקומה .כששחקני הפוטבול התעוררו בשעה
בבקשה בשקט.
מוקדמת כל כך ,הם ירדו בטשטוש חושים מוחלט לחדרו של
“איכפת לכם להנמיך את הווליום? יש לנו תחרות מחר”,
המשגיח שגר בקומה למטה והקישו על דלתו .אנחנו המשכנו
היינו מתחננים.
לצרוח בדציבלים בלתי אפשריים .בסוף הוא נכנס לחדרנו
“אוקיי ג’י בויס” .הם קראו לנו ככה כי שמותינו התחילו
וראה אותנו יושבים על המיטות וצועקים.
באות ג’י .הם תמיד הסכימו לבקשתנו ,אבל אחרי דקה פתחו
“מה אתם עושים?” הוא שאל.
עוד בירה והתחילו להגביר את הרעש שוב ,כמו שהיה לפני
“אנחנו מתפללים” ,ענינו.
שביקשנו .לא משנה כמה פעמים ביקשנו אותם להיות בשקט,
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לילות שישי הפכו שקטים לאחר מכן .למעשה ,שמענו
אותם באים בלילה מאוחר ואם מישהו עשה רעש האחרים
אמרו לו “ששש ,הג’י בויס ישנים .אל תעיר אותם שלא
יתחילו להתפלל”.
גלעד ואני המשכנו להיות מופתעים מאמריקה והאפשרויות
שבה .למשל ,כשהגענו לאמריקה ב  ,1963 – 1964באנו
ממדינה שבה לא הייתה טלוויזיה להמונים .במשך ביקורי
הראשון בניו יורק בחילופי סטודנטים ,הופענו כולנו בתוכנית
של אד סאליבן .איש בארץ לא ידע על האירוע הזה .הבילוי
הוויזואלי בארץ היה ללכת לראות סרט.

גלעד ואני דנים בטכנולוגיה של זריקת דיסקוס
“אפשר לדבר אתכם אחרי שתפסיקו להתפלל?”
הנהנו בראשנו והמשכנו להתפלל בכל הכוח.
לאחר פרק זמן שנראה לנו סביר ,הפסקנו את התפילה.
הלכנו למשרדו של המשגיח .השמש בדיוק זרחה מעל האופק
כשהקשנו על דלתו .הוא היה איש נחמד ואהב את שנינו .הוא
הסביר שתפילתנו הייתה רועשת מדי והעירה את כולם ,ושאל
אם נוכל לשנות את הזמן והמקום של התפילה הזאת .הסברנו
לו שאנחנו מבינים כמה חשוב היה לאנשים אחרים השקט
כאשר הם ישנים .אמרנו שאם רק נוכל לישון בשקט בלילות
שישי  ,נמצא זמן אחר לתפילת הבוקר של יום ראשון .כל
מה שאנחנו זקוקים לו זה שינה טובה ולא מופרעת בלילות
שישי .הוא הבין ,ואמר שהוא הולך להסביר לשחקני הפוטבול
שלילות שישי רועשים יגררו בעקבותיהם תפילות רועשות עוד
יותר בימי ראשון מוקדם בבוקר .ליל שישי שקט פירושו בוקר
ראשון שקט.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

יום אחד גלעד ואני העזנו לרדת במדרגות המעונות
לקומה תחתינו וגילינו שיש סט טלוויזיות שעומדות לרשות
הספורטאים .איזה תגלית מדהימה לשני בחורים תמימים
מישראל .פעם ישבנו בחדר הטלוויזיה עם ספורטאים נוספים
וצפינו בתוכנית שנקראה “הנמלט” .ראינו אדם בורח
כשזרועותיו פצועות ושוטרים רודפים אחריו .התפלאנו איך
בהיותו פצוע הוא מצליח להימלט ולהסתתר מבלי להתגלות.
ביום שלישי הבא הוקרן פרק ההמשך של “הנמלט” .היה נראה
לנו לא מובן איך המשטרה עדין לא תפסה אותו .אמריקה
היא האומה הגדולה והחזקה בעולם ,איך הרשויות לא יכולות
לשים את ידן על אדם שזרועותיו פצועות! כששאלנו איך מצב
כזה יכול להיות ,צחקו הבחורים סביבנו .הם הסבירו לנו שזה
רק סיפור ולא באמת אירוע בחדשות .הם אמרו שהמרדף הזה
נמשך כבר שנה.
נדהמנו גם לראות איך האמריקאים רוקדים .היינו רגילים
לוולס ,טנגו ,סמבה ,וכמובן הרבה ריקודי עם ישראלים .אבל
במסיבות שנכחנו בהן ראינו אנשים רוקדים בתנועות משונות,
מזיזים את איבריהם כאילו חטפו שוק חשמלי .הבחורות
שבאו למסיבות אלו לא נתנו לשני בחורים נאים רק לשבת
ולהסתכל .נגררנו לרחבת הריקודים ונאלצנו ללמוד לרקוד.
במהרה נראינו כמו שתי בובות על חוט ,כשאנחנו רוקדים
טוויסט ושייק.
היו עוד אירועים מוזרים שהתרחשו בבר בעיר הקטנה
הסמוכה .אנשים רכבו על סוסים במורד הרחוב ,עצרו לפני
הבר ,ירדו וקשרו את הסוסים לעמודים .ואז ,עם אקדחים
בחגורה הם נכנסו לבר לשתות בירה ולשחק ביליארד .לפני
שראיתי את זה במו עיניי חשבתי שזה קורה רק במערבונים.
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יכולות וכישרונות של רועי בקר דרום אמריקאים ואחר כך
גם של קאוביוס אמריקאים .בתחרויות של היום מעורבים
סוסים ובהמות בית נוספות .הן נועדו לבחון את המהימנות
והמהירות של הקאובוי והקאוגירל .רודיאו אמריקאי מקצועי
כולל בדרך כלל :קשירת עגלים ,קשירה קבוצתית ,רכיבה
עם אוכף ,רכיבה ללא אוכף ,רכיבת פרים ,ומרוץ חביות .כל
התחרויות מחולקות לשתי דרגות קושי.

יעל ואני באוניברסיטת וויומינג

הרודיאו האמריקאי פופולארי בעיקר בפרובינציית
אלברטה בקנדה ובמדינות מערב ארה”ב ,הוא הספורט
הלאומי של וויומינג ,דרום דקוטה וטקסס .על הסמל של
וויומינג מופיעה צללית של רוכב על סוס .אני מניח שזו הסיבה
שהכינוי של אוניברסיטת וויומינג היה “הקאובויס”.
בשעה שצפינו ברודיאו גלעד ואני החלפנו דעות על
האמריקאים המשוגעים והעיסוקים המוזרים שלהם .בישראל
היו לנו פרות חלב שקטות ,כנועות וללא נטייה לגרום נזקים.
לעומת זה ,מה שראינו שעושים עם פרות בוויומינג היה שונה
לחלוטין .אלא היו בעיקר פרים גדולים ,רגזניים ,אגרסיביים
ובעלי קרניים ענקיות.

יום אחד הזמינו כמה חברים את גלעד ואותי לשאיין,
לראות את הרודיאו .שאיין היא עיר שנמצאת  80ק”מ
מלאראמי ,וביקרנו שם מפעם לפעם .אבל אף אחד מאיתנו
לא שמע על הרודיאו לפני כן ,אז שמחנו לבוא לראות מה זה.
במהרה למדנו שפסטיבל “ימי החלוצים של שאיין” זה לא רק
רודיאו .זה היה רודיאו בחוצות העיר וחגיגה בנוסח המערב
אחד מענפי התחרות נקרא היאבקות פרים ,ובו הרוכב
הפרוע שנחגגת כל שנה החל מ  1897בשאיין ,וויומינג .הם
טענו שזה האירוע הגדול מסוגו בעולם ,והוא מושך קהל של פורץ לזירה על גב סוס כשהוא רודף אחרי פר עצום ממדים.
הוא גולש מהסוס לקרקע ,נאבק בפר ,אוחז בקרניו ומנסה
 200,000איש כל שנה.
לגרום לו לאבד את שיווי משקלו וליפול לארץ .ענף אחר
לפני הפתיחה של “ימי החלוצים בשאיין” ביום שישי ,יש
נקרא קשירת עגלים .הוא כולל רכיבה מהירה ככל האפשר
תהלוכה שנתית ברחובות העיר .היא מתרחשת ביום ראשון
כדי לתפוס פרה צעירה או עגל .המטרה היא להשליך לסו
בבוקר שלפניו .אירוע זה מושך קהל רב ומבוסס על מרוץ
הפרים המפורסם בפמפלונה בספרד.
השברולט  1953שלנו
“ימי החלוצים של שאיין” כוללים קונצרטים ליליים
שמשמיעים מוזיקה פופולארית ,הצגות היתוליות ,יריד של
משחקים ,הצגות של רכיבות בסגנון מערבי ,כפר אינדיאני,
וכמובן רודיאו ענק בינלאומי .הכינוי העממי לאירוע נקרא
“האבא של כולם” ,מבוסס על ההיסטוריה הארוכה ועל
העובדה שזה הרודיאו הגדול בעולם.
לאחר שהסתובבנו קצת בשאיין ,חברינו כיוונו אותנו
לרודיאו .במהרה למדנו שהרודיאו הוא תחרות ספורט
שהתפתחה מענפי העבודה עם עדרי בקר .היא נהוגה בספרד,
מקסיקו וארצות אחרות במרכז אמריקה ,ארה”ב ,קנדה,
דרום אמריקה ,אוסטרליה וניו זילנד .הרודיאו מבוסס על
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התחרויות עם הפרות ,הסוסים ,הקאובויס והקאוגירלס
המשיכו שעות .כל תחרות הייתה מסעירה ופנטסטית
מקודמתה .הכי מפתיע היה לראות גברים מגודלים רוכבים
על פרים ענקיים ,ארוכי קרניים שנשפו אוויר כדרקונים .אין
צורך לומר שהיינו מוכי תדהמה .היום המשיך וטמן בחובו
הרבה הפתעות וכיף לשני בחורים ישראלים שחשבו שהם ראו
כבר הכל .עכשיו הם חשבו אחרת.
גלעד ואני היינו מבוגרים יותר ועברנו בחיים קצת יותר
משותפינו למעונות .למדנו והתאמנו ברצינות רבה כי זו
הייתה הזדמנות חד פעמים לגבינו ורצינו להפיק ממנה את
המיטב .בסוף הסתגלנו לחיים בארה”ב .מטרתנו הייתה לסיים
יעל בחודש שמיני( .זו כנראה טעות .התמונה מראה
את התואר הראשון ולחפש אוניברסיטה אחרת באמריקה,
קבוצת אנשים)
בה נוכל להמשיך הלאה .נסענו ברחבי הארץ ולקחנו חלק
סביב צווארו של העגל תוך כדי רכיבה ,לרוץ אל העגל רגלית בתחרויות כשאנחנו מייצגים את האוניברסיטה .הישגינו היו
ולקשור שלש מרגליו ביחד .כל זה בזמן הקצר ביותר שאפשר .טובים ,הצדקנו את האמון שהמאמן ווקר נתן בנו ,ומעבר לכך.
אנחנו מניחים שהיו סיבות טובות להתפתחותו של הספורט
נשים רדפו אחרינו מפני שהיינו ספורטאים ויפים .בעיני
גלעד זה מאד מצא חן .בעיניי קצת פחות כי לא הייתי בנוי
הזה ,אבל שום דבר ברקע שלנו לא הכין אותנו לזה.
האם עלי להישאר בית עם אשתי ובתי או שעלי
ללכת אחרי החלום שלי ולנסוע לטוקיו?

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

יעל בלידת גפן אולימפיה אריאל
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גדעון אריאל נושא את דגל ישראל בטקס הפתיחה של אולימפיאדת טוקיו 1964
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ליחסים קצרי מועד .לגלעד תמיד היו חברות .אבל לא משנה
כמה שהקדשנו לאימונים וכמה  -במקרה של גלעד  -יצאנו
לדייטים ,את הלימודים לא הזנחנו לרגע .עזרנו זה לזה כמו
שני אחים בכל תחומי החיים .אפילו קנינו במשותף שברולט
מודל  1953במחיר  150דולר .המכונית הזאת אפשרה לנו
לנוע יותר בקלות והעניקה תחושת שייכות לאמריקה .לרוב
חברינו בישראל לא היו מכוניות פרטיות באותו זמן .כך שהיינו
מיוחדים גם בהיבט זה של החיים.

עם התוצאה הזאת יכולתי לייצג את ישראל בטוקיו
באוקטובר  .1964התרגשתי כי היו לי עכשיו שתי הזדמנויות.
הזדמנות לנסוע פעם שנייה לאולימפיאדה והזדמנות לתקן את
התוצאה העלובה שהשגתי ברומא .זו הייתה הקלה וגם עול
שנוסף עלי בעת ובעונה אחת .זו הזדמנות שלא קורית כל יום
ולא לכל אחד.

הייתה רק בעיה אחת :יעל הייתה בהריון .התינוק אמור
אחת מתחרויות האתלטיקה בספטמבר  1964התקיימה היה להיוולד באותו זמן בו התקיימה האולימפיאדה .אין צורך
לומר ,יעל הייתה נסערת ,והתנגדה בעוז לנסיעתי לתחרויות.
באוניברסיטת אלברט ,קולורדו.
הדהמתי את כולם ,כולל אותי ,כשזרתי דיסקוס למרחק “מה יקרה אם אלד כשלא תהיה פה?” היא טענה.
כרטיסי הטיסה שלי הגיעו כשתאריך ההמראה הוא
 58.2מטר .מרחק זה שבר את השיא הישראלי והשיא של
 4לאוקטובר .1964 ,בבקרו של יום זה יעל ,שגרה בדנוור,
וויומינג ,והיה קרוב ב  3.9מטר לשיא העולמי באותו זמן.
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גדעון אריאל במשחקי האולימפיאדה בטוקיו 1964
http://arielnet.com/ref/go/1062

הובהלה לבית חולים כדי ללדת .אחד מחבריי הסיע אותי לבית האחרונה שבה אני יכול להתחרות .אני חייב להראות ליריב
ולכל מי שתמך בי והאמין בי שהם צדקו באמונתם”.
החולים .יעל כבר הייתה שם ,מוכנה ללידה.
היה עלי להתמודד עם דילמה קשה .הייתי צריך לתפוס
את המטוס מדנוור לטוקיו באותו לילה ,בעוד יעל יולדת את
ילדינו המשותף .הייתי עצבני ,מודאג ואובד עצות .זו הייתה
החלטה הקשה ביותר שהייתי צריך לקבל.

הבנתי שאני חייב לבחור באולימפיאדה .הקדשתי את חיי
לפעילות זו .היא טיפחה אותי לאורך ילדותי כאשר רק אמונתם
של מאמניי נתנה לי תקווה ,והיא שהעניקה לי את ההזדמנות
ללמוד בארה”ב .זו הייתה בחירה לא הוגנת אבל הייתי צריך
לבחור בה .הייתי בטוח שיעל והבת שלנו יזכו לטיפול אוהב
ודואג גם כאשר לא אהיה נוכח בשבועיים הבאים .אלה היו
המחשבות שהסתובבו בראשי כשאמרתי לה שעלי לטוס
לטוקיו ...אבל אחזור בקרוב!

האם עלי לבטל את השתתפותי באולימפיאדה ולהישאר
עם יעל? או שעלי לנסוע לטוקיו כי זו ההזדמנות האחרונה
שלי להשתתף באולימפיאדה? יעל התעקשה שאשאר .היא
ממש התחננה .אמרתי לה “ ,בבקשה ,יעל ,תביני שהדיסקוס
יעל כעסה ,אבל אני חשתי באחריות רבה לנבחרת ולארצי.
הוא כל חיי .קיבלתי מלגה ללמוד באמריקה בזכותו ,הייתה לי ראיתי את חבל הטבור של בתי נחתך ,ואז מיהרתי לשדה
הופעה עלובה ברומא וכולם ביקרו אותי נוראות באותו זמן .התעופה כשדמעות בעיניי .אמרתי ליעל שתתן לבת איזה שם
לך ולי יהיו עוד הרבה שנים ביחד ,אבל זוהי האולימפיאדה שהיא תבחר ,אבל שמה האמצעי חייב להיות אולימפיה ,כי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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נסעתי למשחקים האולימפיים ביום בו נולדה .יעל נתנה לבתנו
את השם גפן אולימפיה אריאל.
משחקי האולימפיאדה בטוקיו  1964היו הראשונים
שנערכו באסיה .הלפיד האולימפי הוצת בראשית המשחקים,
בער כל זמן שהם נמשכו ,ונכבה כשנגמר האירוע האחרון של
האולימפיאדה .הספורטאי היפאני שנשא את האש להדלקת
הלפיד היה יושינורי סאקאי.
הוא נבחר למשימה כי הוא נולד ב  5באוקטובר ,1945
היום בו הופצצה הירושימה בפצצת אטום .זו הייתה מחווה
לקורבנות וקריאה לשלום עולמי .זו הייתה בחירה מתאימה
מאחר וגם היוונים הקדמונים הפסיקו את כל המלחמות
והקונפליקטים בזמן בו התקיימה המשחקים האולימפיים.
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אבל לא היה שלום בתוכי כשצעדתי לתוך האצטדיון נושא
דגל ישראל .ניקרה בי המחשבה על אשתי והתינוקת שנשארו
מאחור .הייתי מיוסר על החלטתי .למרות שסמכתי על חברינו,
משפחת ברודי ,שיטפלו היטב ביעל ובתינוקת ,זה עדין לא
אותו דבר כמו נוכחות הבעל והאב .לא נרדמתי בלילה ולא
הייתי במרוכז בזריקת הדיסקוס .התוצאות שלי היו פחותות
מאלה שהשגתי באימונים ובתחרויות קודמות .חשתי אשמה
על שהשארתי את המשפחה מאחור .בטיסה חזרה לארה”ב
הבאתי כמה מזכרות ליעל ולילדה .שם היה ראשי באותו
זמן .חשתי גם אשמה על שהופעתי במדי הנבחרת לא הייתה
מוצלחת במיוחד .אכזבתי את מאמניי ואת כל האנשים שסמכו
עליי שאייצג את ישראל היטב.

עם בתי ,גפן אולימפיה ואשתי יעל ,לאחר המשחקים בטוקיו
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יעל ,גפן ואני במחנה  JCCבדנוור
http://arielnet.com/ref/go/1066

“בכל מקרה ,אני חוזר לישראל להתחתן עם חיה” ,הוא
לאחר האולימפיאדה עזר לי המאמן ווקר להעביר את
יעל ואת בתי למגורי סטודנטים בקמפוס .יכולנו להעביר את אמר“ ,אני בטוח שהיא אחת משתי התמונות .אני אהיה
הספרים ואת כל חפצינו למקום שקראנו לו בית .זה היה מאושר בכל מקרה” .בחופשה הבאה לאחר שיחה זו הוא טס
לישראל ונשא את חיה לאישה .הם עדין נשואים גם היום.
למעשה הבית הראשון שלי.
עכשיו גלעד נשאר לבד במעונות .הוא בא לביתנו כל יום
והמשכנו ללמוד ולהתאמן ביחד .אבל בסוף היום הוא תמיד
חזר לחדר במעונות ,לבד .אני חושב שמצבי המשפחתי גרם לו
להרגיש געגועים למשפחתו הקרובה ,כמו שמרגישים הרבה
ישראלים.

כשחזר גלעד לוויומינג עם חיה ,בילינו נהדר באוניברסיטה
ונהנו זה בחברתו של זה .חיי כללו עכשיו גם את גלעד וחיה.
נהנינו מחיינו בארה”ב ומהצלחתנו בלימודים .בכל יום
המשכנו גלעד ואני להתאמן וללמוד בשקדנות .היה לנו חשוב
מאד להצליח.

המצב הכלכלי של שתי המשפחות לא היה מזהיר .המלגה
יום אחד לאחר האימון הוא הראה לי תמונות של שתי לסטודנטים ספורטאים לא הייתה גדולה במיוחד .קיבלתי 15
בחורות שנהג לצאת איתן כשהיה בישראל ,לפני שעבר דולר לשבוע וזה לא הספיק למשפחה של שלש נפשות .גלעד
לוויומינג .הוא אמר לי“ ,גדעון ,אני חוזר לישראל והולך וחיה היו עתה הורים גאים לילד קטן ,בערך בגיל של גפן.
להתחתן .הבעיה היא שאני לא זוכר מי משתי הבחורות האלו
יעל וחיה לא יכלו לעבוד בגלל המגבלות באשרות שלהן.
היא זאת שאמרה לי כן .קראו לה חיה ,אבל אני לא זוכר מי ויזה של מבקר מאפשרות ביקור ,לא עבודה .מצב משפחתי
לא משפיע על יכולתו של המבקר לעבוד .לכן ,גלעד ואני
משתי הבחורות בתמונות היא חיה”.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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עם בתי גפן אולימפיה אריאל ,בצעירותה ובבגרותה
http://arielnet.com/ref/go/1063

השלמנו הכנסה בהרבה סוגים של עבודות .העברנו רהיטים מסודרים .במבט לאחור ,זה קל להאשים את הנסיבות בכל
עבור חברה מקומית ,רחצנו מכוניות ,צבענו בתים ,וניקינו את הקשיים שהתעוררו ,אבל באותם זמנים היו הרבה מריבות
וויכוחים.
אולם הספורט אחרי משחקי כדורסל.
בחיינו היו עליות וירידות ,כמו אצל כל זוג נשוי .הכסף
היה בצמצום ,והיו מכשולים שמקורם בחוסר ידיעת השפה או
הבנת התרבות .זה בא לידי ביטוי אצל יעל וחיה יותר מאשר
אצלי ואצל גלעד .בנוסף ,לנשים היו ילדים קטנים לטפל בהם
בשעה שגלעד ואני היינו עסוקים בעניינינו .נשאבנו לתוך
חובותינו באוניברסיטה ונשאר לנו מעט זמן לנהל חיי משפחה

במשך כל חופשת הקיץ עבדתי בקייטנה יהודית באלברט,
קולורדו .שם הקייטנה היה JCC. (Jewish Community
 .)Centerבשנה הראשונה הייתי ראש חוליה ובאחריותי היו
ילדים בגלאי  .10-13היה לנו מבחר של פעילויות קייטנה
רגילות ,ביחד עם עוד כמה שיוחדו לנושאים יהודיים .כמובן
שהתרכזתי בפעילויות ספורטיביות ,אותן הילדים אהבו.
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גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הצוות של JCC, 1965
http://arielnet.com/ref/go/1065

המקום היה יפה ,בסביבה הררית ליד אגם .יעל עסקה שם
באומנות ,ולימדה את הילדים ציור ,פיסול בחמר ,וריקודי עם
ישראלים .כך שבקיץ זה הייתה לנו הזדמנות לספק למשפחתנו
הכנסה כספית בנוף טבעי ויפה.
בכל סמסטר הקורסים שלקחתי היו יותר מדעיים מאלה
של הסמסטר הקודם .יום אחד ,בלכתי ליד מרכז המחשבים,
נמשכתי לכוח של המחשב המרכזי של האוניברסיטה .רוב
הפרויקטים של האוניברסיטה היו קשורים בצורה זו או
אחרת בקידוחי נפט ,כי לוויומינג היו עתודות ענקיות של נפט
גולמי .למעשה ,חלק גדול מהתמיכה בתוכניות הספורט בא
מריווחי הנפט .אז התחילו להקדיש מחשבה לכוח העולה של
המחשבים .עדין לא פיתחתי רעיון לתוכנית אימונים שנעזרת
במחשב ,אבל התחלתי לדמיין איך יראה ניתוח תנועות של
ספורטאי על ידי המחשב.

המשכתי עם הרעיונות של אימון ושיפור כוחם של
הספורטאים .כאשר מרים משקולות רצה להניף כלפי מעלה
משקולת ממצב שכיבה ,הוא נזקק לשני עוזרים שיחזיקו את
המשקולת מעליו בטרם יתחיל את התרגיל .כל זה נועד למנוע
מהמשקולת ליפול עליו ולמעוך את חזהו אם המשקל יהיה
מעל כוחו .שימוש בעוזרים כאלה אפשר לאנשים להעלות את
המשקל שהם מנסים להרים מבלי להסתכן .תכננתי מנגנון
שיעזור לבצע את התרגיל בלי להטריח שני אנשים אחרים
ולהפסיק את אימוניהם לשם כך .המתקן שיצרתי היה מורכב
משני עמודים מסיבים משני צידי עמדת המניף עם חורים
שאפשר להכניס לתוכם פינים מתאימים .אם המניף לא יכול
להרים את המשקולת ,היא לא תיפול עליו כי הפינים ימנעו
זאת ממנה .זו היה אחת משיטות הבחירה של עוצמת המעמס
שאי פעם הומצא .איש לא ידע על אביזר בטיחות זה מלבד
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שאלנו מה הסיבה למעשה לא הוגן זה ,ותשובתם של שחקני
הפוטבול הממה אותנו .הפוטבול הוא ענף הספורט החשוב
ביותר ,ולכן לשחקני הפוטבול יש זכויות יתר על פני אחרים.
אין צורך לומר שהתשובה לא הייתה מקובלת עלינו .סירבנו
לזוז ממקומנו ולא אפשרנו לאף אחד לקבל ספרים .שחקני
הפוטבול הזועמים שלחו נציג למאמן האתלטיקה ,מיסטר
ג’קובי ,שהיה בראש פירמידת האתלטיקה .כשהוא בא לאולם
הסברנו לו גלעד ואני את השיטה והסברנו גם שזה לא מקובל
עלינו ולא צריך להיות מקובל על אף אחד .הכלל צריך להיות
שהראשון שבא הוא הראשון לקבל שירות .מיסטר ג’קובי
קיבל את עמדתנו .הספרים יחלוקו לפי תור ,בלי קשר לענף
הספורט של המקבל .קיבלנו תשואות מאנשי האתלטיקה
ומיתר הספורטאים מהענפים “המשניים” .גלעד ואני דאגנו
בוגר בכבוד מטעם אוניברסיטת וויומינג
מרימי המשקולות שהתאמנו שם באופן קבוע .לא חשבתי על
המצאה זו כמשהו שאפשר לסחור בה .כל מה שידעתי היה
שעזרתי לספורטאים אחרים להתאמן בבטחה ומבלי להזדקק
לעזרת אחרים.
בהיותנו שני ספורטאים מבוגרים ובוגרי צבא ,גלעד ואני
עזרנו להרבה ספורטאים אחרים להתאמן .בחלק מהמקרים
הפרשי הגילאים היה רק שלש או ארבע שנים ,אבל זה היה
הבדל משמעותי ,בעיקר אם היית אדם ששרת את ארצו בצבא
או התחרה באולימפיאדה .היינו גם מרוכזים יותר בלימודינו
כי היינו כבר אחרי השלב של “לעשות חיים ולצאת עם בנות”.
נשאנו עינינו למה שיקרה אחרי שנסיים את לימודנו ,וחשבנו
על לימודים לתואר שני.
בתחילת השנה הלכנו למרכז חלוקת הספרים .הסטודנטים
הספורטאים קיבלו את ספרי הלימוד כחלק מהמלגה שלהם.
כל תלמידי האתלטיקה ,וגלעד ואני ביניהם ,הגיעו מוקדם
בבוקר כדי לתפוס מקום בתור .כל זה – על מנת לקבל
ספרים חדשים ככל האפשר .הסטודנטים בסוף התור קיבלו
ספרים בלויים ומשומשים ,עם פינות שחוקות .כאשר הגיע
סטודנט מהפקולטה שלנו לראש התור כדי לקבל ספרים,
פרצו לאולם שחקני נבחרת הפוטבול ,דחפו את כולם בגסות
ונעמדו בראש התור .צעד זה לא נתקל בהתנגדות .גלעד ואני
היינו קרובים לראש התור ולא הסכמנו למהלך זה ,כמובן.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

גלעד וחיה
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אן ,אנוכי והמאמן ווקר בלאראמי,
וויומינג2015 ,
http://arielnet.com/ref/go/1068
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פרס על הישגים מטעם בית ספר למדעי
הרפואה באוניברסיטת וויומינג2015 ,
http://arielnet.com/ref/go/1069

שמי שהיה לפנינו יקבל לפנינו ,ושנבחרת הפוטבול תקבל מכיר ורוצים לחלוק איתו את ליל הסדר ,אבל הוא הסכים
אחרונה כי אנשיה באו אחרונים .הם זכו בספרים המשומשים .לבוא לאוניברסיטה לפגוש אותנו .כשהוא הגיע וראה אותנו
כך העברתי  3שנים בלימודי התואר .למדתי באינטנסיביות ,הוא שמח להזמיננו לביתו לחגוג עם משפחתו.
התאמנתי במסירות ,ונסעתי על פני כל החלק המערבי של
בערב הבא ,מצוחצחים ושמחים ,הלכנו לביתו של מיסטר
ארה”ב .המדינות בחלק המערבי הן גדולות יותר מאלה ווינגרטן .במהלך הסדר נסבה השיחה אודות המקומות שכל
שבחלק המזרחי .איחוד האתלטיקה המערבי כלל באותו אחד מהאורחים בא מהם ,ואיך הם הגיעו למקומם הנוכחי.
זמן את אוניברסיטת אריזונה ,אוניברסיטת בריגהם יאנג ,סיפרנו איך הגענו לאוניברסיטת לאראמי .היו בערך 12
אוניברסיטת יוטה ,אוניברסיטת ניו מקסיקו ,ואוניברסיטת משפחות ווינגרטן .ואז הגיעה ההפתעה הגדולה של הערב:
וויומינג .לכן ,היה עלינו לנהוג דרך ארוכה כל פעם לתחרויות אחת הנשים התגלתה כקרובה של גלעד! אימו של גלעד הייתה
ובחזרה מהן .גלעד ואני לקחנו חלק בתחרויות אלו בכל עונת בת דודתה של אישה זו .היו דמעות של שמחה וטלפונים
האתלטיקה ,שכיסתה כמעט את כל סמסטר האביב .זכינו
מידיים לישראל .כל אחד מפלגי המשפחה היה בטוח שהפלג
לראות חלק אדיר של אמריקה ,ונהנינו מכל רגע.
השני הושמד בשואה .זו הייתה ארוחה פנטסטית ומאושרת
באחת השנים המועד של התחרות בלאס קרוסס בניו ושתי המשפחות עכשיו מאוחדות שנית.
מקסיקו נפל בדיוק על פסח .לנו היה חשוב מאד לחגוג את
לאחר התחרות חזרנו לוויומינג ,ולגלעד התברר שיש לו
ליל הסדר ,למרות ששנינו לא היינו דתיים .אבל שמרנו קצת
יותר קרובי משפחה ממה שהוא ידע קודם.
מסורת ,וליל הסדר נקשר אצלינו לישיבה משפחתית סביב
גלעד ואני היינו סטודנטים מצוינים ,ולאחר ארבע שנים
שולחן החג .היה חשוב לנו לשבת סביב שולחן הסדר ,גם עם
אנשים שהיו זרים לנו .יש אחווה מיוחדת בין היהודים בחג היינו מוכנים לקראת טקס חלוקת תעודות הבוגר .העבודה
הקשה השתלמה לבסוף ,זכינו התואר שלנו בכבוד .מתוך
הזה.
כמובן שלא הכרנו אף אחד בלה קרוסס ,והחלטנו לחפש מקסימום  ,4.0הממוצע שלי היה  3.8ושל גלעד היה  .3.9לא
את השם אריאל בספר הטלפונים המקומי .לא מצאנו אף רק שקיבלנו תואר בוגר במדעים בכבוד ,הינו גם זכאים ללבוש
אחד .אז עברנו לחפש ווינגרטן ,ולהפתעתנו מצאנו מישהו .ציצית כחולה ולשבת על הקתדרה בזמן חלוקת התארים.
כמה ימים לפני הטקס קיבלנו את הגלימות והכובעים.
התקשרנו אליו והסברנו את מצבנו .האיש בצד השני של
הטלפון קצת היסס למשמע הסיפור על שני אנשים שהוא לא פעם נוספת עמדנו בפני דילמה תוצרת אמריקה.
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“מה זה הלבוש המשונה הזה שנתנו לנו ללבוש?” שאלתי
את גלעד“ .ומה לובשים מתחת לו?”
גלעד ענה בביטחון“ ,בגדים תחתונים ,כמובן”.

לפני הטקס דיברנו ארוכות גלעד ואני על המקום בו כדאי
לנו להמשיך ללמוד .שלחתי מכתבים ל  25אוניברסיטאות
לפחות ,במטרה להשיג משרת אסיסטנט כדי שאוכל להמשיך
ללימודי תואר שני .גלעד התקבל לאוניברסיטת מינסוטה ,כי
הוא החליט שהתחום שהכי מעניין אותו הוא פסיכולוגיה .לי
הציעו משרת אסיסטנט באוניברסיטת מסצ’וסטס .קיבלתי
את ההצעה כי אוניברסיטה זו מציעה מגוון רחב של לימודי
מדעים מדויקים.

בטקס עצמו ישבנו בגאווה על הקתדרה וסביב נישאו
נאומים .לפתע שמתי לב שכולם סביבנו לבשו מכנסיים
ארוכים מתחת לגלימות ,רק אנחנו ,החברים הגאים בנבחרת
האתלטיקה ,עם גלימות בוגרים ומתחתן מציצות רגליים
חשופות מעל גרביים לבנות ונעליים שחורות .כמובן שהסבתי
לאחר טקס קבלת התואר גלעד וחיה אמרו שלום וטסו
את תשומת ליבו של גלעד לעובדה מביכה זו .ניסינו למשוך
את הגלימות למטה הכי הרבה שהן יכלו להימתח ,אבל היה למינסוטה .אני הרגשתי מאושר אחרי  4שנות עבודה ועם
לנו ברור שאנחנו לא מצליחים לעבוד על אף אחד .בכל זאת ,עתיד לפניי .יעל ,גפן ואני הפלגנו בפלימות’ מודל  1961שלנו
מלאראמי ,וויומינג לאמהרסט ,מסצ’וסטס.
הפשלה הביגודית הזאת לא הצלחה להעיב על שמחתנו.
עזבנו מאחורינו את הרי הרוקי הנפלאים ונהגנו מזרחה
בטקס נאם המאמן ווקר וסיפר איזו דרך ארוכה עשינו
גלעד ואני מאז שפגש בנו בראשונה .חברינו מהנבחרת מחאו לסיאטל ברכס הרי ברקשייר .הגודל של ההרים היה שונה,
לנו כפיים והיינו מאושרים .רעיותינו בקהל זרחו מגאווה אף אבל היינו בדרכינו לפסגה חדשה .לא רק עבורנו ,אלא עבור
הן .אפילו גפן צפתה בעניין רב באביה עם הגלימה על הבמה .כל תעשיית האימון הספורטיבי.
חמישים שנה אחר כך חזרתי לאוניברסיטת וויומינג כדי
אני זוכר שחשבתי שבגיל שנה וחצי היא עדין לא יודעת
לקבל פרס מטעם בית הספר למדעי הרפואה במקום.
להתלבש לבד.
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פרק  :6מגלים עולם חדש במסצ’וסטס

אמהרסט ,מסצ’וסטס
בעבודה עם שיקום גופני של פצועים במשך שירותי הצבאי
בארץ ,נרתמתי גם לעזור בחדר האימונים .כאן היו ספורטאי
האוניברסיטה מטופלים אחרי פציעות או חובשים את
מפרקיהם לפני תחרויות .בנוסף ,מדי פעם גם עזרתי לכמה
מרצים לבדוק מבחנים של סטודנטים לתואר ראשון.

אמהרסט ,מסצ’וסטס ,בהרי ברקשייר ,היא עיר
אינטלקטואלית ,סואנת ונחמדה .היא מלאה בחנויות ספרים,
רחובות הומים ,בתי עץ בסגנון ניו אינגלנד והרבה עצים.
פגשנו את יופיו של הסתיו של ניו אינגלנד כשהעלים הופכים
צהובים ,אדומים וכתומים .הרגשנו כאילו נכנסנו לציור .שכרנו
דירה בקומפלקס האוניברסיטאי ואני התחלתי לעבוד בשתי
זמן קצר לאחר שהגעתי לאוניברסיטה הלכתי ליד מגרשי
משרות .הראשונה הייתה היותי סטודנט לתואר שני במדעים הספורט וראיתי ספורטאים מתאמנים בזריקת דיסקוס .ליבי
ובשנייה הייתי עוזר הוראה כדי לפרנס את משפחתי.
האיץ את פעימותיו כאשר ראיתי את הזורקים ואת הדיסקוס
הנושאים אותם לימדתי היו אימונים בהרמת משקולות מעופף ונוחת על הדשא הירוק .לאחר שהסתכלתי על אחד
והתאמה פיזיקאלית של הגוף למאמץ .מאחר והיה לי ניסיון מהם ,ניגשתי והערתי לו שהוא לא מחזיק את היד בגובה הנכון.
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הדגמת זריקת דיסקוס
בזריקה הבאה הוא הרים את זרועו גבוה יותר והדיסקוס אכן את השיחה שלנו ושמח על האפשרות לפגוש אותי“ .אתה
בטח גדעון אריאל ,הספורטאי האולימפי מישראל” ,הוא
עף למרחק רב יותר.
אמר“ ,אמרו לי שאתה מגיע לאוניברסיטה בסתיו .חיכיתי
הוא שאל אותי“ ,איך ידעת את זה?”
לרגע שאוכל לפגוש אותך ולעניין אותך בכמה נושאים”.
עניתי שגם אני זורק דיסקוס.
שמחתי שהוא זיהה אותי ושמחתי על ההזדמנות לפגוש
תגובה זו הוסיפה אשראי מסוים לכישוריי כמאמן“ .לאיזה
את המאמן הראשי .קיוויתי שאוכל לשפר את כישורי זריקת
מרחק זרקת?” הוא שאל.
הדיסקוס שלי .אישרתי שאני אכן גדעון אריאל ושהתחריתי
“אחת הזריקות הטובות שלי הייתה  57.6מטר” .
באולימפיאדות רומא וטוקיו בזריקת דיסקוס .הספורטאים
“וואו!” הוא צעק .עד מהרה התאספו סביבנו עוד זורקי הקשיבו לחדשות ומיד הציפו אותי בשאלות .המאמן הציע לי
דיסקוס ,והדגמתי להם את טכניקת הזריקה שלי.
להיות עוזרו בתחום הזריקות .אני המשיך ללמד את הנושאים
פתאום הצטרף אדם נוסף לשיחה .הוא הציג עצמו כמאמן שאני מלמד כעוזר הוראה ,אך עם זאת הייתי מאושר להיות
הראשי של האתלטיקה באוניברסיטה ,קן או’בריין .הוא שמע מעורב בנבחרת האתלטיקה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפפצסמב שדח םלוע םילגמ  6:קרפ
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הלימודים החלו בספטמבר והקורסים שלמדתי היו
מעוררים ומעניינים ,יותר ממה שציפיתי .במיוחד נהניתי
משיעורי הפיסיולוגיה ,אנטומיה ,קינסיולוגיה וסטטיסטיקה.
כוונתי הייתה לסיים את התואר השני בשנה אחת במקום
בשנתיים .לשם כך היה עלי להירשם לקורסים בסך  24שעות
בנוסף ל  6שעות של פרויקט מחקר .באותו זמן לא הערכתי
נכונה איזו השקעה אדירה תידרש ממני.
למחלקת מדעי הספורט באוניברסיטת מסצ’וסטס לא
הייתה באותו זמן תוכנית ללימודי דוקטורט .תוכניתי הייתה
לסיים תואר שני במדעי הספורט ואז להצטרף לאוניברסיטה
אחרת כדי להמשיך לדוקטורט .עדין לא החלטתי היכן תהיה
אוניברסיטה זו ומה בדיוק אני מתכוון ללמוד .הייתי בטוח שעד
סוף השנה תהייה לי תשובה על שתי השאלות.
יעל לא הייתה מרוצה כלל מהתוכניות שלי .היא רצתה
שנחזור אחרי התואר השני לישראל ,ושאתחיל שם לעבוד כדי
לפרנס את המשפחה .למעשה ,במשך כל הנסיעה מוויומינג
למסצ’וסטס היא ניסתה לשכנע אותי לחזור לישראל מהר ככל
האפשר .היא לא העריכה במיוחד את ההשכלה האקדמית.
התוכנית שלה הייתה לחזור לישראל ולהתפרנס מעבודת
ידיים ,לא עבודת ראש .היא הייתה יצרנית תכשיטים מצליחה
וכן מעצבת בגדים .בשני תחומים אלה היא יכולה לפתח
קריירות כי הם משלבים מוח יצירתי וידיים מוכשרות.
העדיפויות שלי ,מצד שני ,היו השכלה במקום ראשון
ומשפחה במקום שני .אולי זו בחירה לא נורמלית לחלק
מהאנשים ,אבל זה נראה לי מאד הגיוני אז ,כפי שזה נראה לי
הגיוני גם היום“ .איך יכולים להיות לך חיים נוחים ומצליחים
עם משפחה בריאה ללא השכלה בעדיפות ראשונה?” שאלתי,
“ בשבילי ,הבחירה היא בין להיות מנהיג או להיות עבד .בתור
עבד אתה מתאמץ כל חייך למען אחרים ותמיד יהיה לך בוס.
אני מעדיף להיות הבוס של עצמי .השכלה גבוהה תאפשר לי
להיות הבוס .חוסר השכלה ידון אותי לחיי עבד .אני מעדיף,
אם כך ,את ההשכלה”.

המאמן קן או’בריין
היא הסכימה לבוא לארה”ב כדי לבקר אותי בוויומינג לתקופה
קצרה ,שלושה חודשים לכל היותר .אם משפחת ברודי לא
הייתה דוחפת לכיוון הנישואין ,יתכן מאד שהיא הייתה חוזרת
לבד לישראל וזה היה סוף הקשר ביננו.

חייתי באמריקה שלש שנים ,נסעתי ברחבי הארץ
כספורטאי שמייצג את האוניברסיטה .הצלחתי מאד בלימודי
התואר הראשון ,ועבדתי בחופשות הקיץ .בהחלט רציתי
להמשיך את לימודיי בארה”ב .לא היו לי תוכניות מוגדרות מה
אעשה אחרי שאשלים את השכלתי ,אבל ברור היה לי שלא
אתן לשום דבר לעמוד ביני לבין המשך הלימודים .בשבילי יעל
ברור שאלה היו שתי השקפות מנוגדות על החיים .אי עדין הייתה האישה היפה בעולם ,אבל לא הייתי מוכן להקריב
אפשר היה להגיד שהחלטה אחת היא הנכונה והשנייה לא .זו את הקריירה האקדמית שלי למענה.
הייתה הפרדה עמוקה עם מעט מקום לפשרה .ליעל ולי התחילו
מצד שני ,יעל לא הייתה מוכנה להרחיב את אופקיה
להיות בעיות רציניות .בעצם אף פעם לא היינו מתאימים .היא או את כישוריה .היא הייתה מוכשרת באופן טבעי בתחומי
הגיעה לארה”ב כי הייתי בודד ,אני הייתי אובססיבי ליופי שלה .אומנות שונים ,אך לא עשתה דבר על מנת להתקדם בהם.
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ג’יימס התרכז בהיבטים המדעיים יותר משאנו התרכזנו בהם
בווינגייט .קיבלנו בכיתה פרויקט לחישוב מדדי תנועה שונים,
ואני בחרתי כמה אירועי אתלטיקה.
פרופסור ריקי ,שהיה ידוע היטב בתחומו ,היה המרצה
שלי לפיסיולוגיה .בפעם הראשונה התחלתי להבין היטב את
הבסיס של פעולות השרירים .נוכחתי לדעת שזה לא משנה
מהי הטכניקה בה אני מאמן את הספורטאים ,התוצאה עדין
תלויה בבסיס הכוחות שנוצרים בשריריהם כשהם מניעים את
רגליהם וידיהם .בשיעורי הפיסיולוגיה למדנו את הבסיס של
השינויים הכימיים שמתרחשים בשרירים ,ברצועות ,בגידים
וביתר הרקמות הגוף .שינויים פיסיולוגיים אינם היחידים
הגורמים להצלחה באתלטיקה ,חייבת להיות התאמה של
פיסיולוגיה וביומכניקה שיוצרת הופעה אופטימלית .רציתי
להיות מסוגל למדוד את הפרמטרים האלה בצורה מהירה
ויעילה.

מבחן המדרגה של הארווארד
http://arielnet.com/ref/go/1070

תפיסת העולם שלה נשארה ב”הביאו אותי מישראל
לאמריקה ב  .”1963התחלנו לריב באופן קבוע והיו לנו
גם סצנות טראומטיות .היינו זוג צעיר ולשנינו הייתה חווית
ילדות בעייתית ,בלתי פתורה .נוסף על כך לא היה לנו ביטחון
לגבי העתיד של ילדתנו ושלנו .בסוף יעל עברה לדירה משלה
באמהרסט ,כשהיא לוקחת את גפן איתה .ניסינו להסתדר זה
עם זו .הייתה לנו ילדה משותפת אבל הקשר הזה לא יכול היה
לגשר על המרחק הגדול שהיה ביננו בנושאים כמו תוכניות
לעתיד או סדרי עדיפויות .זה היה מצב מביך שנמשך כמה
שנים עד שנגמר בגירושים.
בינתיים ,לימודי באוניברסיטה פתחו את עיניי באופן
דרמטי .בצורה אירונית ,בקורס לקינסיולוגיה עם ד”ר רוברט
ג’יימס השתמשנו באותו ספר לימוד שבו השתמשנו במכון
ווינגייט“ .המכניקה של האתלטיקה” מאת ג’פרי דייסון .ד”ר
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בנוסף על הלימודים האקדמאים היה עלי לבצע גם פרויקט
מחקרי“ ,תזה” .הפרויקט המחקרי והלימודים בכיתה נדרשו
שניהם כדי לעמוד בדרישות התואר .פרופסור הארי קאמפניי
היה המנחה העיקרי שלי בתזה .היו לי כמה רעיונות לנושא
המחקר ,אותם הגשתי לפרופסור קאמפניי .הוא יעץ לי לעניין
בנושאים אלה את ד”ר ריקי ,מאחר והיו לו מקורות מימון
מתאימים.
פרופסור ריקי השיג מענקים כדי לקדם פרויקטים
מחקריים ,והסכים בהתלהבות להיות בצוות המנחה של
פרויקט המחקר שלי .היה עלי לבחור נושא וד”ר ריקי הציע לי
לקדם כמה ניסויים בפיסיולוגיה כי זו הייתה ההתמחות שלו.
אבל אני נמשכתי יותר לחלקים המכניים של ניתוח התנועה.
רציתי לדעת יותר על איך לכמת דברים ולמדוד אותם .למשל:
מדוע הרמת או הורדת הזרוע של זורק הדיסקוס גורמת
למרחק זריקה שונה .זה לא נובע ממדדים פיסיולוגים שונים
אלא יותר מהזווית של הזרועות והרגליים ואולי שילוב מורכב
של כמה גורמים .הדילמה שלי הייתה איך לצרף את ההיבטים
של התנועה ,הפיסיולוגיה והמכניקה על מנת לרצות את
פרופסור ריקי.
מאמר על מבחן המדרגה של הרווארד
שהתפרסם בז’ורנל של ארגונומיקה
http://arielnet.com/ref/go/1074
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תעודת מוסמך מטעם אוניברסיטת מסצ’וסטס1967 ,

http://arielnet.com/ref/go/1071

באחד מקורסי הפיסיולוגיה עם פרופסור ריקי למדנו
על מבחן פיסיולוגי מפורסם ,שנקרא מבחן המדרגה של
הארווארד .)HST( .מבחן זה בדק את הכשירות האירובית
והוא פותח על ידי ג’ייסון ,ברודה ו-גאלאגר במעבדות
הארווארד במלחמת העולם השנייה .חלק מיתרונות המבחן
היה פשטות הביצוע והציוד המינימלי הנדרש.

שרציתי לשאול בתזה התייחסה לגובה המדרגה ואיך הזווית
של מפרק הברך משפיע על הביצוע .מובן שאנשים נמוכים
יצטרכו לקפל יותר את מפרק הברך שלהם ולכן יתאמצו יותר
מאנשים גבוהים .הצעתי את המחקר הזה לפרופסור ריקי והוא
הסכים שזו יכולה להיות שאלת מחקר מצוינת לתזה שלי.
לצורך המחקר בניתי שתי מערכות ניסוי .באחת הייתה
המדרגה קבועה בגובה המקורי כפי שתוכנן בהרווארד .הכנתי
מדרגה שנייה ,ניידת ,שאת גובהה אפשר היה לשנות בהתאם
לגובה המתאמן .במילים אחרות :אפשר היה להתחיל כל ניסוי
כשהברך של הנבחן נמצאת בזווית ישרה .אפשר לראות את
המתקן המיוחד הזה בצילום המצורף.

המבחן הוצג כשיטה למדוד את הכשירות הגופנית
הכללית וזו של הלב וכלי הדם (הקרדיו-וסקולרית) של הפרט
המתאמן .כל מתאמן התבקש לעלות ולרדת על ספסל שגובהו
היה  50.8ס”מ 20( .אינץ’)  ,בקצב של  30פעמים בדקה,
במשך  5דקות ברצף .לאחר מכן הנבחן התיישב ,וקצב הלב
שלו נמדד אחרי דקה מנוחה ,אחרי  2דקות מנוחה ,ואחרי
בחרתי  30נבחנים מתנדבים מהכיתות שלי .אחרי ניתוח
 3דקות .מדד הכשירות היה היחס בין סכום שלש מדידות הנתונים הגעתי למסקנה שאנשים נמוכים צריכים להשקיע
הדופק ומשך זמן התרגיל בשניות בהתאם לנוסחה מסוימת יותר מאמץ כדי לבצע את מבחן הרווארד לעומת אנשים
שפותחה קודם לכן.
גבוהים .במילים אחרות :אנשים נמוכים מייצרים דופק מהיר
לדעתי נראה היה שהמבחן הזה ממלא אחר כל הדרישות יותר כתוצאה מהמאמץ הגבוה יותר הנדרש מהם כדי להשלים
המדעיות .מבחינה פיסיולוגית יש פה תגובת הגוף למאמץ .את המבחן .מבחן המדרגה של הרווארד תקף רק לאנשים
החלק המכני מעריך את העלייה על המדרגה .אחת מהשאלות שמתחילים את המבחן כאשר הברך שלהם בזווית ישרה .זה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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לא הוגן ומוטה לרעת כל נבחן שהברך שלו לא הייתה בזווית את התזה שלי ולקחת קורסים נוספים בהנדסה ומתמטיקה.
ישרה בראשית המבחן.
כמובן שהשבתי בחיוב.
אחרי שהגשתי את העבודה שלי לוועדת התזה
למרות שאני מתעתד להרוויח עוד כסף בחודשי הלימודים,
באוניברסיטה ,הם התרשמו מאד משאלת המחקר ומהדרך הייתי צריך להתפרנס גם בחודשי הקיץ.
בה הצבעתי על אי ההתאמה של המבחן המקורי של הרווארד.
מצאתי עבודה כמנהל מחנה של HES (Hebrew
הם הכתירו את עבודתי כמצטיינת והעניקו לי בשמחה את  ,)Educational Societyאו החברה לחינוך עברי .המיקום
התואר מוסמך במדעים ב .1967
היה במדינת ניו יורק בהרי הקטסקיל .נבחרתי למשרה זו כי
ד”ר ריקי היה גא בי ובהישגיי בשנה האחרונה .הוא שאל
אם אני מעוניין לפרסם את עבודתי בכתב עת בינלאומי .הוא
אמר שאם אפרסם יהיה לי קל יותר אחר כך לקבל מלגה
ללימודי דוקטורט .תשובתי הנלהבת הייתה “כן!”.
בצירוף מקרים רצה הגורל שפרופסור ג’יימס יצא בדיוק
לשנת שבתון ושאל אותי אם אסכים לנהל בהעדרו את המרכז
הטיפולי שלו באוניברסיטה .במקרה זה אוכל להרוויח עוד
כסף ולהישאר באוניברסיטת מסצ’וסטס ,יהי לי זמן לפרסם
דני טל ,איש הצפרדע הישראלי במחנה HES
http://arielnet.com/ref/go/1073

הייתי ישראלי וכי היה לי ניסיון בעבודה מסוג זה .המחנה
שלנו היה המחנה היהודי היחיד לחופו של אגם גדול ויפה.
יחד איתנו היו עוד חמישה מחנות אחרים ,לא יהודים .כל
שנה המחנה של  HESסבל ממתיחות ומעשי קונדס של
יושבי המחנות השכנים .הנהלת  HESבעיר ניו יורק האמינה
שישראלי יידע איך להתמודד עם הבעיה הזאת .כששמעתי על
התעלולים שצפויים לי שכרתי כמה מחבריי הישראלים יוצאי
הצבא כיועצים.
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היועצים שלי במחנה על הפולקסווגן חיפושית שלי.
http://arielnet.com/ref/go/1072

באותו לילה דני ,יורם ואני יצאנו לפעולה .דני נהג בסירה
בחסות החשיכה וצלל ליד כל מזח שאליו הייתה קשורה
רפסודה .הוא התיר את החבלים שהחזיקו את הרפסודה
למקומה .במהרה הקפנו את כל האגם ושיחררנו  24רפסודות.

בכל שנה ,אחד התעלולים היה לחמוק בחסות החשיכה
ולחתוך מתחת למים את החבלים שהחזיקו את רפסודות
השחייה במקומן באגם .ללא העיגון הזה היו הרפסודות
נסחפות לאגם ומשם לנהר .זה לקח כמה ימים להחזיר את
הרפסודות למקומן הקודם והפעילות הימית הייתה מתעכבת
כאשר התעוררו המחנות סביב האגם בבוקר ,התמלא
ומשתבשת .אחד מהיועצים ששכרתי היה דני טל ,שאת האוויר בזעקות שבר וצעקות של אנשים נרגזים מכל עבר .מכל
שירותו הצבאי עשה כצוללן בקומנדו הימי.
מחנה יצאו סירות אל האגם ועליהן אנשים המנסים לאתר
יועץ אחר היה יורם ,ששירת בצנחנים .מלבד היותם את הרפסודות שלהם ,צועקים זה לזה באמצעות רמקולים.
מקובלים מאד על הילדים ,הם גם היו צוות ה”אנטי טרוריזם” זה היה אסון משותף והוא מילא את האזור הפסטורלי והיפה
שלי .הגיע היום של הפעילות הימית .הילדים הגיעו לחוף האגם בצעקות ובהמולה.
וראו בהלם כיצד הרפסודה שלנו נעלמה .כמדי שנה מישהו
המשטרה המקומית זימנה מפגש של כל ראשי המחנות.
חתך את החבלים שעיגנו אותה למקום .עכשיו היא נמצאה חבשתי על ראשי כיפה והצגתי את עצמי לפני כל יתר ראשי
אי שם במורד האגם או בנהר .היועצים שלנו צריכים עכשיו המחנות .לאחר דיון ארוך על חיתוך חבלי הרפסודות ,הזכרתי
למצוא אותה ,להחזירה למקומה הקודם ולעגן אותה שנית .שחבלי הרפסודה שלנו נחתכו כבר אתמול בלילה ,ואני חושד
לרוב זה לקח כמה ימים ,ופירוש הדבר שפעילויות הספורט שמי שעשה את זה לנו ,עשה את זה בוודאי גם לכל האחרים.
לא היו מסקנות באותו יום .איש לא הוביל את מעשי הוונדליזם.
הימי שלנו התעכבו או אפילו בוטלו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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כל ראשי המחנות חזרו איש איש למחנהו ,והדברים התנהלו גם בקורסים של מתמטיקה והנדסה והמשכתי להתאמן עם
המאמן או’בריין ונבחרת האתלטיקה.
על מי מנוחות מכאן והלאה עד ה  5ביולי.
ב  5ביולי גילה אחד היועצים שצלב קרס צויר על המכונית
של הרבי שלנו .גם זה היה אירוע שהזהירו אותי מפניו .למרות
שלא יכולנו לראות את פניהם של האנשים במחנות הסמוכים,
היינו בטוחים שהם צוחקים עכשיו על מה שהם ראו כמעשה
קונדס.

לאחר כמה חודשים שלחתי את המאמר שלי לכתב עת
לארגונומיה למטרות פרסום .זה היה כתב עת עם שיפוט.
כלומר ,כל מאמר ניתן בעילום שם למומחים בתחום כדי
שיבקרו אותו לפני הפרסום .זה מבטיח שהמאמר יישפט
על ידי פרופסורים שמכירים היטב את הנושא ,ושלא תהיה
הטיה אישית נגד הכותב או בעדו ,כי שמו של המחבר חסוי.
המאמר עבר את השיפוט ופורסם.

באותו לילה ,בשעה  ,3יצאנו שוב ירון ,דני ואני לפעולה.
חמקנו לכל המחנות ופירקנו את הגלגלים מהמכוניות .את
ידיי היו מלאות עבודה ולימודים .עדין היה לי זמן להתאמן
הגלגלים זרקנו לאגם .את הברגים טבלנו בקערות ריבה
בדיסקוס ולעבוד עם הספורטאים בחדר התרגילים .שלחתי
והשארנו אותם על שולחנות הפיקניק.
בבוקר למחרת שוב זימנה המשטרה המקומית את כל מכתבים וקורות חיים לאוניברסיטאות רבות כדי למצוא
ראשי המחנות .לאחר דיון ארוך בשאלה מי יכול היה להיות מקום מתאים ללמוד לתואר דוקטור .ד”ר ריקי עזר לי בתחום
אחראי לפשע כזה ,פניתי לכל הנוכחים כשאני חובש שוב זה .בזכות עזרתו ובזכות קורות החיים שלי השגתי מלגה
את הכיפה“ .אולי שמתם לב לכך שאנחנו מחנה יהודי .קודם באוניברסיטת אינדיאנה ,במחלקה לאנטומיה ופיזיולוגיה.
כל ,מישהו חתך את החבלים של הרפסודה שלנו ,ואז באופן הלימודים היו אמורים להתחיל בסתיו  ,1968והייתי נרגש
מסתורי גם החבלים של הרפסודות שלכם נחתכו .ואז מישהו לקראת ההרפתקה האקדמית הבאה המחכה לי.
לפני תחילת הסמסטר באינדיאנה חזרתי למחנה HES
לקייטנה .מעשי הקונדס המרושעים של השנים הקודמת לא
חזרו על עצמם ,למרבה המזל .אני מניח שהמסר מאלוהים
צלח את החורף והועבר לאן שהיה צריך בקיץ .היו לי יועצים
אמריקאים וישראלים ,והקייטנה התחילה עם שמיים כחולים
וחמימים.

צייר באופן נפשע צלב קרס על המכונית של הרבי שלנו.
אני חושב שהסרת הגלגלים מהמכונית זה עונש מאלוהים.
למעשה ,אלוהים בא אלי בלילה והזהיר אותי מפני מה שהולך
לקרות .לכן ,אני מאמין שאלוהים נענה לתפילותינו” .לאחר
הנאום הקצר הזה ישבתי במקומי וחיכיתי .אף אחד לא הוציא
מילה .לא ראשי המחנות ולא מפקח המשטרה .הם הסתכלו
עלי כאילו נפלתי מהשמיים .הם הביטו זה בזה בדממה .גם
בכל שנה המצאתי איזה רעיון מטורף כדי למתוח ולבדר
הפעם הישיבה ננעלה בלי החלטות או מסקנות.
את הקייטנים .השנה קראתי שהולך להיות ליקוי חמה .הוא
הקיץ המשיך בלי תקריות נוספות .איש לא חתך את חבלי אמור היה להתרחש בדרום האוקיינוס השקט ,אבל בשביל
הרפסודה שלנו ואיש לא צייר צלב קרס על מכונית הרבי .המטרה שלי זה לא היה חשוב .בתור צעד ראשון הכנסתי את
הילדים נהנו מיתרת הקיץ ואני הוזמנתי לנהל את המחנה גם היועצים בסוד העניין .המצאנו איזה פציעה מיוחדת ,דמיונית
לחלוטין ,למי שישן עם השעון על היד .ההוראה הייתה שכולם
בקיץ הבא.
לאחר החוויה של קיץ  1967במחנה ,חזרתי לאמהרסט ישנים מעתה בלי השעון ,ומניחים אותו על שידה ליד המיטה.
לחוויות אחרות לגמרי .זו הייתה הפעם הראשונה מאז שירותי לאחר שבועיים זה נכנס לשגרה וכולם הורידו אוטומטית את
הצבאי שהייתי פחות תלמיד ויותר מורה .הייתי אחראי על השעונים לפני השינה.
המרכז הטיפולי של ד”ר ג’יימס .עיקר הטיפול היה פיזי.
מאחר ועבדתי בעבר בתל השומר עם חיילים אחרי פציעות,
יכולתי בקלות לטפל בספורטאים באותו מצב .חזרתי למעבדה
לפיזיולוגיה לבצע ניסויים שהיו מבוססים על התזה שלי
במאסטר ,במימון תקציבי מחקר של ד”ר ריקי .השתתפתי

בשלב הבא ארגנתי בחנות מקומית הדפסת עיתונים עם
חדשות היום ,וביקשתי שיזכירו בהם גם את ליקוי החמה.
כמובן שהצוות ואני החלטנו על היום בו אמור ליקוי החמה
להתרחש .לפי הידיעה שהשתלנו בעיתונים שלנו ,אמור היה
ליקוי החמה להתרחש למחרת בשבע בבוקר .בערב הודעתי
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לכולם שמחר יהיה ליקוי חמה מוחלט ולכן נתחיל את היום כשגילינו להם שהכל הייתה מתיחה ושלא היה שום ליקוי אלא
בחושך .נעשה את כל מה שאנחנו רגילים לעשות כל בוקר שעונים שהוזזו ,עלו קולות צחוק מכל רחבי המחנה ,בעיקר
אבל בחשכה .בלילה פשטו אנשי הצוות על חדרי השינה מצד אלה שתיארו את הליקוי שלא ראו באמת.
והזיזו לכולם את השעונים ארבע שעות קדימה .שיתפתי גם
המחנה נמשך עד סוף הקיץ עם המשחקים הרגילים
את צוות המטבח במתיחה .הם כמובן הסכימו להכין את
והכיף .כרגיל ,הנבחרת שלנו הפסידה בכל המשחקים
האוכל מוקדם יותר ,כמו שביקשתי.
ששיחקה ב”אולימפיאדת המחנות” .אני ניסיתי להתגבר על
בשעה  3בלילה צלצל השעון המעורר  ,7וכולם היו צריכים
תחושת הכישלון עם פעילויות לילדים ואירועים מצחיקים כמו
לקום .כולם באמת התעררו והיו בטוחים שעכשיו  7בבוקר.
המתיחה עם ליקוי השמש.
עשינו את כל פעילות הבוקר הרגילות ,כולל טקס הנפת הדגל.
לאחר הקיץ נסעתי לאינדיאנה להתחיל את לימודי
הכל נעשה בחושך של “ליקוי חמה מלא”.
בארוחת הבוקר שאלתי מי הצליח לראות איך הירח הדוקטורט .למחלקת האנטומיה והפיזיולוגיה היה גם מסלול
מכסה את השמש .מי שכן ,שיספר בבקשה למי שלא ראה ישיר ללימודי רפואה .חשבתי על האפשרות להיות רופא.
את זה .הרבה ידיים הורמו וכולם תיארו בהתלהבות איך הירח אחרי הכל ,הייתי בחור יהודי ועמוק בלב חשבתי שזה יוכיח
עבר על פני השמש והפך את היום ללילה .פתאום צעק מישהו לאבא שלי מה אני באמת שווה .דמיינתי את עצמי כרופא
שהשמש יוצאת! עכשיו ,כשעלה השחר ,נגמר ליקוי החמה .כשנהגתי דרך מדינת ניו יורק לכיוון בלומינגטון ,אינדיאנה.
קפיצתו למרחק של השיאן העולמי בוב בימון
http://arielnet.com/ref/go/1076
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ניתוח הביצועים באולימפיאדת מקסיקו ב 1968
http://arielnet.com/ref/go/2005

התחלתי את לימודיי וקיוויתי להצטרף לנבחרת האתלטיקה.
זמן קצר לאחר הגעתי הצגתי את עצמי לפני המאמן הראשי,
מיסטר ביל פרין .סיפרתי לו עליי ועל התחרויות האולימפיות,
ואמרתי שאשמח לעבוד אתו ועם קבוצתו .הוא הסכים ברצון
שאאמן את זורקי הדיסקוס בנבחרת שלו ,וזו הייתה בשבילי
הזדמנות נפלאה להמשיך את הקשר שלי עם האתלטיקה.
שאיפתי הייתה להגיע לאולימפיאדה במקסיקו סיטי,
שהייתה אמורה להתקיים באוקטובר באותה שנה .זו הייתה
אמורה להיות האולימפיאדה השלישית שלי ,אבל הפעם כצופה
ולא כמשתתף .למזלנו הצלחנו המאמן פרין ואני לשריין לנו
כרטיסים לאירועי האתלטיקה באולימפיאדה במקסיקו סיטי.
הוא אפילו השיג לי אישור לעמוד קרוב למסלול ,היכן שאוכל
לראות את כל ההתרחשויות מבלי שיפריעו לי דגלים ,גדרות,

או הנפות הידיים של הצופים הנלהבים .לקחתי איתי מצלמת
קולנוע וקיוויתי להימצא במקום הנכון ובזמן הנכון לתעד
את הרגעים הגדולים .זו הייתה הפעם הראשונה בתולדות
האולימפיאדות שמדען הורשה לאסוף נתונים בזמן אמת
תוך כדי המשחקים האולימפיים .לפני שהופעתי ,המצלמות
היחידות בשטח היו של צלמי טלוויזיה או יוצרי סרטים ,כמו
באד וקאפי גרינספן הגדולים.
בחירת מקסיקו סיטי כאתר בו תיערך האולימפיאדה
הייתה שנויה במחלוקת ,בגלל הגובה של העיר מעל פני הים,
 2,300מטר .הגובה הרב היה יתרון לענפי ספורט עוצמתיים
כמו קפיצה ,זריקה והרמת משקולות .אך מצד שני האוויר
הדליל היקשה על המתמודדים בענפים בהם נדרשה סיבולת
גבוהה ,בגלל קשיי הנשימה.
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לחשוב ברצינות על קריירה רפואית .שאיפותיי להיות רופא
באו על סיומן ביום זה!
בשלב זה חשבתי לאיזה כיוון להמשיך .הכי הגיוני היה
לחזור לאמהרסט ,ללמוד שם בעודי מחפש תוכנית אחרת.
כאשר נהגתי לכיוון מסצ’וסטס החלטתי לבדוק את התוכניות
שמוצעות באוניברסיטת קנט סטייט באוהיו.

ניתוח  APASשל קפיצה מושלמת
http://arielnet.com/ref/go/1075

היה לי מזל לצלם את הקפיצה ההיסטורית למרחק של
בוב בימון ,בה הוא שבר את השיא העולמי .הוא נחת במרחק
המפתיע של  14.7מטר .שיא זה עתיד להישבר רק בעוד 22
שנים.

באוניברסיטה זו הייתה תוכנית מצוינת בפיזיולוגיה
מעשית תחת שרביטו של ד”ר לורנס א .גולדינג .ד”ר גולדינג
שמע עלי מד”ר ריקי והציע לי מלגה .ידעתי שבאוניברסיטה
במסצ’וסטס עדין אין מסלול לדוקטורט בפיזיולוגיה מעשית,
החלטתי להישאר באוניברסיטת קנט סטייט ולהמשיך שם את
לימודיי.
כמובן ,אחד היעדים הראשונים שלי היה למצוא מאמן
ולהציע לו את עזרתי באימון ספורטאים .הצעתי התקבלה
במהרה והתחלתי לעבוד על שיפור הישגיהם של ספורטאים
בנבחרת .למעשה ,חלק מהם נהיו אחר כך חברים בנבחרת
אולימפית .ז’ק אקאמבריי ,מיידה הפטיש והמשקל ,התחרה
למען נבחרת צרפת .בין חברי הנבחרת האולימפית
האמריקאים היו אל שוטרמן ביידוי פטיש ומשקל וסמי ווקר
בהרמת משקולות.

היה מעניין לראות אותו משלים את הקפיצה ,מביט
בלוח התוצאות ,ולא מראה סימני התרגשות מיוחדים .על
הלוח הופיעה התוצאה במטרים .אבל אחרי שנאמר לו מה
היה המרחק שעבר ברגל 29 ,רגל ו  2.5אינץ’ ,הוא התמלא
ז’ק אקאמבריי זרק משקל  15.75ק”ג והשיג שיא
שמחה והתלהבות.
אמריקאי  7פעמים ,בין  1971ו  .1974הוא ניצח שלש
אני יכול להגיד שבאופן כללי נהניתי מהחוויה שלי כצופה פעמים בזריקת משקל בתוך אולם וארבע פעמים בידויי פטיש.
באולימפיאדה ,אך אין להשוות את זה לחוויה שלי כמשתתף אל שוטרמן היה מיידה משקל ופטיש כאחד וייצג את ארה”ב
וכמתחרה .הייתה לי גם הזדמנות להיפגש עם רבים מחבריי באולימפיאדת מינכן  .1972סם ווקר סיים תשיעי בהרמת
הישראלים ,ספורטאים ומאמנים .זה היה מרענן לראות אותם ,משקולות באולימפיאדת מונטריאול . 1976
להיות שותף להצלחותיהם במשחקים ולדבר עם חברים
(יידוי פטיש הוא ענף אתלטיקה בו המתחרה זורק משקולת
ותיקים על מכרים משותפים ועל מקומות בארץ .היה לי עצוב של  7.26ק”ג שמחוברת לכבל שאורכו  1.2מטר .במקור
להיפרד מהם כשנגמרו המשחקים האולימפיים ,אך היה עלי זרקו ממש פטיש .יידוי משקל הוא ענף ספורט שלא מתחרים
לשוב לאינדיאנה.
בו באולימפיאדה .הוא מקביל ליידוי פטיש אבל התחרויות
באינדיאנה התחלתי את הקורס השני שלי באנטומיה .מתקיימות באולמות סגורים .המשקולת כבדה יותר (15.75
קורס זה היה מיועד לסטודנטים בתוכנית הפרה רפואית .לא ק”ג) והכבל קצר יותר .בהתאם לכך גם המרחק אליו מגיעים
ידעתי שבמסגרת זו יהיה עלינו גם לנתח כלבים במעבדה .האתלטים קצר יותר) – .המתרגם.
המעבדה הראשונה כלל חיתוך חזהו של כלב והוצאת ליבו
להשלמת הכנסה עבדתי גם בבית ספר יהודי מקומי ,בו
הפועם עדין .זה היה יותר מדי בשבילי! קודם כל אהבתי לימדתי תרבות יהודית .הייתי מאושר ללמד את הילדים על
כלבים ושנית היה שם יותר דם וחיתוך בבשר החי של יצורים ישראל ועל התרבות של מולדתי .מאחר וזה היה בית ספר
חיים מאשר הייתי מוכן לשאת .במהרה הבנתי שאני לא יכול ממש ,לא קייטנת קיץ למטרות כיף ,הייתי פטור מהצורך
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להמציא טריקים בסגנון ליקוי החמה או אירועים מבדרים כל היצירתיות שהייתה בנו כדי להמציא משחקים שאפשר
לשחק בתוך הבית ,כאשר מבחוץ נשקף הנוף שכל כך רצינו
אחרים.
זמן קצר אחרי שנגמר הרבעון הראשון בקנט סטייט ,להנות בו.
בסוף ,אחרי כמעט שבועיים של גשם ,התקשרתי לחזאות
קיבלתי טלפון מפתיע מד”ר ריקי ממסצ’וסטס .הוא בישר
לי שהאוניברסיטה בה למדתי קיבלה אישור לפתוח מסלול המקומית והתבשרתי שמזג האוויר עומד להשתנות לטובה,
ללימודי דוקטורט במדעים מעשיים .הלימודים יתחילו בסתיו ויהיו לנו כמה שבועות של קיץ ,סוף סוף.
 .1969הוא שאל אם ארצה להיות בין ראשוני הסטודנטים
הצוות ואני החלטנו לא לתת למאורע כזה לחלוף בלי
במסלול זה .הוא הבטיח גם שתהיינה משרות של עוזרי שננצל אותו לאיזה תעלול .החלטנו ליצור איזה מבול” ,משהו
הוראה לסטודנטים שיזדקקו להן .אלה היו חדשות נפלאות ,בסגנון המבול התנ”כי של נוח.
ועניתי שאשמח להצטרף .אשלים את הניירת הנחוצה ואשלח
למחרת אחרי ארוחת הבוקר הודעתי בעצב רב שכל
לו .אמרתי לו שאחזור לאמהרסט אחרי סיום הרבעון השני העולם כבר מוצף ,והמחנה שלנו נשאר המקום היבש האחרון.
בקנט סטייט .סיפרתי לו גם על תוכניתי לעבוד בקייטנה בקיץ זו חזרה על המבול של נוח ועלינו להתכונן לגרוע מכל .הילדים
לפני תחילת הלימודים.
התחילו לבכות ושאלו מה עליהם לעשות .היועצים עברו
בקיץ הזה שוב ניהלתי מחנה של  .HESמזג האוויר היה ביניהם עם דפים ,עפרונות ובקבוקים .אמרנו להם לכתוב את
גשום ברובו .זה לא היה כיף להגיע למחנה קיץ ולהישאר כלוא המחשבות שלהם ,את החלומות ,את שמם וכתובתם ,ואת
בתוך הבתים בגלל גשם בלתי פוסק .הצוות ואני גייסנו את המשאלה האחרונה שלהם .הבטחנו להם שמישהו בעתיד –
שלושה ספורטאים מהנבחרות האמריקאית והצרפתית
http://arielnet.com/ref/go/1077
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המחנה .איך אני יכול לפתור את הבעיה הזאת? בארוחת
ערב הודעתי שמחנה  HESנבחר כאחד המחנות שמפיקים
ובמאים מהוליווד יבואו לבקר בהם ,כדי לחזות בכישרונות
הצעירים ואולי לבחור מתוכם שחקנים או שחקניות לעתיד.
המחזה שנבחר לעלות על הבמה שלנו היה “כנר על הגג”.
באורח פלא ,בבוקר למחרת נרשמו הרבה ילדים להשתתף
בהצגה.
כאשר התקרב מועד ההצגה ארגנתי שישה מחבריי שיגיעו
למחנה במכוניות ארוכות ,יקרות ומרשימות כדי לשפוט את
כישרונות השחקנים הצעירים .הם הופיעו עם משקפי שמש,
צעיפים סביב צווארם ולוחות לרישום בידיהם .הם נראו
רציניים למדי כשהתיישבו בקדמת האולם ,שהכיל כבר את
תוכנית טלוויזיה  20/20שעוסקת בניתוח
משתתפי המחנה וחלק גדול מהוריהם .צפינו בהנאה ב”כנר
הקפיצה למרחק
על הגג” .לאחר מכן המפיקים ראיינו את השחקנים ורשמו
http://arielnet.com/ref/go/1079
ארכיאולוג מן הסתם  -ימצא את הבקבוקים עם המכתבים הרבה רשימות .לאחר הצהרות עידוד נסעו המפיקים והשאירו
אחריהם הרבה משתתפי מחנה מאושרים ומרוצים .כמנהל
שלהם ויגלה מה עלה בגורלו של המחנה שלנו.
לאחר שהילדים כתבו את המסרים שלהם והכניסו המחנה אני הייתי מרוצה ביותר מהצלחת החוג לדרמה וריקוד
לבקבוקים ,אמרנו להם להוציא את סירות הקנו מתוך המים במחנה .HES
לאחר המחנה נסעתי לאמהרסט להתחיל ללמוד לקראת
ולסדר אותם על מגרש הכדורסל .כולם נכנסו לקנו עם
הבקבוקים שלהם וישבו בתוכם ,מחכים למים שיעלו ויציפו הדוקטורט .התפקיד שלי באותה שנה ,1969 ,היה להיות עוזר
את המחנה .היועצים ואני הלכנו בין הסירות ומלמלנו מילות הוראה בקורס לחינוך גופני .כמו כן פתחתי באופן עצמאי קורס
שנקרא “תרגילים לחיים” ,שהתקיים במשך שעות ארוחת
עידוד.
לפתע הציצה השמש מבעד לעננים ועימה פיסה כחולה הצהרים והיה פתוח לכל מי שרצה באוניברסיטה .לרוב היו לי
של שמים .השמש עלתה והצבע הכחול השתלט על השמים .בין  30ל  40תלמידים ותלמידות מכל הגילאים שבאו לשמוע
פה ושם נראו עוד כמה עננים קטנים .הצוות ואני סידרנו את את הקורס .הייתי מרוצה שמעטים נשרו או פרשו מהקורס.
הסירות במעגל והתחלנו לשיר ולרקוד “מים ,מים בששון” .רשימת המשתתפים גדלה במקצת ככל שהסמסטר התקדם.
הילדים במחנה התחילו להבין שכל עניין ה”מבול” היה רק בנוסף לכך עבדתי עם קן או’בריין ונבחרת האתלטיקה שלו.
מתיחה .הם יצאו מסירות הקנו ,מחו את הדמעות והצטרפו התרכזתי בדיסקוס ,כדור ברזל ,פטיש וקפיצות.
בשמחה למעגל הרוקדים.
יחד עם עבודתי כעוזר הוראה ,למדתי גם הרבה קורסים.
באותו ערב אחרי הארוחה ,כל מי שרצה לשתף עם אחד מהם היה קורס לסטטיסטיקה עם מרצה נפלא מקנדה,
האחרים את המסר שכתב בבקבוק הוזמן לקרוא אותו באזני שמו ד”ר גייל אוקלנד .המחקר שלו בקנדה עסק בחיטה וגידולי
כולם .חלק מהמסרים היו היתוליים וכולם צחקו .מאותו יום ,שדה אחרים ,שבאופן מפתיע לא היו שונים בהרבה מבני אדם
אני בטוח שכל אחד מהילדים שהיו שם מחייכים כשהם כשבוחנים אותם סטטיסטית .באחד השיעורים שאל ד”ר
שומעים את השיר “מים מים בששון” ובטח גם מספרים אוקלנד שאלה שנשארה תלויה באוויר זמן מה ,פתאום אחת
לכולם איך הם שרדו את “המבול”.
הסטודנטיות הרימה את היד והשיבה את התשובה הנכונה.
מיד אחר כך התעוררה בעיה חדשה .מעט מדי ילדים לא היה לי מושג איך היא הגיעה לתשובה הזאת ,אז ניגשתי
נרשמו להופיע בהצגה שהייתה אמורה לעלות לקראת סיום אליה לאחר השיעור ושאלתי .היא הביטה בי בלי לחייך ,שאלה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אם אני יודע היכן הספרייה ,ואז הסתובבה על עקביה והלכה
ממני .הייתי בשוק ,הרגשתי אידיוט ,ויותר גרוע :לא ידעתי
עדין איך למצוא תשובות לשאלות סטטיסטיות מסוג זה.
קורס אחר היה שילוב מוטורי עם ד”ר וולטר קרול .תחום
ההתעניינות שלו היה להבין איך העצבים והשרירים עובדים
ביחד .העניין האישי שלי התרכז בחלק המכני של ביצועי
הגוף האנושי ,אך זה היה חשוב להבין איך מתפקדת מערכת
העצבים .מערכת העצבים שולטת כאשר השרירים מושכים
את העצמות לשם יצירת תנועה .רציתי לשאול את ד”ר קרול
שאלה שדנו בה כבר בכיתה קודם לכן.
ד”ר קרול היה הגבר היחידי שהיה לו משרד בבניין החינוך
הגופני לנשים .היה לו משרד גדול למטה ,ומעבדה גדולה אפילו
עוד יותר לצורך מחקריו .כפי הנראה ,הוא היה חבר הפקולטה
היחידי ממין זכר שיכול היה להסתדר עם המורות בבניין זה.
מסלול הליכתי אליו התחיל בבניין שבו היה המשרד שלי .זו
הייתה דרך ארוכה שכן המשרד שלי שכן בבניין האימונים של
הגברים ,והוא היה ממוקם בכוונה בחלק המרוחק ביותר של
הקמפוס מבניין הנשים ,היכן שעבד ד”ר קרול.
דלת המשרד של ד”ר קרול הייתה פתוחה במקצת .הקשתי
עליה אך לא נשמעה תשובה .הצצתי פנימה לראות אם הוא
לא שם .הוא לא היה .המעבדה שלו הייתה בהמשך המסדרון
ולכן החלטתי לבדוק שם .הקשתי על הדלת ,אבל דבר לא
קרה .לאחר הפסקה קצרה הקשתי שוב ,הפעם ביתר שאת,
למקרה שהד”ר נמצא בחלק האחורי של המעבדה .לפתע
נפתחה הדלת בחטף ומאחוריה הופיעה אותה נערה מהשיעור
בסטטיסטיקה של ד”ר אוקלנד .שאלתי אם ד”ר קרול נמצא,
הנערה כמעט צלבה אותי במבטה ובסוף ענתה“ :אני לא
יודעת .אני לא המזכירה שלו .אתה לא יודע לקרוא?” וטרקה
את הדלת בפרצופי! רק עכשיו ראיתי שעל הדלת היה שלט
גדול וצבעוני“ ,מבחנים ,נא לא להפריע!” “אופס” ,חשבתי,
ועדין לא איתרתי את ד”ר קרול כדי לשאול את שאלתי.
אחד מהפרויקטים העצמאיים שלי היה לנתח את תנועות
הספורטאים שצילמתי באולימפיאדה .במיוחד התעניינתי
בקפיצה של בוב בימון שהשיגה שיא עולמי ,וכנראה שיעבור
זמן רב עד ששיא זה יישבר .היה לי חבר קרוב בשם ג’ורג’
דאלס ,שהיה המאמן הראשי באתלטיקה באוניברסיטת
מישיגן .ג’ורג’ היה מאד נמרץ ומסור לתפקידו .בנוסף ,הוא
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היה גם ראש ההתאחדות של מאמניי האתלטיקה ופרסם כתב
עת של הארגון הזה שיצא בכל רבעון .מטרתו הייתה איך
לעזור למאמנים לאמן את הספורטאים שלהם ,ואיך לעזור
לספורטאים להצליח יותר .פירושו של דבר היה שהמאמרים
שהתפרסמו בכתב העת שלו היו מיועדים לשרת את המטרות
שלו ,ולא להאדיר את שמם של המדענים שכתבו אותם.
ג’ורג’ עבד במלוא המרץ למען מטרותיו ,ולא האט גם עתה,
למרות שהיום הוא בשנות התשעים שלו .הוא חזק היום כמעט
כפי שהיה פעם .הוא פרסם את המאמר שלי על קפיצת השיא
של בוב בימון .זה היה אחד המאמרים הראשונים שלי  -מתוך
הרבה אחרים – שפורסמו בכתב עת זה.
פעם בסמסטר האביב של  ,1969כשעמדתי להיכנס
לחדר הרמת המשקולות ,פגשתי את חברי ג’ים סלידאס .הוא
הניף את ידו לקראתי וביקש שאכיר נערה שהלכה בעקבותיו
ששמה היה אן פני .היא שמעה הרבה סיפורים על “גדעון
המשוגע” ,כך אמר ,אבל התעקשה להגיד שאינה יודעת מי זה.
הופתעתי לראות את הנערה שסירבה לענות לי על השאלה
בסטטיסטיקה ,ושטרקה את הדלת בפניי במעבדה .בהסתמך
על הבעת פניה אני יכול להגיד שהיא לא זכרה את האירועים
הללו .לחצנו ידיים בנימוס ,החלפנו כמה מילים ,ואז היה עלי
להתחיל את השיעור .לא היה לי שום מושג שאנחנו עתידים
להיפגש עוד.
הלימודים הסתיימו בסוף מאי ,וחזרתי למחנה הקיץ
 .HESבכל שנה הייתה “אולימפיאדה” בין המחנות שלחופי
האגם .המחנות התחרו בענפי ספורט כמו כדורסל ,כדורגל,
שחייה וריצה .המחנה היהודי שלנו תמיד השיג תוצאות
איומות .המחנות האחרים ניצחו אותנו בכל הענפים .החלטתי
שהשנה זה יהיה אחרת.
הפעם עשיתי מיון ובחרתי  100ילדים שעתידים להשתתף
במחנה .הם נבחרו לפי יכולותיהם בכדורגל ,כדורסל ,ריצה
ושחיה .מי שלא היה טוב באחד מענפי הספורט האלה לא
התקבל למחנה .מטרתי הייתה לבחור “ 100ספרטנים” בקיץ
זה .חילקתי אותם לקבוצות לפי ענפי הספורט ,לא לפי גילאים.
שכרתי כיועצים רק כאלה שידעו לאמן ספורט .לא נבחרו
יועצים לדרמה ,אומנות או פעילויות יהודיות .בשנה זו ,למחנה
 HESהולך להיות יותר זמן להתאמן .למשל ,במקום ללמד
תפילות יהודיות הרבי אימן את הילדים בכדורגל.
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כחודש לפני האולימפיאדה של המחנות ,ארגנתי “משחקי
מכביה” במחנה .המכביה המקורית מתקיימת בישראל אחת
לארבע שנים ,אחרי האולימפיאדה .מתחרים בה ספורטאים
יהודים מרחבי העולם.
הרעיון של המכביה נבט בראשו של נער יהודי יליד רוסיה
בן  15בשם יוסף יקותיאלי .הוא הוקסם מהאולימפיאדה בשנת
 ,1912וחלם על מאורע דומה של ספורטאים יהודיים .במשך
 10שנים הוא טווה את חלומו לפרטיו ,כשהוא נתקל בלגלוג
רב ומעט מאד עידוד .המכביה הראשונה התקיימה בפלסטינה
ב  .1932ההצלחה של מכביה זו ניבאה עתיד מזהיר להמשך.
המכביה הבאה התקיימה ב  ,1935במקום שנה לאחר מכן,
בגלל כוחו העולה של הנאציזם באירופה .בגלל מלחמת
העולם השנייה התקיימה המכביה הבאה רק אחרי  15שנים.
המשחקים חודשו ב 1950במדינת ישראל שזה עתה קמה.
המכביה שאחריה התקיימה ב  ,1953והבאות התקיימו תמיד
אחרי האולימפיאדות.

באותם ימים לא היו כמובן מכשירי טלפון סלולריים.
הילדים הורשו להתקשר להוריהם רק במקרי חירום .במקרה,
אחד היועצים הגיע לעיירה הסמוכה אחרי המשחקים ,ישב
עם חברים במסעדה מקומית ,ומכאן הסיפור התפשט .הטלפון
היחידי המחנה היה בבניין המנהלה .הייתי מופתע לקבל שיחה
מיושב הראש של האגודה אליה השתייך המחנה .הוא התפלא
איך לא סיפרתי לו שראש ממשלת ישראל הגיע למחנה.
סיפרתי לו מה קרה ומי באמת היה ראש הממשלה ,ושנינו
צחקנו על כל הסיפור.

לבסוף הגיע הזמן לאירוע הגדול של הקיץ .הילדים מכל
המחנות סביב האגם התכנסו באחד המחנות להשתתף
באולימפיאדת המחנות .כרגיל ,הילדים מהמחנה שלנו נתקלו
במבטים זדוניים ושמעו הערות מרושעות על הסיכויים הנמוכים
שלהם לנצח .אני מודה שהייתי קצת לחוץ בגלל ההיסטוריה
של הכישלונות לאורך כל השנים .זה שהתאמנו כל הקיץ לא
אומר שגם נצליח .אבל אחרי כל משחק ראינו את הילדים
מהמחנה שלנו על דוכן המנצחים במקומות הראשונים .היינו
המשחקים היום מאורגנים על ידי ועד המכביה הבינלאומי ,מקום ראשון בכדורסל ,כדורגל ואתלטיקה .בסוף לקחנו גם
והם נתמכים על ידי הועד האולימפי ופדרציית הספורט אליפות בשחייה .הייתי כל כך גאה שזכינו בכל הענפים.
העולמית .המכביה מוכרת היום כאחד מחמשת אירועי הילדים והיועצים בכו מהתרגשות וגם בעיניי היו דמעות .כולנו
הספורט הגדולים בעולם.
נהנינו מהניצחונות אחרי כל כך הרבה שנים של הפסדים.
בשנה זו רציתי שהמחנה שלנו יהיה משמעותי ביותר
לאחר שנגמר המחנה פוטרתי מתפקידי .מדוע? כי הוועד
למשתתפיו ושהם יקבלו השראה להמשיך להתאמן לקראת בניו יורק גילה שלמרות הניצחון הוזנחו כל התחומים היהודיים.
אליפות המחנות .כמה ימים לפני המשחקים הודעתי שראש הוויתור על תפילת הבוקר ועל החינוך היהודי למען הצטיינות
ממשלת ישראל יבוא להיות נוכח בטקס הפתיחה .הילדים בספורט לא היה מקובל על ההורים והנהלה .הקריירה שלי
התמלאו שמחה וגאווה .הם הכינו שירים לשיר ודגלים לנופף כמנהל המחנה ב  HESבאה לקיצה.
בהם .הכנו לו אפילו זר פרחים ענק לקדם את פניו.
אבל למרות זאת הייתה גם נקודת אור .חלקתי את בית
היום עלה עם מזג אוויר שטוף שמש ויפה .הילדים לבשו
את בגדי הספורט והיו נרגשים לקראת האורח .בשעה 10
הופיעה במחנה לימוזינה שחורה גדולה והילדים פצחו בשיר
ונפנפו בדגלים בהתלהבות .מהמכונית יצא “ראש הממשלה”
בחליפה כהה ומשקפי שמש כהות .הוא קיבל בתודה את
הפרחים ונופף בידו לילדים וליועצים .הוא הובל אחר כבוד
למושב שהוכן עבורו ,ובאנגלים מהוססת קרא את הודעת
הפתיחה של משחקי המכביה של מחנה  HESלשנת .1969
אחר כך חזר ראש הממשלה לתפקידו האמיתי כבעליו ומנהלו
יום אחד אחר הצהריים ,כאשר היו לי כמה שעות
חופשיות לפני ארוחת הערב ,הציעו לי לקפוץ לגדלידריה
של בית הלוויות המקומי.
המנהל עם כמה יועצים ,ביניהם דני הצוללן שחזר כל שנה
למחנה מאז מקרה הרפסודות המשוחררות .לדני הייתה
חברה ישראלית מהממת שעבדה כיועצת באחד המחנות
האחרים .שמה היה אסתי .ככל שהתקדם הקיץ ראיתי את
יחסיהם מתפתחים .לא דיברתי עם דני על זה ,אבל היה נראה
לי שהוא לא לוקח את היחסים ביניהם ברצינות .למעשה,
חשבתי שהוא לא מכבד אותה .אני הייתי הרבה יותר ג’נטלמן
ביחסיי עם נשים.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפפצסמב שדח םלוע םילגמ  6:קרפ

אסתי וקרוון הפולקוואגן שלי בכייפ קוד ,מסצ’וסטס.
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לחזור לישראל ולהמתין ולראות כיצד יתפתחו העניינים ביני
ובין יעל .היה לנו קשה לשמור על קשר על פני מרחק כל כך
גדול ,והחלטנו לשחרר זה את זו וכל אחד יכול היה להמשיך
בחייו.

הסמוכה לקנו מילקשייק לחברה שהיו איתי בבית .קיבלתי
את ההצעה והכנתי רשימה של ההעדפות הטעמים של כולם.
כשחזרתי עם קופסה מלאה במילקשייקים ,כתבתי בעדינות
על הכוס של אסתי “את כל כך יפה” .הגשתי לה את הכוס כדי
שתוכל לקרוא את המסר לפני שתיקח את השלוק הראשון
אסתי ואני המשכנו להיות חברים טובים שנים רבות אחר
מהמילקשייק .היא נראתה בהתחלה כאילו שאינה מבינה כך .באחד מביקוריי בארץ אסתי רצתה שאכיר את הארוס
אחר כך חייכה .בהמשך הקיץ היא נפרדה מדני והפכה להיות שלה .הופתעתי לגלות שהוא היה אחד החיילים הפצועים
החברה שלי .בסוף הקיץ היא עברה לגור איתי באמהרסט.
שעזרתי לשקם בתל השומר בזמן שירותי הצבאי .המשכנו
הקשר בינינו לא היה ארוך .למרות שיחסיי עם יעל כבר להיפגש כל פעם שהגעתי לישראל או כשהיא הגיעה לארה”ב.
לא היו כשל בעל ואישה ,היא עדין סרבה להרפות ממני .אסתי היא אדם נפלא.
באותו קיץ נסעו יעל וגפן לישראל .היא למדה מפי הרכילות
הלימודים האקדמאים ,עבודתי כעוזר הוראה ,כמאמן
על הקשר שלי עם אסתי .היא זעמה ,ארגנה פגישה עם בחדר הרמת המשקולות ,וכמאמן בנבחרת האתלטיקה מילאו
משפחתה של אסתי בארץ ואמרה להם נחרצות שהיא לא את ימיי .התרכזתי בדברים אלה והסיפור שלי עם אסתי הלך
מתכוונת להתגרש ממני ולא תאפשר לאסתי להתחתן איתי .ונמוג מתודעתי .השקעתי הרבה בעבודה וכנראה שזה מה
משפחתה של אסתי הייתה נרעשת מהחדשות האלו ,ובמהרה שעזר לי להתגבר עליה .גיליתי תחומי עניין אקדמאים חדשים.
הגיע דוד של אסתי לאמהרסט כדי לדון במצב .אסתי שוכנעה הופתעתי גם לגלות חבר פנטסטי חדש.
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פרק  :7אהבה ועבודה
התוכנית של לימודי הדוקטורט הייתה דומה לזו של
המאסטר .היו בה דרישות אקדמאיות והייתה עבודת
מחקר .למדתי סטטיסטיקה בהרחבה וכן כמה קורסים
חדשים ומעניינים .אחד מהם היה פיסיולוגיה של התא עם
מרצה חדש ,ד”ר אדינגטון ,והוא עסק בין היתר בהתמחות
במיקרוסקופ אלקטרוני .הייתי מופתע לדעת שבשנה בה לא
הייתי באוניברסיטה נרכש מכשיר כל כך מתוחכם ללימוד
התנועה האנושית .באמצעותו יכולנו לראות את המבנה
המפורט של השרירים ולהבין איך מבנה זה מאפשר תנועה.
קורס אחר ששבה את ליבי היה ביומכניקה והמרצה היה ד”ר
סטנלי פלגנהוף .אהבתי את התחום הזה ,שנראה היה שהוא
מתאים לצורת החשיבה שלי ,אפילו יותר מקינסיולוגיה.
כשנכנסתי לכיתה לראשונה הייתה לי הפתעה .בשורה
הראשונה ישבה הנערה משיעור הסטטיסטיקה ,זאת שלא
רצתה לענות לי ,זאת שטרקה בפני את הדלת .החלטתי
לעשות מעשה אמיץ והתיישבתי לידה.
היו לנו כמה דקות לפטפט בטרם נכנס המרצה .הזכרתי
לה שג’ים סלידאס עשה ביננו הכרה .היא אמרה לי ששמה
היה אן פני .היא הייתה בחצי הדרך למאסטר ,ואחר כך תמשיך
לדוקטורט .לאחר שסיימה תואר ראשון באוניברסיטת צפון
קרולינה היא לימדה שנתיים חינוך גופני בבית ספר פרטי
בפרינסטון ,ניו ג’רסי .עכשיו הבנתי מדוע לא פגשתי אותה
בתוכנית המאסטר שלי .כשדיברנו הבנתי שהיא לא אוהבת
ללמד תלמידי בית ספר יסודי ותיכון .למעשה ,זה לקח לה
פחות מיום אחד להבין שעשתה טעות כשפנתה לכיוון זה.
עכשיו היא הייתה בוגרת אוניברסיטת מסצ’וסטס ורצה
להתרכז יותר במדעים המדויקים.
במהרה הצטרף אלינו ג’ים סלידאס ,החבר שפגשתי
במהלך תוכנית הלימודים למאסטר .נראה היה ברור שהוא

ואן יצרו קשר הדוק בשנה שאחרונה .הם למדו כמה קורסים
משותפים והיה להם הרבה נושאים לדון בהם על ספל קפה.
באותו זמן היו מעט נשים בתחום זה ,ואן הייתה הנערה היחידה
בכיתה .היא הייתה אינטליגנטית ,ישרה ומוכשרת .התחלנו
לדבר על מה כל אחד עשה בקיץ ועל אנשים שלפחות שניים
מאיתנו הכירו .זו הייתה מסוג השיחות האלה שכולם מדברים
ביחד ובכל זאת כולם מבינים את כולם.
החלפנו גם פרטים על חיינו הפרטיים .ג’ים היה במקור
מניו המפשייר ,נשוי ואב לשני ילדים .אשתו הייתה אדם נפלא
והיא תמכה בו בדרכו האקדמאית .אך היו להם קשיים פיננסים
כי היא יכלה לעבוד רק כבייבי סיטר ומשכורתו כעוזר הוראה
לא הספיקה כדי לתמוך במשפחה של ארבע נפשות.
הזכרתי לו איך עזר לי במאסטר לטעון נכון את הסרט
במכונת ההקרנה .נזכרנו כמה הייתי גמלוני ומגושם בניסיונותיי
לסדר את זה .עכשיו יכולנו לצחוק שוב על הרגעים המבדחים
האלה .פעם נוספת הציל אותי האופי העקשני שלי .אני לעולם
לא מוותר כשיש לי משימה לבצע .לפעמים זה לוקח הרבה זמן
והרבה חזרות ,אבל בסוף למדתי לתפעל כראוי את המקרן.
ג’ים הסכים איתי בנושא זה.
ד”ר פלגנהוף נכנס לכיתה והדהים אותנו כשסיפר על
האפשרויות למדוד כמותית תנועה באמצעות ניתוח ביומכני.
השיעור בביומכניקה פתח את העיניים לשלושתנו .עזבנו את
הכיתה בסוף השיעור כשבראשינו מתרוצצים רעיונות ונכנסנו
לקפה הקרוב כדי לדון במה שלמדנו עכשיו .כל מה שהמרצה
דן בו היה מלהיב במיוחד .גיליתי דרך אקדמאית להבנת תנועה
מנקודת מבט מכנית ,בדיוק מה שרציתי לגלות כבר עשרות
שנים.
על כמות אינסופית של ספלי קפה ,למדנו ג’ים ואני על אן.
היא נולדה בראלי ,צפון קרולינה ,אך בילתה את רוב ילדותה
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סקיצה של אחת התוכנות הראשונות שנכתבו אי
פעם בביומכניקה
בצ’אפל היל ,צפון קרולינה“ .לך לגבעות” היה מונח ששמענו
לעיתים קרובות .לישראלי זה לא אמר הרבה ,אבל לתושב ניו
אינגלנד כמו ג’ים זה נשמע כמעט כמו הכרזת מלחמה .למדנו
מאוחר יותר שהשמיים של קרולינה היו כחולים כי אלוהים
היה בנבחרת האתלטיקה של קרולינה.
נראה היה שלאן הייתה אובססיה להבין את האנטומיה
ואת המנגנונים השולטים בגוף האדם .אני התעניינתי יותר
בהיבטים המכניים ,בעוד אן התעניינה כיצד משפיעה מערכת
העצבים על תפקודי התנועה .ג’ים התעניין בשני ההיבטים
וקיווה למצוא מסלול מקצועי בחינוך גופני או כמאמן .מצבו
הפיננסי הדחוק דחף אותו למצוא משרת הוראה בקולג’ בניו
אינגלנד.
היחסים ביננו שגשגו ,ובמהרה היינו “שלושת
המוסקטרים” .ג’ים ,אני ואן נפגשנו בכיתות ,במעבדות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ובבתי הקפה .לעיתים קרובות נסענו לגלידריה הקרובה ,שם
ג’ים ואני טרפנו המבורגרים ענקיים עם מילקשייק ,וקינחנו
בבננה ספליט .אן שתתה את הקפה שלה ,הנידה את ראשה
והתפלאה איך שני גברים יכולים לאכול כל כך הרבה ולהישאר
רזים .היינו שותפים בתחומים רבים והרגשנו ברי מזל שיכולנו
לעזור אחד לשני בכל כך הרבה מקצועות לימוד .אם מישהו
מאיתנו לא הצליח לפתור איזו בעיה ,היינו מצליחים לפתור
אותה בכוחות משותפים.
ככל שהתקדם הסמסטר ,כן נוכחתי יותר ויותר
שהביומכניקה היא הדרך שלי להבין ולמצוא תשובות
לשאלותיי הרבות על תנועה ופעולות של הגוף .אך היו גם
היבטים נוספים .ד”ר פלגנהוף פיתח תוכנה ביומכנית באחת
משפות התכנות הראשונות שנקראה פורטרן.
למרבה הצער ,התהליך של הניתוח הביומכני של התנועה
היה משעמם להחריד .הרצף התחיל עם צילום האתלט
בפעולה בזווית המתאימה ,אחר כך פיתוח הסרט ,והקרנתו
במצלמת  16מ”מ תמונה אחר תמונה .כדי לעשות את זה
צריך היית להקרין את הסרט על סדרה של מראות נטויות ,עד
שהיית מתקבלת תמונה סופית על שולחן עבודה מזכוכית( .ר’
תרשים) .על השולחן היית מניח דף ומסמן עליו בנקודות את
מקומם של המפרקים תוך כדי התנועה .התהליך כולו נקרא
דיגיטציה.
הצעד הבא היה מדידת מגוון של זוויות ומרחקים על
גיליון נייר גדול והכנסת הנתונים לטבלה .את הנתונים צריך
היה להכניס לכרטיסי מחשב בצורה ידנית ,שדרשה ישיבה
ממושכת במרכז המיחשוב כדי להשלים את המשימה.
כרטיסים מנוקבים אלה הוזנו למחשב לעיבוד על ידי תוכנה
ביומכנית .אם אכן כל התוצאות תורגמו כהלכה לתוך
שיטת הקרנה לקבלת תמונה אחר תמונה בסרט
קולנוע
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תנועה מורכבת
הכרטיסים המנוקבים יכולת לקבל פלט על סרט נייר ארוך.
זו אמורה הייתה להיות התוצאה המשמחת .אבל מספיק
שכרטיס אחד הוכנס הפוך ,לא נוקב נכון או שהיה חסר,
וכבר קיבלת תוצאה מעוותת וחסרת משמעות .הרבה פעמים
חיכיתי שעות לתוצאה וקיבלתי פלט מאכזב .אבל אם הכל
הלך כשורה התוכנה יכלה לחשב נכון את מאפייני הקינטיקה
של הגוף בתנועה.
התוכנה יצרה מדדים קינטיים שכללו מצב ,מהירות
ותאוצה של כל אחד מהמפרקים הנבחרים .המידע על כל
אחד מהמפרקים או על אחד מהמדדים שנבחרו יכול היה
להופיע בפלט על גבי הנייר .הפלט יצר דיאגרמה של הפעילות,
כמו למשל קפיצה ,עליה על מדרגה או חבטת הגשה בטניס.
במקביל להוראה כתב ד”ר פלגנהוף ספר שנקרא
“דגם התנועה האנושית” .כל הסטודנטים בכיתה ,כולל אן
ואני ,תרמנו את רוב הנתונים שהופיעו בספרו .הטבלאות
והדיאגרמות היו שלנו ,אך לא קיבלנו כל שכר על עבודתנו.
היינו כמו עבדים מהבחינה הזאת ,אבל הלמידה וההתנסות

שלנו היו שווים לנו יותר מכל תגמול כספי .אחרי הכל,
הסטודנטים באים ללמוד ,לא להתפרנס.
זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי בשימוש במחשב כדי
למדוד או לכמת תנועה אנושית .נהייתי אובססיבי לשימוש
בשיטה זו ובתוכנה של ד”ר פלגנהוף .רציתי לנתח כמה שיותר
פעילויות אתלטיקה בתוכנה זו.
למזלי ,באותה תקופה הייתי עוזר מאמן באתלטיקה
וחלקתי משרד עם המאמן הראשי ,קן או’בריין .הוא היה
המאמן שהזמין אותי לעבוד באימון בשנה האחרונה שלי
במאסטר .הוא קיבל אותי בהתלהבות בחזרה אחרי שהותי
באינדיאנה ובאוהיו ,והחזיר אותי לעבודה במשרה הקודמת
שלי.
מיד לאחר תחילת הסמסטר גילית משהו פנטסטי .במשך
השנה הקודמת הפיק קן סרטונים קצרים של כל אחד מאירועי
האתלטיקה .אלה היו סרטוני לולאה ,שהוקרנו במצלמת 16
מ”מ .הסרטים רצו בלולאה חוזרת כל הזמן .במילים אחרות,
יכולת לראות את אותו קטע שוב ושוב כמה פעמים שרצית.
בסרט הראשון בו צפיתי נראה זורק כידון רץ על המסלול,

104

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

שער ספרו של ד”ר סטנלי פלגנהוף ,דגמי התנועה
האנושית
מבצע את דגם ריצת ההתקרבות לקו ,מציג את רגלו הקדמית
וזורק את הכידון .המאמן או’בריין יצר סרטי לולאה גם של
זורק הדיסקוס ,הודף כדור הברזל ,ויתר מקצועות האתלטיקה.
החלק החשוב ביותר בטכניקת זריקת הכידון היה מהרגע
של הצבת הרגל על הקו עד הרגע בו הכידון עזב את ידו של
הזורק .לכן חתכתי את הקטע הזה מהסרט לצורך הניתוח
הביומכני שלי .אחר כך חיברתי את הקטעים בחזרה .כל מי
שצפה בסרט עכשיו יכול היה לראות את האתלט רץ עד הקו,
ואחר כך את הכידון עף באוויר .כל הקטע של הזריקה היה
חסר.
כל זה היה כמובן לפני תקופת הטכנולוגיה הדיגיטלית.
במאה השנים הראשונות של צילום ויצירת סרטים הכל נצרב
על פילם .הפילם היה עשוי מחומר שנקרא צלולויד שפני
השטח שלו היו רגישים לאור שהיה יכול לקלוט את התמונות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

שחלפו מול העדשה .באותו זמן הפילם הייתה זו האפשרות
היחידה להקליט .היה קל לחתוך אותו ,להוריד קטעים ולחבר
את הקצוות מחדש.
השתמשתי בטכניקה זו כדי לחתוך את הקטעים החשובים,
כמו הזינוק בקפיצה לגובה ,שחרור הדיסקוס מהיד של הזורק,
הקפיצה וההתמתחות של הרץ מעל המשוכה ,ויתר הסרטונים
בהם השתמש המרצה להצגת אירועי אתלטיקה .בזהירות
החזרתי את הקטעים המתומצתים חזרה למקומם במשרדו
של או’בריין .תכננתי להחזיר את הקטעים למקומם בלולאה,
אבל לפני שזה קרה ,התגלתה האבדה.
יום או יומיים אחרי שחתכתי את הקטעים מסרטי הלולאה,
עבדה אן בשולחן שלי במשרד שחלקתי עם המאמן או’בריין.
לפתע נכנס קן בסערה למשרד .הוא זרק בחבטה את הספרים
מידו על השולחן והתחיל לפתוח בפראות את המגירות ,כשכל
הזמן הוא צורח משהו על סרטונים .הוא פתח מגירה ,חיטט
בקרביה כשהוא משליך דברים באוויר ,ואחר כך סגר אותה
בחבטה אדירה .ואז עבר למגירה הבאה .כל הזמן הזה הוא
צועק וצורח על סרטונים חסרים ועל גדעון שחותך קטעי
סרטים .אן הסתכלה בהלם על המחזה ושמעה את הקקפוניה
של מגירות נטרקות ונפתחות בכוח .כל הרעש הזה היה מלווה
כמובן גם בצעקותיו של קן .אן תיארה את כל זה באוזניי אחר
כך ,כשאבק הקרב שקע.
התנהגות פרועה ופראית זו הייתה כל כך לא מתאימה
לאופיו השלו והעדין של קן או’בריין כפי שאן הכירה אותו,
שהיא זלגה לה לאט ובשקט מתח לשולחן וקיוותה שהוא לא
ישים לב אליה .לאחר כמה דקות צנח קן לתוך כסאו חסר
נשימה ושם לב לאן שהגיחה בזהירות מתחת לשולחן .הוא
חייך בביישנות והציעה לה להזהיר אותי שגורלי יהיה מר אם
המאמן הראשי קן או’בריין
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ג’ניס לואיס ,קלאוס וולפרמן וביל שמידט

קטעי הסרטים לא יחזרו מיד לרצף המקורי שלהם .דמיינו
סצנה מתוך סרט סלפסטיק עם מגירות מתעופפות באוויר
ואדם נרגז בטירוף ,כשצופה חסר ישע ופשע מביט בו בפחד
מתוך מחבוא .זה בתמצית איך שזה נראה .לא צריך לומר
שהחזרתי את הקטעים החסרים במהירות האפשרית.
להגנתי אני אומר שביליתי שעות ארוכות בניתוח הקטעים
שסחבתי באופן זמני מסרטי הלולאה של או’בריין .אחד
המחקרים הראשונים שלי היה לבחון את הטכניקה והסגנון
של אלוף העולם בזריקת כידון .הספורטאי היה ג’ניס לואיס,
מלטביה ורוסיה .הוא זכה במדליית ארד בטוקיו,1964 ,
במדליית זהב במקסיקו סיטי 1968 ,ומדליית כסף במינכן,
 .1972ההופעה שלו הייתה מדהימה.
מטרתי הייתה להבין את הטכניקה באופן כמותי ולא רק
במראה עיניים .עקבתי אחר הסרטון תמונה אחר תמונה,
כשאני מודד את הקואורדינטות ,מנקב כרטיסי מחשב,
ומריץ את הכל בתוכנת הביומכניקה במחשב המרכזי של
האוניברסיטה .התוצאות היו מדהימות .התחלתי מיד לחשוב
על הכנת מצגת לספורטאים ולמאמנים בכפר האימונים
האולימפי ,ולכנס מאמני האתלטיקה הבינלאומי .תכננתי גם
לכתוב מאמר שיתפרסם בכתב העת הרבעוני לאתלטיקה.

במצגת ובמאמר אודות זריקת הכידון של לואיס ,היו
דיאגרמות של מסלול התנועה של כל מפרק .בנוסף ,הראיתי
גם איך הספורטאי יכול לתאם בין התאוצה וההאטה של
הקטעים השונים בגופו .הסברתי בצורה כמותית איך החלקים
התחתונים והכבדים יותר של הגוף ,כמו הרגליים והטורסו,
צריכים באופן מידי להאט סמוך לרגע זריקת הכידון ,וכך
להעביר את התנופה לזרועות ולכידון .האנלוגיה בה השתמשתי
הייתה של מכונית שמאיצה במהירות ומתנגשת בקיר ,דבר
שגורם לתעופתו המהירה של הנהג מבעד לשמשה הקדמית.
(איי!) בהרצאה ובמאמר הסברתי את הופעתו של לואיס
וכיצד יכולים ספורטאים אחרים ללמוד ולנצל את הסגנון שלו.
הייתי מאד אופטימי בקשר לתועלת של הביומכניקה
בהבנת פעולות שאנשים רבים השקיעו את הקריירה שלהם
בניסיון להבינן .לפי ההתנסות שלי עד כה ,הבנתי שיש מאמנים
שהם עקשנים כחמורים ומסרבים להשתנות .הגישה שלהם
הייתה ,אם משהו לא נעשה עד עכשיו ,אין טעם להתחיל
מעכשיו לעשותו .מאחר והייתי מודע להתנגדות עיקשת זו,
חששתי במידה מסוימת מהתגובות שהמצגת שלי עלולה
לקבל .לקחתי נשימה עמוקה והחלטתי לעשות את המיטב
כדי להראות את היופי והיעילות של הניתוח הביומכני לאותם
מאמנים .ואז לראות להיכן זה ימשיך.

http://arielnet.com/ref/go/1080
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הפלט של המסלול והמהירויות של לואיס
http://arielnet.com/ref/go/4004

לאחר הרצאתי הייתי מרוצה והרגשתי שצדקתי יצאה
לאור ,כאשר רבים מהמאמנים שנכחו באולם התלהבו
מהמידע הביומכני החדש שהתגלה להם .הם קיבלו בברכה כל
דבר שיכול היה לגרום לספורטאים שלהם להצליח יותר ולהם
עצמם להיות מאמנים טובים יותר .זו הייתה גישה מרעננת
וקיוויתי להפיץ אותה בין כל קהילת המאמנים.
בכנס המאמנים פגשתי לראשונה פנים אל פנים את ג’ורג’
דאלס ,העורך של הרבעון לאתלטיקה .לפני כן הייתה כל
התקשורת ביננו דרך הדואר .ג’ורג’ התלהב מאד מפוטנציאל
הניתוח הביומכני שלי .הוא כיהן גם כמאמן הראשי באוניברסיטת
ווסטרן מישיגן בקאלאמאזו .והיה מעורב באתלטיקה מנקודת
המבט של המאמנים ושל הספורטאים כאחד .שאיפתו הייתה
לסייע לשתי אוכלוסיות אלו על ידי פרסום מאמרים בנושאים
שייעזרו להם .הוא פרסם את המאמר שלי בכתב העת שלו
ואחר כך המשיך לפרסם מאמרים שכתבתי במשך קרוב ל 50
שנה .ג’ורג’ היה תומך וחבר טוב שלי ושל אן ,ושנינו מעריכים
מאד את החברות ארוכת השנים שלו.
חזרתי לאמהרסט אחרי הכנס באורגון ,מעודד מהתגובות
שקיבלתי .עכשיו צריך לחזור ללימודים ,למחקר ,לפרסום
ולאימון.
בעודי עסוק במשימות אלו הגיתי גם במציאת נושא
מתאים לדוקטורט .זה לא היה שונה בהרבה מהדילמה בה
נתקלתי כשהייתי צריך לבחור נושא לתזה שלי במאסטר :איך
לשלב את ההיבט המכני של התנועה עם ההיבט הפיסיולוגי?
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ידעתי שד”ר ריקי ,היועץ המדעי שלי ,היה מעוניין שאתרכז
בצד הפיסיולוגי ,אבל זה פחות משך אותי .חיפשתי נושא
שיעניין את שנינו .ניסיתי לבחון את הרקע שלי בדיסקוס
וכדור ברזל מהפרספקטיבה של הגישה האולימפית החדשה.
שוחחתי עם כמה ספורטאים בכנסים ובפגישות ותוך כדי
אימוני אתלטיקה .נראה היה שהתרופות התחילו להיות חלק
בלתי נפרד מהספורט ,כמו האימון ועזרי האימון .כמעט כל
הספורטאים שפגשתי היו משוכנעים ש”האחר” לוקח תרופות
שמשפרות את ביצועיו ,כמו סטרואידים אנבוליים.
בנוסף על החשד שה”האחר” לוקח סטרואידים ,התעוררה
גם השאלה אם סטרואידים אנבוליים באמת משפרים את
מבנה השרירים וגורמים להישגים ספורטיביים טובים יותר,
או שיש להם רק אפקט פסיכולוגי ,כתרופת פלסבו .מחבריי
הישראלים שמעתי קטעי רכילות של חדרי הלבשה ,לפיה
הספורטאים הרוסים והמזרח גרמנים משתמשים במגוון רחב
של סמים או תרופות .רכילות זו התפשטה בקרב ספורטאים
החל מבתי הספר ועד הדרגים האולימפיים הגיעה .בעברי
אימנתי ספורטאים אולימפיים וגם נבחרות של תלמידי תיכון,
חשבתי שזו הזדמנות פז לבדוק את ההשפעה של סטרואידים
אנבוליים על כוח גופני וביצועים אתלטיים .אני יכול לשלב
גורמים מכניים ונוירומוסקולריים ולקבוע איזה אפקט יש
לאותם סטרואידים ,אם בכלל יש להם אפקט.
גורם נוסף שצריך היה להתחשב בו הוא שנושאי עבודת
הדוקטורט צריכים להיות ייחודיים .ידוע היה בעולם המדע
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הרפואי שרופאים נותנים לעיתים קרובות סטרואידים
אנאבוליים למתרפאים בבתי החולים .אבל ברוב המקרים
אלה היו פציינטים מבוגרים מאד או כאלה שאושפזו בבית
החולים זמן רב ושריריהם התחילו להתנוון .אבל איש לא ידע
מה ההשפעה של סטרואידים אנאבוליים על ספורטאי בריא
ומאומן .קבוצה זו לא נחקרה עדין .הייתי משוכנע שנושא כזה
יתאים היטב לעבודת דוקטורט .ד”ר ריקי הסכים איתי.
המשימה הראשונה הייתה לגבש אסטרטגיה מדעית על
מנת לקבוע אם לסטרואידים אנאבוליים יש איזו השפעה ,ואם
כן – באילו כמויות .מכיוון שלימדתי בכיתת הרמת משקולות
ואימנתי ספורטאים באתלטיקה ,שמתי פתק “דרושים
מתנדבים” ליד דלת הכניסה לחדר המשקולות .למחרת אחר
הצהריים הופתעתי מכמות הנרשמים .היו שם  30שמות יותר
ממה שנדרשו לי לצורך המחקר.

לאחר מיון קפדני נבחרו  30אנשים .הם חולקו לשלש
קבוצות הומוגניות .כל נבדק נשלח למרפאה כדי להיבדק
על ידי הרופאים ולקבוע שהוא אכן בריא וכשיר לקחת חלק
בניסוי .לאחר בדיקה גופנית שאישרה שהוא מתאים ,שויך
כל אחד מהם לאחת הקבוצות .הנבחנים לא היו מודעים לכך
שיש הבדלים בין הקבוצות .רופאי המרפאה נתנו לקבוצה
אחת פלצבו ,לשניה סטרואידים אנאבוליים ,והשלישית
הייתה קבוצת ביקורת .הרשימה של המשתתפים והקבוצות
נשלחה אליי.
שלוש הקבוצות התנסו בסדרה של אימונים ומבחנים.
ההבדל היחידי היה האם הם קיבלו או לא קיבלו את
הסטרואידים .קבוצת הביקורת עשתה את כל התרגילים
שעשו האחרים אבל קיבלה כדורי “דמה” .הנבחנים בקבוצות
האחרות קיבלו כדורים שנראו זהים זה לזה.

ג’ורג’ דאלאס 50 ,שנים של יחסים מקצועיים וחבריים
http://arielnet.com/ref/go/1082
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בכל שבוע הנבחנים דיווחו למרפאה על מצבם הבריאותי האפשר וכוחו נרשם על ידי המחשב .בצילום למטה אפשר
ואז ניתנו להם קופסאות עם המרשם השבועי שלהם .באמצע לראות את המכשיר.
הניסוי החליפו במרפאה את הכדורים .הקבוצה שקיבלה עד כה
מבחן שבועי נוסף היה לבדוק את רפלקס פיקת הברך.
את כדורי הפלסבו קיבלה מעכשיו את הסטרואידים ,וההיפך .ה”רפלקס” הוא תגובה לגירוי בלי מודעות .בתגובה זו מעורבות
כאמור ,כל הכדורים נראו אותו דבר ולא הייתה אפשרות פעילויות של עצבים ,רצועות ,גידים ושרירים .בדיקת רפלקס
להבדיל ביניהם .המידע לא הגיע לידיעתם של נבחנים .כולם פיקת הברך הוא מה שהרופא עושה כשהוא מכה בפטיש קטן
חשבו שהם מקבלים סטרואידים אנאבוליים כחלק מניסוי.
על פיקת הברך .בניסוי שלי הוספתי אלקטרודות על רגל ימין
מדדתי את כוחם של המשתתפים באמצעות מכשיר כך שמלבד הרפלקס עצמו יכולתי גם למדוד כמה מרכיבים
שהמצאתי למדידת כוח איזומטרי .כוח איזומטרי הוא הכוח עצביים.
המקסימלי של השרירים שאפשר להפיק ממצב נייח .בזמן
המבחן הנבחן ישב כשזרועו הימנית שעונה על השולחן,
המרפק בזווית ישרה כלפי מעלה ,וחפת (מעין צמיד) כרוך
סביב פרק ידו .הוא היה אמור למשוך את החפת חזק ככל

ההיבט השלישי היה הרמת משקולות .בכל יום היה כל
אחד מהגברים מרים משקולות לפי תוכנית מיוחדת ומדווח
על המשקל שהצליח להרים בכל יום ובכל תרגיל .אני אספתי
את כל התוצאות כדי לעבד אותן.

מכשיר איזומטרי למדידת חוזק

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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משתתפי הניסוי דיווחו בכל שני בבוקר למרפאה על
סדרת המבחנים הפיזיים שעברו ,ואז קיבלו את מנת הכדורים
השבועית שלהם .הניסוי התקדם יפה במשך שלושה שבועות
ואני הייתי מופתע לראות את ההתקדמות של הנבחנים .אולי
זה רק היה נדמה לי ,אבל נראה היה לי שכולם מתחזקים
מבחינה פיזית .התלהבתי מהמחקר והייתי משוכנע שהוא
יניב תוצאות שתהיינה חשובות למאמנים ולספורטאים בכל
העולם.
ביום שני של השבוע הרביעי ,עבדתי עם כמה מהנבחנים
בכיתת האימון של שעה  1בצהריים ,פתאום נכנס ד”ר ריקי
בסערה לחדר המשקולות .שערו היה פרוע ,פניו אדומות,
נראה היה שקשה לו לסדר את נשימותיו .בין ההתנשפויות
הוא סיפר לי שעלינו למהר למרפאה כי הרופא הראשי קרא
לשנינו בדחיפות.
כאשר יצאנו החוצה והיינו מחוץ לטווח השמיעה של
הסטודנטים ועשינו את דרכינו במהירות למרפאה ,הסביר לי
ד”ר ריקי את מקרה החירום .הייתה בעיה רפואית עם אחד
הסטודנטים .הרופא כבר יסביר לנו כשנגיע למשרדו .ליבי
צנח בקרבי .דאגתי שאשמע חדשות נוראיות בקשר לאחד
הסטודנטים בניסוי ,שכולם היו גם חבריי ,אבל דאגתי גם
לניסוי עצמו ,שאולי אצטרך לחזור עכשיו על הכל פעם נוספת.
אולי בכלל אצטרך להתחיל משהו חדש עם רעיון אחר .עם כל
צעד שקירב אותנו למרפאה דאגתי יותר.
בסוף ישבתי מול הרופא הראשי במשרדו .מראהו לא
בישר טובות .פרויקט המחקר שלי נעצר ועליי להתחיל
מהתחלה .הרופא אמר שלפני המחקר שלי איש לא חקר את
השפעת הסטרואידים האנאבוליים על גבר בריא .לכן שורת
הבדיקות שעשה כללה גם ספירת זרע .ספירת הזרע של הנבחן
 JPהראתה הבוקר אפס! הם דורשים ממני שאמצא אותו
מיד ואביא אותו למרפאה לבדיקה חוזרת .אם יש לנו מזל זו
רק טעות של המעבדה.
קפצתי ממקומי ורצתי החוצה .כל זה קרה הרבה לפני
היות הטלפונים הסלולריים ,ולקח לי זמן למצוא את הנבחן
 .JPכשאיתרתי אותו רצנו מהר אל הרופא .פעם נוספת
הסביר הרופא את הסיבה מדוע אנחנו כאן .כאשר שמע את
סיבת הבהלה JP ,התחיל להסמיק והביט ברופא בביישנות.
“אני יודע שכללי הניסוי דורשים הימנעות מסקס בכל
משך הניסוי” ,הוא התחיל לגמגמם “ ,אבל בערב שבת יצאנו
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כמה חברים לאכול פיצה ולשתות בירה באחת המסעדות
המקומיות .שתי בחורות יפות התישבו על ברכיי ,נישקו אותי
והתעקשו שאבוא איתם לחדרם .אני יודע שזה נגד חוקי הניסוי
אבל לא יכולתי להתנגד .לא האמנתי שזה באמת קורה לי ולא
יכולתי להגיד להן לא .הן היו כל כך יפות .אני נורא מצטער,
אני מקווה שלא הרסתי לך את כל הניסוי ,גדעון ”,הוא אמר
וצער אמיתי נשמע בקולו.
הרופא ואני הבטנו זה בזה והתחלנו לצחוק .איזו הקלה
לשמוע את הסיפור הזה .סתם קטע מההווי הסטודנטיאלי.
קיווינו שזה יסביר את ספירת אפס תאי הזרע .הרופא אמר ל
 JPשעליו לפרוש מהניסוי עד שבמרפאה יהיו בטוחים שהוא
לגמרי בריא .ואז ,כשהוא מעביר את מבטו אלי ,אמר לי
הרופא שאני יכול להמשיך במחקר .יצאתי ממשרדו בהרגשת
ריחוף.
איסוף הנתונים נמשך  16שבועות .עשיתי עיבוד
סטטיסטי של התוצאות וגיליתי כמה דברים מעניינים .אחד
מהם היה שסטרואידים אנאבוליים אכן משפיעים חיובית על
חוזק השרירים ועל מדדים נוירומוסקולריים  .מסקנה אחרת
הראתה שהעלייה בכוח הפיזי אינה תוצאה רק של אימון או
של גורמים פסיכולוגים .במחקרים קודמים שדווח עליהם
בספרות מדעית ,נבדקו נבחנים חלשים או לא מאומנים.
במחקרים אלה עליית החוזק הגופני יכולה להיות מוסברת על
ידי הרמת משקלות בפעם הראשונה ,לאו דווקא על ידי מתן
סטרואידים .הנבחנים בניסוי שלי כבר היו חסונים וספורטאים
לפני שהמחקר החל .במילים אחרות ,הם כבר היו מיומנים
בפעולות הספורטיביות עצמן ואת העלייה בכוחם הגופני אי
אפשר להסביר רק על ידי הרמת משקולות.
לצורך זה היו לי שלש קבוצות בניסוי .קבוצת הביקורת
קיבלה רק גלולות דמה .שתי הקבוצות האחרות קיבלו גלולות
פלצבו או סטרואידים .רציתי לבדוק אם פעולת הבליעה
של גלולות משפיעה על התוצאות .כזכור ,באמצע הניסוי
הוחלפו הגלולות של הפלצבו בגלולות סטרואידים בקבוצה
אחת ,והסטרואידים הוחלפו בפלצבו בקבוצה שנייה ,מבלי
שהנבחנים ידעו על כך .פירוש הדבר שהנבחנים בשתי
הקבוצות קיבלו פלצבו וסטרואידים אבל בשלבים שונים של
הניסוי .התוצאות הראו שנבחנים שקיבלו פלצבו בתחילת
הניסוי הראו עלייה מאד מתונה בכוחם בחלק הראשון של
הניסוי ,ועלייה משמעותית בחלק השני ,כאשר החליפו להם
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דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת
מסצ’וסטס1973 ,
http://arielnet.com/ref/go/1083

את הגלולות לסטרואידים .הקבוצה השנייה הראתה עלייה
משמעותית בכוח בחלק הראשון של הניסוי ,כאשר ניתנו להם
סטרואידים ,ועלייה מתונה בחלק השני ,החלק של הפלצבו.
קבוצת הביקורת הראתה עלייה קטנה בכוח ,או שלא הראתה
עלייה בכלל .התוצאות תאמו את הציפיות.
אחרי שעיבדתי את התוצאות וניתחתי אותן ,היה עלי
לכתוב את עבודת הדוקטורט לפי הפורמט המקובל .אן עזרה
לי בכך בצורה יוצאת מגדר הרגיל .האנגלית שלה הייתה טובה
לעין ערוך מזו שלי .למרות שהייתי כבר עשר שנים באמריקה,
עדין היה לי מבטא ברור כשדיברתי ,וגם בכתיבה שלי היה מעין
“מבטא” .אן ואני עבדנו שעות ארוכות ביחד עד שהשלמנו
את המסמך.
כל סטודנט לדוקטורט צריך לשלוח את המחקר שלו
לוועדה ,ואם היא תאשר את העבודה הוא יקבל את התואר.
הוועדה אליה שלחתי הייתה מרוצה מאד מהעבודה שלי ,בעיקר
בגלל הכלים הסטטיסטיים המתוחכמים בהם השתמשתי כדי
לנתח את התוצאות .עברתי בהצלחה וקיבלתי את תעודת
הדוקטור שלי באופן רשמי ב .1972
לאחר קבלת התואר התחלתי להכין את החומר לפרסום.
באותו זמן ,כמו עכשיו ,זה היה הכרחי לפרסם מאמרים מדעיים,
בעיקר אם אתה מתכונן להמשיך בקריירה אקדמאית .באותו
זמן לא ידעתי בדיוק לאיזה כיוון אני רוצה ללכת ,אבל היה
ברור לי שפרסום מדעי יוסיף לרזומה שלי בכל מקרה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

שכנעתי סטודנט נוסף לדוקטורט לעזור לי לכתוב את
המאמר ובתמורה ייכלל שמו בפרסום .אני אספק את הנתונים
ואת ניתוחם ,והוא את האנגלית הטובה שלו .הוא הסכים
ובמהרה מצאנו עצמינו כותבים ,מוחקים וכותבים מחדש
במשך שעות את החומר למאמר .שלחנו את המאמר לארבעה
כתבי עת בתקווה שירצו לפרסם אותו.
לצערנו לא הקפדנו לרשום איזה מאמר שלחנו לאיזה
כתב עת .כל כתב עת התרכז בנושא קצת אחר ,ולכן הנוסח
של המאמר שנשלח אליו היה שונה במקצת .זה לא היה כל
כך נורא מלבד העובדה שכולם אישרו את המאמר .למרות
ששמחנו מאד עם כל מכתב שאישר את קבלת המאמר ,לא
שמנו לב לפרט קטן .כל המכתבים התייחסו לאותו מאמר
אבל לא שמנו לב שכל מכתב היה מכתב עת אחר .החמאנו
לעצמנו על שני מאמרים בשני כתבי עת.
דמיינו את החרדה והבלבול שאחזו בנו ביום בו נחתו
בתיבת הדואר שלנו שני כתבי עת נפרדים ,כשבכל אחד מהם
הופיע אותו המאמר בדיוק ,המאמר שלנו .החדשות הטובות
הן ששני כתבי העת נחשבו ליוקרתיים ומובילים בתחומם.
החדשות הרעות הן שביצענו את הפשע המושלם באקדמיה:
פרסום כפול!
הסקנדל ריחף לתוך האטמוספירה של אשמה ובושה.
לאחר שהאבק שקע כתבנו מכתבי התנצלות לכל אחד מכתבי
העת .התחננו לסליחה ולהבנה .במכתבים שלנו הופיע בגיליון
הבא במדור מכתבים למערכת ,בתוספת הגינוי המייסר של
העורך הראשי .בסוף סלחו לנו וחזרנו כל אחד לקריירה
המצליחה שלו.
כל אותו זמן בו עבדתי על הדוקטורט המשכתי לשמוע
שיעורים והייתי מעורב בנבחרת האתלטיקה .זה היה כרוך
באימון יומי בחדר הרמת המשקולות ,אימון הנבחרת ונסיעות
עם ספורטאים לתחרויות .התחרויות התקיימו באולמות
סגורים בחורף ובחוץ באביב .יום אחד ב  ,1971כאשר חזרנו
מתחרות עם זורק הכידון רוקו פטיטו ,שמנו לב לאגם יפהפה
עם עצים סביבו בצד השמאלי של הכביש .האגם נראה מאד
מזמין.
פרסום שהופיע בשני כתבי העת
http://arielnet.com/ref/go/4005
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הבית שלי באגם מטאקומט במסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/1085

“הי ,בוא נלך לראות את האגם הזה” ,אמרתי לרוקו.
תמיד אהבתי טבע ובמיוחד ליד מים .האגם נראה אפילו יפה
יותר כאשר התקרבנו אליו .בסוף מצאנו שלט לפיו שמו של
האגם היה אגם מטאקומט .במהרה מצאנו דרך שנקראה
רחוב פול ,שהקיפה את האגם .נהנינו מהנסיעה בכביש הצר
והיפהפה שהתפתלה סביב צד אחד של האגם ,מתחת לחופת
היער של עצי אלון ,אורן ומייפל .ראיתי שלט “למכירה על ידי
הבעלים” בחזיתו של בית קטן ואדום שניצב ממש על שפת
האגם .לשלט היה מצורף מספר טלפון .רשמתי את המספר
אוניברסיטת מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/4006
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על פתק והכנסתי אותו לתא הכפפות .למחרת התקשרתי
לבעלים ,שאמר לי שהוא רוצה על הבית  15,000דולר.
באותו זמן הייתי פרוד מיעל וגרתי בדירה קטנה
בנורת’המפתון .עיירה זו נמצאת  10מייל ממערב לאמהרסט
מעבר לנהר הקונקטיקוט .הדירה הקטנה שלי הספיקה לצרכיי,
אבל לא היה לי אגם בשביל הנשמה.
“איך אני משיג  15,000דולר?” ,הסתובבה מחשבה
בראשי .דיברתי על זה עם אן .היא הפכה עם הזמן לחברה
קרובה ואמינה ,מלבד עזרתה הרבה בחלק האקדמאי של
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קן וויינבל וקארל ווילנד במחנה האימונים במכללת דארטמות’
חיי .הצעתה הייתה לראות איזה משא ומתן אפשר לנהל עם
הבנק המקומי .איש מאיתנו לא לווה כסף קודם לכן ,גם לא
לקח משכנתא על בית .לשנינו זו הייתה התנסות חדשה וקצת
מלחיצה.
שנינו הרגשנו לחוצים אבל הצלחנו להסוות זאת ,כאשר
נכנסנו לשיחה אצל מנהל הבנק .הבנקאי נראה ידידותי באופן
מפתיע ,גם כאשר שאל שאלות רבות מתוך שאלון ההלוואות
של הבנק .השאלות היו גלויות וישירות ,ובקלות יכולתי לענות
עליהן .מכיוון שלימדתי באוניברסיטה ,היה לי סכום מסוים
שהופקד בבנק שלהם ,והתחלתי להרוויח כסף מפרויקט
הביומכניקה שלי ,הוא הציע לי הלוואה ב  3אחוז ריבית.
התקשרתי לבעלי הבית ,קיבלתי את ההלוואה מהבנק,
והפכתי לבעלים הגאה של בית אדום על שפת אגם מטאקומט.
הייתי כל כך מאושר שהיה לי בית משלי ועוד על שפת אגם.
ידעתי שאני יכול להשתמש בו למגורים אבל גם לפעילויות
מדעיות ועסקיות.
באותו זמן שבו עבדתי על הדוקטורט המשכתי לנסוע
כמעט כל סוף שבוע לתחרויות אתלטיקה .היו תחרויות
בבוסטון ,פרובידנס ,ניו לונדון והאנובר .נפגשתי עם מאמנים
והחלפתי מידע .באחת הפגישות הציג אותי המאמן קן או’בריין
לפני המאמנים של מכללת דארטמות’ .המאמן הראשי היה קן
ווינבל ועוזרו היה קארל ווילנד .המכללה שלהם הייתה אמורה
לארח מחנה אימונים של זורקים אולימפיים בקיץ .המאמן
ווינבל שאל אם ארצה להשתתף במחנה זה כאחד המאמנים.

הוא התעניין במיוחד בניתוח הביומכני שקן תיאר בפניו .מאד
התלהבתי לקחת חלק במחנה זה.
כשהגיע הקיץ הייתי צריך לקבל הרבה החלטות .הראשונה
הייתה קשורה לכסף .הייתי צריך למצוא עבודה לקיץ שלא
תפגע ביכולתי להשתתף במחנה האימונים .למזלי מנהל
התוכנית הבינלאומית של האוניברסיטה התכוון לנסוע למשך
רוב הקיץ והוא חיפש מישהו שיחליף אותו בזמן זה .פניתי
אליו וקיבלתי את המשרה ,עם הבנה שבחלק מהזמן אהיה
במחנה בדארטמות’.
המשימה השנייה הייתה למצוא מישהו שיעזור לי באיסוף
הנתונים ועיבודם במחנה האולימפי .אן הייתה די עסוקה
באותו זמן בלימודיה והיא יכלה לעזור באופן מוגבל .למזלי
אחד מהסטודנטים ,רוקו ,נזקק להעלות את הממוצע שלו על
ידי עבודה נוספת בקיץ .סיכמנו שהוא יעבוד כעוזר ביומכני
שלי בקיץ ובתמורה יקבל “ “ Aבציון של שלושה קורסים.
רוקו היה זורק כידון עבור האוניברסיטה והוא הכיר היטב את
הנושא הביומכני כפי שלימדתי בקורס לחברי הנבחרת .בנוסף
הייתה לו השכלה בפיזיקה והוא הביא את הידע שלו לתחום
החדש והמתפתח של הביומכניקה.
המחנה ארך שלושה שבועות ארוכים ואינטנסיביים.
רוקו ואני נהגנו רבע שעות מאמהרסט להאנובר ,שם התקיים
המחנה ,עבדנו עם הספורטאים ,וצילמנו את ההופעות השונות
שלהם .לאחר כמה ימי צילומים נסענו שנית ארבע שעות
לאמהרסט כדי לעבד את הנתונים .רוקו עשה את מרבית
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ניתוח התנועה של אחד מהודפי כדור הברזל במחנה
העבודה של הכנסת הנתונים לכרטיסים המנוקבים .עלי היה
לבצע את התוכנית הביומכנית ולנתח את הפלט .זו הייתה
עבודה מייגעת שדרשה הרבה זמן .רוקו ,אן ואני ניסינו לחשוב
על דרך קלה ומהירה יותר לאיסוף ועיבוד הנתונים.
אן הייתה מעורבת בחלק גדול מהעבודה שהובאה מהמחנה.
היא השתמשה במשרד שלי במשך חלק גדול מהקיץ .הקיץ
באמהרסט היה שקט .היו מעט קורסים ,ורוב הסטודנטים עזבו
והפקולטות היו ריקות .האוכלוסייה שנשארה הייתה בעיקר
עובדי אוניברסיטה וסטודנטים לתארים מתקדמים שעבדו
על פרויקטים .ידידנו היקר ג’ים סאלידס לקח את משפחתו
לעבודה משתלמת במיוחד שהייתה לו בקיץ ,והשאיר את אן,
רוקו ואותי לעבוד על המחקר ביחד.
כשעבדתי עם הזורקים האולימפיים בהאנובר לקחתי כמה
קורסים במדעי המחשב במכללת דארטמות’ .המאמן ווינבל
עזר לי לארגן את זה .למכללת דארטמות’ היה מחשב מהיר
וחדיש יותר מזה שהיה לנו באוניברסיטת מסצ’וסטס .יחד עם
זאת הוא גם עבד ללא הפסקה .יכולנו לשלוח נתונים ולקבל
את הפלט אפילו ב  2בלילה .זו הייתה התקדמות נפלאה
בהשוואה לאוניברסיטה שלנו .ניסיתי להפיק תועלת מהשיטה
הזאת ככל יכולתי.
אחד מהקורסים משך אותי במיוחד ,כי שני המרצים,
ג’ון ג’ .קנדי ותומאס אי .קורץ ,הזמינו שפת מחשב חדשה
שנקראה בייסיק .BASIC( (.היא הייתה ידידותית למשתמש
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הרבה יותר מפורטרן ( ) FORTRANואפשרה למשתמש
לתקשר עם המחשב דרך שיתוף זמנים .זה אומר שהמשתמש
יכול להתקשר למחשב ישירות ולחלוק את זמן העיבוד של
המחשב עם משתמשים אחרים .הייתה גם אפשרות לעבוד
מרחוק מבלי להיות מחובר פיזית למחשב .גם כאשר היו
הרבה משתמשים עדין היה מקום פנוי בקיבולת של המחשב.
בימנו יש לכל אדם מחשב או טלפון נייד והוא יכול לתקשר
דרך מערכת אלחוטית לשרת אינטרנט .ב  1971כל זה עדין
לא היה קיים .סטיב ג’ובס וביל גייט טרם לא עשו בקסמיהם.
באחד מכינוסי המאמנים במחנה הזורקים האולימפיים
הסברתי צעד אחר צעד את הפרוצדורה .מתחילים בהופעת
הספורטאי ,הצילום ,איסוף הנתונים ,עיבודם ,החישוב
שנעשה על ידי המחשב ,ולבסוף הסברת התוצאות שהתקבלו
לספורטאי .ניתוח ביומכני היה פתרון פנטסטי על מנת לכמת
הופעה ספורטיבית ,למרות היותו תהליך איטי ומייגע.
בהמשך לדברים אלה הסברתי למאמן ווינבל כמה
ששכלול השיטה יכול לחסוך הרבה שעות עבודה בתהליך
הניתוח הביומכני .למעשה ,העברת הנתונים בצורה אוטומטית
תקל מאד על עיבוד התמונות .מכיוון שהכרתי את היכולת
של המחשב לשיתוף זמן חשבתי שזה יכול להיות שילוב
מושלם של טכנולוגיות .תיארתי באוזניו שאני חוזה שיטת
מעקב אוטומטית מחוברת ישירות למחשב מרכזי כמו שראינו
בדארטמות’ .קן ווינבל שמע אותי והסתכל עלי בחוסר אמון,
כמו שהסתכלו עלי הילדים בהדסים כשאמרתי להם שאני
אשתתף באולימפיאדה.
מאחר ומעולם לא נכנעתי כשניסיתי לפתור בעיות,
המשכתי לחפש פתרון לבעיה שהייתה צוואר הבקבוק
בתהליך העבודה .ביום בהיר אחד בהאנובר ,הציע לי ווינבל
ללכת למעבדה המיוחדת של בית הספר לרפואה ולהסתכל
על הציוד שלהם .אולי יבוא לי רעיון .הוא שמע על אפליקציה
רפואית שנעזרת בקרני לייזר ,וחשב שהיא תוכל להועיל גם לי
בביומכניקה.
מיהרתי לבית הספר לרפואה של דארטמות’ ומצאתי
את המעבדה שהוא דיבר עליה .גיליתי מרכז ניתוחים שבו
משתמשים בציוד להסרת גידולים במוח על ידי קרני רנטגן,
ועושים שימוש בעט מיוחדת לשם כך .ארבע עד שש קרני
רנטגן מוקרנות על הגידול של החולה ,כל אחת בזווית אחרת.
הטכנאי משתמש בסוג מיוחד של עט המפיק אור כדי לעקוב

 קרפפו הבהא  7:קרפ

אחרי הקווים החיצוניים של הגידול בכל קרן רנטגן .אז אפשר
לאתר את המיקום של הגידול באופן מדויק במוח בשלושה
ממדים ,תוך שימוש בתוכנה שפותחה לשם כך על ידי
הרופאים והחוקרים .המיקום חייב להיות מדויק מאד כי אחר
כך מסירים את הגידול בניתוח באמצעות קרני לייזר .כל טעות
במיקום הגידול יכולה להוביל לפגיעה ברקמה הבריאה.
אני תהיתי אם אוכל להשתמש באותה טכניקה או בדומה
לה בצילום רצף התמונות .אולי עט כזה יכול לגעת במרכז
כל מפרק וקול יחליף את האור שמסמן את גבולות הגידול.
הטכניקה הביומכנית צריכה לקבוע את הקואורדינטות של ה
“ ”Xוה “ ”Yעבור מרכז של כל מפרק בכל תמונה בנפרד.
שאלתי את החוקרים עד כמה התוכנה שלהם מדויקת .הם
אמרו שזה שאלה של חיים או מוות עבור החולה ,לכן התוכנה
חייבת להיות מאד מדויקת .שאלתי היכן מייצרים את המכשיר
הזה.
המכשיר מיוצר בקונקטיקוט ,עיירה קטנה לא הרחק
מאמהרסט .אן ואני נסענו לשם זמן קצר לאחר ביקורי
במעבדה של בית הספר לרפואה .הסברתי להם מה הן דרישות
שלי ,ושאלתי אם הם יכולים ליצור מכשיר דומה שעובד על
גלי קול .היה לי רעיון שאפשר לבנות מיקרופונים על החלק
התחתון ועל הצד של מסגרת התמונה“ .עט” ישמיע קול
שייקלט על ידי שני המיקרופונים .עם העט הזה נוגעים בתמונה
שמופיעה על הזכוכית בדיוק בנקודה בה נמצא המפרק של
הספורטאי בתמונה .העט ייצר מעין הבזק בתדירות מסוימת
שתעביר את הרגע המדויק בו הייתה נגיעה בפני הזכוכית.
המיקרופון הראשון שיזהה את בוא הקול הוא הקרוב יותר
במישור האופקי ובמישור האנכי .מיקום המיקרופונים מייצג
את הקואורדינטות “ ”Xו “.”Y
המכשיר שמבצע את ה”מעקב” ו”העברת לנתונים
דיגיטליים” (דיגיטציה) יעביר את ערכי ה” ”Xוה “ ”Yלניקוב
על סרט נייר .לאחר מכן סרט הנייר יועבר למחשב .בצורה זו
יהיה חיבור למחשב וגיבוי על ידי סרט הנייר .לאחר מכן יכולה
תוכנת הניתוח הביומכני להיכנס לפעולה.
על ידי המצאת הסונר הדיגיטלי ,פיתחתי מכשיר ייחודי
שיאיץ את כל תהליך העברה לנתונים דיגיטליים .שיפור
יכולת הזיהוי ואגירת המידע של מיקום מפרקי הגוף בזמן
תנועה ישפר לעין ערוך את תהליך הכימות הביומכני .החברה
התלהבה מרעיון ההתאמה הקולית ,ואמרו שיודיעו לי כאשר
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הסונר הדיגיטלי
המכשיר יהיה מוכן להדגמה .כשנסענו חזרה לאמהרסט ,לא
יכולנו אן ואני להפסיק לדבר על הכלי החדש ,ודמיינו את
עצמנו משתמשים בו בטרם היה קיים למעשה.
באחד מהשיעורים של ד”ר פלגנהוף בנושא ביומכניקה
בסמסטר הבא באביב אן נשענה הצידה לחשה לי שזה יהיה
טכניקה מצוינת לניתוח הריצה של סוסי מרוץ .לאחר השיעור
המשכנו את השיחה והגענו למסקנה שאפשר להשתמש
בטכניקה זו בעוד היבטים עם סוסים .היא יכולה לנבא מי
יהיה הסוס המנצח במרוץ ,לגלות פציעות ,ואפילו לנבא מי
מהסייחים בני השנה יהיה הסוס המבטיח ביותר.
אמרתי לה“ ,בואי נפתח חברה”.
היא אמרה“ ,בסדר ,בוא נעשה זאת”.
כמה חודשים אחר כך ,נסענו דרך קונקטיקוט לכיוון
אמהרסט והיא הזכירה לי את השיחה הזאת .איש מאיתנו
לא פתח קודם חברה ,לא היה לנו מושג איך מתחילים או
כמה כסף צריך בשביל ליישם רעיון כזה .כשחזרתי להאנובר
למחרת ,החלטנו שהצעד הראשון יהיה לראות אם מישהו
במחנה הזורקים יוכל לתת לנו איזו הצעה.
שאלתי את קן ווינבל על הרעיון שלנו .הוא אמר שיש לו
חבר שעובד בבית ספר לעסקים והוא ישאל אותו.
למחרת כבר היה לקן מידע .הפרופסור אמר שזה לא יקר
במיוחד לייסד חברה בניו המפשייר ,זה עולה רק  500דולר.
במסצ’וסטס זה עולה  5000דולר ,והתשלום השנתי אחר כך
הוא בהתאם .זה מפתיע שבין שתי מדינות שחולקות גבול
משותף יש כזה הבדל .אמריקה יכולה להיות מקום מבלבל.
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מיקומו של משרד  CBAבאמהרסט ,מסצ’וסטס
בתוספת למציאת מידע שעזר לנו ,הסכים המאמן ווינבל
גם להשקיע בחברה שלנו ,אם נפתח .אמרתי לו שאני צריך
לדבר על זה עם אן.
אן ואני דיברנו על זה והחלטנו שזה בהחלט יעזור אם
בחברה שלנו יהיה גם פרופסור בעל שם בתחום שמרצה
במוסד יוקרתי .אם כך ,קן השקיע את הכסף לו היינו זקוקים,
וכיסה כמה הוצאות התחלתיות כדי לנהל את העסק .למשל,
היינו צריכים משרד ואת מכונת הסונר שהיה בתהליך הכנה
בקונקטיקוט .בתמורה הוא קיבל  50%מהחברה .אן ואני
קיבלנו את ה  50%הנותרים .שמה של החברה היה CBA.
. .Computerized Biomechanical Analysis, Inc
זו הייתה חברת המחקר הראשונה בעולם שנוסדה כדי לנתח
תנועה .זו יכולה הייתה להיות תנועת בני אדם ,בעלי חיים או
דגים .המוטו שלנו היה “אם זה זז ,אנחנו יכולים למדוד את
זה” .החברה קיימת עד היום ומצליחה יפה.
השותף החדש שלנו ,קן ,מצא לנו משרד מרווח וגדול
בקומה שנייה .המשרד נמצא מעל תחנת כיבוי האש וליד
הגלידריה הטובה ביותר בעיר .היה לנו מקום לשולחנות
העבודה ולמכשיר הסונר החדש .התחלנו לעבוד על החומר
שנשאר ממחנה הזורקים.
זה קרה במשך הקיץ הארוך הזה ,שהיה מלא בעבודה.
אן ואני למדנו באותו משרד ועבדנו בפרויקט הביומכני של
הזורקים מהמחנה .כשהיינו באמהרסט היא הזמניה אותי
לביתה לסטייק וסלט כדי שנוכל להמשיך לעבוד .איך שהוא
מבלי שמישהו מאיתנו התכוון ,התפתחו ביננו יחסים רומנטיים.
כשאן מספרת את זה ,היא אומרת שיום אחד נפתחו עיניה
והיא פתאום הייתה מודעת לכך שהיא אוהבת אותי! אני בטוח
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

עד היום שהיא הייתה בשוק יותר ממני .כל הזמן בו היינו ביחד
חלקנו רעיונות ,אינטרסים ,חלומות ,אבל לא החזקנו ידיים לא
התנשקנו ולא שום דבר אחר .החברות שלנו גדלה והתחזקה
ופרחה עד שהייתה לאהבה .כל אחד מאיתנו היה מופתע
מגילוי האהבה .שנינו שמחנו על הגילוי הזה.
הלימודים התחדשו בסתיו ,עם שטפון של סטודנטים
ופקולטות שחזרו לאמהרסט .היינו מאד עסוקים עכשיו והרבה
דברים קרו באותו זמן .לאן ולי היו קורסים רבים שהעסיקו
את מוחנו ,ויחד עם זה הייתה לנו עכשיו חברה לנהל .היו
לי כיתות ללמד וקבוצות לאמן ,ואן המשיכה עם עבודתה
כעוזרת מחקר ,אוספת נתונים עבור הפרופסור שלה .גרתי
בביתי החדש ליד האגם ,ואן המשיכה לגור בדירתה .בזהירות
ועל קצות האצבעות נכנסנו לחיים החדשים והקסומים שלנו.
במהרה הבנו שכדי להצליח אנחנו צריכים שהעולם יידע
על החברה שלנו ועל מה שהיא יכולה לעשות .הנחנו שהידע
הזה יכול להיות מופץ באמצעות מצגות ופרסומים מדעיים –
בעיקר בינלאומיים .אין צורך לומר כמה תמימים היינו באותו
זמן וכמה מעט ידענו על עסקים ופרסומת.
במשך כמה חודשים עבדנו על כתיבת מאמר שיתאר צעד
אחר צעד את כל התהליך כדי שאקדמאים אבל גם אנשים
מהשורה יוכלו להבין אותו .בחרתי לשלוח את המאמר לכתב
העת למכניקה וספורט .שם המאמר היה “ ניתוחים ביומכניים
ממוחשבים של התנועה האנושית”  ,והייתי מלא שמחה
כשהוא התקבל לפרסום.
מיד לאחר הפרסום קרא לי ד”ר פלגנהוף למשרדו .אני
סיימתי ללמוד את הקורס שלו לפני שנה ,והייתי מופתע שהוא
זימן אותי .לא הייתי מוכן לטון הזועף שלו בשיחה.
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“מדוע פרסמת מאמר בביומכניקה מבלי להתייעץ בי?”
הוא שאל.
סיפרתי לו שבמשך הקיץ ,כשהוא נעדר ,פתחתי חברה
שמתמחה בביומכניקה.
“אתה פתחת חברה?” הוא הזדעק.
“כן ,אדוני” עניתי.
ברור היה לי שהוא עצבני ,ואני הייתי מופתע מתגובתו
הזועמת .אני הבנתי שאחד מההישגים החשובים ביותר של
איש מדע הוא לפרסם את עבודתו .לא הבנתי מה כל כך
מכעיס אותו בעובדה שפתחתי חברה .ד”ר פלגנהוף המשיך
בהטפת המוסר שלו ואחר כך שוחררתי.
עזבתי את משרדו בתחושה שהיחסים שלי איתו יגרמו
למבוכה במחלקה .למרות תגובתו השלילית של ד”ר

פלגנהוף ,עדין הייתי עסוק מאד בהכנת פרסומים ,עבודה
על פרויקטים עבור החברה ,למידה ,ניהול חדר הרמת
המשקולות של האוניברסיטה ,ועבודה עם המאמן או’בריין
בנבחרת האתלטיקה .כעוזר מאמן האחריות שלי הייתה לאמן
במקצועות כדור ברזל ,פטיש ,דיסקוס והטלת כידון.
ציפיתי שספורטאים מקצוענים וחובבים יבואו לבקש
עזרה ב  .CBAהניתוח שלנו על הדרך בה הם בועטים בכדור
או רצים יעזור להם להגיע להישגים טובים יותר ולהימנע
מפציעות .עכשיו כל מה שהיינו זקוקים לו זה לקוחות
שמשלמים .מאחר והרביתי להגיע לכנסים מדעיים ולהציג
שם את עבודתי ,היה נראה לי שזה מקום המתאים לחפש בו
לקוחות פוטנציאלים .אחד הצדדים הפחות מוצלחים ברעיון זה
הייתה הקנאה שהאקדמאים הרגישו כל פעם שמישהו הצליח
יותר מהם .הבעיה השנייה הייתה שמי שמגיע למפגשים כאלה

פרסום שמתאר את שירותי  ;CBAהמאמר שהתפרסם ב מכניקה וספורט1972 ,
http://arielnet.com/ref/go/1086
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פרסום במגזין אסקוויר

http://arielnet.com/ref/go/1088

מעדיף לחפש מישהו שיממן אותו ואת מחקריו יותר מאשר
לחפש מישהו לשכור את שירותיו .המשכתי לנסוע עם נבחרת
האתלטיקה לתחרויות ,וקיוויתי שבין הקהל שמגיע לשם
אמצא אנשים שיהיו מעוניינים בשירותנו.
שמועות על השיטה שלי התפשטו בכל העולם .יום אחד
קיבלתי טלפון מג’רלד אסטור ,אחד מעורכי המגזין אסקוויר.
הוא שמע על השיטה שלנו ושאל אם אני יכול לקבוע מהי
ההופעה האולטימטיבית באירועים שונים באתלטיקה .אמרתי
לו שאנסה ,ואחרי שנה התוצאה הייתה מאמר“ :איך לדעת
איזו הופעה היא מושלמת כאשר אתה רואה אותה” .המאמר
הופיע בדיוק לפני אולימפיאדת מונטריאול  .1976היא הפכה
את השיטה שלנו למפורסמת בעולם!
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

למעשה ,הספר הזה התחיל עם ג’רלד אסטור אחרי
משחקי מונטריאול ב .1976
הנסיעות למפגשי אתלטיקה והניסיון להפיץ בעולם את
שירותיה של  CBAלא הביאו לנו פרויקטים חדשים ,כפי
שציפינו .המאמרים גרמו להתעניינות רבה בקרב האקדמאים,
אבל לא הביאו לנו עבודות ,עדין .קן .אן ואני החלטנו שאנחנו
צריכים להדפיס ברושור כדי לקדם את שירותנו .הדפסנו
ברושור עם עיצוב יצירתי במיוחד.
הניסיון החדש שלנו נולד זמן רב לפני שהיה אי-מייל,
וובסייט או אפילו מכונות פקסימיליה .היה לנו דגם ראשוני
של פקסימיליה שהיה מחובר למערכת הטלפון הקווי כי זו
הייתה הדרך היחידה להתחבר לטלפון באותם ימים .בנוסף,
לקח למכונה שעתיים כדי להעביר מכתב קצר אחד כי
הטכנולוגיה הייתה איטית .זה הצליח רק אם למקבל היה אותו
סוג של מכונה כדי לקבל את המכתב .אין צורך לומר שזה לא
עזר הרבה לעסקים שלנו.
בראשית  1973הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לרכוש
רכב עבור החברה .נסענו הרבה בין אמהרסט להאנובר
ובחזרה ,כשברשותנו מצלמות ,חצובות ואביזרים נוספים
שהיו דרושים לביומכניקה .רכשנו רכב להובלת גופות מבית
לוויות מקומי בהאנובר ,והוא שירת אותנו נאמנה והיה הרכב
האידיאלי לצרכינו .הוא גם עורר לא פעם חיוכים בין האנשים
איתם עבדנו.
לרוע מזלנו התחיל משבר הדלק באוקטובר  .1973מחיר
הנפט קפץ מ  3דולר לחבית לכמעט  12דולר לחבית.
היו לנו שתי בעיות:
 .1מכונית הלוויות שלנו זללה דלק 7 ,מיילים לגלון.
(בערך  3ק”מ לליטר).
 .2תחנות התדלוק הוגבלו בכמות הדלק שמותר להן
למכור לכל לקוח.
בדרך כלל עזבנו את המשרד שלנו בהאנובר אחרי חצות
ונהגנו חזרה לאמהרסט .היינו לבד על הכביש כמעט כל
 100המיילים של הנסיעה .היה עלינו לעצור שלוש או ארבע
פעמים בדרך כדי לקנות את כמות הדלק שתחנות התדלוק היו
רשאיות למכור לנו .מסיבה זו לקחה לנו הדרך יותר זמן .מזג
האוויר נעשה קר והייתה סכנה להיתקע על הכביש המהיר.
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אן ואני חשבנו על האפשרות להקים מעבדה חדשה בביתי
החדש על האגם .למרות שהיה לנו משרד נהדר בהאנובר,
עדין היה קשה לנסוע הלוך וחזור לאמהרסט כל פעם .היה
עלינו לבחון מחדש את המצב.
הזמנתי את קן לבית האגם שלי והצלחתי לשכנע אותו
להעביר את המשרד הראשי לשם .זה יחסוך לנו זמן וכסף.
בזמן קצר ביותר התחילה המעבדה בבית האגם לפעול.
הקרנו את הסרטונים לתוך המכשיר החדש שהזמנו ,אותו
מיקמנו בין חדר המגורים והמטבח .הוא חובר לטלטייפ כדי
להקליט את הקואורדינטות על סרט נייר ,ומשם ישר למחשב
הראשי .סידור זה חסך שעות ארוכות של עבודה שנדרשה
קודם כדי לנקב את הכרטיסים .יחד עם זה ,סרט הנייר היה
הגיבוי שלנו במקרה שמשהו משתבש בדרך.
זה היה מזל שפיתחנו מערכת גיבוי .כמו שכל מדען או
מהנדס יודעים ,דברים יכולים להשתבש .מיד אחרי שהעברנו
את המעבדה לבית אגם זה קרה .במשך העברת הנתונים
התחיל פתאום המחשב להעביר נתונים לא נכונים .זה היה
אסון ענקי כי היינו תלויים לגמרי באינטראקציה עם המחשב.
זו הייתה תגלית נוראית לגלות שהנתונים התערבבו ,אבל
חשוב יותר היה לקבוע מה גרם לתקלה.
כל חיבור בין חלקי ציוד נבדק .התחלנו מחדש את פעולת
המקרן ואת מכשיר העברת הנתונים ולא מצאנו מה גרם
לבעיה .בסוף הרמתי את הטלפון והקשבתי .היה שם רעש מוזר
שלא שמעתי אותו קודם .צעקתי לתוך הטלפון כדי לראות מה
יקרה .אחרי שתי דקות של צעקות מישהו ענה לי.
“מי אתה?” שאלתי.
“מי אתה?” שמעתי קול של גבר.
לאחר כמה דקות של שיחה הבנו שאנחנו חולקים קו
טלפון עם שכנים שגרים בצידו השני של הכביש .באותה
תקופה אנשים חלקו זה עם זה קווי טלפון .על אותו קו היו
יכולים להיות שניים ,שלושה או אפילו יותר מנויים ,והיית
צריך לדעת לחלוק עם כולם .השכן שלנו שמע קולות שנשמעו
לו כמו שריטות כל פעם כשהרים את השפופרת בצד שלו.
זה היה הקול של המחשב ,אבל הוא לא ידע את זה .זה מנע
ממנו מלהשתמש בטלפון שלו .לבסוף ,בייאושו ,הוא הניח את
מכונת הגילוח החשמלית שלו סמוך לשפופרת והפעיל אותה.
אז היו פה שתי משפחות מבולבלות בגלל רעשים משוגעים
בטלפון.
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היה עלינו לשכנע את חברת הטלפונים לתת לכל אחד
מאיתנו קו נפרד ,למרות שהבתים סביב האגם היו מרוחקים
זה מזה יותר מאשר בעיר הגדולה .הייתה אז רק חברת טלפון
אחת ,והמונופול הזה היה מעצבן בצורה יוצאת דופן כשהיה
מדובר במשא ומתן שלנו כלקוח .תחשבו על שניים או
שלושה אנשים שחולקים ביניהם טלפון נייד אחד ב .2017
תחשבו איך זה היה נראה אם אנדרואיד או אייפון לא היו
מכשירים השייכים לאדם אחד ,אלא היו רכושם המשותף
של כמה אנשים בו זמנית .תחשבו איך הייתם מרגישים אם
הייתם צריכים לחכות בסבלנות כדי לצלם תמונה או לקרוא
את המסר ששלחו לכם ,עד שהשותף השני היה מסיים את
המשימה שלו .זה היה המצב שלנו .בסוף אכן קיבלנו טלפון
נפרד ללא שותפים למעבדת המטבח שלנו.
זמן קצר לאחר הסיפור עם הטלפון הרחבנו את הצוות
שלנו .באחד מנסיעותיי לדארטמות’ ,שוחחתי עם עוזרו של
קן ווינבל ,קרל ווילנד .קרל היה הודף כדור ברזל מצטיין שהדף
למרחק גדול מ  60רגל 18( .מטר) .מלבד זאת הייתה לו
כלבה האסקית שהמליטה שישה גורים .האבא של הגורים
היה ניופאונלנד שחמק לתוך החצר שלה .קרל נתן לי את
אחד מהחברה הפרוותיים הקטנים וקראתי לו רינגו ,על שם
המתופף של החיפושיות .רינגו הפך למועסק הראשון של
.CBA
הילוך חוזר מידי וקוסמות אלקטרונית,
תוכנית הבוקר של CBS, 1976
http://arielnet.com/ref/go/1089
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המועסק השני הגיעה קצת אחר כך .בערב ספטמבר קריר
אחד אחרי ארוחת ערב מאוחרת ,חזרנו למשרד כדי לעבוד
עוד כמה שעות .איכשהוא ,צרצרים תמיד מצאו את דרכם
לתוך המשרד .אן הייתה זו שגרמה להם לצאת החוצה ,כי
היא לא הסכימה שיהרגו אותם .באותו ערב ,כשהיא מלווה
צרצר אחד החוצה ,היא שמעה מיאו קולני .כשהסתכלה
למטה ראתה חתול אפור וגדול מתחכך ברגלה .החתול עקב
אחריה לתוך המשרד ,נהנה מארוחה טובה ושתה הרבה מים.
כנראה שהוא נדד דרך ארוכה מביתו עד שמצא אותנו .זה
היה בתחילת שנת הלימודים והעיר אמהרסט הייתה מוצפת
בסטודנטים חדשים ,סטודנטים ותיקים ואנשי פקולטה שחזרו
הביתה .במשך כמה ימים ניסינו למצוא את בעליו של החתול
הזה .לשווא .החתול עבר לגור במשרד ולא עשה בעיות.

לאחר חודש החלטנו לשכור את שירותיו והוא הפך למועסק
השני שלנו .קראנו לו מלך ,בעברית.
לקחנו את מלך לפגוש את רינגו בבית האגם .הרגעים
הראשונים לאחר ששני אלה הוצגו רישמית זה לפני זה
היו מתוחים משהו .הסברתי להם שמכאן והלאה הם חברי
משפחתנו ומועסקים בחברה ,ולכן עליהם ללמוד להיות
חברים .אני מניח שהם הבינו את המבטא שלי ,כי אחר כך הם
נהפכו לידידים טובים וחיו באושר עוד  12שנים.
כשהחלה שנת הלימודים שנית חזרתי למשימותיי הרגילות.
כל יום נסעתי מביתי שעל האגם לאוניברסיטה באמהרסט.
ספורטאי האתלטיקה שלי התאמנו ארבע שעות בכל יום,
כולל בסופי השבוע .זו הייתה ההתחייבות עליה התעקשתי ,אם
הם רוצים להישאר בנבחרת .אם לא הייתה להם התמסרות
מוחלטת לכושרם האישי ,הם היו מבזבזים את זמני ואת זמנם.

אן מכניסה נתונים במערכת הביומכנית הביתית שלנו
http://arielnet.com/ref/go/1090
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תוכנית החוזק והכושר בחדר הרמת המשקולות התפרסמה
לטובה ברחבי הקמפוס ,וספורטאים חדשים נהרו כל הזמן כדי
להצטרף אליה.
באופן מפתיע קיבלתי טלפון מאחד מהעורכים של כתב
העת לבריאות וכוח ,מר בוב הופמן .הוא היה מייסד כתב העת
וגם מייסד חברה לציוד ספורט שנקראה York Barbell
 . .Companyמר הופמן היה מעורב בהבאתו של ארנולד
שוורצנגר לארה”ב מאוסטריה .תמונתו של בוב הופמן
בצעירותו ,כאשר עסק בטיפוח הגוף ,פיארה את הקיר בחדרי
בהדסים כשהייתי ילד.
הייתה זו הפתעה נעימה לדעת שעורך כתב העת הזה
רוצה לכתוב כתבה על שיטות האימון שלי .לא היו לי אשליות
שכמה מהמרצים ,כולל ד”ר פלגנהוף ,התעצבנו עלי כשישמעו
על ההתפתחות הזאת .היה לי רושם -שהלך והתעצם כל הזמן
 שהזדמנויות כאלו יכולות להשפיע באופן שלילי על עתידי.באוניברסיטה עודדו את הסטודנטים להצליח בלימודיהם
ולפרסם מאמרים בכתבי עת מקצןעיים .אבל פרסום עצמאי,
פתיחת חברה פרטית ,יחסי ציבור ,והצלחות אחרות מסוג
זה היו דברים שלא היו אמורים להיעשות על ידי סטודנטים
לדוקטורט .הייתי הסטודנט היחידי לדוקטורט שפתח חברה
פרטית .לא היו כללים או חוקים כתובים שעצמאות מסוג זה
היא אסורה ,אבל המשכתי כל הזמן לחוש זרמי מעמקים של
חוסר שביעות רצון והתנגדות.

רינגו ומלך

http://arielnet.com/ref/go/1091

במשך כל אותו זמן המשיכה אן לשקוד על הדוקטורט
שלה במדע שימושי .היא התעניינה בשילוב תנועתי ,שהיה
שייך לתחום של מדעי העצבים .אני המשכתי עם התחום
של ביומכניקה והתחלתי להתמקד בלימודי הפוסט דוקטורט
במדעי המחשב ונוירולוגיה ממוחשבת.
פרסומיי קידמו את המוניטין שלי והתחלתי להרצות
בכנסים בארה”ב ובעולם על מגוון נושאים .אחת ההרצאות
ניתנה במכללה האמריקאית לרפואת ספורט בבלטימור.
הנושא היה “ניתוח ביומכני ממוחשב של התנועה האנושית”.

הפרסום בכתב העת כוח ובריאות – אני בצד ימין עם מכנסיים קצרים
http://arielnet.com/ref/go/1092
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פרסומים באולימפיאן

http://arielnet.com/ref/go/1093

במשך ההרצאה השתמשתי בשקופיות של  35מ”מ ,כשאני
מסביר כל פעם מה רואים בשקופית .היכולת לחבר את
המחשב האישי שלך ולהשתמש בפאוור פוינט או אנימציה
גרפית הייתה נחלת העתיד הרחוק .בכל זאת ,בכנס זה הצגתי
את תוכנת המחשב שלי והדגמתי מה אפשר לעשות איתה
בביומכניקה.
לאחר ההרצאה ניגשו מדענים ומשתתפים רבים לשוחח
איתי .אחד מהם היה אד בורק ,השיאן האמריקאי בידוי
פטיש .אד שאל אם השיטה שלי יכולה למדוד ביצועים
אנושיים בתרגילים כמו לחיצה בשכיבה (הרמת משקולות
ממצב שכיבה) .הבטחתי לו שזה בהחלט אפשרי .הייתה לנו
שיחה ארוכה בזמן ארוחת הערב על יידוי הפטיש שלו והרקע
שלי בדיסקוס ,המאמר האחרון שהתפרסם בכתב העת כוח
ובריאות ,והחברה למכונות כושר בה הוא עבד.
אד סיפר לי על המנהל שלו ,הרולד זינקין ,שגר בפרסנו,
קליפורניה .הרולד פיתח קו יצור של מכונות כושר ששווקו
תחת השם יוניברסל ג’ים .אד עצמו נסע ברחבי המדינה וקידם
את המכירות של יוניברסל ג’ים.
אד סיפר לי כמה עובדות על הרולד :בנעוריו היה הרולד
מר קליפורניה .אחד מחבריו הטובים היה ג’ק לליין ,הגורו
המפורסם ביותר של פיתוח הגוף והכושר בשנות ה 50
ואחריהן .במשך שנים עבדו שני החברים על כושר בחוף וניס
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בקליפורניה .חוף זה כונה גם “חוף השרירים” ,בגלל המספר
הרב של הצעירים שפיתחו שם את גופם ,בעיקר בהרמת
משקולות ,נהנים מהערצת הקהל במקום.
הייתה הרבה תחרות בין מטפחי הגוף ומרימי המשקולות.
אבל היה תרגיל אחד שאף אחד לא הצליח לבצע בשלמות,
למרות ניסיונות חוזרים ונשנים .קראו לו “תרגיל הפירמידה”.
המתעמל הראשון היה יוצר גשר כשבטנו כלפי מעלה .השני
היה עומד על בטנו של הראשון .השלישי עמד על כתפי
השני והרביעי על כתפי השלישי ,תוך שמירת שיווי משקל.
הצלחה נחשבה אם הם הצליחו לשמור על המבנה הזה 3
שניות רצופות .כולם התאמצו לעמוד בתנאים אלה ,אבל רק
צוות אחד הצליח .הוא כלל את הרולד זינקין ,ג’ק לליין ,ושני
חבריהם “מו” דה פורסט וג’ין מולר.
קיוויתי שדרך הרולד אוכל לפגוש את ג’ק לליין .שני אלה
היו אנשים נלהבים שאהבו את החיים והיו מוכנים לחלוק עם
אחרים באהבה זו.
באחת ההזדמנויות במהלך ארוחת הערב שאל אותי אד
אם אסכים לטוס לפרסנו כדי לדבר עם הרולד .מיד הסכמתי.
יוניברסל ג’ים נראתה לי החברה המתאימה להיות לקוחה של
 .CBAאז טסתי לקליפורניה.
אד עשה ביננו הכרה במשרדו של הרולד .דבר ראשון
שמתי לב לגופו השרירי למרות גילו המתקדם .אני הייתי
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בשנות ה 30שלי והתאמנתי יום יום ,אבל הרולד היה מבוגר
ממני ב 20שנה ועדין היה חזק ושרירי .הוא קם ממקומו ליד
השולחן וניגש ללחוץ את ידי .הייתה לו לחיצה איתנה וחיוכו
היה מדבק.
הרולד הראה לי את התמונות על קירות משרדו ,שכללו
כמה אנשים מפורסמים שהכיר .במקום כבוד היה גם צילום
של תרגיל הפירמידה שלו ושל חבריו( .ר’ תמונה מצורפת).
היו גם כמה תמונות שמן נפלאות שצוירו על ידי אשתו ,בטי.
כאשר התיישבנו הוא אמר“ ,שמעתי שבאחת ההרצאות
שלך אמרת שמכונות הכושר הן טיפשיות ,ושצריך לפתח
מכונות כושר חכמות .איך אתה רוצה לעשות את זה?”
אד בורק

http://arielnet.com/ref/go/1095
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הסברתי שגוף האדם בנוי ממנופים ושרירים שמשתפים
פעולה ביניהם ,כך שכאשר אתה מרים משקולת יש חוסר
התאמה בין המאמץ שאתה משקיע והמצב של הגפיים באותו
זמן.
“ואז?” הוא שאל
“תכנון טוב יותר יישנה את ההתנגדות לפעולת הספורטאי
תוך כדי ביצוע התרגיל בהתאם לזווית של הזרועות והמנופים”.
הפסקתי רגע כדי לחשוב“ .מה שצריך זו מכונה שיכולה לשנות
את ההתנגדות או המעמסה .במילים אחרות ,צריך להמציא
מכונה או מנגנון שיפצה על השינוי במערכת המנופים בגוף
האדם” ,הסברתי.
“איך תעשה דבר כזה?” הוא שאל.
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מומנטים של כוח

http://arielnet.com/ref/go/3020

אמרתי לו שרוב מכונות הכושר פותחו בעיקר כתוצאה
מתצפיות ורעיונות אישיים .אין להן נתונים מדעיים על
ספורטאי מסוים או הופעה מסוימת .זה אומר ,שהמכשיר אולי
מתאים לפתח שריר או קבוצת שרירים ,אבל בלי חישובים
מכניים נכונים ובחינה של התוצאות ,זה בלתי אפשרי לדעת
אם הדרישות היו נכונות .אי אפשר לקבוע אם התרגיל היה
אפקטיבי רק לפי מראה עיניים .ליאונרדו דה וינצ’י חקר
ציפורים ,אבל אף אחד מהעיצובים והתכנונים שלו ,כמה
שהיו מבריקים ,לא אפשר לבני אדם לעוף .יכול להיות לך
רעיון מצוין ,אבל הוא חייב להיות כזה שיאפשר לבחון באופן
כמותי את תוצאותיו .חייבים לייצר מכונה שיהיו לה בדיוק את
ההתאמות האלה בטרם תוכל להגיע לתוצאות המיוחלות.
“חייבים לבנות מכונת כושר” ,הסברתי“ ,שמתחשבת
בשינויים הטבעיים שמתרחשים במערכת המנופים בגוף האדם
תוך כדי ביצוע תנועה כלשהיא .בכל פעולה מעורבת הפעלה
של קבוצת שרירים אחרת .תוך כדי שימוש בציוד המסורתי
של הרמת משקולות ,חלק גדול מהכוח המושקע מתבזבז כי
מערכת המנופים-שרירים משתנה במהלך התנועה”.
הרולד זינקין (למטה) ,בחוף השרירים,
סנטה מוניקה ,קליפורניה1934 ,
http://arielnet.com/ref/go/1097

ראיתי כמה משקולות בפינת המשרד של הרולד .אמרתי
לו“ ,קח את המשקולת של ה  20פאונד ( 9ק”ג) והחזק אותה
לצד הגוף .ואז הרם אותה לאט ,כשאתה שומר על המרפק
נעול ,עד שהיד תהיה ישרה בגובה הכתף.
אתה יכול להרגיש כמה השריר שלך מתאמץ יותר ככל
שאתה מרים יותר את המשקל .עכשיו נסה את אותה פעולה
עם  100פאונד ( 45ק”ג) .רוב האנשים לא יוכלו להרים את
המשקולת של ה  100פאונד מעבר לנקודה מסוימת .פירוש
הדבר שכל הרמת משקולות מוגבלת למשקל שאתה יכול
להרים בנקודה החלשה ביותר שלך”.
“דמיין שוב את אותו תרגיל .אתה מתחיל עם משקל
כבד ,ואז מופיע איזה ג’יני ,שד ,שמפחית חלק מהמשקל ככל
שהתרגיל הופך להיות קשה יותר .במילים אחרות ,המשקל
משתנה באופן אוטומטי ככל שאתה מרים את הזרוע .אנחנו
צריכים למצוא פתרון מכני כדי שיספק את פעולת הג’יני
בדוגמה שהבאתי” ,סיכמתי.
הוא הניד בראשו כאשר החזיר את המשקולות לחלק
האחורי של המשרד .ואז ישב על כסאו ליד השולחן .למרות
שהרולד היה שקט ,בהחלט ראיתי שהוא מרוכז.
המשכתי“ .כדי להשיג יעילות מקסימלית עלינו למצוא דרך
לשנות את המעמסה .השינוי במעמסה יכול לקרות רק כשיש
הוספה או הפחתה ביומכנית שמעלה או מורידה את פעולת
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מנגנון לשינוי המעמסה בזרוע המכונה של יוניברסל
http://arielnet.com/ref/go/1098

השרירים הנדרשת .על ידי שינוי המעמסה (או ההתנגדות)
אפשר לשמור על אותה רמה של פעילות השרירים לאורך כל
התנועה”.
“תן לי דוגמה איך אתה יכול לעשות זאת” ,ענה הרולד.
“כל תרגיל שונה מהאחרים” ,עניתי“ ,למשל ,כשאתה
מבצע כפיפה של הזרוע עם משקולת ,הזרוע שלך חזקה
בהתחלה ,חלשה כאשר המרפק מגיע לזווית של  90מעלות,
וחזקה שוב כאשר היד מגיע לאזור הכתף .כמו כן ,יש סוג
אחר לגמרי של כוח לפעולת מתיחת הרגל ,וסוג אחר להרמת
פרסום הקשור ליוניברסל ג’ים
http://arielnet.com/ref/go/4007
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משקולות בשכיבה .הדרך היחידה לקבוע מהו סוג הכוח
הנדרש לכל תרגיל הוא לבצע ניתוח ביומכני” .המשכתי.
הרולד אמר“ ,גדעון ,האם אתה חושב שתוכל לתכנן
מחדש את המכשירים שלנו באמצעות הביומכניקה שלך? אם
אתה חושב שזה אפשרי ,אני רוצה שתתחיל מיד ושלח לי את
החשבון .דרך אגב ,אני רוצה תוצאות הכי מהר שאפשר”.
הוא חייך חיוך רחב כשאמר את המשפט האחרון.
אמרתי לו שאני זקוק לכמה מכונות של החברה שלו כדי
לבצע עליהן את המדידות .יש לי מרתף גדול בבית ואוכל
לשים אותן שם אם הוא ישלח לי.
במהרה הבנתי עד כמה הרולד רציני בשאיפתו לקבל מידע
מהר ככל האפשר .שלושה ימים אחר כך הופיעה משאית גדולה
בביתי עם כמה מכונות של ג’ים יוניברסל .היחידה העיקרית
הייתה ריבוע גדול עם אפשרות לבצע בתוכו  16תרגילים
שונים .בנוסף על המתקנים ,הרולד שלח את אחד המהנדסים
המכניים שלו שיעבוד ביחד איתנו באיסוף ועיבוד הנתונים.
שמו היה קן .אן ,קן ואני צילמנו את המכשירים ועקבנו אחר
התנועות כשאנחנו משתמשים במעבד הדיגיטאלי הקולי
החדש שלנו .ואז קן חישב חלק מהשינויים המכניים  -כשהוא
מתבסס על התוצאות הכמותיות שמצאנו  -שצריכים לעשות
כדי לשנות את ההתנגדות עבור כל תרגיל בנפרד.
בסופו של דבר ,החישובים והניתוחים הביומכניים שלנו
גרמו לנו לפתח מערכת של מסבים ומנופים .המערכת
שפיתחנו הייתה הראשונה שאי פעם נעשה בה שימוש עבור
מתקן אימונים מודרני .יכולנו להשתמש במערכת ישירות עבור
תרגילים בהם יש תנועה של מפרק אחד ,כמו למשל בתרגיל
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הרמת המשקולת אל הכתף .בשביל תרגילים מורכבים יותר,
היינו צריכים לפתח מערכות מותאמות לכל תרגיל בנפרד.
העמדה שהייתה מיועדת לתרגיל הרמת המשקולת לכתף
הייתה מותאמת לשימוש במסב מתוכנן היטב שסיפק את
נתוני ההתנגדות במשך כל התנועה .לעמדה זו היה כבל שהיה
מלופף סביב המסב והתחבר למשקולת .כך ,שכאשר המתעמל
משך את הכבל ,המסב סיפק את השינוי לזרוע המנוף שעל
הכבל .המסב גרם למשקל להשתנות ככל שהאדם כופף את
הזרוע( .ניסוח זה נעשה בעצה אחת עם רוני יבלנובסקי ,אני
מקווה שהוא אכן מתאים)
תרגיל בהתנגדות דינמית באמצעות מחשב

http://arielnet.com/ref/go/1099
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עבור תרגילים מורכבים יותר ,בהם מעורבים כמה מפרקים,
כמו הרמת משקולות במצב שכיבה ,היה עלינו לפתח מסב
מיוחד שיתאים למשימה .המתקן הזה כלל שרוול שנכרך על
המוט .המוט היה מחובר לגזרה של מסגרת שנמצאה מנגד
למשקולת והיו עליה ידיות .שרוול שתוכנן במיוחד לכך היה
מחובר למוט המרכזי של המשקולת .הוא נכרך על המוט
ככל שהמוט עלה .כשהמתעמל דחף את הידיות כלפי מעלה,
המוט נע כלפי מעלה ,והשרוול נכרך על המוט .ככל שהמוט
עלה ,המשקולת עלתה אתו ,כך זרוע המנוף שונתה בהתאם
לכפיפת הזרוע התנועה .במילים אחרות ,מידת ההיכרכות או
השחרור של השרוול על המוט קבעה את עוצמת המעמס
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גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ברושור שמתאר את מנגנון ה DVR
http://arielnet.com/ref/go/1101

מנופים שהתאימו את מידת ההתנגדות בהתאם למהלך
התנועה של מבצע התרגיל .מכונות אלו ,המבוססות על
תפיסת עולם חדשה באימוני הכושר ,היו הצלחה מסחררת
בקרב נבחרות ספורט ובתי ספר .הגידול במכירות של DVR
עזר לחברה להתרחב ורווחיה גדלו בצורה אקספוננצילית.

שעל המתעמל להרים .שינוי זה במיקום של המשקולת על פני
המוט ביחס למתעמל סיפק את ההתנגדות המשתנה.
קן לקח את החישובים אתו וחזר לפרסנו .מיד אחר כך
טסתי לקליפורניה כדי לבחון את האבטיפוס שהרולד בנה
בהתבסס על החישובים שלנו .במשך כמה חודשים עבדנו על
הניתוחים הביומכנים ויצרנו מנגנונים של מעמס משתנה בכל
יוניברסל הוציאו ברושור חדש שתיאר את המנגנון וגם
אחד מ  16התרגילים.
אותי אישית .כמובן שהייתי גאה שהזכירו אותי בברושור .עבור
הרולד מינה אותי לראש יחידת המחקר של יוניברסל ג’ים ,CBA .זו הייתה התקדמות עצומה ,מאחר והתפרסמנו בציבור
קראנו למתקנים החדשים  DVR, Dynamic Variableוכן קיבלנו תשלום נאה על הניתוחים המדעיים שביצענו.
 .Resistanceמנגנון התנגדות דינמית משתנה .כל מתקני
יחסינו עם יוניברסל התקדמו יפה .גם אן וקן היו מרוצים
האימונים של יוניברסל ג’ים כללו מנגנונים של מסבים או
מהצלחת הפרויקט והמשך המעורבות עם יוניברסל .התבקשתי
לעיתים קרובות להשתתף בכנסים ולתאר את תפיסת העולם
הפרויקט של יוניברסל ג’ים
http://arielnet.com/ref/go/1102
שמאוחרי ה  ,DVRוגם זה סייע רבות לחברה .ככל שהייתי

130

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

מתקני האימון של יוניברסל ג’ים עם ה DVR
יותר מפורסם ,כך היה לנו סיכוי גדול יותר לקבל פרויקטים
מגופים נוספים.
באחד מנסיעותיי לפרסנו ,אמר לי הרולד“ ,גדעון ,אנחנו
רוצים לשלם לכם עמלה על כל מכונה שנמכרת .מה הסכום
שנראה לך שיהיה הוגן?”
אמרתי לו שמעולם לא התנסיתי במצב כזה .אבל מאחר
ולכל אורך הדרך הוא היה הגון איתנו ,יש לנו אמון מלא בו,
ואנחנו בטוחים שהסכום שהוא יחליט עליו יהיה הוגן.
“מה דעתך על  350דולר למכונה?” הוא שאל.
“זה נשמע נהדר” ,עניתי .לאחר אותה פגישה קיבלנו
עמלה על כל מכונה שנמכרה על ידי יוניברסל .פעם אחת הם
מכרו יותר מ  5000מכונות לשנה ,ואנחנו קיבלנו רווח נאה.
זמן מה לאחר אותה פגישה התלוותה אלי אן לנסיעה
לפרסנו .הרולד זימן אותנו לפגישה במשרדו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

שאלתו הראשונה הייתה“ ,גדעון ,מה אתם עושים על
העמלות ששלחנו לכם?”
משכתי בכתפיי ואמרתי ששמנו את הכסף בבנק .הוא
שאל אם אנחנו מנהלים מעקב מסודר של הכנסות והוצאות,
ואמרתי שבאופן כללי יש לי איזה תמונה בראש של כמה יש
לנו בבנק בכל רגע .הוא נד בראשו וקרא למזכירתו.
“כמה צ’קים שלחנו לגדעון וכמה מהן הוא פדה?” הוא
שאל אותה.
“שלחנו לו עשרים צ’קים” היא אמרה“ ,והוא פדה ארבעה
עשר מהם”.
בשלב זה פנה הרולד לאן ושאל אם הוא יכול לשכור אותה,
בהסכמת גדעון ,שתעבוד כחשבת ותשמור על ההפקדות של
הצ’קים מיוניברסל והתחזוקה של חשבון הבנק שלו .צחקתי
והסכמתי מיד שאן תהיה האדם המתאים לתפקיד זה .אן
הסכימה אף היא והופתעה כשהרולד אמר ששכרה יהיה
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רוב המכונות בחדרי הכושר מבוססות על הפטנטים שלי.
 50דולר לחודש .באותו זמן  50דולר היו הרבה כסף והיא הניירת וידאגו לצד המשפטי על חשבונם .הפטנט חייב
הסכימה ברצון להצעתו.
להיות רשום על שמו של אדם ,לא של חברה .בסופו של
הרולד אמר לי שעלי לרשום פטנט על ה  ,DVRכי אני דבר נרשם הפטנט .לראשונה מסב או מנגנון שמשנה את
המצאתי את השיטה .הוא אמר שיוניברסל יעשו את עבודת ההתנגדות בהתבסס על תנאים אנטומיים וביומכניים נכלל
עקומת כוח מחושב
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פטנט עבור מכונות כושר מבוססות מסב
http://arielnet.com/ref/go/1103

במכונות אימונים .היום ,כל המכונות בחדרי הכושר מבוססות
על המצאתי ועל הפטנט הזה .שיטה זו של שינוי ההתנגדות
על המתעמל תוך כדי ביצוע התרגיל ,הייתה מהפכנית בקרב
הרבה חברות שבונות ומפתחות מכונות כושר ,ופרסומים
רבים הופיעו בעקבותיה.
כמובן שבעקבות הפטנטים הגיעו המיליונים לחשבוננו.
בזכות מזל והרכה עבודה ,היה לנו עכשיו משרד מצויד עם
קשר מחשבי ,וסכום מסוים של כסף מיוניברסל ג’ים .היה לנו
כוח ביומכני אמיתי וקיווינו שבקרוב יתווספו עוד פרויקטים
שיכניסו כף רב.
יום אחד התקשר מישהו מחברת ספלדינג .הוא הציג
עצמו בטלפון כאגון רומקר ,ואמר שהוא מנהל את המחקר
בחברת מוצרי ספורט ספלדינג בצ’יקופי ,מסצ’וסטס .מר
רומקר קרא את המאמר שלי בכתב העת מכניקה וספורט,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ושאל אם נוכל להיפגש ולדון בכמה רעיונות שהיו לו .קבענו
במסעדה שנקראה יאנקי פדלר.
לא רציתי להזמינו למעבדה שלנו שהייתה ממוקמת
במטבח שלי .אן ואני התלבשנו יפה לפגישה“ .התלבשנו
יפה” פירושו שהחלפנו את הג’ינס והטי שירט שתמיד לבשנו
למשהו שנראה קצת יותר טוב ,ונסענו  20מייל לפגישה.
במסעדה מר רומקר אמר כמה התרשם מהישגנו ומהטכניקה
שלנו לניתוח תנועות הספורטאים .הוא שאל אם נוכל לעקוב
ולנתח גם תנועות של משהו אחר .שאלתי איזה משהו אחר
הוא מתכוון ,והוא אמר“ ,תנועת כדורסל”.
“כמובן” ,עניתי בלי היסוס ,למרות שלא היה לי מושג אם
אנחנו בכלל יכולים לעשות זאת .בכל מקרה ,כדי להבטיח
את הפרויקט הראשון שלנו ,הצהרתי שאנחנו יכולים לנתח
כל דבר שנמצא בתנועה .אגון אמר שספלדינג היא החברה
המובילה בייצור כדורי סל בעולם .אבל כמה מהמתחרים
שלנו טוענים שכדורי ספלדינג מתנודדים בזמן מעופם באוויר.
במילים אחרות ,הם האשימו אותנו שאנחנו מייצרים כדורי
סל כמו הכדורים המשוגעים בהם משתמשים חברי הארלם
גלובטרוטר.
(הארלם גלובטרוטר היא קבוצת כדורסל שמשלבת
ספורט עם תיאטרון וקומדיה .למרות השם היא לא התחילה
את דרכה בהארלם אלא בשיקגו .הגלובטרוטר נותנים ליריב
כחלק מהשגרה ההיתולית שלהם כדור שרוטט ומתנודד
על פני כל המגרש ,מתקדם במסלול לא סדיר ואף פעם אין
אפשרות לחזות לאן יגיע -המתרגם).
ההאשמות כנגד מוצרי ספלדינג יכולות להזיק להם מאד
בשוק ,ומכאן – לגרום להפסדים.
מר רומנקר שאל אם נוכל לבחון את מסלול מעופו של
הכדור כדי לראות שאין סטיות ,ואם יתגלו בעיות – להציע
פתרונות כיצד לפתור אותן .השאלה הייתה“ :האם הכדור
נע בצורת פרבולה ,כפי שמתחייב מכוח המשיכה ,או שהוא
מתנודד באוויר במשך מעופו?”
מובן מאליו ,הכדור צריך להיות בעל שיווי משקל מושלם
כשהוא מסתובב סביב מרכז המסה שלו .אם חלק אחד של
הכדור הוא כבד או קל מחלקים אחרים שלו ,הוא יראה
התנודדות בזמן המעוף .בזמן ארוחת הצהריים דיברנו על
הגורמים השונים הקשורים במעוף הכדור ,ויצרנו טיוטה
ראשונית של נוהל עבודה .עלינו לקבוע אם מרכז המסה הוא
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גם מרכז הכדור .אגון הסכים להנחה שלי ,אך אמר שהם מדדו
זאת הרבה פעמים עם חברות מהנדסים ,והשקיעו כבר עשרות
אלפי דולרים כדי להוכיח שמרכז המסה הוא מרכז הכדור.
“אם כן” ,אמרתי לו“ ,אנחנו צריכים לעשות את המבחן
באולם ספורט ולירות את הכדור מתוך מכונה .עם מכונה
לא תהיה מעורבות אנושית בתנועת הכדור .צריך לחזור על
הניסוי מספר רב של פעמים .תוצאות הניסוי צריכות להיות
אובייקטיביות לגמרי .כמו כן ,זה יהיה מבחן דינאמי ,בניגוד
למבחנים הסטטיים שנעשו על ידי המהנדסים .אנחנו החברה
היחידה שיכולה למדוד תנועה ומצב סטטי כאחד .נצלם את
התנועה באמצעות המצלמה שלנו ,ננתח את התנועה של
הכדור ,ונקבע הן את מרכז הגרביטציה והן את מרכז הכדור.
הצילום והחישוב יאפשרו לנו לקבוע אם הכדור עף במסלול
פרבולי או לא”.
מר רומקר שאל כמה יעלה הפרויקט .אמרתי לו שמחר
תהיה לי תשובה .סנפלינג צריכים לספק את הכדורים ,את
המכונה ,ולמצוא אתר מתאים לניסוי שיהיה קרוב אלינו
ואליהם .אנחנו נספק את הציוד הביומכני .הוא אמר לנו
להתקשר אליו מהר ככל האפשר עם הצעת מחיר.
בדרך חזרה לאמהרסט אן ואני היינו מאד נרגשים .יש לנו
פרויקט ראשון .התקשרתי לקן ווינבל ושאגתי“ ,קן ,יש לנו
פרויקט!”
קן היה נרגש אף הוא .הוא שאל“ ,כמה אתה מתכוון
לדרוש על הפרויקט הזה?”
שאלתי אותו כמה כסף הוא השקיע בחברה עד כה.
הוא אמר שזה היה  12,000דולר ,כולל ההרשמה במדינת
ניו המפשייר ,רכישת מכשיר הדיגיטייזר ,ושתי המצלמות
המיוחדות של קודאק שמצלמות  64תמונות בשנייה .אמרתי
לו שאתקשר אליו אחרי השיחה עם ספלדינג.
אן ואני התחלנו בחישובים .נדרש לשני ימי נסיעות
לצילומים ולפחות שבוע להכנסת הנתונים והעברתם לדיגיטל.
נזדקק לעבודת ניירת ודפוס .לקחנו בחשבון גם  15,000דולר
עלות הבית 12,000 ,ההשקעה של קן ,ועוד  2,000דולר
לניירות ,דלק וארוחות .בנוסף ,נזדקק לעוד טלטייפ ,שיעלה
 1,500דולר .הערכנו ש  50,000דולר יכסו את העלות שלנו,
ומה שיישאר מעבר לזה מיועד להשקעות עתידיות .רצינו
להיות בטוחים שנכסה את הוצאותינו ונשלים את המשימה
כל כך טוב שנקבל בעתיד עסקאות נוספות.
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התקשרתי לקן וסיפרתי לו איך חישבנו את עלות הפרויקט.
“אתה משוגע ”,הוא אמר.
“הם כבר השקיעו מאה אלף ולא מצאו דבר ”,עניתי.
“תמשיך” ,הוא אמר“ ,אבל אני חושב שתמחרת אותנו
מחוץ לתחרות ונפסיד את ההזדמנות הזאת”.
קבענו למחרת להיפגש שנית עם מר רומקר באותה
מסעדה ושם נסביר לו את ההצעה שלנו לניהול הניסוי .תארנו
לפניו שנבצע לפחות  50זריקות כדור במהירויות ובזוויות
שונות .נעביר לדיגיטל ארבע נקודות בשולי הכדור .החיתוך בין
הנקודות ייתנו לנו את מרכז הכדור .אז אכתוב תוכנה לחישוב
מסלול התעופה של המרכז שחישבנו ,ואוכל לקבוע אם הוא
נע במסלול פרבולי .תיארתי לו את הציוד שנזדקק לו ,העיבוד
הביומכני של הסרטים שנצלם ,והמחשוב שנצטרך להפעיל
לצורך הפרויקט.
“אז כמה כל זה צריך לעלות?” הוא שאל.
“אני מעריך שכל זה יעלה  50,000דולר” .הייתה תשובתי
הבוטחת.
“האם זה לכל הפרויקט?” הוא שאל.
“כן” ,עניתי ,כשאצבעותיי מוצלבות מתחת לשולחן,
למזל .אן ישבה לידי ואני ידעתי שהיא מתוחה לפחות כמוני.
עצרנו את נשימתנו כשראינו את אגון מהרהר לעצמו בשקט.
“גדעון ”,הוא אמר אחרי כמה דקות ומתח את ידיו“ ,אני
מקבל את הצעתכם ורוצה שתתחילו לעבוד מיד”.
היינו במצב רוח מרומם כשנהגנו בחזרה הביתה ,למעבדה
שלנו שהייתה ממוקמת במטבח .שאלתי את אן“ ,מה יקרה
אם הוא ירצה לראות את המעבדה שלנו?” ושנינו התפוצצנו
מצחוק .היא אמרה שעדיף שנראה לו דו”ח מדהים .אם נעשה
את העבודה הזאת היטב ,בטח יהיו אחרות שיבואו בעקבותיה.
אז נוכל לחשוב על מעבדה חדשה במקום אחר .ראשית עלינו
לעשות את העבודה הזאת ולעשותה היטב.
מכונת זריקת הכדורים הגיעה למקום הניסוי באולם
הספורט של בית ספר מקומי .פגשנו את מר רומקר מוקדם
בבוקר ,כשבידנו המצלמות והציוד ,מוכנים להתחיל לצלם
את מעוף הכדור .לקח לנו כמעט יום שלם כדי לצלם את כל
הכדורים שאגון הביא לצורך הניסויים.
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ניתוח מעופו של כדורסל
היו כמה הבדלים בכל זאת .קיבלנו מספלדינג שלושה
למחרת הבאנו את סרטי הצילום לפיתוח .באותם ימים
תהליך הפיתוח לקח יומיים בערך .כל זה התרחש כמובן הרבה טיפוסי כדורים .באחד הייתה תוספת משקל באותו חלק בו
לפני עידן הצילום הדיגיטלי.
היה השסתום .בשני היו פסים שחורים עדינים והשלישי היה
כאשר קיבלנו את הסרט המפותח ,התחלנו להריץ אותו אחיד בצבעו ,ללא פסים.
על המסך הדיגיטלי .הנתונים הועברו למחשב בדארטמות’
התקשרתי לאגון כדי להגיד לו שיש לנו עוד ניסוי אחד
באמצעות קו הטלפון .אן העבירה את הנתונים לדיגיטל .היא לעשות לפני שנגיש את הממצאים שלנו .חזרנו לאולם הספורט
עבדה כל יום והשקיעה הרבה שעות ,ובכל זאת זה לקח לה בו אספנו את הנתונים הראשונים .הפעם אספנו את הנתונים
שבועיים .באותו זמן כתבתי תוכנית בבייסיק כדי לחשב את כשאנחנו משתמשים בסטרובוסקופ( ,מכשיר לצפייה בעצמים
מרכז הכדור ולעקוב אחר נקודה זו תוך כדי מעופו.
הנמצאים בתנועה מחזורית באמצעות הבזקי אור) ,במקום
כשהתקבלו התוצאות התחלנו לבדוק את מסקנות .המרכז באור הרגיל של האולם .כיבינו את האור באולם ,הפעלנו את
של כל הכדורים שבדקנו נע במסלול פרבולי מושלם .אף כדור הסטרבוסקופ וירינו את הכדורים מהמכונה ,כמקודם .ואז
צילמנו את תנועתם.
לא הראה סטייה.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ניתחנו את הממצאים באותו נוהל כמיקודם .גם עכשיו
גילינו שלא היו תנודות .אבל כשהסתכלנו שנית על הסרטים
שצולמו בתנאי הבזקי האור של הסטרובוסקופ ,גילינו
שהכדור נראה מתנודד לעין עירומה .המוח פירש לא נכון את
מה שהעין ראתה .המכשירים המדעיים הראו שמסלול הכדור
הוא פרבולי לגמרי ,אבל המוח חשב שקרה משהו אחר .עכשיו
היה עלינו להסביר את הממצאים הלא אחידים שמצאנו למר
רומקר.
פגשנו את מר רומקר והצגנו לו את התוצאות .הראינו
שכדורי הסל התקדמו בצורה מושלמת במסלול פרבולי.
כצפוי ,הכדור הכבד יותר הראה דגם התקדמות מתפתל .בין
שני האחרים לא היה הבדל.
אחרי הצגת תוצאות אלו תיארנו בפניו את הנתונים
שהשגנו תוך שימוש בסטרובוסקופ .האור של הסטרובוסקופ

מאיר וכבה לסרוגין כמו זה של הפלורסנט .הפלורסנט מאיר
וכבה בתדירות קבועה של  60מחזורים בשנייה .כל מי שראה
במועדון לילה את הריקודים לאור הסטרובוסקופ שנשפך
מלמעלה ,יודע שזה נראה לא נורמלי ,רואים תנועה של
אנשים בלי רצף ,לא כפי שמצפים לראות תנועה אנושית .זה
יוצר תנועות משוגעות ,כאילו לא מחוברות.
אם כך ,התנודות של כדור הסל של ספלדינג היו תוצאה של
אותה אשליה אופטית כפי שנראית בדיסקו לאור הבזקי האור
הסטרובוסקופיים מלמעלה .המוצר הרגיל של ספלדינג הוא
הכדור עם הפסים השחורים והוא נראה כאילו הוא נע למעלה
ולמטה במשך מעופו (מתנודד) ,כמו התנועות המשונות של
רקדני הדיסקו .השילוב של הפסים הכהים והאור הפלורסנטי
המרצד יוצר אשליה אופטית של תנודות .הכדורסל החלק,
זה שלא היו לו פסים ,לא יצר במעופו אשליה אופטית כזאת.
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כמו כן ,נראה היה שכדור עם פסים דקים מתנודד פחות מזה
עם הפסים הרחבים.
הדגמנו את האפקט הזה עם אור פלורסנטי ואור
סטרובוסקופי .הניתוח שלנו קבע שאשליה אופטית היא
שגורמת לכדורים להיראות מתנודדים במעופם ,למרות שהם
עפים ישר .עכשיו הם יכולים לתכנן את הכדורים בצורה שונה
כדי למנוע את האשליה האופטית הזאת.
אגון היה מאד מרוצה והתלהב מהאפשרות להסביר
לממונים עליו ממה נובעת הבעיה .עכשיו זה בידם לפתור את
זה .קיבלנו הרבה תודות מספלדינג על העבודה המוצלחת
שלנו.

אן ואני המשכנו להיות צוות לעניין .הייתה לנו עבודה
מעל הראש עם הכיתות שלנו ,אבל עכשיו שילבנו אותה עם
הפיתוח והצמיחה של  .CBAבנוסף ,היו לנו התחייבויות
אחרות באוניברסיטה ,כך שכמובן היינו מאד עסוקים .למרבה
המזל היו לנו הרבה אינטרסים משותפים וכישרונות שהשלימו
זה את זה .לי היו רעיונות שלוחי רסן ויצירתיים ,היא עיבדה
אותם ,התעמקה בפרטים והפכה אותם לריאליסטים יותר.
חיינו המשותפים היו טובים ,ונראה היה שאנחנו מתקדמים
לקראת עתיד מלא יצירה.
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פרק  :8אולימפיאדת מינכן
הבחינות האמריקאיות לאולימפיאדה מתקיימות אחת כמו אלה ברמת ההופעה של הספורטאים וההתלהבות של
לארבע שנים ,בערך חודשיים או שלושה לפני מועד תחילת המתחרים והצופים .יכול להיות שהמשחקים האולימפיים
המשחקים האולימפיים .מטרת הבחינות היא לקבוע מי עצמם ואליפויות העולם הם בעלי סטנדרטים גבוהים יותר,
הספורטאים שייצגו את ארה”ב בתחרויות .היו הרבה
אבל אף אירוע ספורט לאומי לא משתווה לזה של ארה”ב.
תחרויות של נבחרות משחקי הכדור ,אבל אני כמובן הכרתי
טוב יותר את הבחינות של ענפי האתלטיקה .ללא ספק ,זה לא רק הסטטיסטיקה של הביצועים הספורטיביים ,אלא גם
הבחינות האולימפיות בארה”ב הן בין המפגשים האתלטיים התהליך התחרותי האינטנסיבי והקטלני של הבחירה שמעלה
הלאומיים הטובים ביותר בעולם .אין עוד מפגשי ספורט את ההתרגשות .אם אתה בין שלושת המנצחים בתחומך,
טקס הפתיחה של אולימפיאדת מינכן 1972
http://arielnet.com/ref/go/1104
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קן וויינבל

נוהל היישום והניתוח “בשדה”.

מקומך בנבחרת מובטח .אם נעדרת יום אחד ,אתה עובר
למעמד של צופה בלבד.

הספר רב המכר “ריצה” ,ומי שאימן את נבחרת האוניברסיטה
של אורגון .במשך תקופת כהונתו זכתה קבוצתו “הגברים
של אורגון” ב  24תארים של  .NACCבמשך  24השנים
שעבד ביל באוורמן באורגון ,סיימה נבחרת האתלטיקה שלו
בעשיריה הראשונה באליפות  NACC 16פעמים ,מתוכם
 4פעמים במקום ראשון .הוא גם המציא סוליה מיוחדת עם

השתתפותי הראשונה באירוע זה הייתה ב  1972ביוג’ין,
אורגון .העיר יוג’ין ידועה בהיסטוריית הספורט שלה ,בעיקר
באתלטיקה .למשל ,הריצה הגיעה לארה”ב לראשונה דרך
יוג’ין .היא הובאה מניו זילנד על ידי ביל באוורמן ,שכתב את

ביל באוורמן

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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התוצאות שפורסמו לאחר מחנה האימונים לזורקים בדארטמות’
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ריבועים (דמויי וופלה) לנעלי ריצה ,וביחד עם בוגר אורגון פיל
נייט ,ייסד את יצרנית הנעליים הענקית נייק.
הסביבה של יוג’ין עשירה בחובבי ותומכי אתלטיקה.
יש התרגשות באוויר שמרטיטה את לבבות הספורטאים
והמאמנים ברגע שהם עולים על המגרש .ביוג’ין נמצא מסלול
הריצה של אוניברסיטת אורגון ,שנקרא הייווארד פילד .הייתי
בר מזל להימצא שם כאשר הקהל הריע “פרי! פרי! פרי!”
לכבודו של הגיבור המקומי סטיב פריפונטיין.
פריפונטיין היה רץ למרחקים ארוכים ובינוניים שהצטיין
ביפי מראהו ובסגנון ריצתו המרהיב .עבור הרבה חובבי
אתלטיקה היה פריפונטיין אגדה בחייו .רץ שנתן הופעה
מפליאה כל פעם שעלה על המסלול ,ושרוחו ממשיכה לרחף
על הייווארד פילד .היה תענוג לראותו וזה אחד מהזיכרונות
המיוחדים שלי מאותו זמן.

לעיר מדהימה זו הגעתי בקיץ  1972יחד עם כמה מטובי
האתלטים .ידיד ג’ורג’ דאלס הזמין אותי להיות נוכח באירועי
הספורט הרבים ולנסות את הניתוחים הביומכניים שלנו
עליהם .הוא מצידו יפרסם את תוצאות בכתב העת הרבעוני
לאתלטיקה .בכתב עת זה התפרסמו עוד כמה מאמרים שלי.
אחד מהם עסק במחנה האימונים של הזורקים ,עליו כתבתי
כבר קודם.
קן וויינבל ואני טסנו ליוג’ין כשאנחנו עמוסים לעייפה
בציוד הצילום המשוכלל שלנו .באותם זמנים מצלמות קולנוע
השתמשו בסרטי  16מ”מ מאחר ומצלמות דיגיטליות עדין
לא היו קיימות.
התחרויות האולימפיות המוקדמות עוקבות אחר לוח
הזמנים של המשחקים האולימפיים עצמם .קן ואני יכולנו
לצלם את רוב האירועים .לרוב היה עלינו לחכות יומיים או
שלושה עד שהסרטים היו מפותחים ,אבל לפחות יכולנו
לצפות בסרטים ולקבוע אם תפסנו את הרגעים הנכונים.
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תוצאות מוקדמות של עיבוד ממוחשב – הראשונות בעולם שמבוססות על ביצוע בזמן אמיתי
http://arielnet.com/ref/go/3022

צילמנו את כל הפעילות והקלטנו גם קנה מידה כדי לשמור על
הספורטאים בגודלם האמיתי .הקפדנו גם לשמור על השמות,
התאריך ורצפי הצילום כדי לזהות בוודאות כל ספורטאי.
היינו צריכים לארגן עמדות צילום שונות לכל סוג של
פעילות .עבור ריצת  100מטר התמקדנו על הזינוק .עבור
הריצה של זורק הכידון היו דרישות הצילום מורכבות יותר.
הקפיצה במוט הייתה מאתגרת במיוחד .היה עלינו להיות מאד
יצירתיים לכל מאורע בנפרד ,כשאנחנו משתדלים לא להפריע
לאירועים אחרים שהתקיימו במקביל באותם זמנים.
בילינו כל היום וכל יום בצילומי אירועי הספורט ,כך
שאספנו כמות אדירה של נתונים .למעשה הייתי צריך לקנות
מזוודה נוספת כדי לקחת איתי את כל סרטי הצילום בחזרה
לאמהרסט .ג’ורג’ ביקש שאנתח מהר כמה אירועים כדי שיוכל
להכניס אותם לגיליון הבא של רבעון האתלטיקה .חשוב היה
לו לפרסם לפני אולימפיאדת מינכן .1972
אחד המחקרים התמקד בקפיצה במוט .השאלה עליה
ניסינו לענות באמצעות הטכנולוגיה שלנו הייתה איך מוט
הפיברגלס תורם לקפיצה .התכונות החשובות ביותר של
המוט הן חוזק גמישות ,כי הוא צריך לתמוך בספורטאי וכן
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

גם ליצור אפקט קפיצי כדי לזרוק את הקופץ מעבר לרף.
המוט חייב להיות בעל יכולת לאגור אנרגיה ולשחרר אותה
בדיוק בשלב הנכון של הקפיצה .במקור היה המוט עשוי מעץ
מילה ואחר כך מבמבוק ,אבל המוטות המודרניים עשויים
מאלומיניום ופיברגלס .מוטות הקפיצה של המאה ה 21
משוכללים ומתוחכמים עוד יותר ,ומכילים סיבי פחמן וכן סוגי
זכוכית מיוחדים כדי להקל על משקלם.
בעבר ,כאשר המוטות היו עשויים מבמבוק ,הם היו
דומים בתכונותיהם לפיברגלס .שני החומרים האלה אוגרים
אנרגיה בשלב הראשון של הקפיצה ואז ,כמו ברוגטקה ענקית,
משתחררת האנרגיה ושולחת את הספורטאי מעבר לרף.
קורנליום ורמרדאם השתמש במוט מבמבוק והחזיק בשיא
העולם במשך  17שנים ,מ  1940עד  .1957במשחקי 1972
השתמשו המתחרים במוטות אלומיניום ופיברגלס.
בגלל השוני בחומר ממנו היה עשוי המוט ,ג’ורג’ דאלס
שאל“ ,האם יש הבדלים בגובה הקפיצה כתוצאה מהחומר
ממנו עשוי המוט?” אם יהיו הבדלים ,ג’ורג’ רצה לדעת מה
הם .הניתוח הביומכני טען שאין הבדל בין פיברגלס לבמבוק.

 קרפפ תדאיפמילוא  8:קרפ

141

קן וויינבל ואני מצלמים את קפיצה במוט בשתי מצלמות כדי לבצע ניתוח תלת ממדי
לאלומיניום לא הייתה את הגמישות הנדרשת כדי להקפיץ את למדעי האולימפיאדה שיתקיים במינכן .כנס זה מתקיים פעם
האתלט לגובה יוצא דופן ,כמו לשני האחרים.
בארבע שנים ,קצת לפני פתיחת המשחקים האולימפיים .זה
המאמן דאלס פרסם את התוצאות ברבעון האתלטיקה .מאפשר לאנשים שמעוניינים בכך להשתתף בכנס ובמשחקים
בנוסף ,הוא הציע שאציג את המחקר ותוצאותיו בכנס בינלאומי כאחד .הגשתי שני נושאים להרצאות ושניהם התקבלו לכנס.
ניתוח ריצתו של האלוף האולימפי פרנק שורטר על המסלול באולימפיאדת מינכן ב 1972
http://arielnet.com/ref/go/1106

142

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

ניתוח ביומכני ממוחשב של שיא העולם בקפיצה
במוט .רבעון האתלטיקה1972 ,72:217-222 ,
האחד עסק בתרומת המוט לקפיצה ,והשני היה ניתוח ביומכני
של זריקת כידון.
בהיותו נשיא האגודה הבינלאומית לאתלטיקה ,והעורך
של רבעון האתלטיקה ,פנה אלי ג’ורג’ בבקשה שאאסוף
נתונים גם באולימפיאדת מינכן עצמה .מאחר והוא כבר
פרסם את המאמר שלי על הקפיצה ההיסטורית של בוב בימון
ב  1968במקסיקו ,ואת המחקרים מהמשחקים המוקדמים
בטרם אולימפיאדת מינכן ,הסכמתי מיד .עכשיו היה עלינו
להכין במהירות את הציוד שנזדקק לו לאירוע הראשון שלנו
מעבר לים .ג’ורג’ דאג לכל הסידורים בכנס ולאישור מיוחד
להיכנס לשטח התחרויות באולימפיאדה על מנת לצלם.
ב  23באוגוסט  1972נסעתי מאמהרסט לשדה התעופה
 . JFKבשלב זה בחיי  JFKלא היה דומה כלל לאותו נמל
תעופה שקידם את פניי ב  ,1963כשרק הגעתי לאמריקה.
עם כמה מזוודות מלאות במצלמות וגלילי פילם עליתי על
הטיסה למינכן .הייתי נרגש לקראת האולימפיאדה ,ונוסף על
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כך התרגשתי לקראת פגישתי הקרובה עם חבריי מהנבחרת
הישראלית
רוב המתחרים הישראלים באתלטיקה והרמת משקולות,
וכן המאמנים שלהם ,היו חבריי מהעבר .אחרי הכל ,התאמנתי
עם רבים מהם בישראל .למשל מאמן האתלטיקה עמיצור
שפירא ומאמן הרמת המשקולות יעקב ספרינגר .רבים
מהספורטאים בגילי היו עכשיו מאמנים ,אבל נשארו חברים
ותיקים .עם רבים מהם הייתי ביחד באולימפיאדות טוקיו
ורומא.
הישראלים מטבעם הם נחמדים וחברותיים ביותר ,וכך
היו גם חבריי אלה .הם הפצירו בי שאשאר איתם בכפר
האולימפי .איזו התחלה מבטיחה ,כשכולם מדברים בבת
אחת ,כולם מחייכים וטופחים איש על שכם רעהו .השלבים
הראשונים בכל אולימפיאדה מלאים בהתלהבות ושמחה ,יחסי
חברות עם הספורטאים האחרים ,ותקווה להצלחה בהופעות
הספורטיביות .כל ספורטאי חולם על עמידה על דוכן המנצים
ועל מדליית זהב .גם אם רובם יודעים שיש סיכוי קטן שהחלום
הזה יתגשם ,הם עדין חולמים אותו .שמחתי על האפשרות
להימצא עם חבריי בכפר האולימפי ביומיים הראשונים .כולם
בכפר האולימפי היו מלאים עד גדותיהם בהתלהבות ומתח
לקראת המשחקים הקרובים.
ההרצאה שלי בכנס המדעי נקבעה ל  6בספטמבר .1972
למרות שהתגוררתי עם חבריי הישראלים בכפר האולימפי,
הציע לי ג’ורג’ דאלס לשהות לפני ההרצאה במלון בעיר .המלון
היה קרוב יותר למקום בו התקיים הכנס .הכנס נערך באחד
המרכזים הנוחים במינכן .הגרמנים בנו רכבת תחתית מודרנית
במיוחד לצורך תנועת הספורטאים ,המאמנים והאוהדים
ברחבי העיר .לכן היה עדיף מבחינתנו להתגורר במלון בזמן
הכנס .נהניתי מאד מהפגישה המחודשת עם חבריי הותיקים
מישראל ,ותמיד אעריך את הימים בהם בילינו ביחד.
היום אני ידוע שאם לא הייתה נקבעת לי ההרצאה על
הקפיצה במוט דווקא לאותו תאריך ,לא הייתי חי היום.
הצעתו של ג’ורג’ שנעבור למלון הצילה את חיי .הלילה
בו עברנו למלון היה הלילה בו פלשו טרוריסטים ערבים לכפר
האולימפי ולקחו את הישראלים כבני ערובה.
המארגנים הגרמנים של האולימפיאדה היו מוכנים לכל
חוץ מאשר לבעיות ביטחון .מטרתם הייתה ליצור אווירה
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ידידותית והרמונית עבור כל המשתתפים מארצות שונות.
הם קיוו למחוק את הדימוי הפרוסי ,התוקפני והמלחמתי של
עברם ההיסטורי .הם קיוו למחוק את זכר אולימפיאדת ברלין
 1963שהונהגה על ידי אדולף היטלר .ההיסטוריה יודעת היום
שזה חלום יפה ,אבל הוא לא יכול להתמודד עם הרוע הצרוף
שעדין נשאר בעולמנו.
הרבה נכתב על מה שקרא שם .סטיבן ספילברג הפיק
סרט שתיאר את כל ההתרחשויות .אבל אתאר כאן בקצרה
את האירועים :חמישה מחבלים פלסטינאים מארגון שנקרא
ספטמבר השחור ,לבושים בבגדי טרינינג ,טיפסו על הגדר
שהקיפה את הכפר האולימפי .כמה אנשים ראו אותם אך איש
לא ייחס לכך חשיבות מיוחדת ,מאחר וספורטאים עברו את
הגדר בצורה זו כמעט כל יום .שלושה אנשים נוספים נכנסו
לכפר באופן חוקי וחברו לחמישה שבאו מבחוץ.
המחבלים נכנסו עם מפתחות גנובים לשתי דירות .אחת
מהן הייתה זו בה גרתי עד אתמול .שופט ההאבקות הישראלי,
יוסף גוטפרוינד ,היה ער באותו זמן .הוא שמע את הרעשים
וכשראה אנשים רעולי פנים הוא צעק“ ,חברה תסתלקו!” הוא
השליך את גופו על הדלת כדי לנסות למנוע מהם להיכנס ,אך
נהדף .באותו זמן התעוררו הספורטאים האחרים וחיפשו דרך
להימלט או למצוא משהו שיכול לשמש כנשק הגנה .מאמן
ההיאבקות משה ווינברג התקיף את המחבלים ונורה בפניו.
הוא אולץ על ידי התוקפים להוביל אותם לדירות נוספות בהן
שהו ישראלים .הוא הוליך אותם שולל באמרו שבדירה  2אין
ישראלים ,והוביל אותם לדירה  3בה ישנו באותו זמן אנשים
חזקים יותר ,מרימי משקולות ומתאבקים .לרוע המזל הם
הופתעו בשנתם והובלו לחדר המאמנים .משה ווינברג התקיף
שנית את שוביו ,ומעשה אמיץ זה אפשר לאחד מהמתאבקים
שלו ,גד צוברי ,להימלט .משה הוכה על ידי המחבלים עד
אובדן הכרה ,נדקר בסכין ונורה למוות .מרים המשקולות יוסף
רומנו התקיף ופצע את אחד המחבלים ,בטרם נורה ונהרג.
בשלב זה הצליחו המחבלים ללכוד  9בני ערובה ישראלים.
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מחבלים פלסטינים – ספטמבר השחור
ב  9:30בבוקר הודיעו המחבלים שהם פלסטינים ,ושהם
דורשים שישראל תשחרר  200אסירים ערבים הכלואים
בשטחה ,וכן שתינתן להם עצמם תחבורה בטוחה שתוציא
אותם מגרמניה .גולדה מאיר ,שעמדה אז בראש ממשלת
ישראל ,סירבה לנהל משא ומתן על המחבלים והודיעה
לשלטונות גרמניה שעליהם להתמודד עם המצב.
אחרי משא ומתן מורט עצבים שנמשך יום הסכימו
המחבלים לתנאים שהציבו הגרמנים .המחבלים ובני הערובה
יילקחו בהליקופטרים לנמל התעופה של נאטו .מכאן הם
יוטסו לקהיר עם בני הערובה .העיתונות סיקרה את המתרחש
בהרחבה ,ורשתות הטלוויזיה הראו בשידורים חוזרים ונשנים
את לוקחי בני הערובה ואת העמדות של הצלפים הגרמנים.
לרוע המזל ,המחבלים צפו בטלוויזיה בדירת הישראלים .הם
ידעו בדיוק מה מתרחש בחוץ ,כולל מהי התוכנית לפגוע בהם!
בני הערובה הישראלים ושוביהם נלקחו באוטובוס
להליקופטרים והוטסו לשדה התעופה של נאטו .במשך
המטס ,ביום שהיה רצוף מחדלים וכשלים ,גילו הגרמנים
שהיו  8מחבלים ולא  ,5כפי שחשבו קודם .הם נוכחו לדעת
שאין להם מספיק צלפים לפגוע בכולם בשדה התעופה ,כמו
שתכננו מראש .כמו כן ,לא היו אמצעי תקשורת בין הצלפים,
כך שהבלגן הלך והחמיר בכל רגע.
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ספורטאים ומאמנים ישראלים שנפלו חלל באולימפיאדת מינכן ב 1972חללי

http://arielnet.com/ref/go/1107

כאשר נחתו ההליקופטרים בבסיס ,בסביבות  , 10:30ירו
הצלפים הגרמנים מתוך כוונה להרוג את המחבלים .התפתח
קרב מדמם .בשעה  11בלילה שידרו אמצעי התקשורת בטעות
שבני הערובה ניצלו .חדשות אלה הגיעו לאוזני הקהל הישראלי
המתוח והנרגש .אבל בערך שעה לאחר מכן התפתח הקרב
שנית .המחבלים פוצצו הליקופטר אחד על יושביו הישראלים.
יתר בני הערובה שהיו בהליקופטר השני נהרגו ביריות על ידי
אחד המחבלים ששרד.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בשעה שלוש בבוקר הודיע ג’ים מק קיי ,שדרן ה ABC
של הכפר האולימפי“ :הם אינם” .זו הייתה הודעה הרסנית
והיא שברה את ליבם של רבים שצפו בהתרחשויות לאורך
כל היום.
המחבלים הרגו  11ספורטאים ומאמנים ישראלים ושוטר
מערב גרמני אחד .חמישה משמונת המחבלים של ספטמבר
השחור נהרגו על ידי שוטרים גרמניים תוך כדי ניסיון החילוץ.
שלושת המחבלים הנותרים נאסרו על ידי הגרמנים ,אך
שוחררו מאוחר יותר כאשר ארגון ספטמבר השחור חטף
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מטוס לופטהנזה .ישראל הגיבה לטבח בביצוע מבצע “אביב
נעורים” ומבצע ”,זעם האל”  ,וסדרה של התקפות מהאוויר
שגרמו למותם של מתכנני החטיפה .היו מקורות רמי דרג
בממשלה שהכחישו את הקשר של ישראל למעשים אלה ,אך
את זה יצטרכו ההיסטוריונים של העתיד לגלות.
למרבה המזל או לרוע המזל ,ג’ורג’ ואני לא היינו מודעים
לכל מה שקרה .יצאנו באותו יום לסיור מודרך בזלצבורג,
אוסטריה .רק כשחזרנו למלון נודע לנו על מה שקרה ושעדין
קורה.
הייתי בהלם ובדיכאון מכל הסיפור .בישראל ידענו איך
להתמודד עם פעילות חבלנית על ידי אבטחה בתוך הארץ,
והיו לנו גם אמצעים להגן על קבוצות או נבחרות ישראליות
ששהו בחו”ל .במשחקים האולימפיים ישראל סמכה במאת
האחוזים על המארחים הגרמנים ולא הביאה את אמצעי
הביטחון שלה .חוסר זהירות זה פגע אנושות בספורטאים
הישראלים ובמארחים הגרמנים.
במשך השעות הבאות בהן הלכה ונפרשה הטרגדיה ,כולנו
בישראל ומחוצה לה החזקנו אצבעות קולקטיביות ,התפללנו,
ונאספנו בחבורות לתמיכה רגשית .התקוות המשותפות שלנו
התנפצו כשהגיעו החדשות על התוצאות הטרגיות והאלימות.
הייאוש שלי גבר ככל שהייתי מודע יותר לטבח .בהרף עין
התחלפה ההנאה שלי מהמפגש עם החברים וההשתתפות
באולימפיאדה ,לאבל על אובדן חברים טובים .אולי זה מין
אשמת הניצול ,אבל הרגשתי שהלוואי שהייתי איתם והייתי
עושה משהו כדי להציל .אני חושב שלא הייתי נכנע .הייתי
נלחם .אחרי הכל הייתי גבר גדול וחזק ובכושר גופני מעולה.
אבל מי יודע? אלה שניסו להילחם נורו למוות ,ואלה שנאבקו
ולא שרדו היו גדולים וחזקים כמוני.
אחד מאלה שהצליחו לשרוד היה חברי אברהם מלמד.
הוא היה שיאן ישראל ב  200מטר פרפר .כשהתחילו היריות
הוא חמק בטיפוס מבעד לחלון ,התקדם בהליכה זהירה על
אדן החלון וקפץ לקרקע .הרבה חודשים אחר כך נוכחנו
לדעת שאחרי שהגיע לקרקע הוא נזכר שהמצלמה החדשה
שלו נשארה בחדר .הוא טיפס בחזרה ,נכנס מהחלון ,לקח
את המצלמה וקפץ החוצה שוב .למרות התנהגות לא הגיונית
זאת הוא הצליח להימלט .מאוחר יותר הוא היה סטודנט שלי
באוניברסיטת מסצ’וסטס ,שם קיבל את התואר השני שלו.
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באופן מוזר צצו על פני השטח עוד התפתחויות שהיו
הקשורות לטרגדיה זו .אחד מחברי ילדותי ,שלמד שנה
מתחתי בהדסים ,עבד במוסד .אחת ממשימותיו הייתה ללכוד
את המחבלים שנותרו בחיים אחרי מינכן .לרוע המזל שלחו
אותו מפעיליו לנורבגיה עם הנחיות מוטעות ,והוא הרג את
האיש הלא נכון .הוא נהיה מאד מוטרד מכך ,והגיע אלי ואל
אן לשהות בחברתנו .אדם נוסף שלמד איתי בהדסים הייתה
השחקנית גילה אלמגור .היא גילמה בסרטו של ספילברג את
דמותה של אימו של אחד הישראלים.
לאחר הרצח הוחלט בוועד האולימפי להמשיך את
המשחקים .הרעיון מאחורי להחלטה זו הוא שהתנהגות
אלימה לא תשיג את מטרתה לשבש את החיים.
מנקודת מבטי ,אני לא יודע אם ההחלטה הייתה נכונה או
רק משהו שמטרתו להרגיע את הרוחות ,אבל זה היה קשה
בצורה קיצונית להמשיך כרגיל שמשא כבד כזה רובץ על הלב.
אבל לא היה מה לעשות אלא להמשיך ,ואני הרציתי בכנס
כשדמעות בעיניי .בקושי הצלחתי לדבר .כאשר סיימתי את
הרצאתי הסתכלתי לאולם ,וראיתי שכולם נעמדו על הרגליים.
אני בטוח שזה היה בגלל היותי ישראלי והמשתתפים רצו
להביע כבוד לנספים ולהראות לי שהם מזדהים עם סבלי.
באולימפיאדת אתונה ב  ,2004ג’ורג’ דאלס ואני
התראיינו לטלוויזיה ונשאלנו על מה שעבר עלינו במינכן.
לאחר הכנס המדעי ,כמו שתמיד מקובל ,נפגשו
המשתתפים זה עם זה והמשיכו לדון בנושאים שהועלו .לא
מפתיע שרוב השיחות נסבו סביב איכויות הבירה הגרמנית.
חברים ואויבים התאחדו יחדיו סביב אינטרסים משותפים.
מפגש אחד אליו הוזמנתי היה עם מאמנים מגרמניה המזרחים
ורוסיה .חלקם הכרתי דרך הספרות ,קראתי את המחקרים
שפרסמו ,אחרים הכרתי כשהתחריתי באולימפיאדה .באותו
זמן היו המזרח גרמנים והרוסים נחשבים לטובים ביותר בתחום
מדע הספורט.
המדינה הקטנה מזרח גרמניה – והמדינה הענקית רוסיה
הסובייטית – שתיהן שלטו בתוכנית האימונים הספורטאים
שלהן על ידי קביעת מקום מגוריהם ,דיאטה מותאמת
אינדיבידואלית ,טכניקת אימונים מיוחדת ,וכפי שפורסם,
גם תרופות מיוחדות .התוכניות האלו היו חסויות מהעין
הציבורית ,מאחר והיו “מאחורי מסך הברזל” .היו רכילויות
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לפיהן הילדים הורחקו מהוריהם בגיל צעיר ונשלחו למחנות
אימונים מיוחדים .מכאן והלאה היו ימיהם מוקדשים לאימון
גופני ,שיפור יכולות ספורטיביות ו כנראה גם לימודים
אקדמאים .הם נחשפו מעט מאד ,אם בכלל ,לתקשורת ,ומעט
מבקרים מהעולם החיצון היו רשאים לראות כיצד מכשירים
את הספורטאים .בדרך זו גברו המיתוסים והאגדות.
כל עוד הייתה מזרח אירופה מבודדת ,מזרח גרמניה
חדרה לתודעתם של אנשי המערב אחת לארבע שנים,
באולימפיאדה .מדינה קטנה וצנועה בת  16מיליון תושבים
הוכיחה את עצמה כמעצמה .כמובן ,מאז  ,1968השנה בה
הורשתה להתחרות לראשונה כמדינה נפרדת (מאז 1956
היא הייתה חלק מהנבחרת המשותפת עם גרמניה המערבית)
זכתה מזרח גרמניה ביותר מדליות מכל אומה אחרת.519 ,
קדמו לה רק בריה”מ עם  774וארה”ב עם .624
בלי יכולת לדעת מה באמת קורה מעבר לחומה ,המסתורין
רק הלך והעמיק .הופתעתי כמה מאמנים ומדענים אלה
התרשמו לחיוב מהשיטה שלי לנתח פעולות של ספורטאים
על ידי שימוש במצלמות מהירות ותוכנות מחשב .בשיחתנו
למדתי שאין להם כישורי מחשב ויכולות תכנות שאני נעזרתי
בהם .הם היו מאד סקרנים ,והשיחה שלנו נמשכה שעות.
השיחות והדו שיח המדעי היו מרתקים ,אבל נאבקתי
קשות כדי להתרכז ,מאחר ולא יכולתי לשכוח את חבריי
הנרצחים .אחד מהמאמנים המזרח גרמניים המפורסמים,
הוכמות’ ,שאל אותי אם אסכים לבוא אתו ללייפציג ,העיר

המזרח גרמנית בה היו מעבדות הספורט שלהם .אהבתי את
הרעיון של לעזוב את מינכן עם כאב הלב שמתלווה אליה.
כולם ידעו שמזרח גרמניה שולטת בספורט העולמי ,אך אף
אחד לא ידע איך היא עושה זאת .מה הוא סודה? מדינה כל
כך קטנה ומעצמת ספורט כל כך גדולה .מה היא עושה שיתר
העולם לא עושה?
אחת הבעיות הייתה האם אני יכול בכלל להיכנס לגרמניה
המזרחית? החזקתי בדרכון ישראלי למרות שהיה לי גרין כארד
אמריקאי .נאמר לי שאין בעיה כל עוד יש לי כרטיס משתתף.
במשך האולימפיאדה היה הגבול בין גרמניה המזרחית
והמערבית פתוח לכל מי שהחזיק בניירות המתאימים ,וזה
אומר שיכולתי לנסוע ל  .GDRג’ורג’ דאלס הוזמן להתלוות
אלי .לרוע המזל ,בהיותו בעל דרכון אמריקאי ,אסרו עליו
הרשויות האמריקאיות להיכנס למזרח גרמניה .אני יכולתי
להיכנס בזכות דרכוני הישראלי.
ג’ורג’ נשאר במינכן וניצל היטב את זמנו .הוא הצליח
במאמצים רבים ליצור קשר עם אשתו במישיגן ולעדכן אותה.
היא כמובן עקבה אחר כל האירועים בטלוויזיה .היא ידעה
על תוכניותיי לשהות עם חבריי הישראלים בכפר האולימפי,
ושמחה לשמוע שאני בטוח ושלם .היא העבירה את הידיעה
גם לאן .בביקורינו בישראל התוודעה אן לחלק מהספורטאים
שהיו חבריי ,ושחלקם נרצחו אחר כך במינכן .היא נשמה
לרווחה כשנוכחה לדעת שלא הייתי בכפר האולימפי ושחיי
ניצלו.

זוכרים את התקפת הטרור במינכן  1972לאחר הרבה שנים
http://arielnet.com/ref/go/1108
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ההרצאה שלי בכנס המדעי במינכן ב  1972באולימפיאדה

http://arielnet.com/ref/go/1109

אן ביצעה תפקיד רגשי חשוב נוסף באותו זמן .כשהייתי
במינכן היא טיפלה בבתי גפן ,שהייתה כבר בת  8שנים
באותו זמן .משימתה הייתה בין היתר לדאוג שגפן לא תדע
על המאורעות שקרו במינכן בזמן היותי שם .למרבה המזל,
לטובת כל הצדדים ,הייתה הקלה גדולה כשנודע שג’ורג’
ואני שלמים ובריאים .כמובן שנסיעה למזרח גרמניה הייתה
הזדמנות נפלאה עבורי ,אבל סיפקה לאן עוד סיבה לדאגה.
בשעה שג’ורג’ נשאר במינכן ,אני נסעתי עם הוכמות’
למזרח גרמניה .נסענו שעות רבות בלילה במכונית המרצדס
הישנה של המאמן .כנראה שנרדמתי בנסיעה ,כי אני לא זוכר
את מעבר הגבול בין שתי הגרמניות.

הספורטאים אכלו בארבע מסעדות שהזכירו לי את ימי
בוויומינג .המזון היה מגוון .הוא תוכנן היטב וכלל ויטמינים
מתאימים עם איזון נכון בין חלבונים ופחמימות .הספורטאים
ישבו מחולקים לפי מקצועות הספורט שלהם ,והייתה גם
הפרדה בין בנים לבנות .שאלתי את המדען מדוע ,והוא השיב
שהדיאטה של הבנות שונה מזו של הבנים .הוא הסביר גם
שלכל ענף ספורט יש דיאטה מיוחדת שנבנתה על ידי מומחי
תזונה .יש אפילו תפריט נפרד לכל ספורטאי .אם שחיין מסוים
נזקק ליותר חלבונים ,התפריט שלו יתוכנן בהתאם לכך .זה
היה כל כך שונה מטבלת האימון האולימפי שלנו בישראל!
בזמני ,המזון שלנו היה מוקצב וקיבלנו חלבונים פעם בשבוע,
לא בכל יום כמו במזרח גרמניה.

לאחר שהגענו ללייפציג בבוקר ,שוכנתי בחדר קטן במלון.
לאחר ארוחת הבוקר נפגשתי עם אחד המדענים ,ד”ר
כולנו היינו הרוגים מעייפות ,והמשימה הראשונה הייתה שנת
שמידט .הוא הסביר לי שאינו יכול לחשוף בפניי את כל
צהרים טובה וארוכה.
נפגשנו אחר כך לארוחת ערב שקטה במלון .כמובן ,סודות אימון הספורטאים במזרח גרמניה .הניצחונות הרבים
השיחות נמשכו אל תוך הלילה ,והיה לנו הרבה על מה לדבר .באליפויות העולם ובאולימפיאדות מוכיחים מעל לכל ספק
למחרת בבוקר לקח אותי אחד המדענים מהמלון ונסענו שמזרח גרמניה עושה משהו שמדינות אחרות לא עושות.
למרכז הספורט לארוחת בוקר .האוכל היה טעים ומוגש היטב.

“טוב ,אז מה אתה כן יכול לספר לי?” שאלתי.
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ניתוח ביומכני של לוסיס ,שיאן עולמי בהטלת כידון
הנדתי בראשי .עד כה לא שמעתי משהו יוצא דופן ,שהיה
“אוקיי” ,הוא חייך“ ,ראשית כל אנחנו מתחילים מגיל
מאד צעיר .לכל הילדים יש חינוך גופני כבר מגיל הגן .המורים שונה מהתנסותי שלי כזורק דיסקוס או הודף כדור ברזל .לא
לחינוך גופני בבתי הספר היסודיים והתיכונים עוברים הכשרה התגלה שום קסם!
מיוחדת במכונים לחינוך גופני בלייפציג .מורים אלה יודעים
ד”ר שמידט המשיך“ ,בגיל  12או  13הילדים נחשפים
איך להעריך יכולות של ילדים צעירים ואיך לעודד ספורטאים לכל מגוון התרגילים .התרגילים מותאמים בהרמוניה מושלמת
צעירים מוכשרים .יש גם תמיכה בלתי רגילה במועדוני ספורט להתפתחותם הביולוגית .ככל שהם מתבגרים ,אנחנו מוסיפים
בית ספריים ואגודות ספורט .בקבוצות ספורט אלו מזהים את גם משקולות ,מתיחות ,דחיקה ועוד .ילדים מוכשרים אלה
הצעירים שמתאימים במיוחד לספורט ,לקפיצות ,לגמישות נשארים בבית הספר עד שעה  ,2ואחר כך עובדים ארבע או
ולמיומנויות אתלטיות אחרות .מכיתות ט’ וי’ האימון מתחיל חמש שעות על אימונם הגופני בחברת מאמנים שהוכשרו
להיות ספציפי יותר למקצועות העתידיים שלהם .כאשר לכך .ההצלחה מושגת כתוצאה מההתלהבות והמחויבות של
נבחרים ילדים כמתאימים לאימונים ,הם מועברים לאחד הספורטאים הצעירים האלה”.
ממרכזי הספורט שלנו כדי לחיות שם ,ללמוד ולהתאמן.
“אבל זה בדיוק היה הסיפור שלי בישראל .עבדתי כל יום
כדי לשפר את כוחי וכושרי הגופני ,זרקתי דיסקוס והדפתי
המימון לכל מרכזי הספורט וציודם בא מהממשלה”.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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כדור ברזל בכל יום .התאמנתי בין השיעורים ,אחרי השיעורים במקרה כזה הנהג יעוף קדימה בעוצמה מבעד לשמשה
ובכל רגע פנוי שהיה לי” ,אמרתי לד”ר שמידט.
הקדמית .בשביל הודף כדור הברזל ,עצירת הרגל הקדמית
הוא הגיב להערותיי על ידי סיפוק היבט נוסף להיגיון של היא התנגשות המכונית בקיר ,והכדור הוא הנהג שעף קדימה.
השיטה“ .אבל אני פיתחתי את הרעיון של תוכנית האימונים טכניקה זו הניבה הרבה שיאי עולם ומדליות זהב אולימפיות.
שמבוססת על הפילוסופיה של מארקס עבור ילדים ואנשים
המדענים התרשמו עמוקות מהטכניקה שפיתחתי,
צעירים .יש פסקה בספרו של פרידריך אנגלס שמתארת את כי היא הייתה מתקדמת בהרבה מזו שבה הם השתמשו.
“דרכי העבודה עם קופים על מנת להפכם לאנושיים” .זה גורם בחישובים שלהם הם עשו שימוש בשקופיות ,נייר ועיפרון.
ששתול בתוך שיטת האימון הספורטיבי שלנו .במילים אחרות ,את החישובים הם עשו בצורה ידנית ,אך הם הסתמכו על
בגיל צעיר ורך אנחנו יכולים לפתח אדם צעיר באמצעות המשוואות הניוטוניות עליהן הסתמכתי גם אני .הם התפלאו
שיטות אימון מיוחדת שנועדו לעצב ולאמן את הגוף בכיוון
שגיליתי מה עשו הספורטאים המזרח גרמנים מבלי שהייתי
המיוחד שאנו רוצים”.
פיזית נוכח שם .המכשירים הטכנולוגים בהם השתמשתי עלו
לדעתי זאת הייתה גישה לא רגילה ,להתייחס לילדים
על השיטות הפרימיטיביות בהן הם השתמשו .למרות שגם הם
כמו לקופים שמנסים לאלפם להיות בני אדם .תהיתי לעיתים
וגם אני השתמשנו באותן נוסחאות של ניוטון ,יכולתי להגיע
קרובות מה הוא חשב על ילדים שהכיר באופן אינדיבידואלי
ניתוח הדיפת כדור ברזל של ספורטאי
ועל רווחתם .זה בוודאי נובע מרגישותי ואהבתי לילדים.
מזרח גרמני
כשאני נזכר בשיחה זו ,שנים רבות אחר כך ,אני תוהה מה היו
http://arielnet.com/ref/go/2796
רגשותיו האמיתיות בנוגע לאנשים צעירים.
ד”ר שמידט האמין שאימון הוא המפתח .כך ,תשומת לב
מיוחדת הוקדשה לכל מחנה אימונים בקשר לתרגילים וכושר.
עד כה לא ראיתי הבדלים בין האימון שלי לזה של ספורטאי
מזרח גרמניה .אולי בהמשך אגלה משהו.
ד”ר שמידט ואני הלכנו לאולם הכנסים המרכזי ולהפתעתי
ראיתי שם את כל המאמרים שפרסמתי בכתבי עת מדעיים
בנושאי ביומכניקה וסטרואידים אנאבוליים .לכל פרסום היה
צמוד תרגום לגרמנית .בשבילי זה היה שוק .אחד מהפרסומים
שלי ,שמשך במיוחד את תשומת ליבו של ד”ר שמידט,
היה “ניתוח הצלחותיהם של הודפי כדור הברזל מגרמניה
המזרחית” .הוא פורסם ברבעון האתלטיקה .מזרח גרמנים
החזיקו בשיא העולמי בענף ספורט זה ,ואני ניסיתי להבין
מדוע.
מה שהותיר את מדעני מזרח גרמניה במבוכה היה
שהצלחתי לחשב בדיוק מה עשו הספורטאים שלהם כדי
לזכות במדליות זהב .הם פיתחו טכניקה בלי האטה של
הרגל הקדמית לפני שהיא מגיעה לקו .במילים אחרות ,הרגל
הקדמית ממשיכה להאיץ עד שהקו עוצר אותה .אחרי שהרגל
הקדמית מגיעה לקו הרגל האחורית נוגעת בקרקע .זה היה כמו
נהג שנוסע במהירות לתוך קיר מבלי להפעיל את הבלמים.
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מדעני ספורט רוסים ומזרח גרמניים
http://arielnet.com/ref/go/1307

לתוצאות מדויקות יותר ,במהירות רבה יותר ,ועם פרטים רבים
יותר.
הביקור המשיך ,והם הביאו אותי לחדר האימונים שלהם,
שם ראיתי למרבה הפתעתי את המכונה שלי ,זו שאני יצרתי
עבור יוניברסל ג’ים ,ניצבת בגאון באמצע החדר.
“וואו!” ,אמרתי“ ,מהיכן השגתם את זה?”
המאמן חייך ואמר“ ,זה נעשה בגרמניה המזרחית”.
הם העתיקו את המכונה בדייקנות רבה על כל פרטיה,
כולל המסב .בדיוק כמו שתואר בפטנט שלי.
“אני רואה שאין יותר סודות בשום מקום” צחקתי .גם
הם צחקו ושאלו“ ,מה עם המכונה הסודית שאתה עובד עליה
עבור יוניברסל ג’ים? זאת עם המחשב בתוכה? מכונת התרגול
האינטילגנטית?”
עניתי“ ,יהיה עליכם לחכות לה”.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ב  1995רכש אחד המדענים שלהם ,ד”ר צינר ,את מכונת
התרגול הממוחשבת שלי .בשלב זה כבר לא הייתה חלוקה
בין גרמניה המערבית והמזרחית ,לאחר נפילת חומת ברלין.
עד היום הם ממשיכים להשתמש במכונה זאת כדי לאמן את
הספורטאים שלהם ולמטרות מחקר.
ב  1995הוזמנתי לOSP ( Olympiastützpunkt
) בברלין לביקור עבודה בן יומיים .הם כתבו על הביקור
במדורי החדשות בעיתונים ,בהזכירם את תרומת העבודות
שלי למרכז שלהם.
לאחר שהראו לי את המכונה המועתקת שלי ,הם המשיכו
בסיורם המודרך .עשו לי הכרה עם מדען שאת שמו קשה
לשכוח ,ד”ר ישראלי.
“אתה ישראלי?” מיד שאלתי אותו.
“לא” הוא השיב.
“אתה יהודי?” שאלתי.
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שוב הייתה תשובתו “לא”.
תמיד התפלאתי כיצד הגיע אליו השם העברי .זמן קצר
לאחר שפגשתי את ד”ר ישראלי נודע לי שהוא ראש מרכז
התרופות של כל מרכזי הספורט .זה ,כך הבנתי אחר כך ,היה
בעל משמעות רבה.
בהמשך הסיור חזרנו אל האולם בו מאמריי שלי,
באנגלית וגרמנית ,היו מונחים על השולחן .הדיון ביני ובין
המדענים ,כולל ד”ר ישראלי ,נמשך שעות .הם התעניינו
במחקר שלי על הסטרואידים האנבוליים שהתפרסם באחד
מכתבי העת לפיסיולוגיה .במיוחד עניין אותם לדעת אם
הסטרואידים האנאבוליים מוסיפים לביצועי האתלטים בגלל
מערכת השרירים או בגלל מערכת העצבים .המחקר שלי
הראה את ההשפעה על כוח השרירים ועל השילוב המוטורי.
האינטרקציה הנוירו-מוסקולרית (עצבית -שרירית) הייתה
פונקציה של מערכת העצבים שהשפיעה על הגדלת מהירות
הגירוי של יחידות התנועה של השריר .גילוי זה מצביע על
כך שמערכת העצבים יכולה להפעיל או לגרות יותר יחידות
תנועה בשריר ולגרום בכך להתכווצות הבאה להיות מהירה
יותר .כך ,הזמן בו השריר מתכווץ כתוצאה מגירוי עצבי שהגיע
מחוט השדרה“ .הזמן המוטורי” ,היה קצר יותר תחת השפעם
סטרואידים .הכוח היה חשוב ,אבל המהירות הייתה חשובה
יותר.
בשנת  1972היה השימוש של הספורטאים בסטרואידים
אנאבוליים חוקי .המזרח גרמנים השתמשו הם במה שהם
כינו שיטות מדעיות GDR .הכינו תוכנית ארוכת שנים
לספורטאי העילית שלהם ,שכללה שימוש כפוי בחומרים
מעוררים כמו טסטוסטרון וסטרואידים אנאבוליים אחרים.
מטרתם הייתה לחזק את התדמית והיוקרה של המדינות
הקומוניסטיות על ידי זכייה במדליות באליפויות בינלאומיות,
כמו האולימפיאדה .אסטרטגיה זו נודעה באופן רשמי כתוכנית
 .14:25סמים סופקו לספורטאים בידיעתם או ללא ידיעתם,
וגרמו לניצחונות באירועי ספורט בינלאומיים .מזרח גרמניה
הייתה החלוצה והמובילה בתחום של השימוש בסמים לצורך
הישגים ספורטיביים.
בשנות השבעים הייתה חומת ברלין חלק מהגבול בין שתי
הגרמניות .רשמית היא הגנה מפני המערב .מעשית היא שמרה
על אזרחי מזרח גרמניה לבל ייחשפו למערב ,בעוד הממשלה
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מחפשת דרכים להציג את עליונות הקומוניזם על יתר העולם.
הבלחות חטופות של החיים מעבר לחומה הצביעו על מהפכה
בספורט .ילדים מוכשרים במיוחד נחטפו לבתי ספר לספורט.
מאמנים ומדענים השקיעו את כל זמנם במטרה לאמן אותם.
פסטיבלי ספורט הפכו לאירועים לאומיים בעלי חשיבות.
ספורטאים מצטיינים נהנו מחירות שלה לא זכו יתר האזרחים.
זו הייתה המקבילה הקומוניסטית לתהילה ועושר – הם הפכו
לפנים המייצגות של מזרח גרמניה.
במשחקים האולימפיים במונטריאול ב  ,1976הופנתה
תשומת ליבו של העולם למזרח גרמניה ,אומה קטנה שלא היו
לה בעברה הרבה ספורטאים מנצחים ,מובילה עכשיו מצעד
ניצחון עם  40מדליות זהב .נבחרת הנשים בשחייה ניצחה
ב  11מתוך  13תחרויות השחייה ,הישג חסר תקדים .וונדי
בוגליולי ,שחיינית אמריקאית תיארה את המתחרות שלה
באולימפיאדת מונטריאול“ ,הן היו נשים חזקות מאד ,הן היו
מהירות מאד .חשבנו שהן מכונות .היינו ארבע השחייניות
הטובות ביותר באמריקה ,ובכל תחרות ניצחו אותנו המזרח
גרמניות”.
סוד ההצלחה יצא לאור רק אחרי כמה עשרות שנים:
תוכנית לשימוש בסמים מעוררים בתמיכת הממשלה .מאחורי
הפטרונות של הפדרציה המזרח גרמנית לספורט ,בראשות
מנפרד וואלד ובפיקוח השטאזי ,השתמשה הממשלה בסמים
אסורים כחלק מתוכניתה להשיג יוקרה בינלאומית על ידי
הצגת הישגים בספורט .ילדות בנות  12נאספו מכל קצווי
הארץ ,וללא ידיעתן ניתנו להן סטרואידים שלא נוסו על בני
אדם קודם לכן והורמונים גבריים .כל זה כחלק מתוכנית
האימונים שלהן.
בסופו של דבר ,מדליות הזהב הגיעו לספורטאים המזרח
גרמניים עם תג מחיר כבד .הנשים פיתחו סימני מין משניים
גבריים כמו שיער גוף וקול נמוך .היו גם מחלות כבד ולב,
דיכאונות ,עקרות ,חוסר יכולת להחזיק הריון ,ואפילו מוות.
השימוש השיטתי בסמים התחיל ב  1974כאשר מנהיגי
המפלגה נפגשו עם נציגי הספורטאים ודנו בשאלה מהי הדרך
הטובה ביותר לזכות במדליות זהב ובתהילה בינלאומית .כך
נולדה תוכנית  .14:25הנוהל התבסס על עבודתם של כימאים
ומפתחי תרופות במעבדה סודית בלייפציג .גלולה בשם אורל-
טורינאבול ניתנו לספורטאים להגברת ההורמונים שלהם.
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גלולה זו שנודעה גם בשם או-טי ,הייתה סטרואיד אנאבולי
שהוא נגזרת של טסטוסטרון.
היו יותר מ  3000סוכני שטאזי בין המדענים ,המאמנים
ואפילו הספורטאים ,שדיווחו בסתר על כל תנועה של הקולגות
שלהם .על הספורטאים היה להישמר ולהיזהר במוצא פיהם.
שאלות פרובוקטיביות או התבטאויות לא מתאימות גררו מיד
עונשים.
הספורטאים המבטיחים ביותר קיבלו  O-Tוסטרואידים
אנאבוליים אחרים ,פתחו שרירים גדולים וחזקים ומהירות
התגובה העצבית שלהם גדלה .מאחר וסמים אלה דומים
לטסטוסטרון ,הם השפיעו בעיקר על נשים ,כי באופן טבעי
כמעט שאין טסטוסטרון בגופן.

הרבה נערות לא הגיעו לבגרות מינית כשהתחילו לקחת
את הכדורים .הדבר נשמר בסוד גם מהוריהן .שחיינית מזרח
גרמנית קתרינה בולין תיארה את הלפני ואחרי לקיחת הסם.
“טיפות ,הזרקות ,כדורים ,כל זה היה נורמלי בזמן האימונים.
שום דבר לא נראה לי מוזר כי לא ידעתי מה לשאול ולא
חשדתי בכלום .לא בין לילה התחלתי להיראות כגבר .זה קרה
בשלבים ,לאט לאט .לא הייתי מודעת לכך בעצמי ,אך זה
ניכר לעיניי הסובבים אותי .אם לבשתי חצאית או שמלה ,אם
התאפרתי או ענדתי תכשיטים ,זה הלך ונהיה גרוע .קראו לי
טרנסווסטיט או הומו ,וזה גרם לי לשוק”.
בשנות השמונים אסרו על שימוש בסטרואידים בספורט.
מדענים נאבקו לתפוס את אלה שהשתמשו בהם בצורה
מתוחכמת יותר .במשחקי כל אמריקה ב  ,1983ביקשו
המארגנים ממדענים מערב גרמניים לבנות מעבדה כדי לבחון

ד”ר צימר ואני במרפאה בברלין

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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שימוש לא חוקי בסמים .זו הייתה הפעם הראשונה שתוצאות
חיוביות רבות הגיעו לידיעת הציבור .השימוש בסטרואידים
התפשט .אך בעוד האפשרות להשתמש בסמים בספורט
הייתה קיימת ,עדין היו הבדלים בין השיטות של מזרח גרמניה
לשאר העולם .שימוש בסמים בספורט במזרח גרמניה היה
שונה מזה שנעשה במערב אבל גם שונה מזה שנעשה בחלקים
אחרים של המזרח.
התשוקה לקדם אידיאולוגיות שמאליות בשילוב עם
התקדמות ברפואה הובילו את  GDRלהשתמש בספורטאים
שלה ככלי תעמולה .הפוליטיזציה של הספורט הפכה לתמה
מרכזית בעולם של אחרי מלחמת העולם השנייה .תחרויות
בינלאומיות כמו המשחקים האולימפיים ,גביע העולם ועוד
איבדו את המוניטין הספורטיבי שלהן .הן הפכו לאירועים
בהם הדגש עבר לתשומת לב מוגזמת של אמצעי התקשורת,
לתמיכה כספית ,וליוקרה לאומית .העלייה של תרבות
הספורט ב  GDRהייתה כנראה תוצאה של המציאות אחרי
המלחמה ,כשאנשים היו רעבים ,מדוכאים ,במצב בריאותי
ירוד ,משוועים למנהיגות שתוביל אותם .רוב מרכזי הכושר
והספורט נהרסו בהפצצות הכבדות של סוף המלחמה ,ומה
שנשאר נלקח על ידי הסובייטים כשהשתלטו על גרמניה
המזרחית ,שלטונות  GDRהחליטו ליצור את DSA,
 .)(Deutsche Sportausschußועד הספורט הגרמני.
מזרח גרמניה עשתה חיל בתחום הספורט .באולימפיאדת
טוקיו זכו המזרח גרמנים ביותר מדליות מעמיתיהם ממערב
גרמניה .בשלב זה עדין היו שתי הגרמניות בנבחרת אחת.
באולימפיאדת מקסיקו ב  1968נכנסה מזרח גרמניה לראשונה
כנבחרת עצמאית ,ועלתה על נבחרת מערב גרמניה במספר
המדליות .זה חזר על עצמו במינכן  .1972המספר הכולל של
המדליות שבהן זכתה  GDRבמשחקי אולימפיאדות הקיץ
והחורף מ 1956ועד  1988היה  203מדליות זהב192 ,
כסף ,ו 177 -ארד.
רוב ילדי מזרח גרמניה התחרו במרכזי ספורט לנוער,
שם צדו נציגי הממשל כישרונות צעירים .המתאימים נשלחו
למנות אימונים אולימפיים .מילדים אלה ציפו להגיע להישגים
וניצחונות גדולים ,והממשלה הייתה מוכנה לעשות הכל
כדי להבטיח זאת .התקדמות רפואית ומדעית פירושה היה
ששימוש בסטרואידים ,אמפטמינים ,הורמוני גדילה ,חיזוק
הדם היו הליכים מקובלים כחלק מהאימונים של הספורטאים.
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התוצאות היו נפלאות עבור מזרח גרמניה ואסונות
מוחלטים עבור הספורטאים .אין מספרים מדויקים ,אבל
מעריכים ש  10,000ספורטאים נפלו קורבן לתוכנית הסמים
הממשלתית .לא רק שהוליכו אותם שולל במרכזי האימונים,
אלא גם התעללו בבריאות שלהם.
ספורטאיות ,חלקן בגיל ההתבגרות ,חוו תופעה שנקראת
ויריליזציה ,שפרושה התפתחות מאפיינים גופניים זכריים
אצל נקבות .תופעות אלו נגרמות בעיקר על ידי הורמונים
אנדרוגנים .לפחות  1000ספורטאים וספורטאיות סבלו
מנזקים פיסיולוגים ופיסיים.
התוצאה הייתה שכל הניצחונות הספורטיביים של מזרח
גרמניה הושגו תודות לסמים או תרופות .רופאים לשעבר
וספורטאים לשעבר ,שסבלו מתוצאות לוואי של הסמים,
נאבקו והביאו את מנהלי וקברניטי הספורט לבית המשפט.
האגדה של הספורט המזרח גרמני האריכה ימים .ב
 ,1977הודפת כדור הברזל אילונה שלופיאנק ,שמשקלה היה
 93ק”ג ,נמצאה חיובית לסטרואידים אנאבוליים במשחקי
גביע אירופה בהלסינקי .באותו זמן ,מעבדת קריישה ליד
דרזדן עברה לרשות הממשלה .למעבדה זו יצאו מוניטין שהיא
ביצעה בדיקות של 12,000
ספורטאים מזרח גרמנים.
ב  26לאוגוסט ,1990 ,התאחדה  GDRעם גרמניה
המערבית .ב  1990נפתחו תיקי השיאים ונמצאו הוכחות
שהשטאזי ,המשטרה החשאית של מזרח גרמניה ,פיקחה באופן
שיטתי על תוכנית מתן הסמים לספורטאים החל מ  1971עד
האיחוד של הגרמניות ב  .1990שימוש בסמים בספורט היה
נהוג גם במדינות אחרות ,קומוניסטיות וקפיטליסטיות ,אבל
רק במזרח גרמניה זה נעשה על ידי הממשלה כחלק מתוכנית
אימון הספורטאים והיה מפוקח על ידה .כאן זה היה חלק
מהמדיניות של הממשלה .לעיתים קרובות זה נעשה ללא
ידיעתם של הספורטאים ,חלקם היו בני  10שנים באותו זמן.
ההערכה היא ש  10,000ספורטאים לשעבר נושאים צלקות
פיסיות או נפשיות של התעללות על ידי שימוש בסמים.
מאוחר יותר הוכח שהמזרח גרמנים פיתחו סטרואיד,
אפיטסטוסטרון מלאכותי ,ונתנו אותו לספורטאים בני .14
לצעירים אלה לא הייתה סיבה לחשוד שמשהו לא בסדר עם
הכדורים שנתנו להם לבלוע במהלך תקופת האימונים .הם
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להפוך את גרמניה המזרחית מגרורה סובייטית חסרת חשיבות
לענקית עולמית בשדה הספורט התחרותי.
בהקשר זה ,המשחקים האולימפיים היו פסגת השאיפות
שלהם .כל האנשים וכל דבר היו מוקדשים למען המטרה,
כולל השקעה מרבית של כספים .למרבה הצער ,המדענים גילו
שהסמים משפיעים על הנפש ולא רק על הגוף .לפעמים לאחר
לקיחת הסמים ,הספורטאים – כמו גם חיילי יחדות העילית של
היטלר – דיווחו על הרגשה של היותם בלתי מנוצחים ,מלאי
אנרגיה ובעלי יצר מיני בלתי ניתן לשליטה .בתחילת התוכנית
היו נערות בנות  14שהחלו להשתולל מבחינה מינית בצורה
מוגזמת .המאמנים והרופאים שלהן התעלמו מהתנהגות זו כל
עוד הן הביאו תוצאות בבריכה או על המגרש.
אז ,כפי שהתברר ,המפתח להצלחת גרמניה המזרחית
ד”ר יוכן צימר
בהשגת המדליות היה במעבדת הסמים של קריישה .המעבדה
הוקמה ב  1977ושימשה כדי להבטיח ולשלוט בכל ביצועי
סמכו על כל מי שהיה סביבם .לרוע המזל ,תופעות הלוואי של
התרופות הממריצות .לא ביקרתי במעבדה זו ולמדתי עליה
הסטרואידים האנאבוליים נמשכות לפעמים לכל החיים.
כמו הרבה אחרים ,רק אחרי שנסגרה והוצאה מחוץ לחוק.
כאשר הובאו הרופאים לדין ,הם טענו שהוכרחו לתת
את הכדורים האלה על ידי השטאזי .ההתרשמות האישית
ההערכה חלקית של ד”ר צימר
http://arielnet.com/ref/go/1111
שלי מביקורי בלייפציג הייתה שמדענים אלה ידעו היטב מה
הם עושים .להגנתם אפשר להגיד שאולי הם לא ידעו מה
ההשפעות ארוכות הטווח של החומרים לאלה ,אבל אין ספק
שהכירו היטב את ההשפעות לטווח הקצר .הנשים והנערות
סבלו מתופעות הלוואי של הסטרואידים יותר מהגברים
והנערים.
שימוש בסמים לשיפור ביצועים לא היה חדש בגרמניה.
במשך מלחמת העולם השנייה ,הורה היטלר לתת מגוון
סטרואידים לחיילי ה  SSוהוורמאכט כדי שיהיו חדורים
ברוח קרב ויהיו אכזריים ונחושים יותר בביצוע הפקודות.
כבר ב  1941שמו לב משקיפים של הצבא האדום הסובייטי
לנכונותם המוגזמת של החיילים הגרמנים להילחם ולמות
למען הרייך השלישי.
הנערות הספורטאיות הפכו לבעלות מום למען התהילה
של גרמניה המזרחית .המדענים לקחו את הידע המדעי
שהופיע בתקופה הנאצית והובילו אותו צעד גדול קדימה
כדי לעשות ניסוי בהנדסה אנושית .הייתה להם מטרה אחת:
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפפ תדאיפמילוא  8:קרפ

אם מתעלמים מתוכנית הסמים שלהם ,המזרח גרמנים נראו
לי שיטתיים ,מדעיים ויעילים.
דבר אחד היה ברור :ארה”ב לא יכלה להתחרות בתוכנית
של גרמניה המזרחית בהצלחה כי האחרונה הייתה מווסתת,
יעילה ,ובעלת מחויבות .ארה”ב הסתמכה על  DNAוכישרון,
אבל לא הייתה לה תוכנית מאורגנת להעלות את כישורי
הביצועים או את רמת ההישגים .אף ספורטאי בארה”ב לא
יכול היה לשפר את יכולתו הפיסית ולהביאה לאופטימום,
בהשוואה להצלחה של ספורטאי גרמניה המזרחית.
חזרתי מגרמניה המזרחית והצטרפתי לחבריי הישראלים
ולספורטאים נוספים מהעולם ,שהתאבלו על חבריהם
שנרצחו .עמדנו בשדה חשוף לשמש ,מוקפים באנשים מכל
רחבי הגלובוס ,וכולנו בכינו .חברי הוותיק גלעד ,שהיה אתי
בוויומינג ,עמד לצידי .מצידי השני עמד יריב ,מי שהיה המאמן
הראשון שלי .את האבל והעצב אפשר היה למשש .היה זה
רגע אחד בזמן בו כל הארצות נפגשו כדי להתאבל  .היינו
כולנו יותר ספורטאים מאשר נציגי מדינות שהתחרו אלה
באלה .כל איש ואישה ידעו מה הספורטאים הישראלים עברו
בשדה האימונים ובחדרי הכושר כדי להגיע למעמד זה ,ואיך
הם נרצחו ללא רחם בשיא פריחתם.
המדינות הערביות ורוסיה הסובייטית היו היחידות שסירבו
להוריד את דגלם לחצי התורן .עלבון נוסף היה כשהמחבלים
המתים התקבלו כגיבורים כאשר ארונותיהם הגיעו ללוב .זו
הייתה הצגה דוחה ואומללה של ניצחון.
שארית הימים של האולימפיאדה היו קשים לישראלים
ולי .הייתי מעדיף שיבטלו את יתר התחרויות .הקשבתי לטיעון
כאילו סגירת האולימפיאדה תראה למחבלים שהם ניצחו.
אולי ,מנקודת מבט אחת ,זו הייתה החלטה נכונה .מצד שני,
זה היה קשה לנו במיוחד להיות מוקפים בספורטאים ואירועי
ספורט שממשיכים כרגיל כשצל כבד של אבל רובץ עלינו .אני
זוכר שג’ים מוריי מלוס אנג’לס טיימס כתב“ ,באופן מפתיע,
הם ממשיכים עם זה .זה כמעט כמו לרקוד בדכאו”.
כשנגמרו המשחקים חזרנו ג’ורג’ דאלס ואני לארה”ב.
אחרי שחזרתי ,ידעתי שעלי לעשות משהו אחרי מה שראיתי
במזרח גרמניה .שיטות האימונים שלנו צריכות להשתנות אם
אנחנו רוצים שספורטאים אמריקאיים ימשיכו לזכות בעתיד
במדליות זהב .באותו זמן לא היה לארה”ב מרכזי אימונים.

155

ספורטאים התאמנו באוניברסיטאות ,במועדונים ,או במחנות
כמו זה שקיימנו במכללת דארטמות’ .הייתי משוכנע שארה”ב
יכולה לעשות טוב יותר מזה .יתכן שהיו לנו ספורטאים טובים
רק מפני שהייתה לנו אוכלוסייה גדולה והיה לנו מאגר גדול
לבחור מתוכו .אך לספורטאים אלה לא הייתה תוכנית שתדע
להביא אותם לאופטימום של היכולת שלהם .לאמריקה יש
טכנולוגיה מצוינת וציוד מצוין ,אבל מה שאנחנו צריכים זה
שיטה שתשלב טכנולוגיה עם .DNA
כמו כן ,לא הייתה תמיכה כספית מספקת .במזרח גרמניה
ובריה”מ הספורטאים היו בצבא או באיזה גוף ממשלתי
אחר ,והם קיבלו תשלום כדי לעשות את מלאכתם .בהחזיקם
במשרות ממשלתיות ,לא שלימו להם כדי לשחק והם נשארו
בגדר חובבים ,כפי שמוגדר בחוקי האולימפיאדה .לא הייתה
שיטה כזאת בארה”ב ,והספורטאים האמריקאים היו צריכים
למצוא לעצמם משרות לתמוך בעצמם על מנת להמשיך
להיחשב כחובבים .הסתירה הזאת הייתה קשה ולא הוגנת,
אבל פירושה היה שעל האמריקאים למצוא דרך חכמה כדי
להתגבר על חוסר האיזון .היה עלינו להמציא את השיטה
הייחודית לנו כדי שהספורטאים שלנו יוכלו להפיק את המרב
ולגבור על מדינות הגוש המזרחי באולימפיאדה הבאה.
זו הייתה המשימה שלי .עכשיו היה עלי למצוא דרך
לתקשר עם הרשויות האחראיות לספורט ולשכנע אותן.
לרוע המזל לא יכולתי לעבוד די מהר .במשחקי הקיץ הבאים
שהתקיימו במונטריאול ב  ,1976לקחה מזרח גרמניה את
רוב המדליות ,בעיקר בשחייה .היא השיגה  11מתוך 13
המקומות הראשונים .אבל סבלנות היא אחת מהתכונות
החזקות שלי ,ואני המשכתי לעבוד על שיפור שיטות האימונים
של הספורטאים האולימפיים בארה”ב.
כשחזרתי לאמהרסט נכנסתי חזרה לעניינים .היו לי כיתות
ללמד והיה עלי לעזור לאן עם הפרויקטים של  .CBAהיו
לנו כמה פרויקטים חשובים להשלים ,פרויקטים שאן עבדה
עליהם כאשר הייתי במינכן .החברה שלנו הצליחה יפה והיינו
צריכים להמשיך עם תוכנית העסקים שלנו .הדברים הצליחו
מעל מה ששיערנו .אחרי שטיפלתי הפרויקטים של ה ,CBA
ומשימותיי באוניברסיטה מולאו בהצלחה ,הלכתי לדבר עם
הממונים על הספורט האולימפי .נושא זה בער בעצמותיי,
ורציתי שהוא יבער גם בעצמותיהם.
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פרק  :9שיטת אריאל לניתוח ביצועים
 CBAהייתה מוצפת בפרויקטים .אחד מהם היה
לבחון את ההתקדמות של מחלת הדיסטרופיה השרירית.
דיסטרופיה שרירית ( )MSהיא קבוצת מחלות שרירים
תורשתיות שמחלישות את השרירים המניעים את גוף האדם.
 MSמאופיינת על ידי חולשה בשרירי השלד ,שיבוש בחלבוני
השריר ,ומות תאי השריר והרקמות שלו.

תשע מחלות של ניוון שרירים כלולות בהגדרה של .MS
אבל יש לפחות עוד  100מחלות שדומות להן .רובן מתבטאות
בכשל רב מערכתי עם חוסר תפקוד של מערכות בגוף כמו לב,
עיכול ,עצבים ,בלוטות הפרשה פנימית ,עור ,עיניים ,ואפילו
מוח .במקרה כזה יכולים להיות מצבי רוח מתחלפים וקשיים
ביכולת הלמידה.

מכשיר הדיגיטציה החדש במשרד החדש שלנו האמהרסט ,מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/4008
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רצינו לקבוע האם אפשר לאבחן התקדמות מיוחדת של
המחלה ובאיזו דרך התקדמות זו משפיעה על יכולת התנועה
של החולה.
על ידי שימוש בביומכניקה יכולנו להשוות את צורת
ההליכה של ילדים עם ובלי המחלה .השוואה זו תניב ,כך
קיווינו ,כמה תוצאות יעילות .קיווינו שנוכל לכמת את הערכים
של דגמי התנועה עם התקדמות המחלה .עבדנו על פרויקט זה
בבית החולים הנובר ,בית החולים המקומי של ניו המפשייר.
לאחר שאספנו את סרטי הצילום ועשינו דיגיטציה
לנתונים ,נפגשתי עם טום סוליבן ,שהיה מנהל משמרת
הלילה של המחשב באוניברסיטת מסצ’וסטס .בדרך כלל ,היו
כל תוכנות המחשב זמינות בין  8בבוקר עד  11בלילה .לא
הייתה גישה למחשב בשעות אחרות .אבל טום היה בעל לב
חם ואנושי ,והוא היה מעוניין לעזור לנו למצוא טיפול למחלה
נוראית זו .הגעתי אתו להסכם שאם אני נוקש על דלת המשרד
בצורה מסוימת ,הוא יסייע בידי גם אם זה יהיה ב  2בלילה .על
ידי הרצת הנתונים באמצע הלילה קיבלתי מהר את התוצאות.
בלי סידור זה היה עלי להמתין עוד כמה ימים.

מאמר שהתפרסם ב”מאסל דייג’סט”
“”Muscle Digest
http://arielnet.com/ref/go/1112

בנו של השותף שלנו ,קן וויינבל ,סבל ממחלה זו .מכאן
שמחקר זה היה קרוב ויקר לליבנו.
הסיבה למחלה ודרך הטיפול בה לא היו ידועים .המטפל
יכול היה רק לנסות להאט את התקדמות המחלה ולייצר כוח
שרירים שיהיה בו די כדי לתמוך את הגוף .מרכיב אחד היה
ידוע ,והוא דגם ההתדרדרות או ההחמרה .הניוון של השריר
התחיל בשריר הסובך ,שהוא השריר בחלק האחורי של שוק
הרגל ,והמשיך משם ליתר שרירי הגוף .הכימות הביומכני של
התנועה שלנו יכול היה לגלות שינוי בהליכתו של המטופל
מוקדם יותר ממכשירים אחרים שהיו זמינים .התחלנו לפתח
כמה מסלולים כדי לנסות לפתח תהליך כימות שיעזור לרופאים
שמתמחים בתחום זה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

מעניין שטום היה מחדש בעצמו .הוא העלה את הרעיון
להשתמש בדלק מימני למכוניות ובאנרגיה סולארית לחימום
ולחשמל .זה מפתיע עכשיו ,בעשור השני של המאה ה ,21
לראות כיצד מקורות אנרגיה אלטרנטיביות אלה הוצעו
לשימוש כבר ב  .1972נראה שבזבזנו הרבה שנים.
פרויקט הדיסטרופיה השרירית
http://arielnet.com/ref/go/2008
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לילה אחד הזמנתי את טום להיפגש עם אן ואתי לצהרים
במסעדה החביבה עלינו .רציתי להודות לו בדרך זו על עזרתו
הרבה בעיבוד הנתונים.
אמרתי לו שיביא את פלט המחשב אתו וזה יחסוך לי
נסיעה למרכז המחשוב .טום הגיע למסעדה עם המון ניירות.
התחלנו לדון בתוצאות הקשורות למחלת בנו של קן ווייבל.
הראיתי לטום איך הנתונים של אופן ההליכה מצביעים על
ההחמרה במחלה.
בעוד אנחנו נהנים מהארוחה ודנים בתוצאות הביומכניות,
לא שמתי לב לסועדים אחרים בשולחן לידנו .ישבו שם שלושה
ג’נטלמנים ושוחחו ביניהם .המילים שהגיעו לאוזני במקרה היו
קשורות לפונקציות של בנקים ולמספרים .לא הייתי מעוניין
להקשיב לשיחתם בכל מקרה.
“סליחה שאני מתערב” ,אמר אחד הג’נטלמנים,
“האם שמעתי אתכם מדברים על ניתוח מחלת הדיסטופיה
השרירית?”
“כן” ,עניתי ,והתחלתי להסביר מה אנחנו עושים.
נראה היה שהוא מאד מרוכז ומתעניין בכל מה שסיפרתי.
הוא גם שאל שאלות מובילות שהראו על התמצאות ועניין
בנושא .לפתע עצר והתנצל על שלא הציג את עצמו עד כה.
שמו לארי גרהאם .ההתעניינות שלו בנושא נובעת מהיות
נשיא בית החולים הולייוק ומהמעורבות האינטנסיבית שלו
בבתי חולים נוספים בכל הארץ.
יאנקי פדלאר ,הולייוק מסצ’וסטס .המסעדה
האהובה עלינו .כאן הומצא משחק הכדור עף
http://arielnet.com/ref/go/1308

לורנס גרהאם
מיסטר גרהאם המשיך לתאר את פועלו .הוא היה הבעלים
של בית החרושת למוצרי נייר חד פעמיים ומכר אותו .מכאן
המשיך לזרום לפעילות התנדבותית .משכורתו כנשיא בית
החולים ,למשל ,היא דולר בשנה .הוא הבעלים של בנק
מקומי בדרום האדלי ,מסצ’וסטס ,הוא הזמין אותנו להצטרף
לשולחנו ,והצטרפנו.
כל אחד מאיתנו תאר את הרקע שלו ואת פעילותו
הנוכחית .טום הסביר את תפקידו בחדר המחשבים
באוניברסיטה וכיצד סייע לי בהרבה פרויקטים .אני סיפרתי לו
על ההיסטוריה שלי ,על ישראל ,על מעשיי עד כה ,על מינכן,
על הנסיעה למזרח גרמניה .אן סיפרה על המחקר שלה על
מערכת העצבים במסגרת לימודיה לתואר שני ,ועל החברה
שבבעלותנו .CBA ,הוא שאל אם יוכל לבקר במשרדנו,
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מינכן .אני הייתי מחובר למחשב של האוניברסיטה .כדרכנו,
עבדנו בחריצות ובהתמדה.
לארי הסתכל מסביב ומובן מאליו ששם לב שהמטבח
היה המשרד שלנו .הוא בחן בקפדנות את הפרסומים ,גיליונות
הנתונים ,התוצאות הדיגיטליות והגרפים שהיו מוצגים על
הקירות .אז לקחנו אותו למטה ,הראינו לו את מכונת הכושר
של יוניברסל ,שעמדה ליד החלון הפונה לאגם .הסברנו לו את
תהליך הניתוח של הנתונים .הוא כל כך התרשם מעבודתנו
המדעית ומהדברים שעשינו ,ששכח לשים לב ליופיו של הנוף
הנשקף מהחלונות .הוא שאל הרבה שאלות מעמיקות ולא
שמנו לב איך הזמן עובר.
לארי גרהאם עם אן
כדי שנוכל להראות לו את השיטות בהן אנחנו נעזרים וכמה
מהפרויקטים שעליהם אנחנו עובדים עכשיו.
הסברתי לו שאני עובד מהבית ולמרות שאני משתמש
בטכנולוגיית מחשב רבת תחכום ,שולחן העבודה שלי נמצא
במטבח .הוא משך בכתפיו ואמר שהרעיונות ותפיסת העולם
שאנחנו חוקרים חשובים לו יותר מהתנאים הפיזיים בהם אנו
עובדים .נדברנו להיפגש בעוד יומיים.
באותו יום שלישי בו נקש לארי על דלתנו באוקטובר ,1973
הייתה אן עסוקה בהעברת נתונים דיגיטליים מאולימפיאדת

לבסוף נעמד לארי באמצע המטבח שלנו ונראה מהורהר.
לאחר שהות קצרה הוא פנה אל אן ואלי“ .אוקיי ,כך אני רואה
את המצב .אתם עובדים קשה ומגיעים לתוצאות מדעיות
ומקצועיות נפלאות .יש לכם רעיונות פורצי דרך .אבל זה לא
דרך לנהל עסק .התנאים שאתם עובדים בהם הם חובבניים.
על ברכיו של אבי למדתי איך לנהל עסקים .ומאד הצלחתי.
לא רק שהיו לי רווחים יפים ,אלא גם החברה שלי גדלה
וצמחה כל הזמן .לבסוף קיבלתי הצעה שאי אפשר לסרב לה
מחברה גדולה יותר ומכרתי את החברה שלי .בנוסף ייסדתי
בנק ואני ממשיך לנהל אותו .אני לא רוצה לפאר את עצמי
אלא להסביר לכם שאני יודע על מה אני מדבר כשאני אומר

המעבדה והמשרד שלנו במטבח ,בלצ’רטאון ,מסצ’וסטס

http://arielnet.com/ref/go/2009
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לכם שאני האדם שיכול לעזור לכם .שניכם הוכחתם לי שאתם
אנשי כבוד ויש לכם אתיקה מקצועית מצוינת ,בנוסף לעבודה
הייחודית ובעלת הערך שאתם עושים .אני חושב שנהיה צוות
נפלא ומצליח .כמובן אם אתם מעוניינים בעזרתי”.
בבת אחת אמרנו ,אן ואני“ ,מיסטר גרהאם ,מה אתה
מציע?”
ראשית ,לארי ביקש לראות את הספרים והדוחות שלנו,
לפגוש את השותף שלנו ,ולהעריך היכן המקום המתאים
ביותר למשרד החדש .אחרי שהוא בחן את הספרים ודוחות
הכספיים ,הוא הגיע למסקנה שאנחנו מאד לא מסודרים אך
למרות מגבלה זו הוא היה יכול לראות שאנחנו רווחיים .ואז
כולנו החלטנו מה יהיה השלב הבא .אם הכל ילך כשורה ,לארי
אמר שהוא רוצה למצוא מקום יותר מתאים למשרד ושהוא
יקנה את כל הציוד הדרוש כחלק מההשקעה שלו .השלב הבא
היה לנסוע לניו המפשייר לפגוש את קן וויינבל.
למרות שקן היה השותף הטבעי והראשון שלי ב ,CBA
בשלב מסוים בעבר שקלנו אפשרות לצרף את המרצה שלי ,ד”ר
סטנלי פלגנהוף .קן ואני שיתפנו פעולה ב CBAבניו המפשייר
בשנת  1971בחופשת הקיץ .כשהחלו הלימודים בסתיו הייתי
גאה מאד לבשר לחבריי ולמוריי על ההתפתחות החדשה ועל
החברה שפתחתי .חבריי היו שמחים איתי אבל סקפטיים.
כולנו היינו סטודנטים לדוקטורט ,שקועים במחקרנו ,חושבים
על עתיד באקדמיה .כך גם היו אנשי הסגל .רק אדם אחד זעם
עליי .כמו שסיפרתי כבר קודם ,ד”ר פלנגבוף כעס שהקמתי
חברה לביומכניקה בלי שהתייעצתי אתו ובלי שעירבתי אותו
בנעשה .הייתי מופתע מתגובתו ונעתקו המילים מפי .הטיעון
שלו היה שאני הייתי סטודנט שלו ואסור היה לי לפתוח חברה
מבלי לשתף אותו .אמרתי לו שהוא מוזמן להצטרף ושאפילו
הנחתי שהוא ישמח לעשות זאת .בחודשים הבאים הוא נסע
אתי להאנובר ולקח חלק בניתוח אירועי ספורט רבים שצולמו
במינכן .בנוסף ,הוא עבד איתנו על פרויקט נעלי יונירויאל.
היה מתח ב CBAבימים בהם היה ד”ר פלגנהוף במשרד.
הוא היה עקשן ,גס ,והתייחס בבוז לאנשים שעזרו במשרד.
באמהרסט ,באוניברסיטה ,הייתה התנהגותו רחוקה מלהיות
נעימה ,בעיקר אלי .הוא משך גם חבר סגל אחר ,ד”ר ריקי,
למעגל העוינות שלו .עד לאותו זמן היה ד”ר ריקי מאד לבבי
אלי ואל משפחתי .למעשה ,כשרק הגענו לאמהרסט ,היה לנו,

הערכת החברה CBA, 1973
http://arielnet.com/ref/go/1310

ליעל ,לגפן ולי ,רושם שד”ר ריקי אימץ אותנו .איך כל זה
התהפך מצד לצד אני לא מבין עד עכשיו.
 CBAהמשיכה להשתמש במערכת המחשב של
אוניברסיטת מסצ’וסטס וכן בזו של מכללת דארטמות’
בהאנובר .יום אחד ,בעודי הולך במבוך משרדי ההנדסה
שהפרידו בין מגרש החניה למרכז המחשוב ,שמתי לב לפלט
מחשב מהמשרד שלנו ב .CBAהייתי בשוק לראות שד”ר
פלגנהוף חתום עליו ,אז שאלתי את האיש הצעיר שעמד ליד
השולחן מה היה הפלט הזה .הוא השיב שהוא והמרצה שלו
עובדים על פרויקט של החלפת מפרק ירך עבור חברת סמית’
קליין ,ושהחברה של ד”ר פלגנהוף סיפקה להם נתונים של
תנועת הליכה בשלושה ממדים .הוא ניסה נואשות לקבוע מדוע
הכוחות בתוצאה שקיבל לא הסתדרו בצורה נכונה .הסברתי
לו שהנתונים לא היו תלת ממדיים כי באותו זמן עדין אי אפשר
היה לחשב את כל הצירים שהיו דרושים ליצירת תמונה תלת
ממדית .מה שהוא קיבל היו שתי תמונות של תנועת הליכה
מזוויות שונות ,וכל אחת יצרה תוצאה דו ממדית .לשלב אותן
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התנהגותו האתית שהייתה שנויה במחלוקת ,ומנהגו המוכח
לשמור את כספי הפרויקטים במקום להעבירם לחברה.
לבסוף ,קן ואני החלטנו שתרומתו החיובית עולה על
מגרעותיו .אן התנגדה לתת לו מניות כי הרגישה שאנחנו
לא חייבים לו דבר .היא העריכה את תרומתו לידע שלנו ואת
העובדה שהיה המרצה שלנו ,אבל המשיכה להטיל ספק
ביושר ובמהימנות שלו .הגישה שלה הייתה שאם הוא יכול
לנהוג בחוסר יושר פעם אחת ,אין סיבה שלא יעשה זאת שוב.

אן מעבירה לדיגיטציה תנועות של שחקני כדור עף

בכל מקרה ,קן ואני החלטנו להיפגש עם ד”ר פלגנהוף
במסעדה בורמונט ,באמצע הדרך בין מקומות מגורינו.
הפגישה הייתה עוד אירוע צפוי אבל שומט לסתות .הוא
התעקש שברשותו רוב המניות ,לקן יש חלק קטן בחברה כי
הוא השקיע כסף ,ולי אין מניות בכלל .מותר לי לעבוד על
הפרויקטים כל עוד ד”ר פלגנהוף מרגיש שיש לי מה לתרום
להם .קן וד”ר פלגנהוף התחילו להתווכח והריב עבר מהר
מאד לצעקות ,דבר שלא הוסיף לנו כבוד בעיני סועדים אחרים
במסעדה .בסוף הזכרתי להם שאני אמנם הצעיר בחבורה ,אך
אני היחידי שמתנהג כמבוגר אחראי .זה גרם לשיחה לחזור
לטונים סבירים .בסוף אמרנו לו שאנחנו נתייעץ בין שנינו
ונודיע לו מה החלטנו.

כשד”ר פלגנהוף עזב את המסעדה ,כמובן בלי להשאיר
ביחד לכדי יצירת תמונה תלת ממדית היה בלתי אפשרי .לכן ,כסף עבור הארוחה שאכל ,הגענו קן ואני למסקנה שאין לו
הכוחות לעולם לא יסתדרו.
מקום ב  CBAיותר .היה ברור שהוא רוצה להשתלט על
התעמתי עם ד”ר פלגנהוף ברגע שיכולתי לאתר אותו .החברה ולהיפטר מאיתנו ברגע שיוכל .הייתה הקלה מסוימת
הוא היה נוקשה כדרכו .לא היה אכפת לו שהפרופסור וחברת בעובדה ששנינו הרגשנו אותו דבר.
סמית’ קליין הוטעו על ידו לחשוב שהתוצאות שנתן היו תלת
ב  ,1972בכל מקרה ,היינו מוכנים להכניס את לארי
ממדיות.
גרהאם כשותף לחברה .נפגשנו בהאנובר ,ניו המפשייר ,בביתו
“אתה יודע שזה לא תלת ממדי .אתה משקר להם .זה
אפילו גרוע יותר כי הם עובדים עם חברת חלפים רפואיים על
החלפת מפרק ירך שיושתל בגופם של אנשים תמימים” .הייתי
נרגז בגלל חוסר היושר שלו .הוא עזב את החדר ללא מילה.
נראה היה שהוא לא מייחס חשיבות מיוחדת לעניין.
לאחר הדברים האלה דיברנו קן ואני על היתרונות
והחסרונות של השארת ד”ר פלגנהוף בחברה ,כשברשותו
שליש מהמניות .היתרונות היו שהיו לו מוניטין בינלאומיים
בשדה הביומכניקה והוא כבר הראה יכולות למשוך אלינו
פרויקטים משתלמים .החסרונות היו האישיות הלא קלה שלו,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

של קן .כולנו התרגשנו מהאפשרות של צמיחה ושמחנו
שמישהו כמו לארי יצטרף אלינו ,עם הקשרים והכישרונות
שלו .חילקנו את המניות לשלש :שליש ללארי ,שליש לקן,
ושליש לאן ולי .עמדנו על סיפה של התחלה חדשה ל .CBA
בטרם ייכנס לחברה כשותף באופן רשמי ,רצה לארי
לבדוק את הפוטנציאל האמיתי של  CBAבאמצעות חברה
עצמאית .לארי ידע שאני אדם חולם ,כמו הרבה משקיעים
בעלי חברות .מה שנראה לי רעיון מצוין יכול אולי להיות חסר
ערך כלכלי .מטרתו של לארי הייתה לבנות חברה טובה יותר
ובעלת יכולת תחרות מעולה ,אבל גם להבטיח שכל השגנו

 קרפפיב חותינל לאירא תטיש  9:קרפ

163

יזכו לתמורה נאותה ולרווחים ,ושהחברה תוכל לעמוד בערכי
המצוינות שאנחנו שואפים להציב לעצמנו.

•תכנון ציוד ספורט ,כמו מגפי סקי ,נעליים מיוחדות,
מועדוני גולף ,רקטות לטניס ,ועוד

קן וויינבל הכיר תוכנה במכללת דארטמות’ שחקרה את
היכולת של חברות להתקיים ולהצליח .הוא יצר קשר עם אחד
המרצים ,קליף לואיס ,שלימד את הקורס וגם היה בעלים של
חברה משלו ,תקשורת שיווקית בע”מ .קליף היה מסוקרן
לגבי ספורטאי זר שמקים חברה למטרות מדידת תנועה.
הוא הסכים ברצון לחקור את החברה שלנו ולהציב אותה
בעדיפות עליונה כפרויקט גמר לסטודנטים .הוא והסטודנטים
שלו בילו סמסטר שלם בחקר  .CBAהם בחנו את התוצרים
הפוטנציאלים ,הפרסום ,היתכנות של הצלחה פיננסית כמו גם
של כישלון.

•ציוד בטיחות ,כמו שקיות אוויר למכוניות
•תביעות ביטוח ,בעיקר כאלה הקשורות לחוסר יכולת
תנועה אמיתית או מדומה
•תכנון גפיים מלאכותיות
•התאמת שטחים הבאים במגע עם העור האנושי ,כמו
נעליים ,רצפות ועוד
•אפשרויות לימודיות ,כמו הכשרת שחקני גולף,
שחקני טניס ,רקדני בלט ומקצועות אחרים.

לארי התרשם מאד מתוצאות המחקר ,וגם מאיתנו
כפרטים .הוא נוכח לדעת של  CBAיש פוטנציאל של מכרה
הדוח שלהם כלל  100עמודים .הוא עסק ביתרונות
זהב ,והחליט להצטרף אלינו ללא דיחוי.
ובחסרונות של החברה .הנקודות העיקריות היו:
כעבור כמה שבועות מצא לארי משרד בכביש  ,9ליד
 CBA1.מייצגת את השותפות הראשונה שרותמת
מכללת אמהרסט .המקום היה בין חנות סנדוויצ’ים ומחסן
ניתוח ביומכני מדעי לתועלת מסחרית.
צבעים .היה לנו חדר לקבלת פנים שהיה מופרד בקיר מיתר
2.השוק הפוטנציאלי הוא בלתי מוגבל .אפשר להשתמש המשרד .מעבר לקיר היה חדר הדיגיטציה והמחשב .מלבד
בניתוח ביומכני בכל מקום בו יש תנועה במערכות זאת היו חדרים עם שולחנות ומחשבים לצוות ,שני חדרי ניסוי
ביולוגיות ,כולל בני אדם ,חיות (סוסים למשל) ,וכו’ .גדולים ,חדר נוחיות ,מקלחת ואמבטיה .יכולנו לעבוד על כמה
3.שימושים מסחריים שהחברה יכולה לתרום לשוק פרויקטים בו זמנית ,כל אחד בחדר אחר .ההשקעה של לארי
בחברה הייתה אדירה .הוא קנה ריהוט ,מסוף מחשב חדש,
הכללי:
המשרד החדש בכביש  ,9אמהרסט ,מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/1081
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עם כל המוזרויות שלו הוא היה מתכנת מבריק .שכרנו גם
את אלאן בליצבלאו ,שעבד במרכז המחשוב של אוניברסיטת
מסצ’וסטס ,אבל היה זמין בחלק מהזמן לעבוד גם איתנו .הוא
התמחה בשפות פורטרן ואפל)FORTRAN and APL .
)  .אלאן היה אחראי להרבה מהתוכנות שפיתחנו .הוא עבד
אתי  18שנים .משפחתו של אלאן גרה בחווה וגידלה בעצמה
את רוב האוכל שלה .זה היה נפלא כשבקיץ הוא הביא לנו
עגבניות וירקות אחרים תוצרת בית.
פגשתי את ג’ים וולטון בכנס בו הציג מחקר שעסק בתנועה
תלת ממדית .באותו זמן היה ג’ים סטודנט באוניברסיטת פן
סטייט .).Penn State University ( .שכנעתי אותו שיסיים
מהר את הדוקטורט שלו ויבוא לעבוד איתנו .התלהבתי מאד
מהעבודה שעשה כשפענח תוצאות תלת ממדיות מצילומים
בכמה מצלמות בו זמנית .ג’ים היה איש המכשירים שלנו.
בנוסף היו לנו שני סטודנטים גאונים שעבדו למעננו ,פטר
סמארט וג’סטין מיליום .שניהם היו מומחים בתוכנה וחומרה.
אבל התכנת הכי חשוב שלנו בהיסטוריה שלנו בא סתם
מהרחוב .יום אחד עבדתי בחזית המשרד על פרויקט כדורי
מאמנים ספורטאים אולימפיים באמצעות מחשב
הטניס .השנה הייתה  .1974כבר שנה שאנחנו במשרד זה.
כזכור ,המיקום שלנו היה בין חנות סנדויצ’ים למחסן צבעים.
אוסצילוסקופ ,מכשיר דיגיטציה חדש ,מצלמת קולנוע חדשה
מדי פעם היו נכנסים אלינו בטעות אנשים שרצו לקנות
ומשוכללת מזו שהייתה לנו קודם. .
סנדויצ’ים או צבעים .מצד שני היו גם אנשים שנכנסו מתוך
לא דיברנו על כמות הכסף שהשקיע ,אבל אני מעריך שזה
הגיע ל  100,000דולר ,שמקבילים ל  500,000דולר היום.
הציוד החדש שלנו של יוניברסל ג’ים.
http://arielnet.com/ref/go/1113
עם השיפורים החדשים נראה היה שהאפשרויות הביומכניות
שלנו הן בלתי מוגבלות .ההתלהבות שלי גדלה עם הרעיון ש
 CBAהולכת לשחק אותה בגדול.
כך השתנתה החברה שלנו ואיתה השתנו חיינו .כל זה
היה בזכות פגישה מקרית במסעדה .הודינו למזלנו הטוב על
שפגשנו את לארי ,על ההזדמנויות הנפלאות שהוא יצר .תמיד
נזכור את לארי בשמחה.
הצוות שלנו הפך לתשלובת של אנשים מבריקים ומיוחדים.
אן ניהלה את המשרד והשקיעה שעות בדיגיטציה .קארל
פטרסון היה מתכנת ממכללת דארטמות’ והוא היה מהיר
ויצירתי בשפת בסיק . ) BASIC( .קארל ואני ביחד יצרנו
את התוכנה האוריגינלית של הביומכניקה ב  .1971קארל היה
טיפוס יוצא דופן .פעם שמענו אותו מנגן בחצוצרה במקלחת.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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סקרנות כי רצו לראות מה אנחנו עושים .השלט בכניסה היה
מסתורי ולא מובן לרוב הקהל .כולנו התרגלנו כבר למבקרים
מוזרים .אבל הפעם זה היה שונה .נכנס אלינו היפי עם שיער
ארוך וזקן שכיסה את כל פניו ,והוא נראה כדוב יותר מאשר
כבנאדם.
מחשבתי הראשונה הייתה שהוא הומלס שרוצה איזה
נדבה או עזרה כספית .לפני שהכנסתי יד לכיס הוא הציג את
עצמו כג’רמי ווייס .מסתבר שהוא לא נכנס בטעות ,אלא היה
המרצה של שני הסטודנטים שעבדו אצלנו .בשבילי היה זה
שוק באותו רגע.
ד”ר וויס הסביר שהסטודנטים שלו סיפרו לו על החברה
שלנו ,והציעו לו לבוא לבקר .שוחחתי אתו על שני הסטודנטים
הגאונים שלו ואחר כך לקחתי אותו לסיבוב במשרדים.
הוא התרכז במחשב החדש שלנו נובה“ .3-אני מכיר טוב
את המחשב הזה” ,הוא אמר“ ,פטר וג’סטין חשבו שאני יכול
אולי לתרום לכם באיזו דרך”.
“מה הרקע שלך?” ,שאלתי ,לא ציפיתי שהנושאים בהם
הוא עוסק ישיקו את נושאי המחקר שלנו.

מאמר שהופיע במגזין “גוף בתנועה”
“”Body in Motion

עכשיו הבחור הזה ,שנראה כמו היפי ,הטיל עוד פצצה.
הדוקטורט שלו היה בפיזיקה גרעינית .הוא הציג את מחקרו לפיזיקה באוניברסיטת מסצ’וסטס .המילים נעתקו מפי
במעבדת ברוקהבן בלונג איילנד והיה פרופסור במחלקה וחשבתי מה אני עושה הלאה.
http://arielnet.com/ref/go/1126

ד”ר ג’רמי וויס

http://arielnet.com/ref/go/1311

באותו רגע הרהרתי לעצמי שאולי האיש לא אמיתי,
מתחזה .אלה היו שנות השבעים ,וארה”ב הייתה שטופה
במתנגדי מלחמה ,היפים והרבה מסוממים .הוא ראה את
חוסר האמון בעיניי.
“תן לי לתכנת משהו עבורך .תעמיד אותי במבחן .בוא
נראה אם יש לי יכולת או מיומנות שאתה יכול להיעזר בהם”,
הוא הציע.
לפתע קפץ לי רעיון .אז אמרתי“ :מה דעתך לתכנת את
שוק המניות עבורנו?” .הוא ביקש פרטים .אמרתי לו שייבחר
עשר חברות ,ילמד את הסמלים שלהן ,ויחפש במדורי
העסקים בעיתונים את כל הנתונים שפורסמו .ואז שיכין דוח
מודפס עם כל הפונקציות שמופיעות בשוק המניות וכל דבר
אחר שהוא חושב יהיה מעניין למשקיע שמתבסס על התוכנית
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החוזה של חברת יוניברסל היה לשם בניית מכונות כוח
שלו .אמרתי לו שאשלם  10דולר על כל שעה שישקיע בבניית
התוכנית ,ושיחזור למשרד ברגע שבו הוא משלים את המוצר( .מכונות לאימון כושר) וכללו את הפרמטרים הבאים:
“בכל מקרה” ,אמרתי“ ,אין לך מה לדאוג בקשר לכסף”.
1.מבחן קדם – פשיטת רגלים על מנת לקבוע את מדדי
המשכורת המינימלית באותו זמן הייתה  4דולר לשעה,
השריר (עקומת הכוח) ולהתאים את ההתנגדות
וחשבתי שההצעה שלי היא יותר מהוגנת .הוא הסכים ועזב
בהתאם אם יש צורך בכך.
את המשרד .הייתי בטוח שלא אראה אותו שוב ,ואם הוא
2.לקבוע את נוסחת ההתנגדות עבור תרגיל כפיפת
יחזור זה יהיה כי נכשל במשימה ,או כי הוא חושב שמגיע לו
הברך בעמידה.
עוד פיצוי כספי.
3.לקבוע את נוסחת ההתנגדות עבור תרגיל משיכה
להפתעתי הוא חזר אחרי יומיים.
צידי במכשיר היוניברסל בתחנת המשיכה.
“איך הולך לך עם הפרויקט?” שאלתי .חשבתי שעכשיו
4.לבדוק את כל הפרמטרים לגבי נערים בגיל .15-12
הוא ייספר לי על הבעיות בהן נתקל.
אלה ישמשו לתכנון מכונת האימון הקטנה יותר
הוא ענה“ ,סיימתי אותו .אתה רוצה שאציג בפניך את
שתותאם לנערים בגיל זה.
התוצאה?”
5.מבחני התנגדות עבור נשים בתרגילי לחיצת חזה,
ישבנו ביחד ליד המחשב והוא הכניס את התוכנית שלו.
לחיצת כתפיים ,משיכה צידית ,קרוב והרחקת ירכיים.
ואז הוא הציג את התוכנית צעד אחר צעד בפירוט מרשים
ביותר .דבר לא היה חסר .בנוסף למה שביקשתי הוא הציג גם
גרפים שמראים את הנטייה של כל מניה לאורך תקופת זמן,
ואת ביצועיה בשוק .לא האמנתי .הוא עשה ביומיים מה שלי
היה לוקח שנה לפחות.
אמרתי“ ,ג’רמי ,אני שוכר אותך .אני לא יודע מה בדיוק
תעשה אבל אני בטוח שאתה גאון בתכנות .זה יותר מאשר
סיבה מספקת עד שנמצא משהו שאתה אוהב ושנוכל
להשתמש בו”.
ג’רמי התחיל לעבוד ב CBAב  1974והוא עדין עובד
איתנו עכשיו .התרומה שלו לחברה היא עצומה .ביחד תכננו
את התוכנות המתוחכמות ביותר בעולם בביומכניקה מ 1971
עד  .2017אנחנו ממשיכים לתכנת נוספות .יצרנו תוכנות
למחשבית אישיים ומסחריים ,ובנינו תוכניות למכונות כושר
ממוחשבות .יש לנו יחסים אישיים ומקצועיים נהדרים .הוא
אדם נהדר ונאמן מאד לחברה ,לאן ולי .אנחנו מאד מעריכים
את ידידותו ומקווים שיחסים נפלאים אלה ימשיכו.
בזמן שבו עבד ג’רמי על תכנות שוק המניות ,יוניברסל
ג’ים חיפשה הכנסה נוספת על תכנון חדש .במעבדה החדשה
שלנו יכולנו עכשיו לתת ליוניברסל מידע מפורט יותר על
תכנון פרטי ציוד ,וגם לשכלל כמה מודלים ישנים .הם שלחו
לנו את כל החומרות שהם ביקשו לשכלל.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

6.לקבוע את נוסחת ההתנגדות עבור תרגילי כפיפת
מרפק ופשיטת מרפק (תלת ראשי) בישיבה.
7.לקבוע את נוסחת ההתנגדות עבור תרגילי (פול
אובר) ,פשיטת כתף בישיבה ובשכיבה.
8.לקבוע את נוסחת ההתנגדות עבור תרגיל הצוואר
כמו במצב צידי ,רוטציה (סיבובי) פשיטה וכפיפה.
שינויים במאמץ השרירי תוך כדי כיפוף הזרוע
שמרימה משקולת של  10ק”ג.
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השינויים בנוחות או בחוסר הנוחות שנוצרת על ידי מערכת
המנופים האנושית.
התרשים למטה מדגים בצורה גרפית את השינויים במאמץ
השריר שמתרחשים כאשר היד האוחזת משקולת של  10ק”ג
מתכופפת כלפי מעלה .עם תנועת המנוף עולה הכוח שצריך
האדם להפעיל כדי להרים את המטען.
החלטנו להשתמש בטכניקת הניתוח הביומכני כדי
להעריך את עקומת הביצוע שתושג על ידי מתעמל בכל אחת
מתחנות המכשיר של יוניברסל ג’ים .ראינו שהשריר אותו
אנו רוצים לאמן עובד במלוא הפוטנציאל שלו בטווח מאד
קטן של התנועה (למעשה רק בנקודת המאמץ המקסימלי).
במילים אחרות ,הניסוי שלנו קבע שלפני ואחרי נקודת המאמץ
המקסימלית ,התרומה של התרגיל לבניית כוח השריר היא
קטנה ביותר .אפשר לראות את זה יפה בגרף המצורף.
גרף המאמץ
http://arielnet.com/ref/go/2798
העקומה בגרף מראה שרוב הפעילות נמצאת מתחת ליכולת
היו לנו כמה רעיונות נוספים כתוצאה מההתמחות שלנו של השריר לייצר כוח .הזמן היחידי שבו השריר מתאמץ חזק
בניתוח התנועה האנושית והאינטראקציה בין אדם למכונה .יותר היא בנקודת המאמץ המקסימלי.
במטרה לפתח יעילות מקסימלית ,ההתנגדות של המכשיר
מטרתנו הייתה לבנות מכונה שעוזרת לאנשים להביא את
כוחם למקסימום בכל שלב משלבי התרגיל .גוף האדם מכיל צריכה להשתנות במהלך התרגיל .התיקון או ההתאמה שלנו
הרבה מערכות מנופים שיוצרות את הרגליים ,הידיים ,חוט בכל אחת מתחנות המתקן היה מיועד להגדיל את ההתנגדות
השדרה ועוד .אבל מערכות מנופים אלו משתנות כאשר לפני ואחרי נקודת המאמץ המקסימלית .עם התאמה זו של
האדם נמצא בתנועה .למשל ,כאשר אדם מחזיק משקולת של מערכת המנופים של המתקן ,אפשר לקבל מאמץ זהה של
 10ק”ג ביד פשוטה כלפי מטה ,המשקל והמצב הם יחסית השריר לאורך כל התרגיל.
בנוסף לפרויקט עם יוניברסל ג’ים ,הוספנו עוד כמה
נוחים לו .אם אותו אדם ממשיך להחזיק את היד ישרה ואז
מנסה להרים את המשקולת ,זה יהיה לו די קשה ויכול להיות פרויקטים מורכבים לרשימת המטלות שלנו .אחד מהם עמד
שהוא לא יצליח לעשות זאת כל עוד ידו תהיה ישרה .דמיינו לשנות באופן דרמטי את העסקים שלנו .נשכרנו כדי לנתח
עכשיו איזה שד קטן ,ג’יני ,שמפחית ממשקל המשקולת ככל נעלי ספורט.
לאחר הרצאתי בכנס האולימפי ב  ,1972ניגש אלי
שהיד מתרוממת ,עד שבשלב מסוים הוא מוסיף חזרה את
המשקל שהפחית כאשר זה אפשרי .במילים אחרות ,כאשר מיסטר הנס ברינק ,ראש יחסי הציבור של חברת אדידס.
היד הייתה במצב של חוסר הנוחות הביומכנית הגדולה ביותר ,הוא רצה לדון בכמה רעיונות שהעליתי בהרצאה למאמנים
מה שנקרא גם נקודת הסבל ,על האדם לייצר כוח שריר גדול ולספורטאים.
“איזה רעיונות?” שאלתי אותו.
יותר מאשר כשהיד הייתה במצב המכני הנוח .כאשר מערכת
המנופים האנושית נמצאת במצב הנוח ביותר שלה ,האדם
“אנחנו מתעניינים בעיקר במה שאמרת על נעליים
נזקק למאמץ שרירי מינימלי על מנת להחזיק משקל מסוים .ומשקל הספורטאים .אמרת שזה לא הגיוני שאדם ששוקל
יהיה לו קשה להחזיק את אותו משקל כאשר יגיע למצב של  100ק”ג ינעל נעליים מס  ,11ועדין ינעל את אותן נעליים
חוסר הנוחות הביומכנית המרבית .לכן ,ההשתנות שקיימת כאשר ישקול  75ק”ג .אמרת שבולם הזעזועים צריך להיות
במאמץ השרירים במהלך התרגיל היא קודם כל תוצאה של שונה לכל משקל גוף” .זו הייתה תשובתו .הייתי מסוקרן איך
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נעליים שמתאימות היטב לשני המשטחים ,ויחד עם זאת
נראות ייצוגיות .זה אחד המחקרים שאנחנו עוסקים בהם
עכשיו” ,אמרתי.
זמן קצר לאחר שובי ממינכן קיבלתי מכתב מהנס ברינק.
הוא כתב שנשיא החברה ,מיסטר אדי דסלר ,מעוניין לפגוש
אותי .הוא אפילו מוכן לשלם לי כרטיס להרצוגנאורך ,מקום
מושבה של חברת אדידס ,כדי שאוכל להיפגש אתו ,עם הצוות
ועם המהנדסים שעובדים אצלו .מאחר ובכל מקרה תכננתי
לנסוע לכנס במינכן ,החלטתי שאחרי הכנס אסע להיפגש אתו
ועם צוותו.
הבוקר באדידס היה מלא בדיונים על ביומכניקה ,תהליך
הניתוח של הממצאים ,הצעות ורעיונות למחקרים נוספים.
שעות הבוקר חלפו מהר בגלל האינטנסיביות של הדיונים.
ואז הגיעה ההכרזה שזה הזמן לארוחת צוהריים .כשדחפנו
את הכיסאות משולחנות העבודה והתחלנו לעשות את דרכנו
לקפטריה ,ביקש ממני מיסטר דסלר לבוא אתו למשרדו .הלכנו
לאט למשרדו כשאנחנו ממשיכים לדון בחלק מהרעיונות
שהועלו בדיוני הבוקר.

מכתב מאדידס
הוא זכר את הפרטים מההרצאה .לשנינו היה מבטא זר ,והיה
עלינו להתרכז כדי להבין זה את זה.
“כן ,אנשים צריכים לחשוב על האביזרים שנושאים את
משקל הגוף כמו שיצרני מכוניות חושבים על צמיגים .למכוניות
ומשאיות יש צמיגים שונים בהתאם למשקל שעליהם לשאת.
הם אף פעם לא חושבים שגודל אחד מתאים לכולם .אבל זה
מה שחושבים יצרני נעליים” ,אמרתי .הוצאתי מהתיק שלי כמה
ניירות עבודה הקשורים לפרויקט ראשוני שהתחלתי לעבוד
עליו עבור מכון התקנים בוושינגטון .המחקר שהתחלנו לבצע
עבורם עסק ב”מצבי החלקה ונפילה” בין הנעל והמשטח עליו
דורכים .למשל רצפה של מטבח במסעדה“ .רצפת המטבח
היא בדרך כלל חלקה כדי שיהיה קל לנקות אותה .אבל,
מאחר ומזון ונוזלים נשפכים עליה לעיתים קרובות ,הרצפה
רטובה כמעט תמיד .מצד שני ,הרצפה במסעדה עצמה מכוסה
לעיתים קרובות בשטיחים .אדם שעובד במסעדה צריך לנעול
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כשהגענו למשרד ,נראה היה לי שהועברתי בבת אחת
לחלל בין גלקטי .היו שם הרבה גאדג’טים וציוד מתקדם בכל
מקום שרק הסתכלתי .נראה היה שהשולחן שלו ויתר הרהיטים
היו עשויים מזהב טהור ,וכן גם דגמי הנעליים שהיו על הקירות.
התמונות על הקירות נראו כאילו נלקחו ממוזיאונים יקרים
במיוחד .בבנייה ובציוד של המשרד הזה השקיעו מן הסתם
מיליוני מארקים גרמניים .אלא למה ציפיתי ,חשבתי לעצמי,
כשאני נמצא במשרדו של האיש שהוא הבעלים היחיד של
חברת הנעליים והביגוד הגדולה בעולם? אדידס היה מה שכל
ילד ,ספורטאי מקצועי או ספורטאי של סופשבוע רצה ללבוש.
אדידס היה פסגת השאיפות של כל כך הרבה אנשים בעולם
ומובן מאליו שהמשרד הזה על כל הפאר שלו שיקף זאת.
בעוד אני מנסה להתאושש מהשוק הראשוני שגרם
לי מראה המשרד ,לקח אותי מיסטר דסלר לאחד מחדרי
הארונות במשרד .היו שם חולצות ,מכנסיים ,חליפות ומספר
אינסופי של בגדי ונעלי ספורט .כל זה נתון בחדר ארונות
מואר היטב ורחב ידיים .מבין המתלים של החליפות הוא שלף
פתאום חליפה נוצצת של קצין  .SSזה לא היה מה שציפיתי,
זה נראה לי פריט מוזר ומיותר להראות למבקר ישראלי.
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נעלי אדידס .היינו מעורבים בעיצוב שלהן.
זמן קצר לאחר שחזרתי מגרמניה ,קיבלתי מכתב ממיסטר
שאלתי אותו אם הוא היה קצין  SSבצבא הגרמני במלחמת
העולם השנייה ,וקיוויתי מאד שהתשובה תהיה “לא” ,ושזו דסלר בו הוא מודה לי על הזמן שהקדשתי להם .חשובה יותר
הייתה ההצעה של אדידס שנעבוד ביחד תוך שימוש בניתוח
סתם מזכרת מהמלחמה.
הוא הודה שהיה קצין  ,SSאך הצדיק את עצמו כשאמר ביומכני של הנעליים שלהם.
הקשרים שלנו עם אדידס התחילו בשורה של מחקרים על
“לחמתי נגד הגרמנים ,לא היהודים” .משום מה הוא ראה בזה
נעליים וספורטאים ,וכן על נעליים ואנשים שאינם ספורטאים.
מעין הצדקה.
היו לנו מצלמות מתאימות כדי למדוד ולנתח תנועת גוף עם
לא יכולתי שלא לפלוט“ ,הגרמנים לחמו רק נגד הגרמנים,
המרכיבים הקינטיים שלהם ,כמו :מהירות ,תאוצה ,תנופה,
נכון?”
יחסי גומלין בין תנועת הרגליים והזרועות ,ומדדים ביומכניים
בזאת נגמרה השיחה .לא חזרנו לנושא זה יותר .הלכנו אחרים.
לאכול ארוחת צוהריים עם המהנדס הראשי של אדידס,
אבל לא היו לנו מנגנונים מכניים למדוד את הכוחות
מיסטר פוגלר .דיברנו על הרבה רעיונות בקשר לנעליים שפועלים בתוך הנעל .לשם כך נזקקנו ללוחות כוח .לוחות
שמיועדות לאזורים ותפקידים שונים ,כמו עובדי בניין ,פרסונל אלה הם אביזרים שמודדים את הכוחות בשלושה כיוונים
רפואי ,וכמובן ספורטאים .לבסוף החלטנו להתרכז בנעלי אנכיים זה לזה כאשר הרגל נוגעת בקרקע .על ידי מדידת
ספורט במחקר הבא שלנו .הם רצו למדוד את הכוחות בתוך הכוחות המופעלים על ידי רצים יחפים ,יש לנו מושג על
מאפייניי בולמי הזעזועים של הרץ או הרצה .אם מוסיפים את
הנעל וכיצד הגוף מגיב לנעלי הספורט.
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דיסקים שהיו ממוקמים בארבע הפינות .התוצאות שלהם
היו מרשימות .רכשנו שני לוחות כאלה במחיר המדהים של
 30,000דולר 172,000( .דולר במחירים של היום).
המשימה הבאה הייתה לבנות מנגנון שמשלב את הנעליים
בלוחות ולראות איך החומר מגיב .המכשיר הזה עשה שימוש
בצילינדר הידראולי ונשלט על ידי מחשב .מאחר ולא היה
מכשיר כזה בעולם ,היה עלינו להמציאו .המכשיר הזה אפשר
לנו לבחון את השפעת הפעלת כוחות על חומרים .הוא היה
ייחודי ,כי יתר המכשירים שבחנו חוזק חומרים והשפעת כוחות
עליהם בדקו רק את העמידות שלהם למתיחה .זה לא התאים
לצרכים שלנו ,כי הרצים דחפו את הרגל לתוך הנעל בזמן
ריצה .בנוסף ,אפשר לנו המחשב לשנות את עוצמת הכוחות
שהופעלו ,ולעשות הדמיה של כוח שמופעל על ידי אדם רץ.

לוח כוח והמכשיר שרושם את התוצאות שלו.
הלוחות ומשנים את צורת שטח הפנים שלהם וחוזרים על
הריצה  -מקבלים מושג על השינויים שצריך לבצע ,אם בכלל
צריך ,במאפייניי בולמי הזעזועים .לבסוף ,על ידי נעילת נעליים
שונות ,נוכל להעריך את התאמת הנעל לרץ.
מטרה אחת הייתה לפתח נעל עם בולמי הזעזועים הנכונים.
רצינו לתכנן נעל שבולמת כוחות התנגשות בזמן ריצה ,אבל
כאשר הרץ מעביר משקל קדימה אל הבהונות ,הנעל מחזירה
אנרגיה לרץ בפעולה חוזרת ,כמו ריבאונד בכדורסל .הרעיון
שלי היה  -מלבד להחזיר אנרגיה לרץ  -גם למנוע פציעה.
בנעליים רגילות ,שלא היו מיועדות לספורטאים ,רצינו
לקבוע את הדרישות הנפרדות לכל משימה ובהתאם לכך –
לתכנן נעל שמתאימה לה .זו היה המשך טבעי של המחקר
שעשינו עבור מכון התקנים בקשר לתכונות המיוחדות
הנדרשות מהנעליים של עובדי המסעדות.
לכן ,אחת הרכישות הראשונות שהיה עלינו לבצע הייתה
של לוחות כוח .באותו זמן היו לוחות כאלה מיוצרים רק על
ידי חברה שוויצרית אחת בשם קיסלר .הלוחות שלהם היו
מבוססים על עקרון פיאזואלקטרי ,שפירושו יצירת מתח
חשמלי בגבישים על ידי לחץ מכני .לכל לוח היו ארבעה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בנוסף ,היה עלינו למדוד את תגובת השריר בכל אחד
מהשלבים של צעדי הריצה במשך הפעולות השונות .הערכת
הפעילות החשמלית של השריר במשך תנועה הצריכה שימוש
במכשיר מיוחד שמדד את האותות האלקטרומיוגרפיים
( .)EMGאלקטרודות קטנות הונחו על קבוצות שרירים
שונות ,והפעילות החשמלית נרשמה תוך כדי פעילויות כמו
הליכה ,ריצה או ריצה קלה .אפשר היה להתאים את הפעילות
החשמלית לתוצאות של לוח הכוח ולמדדים הביומכניים
הקינטיים.
ניתוח של ספורטאי אולימפי מבצע הדיפת כדור
ברזל על ידי שימוש בשלשה לוחות כוח
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מתקן מכני שמדמה כוחות הפועלים על כף הרגל במשך הליכה וריצה.
השתמשנו במצלמות ,ניתוח ביומכני ,לוחות כוח ו EMGיכול אולי להתאים להליכה ,אבל לא למאמץ ולמשא הכבד
 .כך יכולנו למדוד מה עושה הגוף האנושי בתוך ומחוץ לנעל שמופעל עליו בזמן ריצה .שלא לדבר על ריצה מהירה ממש,
בזמן ריצה .השווינו בין לוחות הכוח לפעולה שנמדדה .לכל על ספרינט.
פעולה ספורטיבית היינו צריכים לשנות את מיקום הלוחות.
חלק מהרצים נוחתים על כל הרגל ,והקשת של כף הרגל
היה הבדל בין ריצה להדיפת כדור ברזל ,למשל.
היא הנושאת בעול המשקל של הגוף .אחרים מחקים את
ב 1972עדין לא חשבו על התאמת הנעל לאופי הפעולה פעולת הרצים המהירים ונוחתים על האצבעות ומתגלגלים
של הספורטאי .היינו מודעים לכך שישנם הבדלים בין מרכיבי לאחור עד העקב .רובם לא מביאים את העקב למגע עם
הצעדים של ריצה והליכה .במדידות שלנו ,מצאנו שהרבה הקרקע .טכניקה שלישית היא נחיתה על העקב ,התגלגלות
רצים נחתו קודם כל על העקב ואז התגלגלו הלאה .זה שונה לכיוון השפה החיצונית של כף הרגל לפני נחיתה על כל הכף,
מאד מהליכה .רצים מפעילים כוח שגדול פי שלוש ממשקלם ואז דחיפה להמשך הריצה באמצעות הבהונות.
כאשר הם נוחתים על הקרקע .זה יוצר גל זעזוע מהעקב אל
נקודת המוצא היא שצריך לבלום את המכה בקרקע
הברך ,אל הירך ומשם לחוט השדרה .העקב בנעל רגילה שעוצמתה יכולה להיות ,כאמור ,פי שלש ממשקל הגוף ,עדיף
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המצאת נעלי האוויר

http://arielnet.com/ref/go/1115

לנחות על החלק הקדמי של כף הרגל .כך כרית כף הרגל בעלת
המבנה הכדורי והמרקם הספוגי משהו תוכל לבלום לפחות
חלק מעוצמת הנחיתה .ככל שרצים מהר יותר ,כך גדולה
העוצמה של מכת ההתנגשות בקרקע .מדדנו איך הפעולה
המשולבת של הגידים ,שרירים והרצועות יכולה לחלק את
הטראומה של הנחיתה.

בהליכה ,מצד שני ,יש תמיד רגל אחת שמונחת על הקרקע
תוך כדי ההתקדמות .בהליכה ההולך מרים את הגוף ונופל
קדימה ומשתמש בשלב כפול של תמיכה .ההדמיה הביומכנית
של הליכה היא של ביצה מתגלגלת קצה אחר קצה .ההולך
דוחף את עצמו כמעט לגמרי כלפי מעלה ,מרים את גופו תוך
התנגדות לכוח המשיכה ,במשך זמן זה שרירי הרגל מבצעים
עבודה פוזיטיבית .האנרגיה הפוטנציאלית של הרמת הגוף
הופכת לאנרגיה קינטית במשך שלב הנפילה שאליה מתלוות
תנועות שריר פוזיטיביות.

בדקנו את ההבדלים הביומכניים בין הליכה לריצה .דרך
אחת להבדיל ביניהן היא לבדוק את שלב התנועה באוויר של
כל אחת מהן .בריצה יש תנועה כפולה של הרגליים ,כלומר
בריצה ,אפילו בריצה קלה במהירות  7קמ”ש ,מעורבת
רגל אחת נעה קדימה ,כף הרגל נוגעת בקרקע ,ואז הרגל
פעולת הנעה לגמרי אחרת .עבור הביומכניקה של ריצה
השנייה נעה קדימה .בריצה יכול הגוף להיות לגמרי באוויר
האנלוגיה היא לא של תנועה סימטרית של ביצה שמתגלגלת
למשך תקופה מסוימת.
קצה אחר קצה ,אלא של כדור מנתר .בריצה כף הרגל נוגעת
לראשונה בקרקע ,השלב הבא הוא שלב התמיכה האמצעית,
בוחן חומרים ,הבודק את תגובת החומרים מהם
ולבסוף נדחפת כף הרגל קדימה .בריצה על הרגל לפעול בצורה
עשויה הנעל לכוחות המופעלים מבחוץ ומבפנים.
אקטיבית כדי למנוע ממפרקי הקרסול ,הברך והירך להתקפל
כתוצאה מהמשקל של חלק הגוף העליון ושל הכוח שנוצר.
בנוסף לכך ,מצאנו ששריר משמר את האנרגיה כמו כדור
אלסטי שמקפיצים אותו .הגמישות תורמת לדינמיות של
הריצה כמו שהטרמפולינה תומכת במתעמל שקופץ עליה.
אפשר להשוות את שימור האנרגיה של השריר גם להקפצת
כדורסל ,בה השחקן משלב את הכוח שמיוצר על ידי היד עם
האלסטיות של הכדור המנתר .כדור מנופח היטב יקפוץ גבוה
יותר מכדור שאינו מנופח במלואו .תגובה דומה מתרחשת
בגוף האדם ,כי התאמת השריר קובעת כמה אנרגיה יכול
השריר להחזיר.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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רוברטו מולר ,פוני אינטרנשיונל
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המחקר של  CBAבקשר לתכנון נעליים נמשך כמה “תכנון נעלי ספורט” .הייתי צריך להיזהר לא לחשוף מידע
שנים .למדנו כל מה שאפשר על כף הרגל כיחידה אנטומית חסוי ,אלא להתרכז בשיטות העבודה והמחקר בהן השתמשנו
ויחסי הגומלין שלה עם יתר חלקי הגוף .היה עלינו לתכנן כדי לתכנן נעלי ספורט.
ולבנות מתקן מיוחד על מנת למדוד את הכוחות שמשפיעים
ההרצאה הייתה מאד יעילה ואפשרה לחברת הביומכניקה
על הנעל ,כפי שסופר קודם .מתקן נוסף שפיתחנו היה רגל שלנו להציג כמה מהתכנונים המלהיבים והדינמיים שיצרנו.
מכנית שנשלטת על ידי מחשב .הרגל המכנית תוכננה לבצע המחקר שלנו למען חברת אדידס העניק לנו את הידע והציוד
הדמיה של לחץ על נקודות מסוימות ,אותן קבענו לאחר שאף חברה אחרת או אדם אחר לא היו יכולים להשיג.
מדידות קינטיות ביומכניות במהלך ריצה או הליכה.
אדם אחד שנודע לו על המחקר שעשינו לאדידס ושמע
כפי שנזכר קודם ,המצאנו מתקן ניסוי שיכול באמצעות את הרצאתי בכנס בפינלנד היה רוברטו מולר ,ארגנטינאי
מחשב ליישם דרגות לחץ שונות על חלקים מסוימים בנעל .שגר בניו יורק .קיבלתי ממנו טלפון זמן קצר אחרי שחזרתי
מטרתו של המתקן הזה הייתה לקבוע את הכוח ומאפייני מפינלנד .מיסטר מולר שאל על טכניקות המחקר שלנו ועל
התגובה של החומר ממנו הייתה עשויה הנעל .כל זה – מה שעשינו בתחום נעלי הספורט .אמרתי לו שהמחקר שלנו
בחלקים שונים של הנעל וכתגובה למגוון רחב של משכי זמן היה חסוי לחלוטין ומיועד לעיניו של הלקוח בלבד ,ואיננו
מתכוונים לשתף אותו במידע .הוא היה רגוע למדי כששמע
וכיוונים של כוחות.
את הצהרתי ,ושאל אם נוכל להיפגש ולדון בנושאים רלוונטיים
אפשר לתכנת את המכשיר להכפיל את הכוח המופעל
בשבילו ,בלי שהדבר יפגע באינטרסים של לקוחות אחרים.
ואת משך הזמן שהרגל מפעילה תוך כדי סוגים שונים של
כמובן שהסכמתי וקבענו להיפגש במעבדה שלנו במסצ’וסטס.
הליכה או ריצה .זה היה המכשיר היחידי בעולם שיכול היה
זמן קצר אחר כך הוא הופיע במשרדי .הוא היה לבוש
למדוד זאת.
בצורה אלגנטית ונימוסיו היו כשל דיפלומט דרום אמריקאי
לאחר מחקר ממושך על תנועות ההליכה והריצה סיפקנו או כאיש עסקים מצליח .הוא הציג את עצמו במבטא כבד (לי
לאדידס את הידע שהם דרשו ,וכן נתנו להם עצות רבות בקשר אין זכות לדבר על מבטא!) .באותו זמן היו לנו כמה ישראלים
לתכנון מחדש של נעלי הספורט שלהם .רבות מהעצות שלנו שעבדו עבורנו ב  CBAעל כמה פרויקטים .אחד מהם
יושמו בדגמים חדשים של נעלים שאדידס יצרו עוד שנים אחר היה אברהם מלמד ,איתו הייתי באולימפיאדת מינכן כזכור,
כך.
ועכשיו הוא היה סטודנט שלי לתואר שלישי באוניברסיטת
ב  ,1975היה כנס של החברה הבינלאומית לביומכניקה מסצ’וסטס .רוברט ברון היה ישראלי אחר שעבד במחלקת
ביאבאסקולה ,פינלנד .הוזמנתי לדבר שם על מחקר בנושא מדעי המחשב.
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מכתבים מחברת הנעלים פוני
מיסטר מולר ואנוכי ישבנו בחדר הכינוסים ודיברנו על רוצה ,אני עומד לחייב אותו פי שלש יותר מכל לקוח אחר ,כי
פרויקטים עתידיים עבור חברת הנעליים שלו .למעשה ,הוא יש לו רקע נאצי”.
אמר לי שהוא רוצה לבנות קו יצור חדש בחברה שלו ,פוני.
אחרי הפסקת הקפה פנינו לדון שנית בעסקים עם חברת
הוא מצא חן בעיני ,אבל היה לי רושם שהוא בן של נאצי פוני של מיסטר מולר .אחר כך הגיע הזמן לארוחת צוהריים.
לשעבר שברח לארגנטינה אחרי מלחמת העולם השנייה נסעתי עם מיסטר מולר בפולקסוואגן שלי לאחת המסעדות
כדי להימלט ממשפט בנות הברית .באחת מהפסקות הקפה המקומיות .הוא ישב לידי ומאחור ישבו שניים מחברי הצוות
מלמלתי לאברהם ורוברט בעברית“ :מולר הזה הוא בטח בן שלי .פתאום הוא פנה אלי בעברית מושלמת ושאל“ ,אז איך
של נאצי .הרי הרבה מולרים ברחו מגרמניה לארגנטינה אחרי הולך?”
בעבר כבר קרה לי לא פעם שדיברתי עם מישהו בעברית
המלחמה” .המשכתי ,עדין בעברית“ ,לא משנה מה הוא
וחשבתי שאני מדבר אנגלית .אבל אף פעם לא קרה שמישהו
עם רוברטו מולר ,פוני אינטרנשליונל.
דיבר איתי אנגלית וחשבתי שהוא מדבר עברית .הסתכלתי
סביב ונוכחתי לדעת שהשאלה הזאת הגיעה ממיסטר מולר,
האורח הארגנטינאי הנאצי שלנו .פניתי אליו ושאלתי“ ,האם
זה עתה דיברתי אלי בעברית?”
הוא ענה בעברית“ ,כן .למעשה עשיתי שלש שנים צבא
בארץ”.
“אתה יהודי?” שאלתי בתדהמה.
“כמובן” הוא ענה ,בעברית כמובן .אין צורך לומר שהייתי
מאד נבוך .שאלתי אותו אם הוא שמע מה שאמרתי לאברהם
ורוברטו במשרד“ .כמובן” ,הוא ענה .שוב בעברית.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הסתכלתי דרך חלון המכונית בעצים ובשמים של הוא השקיע בכמה חברות נעלים ,כולל חברת פוני ,וכן מכר
אמהרסט ,חושב איך יש לי כישרון להרוס הזדמנות עסקית לחברות נוספות רישיונות לייבא נעלים מקוריאה.
מבטיחה“ .אז מה עכשיו?” שאלתי אותו.
נסעתי לניו יורק כדי להיפגש עם מיסטר סנטר ,רוברטו
“מרגע זה אני מבין שנעשה עסקים מצוינים ביחד ונהיה
חברים טובים .כל זה בגלל הרקע שלך ,הידע ,המומחיות שלך
בביומכניקה והגישה הקרבית שלך! בבקשה תקרא לי רוברטו
ולא מיסטר מולר” .הוא צדק .נהינו חברים טובים ועבדנו
ביחד עוד שנים רבות.

וצוות המהנדסים שלהם .הכל הלך כשורה וסיכמנו על פרויקט
עבור נעלי פוני .היו יחסי גומלין טובים וחזקים בין החברות
שלנו וזה נמשך שנים .פיתחנו את הנעליים הכי פונקציונליות
בעולם עבורם .גם לפי המושגים של היום ,היה תכנון הנעליים
שלנו מושלם.

חברת פוני הייתה חלק מ CICT. (Consolidated
 . )International Trading Companyניהלנו איתם
משא ומתן על המחקר שהם רצו שנבצע עבורם .בראש
החברה עמד “מלך הנעליים” מיסטר ג’ונאס סנטר ,שהיה
עורך דין .בהתחלה התפלאתי איך בראש חברה כזאת עומד
עורך דין .אחר כך נודע לי שאחד מלקוחותיו שילם לו על
שירותיו המשפטיים בהעברת הבעלות על החברה לידיו.

היחסים ארוכי הטווח עם פוני ועם  CITCהניבו כמה
פרויקטים גדולים הקשורים לתכנון נעליים חדשות .פרויקט
המחקר הראשון שלנו עסק בנעלי כדור סל ונעלי טניס .לאחר
שניתחנו מה הם הכוחות הפועלים ומהם הביצועים הנדרשים
מהשחקנים ,תכננו נעליים אופטימליות עבור שני ענפי ספורט
אלה.

למרות שהחברה יצאה באותו זמן מהעסקים ,ומצבה היה
בכי רע ,הצליח מיסטר סנטר להחזיר לה את הסכם הבלעדיות
שהיה לה על יבוא כל הנעליים מקוריאה .באותן שנים,
בראשית שנות השבעים ,היו כמעט כל הנעליים מיוצרות
בקוריאה ,כך שזה היה צעד יוצא מן הכלל עבור מיסטר סנטר.
מאמר שפורסם בכתב העת הקנדי
http://arielnet.com/ref/go/1118

המחקרים עבור פוני ו  CUTCנמשכו כמעט עשור,
מ 1975עד  .1984אלפי זוגות נעליים נמסרו ל CBA
לבדיקה .מאות קבצי נתונים נבדקו במעבדה ,במשחקים
האולימפיים ובתחרויות ארציות .ל  CBAהיה בנק עצום
של נתוני ביצועים של ספורטאים ושל הנתונים הדרושים כדי
לייצר את הנעליים הטובות בעולם.

176

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

מאק ווילקינס במעבדה ,בודק נעליים מיוחדות לתנועת הסיבוב על הקרקע.
http://arielnet.com/ref/go/1120

ב  CITC 1981ביקשה מ  CBAלבצע עבורה עוד
מחקר .הם רצו שנייצר נעלי הליכה ונעלי בייסבול .בינתיים,
קיבלה  CBAתמלוגים על כל נעל שיוצרה על ידי פוני וחברות
אחרות הקשורות אליה .לפי החוזה קיבלנו  10סנט על כל
נעל שיוצרה ב  CITCבהסתמך על המחקרים שלנו.

יותר ,והיו לכך תוצאות בנפח השוק שלהן .מיליוני נעליים
שהגיעו מקוריאה נבנו לפי התכנון שלנו .זרם התגמולים איפשר
לנו לחדש ציוד ,כולל מחשבים משוכללים שקנינו למעבדה.
אן ואני לא היינו הטיפוסים שיבזבזו כסף על בגדים מהודרים
ומכוניות מנקרות עיניים .הכסף חזר ל  .CBAהשותף החדש
שלנו ,לארי גרהאם ,היה מרוצה שזו תפיסת עולמנו וזו צורת
ההתנהלות שלנו.

למרבה המזל ,נעליים תוצרת קוריאה היו עדין המקור
העיקרי לנעלי ספורט ,לפחות בשוק המאסיבי של ארה”ב.
חוץ משיפור מצבנו הכספי ,תרמו המחקרים שלנו גם
אדידס ופומה יובאו מאירופה ,כך שלא קיבלנו תגמולים
מחברות אלה .אבל המוצרים של שתי חברות אלו היו יקרים למוניטין שצברנו בכתבי עת מובילים בתחום .פוני ו CITC
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אישרו כל מאמר שכתבנו ,והם התקשרו ישירות לכתבי העת
והציעו להם לפרסם את המאמרים שלנו ,כי לדבריהם הם היו
מתאימים בדיוק לתחום העניין של הקוראים שלהם .זו הייתה
שיטת שיווק טובה לפוני.
אחד מכתבי העת היה כתב עת קנדי לנעליים .שם המאמר
היה “נעליים ממוחשבות” ,והוא התחיל בהצהרה זו:
איך בתודעה של האדם נכנס תחום התכנון והעיצוב של
נעלי ספורט למשהו שגובל במדע בדיוני ,אבל מבוסס על
עובדות מדעיות אמיתיות.
העבודה עם פוני העניקה לנו גישה לספורטאים מפורסמים
ועבדנו איתם על כישורי הביצועים שלהם ,יחד עם המאמצים
לתכנן וליצר להם את הנעליים הטובות בותר .חלק גדול
מהנעליים שיצרנו עזרו לספורטאים להגיע לשיאי עולם .אני
אזכיר כמה מהם.

נעליים עם סוליית גומות

באותו זמן היה מאק ווילקינס אחד מזורקי הדיסקוס
הטובים ביותר בארה”ב .נסענו לכמה תחרויות כדי לצלם את
הביצועים שלו בזמן אמת .לאחר עיבוד הנתונים וניתוחם,
הזמנו את מאק להיפגש איתנו במעבדה .כאן ביקשנו ממנו
שיחזור על פעולות זריקת הדיסקוס כשאנחנו מודדים את
הביצועים שלו באמצעות שני לוחות כוח ,EMG ,וחישובים
קינטיים .זה היה תהליך מעבדתי ארוך אבל הכרחי אם אנחנו
רוצים לתכנן למאק נעליים שיתאימו לביצועיו.
בזריקת דיסקוס הספורטאי מסובב את גופו ביותר מ 360
מעלות .זה אומר שעוצמת החיכוך ברגל המסתובבת ,במקרה
של מאק זו רגל שמאל ,צריכה להיות מינימלית .אבל ממש
לפני שחרור הדיסקוס מהיד ,אסור שהספורטאי יחליק קדימה
או אחורה .כל החלקה של נעל ,ולו הקטנה ביותר ,תגרום
לאובדן אנרגיה .אם לא יהיה איבוד אנרגיה ,ילך כל הכוח
לדיסקוס .זה יגרום כמובן לזריקה רחוקה יותר.

נעלי אצנים שמשפרות את מהירות הריצה

לאור זה תיכננו נעל שתגרום לתנועה קטנה ככל האפשר
של הרגל קדימה ואחורה ,אבל לא תמנע או תאט את תנועת
הסיבוב .בחינה זהירה של הנעל הניבה יצירת גומות זעירות על
הסוליה .הן יצרו חיכוך מינימלי בזמן סיבוב אך מנעו החלקה
בתנועה קדימה ואחורה .נעליים אלה תרמו למאק להגיע
לשיא עולמי בזריקת דיסקוס.
נעל אחרת שתיכננו לפוני הייתה נעל לאצנים (ספרינטרים).
לסוליה של הנעל זו היה טריז ,שגרם לעקב להיות מורם .זה

עיצוב נעל עם סוליה משתנה
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נעל העתיד ,מאמר שהתפרסם בכתב העת “”The Runner

http://arielnet.com/ref/go/1119

סיפק שני יתרונות לאצן .הראשונה הייתה לשנות את היציבה
ושיווי המשקל על ידי העברת משקל הגוף קדימה ,לכיוון
הבהונות .שנית ,על ידי הרמת תחתית הסוליה הרחק מהעקב,
יכול היה האצן לנצל את האנרגיה האלסטית האצורה בכף
הרגל ובפרקי הסובך (החלק האחורי של השוק) .כל אחד
מיתרונות אלה תרם חיסכון של כמה מילישניות בכל צעד
מצעדי הריצה .במרוץ של  100מטר ,זה יכול להתבטא ביתרון
של  300מילישניות .באותו זמן היו נעליים כאלה חוקיות.

הנעל הפופולרית ביותר שיוצרה על ידי פוני ,בהתבסס
על המחקרים שלנו ,הייתה נעל לריצה עם סוליה משתנה.
ה”משתנה” בשם הנעל משקפת שני חלקים בסוליה
שמתאימים לשתי דרישות שונות .הגומות העגולות או
הכפתורים ,על החלק החיצוני ועל הסוליה היו מיועדות
לבלימת זעזועים כאשר הנעל פוגעת הקרקע .הרכסים מתחת
לכף הרגל היו מיועדים להעניק תמיכה בשלב המגע עם
הקרקע ,כאשר הרגל מתגלגלת לקראת שלב הדחיפה .חלק
זה של העיצוב הגביר את התמיכה בקרקע בזמן שבו בלימת
זעזועים לא הייתה נחוצה.

לענפי ספורט בהם נדרשו בליטות ,השתמשנו בטכניקה
שלנו ליצור נעליים עם הבליטות במקומות האופטימליים.
במשך שנות המחקר עם פוני היו לנו הרבה תגליות לא
ענפי ספורט כאלה היו קפיצה לגובה ,קפיצה למרחק ,בייסבול
צפויות בקשר לנעליים ,למשל:
וגולף.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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נעלי האוויר של אריאל1974 ,

 .1אצנים לא זקוקים לזיזים( ,או “מסמרים” בנעליים) .והאלכסונית .הנעל צריכה להיות מותאמת בצורתה לעצמות
הדרישה לבולמי זעזועים היא מינימלית כי תנועת הגוף היא כרית כף הרגל ולעקב מבלי ליצור לחץ על גיד אכילס.
נמרצת ביותר וממזערת ביעילות את פעולת הנחיתה על
בנוסף ,שינוי משמעותי שצריך להתחשב בו עבור כל נעלי
הקרקע .הסוליה צריכה להיות מעוצבת כך שתגביר את האתלטיקה היה ההטמעה של עקב גבוה.
הדחיפה.
נראה שרוב היצרנים צמצמו את גודל הסוליה והעקב
 .2הצעד האיטי יחסית של הרץ למרחקים ארוכים במטרה להפחית את משקל הנעל .אבל ,אי אפשר לצמצם
והמספר הרב של מגעי הרגל בקרקע גורמים לחיכוך ולבולמי את שטח הסוליה אם אין חלופה מתאימה לבלימת זעזועים.
הזעזועים להיות חשובים ביותר .אנחנו ממליצים שגמישות
מערכת  APASבפעולה
הסוליה תאפשר תנועה של קימור חלק כאשר העקב נע כלפי
http://arielnet.com/ref/go/1177
מעלה.
 .3רצי שטח צריכים לנעול את אותן נעליים של רצים
למרחקים ארוכים ,עם שתי תוספות .בגלל האפשרות לדרוך
על בליטות כמו אבנים למשל ,על הסוליה לכלול יותר רכסים
כדי לחלק את העומס .ריצה בעליה גורמת לרוב המעמסה
ליפול על כרית כף הרגל .לכן על הסוליה להכיל יותר בולמי
זעזועים באזור זה.
 .4אצל הלכים אולימפיים נוחת העקב ראשון על
הקרקע ,והבהונות באוויר .כל זה קורה כשהרגל השנייה
מתרוממת מהקרקע .אין מצב ששתי הרגליים באוויר .התנועה
היא כמעט לגמרי אופקית .הסוליה הפנימית צריכה להיות
רכה כדי לאפשר מעבר חלק אל הבהונות .החלק העליון חייב
להיות מאד גמיש כדי להתאים לנחיתה של הקשת האורכית
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העקב צריך להיות מעוגל בחלק החיצוני של הנעל ,ומחודד
וקצת מוגבה בצד הפנימי.
בהתבסס על מחקרים אלה עיצבנו את הנעל המיטבית
להרבה ענפי ספורט .רעיון נוסף שהיה לי עזר לפוני להתאים
את הנעליים למגוון משתנים וסגנונות .אנשים שונים מאד זה
מזה בגובה ,משקל וגודל הרגל .למעשה מצאתי גם הבדלים
קטנים בין רגל ימין ושמאל ,לפעמים .איך אפשר להתגבר על
הבדלים אלה?
התשובה שלי הייתה “אוויר” .הרעיון בא מהגודל השונה
של הצמיגים שמתאימים לסוגים שונים של כלי רכב.
בהתבסס על כל המחקרים שערכתי במשך שנים ,הובהר
לי שספורטאים צריכים נעלי אוויר .נעל שיכולה להתאים את
עצמה לכוח ולמשקל במגוון פעולות תהיה בחירה מצוינת
לאדם שנועל אותה וכן לחברה שמייצרת אותה .בנוסף לכך,
אוויר יכול לספק את ההתאמה הנדרשת בגודל ובצורה .נעלי
אוויר יכולות להפחית את מספר הגדלים של הנעליים ,ולכן גם
להקטין את המחיר של ייצור הנעליים ולמנוע עודפים.

נעל העתיד

http://arielnet.com/ref/go/1122

בזמן המרוץ עצמו או התחרות עדיף באמת להשתמש בנעל
קלת משקל.
לספורטאי בזמן האימונים או לאדם הממוצע שרץ
למען בריאותו ,הפחתת משקל הנעל אינה הכרחית .עבור
הספורטאים ,משקל הנעל אמור להגן מפני זעזועים .עבור
אלה הרצים רק בסופי שבוע ,הנעל אמורה לתמוך ברגל כדי
להגן על מערכת השלד .אחרי הכל ,רוב האנשים רצים על מנת
לשרוף קלוריות .למטרה זו נעל כבדה עדיפה על פני נעל קלה.
זה הגיון ביומכני ישר.
גורם נוסף שיש להתחשב בו בנעלי ריצה הוא שהעקב של
האצן צריך להיות נמוך מהעקב של הרץ למרחקים .בנוסף,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בראשית שנות ה  70חשבתי על אפשרות נעלי אוויר
במטרה לבלום זעזועים .הצעתי את הרעיון להנס ברינק,
מיסטר פוגלר ואדי דסלר מאדידס באחד הדיונים הראשונים
שלנו .אדידס יצרו נעל עם בועות אוויר בתוך הסוליה ,האדידס
 ,72שהייתה נעל הריצה המוצלחת ביותר בעולם באותו זמן.
אבל אלה היו בועות אוויר מקריות ולא עוצבו על ידי תכנון
מדעי כדי לשפר את בלימת הזעזועים .אדידס לא קיבלו את
הרעיון של נעלי אוויר תוך שימוש בתהליך הדיאגנוזי שלי כי
זה היה יקר מדי והתבטא אחר כך במחיר המכירה.
מיד לאחר מכן הייתי היועץ של נעלי טייגר ,שהייתה אחת
מהחברות של  ,CITCכמו פני .הצגתי בפניהם את הרעיון
של נעלי אוויר ,באותה דרך בה הצגתי אותו בפני אדידס.
טייגר נטו לקבל את זה יותר מאדידס .כדי לבדוק את הרעיון
הכנו כרית מתנפחת זהה לחלק הפנימי של הסוליה שיכולה
להתנפח בהתאם לצורך הספציפי של הספורטאי .הכרית
הייתה בנויה עם שסתומים שיכלו להעביר אוויר מאזור אחד
לאחר .למשל ,אוויר באזור העקב יתמוך בנחיתת הרגל ואז
השסתום יאפשר לאוויר לזרום לחלק הקדמי ולאזור האצבעות
כדי לאפשר ניתור לצעד הבא .זרימה זו של אוויר דרך שסתום
חד כיווני מאפשר פעולה דינמית של תנועת הספורטאי ,יותר
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הנעליים המתנפחות כפי שהופיעו ב”ספורט אילוסטרייטד”.
אבל הוצאות אחרות חשבו שזה רעיון טוב .למשל The
מאשר רכסים או כיסי אוויר קבועים במקומם .הכנו הרבה
אבטיפוסים בהתאם למקום ברגל עליו נוחת הספורטאי .חלק .Runner
מהספורטאים נפלו על העקב וחלק על כרית כף הרגל או
מפעל עצמאי היה מעוניין לייצר את נעלי האוויר בשבילי.
האצבעות .ניסינו לקבוע את המקום המתאים ביותר לכרית
לנעל הייתה כרית אוויר מיוחדת שהייתה בנויה בתוך
האוויר בהתאם לתנועת הריצה של הספורטאים .ואז ניסינו הסוליה ,ואיפשרה לנפח אוויר או להוציאו דרך שסתום בחלק
לבחון את תגובת כרית האוויר בתןך הנעל כשאנו משתמשים האחורי של הנעל .זה היה רעיון פנטסטי ועיצוב נעל אדיר.
ברגל המכנית ובמכשיר המבחן ההידראולי על לוח הכוח .בכל זאת ,עלות הייצור הייתה חריגה ביחס לנעל ללא אוויר.
לענפים שונים היינו צריכים להשתמש במרקמים שונים .אחרי במשך השנים לא מצאנו יצרן נעליים שהסכים לייצר נעלי
שמיקמנו את כרית האוויר והשסתום ,הכרית נבנתה בתוך אוויר כאלה .אז ,נעל הספורט הטובה בעולם גוועה ,כמו
הסוליה .לכל נעל היה שסתום חיצוני לשחרר אוויר או לנפחו שהרבה רעיונות טובים נמוגו .הכל על מזבח הכדאיות .אני
כפי שנדרש על ידי הספורטאי .זה מאפשר התאמה של הנעל עדין חולם שבעתיד תהיה חברה ליצור נעליים שתרצה להרים
לספורטאי ,לענף הספורט ולגודל .זה גם מוריד את הצורך בכל את הכפפה ולייצר נעליים כאלה.
כך הרבה גדלים שונים של נעליים .מלבד זאת – זה מאפשר
יצור נעליים ממוחשב
להתאים את הנעל לכל רגל.
http://arielnet.com/ref/go/1123
עבדתי עם נעלי טייגר הרבה לפני שחברת נייק הייתה
קיימת .לא הייתי היועץ היחידי שלהם .יועץ נוסף היה בילי
בווארמן מאורגון .לבסוף הוא עזב אותם וייסד את חברת נייק.
מאוחר יותר הצטרף אליו פיל נייט והחברה החלה להמריא.
כאשר המידע הופיע בעיתונים הרבה אנשים צחקו על
הרעיון .שאלו אותי לעיתים קרובות“ ,גדעון ,האם זה אומר
שעליי לקנות שלוש נעליים ,למקרה שלאחת מהן ייצא האוויר
והיא תהיה שטוחה פתאום? או האם עלי לרוץ עם משאבה
צמודה כדי לנפח אוויר?” ספורט אילוסטרייטד פרסמו את
הקריקטורה שמופעה בהמשך.
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באותו זמן התחיל המוניטין שלנו להתפשט בעולם.
הטלפון לא הפסיק לצלצל .פנו אלינו חברות רבות ליצור
נעליים שביקשו את עזרתנו בתכנון .אחת מהן הייתה חברת
בראון מבוסטון ,הם ביקשו שנעזור להם לתכנן ולעצב נעלי
אחיות .ידידנו מספלדינג ביקשו עזרה בתכנון נעליים רגילות,
לאדם הממוצע .חברת יונירויאל ביקשו עזרה בשיפור נעלי
כדורסל ,וד”ר שול חיפשו מחקר שיסייע בשיפור הסוליות.
עבדנו על הפרויקטים הנעליים ,כשקיבלתי שיחת טלפון
בבית בשעת לילה מאוחרת .האיש בצד השני הזדהה בשמו
אך הוא לא היה מוכר לי .הוא שאל שאלות רבות על ניתוח
ביומכני .לפי השאלות חשבתי שזה אחד הסטודנטים שלי.
הבטחתי לו שלכל השאלות תהיינה תשובות עד סוף הסמסטר.
אן הסתובבה במטבח והקשיבה לצד שלי בשיחה .הרגשתי
מבולבל ובסוף העזתי לשאול עם מי אני מדבר .חזרתי על
השם בקול רם כדי שאן תשמע“ ,ג’ורג’ אלן מהרדסקין”.
עיניה של אן נפערו לרווחה ,והיא ציינה שהוא היה מאמן
הפוטבול הראשי .להגנתי אומר שאני נמשכתי יותר לכדורגל
כמו שמשחקים בארץ ,פחות לפוטבול אמריקאי .מעבר לכך,
לא היה לי מושג על שמות ,קבוצות ומאמנים .הגבתי לדבריו,
“האם אתה איזה סוג של מאמן?” .תגובה זו כמעט הפילה
את אן לרצפה .היא הייתה אוהדת שרופה שלהם .אבל לא
גרסה מוקדמת של הנעל המתנפחת
נראה שזה עשה אותו רושם על המאמן אלן .הוא ענה שהוא
אכן המאמן הראשי והוא מזמין אותי לבקר במתקן האימונים
טסנו ,אן ואני ,לוושינגטון .אחד העוזרים הסיע אותנו
שלהם בוושינגטון .DC
מהמלון לפגישה .היה לנו דיון ממושך עם המאמן אלן והוא
היה נלהב לפרויקט שסיכמנו עליו בדבר ניתוח ביצועי השחקנים
עיצוב נעל
הבועטים בקבוצתו .לאחר מכן חזרנו לאמהרסט .הפרויקט
היה קצר והשלמנו אותו מהר .שלחנו לו את התוצאות ,והוא
שלח לנו בחזרה צ’ק בתוספת מכתב מרגש ,בו הביע תקווה
להמשך שיתוף פעולה בעתיד.
בנוסף לכל המחקרים שעסקו בנעליים CBA ,משכה אליה
פרויקטים נוספים .יום אחד קיבלתי טלפון ממאמן ששאל מה
דעתנו על כישורים של שחקני בייסבול .התברר שהוא היה
מצוות המאמנים ועבד על הזריקות והחבטות של שחקני קנזס
סיטי רויאלס .הוא האמין שחובטי הבייסבול צריכים באופן
קבוע להחליף את הכיוון אליו הם מסתכלים ממבט הצידה
למבט קדימה לפני שהכדור נזרק אליהם .יכולתו של החובט
להחליף את כיוון מבטו ,ויכולתו לפגוע בכדור ,זה מה שיקבע
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בסופו של דבר את הצלחת החבטה שלו .למאמן הייתה סוללה
של מבחנים שכל השחקנים נבחנו בהם ותרגלו במטרה לשפר
את מיומנותם לפגוע בכדור .תכננו פרויקט מחקר לקבוע את
הקואורדינציה בין הזורק והחובט.
במחקר זה התרכזנו קודם כל בסטיב בוסבי ודונג בירד,
שהיו שניהם זורקים של הקנזס סיטי רויאלס .המטרה הייתה
לבחון את דגמי התנועה בזריקת כדור מהיר וכדור מקושת
ולהעריך את תגובת החובט לשתי צורות זריקה אלו .קבוצת
 KCרויאלס ארגנה לנו סרט משנת  1973בו שחקו נגד
ניו יורק יאנקיז .תכננו שיטה מיוחדת של צילום תוך שימוש
במראות ,כך שבכל אירוע זריקה יכולנו לראות את הזורק
והחובט באותו פריים .בצורה זו יכולנו להתאים את תנועותיו
של הזורק לאלו של החובט.
כפי שכבר הזכרנו ,זה קרה לפני היות הצילום הדיגיטלי.
צילמנו ולקחנו את הסרטים לעיבוד באמהרסט .אני חייב
להודות שלא היה לי מושג מי ניצח ,וזה גם לא עניין אותי.
התמקדתי רק במשימה של ניתוח התנועה שלקחנו על
עצמינו .בימים שבאו אחר כך עשינו ניתוח ביומכני לשני
הזורקים .במקביל התרכזנו גם בשני החובטים ,לראות איך הם
מסתכלים על הזורקים ומנסים לחבוט בכדור שנזרק אליהם.

המאמן ג’ורג’ אלן

התוצאות הראו שבוסבי הפגין שימוש נפלא במפרקי גופו.
האטת השוק והירך שלו באופן פתאומי ממש לפני שחרור ברגל הקדמית במלוא הפוטנציאל שלה .הוא היה חזק מבירד
הכדור תרמה למהירות הכדור והיד .בוסבי השתמש בשריר ב  25%בכוח ובכיוון הזריקה .בירד צריך היה לחזק את גופו.
הברך שלו במהלך הזריקה כמו גם ברגלו הקדמית באפקט
בנוסף ,קבענו שפעולת הזריקה של שניהם תלויה בכוח
מושלם .אבל הייתה לו נטייה לאבד את התנופה ממש לפני ובעיתוי של מפרקי פלג הגוף התחתון .עם רגליים וגו חזקים,
שחרור הכדור ,כשזרק כדור מהיר.
יכול הזורק לשתול את רגלו הקדמית שתעצור בפתאומיות
הניתוח הביומכני של דונג בירד הראה שלמרות היותו את התנועה של הגוף קדימה .הכוח יעבור ליד ,למרפק ולכדור
יעיל מאד ,הוא לא השתמש במפרקי גופו כמו שעשה בוסבי.
שייזרק במהירות .כמו מכונית שמתנגשת בקיר ,שגורמת
הוא יצר את אותה האטה כמו קודמו ,אבל עם פחות עוצמה.
לנהג שאינו חגור להיזרק מבעד לשמשה הקדמית ,כך בלימה
בירד לא היה פתאומי באותה מידה בשחרור הכדור וזה גרם
פתאומית של הגוף עם הרגליים והגו מאפשרת לאנרגיה
לדגם תנועה פחות יעיל .בנוסף ,הוא לא הצליח להשתמש
לעבור אל הכדור.
כיאות בשרירי הברך שלו.
בהשוואת עוצמת פשיטת המרפק של שניהם יכולנו
לקבוע שבוסבי היה החזק בין השניים .על בירד היה לחזק את
מפרקי פלג גופו העליון כדי להגביר את מהירות היד הזורקת
שלו .רצף הזריקה של בוסבי היה כמעט מושלם .הוא השתמש

כעת השחקנים ומאמנם הבינו יותר על עצמם כשחקנים
ועל המורכבות של הזריקה .בנוסף ,למאמן יש יותר מידע כדי
לעזור לחובט .כמו עם רוב הפרויקטים של  ,CBAנאסף יותר
מידע מאשר מישהו דמיין שייאסף לפני שהמחקר החל.
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הבית שלנו על האגם ברחוב פול ,בלצ’רטאון ,מסצ’וסטס
היה תשוש לגמרי .כמה ימים אחר כך למדתי שהוא ארז את
המזוודה חודש לפני הטיסה ,והגיע לשדה התעופה בלוד 6
שעות לפני מועד ההמראה .זה היה מתאים לאישיות שלו
להתכונן בקפדנות.

באותו זמן החליט אבי ,משה ,לטוס לאמריקה לבקר אותי.
הוא תכנן לנחות ב  JFKאחר צוהריים אחד באביב .1975
הייתי עצבני מאד לקראת הביקור שלו .רגשות שליליים
וחיוביים כאחד הלכו בתוכי מכות .מצד אחד ,ציפיתי להראות
לו בגאווה את ההישגים שלי באקדמיה ,בעסקים ,ובחיי
לבסוף הגענו לרחוב שלנו .פילסנו את דרכינו בתוך הירוק
האישיים .למרות כל הישגיי ,לא יכולתי להשתחרר מהצל של של ניצני העלים שעל העצים ועברנו כמה כתמים חומים
חוויות הילדות שלי ,ההתעללות שלו והזלזול שלו בכל מה שבלטו על פני הכביש יותר מהמטליות הקטנות של השלג
שאי פעם רציתי להשיג .בכל זאת ,אן ואני התכוננו לביקורו הנמס ,ואבי שאל בקול מאד קטן “ ,איפה בית העצים שלך?”
בצורה הטובה ביותר שיכולנו.
הייתי מאד מבולבל למשמע השאלה ,ועניתי“ ,איזה בית
נסענו לניו יורק בפולקסוואגן שלי .בתוך הטרמינל עצים?”
הבטתי בחוסר סבלנות בדלת הכניסה ממנה יצאו הנוסעים
ההסבר שלו היה שמאחר ואני גר ברחוב הבריכה Poole
שנחתו זה עתה ,מסתכל על כל מי שעבר בה .לאחר הרבה  ,Roadופירוש הדבר לפי הבנתו היה שאני גר בתוך המים,
זמן הופיע אבי סוף סוף בדלת .הוא נראה עייף וקודר אחרי אז ביתי חייב להיות על עצים כדי להישאר יבש .המילים
הטיסה הארוכה .הרבה שעות אחר כך ,אן התוודתה בפני נעתקו מפי! פנינו לרחוב שמקיף את האגם והנה לפנינו הבית
שהיא הופתעה מאד לראות אותי ניגש לאיש הקטן שנפלט הקטן ,החמוד והאדום שלי ,בשולי גבעה קטנה ,משקיף לאגם.
בקושי מאולם המכס ,גורר אחריו מזוודה ענקית .ההנחה שלה למרות שאבי לא הזכיר זאת אף פעם שנית ,אני בטוח שהוא
הייתה שאני בטח רוצה לברר כמה נוסעים ממתינים עוד בתור נשם לרווחה כשנודע לו שלא יצטרך לטפס בסולם כדי להגיע
אצל המוכסים .היא לא תיארה לעצמה שהגבר הגדול והשרירי אלי הביתה.
שהיא מכירה יכול להיות קרובו של האיש הקטן והשביר עם
ככל שהתקדם ביקורו ,אבי למד להנות מהשקט והיופי של
המזוודה הגדולה.
הבית בתוך הטבע ,על שפת האגם .הוא היה אדם שקט עם
הצגתי את אן לאבי ,והבנתי עד כמה שניהם מתרשמים
זה מזו .לקחתי את מזוודתו של אבי והלכנו משם .היו לנו
עוד ארבע שעות נסיעה כדי להגיע לאמהרסט ,ולאבי זה בטח
היה קשה במיוחד אחרי  14שעות טיסה שעבר .אבי המסכן
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

מחשבות ורגשות מסובכים .הוא גילה כישרונות אומנותיים
מפתיעים שלא היו ידועים קודם .איש לא עודד אותו קודם
לפתח את יכולותיו האומנותיות וימי העבודה שלו כילו את
כל זמנו.
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במשך ביקור זה הבנתי כמה מעט ידענו אחד על השני .אבי
לא הבין באמת מהי העבודה שאנחנו עושים ב  .CBAהוא
“מי לא הגיע?” שאלתי.
נכח בשיעורים שלימדתי באוניברסיטה ,הסתכל על המאמרים
“האיש השני” ,הוא ענה.
שכתבתי או שנכתבו אודותיי ,וחקר את דיפלומת הדוקטור
“איזה איש שני? על מה אתה בכלל מדבר?” הייתי
שהייתה ממסוגרת על הקיר .קשה היה לקבוע אם הוא מופתע,
מזועזע ,מפוחד או גאה .הוא הסתכל על הכל ולא אמר דבר .מבולבל ונדהם ,אפילו קצת מודאג בשלב הזה.
למרבה הצער ,עבור שנינו היה העבר גדול מהעתיד.
עם אבא שלי בוושינגטון הבירה
פרויקט מעניין אחד הופעל בימי הביקור של אבי .לשכת
המסחר של ארה”ב פיקחה על מכון התקנים הלאומי .בשנה
הקודמת פנה אלינו מכון התקנים ושאל על נוהלי המבחנים
שלנו ומה הן התוצאות שאנחנו יכולים לספק.
לאחר שיחות מקיפות עם הצוות המקצועי ,הוזמנתי
לוושינגטון הבירה .נשאלתי על סוגי המחקרים שאנחנו
עורכים ,שהיו ייחודיים והתאימו למוצרים שהם היו צריכים
לקבוע להם סטנדרטים .התבקשתי להציג את השיטות בהן
אנחנו משתמשים על מנת למדוד ביצועים אנושיים בספורט,
בתעשייה ,ובפעולות יומיומיות.
בנוסף ,התבקשתי להראות כמה מהמחקרים שביצענו
וכמה מכשירים בהם נעזרנו כדי לנתח מוצרים או ביצועים.
לאחר הצגת דברים זו ,יכולנו להתרכז במחקר שהם ביקשו
שנעשה עבורם.
אן ואני הבנו שזו הזדמנות פז בשבילנו להראות לאבי
את וושינגטון וכל אוצרות התיירות שבה .מלבד זאת הוא יוכל
להיות נוכח באחת ההרצאות שלי ,בה אני מציג בפני מכון
התקנים הלאומי את עבודתנו.
לאחר טיסה קצרה מהרטפורד נחתנו בוושינגטון ,עיר
הבירה של ארה”ב .התאכסנו במלון הייאט ,שהיה מלון
מפואר וקרוב למרכז העיר .הוא היה קרוב גם למקום בו הייתי
צריך להרצות למחרת בבוקר .לאחר ארוחת הערב עלינו
לחדרינו .אן ואני השתכנו בחדר אחד ,ואבי בחדר הסמוך.
למחרת בבוקר הקשתי על דלת חדרו .דבר לא קרה .סובבתי
את הידית ונוכחתי לדעת שהדלת לא הייתה נעולה .אבא שלי
ישב על אחת המיטות ,לבוש באותם בגדים בהם היה לבוש
אתמול בערב.
שאלתי אותו“ ,אבא ,איך ישנת?”
“לא ישנתי” ,הוא ענה.
“למה לא?”
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אבי הצביע על המיטה השנייה בחדר .כמו בכל חדר מלון
היו כאן שתי מיטות .אבי מעולם לא ישן במלון מהודר בעבר,
ולא העלה על דעתו שיכול להיות שיתנו חדר עם שתי מיטות
לאדם אחד .זה היה מעבר לדמיונו הפרוע ביותר .למה להציע
מיטה שנייה אם אף אחד לא הולך לישון בה? אף מלון לא
יכול להיות כל כך טיפש כדי לעשות דבר כזה .למרות שהיה
בן  75שנים באותו זמן ,אבי הגיע לישראל מפולין בשנות
ה 20של המאה הקודמת ,ומעולם לא התארח במלון ברמת
לוקסוס כזאת כמו ההייאט .לרוע המזל היינו צריכים להמשיך
מכתב תשובה ממכון התקנים
בלוח הזמנים הרגיל שלנו ,למרות שאבי לא ישן בלילה .למרות
עייפותו הוא התעניין מאד בהרצאתי ובשאלות ובתשובות
בילינו למחרת במוזיאון סמית’סוניאן .האגף האהוב
שאחריה .בהחלט היה לו מעניין לראות את בנו עובד ומחליף עליו היה “תעופה וחלל” .המילים נעתקו מפיו כשניתנה לו
רעיונות עם מדענים ופקידי ממשל.
ההזדמנות לגעת ממש בטיל ובספינת החלל שהגיעו לירח.
שלא במפתיע ,הוא היה עייף מאד בסוף היום .באותו לא היה לו עניין לבקר במוזיאון ההיסטורי ובעתיקות המוצגות
שם .הוא רצה רק לראות את התצוגות המדעיות החדשות.
לילה הוא ישן היטב ,כשבגדיו על המיטה הריקה שלידו.
למרות שלא היה לו ניסיון בטיולים בעולם ,הוא היה מאד
מתקדם בהתעניינות שלו בטכנולוגיה המודרנית .העתיד מאד
מכתב למכון התקנים
משך אותו ,העבר  -בכלל לא.
שנים אחר כך ביקרתי את אבי בדירתו בישראל .לאחר
הביקור הלכתי ברחוב ופגשתי את אחד משכניו של אבי.
דיברנו קצת על חיי באמריקה והשכן סיפר לי על רשמיו של
אבי מהביקור באמריקה וממני .לאחר שחזר לארץ הוא תיאר
את הבית שלי ,את הנוף הנפלא של ניו אינגלנד ,ואת הנסיעה
לוושינגטון .ההפתעה הכי גדולה הייתה הפגישה במכון התקנים
הלאומי“ .לא תאמינו ,הבן שלי גדעון מדבר עם אנשי הממשל
בוושינגטון .זה שהוא דיבר אני יכול להבין ,אבל לא יכולתי
להאמין שהם גם הקשיבו לו!”
לאחר ההרצאה שלי לפני אנשי מכון התקנים ,דיברנו על
כמה דברים שהם היו זקוקים להם וביקשו שנעשה .שיחה זו
הניבה כמה מהמחקרים המעניינים ביותר שעשינו .פרויקט
מחקר אחד עסק בתכנון מחדש של קופסאות גפרורים
“מתקפלות”.
הכיסוי שעל הקופסאות המתקפלות שימש כמצע
לפרסומות החל מ  ,1894שנתיים אחרי שהן נרשמו כפטנט.
מאז קסמו הקופסאות האלה לאנשים שנהנו לאסוף אותן
כתחביב .היסטוריונים רבים מצביעים על אופרת מנדלסון
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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כמי שהתחיל להשתמש בקרטון של הקופסאות המתקפלות הקטשופ ולקבוע אם הפרופורציות של צורה זו היא בטיחותית
כפרסומות .אנשיה כתבו פרסומות בכתב יד על קופסאות או לא והאם צריך לתכנן כלי קיבול אחר.
חלקות של חברת בינהמטון מארץ’ ב  1893ו .1894 .
גם הפעם הסיבה לכך שפנו אלינו הייתה ריבוי תאונות.
מאוחר יותר התחילו חברות נוספות ללכת בעקבות האופרה .באופן מפתיע היו הרבה פציעות מבקבוקי קטשופ שהחליקו
הפרסומות הבאות כבר היו מודפסות.
מידיהם של אנשים שניערו אותם כדי לגרום לקטשופ לזרום
כאשר פנו אלינו ממכון התקנים ,העיצוב של קופסת
גפרורים מתקפלת כלל כיסוי מתקפל שבו בגפרורים ערוכים
בשורה בפנים מעל רצועה של חומר מחוספס כלשהוא .היו
פרסומות על הכיסוי ועל הצד האחורי של הקופסה .אלה
היו פרסומות של מלונות ,מסעדות ,ומגוון גדול של מוצרים.
הכיסוי הקדמי נפתח כלפי מעלה וחשף את שורת הגפרורים,
כמו פרח שנפתח בגן.
הגפרורים היו עשויים כשקצה אחד שלהם היה מכוסה
חומר כימי בעל יכולת להתלקח על ידי חיכוך מהיר במצע
מתאים .כדי להשתמש בגפרור צריך היה לתלוש אחד מתוך
השורה ,לסגור את הכיסוי ,להעביר במהירות את ראש הגפרור
על הרצועה ולגרום לו להתלקח.
הסיבה שבגללה פנו אלינו הייתה שלעיתים קרובות
התלקחו שריפות כתוצאה משימוש בקופסאות אלו .כאשר
היו בקופסה פחות מ  5גפרורים ,הרצועה המחוספסת הפכה
חלקה מרוב שימוש ,וקשה יותר היה לגרום לגפרור להתלקח
על ידי חיכוך בה .אנשים ניסו להדליק את אותו גפרור פעם
אחר פעם .הגפרורים עצמם היו עשויים קרטון ,והפכו לרכים
כאשר השתמשו בהם שנית ושלישית ,וכתוצאה מכך מי
שרצה להדליק גפרור כזה אחז בו באצבעותיו קרוב לראש
הגפרור ,וכשהצליח להדליק בסוף היה נכווה לעיתים קרובות
באצבעות .במקרה כזה הוא היה שומט את הקופסה מידיו
וגורם לשריפה.
לאחר מחקר ביומכני הגענו לשתי המלצות :לבנות את
הגפרורים מחומר נוקשה יותר ,לא מקרטון שהופך לרך וגמיש
אחרי כמה ניסיונות הדלקה .דבר שני – לשנות את החומר
שעל הרצועה למשהו מחוספס וחזק יותר ,שלא יישחק עם כל
חיכוך גפרור בו .שינויים אלה ,כך קיווינו ,יפחיתו את הסיכוי
שאנשים ישרפו את אצבעותיהם ויגרמו לשריפות.
מכון התקנים פנה אלינו בעוד בקשה ,שנראתה לנו
בהתחלה מוזרה משהו ,אבל במהרה הבנו שיש לזה קשר
לבטיחות .המחקר אמור היה להעריך את הצורה של בקבוקי

החוצה .זה כמעט לא קרה כאשר הבקבוק היה חדש ונתפח
זה עתה .במקרה זה הבקבוק היה בטמפרטורת החדר וכן
הקטשופ ,והזרימה של הקטשופ מהבקבוק הייתה קלה .אבל
כשמישהו לקח בקבוק זכוכית עם קטשופ מתוך המקרר,
התוצאה הייתה אחרת.
בדרך כלל ,כאשר מוציאים בקבוק מהמקרר ומניחים
אותו על השולחן הוא עובר מאזור קר מאד לסביבה חמה
בהרבה .הדחיסות של הקטשופ בבקבוק עולה ,וגורם נוסף
הוא הצוואר הצר מדי של הבקבוק .זה גורם לכך שהקטשופ
לא זורם בקלות הפעם .הקטשופ הקר נוזלי פחות .והוא
מתנגד לזלוג החוצה מהבקבוק .התגובה הכמעט אוטומטית
היא ניסיון לנער את הבקבוק בחזקה כדי לגרום לקטשופ
לצאת ,או להכות בכף היד השנייה על תחתית הבקבוק .לרוע
המזל ,הבקבוק נעשה חלקלק כאשר מוציאים אותו מהמקרר
לטפרטורת החדר ,וניעור חזק מדי גורם לו לפעמים לעוף כחץ
מתוך היד האוחזת בו .למכון הגיעו מקרים רבים של הורים
שאיבדו שליטה על בקבוקי הקטשופ וגרמו לפציעת ילדיהם.
מכתב מקימברלי קלארק
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לאחר הניתוח שערכנו לבקבוקי הקטשופ ,היו לנו כמה
הצעות .מדוע לא להחליף את צורתו של הבקבוק או להשתמש
בבקבוק מפלסטיק? אבל ,אחד מהמחקרים שערכנו הראה
שאנשים מתעקשים שלקטשופ יש טעם טוב יותר כשהוא
בבקבוק מזכוכית בהשוואה לבקבוק מפלסטיק .זה גורם שכל
יצרן קטשופ צריך להתחשב בו.
המלצה נוספת שלנו ליצרני הקטשופ הייתה לעשות
בקבוקים עם פתח רחב יותר ,מה שיאפשר זרימה שוטפת של
המוצר החוצה ולא יצריך פעולת ניעור נמרצת .אין פלא שהיום
רוב בקבוקי הקטשופ עשויים מחומר פלסטי גמיש ולחיץ.
פרויקט שלישי עם מכון התקנים עסק ברצפות החלקלקות
במטבחים ובמסעדות .המחקר עסק ב”מצבי החלקה ונפילה”
בין הנעל והמשטח עליו דורכים .רצפת המטבח היא בדרך
כלל חלקה כדי שיהיה קל לנקות אותה .אבל ,מאחר ומזון
ונוזלים נשפכים עליה לעיתים קרובות ,הרצפה רטובה כמעט
תמיד .העובדים נושאים איתם מגשים עם צלחות מלאות
מנות ,או מפנים צלחות וכלי אוכל לאחר הסעודה .השילוב
של זה ורצפה רטובה וחלקה מזמין נפילות ,לפעמים .מצד שני,
הרצפה במסעדה עצמה מכוסה לעיתים קרובות בשטיחים.
אדם שעובד במסעדה צריך לנעול נעליים שמתאימות היטב
לשני סוגי המשטחים ,ויחד עם זאת נראות ייצוגיות( .הזכרתי
את הפרויקט הזה קודם ,בעמוד .)7
פרויקט זה התאים היטב לטכניקה שלנו שכללה צילום
העובדים בפעולתם בוידיאו ,וכמו כן שימוש בלוחות הכוח
ההידראוליות למדידת פרטי ציוד על החומר ממנו עשויות
סוליות הנעליים .הגשנו את התוצאות שלנו למכון התקנים
והם יכלו לקבוע תקנים (סטנדרטים) לסביבות עבודה
במסעדות .מלבד ההמלצה על הנעליים ,הצענו גם שבאזורים
חלקים במטבחים ,כדאי להשתמש בשטיחונים בעלי חריצים.
שטיחונים אלה ימנעו החלקה כאשר הם רטובים ,ואפשר יהיה
לרחוץ אותם בסוף יום העבודה ולשמור על האזור נקי וסניטרי.

מתקן בדיקת הפדים ,פדים עם חיישנים זעירים
שמודדים את הלחץ בתוכם.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בעודנו עובדים על הפרויקטים של מכון התקנים קיבלנו
טלפון .האישה בצד השני של הקו שאלה אם החברה שלנו
יכולה לנתח מתאר של גוף .היא התקשרה מקימברלי-קלארק
בנינה ,וויסקונסין .אמרתי לה שאנחנו יכולים למדוד כל שטח
שיש לו ממדים ,בלי קשר לשאלה אם הוא שייך לגוף אנושי
או אחר.
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“האם תוכלו למדוד את מתאר האף על הפנים?” שאלה
האישה.
“אנחנו יכולים לנסות” ,עניתי ,קצת מוטרד מהשאלה.
הזמנו אותה למעבדה שלנו באמהרסט .האישה הייתה ד”ר
אליין ג’בלי .בצירוף מקרים מוזר התברר לנו שהיא התגוררה
בעיירה קטנה לא רחוק מאמהרסט לפני שעברה לוויסקונסין.
שוחחנו קצת על חוויות משותפות מהאזור ,מסעדות ופקקי
תנועה ,ואז ניגשנו לעניין שלמענו התכנסנו.
להפתעתנו המידע שהיא נזקקה לו לא היה קשור לפנים
או לאף .התברר שהיא רצתה לשפר את המוצרים הקשורים
להיגיינה נשית .מאחר ולגוף האישה יש צורה וממדים שאינם
אחידים לאורך זמן ,והצורה גם משתנה עם התנועה הטבעית
של האישה ,מוצרי ההיגיינה הקיימים בשוק היו לעיתים
קרובות פחות יעילים ממה שנדרש .מטרתה הייתה לברר אם
הצורות השונות של גוף האישה ותנועותיה גורמות למוצר
להשתנות בדרך קבועה ואחידה .אם אפשר לעשות מוצר
שיתאים טוב יותר ויהיה יעיל יותר ,אז החברה והלקוחות שלה
יהיו מרוצות יותר .ללא ספק זה היה אתגר שונה ויוצא דופן
עבור החברה שלנו.
היו כמה דרכים להתמודד עם השאלות שהועלו .דרך אחת
הייתה למדוד את המוצר עצמו בשלושה ממדים .השנייה
הייתה למדוד איך המוצר משנה את צורתו תוך כדי רצף
התנועות של האישה שלובשת אותו.
ראשית כל היה עלינו למצוא שיטה למדוד בצורה כמותית
את המוצר בשלושה ממדים .זה לא נעשה קודם ,והתמודדנו
עם אתגר ממשי .למזלנו היו לנו מהנדסים ופיזיקאים מוכשרים
מאד שיכלו לתכנן מתקן בוחן סטטי שמדד כל פד בצורה
כמותית ותלת ממדית .הם תכננו מסגרת כיול ,שהפד הונח
במרכזו ,שאיפשר חישוב של כל הזוויות מכל כיוון .התמונה
של המתקן מופיעה למטה.

המחשב החדש והציוד האלקטרוני
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משימה בנפרד ,סכמנו את כל מבחני התנועה לפני שבדקנו
את המוצר שנית .מצאנו שהישיבה והקימה ממנה הם שגרמו
לשינוי הצורה הגדול ביותר .עם שינוי הצורה ירדה היעילות
של המוצר .התוצאות הועברו לד”ר ג’בלי והיא הייתה מאד
מרוצה מהן.
לאחר המבחנים הללו הוזמנו לנינה ,וויסקונסין ,כדי להציג
את השיטות הביומכניות שלנו .לאחר ההרצאה ,התבקשנו
להעריך גם את הפרוצדורה של בדיקת חיתולי התינוקות שהם
מייצרים .הדרך שלהם לבחינת איכות החיתולים הייתה להזמין
נשים מהסביבה עם התינוקות שלהן .כל ילד חותל בכמה
סוגים של חיתולים של החברה .עבור כל חיתול נשאלה האם
אם נראה לה שהילד מרגיש בנוח.
הצענו להם להעריך זאת בדרך יותר מדעית וכמותית.
הם צריכים לצלם את הילד הולך בלי חיתול ,ואחר כך לצלם
אותו הולך כשהוא לובש חיתולים שונים .אפשר להסתיר
את זהותו של התינוק כדי לא לפגוע בפרטיות .אחר כך
לבצע ניתוח ביומכני של ההליכה בעירום מול ההליכה עם
החיתולים השונים .כך יוכלו לקבוע באופן כמותי את איכות
ההליכה של התינוק עם החיתול ולא להסתמך על חוות דעת
לא אובייקטיבית שמבוססת על תצפית .הבנו שהם ביצעו עוד
מבחנים מבוססים על שיטות אובייקטיביות יותר בהסתמך על
המלצתנו.

לאחר מדידה כמותית בשלושה ממדים של כל מוצר
שהיה מעורב בבדיקה ,המשכנו עם מבחנים לקבוע את שינויי
הצורה .משימות מיוחדות תוכננו שיתאימו לכל אישה ויכולים
להיות העתקים אחידים בין ובקרב הסובייקטים הנמדדים.
המבחנים כללו ישיבה על כיסא נוקשה ,ישיבה וקימה מאותו
כיסא ,הליכה וטיפוס במדרגות .לאחר כל פעולה צילמנו
הפרויקטים שלנו הביאו לנו הכנסה וגם מוניטין ופרסום.
את המוצר כדי לבדוק את שינוי הצורה .לאחר שבחנו כל ב  1975יכלה כבר חברת  CBAלרכוש כמעט את כל
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הציוד הטכנולוגי שנדרש לה לצורך שיפור שיטות הניתוח.
היינו חסכנים בניהול העסקים שלנו ומעולם לא הוצאנו יותר
מההכנסה שלנו .עם התנהלות זהירה של הקרנות שלנו ,יכולנו
לרכוש דיגיטייזרים חדשים שהיו מתוחכמים יותר מאלה שאני
המצאתי .קנינו עוד לוחות כוח ,מכשירי  ,EMGומסוף מחשב
מהיר יותר עם יכולת קיבול משופרת .זה יכול אולי להפתיע
את הצעירים מבין קוראינו ,אבל באותו זמן דיסק עם יכולת
אחסון של  MB5היה מתקן עגול בקוטר של  60ס”מ ,בעובי
 5ס”מ ומחירו היה  10,000דולר .המתקן שנועד לספק כוח
ולהחזיק את הדיסק הזה היה בגובה  2.4מטר וגימד בממדיו
את המחשב והמסך .המתאם שמעביר נתונים אנלוגיים
לדיגיטליים ( )D/Aהיה ריבוע בגודל  40ס”מ ומחירו היה
 25,000דולר .בעולם של היום D/A ,כזה הוא בגודל 7.5
על  5ס”מ ,ומתאים בגודלו למסך של טלפון סלולרי.
המחשב החדש והציוד האלקטרוני

http://arielnet.com/ref/go/1125
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אחת הרכישות המיוחדות ביותר שלנו הייתה מערכת
 . Megatekהיא איפשרה לנו להציג
גרפית מגטק
תוצאות בתלת ממד .יכולנו להראות את הגופים עליהם עבדנו
באנימציה ,מכל כיוון אפשרי .מחירה היה גבוה150,000 ,
דולר ,אבל היא שיפרה את החברה שלנו וסיפקה מכשיר
ייחודי למספר הגבוה של ראיונות בטלוויזיה אליהם הוזמנו.
עם כל החידושים האלה הייתה  CBAחברת הביומכניקה
המתקדמת בעולם .למעשה ,אפשר להגיד שהיינו החברה
היחידה שעסקה בתחום זה.
היינו בני מזל שהיו לנו מספיק הסכמים וחוזים כדי לנהל
את העסק .יכולנו לקנות את הציודים החדשים ככל שגדלנו.
אמנם היו כמה אוניברסיטאות שהיו להן מחלקות ביומכניות,
אבל היה להן ציוד מיושן ומינימלי ,והתקציבים שלהן לא
היו גבוהים .אנחנו היינו תאגיד ,פעלנו באמצעות הקרנות
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מערכת APAS
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שלנו ,שנוצרו באמצעות העבודה שעשינו ,ולא היינו תלויים
בתקציבים ממשלתיים.
ב  1976קיבלתי טלפון מידידי הוותיק מספלדינג ,איגור
רחמצ’ר .הוא ברך אותי על הרכישות החדשות .הוא רצה
שניפגש כדי שאראה לו כמה מהמכשירים החדשים ואדגים
בפניו את היישומים שלהם .במשך שיחתנו הזכיר גם שהוא
רוצה לנהל פרויקט גדול לניתוח כדורי טניס .היו הרבה שאלות
בנוגע לכדורי טניס ,מה קורה כשהם נוגעים ברקטה (מחבט)
ומה קורה כשהם מתנגשים בקרקע .למשל :כמה זמן נשאר
הכדור על הרקטה וכמה זמן הוא נוגע בארץ? כמה מהירות הוא
מאבד כשהוא פוגע ברקטה אחת ,וכמה כשהוא פוגע אחר כך
ברקטה השנייה? מה מקדם החיכוך שלו בקרקע ובמגוון של
מצעים אחרים? איך הכדורים של ספלגינג בהשוואה לאלה
של המתחרים? אלו היו רק חלק מהשאלות שהועלו במהלך
שיחתנו.

סיכמנו על כמה שאלות אותן רצה אגון לחקור .בגלל
היקף הפרויקט ,אמרנו לו שנתכנן כמה נוהלי מחקר ונדון בהם
איתו בשבוע הבא .הצוות שלי ואני דיברנו ביננו על הגורמים
החשובים ביותר אותם צריך לחקור ,ציוד שנזדקק לו ,ומה הם
המבחנים שנצטרך לעשות .אגון הסכים עם כל מה שהצענו
ואמר לנו להתחיל לעבוד.
הדבר הראשון לו נזקקנו היה מתקן מיוחד שזורק כדורי
טניס ,שיאפשר לנו לשלוט במהירות ,בכיוון ובסחרור של
הכדור .ואז היינו צריכים לתכנן את מערכת במעבדה שתאפשר
לנו למדוד את מהירות הכדור ואת העוצמה בה הוא פוגע
בלוח הכוח .על ידי שינוי פני השטח על לוח הכוח ,יכולנו
לקבוע את התנהגות הכדור כשהוא פוגע בחומרים שונים.
בהתבסס על התוצאות שלנו יכלו ספלדינג לתכנן כדור טניס
חדש .המבחן הסופי יהיה לבדוק אם הכדור החדש הוא בעל
מאפיינים טובים יותר בהשוואה לאלה שהיו לפניו.
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ההערכה הראשונה התחילה עם בדיקת התנאים המשפיעים ממנו עשוי המצע .ככל שמקדם החיכוך גבוה ,כך הכדור נע
על הכדור ,הרקטה ,והחומרים מהם היו עשויים מגרשי טניס פחות .מקדם חיכוך נמוך גורם ליותר החלקה.
שונים .ירינו כדורי טניס מתוך מתקן מיוחד שתכננו אל רקטת
במילים אחרות ,במגרש טניס שעשוי מחומר גס ומחוספס,
טניס שהייתה מחוברת ללוח כוח .המהירות ,הסחרור והכיוון הכדור יפגע וינתר בחזרה עם תנועה אופקית קטנה .אבל
תוכנתו כדי להעתיק אותם מביצועי טניס שחישבנו ממשחקי במשטח חלק או כאשר הוא פוגע בקו ,הכדור יפגע במשטח,
טניס אמיתיים .חקרנו שחקנים מקצועיים וחובבים כך שיכולנו יחליק ,ואז ינתר בחזרה לאוויר .שני צופים שרואים את הכדור
להעריך ולקבל תוצאות ריאליות במשך המבחנים שלנו על פוגע בקו יכולים לטעון כל אחד דבר אחר לגמרי .האחד יגיד
הכדור והרקטה.
שהכדור פגע בפנים והשני יגיד שהוא יצא מהמגרש .למעשה,
תגובת הרקטה והשפעת הכדור צולמו במצלמה מיוחדת
שמצלמת  10,000צילומים בשנייה .כל מבחן גזל גליל שלם
של סרט צילום .המבחן עצמו נמשך  3שניות .בגלל המורכבות
של המצלמה והקשיים בהפעלתה ,השתמשנו בכל תקציב
הפילם שלנו רק ללמוד איך להפעיל אותה .יכולנו להקליט את
השפעת הכדור ולעקוב אחר שינוי הצורה של הכדור והרקטה
אחרי כל פגיעה.

שניהם צודקים .אנשים לא רואים ממש את הכדור פוגע
במגרש .הם רואים את הכדור חוצה את האוויר ואת המסלול
שבו הכדור עף .זווית הנחיתה יכולה להצביע שהכדור נחת
בתוך או אולי על הקו .אבל אחרי שהכדור משנה צורה
ומחליק על פני האדמה ,זווית היציאה תגלה שהכדור היה
מחוץ לקו המגרש .זה קשה לראות איפה הכדור נחת ומהיכן
הוא ניתר בחזרה .מצב זה גרם להרבה מריבות בין שחקנים
ושופטים .אפשר לפתור את המצב הזה על ידי מערכות צילום
מתוחכמות.

המבחנים שלנו הראו שכאשר כדור טניס פוגע במשטח
חלק ,הוא משנה את צורתו בצורה אופיינית .גוף הכדור
מדדנו גם את מהירות הנחיתה ,את זווית ההחזרה ,את
נהיה פחוס והקצוות העליון והתחתון משתטחים .ואז הכדור
ממשיך לנוע לכיוון אליו נע לפני הפגיעה .אם הכדור נשאר מהירות ההחזרה ,ואת מקדם ההחזרה ,שהוא היחס בין
באתו מקום על פני השטח או מחליק הלאה זה תלוי בחומר מהירות הפגיעה למהירות ההחזרה .חקרנו מדדים קינטיים
מכונה ממוחשבת לזריקת כדורים וניתוח של  10,000תמונות בשנייה
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כדור טניס ,רקטה וכיף עם נושא המבחן
של הכוח ,התנופה ,זמן ההשהיה והחיכוך .כל אחד ממדדים
אלה משפיע על היכולת של השחקן לפגוע בחזרה בכדור,
ומכאן קובע גם אם הוא יצא מרוצה או מתוסכל מהמשחק.
תוצאות המבחנים הצביעו על כך שכדורי טניס שנשארו
זמן רב יותר ברקטה היו קלים יותר לשליטה .כמו כן ,זמן
מעוף ארוך יותר של הכדור לאחר הפגיעה בקרקע אפשר
לשחקן זמן רב יותר כדי להגיב למסירה.

הקושי של כדור הטניס הוא מרכיב חשוב מאד בהתנהגותו,
מאחר והתכונות של פני השטח משפיעות על ההתנהגות
של כדורי טניס .ספלדינג יצרו כדור עם מרכז דחוס יותר וגם
הלבד בהיקף הכדור היה דחוס יותר .שני גורמים אלה הפחיתו
את הלחץ הפנימי בכדור .האינטרקציה של החומרים איפשרה
לכדור לשמר את הקפיציות שלו וביטלה את הצורך להוביל
או לאחסן את הכדורים בתנאי לחץ .זה הוריד גם את עלויות
הייצור .סנפלינג קראו לכדור החדש שלהם “אוסטרליאן”
והוא מאד הצליח .גם אנחנו היינו מרוצים מאחר וסנפלינג
שילמה לנו תמלוגים של סנט אחד על כל כדור שנמכר.

מתוצאות המבחנים ומראיונות שקיימנו עם השחקנים
הגענו למסקנה שרוב השחקנים נהנים יותר ממשחק רצוף
שיש בו הרבה חבטות בזו אחר זו ,ופחות נהנים ממשחק שיש
יכולנו לנהל את כל הפרויקטים האלה עם צוות שכלל
בו הרבה חבטות הגשה ופחות שימוש בחבטות גב היד או חמישה אנשים וסטודנטים מהאוניברסיטה שהתגייסו לעזור
אחרות .בהשתמשם בתוצאות אלה ,ספלדינג תכננו כדור עם בעבודה השיגרתית של עיבוד חלק מנתונים כאשר זה היה
נחוץ .זה אפשר לחברה לפעול ביעילות .יכולנו להשתמש
לחץ פנימי שונה.
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מהלוח וללמוד אותן בבית .אבל ,כל ההתנסויות שלי בלימודי
מתמטיקה עפו מהחלון כשנכנסתי לכיתתו של ד”ר סטוריי.
המרצה היה צעיר ,דינמי ,ונלהב מאד לנושא שלימד .זה היה
הפרופסור הראשון שראיתי שלא הלך אלא קפץ .הוא קיפץ
וניתר סביב הכיתה כשהוא לא פוסק מלדון בנושא המתמטי
שעל הפרק .הוא אפילו קפץ על השולחן כשהוא מחזיק
בידיו כמה סטים של מספרים דמיוניים ונופף בהם באוויר.
אני מאמין שלגבי ד”ר סטוריי הסטים הדמיוניים האלה היו
אמיתיים לגמרי .אני לא טוען שהוא היה חס וחלילה משוגע,
אך הוא היה כל כך שקוע בנושא הלימוד והפך את הסטים
האלה לממשיים ככל האפשר כדי שהסטודנטים יתפסו את
הרעיונות המתמטיים שהוא הציג בפניהם .אבל הטקטיקה
הקשה ביותר שלו לגבי הייתה שהוא כתב נוסחאות על הלוח
ביד ימין ,ומחק אותן כמעט מיד ביד שמאל .זה לימד אותי
כדורי הטניס החדשים של ספלדינג שמבוססים על
איך לכתוב מהר! ד”ר סטוריי היה המרצה הכי חיוני שראיתי
המחקר שלנו
בכל נושא שהוא ,אבל להיות כל כך נלהב ממתמטיקה נראה
בחברי הצוות בעלי התארים המתקדמים לצורך תכנון וניתוח לי יוצא דופן .אם כל המרצים היו מתלהבים מהנושא אותו
הנתונים ,בעוד אנחנו מסתמכים על עבודת הסטודנטים לרוב הם מלמדים כמו ד”ר סטוריי ,אני בטוח שהסטודנטים היו
המשימות היומיומיות יותר .הסטודנטים עבדו קשה אבל מתלהבים יותר ללמוד.
ד”ר סטוריי בחן את תלמידיו כל יום שיש בקביעות .אם
שמחו לקבל את השכר הכספי המשתלם שהענקנו להם.
באותה שנה לקחתי חלק בשתי מחלקות באוניברסיטה :לא נכחת במבחן ,קיבלת באופן אוטומטי “נ” ,נכשל .ביום
מחלקת המדעים המדויקים ומחלקת מדעי המחשב ,מה שנתן רביעי אחד אמרתי לו שאני אעדר מהעיר ביום שישי לרגל כנס
לי גישה לרמות מדהימות של כוח אקדמי ואינטלקטואלי .אם בו אני מרצה ולכן לא אהיה במבחן .שאלתי אם יש אפשרות
הייתי זקוק לאיזו עזרה בתחום ההנדסה או פיתוח תוכנת לקבל את המבחן מוקדם יותר או להיבחן ביום שישי שלאחריו.
הוא לא גילה סימפטיה ולא קנה את התירוץ להיעדרותי.
מחשב ,יכולתי למצוא אותה בקלות .היו עוד יתרונות.
“תביא לי העתק של ההרצאה שלך ופרטים בקשר
למחקר עליו אתה הולך לדבר .אני אעבור על זה ונראה אם יש
לך סיבה מוצדקת להיעדרות” ,אמר לי בחוסר אמון כשפסע
נמרצות לכיוון משרדו.

אחד היתרונות של החיבור הזה היה שיכולתי לקחת כל
קורס שרציתי ,בכל תחום שקידם אותי או שנראה היה לי
שהוא חיוני כדי לשפר את הרקע שלי בעבודה ביומכנית.
החלטתי שאני זקוק לקחת קורסים בהנדסה בסיסית כולל
מיהרתי למשרדי  CBAוהכנתי את כל הניירת הדרושה.
סטטיסטיקה ,דינמיקה ,חוזק חומרים והידראוליקה .חשבתי
גם שזה חשוב לקחת קורס בסיסי בפיזיקה לפני שאני לומד צירפתי גם את תוכנית הכנס והדגשתי בעיגול את שמי
שמופיע בשני מושבים כמרצה .צירפתי את התזה שלי
קורסים מתקדמים.
אחד הקורסים הבסיסיים במתמטיקה היה ניתוח נומרי במאסטר ובדוקטורט ו  15מאמרים שפרסמתי .הכנסתי את
והמרצה היה ד”ר אלברט סטוריי .ההתנסות של עם שיעורי הכל למעטפה גדולה ושלחתי למחלקה למתמטיקה ,לד”ר
מתמטיקה היה שהם מועברים על ידי פרופסורים אדישים ,סטוריי .ואז נסעתי לכנס.
ביום שני שלאחריו הלכתי לקורס במתמטיקה נומרית,
שקטים ומיושבים בדעתם שכותבים הוכחות מתמטיות ארוכות
על הלוח .באופן רגיל ,הייתי יכול להעתיק את הנוסחאות כרגיל .כשנכנס ד”ר סטוריי לכיתה הוא צעק“ ,ד”ר אריאל!”
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מספר פעמים ,בקול רם .עיניי נפקחו בתימהון ולא ידעתי מה הזמנתי אותו לבקר במעבדה שלי ב  CBAלראות מה אנחנו
להגיד“ .ד”ר אריאל ,מדוע לא סיפרת לי מי אתה ומה הם עושים עם הפרויקטים שלנו ואיזה ציוד יש לנו.
הישגיך? אתה לא צריך לבוא ללמוד ולא לגשת לאף מבחן
ד”ר טארטאגליה הבין ,כמו ד”ר סטוריי לפניו ,שיש לי
יותר .אני גאה שאתה יושב בכיתתי” ,הוא המשיך.
כבר דוקטורט .הוא נהיה די ידידותי משלב זה והלאה .הוא גם
הייתי מופתע ומן הסתם גם הסמקתי .אמרתי לו שלקחתי
את הקורס מיוזמתי ,שאני רוצה ללמוד והמבחנים חשובים לי
כדי לראות אם הבנתי את החומר הנלמד .לאחר השיעור הוא
ניגש והתנצל אם הביך אותי או פגע בי ,והבטחתי לו שלא
נפגעתי בשום דרך .אמרתי גם שאני נהנה מדרך הלימוד שלו
ולמדתי ממנו המון.

קורס בסיסי נוסף שלקחתי היה בהנדסה .המרצה היה
ד”ר פול טארטאגליה .פרופסור טארטאגליה נתן לכיתה חמש
מטלות כשיעורי בית בסוף השיעור הראשון .במקום להשתמש
בסרגל חישוב ,נייר ועט ,החלטתי לפתור את המטלות על ידי
כתיבת תוכנת מחשב כדי לעשות את הצעדים המתמטיים
ההכרחיים ,כשאני משתמש בשפת  .BASICהרעיון שלי היה
שאם אני יכול לקבוע איך לפתור בעיות הנדסיות צעד אחר
צעד על ידי הגיון שמצריך תוכנת מחשב ,אז בטוח אני מבין
את הבעיה וכן את העקרונות הפיזיקליים שעומדים מאחוריה.
מטרתי בלקיחת הקורס הזה הייתה הבנת ההנדסה והפיזיקה.
הגשתי את העבודה על ניירות צהובים שכל מסופי המחשבים
השתמשו בהם באותו זמן.
בשיעור הבא קרא לי פרופסור טארטאגליה ללשכתו.
“זו רמאות” ,הוא אמר לי ,אוחז בדפים הצהובים שלי,
“נתתי לך את הבעיה כדי שתשתמש בספר ההנדסה ובסרגל
חישוב כדי לפתור אותה .אני מצפה שתכתוב את כל הנוסחאות
המתמטיות בהן השתמשת כדי להגיע לתוצאה הסופית .לא
הייתה אופציה של שימוש במחשב .תחזור על כל המטלות או
שתקבל “נ”.
אין צורך לומר ,הייתי בשוק מהתגובה שלו .הסברתי לו
מה עשיתי למעשה כדי להגיע לתוצאה שהוא מחזיק בידיו.
הסברתי שכדי לכתוב תוכנה עבור כל שאלה הייתי צריך
להשקיע הרבה יותר זמן מאשר לפתור אותה בדרך המקובלת.
בשבילי ,להבין את הבעיה ואת התשובה בעקבותיה היה חשוב
יותר מאשר רק לעקוב אחר רצף של כללי חישוב .אני מעוניין
בבניית יסוד של ידע בהנדסה ובפיזיקה .זו הסיבה שלקחתי את
הקורס הזה וזו הסיבה שהשקעתי כל כך הרבה זמן בתכנות.

הסכים להסביר דברים ששאלתי אותו .למעשה ,כאשר הייתי
צריך לתכנן מצלמה עבור יוניברסל ג’ים ,שכרתי אותו כדי
לבצע את החישובים .אחר כך שכרנו אותו כמהנדס הבית
בעודו ממשיך ללמד באוניברסיטה .לרוע מזלנו ,לאחר שנתיים
הוא קיבל הצעה מאוניברסיטה אחרת .זו הייתה הצעה של
פעם בחיים .היה לנו חבל שהוא עזב אבל הבנו מדוע .אפילו
שמחנו בשבילו.
חיי הפכו מאד מלאים .מלבד הפרויקטים הרבים ב ,CBA
הקורסים שלקחתי כדי ללמוד עוד ,הייתה גם המעורבות שלי
באיחוד מחלקת מדעי המחשב .המיקוד שלי במדעי המחשב
היה בתחום הקיברנטיקה ,שהיא למידה רב תחומית העוסקת
בחקר תהליכי התקשורת ,מערכות הבקרה ועקרונות המשוב
בין בני אדם (או אורגניזמים אחרים) ,ארגונים ומכונות.
הקיברנטיקה הכי יישומית כאשר המערכת שמנתחים אותה
מעורבת בלופ ,תנועת לולאה שחוזרת על עצמה .במילים
אחרות ,פעולה במערכת גורמת לכמה שינויים בסביבתה
ושינויים אלה מוזנים לתוך המערכת דרך מידע (פידבק)
שגורם למערכת להיות מותאמת יותר לתנאים החדשים.
שינוי במערכת משפיעים על התנהגותה .יחסי גומלין מעגליים
אלה הכרחיים מנקודת מבט קיברנטית .למדתי על תחום זה
בכיתת הלימוד של ראש המחלקה ,ד”ר מיכאל ארביב .ד”ר
ארביב היה מומחה עולמי במדעי העצביםNeuroscience ,
והתמחה במיוחד במבנה המוח.
לקחתי כמעט את כל הקורסים שהיו זמינים לי במדעי
המחשב .למזלי בחלק מהם היה ד”ר ארביב המרצה .כך,
הוא ואני נהנינו מהרבה שעות של דיונים על יחסי הגומלין בין
העצבים ושרירי השלד ואיך הם משתפים פעולה כדי ליצור
תנועה .העניין של ד”ר ארביב היה איך המבנה והתפקוד של
המוח פועל כדי ליצור תנועה .העניין שלי היה בתנועות שהן
התוצר של המבנה והתפקוד הנוירולוגי הזה .שנינו הגענו
למסקנה שעולם המדע יצא נשכר אם שנינו נאחד כוחות
למחקר משותף ,בו כל אחד מאיתנו יביא את נקודת השקפתו.
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זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

המחלקה למדעי המחשב בהנהגתו של יושב הראש בצרבלום לא גוררת שיתוק אלא חוסר תיאות בתנועות ,בעיות
ד”ר ארביב ,השיגה תקציבי מחקר שהובילו לכמה מחקרים בשיווי המשקל ,ביציבה ובלמידה מוטורית.
מדהימים .אפילו אחרי שנים רבות אני גאה שהאסיסטנטים
מכון הבריאות הלאומי ביקש שנציע שתי גישות לחקר
שלנו ב  CBAתרמו רבות למחקרים אלה CBA .תרמה את הצרבלום .היבט אחד היה ליצור סימולציה גרפית ממוחשבת
הציוד שלה והמומחיות שלה ללא תמורה .הצוות שלי ועמיתיי של המעגל החשמלי השידרתי עם תנועה רפלקסיבית
בחברה תרמו ברצון למען המדע.
ומיקום האיבר .החלק השני של המחקר היה לספק נתונים
אני חשתי מחויבות אישית ואחריות כלפי ד”ר ארביב.
הוא שכר אותי למחלקה שלו בתאום עם מחלקת המדעים
המדויקים .המטרה הייתה לנהל חקר שיתפרש על מה שכל
אחד מאיתנו יכול לעשות .נקודת מבט רחבה זו איפשרה לו
להשיג יותר תקציבי מחקר .אחד מהם –  700,000דולר
לאוניברסיטת מסצ’וסטס – בא מהמכון הלאומי לבריאות
.NIH

הצעת המחקר של ה  NIHתוכננה לחקור את התנועה
תוך דגש על העצבים שבצרבלום ,המוח הקטן .זה אזור
במוח שיש לו תפקיד חשוב בשליטה מוטורית .יכול להיות
שהוא מעורב בתיפקודים נוספים ,כמו שפה ,ריכוז ,ושליטה
בתגובות על פחדים או הנאות .בכל מקרה ,התיפקוד שלו
בשליטה על התנועה הוא החשוב ביותר .הצרבלום אינו יוזם
את התנועה אבל תורם לתיאום ,דיוק ,ועיתוי נכונים .הוא
מקבל קלט ממערכת החיישנים ,מחלקים אחרים של המוח
ומחוט השדרה ,ומשלב אותם לכדי פעולה מוטורית .פגיעה
ניתוח מוצרים רבים

http://arielnet.com/ref/go/2010

על ביומכניקה של התנועה בהסתמך על ניתוח ממוחשב של
סרטי צילום ,אותן אני ומעבדת ה  CBAיכולים לספק .באותו
זמן מעבדת ה  CBAהייתה היחידה בעולם שיכלה לספק
מרכיבים תלת ממדים על שינוי מקומו של האיבר בזמן תנועה
וכן גם על המהירות והתאוצה שלו .נתונים מדויקים יותר
יכולים לשפר את הסימולציה הממוחשבת של פעילות המוח
המבוססת על תנועות .זו היה התרומה הייחודית שיכולתי
לתת לד”ר ארביב ,למחלקה הקיברנטית שלו ולעמיתיו.
המרצים במחלקת מדעי המחשב היו ד”ר ספינלי ו ד”ר
קילמר .אן ואני למדנו בקורסים שלהם .כל אחד מהם חקר
היבט אחר של שליטה עצבית .על בסיס המחקרים שלהם
נעשו מחקרים אחרים בהמשך.
באחד ממחקריו של ד”ר ספינלי היו מעורבות שלש
קבוצות של חתולים .קבוצה אחת כללה חתולים עיוורים
מלידה .בקבוצה שנייה הייתה לכל חתול רטייה על עין אחת,
מכוסה בחתכים אנכיים ,ועל העין השנייה רטייה מכוסה
בחתכים אופקיים .כך שלקבוצה השנייה הייתה יכולת ראייה
מסוימת ,אך הייתה מוגבלת רק למה שנראה דרך החתכים
האופקיים או האנכיים .הקבוצה השלישית הייתה קבוצת
ביקורת .עיניי החתולים בקבוצה זו היו רגילות ולא קיבלו
טיפול כלשהו.
ד”ר ספינלי גידל את החתולים כמה חודשים ,האכיל
אותם היטב ,ונתן להם תרגילים על הליכון מכני .ואז לרוע
המזל הוקרבו החתולים על מזבח המדע .המטרה הייתה
למדוד מתחת למיקרוסקופ את התאים בקליפת הראייה במוח
שלהם .החוקרים מצאו שהתאים בקליפת הראיה שיקפו את
תנאי החיים שהחתולים חוו .תאי קליפת הראיה התפתחו
פיזיקאלית ממש במישור האופקי והאנכי בהתאם למגבלות
הראיה שלהם .ד”ר ספינלי סיכם שההתנסות שלנו יכולה
ממש ליצור תבניות פיזיקליות במוחנו.
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 ,CBAשחררנו את הרצועה שלה כדי שתרגיש בנוח לחקור
את סביבתה ,וחיכינו בשקט שתירגע .אחרי שהרגישה בנוח
עם סביבתה ,השתמשנו במזון כדי למשוך אותה מקצה אחד
של המעבדה לקצה השני .היה נראה שזה הולך מצוין .כולנו
יכולנו לתפקד במעבדה השקטה והלא מאיימת הזו ,ומזון
החתולים התגלה כפיתיון נפלא עבור פוצי.

אבל ,המחקר הכי לא רגיל ,או אולי הכי לא ממושמע ,שלי
עמד להתחיל .המחקר ניתח את דגמי ההתאמה (הקורדינציה)
בין הגפיים של חתולים בזמן הליכה וריצה .מדוע החתול נע
מהר יותר בהליכה מהירה מאשר בריצה איטית? מה גורם
לחתול לעבור מתנועה מהירה לאיטית או להפך? מטרת
המחקר הייתה למדוד ולהעריך את דגמי התנועה הקשורים
לניידות של החתול ולנסות לקבוע איך הארכיטקטורה העצבית
לבסוף ,נוהל הניסוי שלנו זרם ברצף כשלכל אחד יש
שולטת בתנועה עבור חיה זו .אולי הבנת דגמי המוח או הבנה תפקיד .אני הפעלתי את המצלמה ,אחת הנשים אחזה בפוצי,
של השליטה העצבית על תנועת החתול יכולה לעזור בהבנת שחררה אותה ,ופוצי רצה לצד השני של המעבדה ,שם האישה
אותם הדברים עבור בני אדם.
האחרת נתנה לה מזון חתולים .פוצי למדה מהר והבינה את
לצוות המחקר צורפה דוקטורנטית מבריקה בשם רות תפקידה לאחר כמה מסלולים .מנקודה זו היא שיתפה פעולה
מאלוצ’י .היא עבדה עם ד”ר ארביב כסטודנטית לדוקטורט יפה ,הלכה או רצה לאוכל ,ולמרבה המזל ,ברוב המסלולים
וכעוזרת מחקר .ההתמחות שלה הייתה לפתור באופן סימולטני היא גם דרכה על לוח הכוח במשך התנועה .הבעיה העיקרית,
משוואות מתמטיות .המטרה של המחקר החתולים הזה  -לאחר שהתגברנו על בעית האילוף ,הייתה לגרום לה להמשיך
שנתרם על ידי ה  - NIHהייתה לקבוע באיזה פרמטר(ים) לרצות לאכול ,גם כשקיבתה הייתה מלאה כבר .פוצי הלכה,
תנועתי(ים) משתמש החתול כדי לקבוע את צורת התקדמותו .דהרה או רצה ברצון לאוכל עד שהחליטה שהיגיינה אישית
זה דרש לצמצם את מספר האפשרויות של הבחירה שנתנו חשובה יותר .כאשר התחילה לסרק וללקק את עצמה ,אנחנו
לחתול ולכן ,דרש לצמצם את מספר האפשרויות בנוסחאות בני האדם הבנו שהניסויים נגמרו להיום.
המתמטיות של תנועה שנגרמת על ידי תנועת החתול.
בעוד שנראה היה שהיא מרוצה מאד מתפקידה כלוקחת
חלק בניסוי מדעי ,היו לפוצי עוד כמה רעיונות .רובם עצמאיים
יותר .היא המליטה שלושה גורים! כאשר היו הגורים מבוגרים
דיים כדי להיות לבד ,בלי אמא ,גידלה רות את החתלתולים
בביתה .בדרך הטבע הם גדלו ויצרו בעצמם עוד חתלתולים,
כך שבסוף היו לנו  22חתולים .כולם היו מאומנים בריצה בין
אן לרות על פני לוח הכוח .אולי נכון יותר לתאר את תנועתם
מאדם למזון .זה יהיה נחמד לעשות האנשה לחתולים ולהניח
שהם חושבים שהם תורמים למדע במעשיהם ,אבל אני חושב
שהמניע היחידי היה האוכל.

המשוכה הראשונה שרות ואני היינו צריכים לדלג מעליה
הייתה לשכנע את החתולים שלנו לרוץ על הליכון .קראתי
לחתולה בשם פוצי ,אבל ההיענות לשמה הייתה אחת הפעולות
הבודדות של שיתוף פעולה מצידה .היא העדיפה להתחבא
מתחת להליכון במקום לרוץ או ללכת עליו .למעשה ,ההליכון
היה מוצג מוזיאוני עתיק שרות ואני מצאנו באחד מהמחסנים
של המעבדה .הוא השמיע קול שדמה למשאית אשפה או
למערבל בטון יותר מאשר להליכון .כשהפעלנו את המנוע
שלו החלונות רעדו .דמיינו את הטראומה שעברה על פוצי
ולאיזה תסביכים היא נכנסה .היינו בדילמה מה עושים ואיך
החתולים גרו בחדר מיוחד באוניברסיטה .בכל יום שיש
אנחנו משיגים נתונים מחתולה בטראומה .לא הגענו לפתרון רות הכניסה אותם לארגז והסיעה אותם למעבדה .הם נשארו
מספק .ללא פתרון נצטרך להפסיק את המחקר לפני שאפילו במחסן של חדר האמבטיה עד שהגיעה זמנם להיבחן בראשון
התחלנו אותו.
בבוקר .זה עבד יפה לכולנו ,מאחר והצוות של  CBAעזב
החלטתי לעשות לרות הכרה עם אן .אולי שתיהן ,בתור בסופי שבוע ביום שישי וחזר בשני בבוקר .אן ואני עבדנו כל
חובבות חתולים ,ימצאו פתרון לבעיה .רות ואן הפכו לחברות סוף שבוע כך שתמיד היינו שם כדי לבדוק שידידנו החתולים
טובות ממש מהר ,ופוצי ואני היינו כחומר ביד היוצר בידיהן .מרגישים טוב גם הרחק מחדרם באוניברסיטה .בכל ראשון
ההחלטה המשותפת הייתה שצריך למצוא טכניקה אחרת כדי בבוקר היינו רות ,אן ואני מצלמים כל חתול בדהרה ,ריצה או
להוציא נתונים מהחתולה .הבאנו את פוצי למעבדה שלנו ב הליכה .הערכים שלהם היו ביחס ישר למידת הרעב שלהם.
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לאחר שנאספנו במעבדה ליד לוח הכוח ,דניס הביר מה
הוא מצפה שהקופה תעשה .מבחן אחד היה קפיצה מהשולחן
למטה ,אל לוח הכוח .מבחן שני היה קפיצה למעלה אל השולחן.
מלבד נתוני הכוח ,התכוונו גם לצלם את התנועות כך שדניס
יוכל להשתמש בנתונים הקינטיים כדי להשלים את מחקרו.
דניס הסתובב במעבדה כשהקופה קשורה אליו ברצועה ,ונתן
לה לחקור את כל מה שהיא רואה שם ,כדי שתתרגל למקום
החדש .באותו זמן אן ואני הכנו את המצלמה ,התאורה ,את
לוח הכוח ואת מכשירי המדידה .לאחר שהכל היה מוכן ,היה
זה תורה של דייזי לקפוץ למעלה ולמטה מהשולחן.

נתוני הקופה כפי שהוקלטו על ידי האוסצילוסקופ
כאשר היו שבעים ,ליקוק הכפות והפנים הייתה המשימה
היחידה שהם היו מעוניינים לבצע.
מאחר ואן ואני היינו חברי הצוות היחידים של CBA
שנמצאו במעבדה בימי ראשון ,הסכמנו ברצון לעזור
לעמית מחקר מהאוניברסיטה ,סטודנט לתואר שני שלמד
אנתרופולוגיה פיזית וביקש שנבחן את הקופה שלו ,דייזי .דניס,
זה היה שמו של הסטודנט ,חקר תנועה של קופים ורצה למדוד
את הכוח שהקוף מייצר תוך כדי קפיצה ואיך הזינוק משפיעה
על גדילה והתפתחות העצמות .הוא היה זקוק לנתוני תנועה
כמותיים כדי להעריך האם התאוריה שלו לגבי הסיבה מדוע
העצמות עתיקות שחקר נראו כפי שנראו ,הייתה נכונה .לשם
כך הוא רצה להשוות עם דגמי הפעילות עכשוויים .כשדניס
שאל אותי אם אני יכול לעזור לו עם הפרויקט ,עניתי “כמובן”.
אז עוד לא ידעתי איזו התרגשות תהיה מעורבת בכל הסיפור
הזה.

לרוע המזל ,מה שבנאדם רוצה זה לא תמיד מה שקופה
מתכוונת לעשות .מהר מאד למדנו שבני אדם וקופים לא
משדרים באותם אורכי גל .דניס רצה שדייזי תקפוץ מהשולחן
למטה ,אבל דייזי רצתה לקפוץ לכיוון אחר ,למעלה לכיוון
אורות התקרה ,או לכל כיוון אחר ,העיקר לא מה שהוא
רצה .ניסינו את המבחן השני אבל דייזי גם לא רצתה לקפוץ
מהרצפה לשולחן .דניס ועוזרו הציעו לה בננה ומאכלי קופים
אחרים ,אבל היא הייתה מעוניינת ללכת לכל כיוון אפשרי רק
לא לקפוץ למעלה ולמטה .בסוף היא הפגינה את מורת רוחה
על ידי קפיצה למטה אל הלוח וביצוע משימה שבדרך כלל
עושים בשירותים .איכס!
אחרי ההתנסות הנלהבת הזאת ,דניס היה מבויש
מהתנהגותה של הקופה .כמובן ,כדי לבצע מחקר מדעי צריך
קצת לנקות .לאחר המקרה הזה דייזי הייתה מוכנה לשתף
פעולה וצילמנו אותה מקפצת למעלה ולמטה ,כנדרש.

לפתע נפתחה הדלת הראשית ולמעבדה נכנס יושב הראש
של  CBAואחד הבעלים ,לארי גרהאם .דמיינו את המראה
על פניו כשראה את מעבדתנו המתוחכמת מלאה באדם גדול
ושעיר ,מחזיק ברצועה קופה שקופצת ומתגרדת ,וחלקי בננה
מפוזרים בכל מקום אפשרי .אן ואני נותרנו ללא מילים .לאחר
רגע אחד של שתיקה כולנו התחלנו לדבר בבת אחת .לבסוף
בבוקר יום ראשון שטוף שמש ,הגיעו דניס והאסיסטנט הרים לארי את ידיו וכולנו שתקנו .לארי אמר שהיה בפגישה
שלו למעבדה שלנו ,עם הקופה דייזי .דניס היה אדם עצום בבנק וחשב לקפוץ לרגע להגיד שלום .הוא רק ייכנס לשירותים
בגודלו ,מעל ל  1.90מטר ,היה לו שיער סבוך דמוי שיח וזקן ומייד ימשיך בדרכו.
פרא .הוא לבש אוברול ג’ינס ,והזכיר במראהו את פול בוניאן,
אן ואני היינו המומים ולא היה לנו שום רעיון מה להגיד
ענק אגדי מהפולקלור האמריקאי והקנדי .למרות מידותיו או לעשות .עמדנו קפואים במקומותינו .לא היה ללארי שום
מושג מה מחכה לו בחדר השירותים .כולנו כלאנו את נשימתנו
יוצאות הדופן ,הוא היה עדין ורך דיבור.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הזמן הזה בסופי שבוע ,מעבדת את הנתונים הביומכניים .היא
הייתה חוקרת מאד זהירה ,והקליטה בקפדנות את המהירות,
התאוצה ,הכוח ,והזמן לכל אחת מצורות ההתקדמות ולכל
אחד מהחתולים .השעות הארוכות בהן בילינו ביחד גיבשו
את הקשרים החברתיים בין שלושתנו ,קשרים שהיו הדוקים
גם קודם.

מצג של אוסצילוסקופ שמראה את הכוחות האנכיים,
האופקיים והצדדיים שמפעיל החתול בזמן דהרה

כשהוא פתח את הדלת ועשרים ושניים חתולים יצאו ממנה!
כמובן שדייזי השתגעה לגמרי! דניס ועוזרו ניסו למנוע ממנה
לתפוס את החתולים .החתולים הסתובבו ברחבי המעבדה
למעלה ולמטה וחיפשו אוכל .אן ואני נקרענו בין היסטריה
לטראומה .לארי עמד חסר תנועה ,חסר מילים ,ובהה לתוך
חדר האמבטיה שהיה ריק עכשיו .לאט ,כמו בחלום ,הוא
הסתובב .עם הבעה מבולבלת על פניו ונימה מבולבלת בקולו,
הוא אמר שהוא הולך הביתה ונתראה ביום שני .אמר ויצא
מהחדר.

לאחר סיום איסוף הנתונים הביומכניים וסיום המחקר,
רצה ד”ר ספינלי לנתח את החתולים כדי לבדוק את מוחם
ואת חוט השדרה שלהם .כוונתו הייתה לנתק את הקשר בין
חוט השדרה והמוח מבלי להמית אותם ,לבחון את תנועתם,
ואחרי שהוא ישלים את מחקרו – שהיה מחריד עבור רובנו –
הוא יקריב את החתולים .אן ורות כמובן שהתנגדו לצעד זה,
והיו נחושות להציל את החתולים .הן דבקו בטענה “החתולים
האלה כבר נתנו את חייהם למדע ,הם לא צריכים גם למות
למענו” .חייבת להיות דרך לספק את הדרישות המחקר של
ה ( NIHהם אלה שהקציבו את הכסף למחקר) מבלי להרוג
את החתולים .עלינו למצוא דרך הגיונית ומשכנעת לניסוי
אלטרנטיבי שיספק את המידע הדרוש.

ההצעה שלי הייתה שבמקום לנתח את החתולים אפשר
להגביל את תנועת הראש שלהם על ידי הלבשת משהו שימנע
מהם לראות את הקרקע .זה יגרום להם לנוע רגיל אבל בלי
לראות על מה הם דורכים .השוואה בין הליכה נורמלית להליכה
מוגבלת ראייה ,תהווה חקר השוואתי טוב יותר מאשר הליכה
לארי חזר למשרד ביום שני וכולנו צחקנו כשניסינו להסביר נורמלית לעומת הליכה ללא צרבלום .המשוואות המתמטיות
מה קרה עם החתולים והקופה .הוא התייחס בספורטיביות לכל
פרסום בכתב העת Advances in
הסיפור ,והיה למעשה מאד חיובי בקשר לתרומה של CBA
Behavioral Biology
http://arielnet.com/ref/go/1128
למדע .שנים אחר כך נודע לנו שהוא הלך הביתה ,ואחר כך
הלך ישירות לאיזה באר כדי לשתות משהו! אשתו שאלה מה
לא בסדר ,והוא ענה לה“ ,אל תשאלי ,בכל מקרה לא תאמיני
אם אספר”.
לאחר כמה חודשי איסוף נתונים ,אישרה רות שיש לה
מספיק לכל צורת התקדמות .החתולים יכלו להישאר בחדר
שלהם באוניברסיטה כשהיא התחילה במשימה המפרכת
של מעקב והקלטה של הערכים שהיא הייתה זקוקה להם
ליצירת המשוואות המתמטיות המסובכות שלה .היא נשארה
במעבדה שעתיים עד ארבע שעות כל יום ,והכפילה את משך
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של רות יתבססו על נתונים מחיות שלמות במקום השוואה בין
חיות רגילות לחיות מעוותות בצורה לא ריאליסטית.
לאחר כמה פגישות עם ד”ר ארביב הוא הסכים עם ההצעה
שלנו .עכשיו היינו צריכים לשכנע את ה NIH
שהנוהל שאנחנו מציעים יאפשר לנו לאסוף יותר מידע,
ומידע טוב יותר ,מאשר הנוהל שהוצע קודם .ה  NIHבסופו
של דבר הסכימו איתנו .רות ,אן ואני היינו מאד נרגשים ,אפילו
שהחתולים לא היו מודעים למה שהיה יכול לעלות בגורלם.
אולי הם היו מבועתים מפחד כמונו ,אבל היו שחקנים טובים
יותר!
התקדמנו כדי לתכנן את הניסוי עם החתולים מוגבלי
הראייה .עשינו שקעים בקרקע עליה הלכו החתולים ,זה היה
כמו אדם שהולך במדרגות אבל פתאום חסרה מדרגה אחת
והוא לא יכול לראות את זה .החתולים ינועו בצורה אופקית
ופתאום תישמט הקרקע מתחת לרגליהם .בהיותם חתולים ,אין
ספק שכישורי התנועה שלהם יאפשרו להם להמשיך להתקדם
לכיוון האוכל .אבל לנו הייתה אפשרות לצלם ולהקליט את
הממדים הקינטיים של הפרעה זו בתנועה.
מחקר הכינור של פול זוקופסקי
http://arielnet.com/ref/go/2011

איסוף הנתונים היה עכשיו מושלם כשאנו משתמשים
בראייה נורמלית ומוגבלת ,וכמו כן בהפרעה פיזיקלית שאיתה
צריך המוח החתולי להתמודד .התוצאות הצביעו על כמה
עקרונות בסיסיים בשליטה העצבית על ההתקדמות אצל
חתולים .המידע הזה סיפק כמה אתגרים מעניינים על איך
המוח האנושי שולט בתנועותינו כשאנו רצים או הולכים .ד”ר
ארביב אהב את התוצאות הכמותיות והאיכותיות של המחקר,
והתלהב מהבנת הארכיטקטורה העצבית שאותה יכול היה
לשלב במחקר שלו.
המחקר התקבל והתפרסם בכתב העת קידמה בביולוגיה
התנהגותית  Advances in Behavioral Biologyב
.1974
לאחר המחקר צריך היה למצוא בית ל  22חתולים
יפהפיים .רות ואן היו נחושות למצוא להם בתים אוהבים,
לכל אחד מהם .הן שמו מודעות בעיתונות מקומית ,התקשרו
לחברים וקרובי משפחה בכל רחבי ארה”ב ,מחפשות בתים
מתאימים לחתולים .לבסוף נמצאו בתים כאלה ורות ואן
יכולות היו להירגע.
משימת המחקר הושלמה .לד”ר ארביב היו ממצאים
מחקריים לשלבם במחקר שלו ,בו ניסה להבין את
הארכיטקטורה של המוח האנושי בהשוואה למוח החתולי.
רות השלימה את הדוקטורט שלה ועברה לפילדלפיה .אן
הייתה מרוצה מתרומתה ל  NIHוחזרה לעבוד על מחקר
הדוקטורט שלה .אני התחלתי להנות מהזמן הפנוי לעבודות
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האחרות שלי בבקרים של ימי א’ .מכל השותפים למחקר ,אולי
לחתולים היה סוף הכי טוב כי הם לא ידעו מה היה צפוי להם.
לאחר מחקר החתולים הייתה ל  CBAעוד משימה
לא שגרתית .אם היו שואלים אותי באותו זמן – בתור
זורק דיסקוס לשעבר ,מומחה לביומכניקה בהרבה יישומים
תעשייתיים וסטודנט לתנועה חתולית לאחרונה – מה אני
יודע על כינור הייתי עונה שאני אוהב להקשיב לו .אבל לעולם
לא חשבתי שהחברה שלנו תעסוק בשדה המוסיקה הקלסית.
למרות שאהבתי מוזיקה קלסית והקשבנו לה ברשת המקומית
במעבדה ,הייתי מאד מופתע לקבל שיחת טלפון מכנר ידוע,
פול זוקופסקי .הוא שאל אם הוא יכול לבקר במעבדה שלנו.
אני מודה שלא היה לי מושג למה הוא רוצה לבוא לבקרנו עם
הכינור שלו.
שבועיים אחר כך הוא הופיע במעבדה שלנו באמהרסט.
הוא הסביר שהיה לו סכום כסף מסוים ממענק מחקר
ממעבדות בל בניו ג’רסי .הדברים החלו להתבהר כשהסביר
את הקשר בין מעבדות בל ומוזיקה .מעבדות בל התמקדו
במידע על קולות וצלילים.
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שנזדקק לו שיביא כך שנוכל להשיג את כל הנתונים בפעם
אחת .הוא היה צריך להביא את הכלים שלו ,את עמוד התווים,
את דפי המוזיקה שהוא מתכנן לנגן .בנוסף ,כדי להציג את
הניתוח הביומכני הנכון ביותר ,המפרקים בגופו צריכים להיות
הכי גלויים שאפשר .ברוב המחקרים שנעשו על ידינו האנשים
שהיו נושאי המחקר היו יחפים ולבשו מכנסיים קצרים וחולצה
ללא שרוולים.
אין צורך לומר ,זו לא הייתה התלבושת נמקובלת בקונצרט
לכינור .אבל במטרה להשיג את מטרות המחקר ,הסכים פול
לרוב דרישות הביגוד שלנו .מכנסיים קצרים וחלוצה ללא
שרוולים זה בסדר ,אבל הוא התעקש על הנעליים שאיתן הוא
מופיע באולם הקונצרטים .מסתבר שהנעליים עושות את
האדם.
במטרה להציג בשלושה ממדים ,היה עלינו לצלם משלושה
כיוונים אנכיים זה לזה באותו זמן .השניים הראשונים היו
מקדימה ומהצד .אבל רצינו להשיג גם צילום מלמעלה למטה,
מעל הראש של הכנר .לשם כך היה עלינו לצלם בחוץ ולשים
את המצלמה השלישית על הגג .היינו צריכים לשכור בנאי
שיתקין לנו מבנה מיוחד לעמדת הצלם במצלמה השלישית.
לבסוף ארגון הצילום היה מוכן .עכשיו צריך לחכות לכנר ,פול
זוקופסקי.

זה כלל קולות החל מתדירות נמוכה של תקשורת
לווייתנים עד לצלילים הגבוהים של הכינורות .פול ,בהיותו כנר
מומחה ,היה מעוניין במיוחד בלימוד ביצועי כינור מיוחדים
יום הצילומים היה יום אביב אופייני במסצ’וסטס ,לא חם
כמו אלה של פגניני .פול גילה שהרבה כנרים אינם יכולים
לבצע קומפוזיציות מוזיקליות מסוימות .הוא הצביע על כך או קר מדי ועם עננות חלקית .פול היה צריך לעמוד על כן
שהיום אין לימודים משולבים של כישורים מורכבים ברמה
מנגנת בנבל ,עם ובלי הכלי
http://arielnet.com/ref/go/1129
גבוהה במיוחד ,כמו נגינה בכינור .ככל שעברו השעות ודיברנו
על הנושא שלו ,הבנתי שהשאלות שלו מתייחסות בעיקר
לגבולות ,להתאמות ,ולאילוצים בקורדינציה בין היד והזרוע
בזמן הנגינה בכינור .נהיה ברור שהטכניקה הביומכנית של
הערכת הביצוע של נגינה בכינור אינה שונה בהרבה מזו של
זורק הדיסקוס או הודף כדור הברזל .באופן בסיסי ,כימות
התנועה תוך כדי שימוש בטכניקה הקינטית שלנו הייתה
אפשרית לרוב התנועות .המוטו שלנו היה“ :אם זה זז ,אנחנו
יכולים למדוד את זה” היה מתאים למנגן בכינור ולזורק
הדיסקוס.
אחרי יום של דיונים הסכמנו על הפרטים לגבי המחקר
המבוקש .מיסטר זוקופסקי היה משוכנע שמעבדות בל יסכימו
לתקצב את המחקר .ביררנו שהוא מבין היטב מה הוא הציוד
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זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

מחוץ למעבדה כשפניו לכביש הראשי ,ולנגן קטעי מוזיקה להקליט את נתוני התנועות שעשתה בלי לגעת באמת בכלי,
שהמחקר שלו היה מעורב בהם .התחלנו לצלם עם המוזיקה ולנגן על פיהם את המוזיקה.
שהוא בחר.
במהרה מצאנו עצמנו בזירה אחרת שמתאימה לניתוח
עכשיו דמיינו את התמונה :חזית של חנות בין מחסן צבעים
וחנות סנדויצ’ים על כביש סואן .שלושה צלמים עם מצלמות,
מחברות ,ושלטים לזיהוי כל אחד מהכיוונים שנבחרו .אחד
הצלמים ממוקם על הגג .והכי חשוב – באמצע כל זה עומד
אדם חצי עירום ומנגן בכינור.

ביומכני ,ושהייתה קשורה לתביעות ביטוח .מאחר והשיטה
הביומכנית שלנו יכלה להעריך פרמטרים של תנועה בפירוט
רב מאד ,יכולנו להגיע לתוצאות כמותיות מדויקות בלי הטיה
של הגורמים הנבדקים .האובייקטיביות הזאת הייתה חשובה
במיוחד במקרים של פציעות או ניסיונות להונאת הביטוח.
השיפוט במקרים אלה הסתמך לעיתים קרובות על אינפורמציה
לא מדויקת או מוטעה.

המכוניות בכביש  9עצרו והנהגים יצאו להסתכל בחזיון
המוזר .במהרה הגיעה המשטרה המקומית לברר מה גורם
לפקק .הם לא כל כך האמינו לי כשהסברתי שאנחנו מבצעים
חברות ביטוח נופלות לא אחת קורבן לתביעות שווא ,אך
ניסוי שאי אפשר לעשותו בפנים ,כי אנחנו זקוקים למצלמה יש להן כמה כלים להתמודד איתן .כמה חברות ביטוח למדו
בגובה .בסוף הם שוכנעו שזה ייקח רק כמה שעות ואחר כך
שהשיטה שלנו מבוססת על מדידת נתונים מדעיים ולא על
נכנס למשרד ונמשיך שם .השוטר הבין אבל עמד על כך ששני
ניחושים ודעות .יכולנו לספק אינפורמציה מאובחנת על הרבה
שוטרים יעמדו שם ויכוונו את התנועה.
מוצרים והשימוש בהם .למדנו גם שמסגרות החוק מעוניינות
אחרי שעיבדנו את הנתונים מהסרטים ,היו התוצאות יותר בעובדות מאשר כל דבר אחר .במטרה להכין הגנה חוקית
מפתיעות עבורנו ועבור פול .נגינה בכינור היא מיומנות מתאימה ,היו עורכי הדין זקוקים למידע אמין ונכון.
שדורשת קורדינציה רבה .המוזיקה נוצרת על ידי תנועות
אחד המקרים הראשונים בהם היינו מעורבים היה של דאו
היד והזרוע תוך השגת קצב מדויק ותזמון מדויק ,הרבה יותר
כימיקלים .חברת עורכי הדין קורלט ,מריט ,קיליאן וסייק ייצגו
מפעילויות אנושיות רבות אחרות .למשל ,גילינו שכדי לנגן
בכינור בצורה המסורתית ,הזרוע שאוחזת את הכינור נשארת את דאו כימיקלים ואת הביטוח שלהם ,קרן פיירמנס .הם היו
יציבה ,בעוד הזרוע והיד של הקשת הן שעושות את העבודה .מעורבים בכמה מקרים חמורים של פציעות מתעמלים.
מתעמל מבטיח בגיל תיכון בדרום פלורידה סיים את
כשמצב זה מושג ,חלק מהכנרים אינם יכולים לנגן קטעי
מוזיקה מורכבים .אבל אם מאפשרים לזרוע שאוחזת בכינור סדרת תרגילי ההתעמלות רגילים שלו אחר הצוהריים .האיש
לנוע תוך התאמה לתנועות הזרוע והיד של הקשת ,הרי שהם הצעיר היה רתום בכל ליבו לספורט שלו ,ובילה שעות ארוכות
מסוגלים לנגן את הקטעים האלה .פול היה נלהב לשמוע על בתרגול מיומנויות ישנות וגם ניסה להוסיף תרגילים חדשים
לשגרת האימונים שלו .באותו אחר צוהריים הוא רצה לנסות
כך ורצה כבר לספר על הממצאים למעבדות בל.
עסקנו בעוד פרויקט שהיה קשור לנגינה .ניתחנו את הנגינה את התרגיל החדש של הסלטה בריצה שלמד לאחרונה ,ללא
בנבל .אשתו של ד”ר בג’ני ,אחד מהלקוחות שלנו ,הייתה רתמות האבטחה .באותו רגע הוא הרגיש שהוא שולט בתרגיל
נבלנית בעלת שם עולמי .הרעיון היה לאסוף את ה  EMGורצה לבצע אותו פעם אחרונה לפני שהוא מסיים את יום
(אלקטרומיוגרפיה) של שריר הזרוע והאצבעות של הנבלנית האימונים .הוא רץ על פני שטיח האימונים קדימה ואחורה
בעוד היא מנגנת קטע מוזיקלי .נתוני ה  EMGותדירויות תוך ביצוע תמרונים אקרובטיים ואז השליך עצמו לאוויר
הצלילים של הנבל הוקלטו במקביל ונשמרו במחשב.
בסיבוב לאחור ,שבסופו היה אמור לנחות על רגליו כשפניו
בשלב הבא התבקשה הנבלנית להזיז את אצבעותיה לכיוון המנוגד לכיוון ממנו התחיל .לרוע המזל ,לא הצליח
באותו אופן בו ניגנה קודם ,אבל הפעם בלי נבל .היא “ניגנה” האיש הצעיר להשלים את הסיבוב ונפל על ראשו וצווארו.
על נבל דמיוני .גם הפעם נאספו נתוני ה  .EMGהנתונים הוא שבר את צווארו .כשביקרו אותנו עורכי הדין במעבדה
היו זהים לאלה של הפעם הקודמת .במילים אחרות :יכולנו באמהרסט ,היה האיש בתוך ריאת ברזל.
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“מה לא נעשה נכון ומי אשם בכך?” הייתה השאלה שטיח מושלם יהיה דק בהמראה ועבה בנחיתה .או ,דרך
שהופנתה אלינו .שאלה זו גרמה לתביעה נגד כולם :בעלי מכון אחרת להסביר זאת“ :אי אפשר לירות בתותח מתוך סירת
הכושר ,המאמן ,היצרן של שטיח האימונים .דאו כימיקל היה קנו”.
היצרן של החומר ,אתאפאום ,שבו עשו שימוש ביצור השטיח.
בחנו מתעמלים וכן את כל סוגי השטיחים .לבסוף מדדנו
נטען שהייתה רשלנות בייצור .הופענו לגלות שהאתאפאום את השטיח בו נעשה שימוש בפלורידה .הוא היה מתאים
פותח במקורו על ידי דאו כימיקל למשרד ההגנה האמריקאי בהחלט לתרגיל .בשעה שהמתעמל ניסה לבצע את הקפיצה
כחומר אריזה של משלוחי פצצות לויאטנאם .עכשיו נעשה הזאת לא היה ביכולתו לייצר די כוח כדי להשלים סיבוב של
בו שימוש למטרות שלום ,אבל השאלה הייתה אם זה באמת גופו במלואו .אולי הוא היה עייף מדי כי זה היה סופו של יום
החומר המתאים לייצור שטיחים לחדרי כושר.
אימונים מפרך ,אולי הוא יצא קצת משיווי המשקל כשזינק
התחלנו לבדוק את כל השטיחים שסופקו על ידי דאו כלפי מעלה .מסיבה זו או אחרת לא היה בכוחו של המתעמל
כימיקל .הם נמכרו על ידי דאו בעוביים שונים ,החל מחצי לייצר כוח מספיק על מנת להשלים את הסיבוב והוא נפל על
אינטש ( 1.2ס”מ) ועד ארבעה אינטש (בערך  10ס”מ) .ראשו וצווארו.
חלקם היו עם ציפוי מיוחד להתעמלות וחלקם ללא ציפוי כזה,
לרוע המזל ,אין שטיחים שהם רכים דיים כדי לאפשר
כמו יצרן השטיחים האחר שפעל בשוק באותו זמן .לתוכנית
נחיתה על הראש והצוואר אך נוקשים דיים כדי לזנק ולבצע
המחקר שלנו היו שני שלבים :לעשות ניתוח ביומכני לתרגיל
את התרגיל .יש מזרונים עשויים מקצף שבנויים לאפשר נחיתה
הסלטה האמור ,ולהשתמש במכשיר מבחן החומרים  -שעליו
רכה ,כמו אלה שנמצאים באתרי קפיצה במוט או קפיצה
רשמנו פטנט  -עם לוח הכוח ,כדי להעריך את תכונות החומר
לגובה .אלה אינם מתאימים לתרגילי התעמלות .המפרקים
של כל אחד מהשטיחים שנדגמו.
בכפות הרגליים ,בברכיים ובירכיים בנויים על ידי הטבע לבלום
מצאנו בנבחרת ההתעמלות של אוניברסיטת קונייטיקוט
זעזועים ,אך אין אפיונים של בולמי זעזועים במפרקי הצוואר
מתעמלים שהיו בגודלו של המתעמל “שלנו” .צילמנו אותם
והראש .הנזק היה נמנע או מופחת לו היה האיש הצעיר נוחת
מבצעים או אותו תרגיל .בהסתמך על הנתונים שהשגנו חיברנו
על כל חלק אחר בגופו.
את השטיחים למכשיר מדידת החומרים ההידרואלקטרי
הניתוח שלנו ,אם כן ,הראה שזה היה בלתי אפשרי
הממוחשב שלנו ,כשאנו משתמשים בלוח הכוח כדי למדוד
שהמצע יהיה מתאים גם לזינוק שיעניק תנופה מספקת כדי
את הכוח.
מבחנים אלה הניבו תוצאות מעניינות .הנושא הראשון לבצע את הסלטה כולה ,וגם רך מספיק כדי לבלום נזקים של
היה קשור לכוח שהיה נחוץ למתעמל כדי לבצע את התרגיל נפילה על הראש והצוואר .דאו כימיקל וסוכן הביטוח שלה
ולסיים אותו בנחיתה על הרגליים .הייתה לנו אפשרות לכמת היו סימפטים יותר מרוב החברות המסחריות וסוכני הביטוח
את הכוח הזה ולהציג טבלה מבוססת על המתעמלים שבחנו .בימינו .הם הציעו הסדר נדיב בצורה בלתי רגילה לנער
ולמשפחתו שיכול לספק להם רווחה כספית מיידית ,במקום
ואז השתמשנו בכוחות אלה כדי להפעילם על השטיחים.
הזמנו את כל המעורבים בתביעה לבוא למשרדנו להצגת לערב אותם בתהליך משפטי ארוך ומייגע .אני שמח לבשר
התוצאות .בישיבה הסברנו את הפיזיקה המעורבת בתרגיל .שלמרות הטרגדיה שפקדה את הנער ומשפחתו ,לפחות הם
המתעמלים צריכים לייצר כמות מספקת של כוח כלפי מטה לא היו צריכים לדאוג לנושא ההוצאות פיננסיות.
לכיוון הרצפה במטרה ליצור כוחות חזקים דיים כלפי מעלה
כדי להשלים את הקפיצה .אם השטיח עבה מדי ,הוא סופג
יותר מדי מהכוח כלפי מטה .השטיח העבה פועל כבולם
זעזועים .שטיח דק לא יספוג את הכוח ויאפשר זינוק טוב יותר
כלפי מעלה ,אבל הוא לא יהיה בולם זעזועים טוב בנחיתה.

לאחר פרויקט שטיחי ההתעמלות ,נשכרנו כדי לספק
ניתוח ביומכני במקרה אחר ,שהייתה מעורבת בו פציעה
בטרמפולינה .ספורטאית צעירה ביצעה תרגיל קפיצה לאחור
על טרמפולינה ,נחתה על השול במקום במרכז הטרמפולינה,
ושברה את צווארה .משפחתה תבעה את יצרנית הטרמפולינה.
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תוצאות הניתוח הביומכני שלנו הראה שאנשים יכולים
בקלות להגדיל את גובה הקפיצה שלהם על הטרמפולינה
בהשוואה ליכולתם לקפוץ ממצע קשה .לרוע המזל ,היכולת
לקפוץ גבוה לא בהכרח מעניקה גם את הכישרון לבצע נחיתה
רכה בקלות .במילים אחרות ,אם מישהו היה מציע לכם 100
דולר כדי לזנק מהקרקע ולבצע פליק פלק לאחור ,קרוב לוודאי
שהייתם חושבים פעמיים על יכולתכם לבצע משימה כזאת.
אבל אם הייתם עומדים על טרמפולינה והיו מציעים לכם
 100דולר על אותה משימה ,הייתם מסכימים מיד לשקול
את האפשרות הזאת .כי אתם יכולים לנתר גבוה יותר על
הטרמפולינה ואתם מאמינים שתוכלו לבצע את הפליק פלק.
עם כל ניתור תגיעו גבוה יותר ,אבל האם תוכלו לשלוט גם
בנחיתה באותה מידה?

ניתוח הלוח הנטוי במשפט של קרסון

רוב האנשים לא יסתכנו בקפיצה כזאת מהקרקע ,אבל
יסכימו להסתכן באותה משימה כשהם על הטרמפולינה.
יכול להיות שתוכלו לבצע את הפליק פלק כי תגיעו לגובה
שיאפשר לכם זאת ,אבל עדין תהיה לכם בעיה בנחיתה .חשבו
על הפיזיקה המעורבת פה .נחיתה מגובה  60ס”מ לא דומה
לנחיתה מגובה  3מטר .נחיתה מגובה רב יותר מהווה סיכון
רב יותר לגוף .הפוטנציאל להינזק עולה כשהנחיתה היא על
הראש ולא על הרגליים.

למרבה הצער ,הפציעה נגרמה מסוג של המעדה או
הכשלה שנקראת “דקירה” .דקירה קורית כאשר שחקן
מתקיף שחקן יריב עם הראש כאשר כתפיו ופלג גופו העליון
נוקשים .בכל הכשלה ,הכוח שנוצר צריך להיות מופנה לאיזה
מקום ,הקסדה בנויה באופן נוקשה מבחוץ עם חומר דמוי
קצף בפנים .אבל עיצוב זה לא יכול לבלום את הכוח שנוצר
בזמן פגיעה .לכן הכוח מכוון לחלק הבא בשרשרת ,במקרה
זה – הצוואר .לצוואר אין מבנה בולם זעזועים והכוח שנוצר
בהתנגשות גרם לפריקה בצווארו של הספורטאי.

המקרה שהגיע ל  CBAעסק בקסדת פוטבול .נדרשנו
להעריך את הקסדה ואת המוצרים של המתחרים .קיבלנו סרט
שצולם תוך כדי מקרה הפציעה .הייתה במגרש רשת טלוויזיה
שצילמה הכל .הספורטאי שנפגע היה בוגר תיכון שפרק את
צווארו ועכשיו הוא משותק בארבע גפיו.

במקרה אחר בו עסקנו היה מעורב ג’וני קרסון ,אישיות
טלוויזיה ידועה מאד באותו זמן .מיסטר קרסון טען שהוא
סובל מפגיעה בצווארו ובגבו כתוצאה מנפילה מלוח נטוי עליו
ביצע תרגילי כושר .הוא טען שהלוח נבנה בצורה מרושלת
ותבע את תעשיות  LNRואת סוכן הביטוח שלה בחצי מיליון

גורם נוסף הוא הכישרון ,או המיומנות .אולי זה נראה
קל לקפוץ על טרמפולינה ,אבל מיומנות ותרגול נדרשים כדי
פתרון אחד יכול להיות לתכנן קסדה שתוכל לבלום ולפזר
לשלוט בגוף תוך כדי הקפיצות ולנחות המרכז הטרמפולינה ולא
במקום אחר בשוליה .אולי זה מה שקרה לצעירה המדוברת .את הכוח של הפגיעה .אם הקסדה הייתה רכה יותר או שהיה
למרות שטרמפולינות זה כיף והן הפכו מאד פופולריות ,עדין לה פגוש כמו למכונית ,הכוח של הפגיעה היה פוחת .אפשרות
אחרת היא חיבור בין הקסדה ומגיני הכתפיים .התנגשות
צריך ללמוד איך להשתמש בהן בבטחה.
הפופולריות של הפוטבול האמריקאי גדלה כל הזמן בקרב חזיתית עם הראש“ ,דקירה” ,היא אולי לא חוקית במשחקים
גילאים שונים וברמות שונות של מקצועיות .יחד איתה גדל של היום ,אבל פגיעות ראש ממשיכות לקרות מכל מיני סיבות
גם מספר הפציעות בספורט זה ,למרות השיפורים התמידיים במשחקי פוטבול .למרבה הצער עדין אין קסדה שיכולה לתת
מענה לפגיעות ראש כאלו.
במיומנויות ,באימונים ,ובציוד מגן של השחקנים.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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דולר .הם פנו אלינו כדי שנעריך את התביעה .מטרתם הייתה
לקבוע האם הם אכן יצרו מוצר פגום ואם כן ,איך לתקן אותו.
במעבדה באמהרסט למדנו את תיאור התאונה כפי
שהופיעה בתביעה של מיסטר קרסון .חזרנו על הפעולה
בדיוק כפי שתוארה על ידי מיסטר קרסון ,כשאנו משתמשים
באדם בגודלו ובמשקלו של התובע .בנוסף ,אותו אדם ביצע
את התרגיל במדויק לפי הוראות החברה המייצרת ,שליוותה
כל אחד ממוצריה בזמן הרכישה .השתמשנו במצלמת קולנוע
מהירה כדי לצלם את התנועות ואז הפעלנו את הטכניקה
הביומכנית הממוחשבת שלנו.
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כנקודה בה החובט מרגיש שהכי טוב לו לחבוט בה .נקודה
שבה ,אם החובט מכה בכדור והיד שלו נמצאת בנקודת
הסיבוב ,הוא לא מרגיש כוח פתאומי שמגיב למכה שלו.
(למונח “נקודה מתוקה” אין מקבילה בעברית  -המתרגם).
גם לגבי חרב ,הנקודה המתוקה לא נמצאת במרכז כלי
הנשק הזה אלא במקום אחר ,שנקבע בין היתר על ידי מאפייני
הוויברציות והגמישות של החומר ממנו היא עשויה.

במקרה של רקטת הטניס ,נקודת האמצע היא זו שבה
הכוחות שייווצרו לאחר חבטה אנכית יבטלו אלה את אלה
ויגרמו לכך שלא תהיה תנועה סיבובית .זה נכון כשבוחנים את
גילינו שמיסטר קרסון לא פעל בדיוק על פי הוראות הרקטה על מעמד קבוע .כשמדובר ברקטה שנמצאת בידיו
היצרן ,וזו הייתה הסיבה שנפל .הצגנו את התוצאות לפני של השחקן ,הרי שהיד ,הזרוע והכתף צריכים להילקח בחשבון
תעשיות  LNRועורך הדין שייצג את סוכן הביטוח שלהם .גם הם כגורמים בנוסחה.
הפרקליט של הצד השני לא היה מרוצה .הוא פנה לחברת
הרבה אנשים חושבים שעל כדור הטניס לפגוע בדיוק
הנדסה עצמאית כדי שתבדוק גם היא .הם הגיעו למסקנה במרכז הרקטה כדי להגיע לנקודה המתוקה .אבל הרקטה היא
שצדקנו ,ואפילו שהשתמשנו בכלים אמינים יותר ממה שהם לא רק פני השטח שלה כאשר מנסים לקבוע היכן נמצאת
יכלו להציע .מיסטר קרסון משך את התביעה.
נקודה זו .חייבים להתייחס גם לידית וליד האוחזת בה כחלק
באותו זמן בו עבדנו על הפרויקט הזה ,פנו אלינו מחברה מהמערכת .לכן ,הנקודה המתוקה איננה במרכז הגיאומטרי
אחרת של יצרני ציוד ספורט .AMF ,הם מכרו ויצרו מוצרי של הרקטה אלא היכן שהוא קרוב יותר לחיבור עם הידית.
ספורט רבים ,והתחרו עם ספלדינג ומוצרי ספורט ווילסון.
הצענו ל  AMFפרויקט שייקבע היכן הנקודה המתוקה
הם יצרו בין היתר אופני ספורט ,אופנועי הארלי דוידסון ,נמצאת בשלושה מצבים :כאשר הרקטה מוחזקת במעמד
קסדות לסקי ורקטות טניס ,אופנועי שלג ,ציוד לגינון ,ועוד קבוע במעבדה ,כאשר הרקטה תלויה על חבל ,וכאשר אדם
הרבה מוצרים אחרים .בשנות ה 70הם התחילו את הפרסומת אוחז ברקטה.
שלהם בטלוויזיה בסלוגן “ ,AMFאנחנו יוצרים סופי שבוע”.
באותו זמן היו רקטות הטניס עשויות מעץ והרשת המתוחה

הפרויקט הראשון שהם הציעו לנו היה קשור לרקטות
טניס( .אני לא משתמש במילה “מחבט” כדי לא לבלבל עם
מחבט בייסבול  -המתרגם) הם רצו להפחית את הלחץ על
המרפק שגרם ל”מרפק טניס” ,שמוכר יותר בשמו האנגלי
טניס אלבו  .tennis elbowמטרתם הייתה לשנות את
המיקום של “הנקודה המתוקה” על הרקטה כדי לצמצם או
לבטל כליל את הסיבוב שנגרם על ידי החבטה בכדור בנקודה
הלא נכונה של הרקטה.

עליהן הייתה עשויה מניילון או מגידים של בעלי חיים .בדקנו
את כל ההרכבים של הרקטות ומיתרי הרשת בכל שלושת
המצבים .לאחר בדיקה ביומכנית הגשנו את התוצאות שלנו
למהנדסים של  . AMFהראנו להם שהנקודה המתוקה איננה
במרכז הגיאומטרי של הרשת ,היא קרוב יותר לידית .זה אומר
שכאשר השחקן חובט בכדור ,הרקטה תבצע תנועה סיבובית
שתגרום לפגיעת הטניס אלבו .היו לנו כמה הצעות לתיקון או
שיפור המצב.

מהי “הנקודה המתוקה” על פני הרקטה? המושג “נקודה
מתוקה” מתייחס בדרך כלל לזיהוי המרכז של הכלי עליו
נוקשים או מתופפים .אבל מדברים על נקודה כזאת גם בכלים
בעלי ידית בקצה אחד שלהם כמו רקטת טניס ,מחבט בייסבול
או חרב .הנקודה המתוקה במחבט בייסבול מוגדרת בדרך כלל

אחת מהן הייתה להגדיל את ראש הרקטה ולצמצם ככל
האפשר את אורך הידית .אחרת הייתה לפתח ידית בעלת
גמישות מסוימת ,שתמנע מהכוח שנוצר לעבור ליד ולמרפק
של השחקן .כאשר הצגנו את המצב לאבא של אן ,הוא המציא
בדיוק ידית כזאת .הוא היה ממציא חובב .הצענו בדיוק את
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רכב תלת הגלגלים ,פטנט רשום של AMF
http://arielnet.com/ref/go/1130

המצאתו למהנדסי  AMFכאשר אלה באו למשרדינו לבדוק הוא פרש מהחברה והקים חברה משלו ,שיצרה את הרקטות
עליהן המלצנו .היום רקטה בעלת ראש גדול היא הסטנדרט
את התוצאות.
מהנדסי  AMFהיו מבולבלים מהפתרון שלנו .הם חששו בין כל היצרנים.
פרויקט אחר שהובא אלינו על ידי חברת  AMFהיה רכב
שהרקטות הגדולות בעלות הידית הקצרה תתקבלנה בלעג
בקרב ציבור השחקנים .אך הם קיבלו את התוצאות שלנו וחזרו תלת גלגלי .הוא הזכיר קצת תלת אופן אלא שהרוכב עמד
למעבדות שלהם כדי לנסות את הממצאים שלנו .היה ברור על משטח קטן ,דמוי דוושה ,וכיוון את הרכב על ידי אחיזה
שהייתה מחלוקת פנימית בתוך החברה והמהנדס ,הווארד הד ,בכידון אנכי גבוה .התנועה הושגה על ידי העברת הכוח של
רצה ללכת עם הרעיון של הרקטה בעלת הראש הגדול .לבסוף הרוכב מצד לצד ,בצורה שמזכירה את פעולתו של המחליק
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפפיב חותינל לאירא תטיש  9:קרפ

אל קרטר ,בעל ארבע מדליות זהב בזריקת דיסקוס

http://arielnet.com/ref/go/1131
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עם אל פוירבך ומאק ווילקינס ,מחזיקי שיאי העולם בכדור ברזל ובדיסקוס

http://arielnet.com/ref/go/1132

על סקטים .כדי לעצור את הרכב צריך היה לדחוף את הדוושה האחורית .נתנו להם לנסות לרכוב בעצמם על הרכב התלת
גלגלי שלנו ,והתבדרנו לראות את לובשי המדים מזגזגים להם
כלפי מטה עם העקב.
אין ספק שנהנו מפרויקט זה יותר מאשר מאחרים! הצוות בדרך מאחורי המשרדים .הם נהנו מהצעצוע לפחות כמונו.
ניתוח ביומכני הראה שהרכב הזה היה יעיל ,שקט
רכב סביב הבניין ,מזנק בין מכוניות ואנשים ,חולף בשריקה
מבעד למכשולים שהצבנו לעצמנו במגרש החנייה מאחורי ובטיחותי .לא הייתה לו בעיה של נטייה הצידה כמו לכלי רכב
המבנה .למזלנו לא התנגשנו אף פעם עם נהגים מופתעים דו גלגלי ומהירותו המרבית הייתה מוגבלת לכזאת שאדם יכול
שתמרנו את רכבם כדי לחנות .אבל היו כמה כמעט תאונות לייצר בכוח שריריו בלבד .הוא היה שימושי בעיקר בשטח
ברחוב הראשי מול המשרדים ,כך שזכינו שוב לביקור מישורי חלק כמו משטחי הלינלאום במפעלים ,נמלי תעופה
המשטרה המקומית .הם תמיד נהנו מהפרויקטים המוזרים וקניונים AMF .היו מרוצים מממצאנו ועזבו את משרדנו עם
שלנו ,אבל למען בטיחות הציבור התבקשנו לשחק רק בחצר חלום להוסיף קצת כיף לסופי השבוע שלהם.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפפיב חותינל לאירא תטיש  9:קרפ

המשכנו לעבוד על הפרויקטים שלנו ב  .CBAאני
שקדתי על לימודי המחשב ואן על הדוקטורט שלה .הכל
היה שגרתי ורגיל עד שקיבלתי ביקור יוצא דופן מהגיבור שלי
משכבר הימים ,אל קרטר .זה אל שתמונתו הייתה תלויה
מעל מיטתי בהדסים אחרי שזכה במדליות בהלסינקי 1952
ובמלבורן  .1956זה אל שהביס אותי באולימפיאדת רומא
ב  1960ובטוקיו ב  .1964והוא בא לבקר אותי במעבדה
שלי! קשה היה לתאר את ההערצה ויראת הכבוד שחשתי,
ואת ההתלהבות והשמחה שהרגשתי .אל ביקש את עזרתי
בשיפור זריקת הדיסקוס שלו ,כדי להתכונן לקראת המשחקים
האולימפיים במוסקבה ב  .1980הוא כבר היה בן  44באותה
שנה .הבטחתי לו שנעשה הכל כדי לעזור לו להשיג את מטרתו.

209

במדליית זהב .צילמנו אות כשהוא זורק את הדיסקוס ובנינו
תרגילים מיוחדים בשבילו על לוח הכוח .המחקר הביומכני
שלנו הראה שגם בגיל  , 44על ידי שיפור כוחו ומהירותו ,הוא
יכול להגיע לשבירת השיא האולימפי.
אל ,מהנדס מחשבים בעצמו ,צפה בעצמו במסך המחשב
שלנו כשהצגנו את התוצאות הביומכניות .הוא ראה כמה
ביצועיו יכולים להשתפר אם יעשה שינויים קטנים בטכניקה
שלו .אל היה ספורטאי גדול ויכול היה להפנים את השינויים
הדרושים ולהמשיך להתאמן לקראת האולימפיאדה.

לרוע המזל ,ביצע הנשיא קרטר כמה פעולות מחאה
כתגובה על פלישת הרוסים לאפגניסטן .אחת מאותן פעולות
עבדנו באינטנסיביות עם אל על הפרויקט הזה .הרגשתי הייתה החרמת המשחקים האולימפיים במוסקבה .פעולה זו
התרוממות רוח לעבוד עם גיבור ילדותי וקיוויתי מאד שיזכה הביאה קץ לחלומותיהם האולימפיים של הרבה ספורטאים
גדעון אריאל ומכונת הקסם שלו ,מאמר שפורסם בספורט אילוסטרייטד1977 ,
http://arielnet.com/ref/go/4010

210

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו
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גדעון אריאל ומכונת הקסם שלו
http://arielnet.com/ref/go/1133

ספורט אקסטרה

http://arielnet.com/ref/go/1313

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

קפיצה קדימה עם ביומכניקה
http://arielnet.com/ref/go/1135

בוקר טוב אמריקה

http://arielnet.com/ref/go/2012

 קרפפיב חותינל לאירא תטיש  9:קרפ

מדע עכשיו

http://arielnet.com/ref/go/4011

השיטה המתוחכמת של  APASבניתוח הליכה
http://arielnet.com/ref/go/1136
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מערביים .למרות זאת ,המשכנו אל ואני להתאמן לקראת אבל עכשיו אין לנו זמן להשקיע בפרסומות .תודה על הזמן
האולימפיאדה ב  ,1984בלוס אנג’לס.
שהקדשתם לנו ,אבל אני חייבת להגיד לא” .
בשלב זה היו אלפי ספורטאים מכל העולם שבאו למעבדה
קני מור ואנשי הצוות שלו לחצו את ידי אן ועזבו את
שלנו .ביניהם היו שני מחזיקי שיאי עולם :אל פרוירבך בכדור המעבדה ,לא מאמינים שזה באמת קרה.
ברזל ,ומק ווילקינס בדיסקוס .עבדנו עם ספורטאים אלה כמו
חזרתי למעבדה אחרי השיעור .אן סיפרה על הביקור ועל
שעבדנו עם אל קרטר כדי לשפר הישגים לקראת התחרויות
תשובתה .לא יכולתי להאמין“ ,אן ,את לא נורמלית! בטח
הבאות.
הפסדנו עכשיו מיליונים בפרויקטים עתידיים וביחסי ציבור”!
ב  1967ביקרה קבוצה מטעם ספורט אילוסטרייטד
הייתי במצב רוח רע במשך ימים .בסוף השבוע ישבתי
במעבדות  CBAבאופן מפתיע .לימדתי באוניברסיטה באותו
זמן ולא ידעתי על הביקור הלא צפוי .אן יצאה ממשרדה כדי במשרד ובהיתי בקירות ובתקרה .לא יכולתי לעשות שום
לדבר איתם .הם הסבירו לה שהם רוצים לכתוב כתבה על עבודה והרגשתי בדיכאון .ביום שני צלצל הטלפון וקני מור
הטכנולוגיה שלי ועליי .אחת השאלות הראשונות שאן שאלה היה על הקו“ .החלטנו להיענות לבקשתכם ולשלם 25,000
הייתה כמה ימים ייקח הראיון.
דולר על זמנך .אנחנו מבינים כמה הזמן שלך חשוב ,ולנו חשוב
הם אמרו לה שזה יהיה משהו בין שלושה לחמישה ימים .שהכתבה הזאת תתפרסם”.
“אם כך” ,אמרה אן“ .זה יעלה  25,000דולר.
אמרתי לו שהוא יכול לבוא והמעבדה שלנו ,הפרויקטים
“אל תדאגי ,את לא צריכה לשלם לספורט אילוסטרייטד ואנוכי נעמוד לרשותו בשמחה .הודיתי לו על הבחינה מחדש
כדי שיעשו כתבה עליך” ,ענה קני מור ,הנציג שלהם.
של כל העניין .קבענו תאריך.
“כנראה שלא הייתי ברורה ”,אמרה אן“ .התכוונתי שזה
המחיר של שלושה ימים מהזמן שלנו”.
“מה? השתגעת לגמרי? ספורט אילוסטרייטד מופץ
במיליוני עותקים בכל העולם .זה שווה לכם מיליונים כפרסומת
חינם” ,ענה קן.
“אני בטוחה שאתם צודקים .אבל לרוע המזל ,אין לנו
אפשרות להקדיש כל כך הרבה זמן לפרסומת .לגבינו ,זמן שבו
איננו עוסקים בפרויקטים שלנו פוגע ביכולתנו לייצר פתרונות
עבור הלקוחות שלנו ומכאן פוגע גם במוניטין שלנו .כאשר
אנחנו מתחייבים למסור תוצאות בזמן מסוים ,אנחנו תמיד
מכבדים את המילה שלנו .אם עלינו להשקיע זמן במשהו
שהוא לא עבודה ,המחיר הוא מה שאמרתי קודם .אנחנו
אוהבים את ספורט אילוסטרייטד וקוראים אתכם כל הזמן.

לא האמנתי ,אן צדקה...שוב.
המאמר בספורט אילוסטרייטד גרם להתעניינות בנו בכל
רחבי העולם ,והיא נמשכת עד היום .המאמר כלל שבעה
עמודים ,סיכם בקווים כלליים את השיטות בהן אנחנו עובדים
וסיפר על כמה פרויקטים שסיימנו .ספורט אילוסטרייטד גם
ראיינו כמה ספורטאים ,שסיפרו כמה העבודה איתנו עזרה
להם לשפר הישגים .המאמר האיר אותנו באור מאד חיובי.
עם פרויקטים ומחקרים אלה העסקים שלנו פרחו .השם
שלנו ,בתור החברה היחידה בעולם שעוסקת בביומכניקה,
הפך למפורסם .המשכנו לעבוד על הפרויקטים ,ללמד ,אן
המשיכה להשלים את עבודת הדוקטורט ,וכמובן שלא הפסקנו
להתאמן כל יום .בכל זאת ,לפעמים יש גם “צרות בגן העדן”.
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פרק  :10מגדל השן הנטוי
בשעה ש  CBAשגשגה ,המשכתי את מעשיי חזון חינוכי ששכר מרצים מתחומים שונים שלכולם הייתה
באוניברסיטת מסצ’וסטס .בנוסף על לימודיי במדעי המחשב זיקה לתנועה האנושית.
ובמחלקת הקיברנטיקה הייתי גם עוזר לפרופסור במחלקה
למרות שהשכלתו של ד”ר קאמפניי הייתה בתחום
למדעים מדויקים ובמדעי המחשב.
הפיזיולוגיה הקלאסית ,הוא הכיר בעובדה שתלמידי העתיד
בראש המחלקה למדעים מדויקים עמד פיזיולוג בשם
ד”ר הארי קאמפניי .מלבד תפקידו זה לימד ד”ר קאמפניי גם
סטטיסטיקה .ילד טיפוחיו היה המחלקה למדעים מדויקים
שהקים באוניברסיטת מסצ’וסטס ב  .1967הוא היה בעל

חייבים להיות בעלי בסיס אקדמאי רחב ואופקים רחבים אם
הם מקווים להשיג עבודה באוניברסיטה או מחוצה לה .עליהם
להתמחות בשני תחומי דעת עיקריים לפחות .לצורך כך הוא
שכר מרצים בעלי מוניטין אקדמי בתחומי הביומכניקה,
היבטים שונים של מערכת העצבים ,וביוכימיה.

ד”ר קרול

הייתי סטודנט שלו בלימודי התואר השני ואחר כך
בדוקטורט .הוא היה המנחה של אן ולקח חלק בוועדת
הדוקטורט שלה .הרגשנו בני מזל שהוא לצידנו .אן ואני
הרגשנו שהוא תרם רבות להשכלה שלנו וגם להשגת התואר
השלישי של שנינו.
אחד המרצים שד”ר קאמפניי שכר היה ד”ר וולטר
פ .קרול .הוא היה יליד שיקאגו ,ואת הדוקטורט שלו קיבל
מאוניברסיטת אינדיאנה.
ד”ר קרול היה חלוץ בתחומו .הוא למד תכנות הרבה
לפני שהמחשבים הפכו נפוצים ,ושילב טכניקות סטטיסטיות
כדי לענות על שאלות כמו השפעת האישיות על ביצועי
הספורטאים .הוא היה ידוע בזכות הישגיו בתחום שימוש
באלקטרומיוגרפיקה באמצעות אוסצילוסקופ כדי ללמוד על
תפקיד מערכת העצבים בזמן תנועה אנושית מהירה .ד”ר
קרול היה יושב הראש בוועדת הדוקטורט של אן .אן הייתה
אסירת תודה לו על עבודתו ותרומתו לעבודת חייה.
מרצה נוסף שד”ר קאמפניי שכר היה הביוכימאי ד”ר די
אדינגטון .הוא למד מתמטיקה ,קינסיולוגיה וביוכימיה ,וקיבל
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התמחות ,כמו שאני עושה בחיים ובעסקים .אני שילבתי
בהצלחה אקדמיה ועסקים.
חלק מההצלחה שלי הייתה בזכות לצוות שבחרתי לי,
צוות של אנשים מבריקים וחרוצים .אבל רוב הקרדיט מגיע
לעובדה שמצאתי נישה שמתאימה לתחומי ההתמחות שלי,
שאיש לא מילא אותה קודם ,ושהיה לה הרבה ביקוש .אנשים
וחברות נזקקו ל  CBAולמה שהייתה מסוגלת לספק להם
כדי לשפר הישגים או מוצרים.
לרוע המזל ,לא כולם היו שותפים לגישתו ולחזונו של
ד”ר קאמפניי .מאיזו סיבה ,שני מרצים ,ד”ר פלגנהוף וד”ר
ריצ’י לא הסכימו עם תפיסת העולם של ד”ר קאמפניי .שני
אלה התנגדו לחיבור שיצרתי בין האקדמיה והעסקים .חשבתי
שמטרת האוניברסיטה היא ללמד סטודנטים ולחשוף אותם
לאפשרויות העומדות בפניהם .אחר כך הם יכולים לקחת את
הידע שקיבלו ולשלב אותו בחייהם או בעסקיהם .ד”ר ריצ’י
וד”ר פלגנהוף התנגדו לתפיסת עולמי ,כשם שהתנגדו לזו של
ד”ר קאמפניי.
למרות שלעולם לא אדע מאין צמחה האיבה שלו,
ד”ר די אדינגטון
הופתעתי יום אחד כשהוזמנתי לפגישה עם היועץ שלי ,ד”ר
את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת מישיגן .הוא פרסם יותר ריצ’י ,שאמר לי להיזהר עם השילוב של עסקים והוראה .עניתי
מ  500מאמרים וכתב כמה ספרים .הוא היה יוצא דופן שאני לא רואה פה בעיה ,מאחר ואני אמור ללמד איך לבנות
בפקולטה כי ההתמחות שלו עסקה ברמה התאית ,בעוד כל
צילמתי תמונה זו של ד”ר קאמפניי ושלי עם אן
האחרים התמקדו בגוף השלם.
בקליפורניה לשם פרש 13 ,שנים לאחר המחקרים
שלנו באוניברסיטת מסצ’וסטס.
ד”ר פלגנהוף היה המרצה השלישי שנשכר .התחום שלו
היה ביומכניקה של תנועה ,והוא פיתח תוכנת מחשב קטנה
לצורך החישובים של המאפיינים הקינטיים של התנועה.
לאחר שהשלמתי את הדוקטורט צירף ד”ר קאמפניי
גם אותי כמרצה .הוא התמיד בגישתו שעל הסטודנטים
שמסיימים את לימודיהם במחלקה שלו להיות בעלי השכלה
נרחבת ובעלי יכולת להשתלב בשוק העבודה או בהמשך
הלימודים האקדמאים .אין כמעט משרות שהן רק בביוכימיה
או רק בפיזיולוגיה ,וסטודנט צריך להיות מסוגל למצוא עבודה
בכמה תחומים .הוא היה מודע לכך שהגישה שלי יכולה
לפתוח אפשרויות ורצה שאלמד קורס שיגשר על כמה תחומי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפןשה לדגמ  10:קרפ
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אוניברסיטת מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/2600

חיים מוצלחים .לגבי ,חלק מחיים כאלה הם להצליח בעסקים.
אני לא חושב שזה מתנגש עם האקדמיה“ .תחשוב על זה”,
הוא אמר לי.
הנושא והפגישה עם ד”ר ריצ’י בלבלו אותי .הייתי מודע
לכך שכמה מחלקות באוניברסיטה לא יכלו להתקיים ללא
תקציבי מחקר מהתעשייה .גם חלק גדול מהמשכורות של
עמיתי המרצים ממדעי המחשב נתמכו על ידי תקציבי מחקר
דומים .לא יכולתי להבין איך תקציבי מחקר וסובסידיות על ידי
גורמים מחוץ לאוניברסיטה “מזהמים” את האקדמיה .גם אם
מישהו יכול לטעון שתקציבי מחקר שמגיעים מעסקים מסוימים
יכולים לגרום לחוקרים להטות את התוצאות ,אבל איך אני
יכול להטות את עצמי? הייתה לי חברה משלי שסיפקה כסף
לחלק מהסטודנטים שלי מאחר והפרויקטים המחקריים שלנו
יכולים היו ליצור את הקרן הפיננסית עבורם .מנקודת מבט
זו ,העסקים הם אלה שאיפשרו למרכז המחקר שלנו לשגשג.

יתרה מזאת ,התפלאתי מדוע ד”ר ריצ’י שפט אותי
לחומרה על עסקיי בעוד ד”ר פלגנהוף עשה בדיוק אותו דבר.
היו לו לד”ר פלגנהוף עסקים רבים מחוץ לאוניברסיטה ,והוא
שלשל לכיסיו את מה שהרוויח .בנוסף ,הוא השתמש בציוד
של האוניברסיטה וכן בסטודנטים .בדיחה שעברה מפה לאוזן
סיפרה שהסטודנטים עושים את העבודה והמרצים מקבלים
את הכסף ואת התהילה .לפחות לגבי  , CBAאני יכול
להתחייב שכאשר היו לנו סטודנטים שעבדו על פרויקטים
שהרווחנו עליהם ,שילמנו להם סכומי כסף סבירים שתאמו
את תרומתם לפרויקט.
ההפתעה הבאה הייתה כאשר ד”ר ריצ’י קרא לאן
למשרדו .לא היה לה שום מושג מדוע הוא רצה לראותה ,אך
מאחר והיה אחד מוותיקי הפקולטה ,הוא יכול היה לדרוש את
תשומת ליבה של תלמידת מחקר צעירה ולא מנוסה.
“החבר שלך גדעון” ,הוא אמר“ ,משחק באש כשהוא
מנסה לשלב עסקים ואקדמיה .השטח שלנו הוא לעזור
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לאנשים על ידי מתן ידע .המשחק שלנו הוא חינוך והוראה,
לא עסקים .אנחנו מלמדים אנשים ,לא עושים כסף .גדעון
צריך להבין את זה”.
“סליחה ,אבל למה אתה מתכוון?” היא ענתה לו והייתה
בשוק.
“ביומכניקה היא תחום מחקר אקדמי .אסור לו לקחת את
הידע שלו ולעשות מזה כסף .זה צריך להישאר עניין של מורים
ותלמידים” .כך ענה ד”ר ריצ’י.
אן אמרה“ ,הרבה אנשים המציאו המצאות מדעיות
ועשו מזה כסף .מה עם ריאת הברזל? תראה איך גדעון עוזר
לספורטאים ומאמנים ואנשים עם מחלות ניוון שרירים כמו
הדיסטופיה .הם זקוקים לידע הזה כדי לשפר את חייהם”.
“אבל הוא מרוויח מזה” ,ענה לה ד”ר ריצ’י “ ,אנחנו
לא יכולים לשלב רווחים וידע אקדמאי .זה מטמא את טוהר
החינוך”.
אן ישבה שם בשקט ,מבולבלת ,ושמעה את טענותיו של
ד”ר ריצ’י .איפה החוקים האלה כתובים ,היא חשבה לעצמה.
היא האמינה שמטרת הידע הוא לתרום לחברה ושגילויים
מדעיים הם המדרגות בדרך לתרומה זו .אחרי הכלDNA ,
התגלה במעבדה ומידע מדעי זה תרם למחקרים וכן לעסקים.
אלה היו המחשבות שהתרוצצו בראשה כאשר ישבה מול ד”ר
ריצ’י.
הוא התחיל לסדר ניירות על השולחן והיא הבניה
שהפגישה הסתיימה .היא קמה ועזבה את המשרד .המרצה,
אותו היא כיבדה ,אמר לה שמה שאנחנו עושים הוא לא נכון.
זה היה לא הגיוני ועמד בניגוד לכל מה שחשבנו על מדע ועל
למידה .צריך להשתמש בידע ולהעבירו לאחרים .איך יכול
להיות שמה שעשינו היה מנוגד לזה? בליבה ידעה אן שאנחנו
פועלים נכון .היא באה הביתה אחר הצוהריים וסיפרה לי את
פרטי השיחה .גם אני הייתי בשוק.

השקעתי בעבודה ,כמו שאני עושה תמיד .למדתי ,לימדתי
ותיאמתי פרויקטים ב  .CBAהפרויקטים האלה שיפרו את בסיס
הידע ,היו מעורבים בהם תכנות המחשבים והאפליקציות וכן
בעיות אקטואליות הקשורות לעסקים מודרניים .הסטודנטים
שלקחו חלק במחקרים אלה התלהבו והפיקו הרבה יתרונות
מהמעורבות שלהם .לצד הערך הלימודי ,הם גם הרוויחו כסף,
ואיזה סטודנט לא זקוק לכסף?
כל פעם שהתחלתי סמסטר חדש ,שורת הפתיחה שלי
הייתה זהה .הגעתי לשיעור הראשון והצהרתי“ ,בוקר טוב
גבירותיי ורבותיי .ברוכים הבאים לכיתת הלוגיקה של התנועה.
כולכם תקבלו  Aבקורס הזה .אתם לא חייבים לבוא לשיעורים
אם אתם לא רוצים או אם יש לכם משהו יותר חשוב לעשות.
לא אכפת לי אם תבואו לכיתה או לא .אני את הדוקטורט
שלי כבר קיבלתי .בנוסף ,אני לא הולך ללמד אתכם שום דבר.
במקום זה אתם תלמדו אותי .בתהליך זה אתם תלמדו יותר
מאשר בכל קורס אחר שאי פעם למדתם ,ומעולם לא יהיה
לכם קורס עם כל הרבה כיף ללמוד”.
למיטב ידיעתי ,אף סטודנט לא נעדר מהשיעורים ,אלא
אם כן היה חולה .הם היו תלמידים מסורים ואנחנו יצרנו
ביחד מאות מחקרים עבור חברות מסחריות ועבור פרסומים
מדעיים .כמה סטודנטים לקחו חלק בפרויקטים של .CBA
אחרים יצרו את הפרויקטים שלהם בעצמם כשהם משתמשים
בציוד של .CBA
סטודנט צעיר אחד ,אברהם מלמד ,השתמש בלוחות הכוח
כדי לחקור כתב יד .הוא גילה שהכוח שנדרש לחתום את שמך
הוא ייחודי .המסקנה שלו הייתה שזייפן לא יצליח אף פעם
לחקות את עוצמת הכוח המדויקת בחתימתו של מישהו אחר.
בנקים ,למשל ,יכולים להחזיק לוח כוח כזה עם עט מיוחד
שבעזרתו יוכלו לדעת אם מי שחתם על הצ’ק הוא באמת בעל
החשבון .זה גם ימנע מאנשים שיכורים לחתום על צ’קים! כל
זה קרה כמובן בטרם היות הבנקטים והעברת הכספים דרך
הטלפון הנייד .אז גם לא היה טלפון נייד!

עד היום אני לא מבין מה גרם לו להתנגד כל כך למעשינו.
אולי זה מקנאה ,אולי הייתה סיבה אחרת? הנדתי בראשי
אברהם מלמד היה אחד הספורטאים שהשתתפו
ואמרתי לאן שאנחנו נמשיך עם מה שאנחנו עושים .נמשיך באולימפיאדת מינכן ב  .1972חלקתי איתו חדר לילה אחד
עם  CBAונמשיך עם האוניברסיטה ,ונקווה שיום אחד לפני הטבח .היה זה מיוחד בשביל שנינו לבלות זמן חיובי
ומלא שלווה במחקר.
ההתנגדות של ד”ר ריצ’י תיעלם.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אברהם מלמד והשחיין זוכה מדליית הזהב
מארק ספיץ.
http://arielnet.com/ref/go/1137

כשנגמר הסמסטר ,חלקו הסטודנטים את המחקרים
שעשו עם עמיתיהם הסטודנטים האחרים .הם היו תלמידים
נלהבים ומסורים ושמחו לשתף את האחרים במה שלמדו .כל
אחד מהם היה מופתע מהתגליות שגילה ומהאיכות הגבוהה
של המחקרים .למזלי הם מצאו עבודה כאשר סיימו את
לימודיהם באוניברסיטה .אם זה היה בזכות גישתו של ד”ר
קאמפניי או בזכות השיעורים שלי – זה לא רלוונטי לגבי .הכי
חשוב שכולם היו בעלי יכולת להצליח.
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עם אברהם מלמד אחרי  35שנה ,בטקס הענקת
הפרס באוניברסיטת מסצ’וסטס
כך לדעת שאני לא הייתי הבוגר הטיפוסי של האוניברסיטה,
על ידי כך שפתחתי חברה מסחרית בעודי סטודנט .ללא
ספק הייתי שונה .הוא ראה את שפע הרעיונות הייחודיים
ואת הגישה הפתוחה בפתרון בעיות .הוא רצה שהסטודנטים
ייחשפו לסוג כזה של חשיבה וסוג כזה של התנסות .ד”ר
קאמפניי ביטא את התייחסותו במכתב ששלח לאוניברסיטה:

אנחנו מאד מעוניינים ביכולת של גדעון אריאל ,בעבודתו,
בפוטנציאל שלו לתרום להבנת תנועתו של האדם .אני נוטה
השיטה בה לימדתי הייתה לא שגרתית ומהפכנית .אני להבטיח את מקומו של גדעון לשנים האקדמיות .1974-5
ידעתי זאת והם ידעו זאת .ידעתי שאני שונה מהנורמה בגישתי אבל יש כמה מכשולים בדרכי בשלב זה.
ובמחשבותיי .כנראה זו הייתה הסיבה שד”ר קאמפניי שכר
אחד המכשולים הוא תביעה משפטית של ד”ר ריצ’י כנגד
אותי כמרצה .אני אהבתי את עבודתי ,את הפרויקטים ,את
גדעון בטענה שהוא משתמש בקרנות ,בטכנולוגיה וברעיונות
הסטודנטים ,את ההתעניינות שלהם והתקדמותם המדהימה.
של האוניברסיטה כדי לפתח את הפרויקטים שלו.
חברות פנו ל  CBAכי הגישה שלי לפתרון בעיות לא הייתה
על פי ד”ר ריצ’י המחלקה למדעים מדויקים הונחתה על
שגרתית ,והייתי מוכן להסתכן בתהליכי מחשבה אלטרנטיביים
כדי לפתור דילמות .הייתי דוגמה של מה שקוראים היום ידי הדיקן של בית הספר לבוגרים להעריך את עמדתו של
“חשיבה מחוץ לקופסה” .כל חיי הלכתי בניגוד לזרם ,מאתגר גדעון .הממצאים שלהם היו:
את גורלי ,ומחפש פתרון לבעיות.
פרופסור אריאל (המונח “פרופסור” בארה”ב מקביל
למעשה ,כאשר ד”ר קאמפניי שכר אותי להיות עוזר ל”מרצה” אצלינו) קיבל הערכות טובות מאד בכל התחומים
פרופסור ,הוא הודה שהוא חשב שעדיף יהיה להעסיק מרצה מן בהם הוא עוסק .הוא מקדיש חצי מהזמן למחלקה למדעים
החוץ כדי שהסטודנטים יכירו רעיונות אחרים .הוא נוכח אחר מדויקים וחצי – למחלקה למדעי המחשב.
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חשבון חודשי אופייני
הוא מקדיש לסטודנטים שלו מעבר לזמן שמוקצב לו.
הערכת הסטודנטים אליו היא עצומה.
בתחום המחקר הוא פירסם כמה מאמרים .הוא מעורב
מאד במחקרים ובהצגת תוצאותיהם בכנסים ובמסגרות שונות.
אני אישית שמעתי אותו פעמיים בהצגות כאלו והרגשתי שהן
היו מוגשות היטב.
כתובית מתחת למסמך :חשבון חודשי אופייני
למרות מאמציי להפעיל חברה חדשנית ומתקדמת ,ללמד
סטודנטים לתואר ראשון ,ולתרום לידע המדעי ,היו כמה
מרצים שנפגעו ממני .לצערי ,מסמך זה שנכתב על ידי ד”ר
קאמפניי והיה ממוען לבית ספר לתואר ראשון באוניברסיטה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הפך לשימושי מסיבה לגמרי אחרת .היה עלי לשכור פרקליט
כדי להתגונן כנגד התביעה שהוגשה על ידי האוניברסיטה.
האוניברסיטה לא התלהבה להגיש את התביעה אבל נאלצה
לעשות זאת בלחץ המרצים שלי ,ד”ר ריצ’י וד”ר פלגנהוף.
עורך הדין שלי ,דויד בורס ,נעזר במסמך זה בתור קו ההגנה
הראשון שלו.
אחת הטענות של ד”ר ריצ’י הייתה שקיבלתי מענק
להשתמש ללא הגבלה במחשב המרכזי באוניברסיטה .באותו
זמן ,לכולם באוניברסיטה הייתה אפשרות להשתמש במחשב.
לא הייתי יוצא דופן בקבלת זמן מחשב או הקצאת נפח זיכרון
בו .מורים וסטודנטים קיבלו קודים שאיפשרו להם גישה
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למחשב .השעות של השימוש במחשב חויבו במה שנקרא
“כסף צחוק” .או במילים אחרות :איש לא חויב מעולם לשלם
על השימוש במחשב ,כשם שלא היה חיוב על שימוש בספרים
בספרייה.
טענה אחרת הייתה שהשתמשתי בזמן מחשב של
האוניברסיטה בסכום של עשרה מיליון דולר .ד”ר ריצ’י
ידע שכל זה נעשה ברשותו ובידיעתו של ד”ר ווגרין ,שהיה
האחראי על כל המיחשוב באוניברסיטה .בכל זאת החליטו
הוא וד”ר פלגנהוף לתבוע אותי על שימוש לא ראוי .בדרך זו
הם יכלו להציג את התביעה כאילו היא באה מהיררכיה גבוהה
באוניברסיטה.
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הגיע יום המשפט .עורך הדין שלי ייצג אותי .שני המרצים
שתבעו אותי לא טרחו להגיע .השופט הקשיב לדבריו של
פרקליט האוניברסיטה ,שייצג את אותם שני המרצים .באופן
כללי ,הטענה הייתה שאני משתמש בידע הביומכני שלי
ובמיומנות המחשב שרכשתי באוניברסיטה לצרכי הפרטיים.
העד הראשון שלי היה ד”ר ווגרין ,ראש מחלקת
המחשבים .למדתי אצלו כמה קורסים בשפות מחשב במחלקת
מדעי המחשב .הוא היה מורה מצוין ופתוח לרעיונות חדשים.
לפי השקפתו המחשב היה מכשיר חדש ומלהיב שבקרוב
יחליף את כל עבודות הנייר ועט של העבר .העתיד היה לגביו

עם ד”ר ווגרין בטכס קבלת הפרס ב 2006
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מחלקת המדעים המדויקים תחת אש
חזית חדשה ,והמחשב הולך להיות אחד מהכלים החדשים יצירתיים בעבודה במחשב כשם שהייתי אני ,ושהוא יסכים
לספק לי את כל זמן המחשב שאני זקוק לו לצורך השימוש
המשמעותיים ביותר שיביא את השינויים.
החכם שלי בו.
תפיסת העולם של ד”ר ווגרין ושל מחלקת המחשבים
עורך הדין שלי טען ,מגובה בעדותו של ד”ר ווגרין,
הייתה שצריך לאפשר לכל אחד מ”תושבי” האוניברסיטה
להשתמש בכלי המדהים הזה .זה נכון שההקצבה של “כסף שאני עושה בדיוק מה שנדרש לעשות סטודנט שבא ללמוד
צחוק” למרצים הייתה גדולה מזו של הסטודנטים ,אבל באוניברסיטה.
לכולם הייתה גישה למחשב .האוניברסיטה עודדה את בוגריה
השופט פרש ללשכתו לנתח את טענות הצדדים ואת
להשתמש במחשב.
העדויות שהובאו לפניו .כשהוא חזר לאולם המשפט הוא אמר,
ד”ר ווגרין ידע שכשאני משתמש במחשב אני לא גוזל “אם ד”ר אריאל חייב כסף לאוניברסיטה ,אז האוניברסיטה
שום דבר מיחידת העיבוד של מישהו אחר .בנוסף ,היו לו מילים חייבת כסף לאייזיק ניוטון .התיק נדחה!”
טובות להגיד על הדרך היצירתית בה השתמשתי במחשב.
רבים באולם המשפט מחאו כפיים והריעו אחרי הצהרת
בעדותו במשפט אמר שהוא מקווה שכל הסטודנטים יהיו השופט .למרות שהם שמחו בשמחתי ואני היית כמובן
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מרוצה מאד מהתוצאות ,הייתי מוטרד מאד מזה שנתבעתי שלא היה לו אפילו אומץ להופיע בבית המשפט .יתרה מזאת,
למשפט על ידי המרצים שלי .למרות הצלחתי ,הפריע לי הוא ביזיון לאוניברסיטה ולאנושות בכלל!
ששני המרצים שתבעו אותי לדין לא הופיעו בעצמם בבית
המשפט .פירוש הדבר שלא היה להם כבוד לבית המשפט
ולמערכת המשפטית .הם השתמשו במערכת זו כדי להילחם
בי ,אבל היו פחדנים מדי כדי לקבל את תבוסתם בציבור .הם
והתנהגותם הגעילו אותי.

כמובן שד”ר ריצ’י הגיש מייד תביעה נוספת נגדי .גם
בתביעה זו ניצחתי ,אבל הבנתי שהשטויות האלה אולי גורמות
הנאה לד”ר ריצ’י אבל הן בזבוז זמן עבורי .השתדלתי לתפוס
ממנו מרחק ככל יכולתי ,ולהתרכז בעשיית דברים טובים
ומועילים .לגרום הנאה ובידור לד”ר ריצ’י לא היה אחד מהם.

חזרתי לאוניברסיטה באופוריה ,מבקר חברים ועמיתים.
למרות אי הנעימות שהרגשתי ,העיתונים המקומיים
לפתע ראיתי את ד”ר ריצ’י הולך בנונשלנטיות באולם .ירדתי באמהרסט קפצו על הסיפור ופרסמו כמה מאמרים תוך
לאולם לכיוונו ופגשתי בו .בקול רם אמרתי לו כמה פחדן הוא הדגשת שני הצדדים של הסכסוך .התביעה המשפטית ויחסי
מאמר שפורסם בקולג’יאן
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הציבור השליליים גרמו לאוניברסיטה לחפש דרכים לשפר את
תדמיתה.
ב  1965יצרה האוניברסיטה לראשונה מחלקה למדעים
מדויקים (נקראת היום קינסיולוגיה) בהנהגתם של חוקרים
בעלי חזון ואקדמאים מתחום המדעים המדויקים .בהיותה
במקור חלק מבית הספר לחינוך פיזיולוגי ,הצטרפה המחלקה
אחר כך לבית הספר לבריאות הציבור ומדעי הבריאות ב

וועדה מיוחדת בדקה את המחלקה הזאת .היא בחנה
מספר קריטריונים חשובים כולל איכות המורים ,הסטודנטים,
הציוד והפרויקטים המחקריים .הציוד וההספקה של הספרייה
של בית הספר הרשימה אותם .הם ציינו שבית הספר צריך
לחפש מקורות כספיים נוספים לתמיכה במחקריו מהממשלה
או מקרנות פרטיות .הם מצאו שרובנו ,כולל אותי ,היינו
חוקרים רציניים ומוכשרים .רק שניים צוינו לשלילה ,ד”ר
ריצ’י וד”ר פלגנהוף.

 .1993מכאן אפשר להבין שמשימתה העיקרית הייתה לפעול
אחרי כל מה שעברתי ,כמובן שהייתי מאד מרוצה לקרוא
את הדוח הזה ,בעיקר לאור העובדה שהוא חובר על ידי וועדה
למען בריאות ואיכות חיים.
מאמר מתוך אמהרסט רקורד
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המחלקה לקינסיולוגיה :די אדינגטון ,דויד בישוף,
וולטר קרול ,בן ריצ’י ,רוברט ג’יימס
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עצמאית לגמרי .למדתי עליו כשנקראתי ללשכתו של ראש שגם היא לא עשתה זאת ואפילו לא ראתה את הדוח .לדעתה
המחלקה החדש ,ד”ר די אדינגטון.
היו עוד אנשים שהיו מעוניינים שהאמת שמופיעה בדוח תצא
הוא ביקש ממני לקרוא את הדוח כשהלך לאכול צוהריים .לאור.
לאחר שקראתי את הדוח לקחתי אותו למשרדי כדי לצלם
למרות שמשרתם כמרצים הועמדה בסימן שאלה,
אותו במהירות .חזרתי ללשכתו של אדינגטון ,הנחתי את
המשיכו שני המרצים לתקוף אותי אבל ניסיונותיהם היו הפעם
הדוח המקורי על השולחן עם פתק ,בו כתבתי שהיה מאד
עדינים יותר .במקום לשקוד על עבודתם האקדמית הם ניסו
מעניין לקרוא.
לבלוש אחרי מעשיי ולחפש כל הילה שהיא לפגוע בי .למזלי
שבוע לאחר מכן נסעתי לכנס בקנטקי .להפתעתי ,בעודי
הם לא הצליחו .זה היה בזבוז זמן וכוח מחשבתי .הסוף הגיע
מטייל בעיר ,גיליתי שהדוח הגיע לכל העיתונים ,והאמת על
כאשר עזבנו לקליפורניה .אני מניח שדרושה הייתה יבשת
אודותיי ועל אודות מי שתבע אותי יצאה לאור סוף סוף.
שלמה כדי להפריד ביננו.
כשהייתי בכנס התקשר ד”ר אדינגטון לאן ושאל אותה אם
הייתה אירוניה נוקבת לכל זה .ב  26 ,2006שנים לאחר
אני הייתי זה שהדליף את הדוח לכל העיתונים .היא השיבה
שאני בכנס בקנטקי ולא יכולתי לעשות זאת .היא הבטיחה לו מכן ,בחרה אותה מחלקה להעניק לי פרס על ההישגים שלי.
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באותו טכס קרא לי ראש המחלקה ,ד”ר ג’ו האמל ,אל
הפודיום להענקת הפרס .הלכתי לשם עם שמחה בלב וחיוך על
הפנים .כשעמדתי שם ושמעתי את המחמאות שהרעיף עלי
ג’ו ,הסתכלתי על הקהל באולם .היו שם כמה מרצים ותיקים
שעבדתי איתם ,כמו רוברט ג’יימס ,די אדינגטון ,ד”ר ווגרין ,וכן
כמה סטודנטים שלי בעבר וגם כמה סטודנטים שלי בהווה .כל
מי שבא לטכס הכיר את ההיסטוריה שלי באמהרסט .ביקשו
ממני לומר כמה מילים .פתחתי את נאומי בדברים אלה:
“כבוד גדול הוא לי לקבל את הפרס כסטודנט במחלקה
למדעים מדויקים .לרוע המזל ,היה עליכם לחכות ששני מרצים
ילכו לעולמם לפני שיכולתם להזמין אותי לטכס! בכל מקרה,
ד”ר ג’ו האמל מציג את הפרס
זהו כבוד גדול להיות פה ולקבל את הפרס הנפלא הזה .אני
http://arielnet.com/ref/go/1138
רוצה להודות לכולכם ,מורים ,תלמידים ועמיתים שכיבדתם
למרות הקשיים ,אהבתי את החיים שלי באמהרסט.
אותי בנוכחותכם הערב .זה מאד משמעותי עבורי ואני מאד
שגשגתי פה בזכות הפרויקטים ,הסטודנטים ,ההתרגשות,
מעריך זאת .תודה רבה”.
האפשרויות ,הלמידה .קיבלתי כאן דוקטורט ,פגשתי את אן,
לאחר הנאום הקיפו אותי רבים מחבריי .הם שמחו איתי
וייסדתי חברה מצליחה ופורחת.
על הצלחתי בחיים ועל הפרס שלדעת כולם הגיע באיחור.
כן ,גיליתי שקטנוניות וקנאה אפשר למצוא גם באקדמיה.
במיוחד התרגשתי לפגוש את ד”ר ווגרין .תמיד אזכור את
עכשיו היה עלי להילחם במלחמת מכונות הכושר.
עזרתו ואת חברותו האמיצה.
עם כמה תלמידים וותיקים וחדשים במעמד קבלת הפרס
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פרק  :11המלחמה בין
נאוטילוס ויוניברסל
הזכרתי בעבר שאחד הפרויקטים הראשונים שלי היה גוף  ))body builderבחוף השרירים בקליפורניה .למרות
עם חברת יוניברסל ג’ים ,וסיפרתי איך השתמשתי בדיגיטייזר שהיה נמוך קומה ,הוא היה ענק כשהיה מדובר במחשבה
החדשני שלי במטבח ביתי .עבודתי זו הניבה רווחים ל  CBAמקורית על תרגילים ומכשירים לחיזוק הגוף.
וליונברסל .שיפרתי את מכונות הכושר הישנות שלהם
אחד מחבריו הטובים היה ג’ק לליין האגדי .רבים מהאנשים
למכונות שמבוססות על עקרונות מדעיים.
שעסקו בפיתוח מכשירי כושר האמינו במיתוסים יותר מאשר
הארולד צינקין ,הבעלים ,והצוות שלו היו פתוחים לדרך בהוכחות מדעיות .הוא הדין לגבי הגורואים של תעשייה
חדשה של ייצור מכונות כושר שהתאימו עצמן באופן אוטומטי זו .עד היום יש מעצבים או כאלה הקרויים מומחים בתחום
לגוף המתעמל .הארולד עצמו היה מרים משקולות ומפתח תרגילי הכושר ,שעדין מאמינים במיתוסים או בניחושים ,כמו
שאנשים בתקופת קופרניקוס האמינו שכדור הארץ נמצא
במרכז היקום.
ברור שגם בימיו של הארולד על החוף היה ידוע על יחסי
הגומלין שבין תרגילי התנגדות ופיתוח חוזק השריר .כנראה
שזה היה ידוע כבר מימיו של מילו היווני ,שהרים כל יום עגל
עד שזה גדל והגיע למלוא גודלו .אנשים תמיד הרימו משקולות
כדי לחזק את כוחם.
ב  ,1948דה לורם אימץ את השם “תרגילי התנגדות
מתקדמים” לשיטתו לפיתוח כוח שרירים באמצעות מכשיר
שמבוסס על כבלים וגלגלות .שני אנשים מחוננים ,תומאס דה
לורם וארתור ל .ווטקינס ,רופא במקצועו ,פרסמו מסמך שהיה
ציון דרך בתולדות אימוני הכוח .מאז פירסום אותו מסמך אלפי
סטודנטים לרפואה ולאימון גופני הכירו את שיטת התרגילים
הרפואיים של דה לורם ו-ווטקינס ,שנקראה Progressive
 .)Resistance Exercise (PREהשיטה מבוססת על 3
סטים של חזרות תוך שימוש ב  ,75% ,50%ו 100%-של
 10מחזורים.
עד היום מטפלים רבים משתמשים בשיטה זו.
מק’קווין הבחין בין תרגילים שמיועדים להגדלת השרירים
לתרגילים שמיועדים להגדלת הכוח שלהם .הוא סיכם שמספר
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החזרות של כל סט של תרגילים הוא שקובע את המאפיינים
השונים של התרגיל.
מאות מחקרים נכתבו על פיתוח השרירים באמצעות
תרגילי התנגדות בטכניקות שונות .היו הרבה שיטות ולכל
אחת היו מחקרים שתמכו בה ואחרים שהתנגדו לה.
במשך חיי שלי ,מאז היותי צעיר בגיל העשרה שמותח
קפיצים ועד שהייתי מתחרה אולימפי ,תמיד התעניינתי
בפיתוח השרירים ובקשר בין פיתוח זה להישגים בספורט .גם
כשהייתי סטודנט לתואר שני ואחר כך שלישי חקרתי נושאים
ששיקפו את התעניינותי בפיתוח החוזק .כתבתי גם מאמרים
מדעיים על כך.
כאשר אדם משתמש במכשיר אימונים שמבוסס על
התנגדות ,יש שני סוגי כוח שמופעלים על הגוף .הכוח הפנימי
שנוצר על ידי מערכת השרירים ,והכוח החיצוני שנוצר על ידי
המכשיר עצמו .לא רק עוצמת ההתנגדות החיצונית קובעת את
טיב האימון ,אלא גם הכיוון שבו עוצמה זאת פועלת .מאמנים,
מורים לחינוך גופני ,מטפלים ,ספורטאים ,כולם עוסקים בכוח
השרירים ,אבל מעט ידוע על העוצמה של כוח זה.
אפשר לתאר את גוף האדם כמערכת של מקטעים מחוברים
זה לזה וכוחות שגורמים לרוטציה (סיבוב) של אותם מקטעים
סביב הצירים האנטומיים שלהם .כוח השרירים וכוח המשיכה
חשובים שניהם ביצירת הרוטציה שהיא קריטית לתנועת
הגוף בחיי היום יום ובספורט .דחיפה ,משיכה ,בעיטה ,ריצה,
והליכה הן כולן תוצאה של רוטציה .המקטעים המחוברים הם
העצמות הגדולות שלנו ,והכוח המניע את העצמות נגרם על
ידי מבנה השרירים.

מומנט הכוח

http://arielnet.com/ref/go/1143

מה שהילדים למדו ,מבלי להיכנס לטרמינולוגיה מתמטית
מסובכת ,היא שהמשקל של הילד והמרחק שלו מנקודת
המשען  ,שניהם חשובים כדי לקבוע את הכוחות שיאפשרו
ליצור שיווי משקל עם הילד השני .זהו העיקרון של המומנט,
והוא עיקרון חשוב בביומכניקה .ההגדרה שלו היא“ :המומנט
של הכוח בכל נקודה שווה לעוצמת הכוח כפול המרחק
כדי לתאר את העיקרון המכני השולט בפעולת מערכת האנכי מקו הפעולה של הכוח בנקודה זו” .הדיאגרמה למעלה
השרירים ,אפשר לדמיין תנועה של נדנדה .כל אחד התנדנד מסבירה את העיקרון.
על נדנדה כשהיה ילד .הבנת העיקרון של איך ליצור כיף על
מאחר והמומנט הוא כוח כפול מרחק ,הוא יכול לגדול או
ידי פעולת העלייה והירידה היא תוצר של ההתנסות האישית.
לקטון באחת משתי הדרכים .דרך אחת היא להגדיל את הכוח
אם שני ילדים מתנדנדים בנדנדה וילד אחד כבד מחברו ,הציר
(המשקל) והשנייה היא לשנות את המרחק מנקודת המשען.
צריך להיות בהתאם להבדלים במשקל.
במקרה של הנדנדה ,אם שני הילדים הם באותו משקל ,על
המקום בו נמצא הציר נקרא נקודת המשען .מתוך שניהם לשבת באותו מרחק מנקודת המשען .אם אחד כבד
התנסות של ניסוי וטעיה יבינו הילדים איפה צריך למקם את פי שניים מהשני ,השני – הקל  -צריך לשבת במרחק גדול פי
שניים מנקודת המשען כדי ליצור שיווי משקל.
נקודת המשען כדי להתנדנד.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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גורם נוסף שצריך להתחשב בו בכל התנועות הוא היחסים
בין השלד והשרירים שמחוברים לכל אחת מהעצמות .גוף
האדם מכיל מערכות הדדיות של שרירים ומנופים ,שהם
העצמות .כאשר אנחנו נעים ,אנחנו משנים את הזווית בה
השריר מושך את העצם .למשל ,החזקת משקולת ביד ימין
וכיפוף המרפק ,גורם למשקולת לעלות כלפי מעלה .כאשר
המרפק מתכופף ,השריר שמחובר לזרוע באופן קבוע משנה
את כמות הכוח הנדרשת כדי להרים את המשקולת .האורך
של מנוף הזרוע והזווית של השריר שמחובר לעצם מתקזז
בשינוי היכולת של השריר לפתח מומנטים על המפרק .אם
כך ,יש שלושה גורמים בתנועה:
1.אורך המנוף (העצם)
2.הזווית של השריר שמחובר לעצם
3.אורך השריר עצמו
חלק מהמידע על פעילות השרירים מופיע בברושור
האדום המצורף.
יש יחסי גומלין מפצים בין הארגון הגיאומטרי של המנוף
והפיזיולוגיה של מבנה השרירים שמאפשרים פעולת גוף
חלקה.

הברושור האדום

http://arielnet.com/ref/go/1145

בנוסף על ההתחשבות במערכת המנופים הפנימית בגוף
ב  1972אספנו נתונים על הברך תוך שימוש בצילומי
האדם ,המנופים וההתנגדות של מכשיר הכושר חייב לחשב
את העלייה האופטימלית בכוח השריר .כדי ליצור מעורבות רנטגן .בעקבות זה בא ניתוח ,אחד מני רבים ,של הכוחות בין
מקסימלית של השריר ,ההתנגדות צריכה להשתנות תוך כדי המפרקים בברך בזמן תרגיל סקוואט( .הסקוואט הוא תרגיל
התנגדות נפוץ מאוד לחיזוק פלג הגוף התחתון .זהו תרגיל
התרגיל.
קחו למשל את התרגיל המוכר של הרמת משקולות מורכב שבעת ביצועו מפעילים את מפרק הקרסול ,הברך
בשכיבה על ספסל .כשמשתמשים במשקלות רגילה ,התנגדות והירך .השרירים הפעילים העיקריים בתרגיל הסקוואט הם:
משתנה עד  100%במשך כל התנועה .בהתחלת התרגיל ,שריר הירך הארבע ראשי ,שרירי מיתרי הברך ושריר העכוז
הכוח הנדרש להרים את המשקולת הוא גדול .באמצע ובסוף הגדול – .המתרגם).
הכוח הנדרש הוא קטן יותר .כדי לגרום לשריר להתאמץ לאורך
כל התרגיל ,מערכת המנופים של המכשיר צריכה לשנות את
ההתנגדות שלה לפעולת השריר תוך כדי התרגיל.
מפרק נוסף שצריך ללמוד אותו היטב ,כי הוא חשוב לכל
אחד בכל גיל ,הוא הברך .הברך הכרחית לתנועה .כל פגיעה
בברך תפגע בכל הגוף.

התרשים בעמוד הבא מראה דוגמה של שימוש ב
קרני  Xכדי ליצור מודל של מפרק הברך .בתרשים רואים
אדם מבצע תרגיל סקוואט עם משקולת .מטרתו של מרים
המשקולות היא להגדיל את כוח השריר בעיקר בכיוון האנכי.
כדי לזכות במדליית זהב על המשתתף להרים משקל רב יותר
מהמתחרים .כדי למלא מטלה זו ,תנועת מפרק הברך צריכה
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ביישומים תעשייתיים ,פגיעות ביתיות ובעיות הקשורות
לספורט.
פגיעות בגב מתקשרות בדרך כלל להרמת משאות .בכל
תרגיל שיש בו הרמת משקל כלשהוא ,יש גם מעמס על עמוד
השדרה .קוטני ( )Kotaniמצא קשר בין הרמת משקולות
לבין נזקים לחוליות עמוד השדרה או מבנים אנטומים אחרים
הקשורים אליהן .אצל ספורטאים שמתאמנים באופן סדיר
בצורה נכונה זה כמעט לא קורה .חוקרים אחרים מצאו
מעורבות רבה של שרירי הבטן בזמן הרמת משקולות .הם
מקילים על פעולת עמוד השדרה .פיתוח נכון של שרירי הבטן
חשוב מאד להקלת המעמסה על חוט השדרה ולמניעת כאבי
גב תחתון .חגורת המותניים שמרימי משקלות חוגרים הרבה
פעמים לא מיועדת לתמיכה בגב ,כפי שהרבה אנשים חושבים,
אלא לתמיכה בשרירי הבטן כדי להתנגד לכוחות הגזירה.
ב 1973לא היו החברות לייצור מכונות או מכשירי
אימונים מודעות לחישובים הביומכניים או להערכת השינויים
הדינמיים הנחוצים .רבים חשבו שצריך לשפר את המוצרים
כוחות שמופעלים על הברך במהלך תרגיל
סקוואט
http://arielnet.com/ref/go/1146

לייצר יותר כוח בכיוון האנכי ופחות בכיוון האופקי .הכוחות
האנכיים מכונים לפעמים “כוחות גזירה”.
כדי להעריך את הכוחות על הברך ,המידע הכי חשוב
יכול להיות מושג על ידי חישוב זרוע המומנט .זרוע המומנט,
שמוצגת באיור כ  ,Xמוגדרת כמרחק האנכי ממרכז המפרק
עד לקו הכוח שנוצר על ידי השריר .כאשר הברך מתכופפת,
משתנות שתי זרועות כוח .המטרה היא לצמצם את מרכיב
כוחות הגזירה ולמקסם את מרכיב הכוחות האנכיים .קביעת
כמות זרוע המומנט היא שימושית במיוחד למטרה זו .חייבים
לקחת בחשבון את השינוי בזרוע המומנט של המפרק כאשר
מתכננים מכשיר אימונים.
עוד חלק פגיע של הגוף ,שבאופן קבוע חשוף לכוחות
הגזירה ,הוא הגב התחתון בין החוליות המותניות הרביעית
והחמישית .כל מי מאיתנו שהולך על שתי רגליים ונושא
לפעמים משאות ,נתון בסכנה של פגיעה בגב תחתון .במשך
עשרות שנים היה עניין מתמשך במניעת כאבי גב תחתון
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ביומכניקה של רצועת הברך הפנימית
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כיפוף הגוף
ב  1974השיקה יוניברסל ג’ים כמה מכשירי  DVRשהיו
שלהם ואת עיצובם ,אבל לא היו להם נתונים איך לבנות
מכשירים חדשים .זו הייתה ההזדמנות ליצירתיות של הארולד מבוססים על מחקר ופיתוח שנעשו ב  .CBAשני מכשירי
צינקין מחברת יוניברסל ג’ים .הוא היה כאמור ,אתלט בשנותיו שעוצבו על בסיס מדעי היו:
הראשונות בחוף השרירים ,ועכשיו הוא חשב על העתיד על
1.עמדת הרמת משקולות תוך כדי שכיבה על ספסל:
ידי חיפוש הוכחות ביומכניות בקו הייצור של מכונות הכושר
מכונה זו ,בעלת יכולת לשנות את ההתנגדות תוך כדי
שלו.
התרגיל ,שינתה את המעמס באופן אוטומטי בזכות
השתמשנו בטכנולוגיה של  CBAכדי להעריך את
שימוש במצלמה מיוחדת.
מכונות הכושר הקיימות של יוניברסל .לאור זאת תכננו
2.לחיצה על ידי הרגליים והכתפיים :עמדה זו ,אף היא
שיטה חדשה שהייתה יכולה לשנות את ההתנגדות במשך
בעלת יכולת שינוי עוצמת ההתנגדות ,צמצמה אף
כל תרגיל בנפרד בהתאם לדרישות הפרט המתעמל .שיטה זו
היא את כוחות הגזירה .כפי שתואר קודם ,כוחות
נקראה “התנגדות דינמית משתנה” או DVR. Dynamic
הגזירה מייצגים את הלחץ התוך מפרקי .הפיתוח
 .))Variable Resistanceלמכונות כושר אלו היו זרועות
הייחודי של מכונת הרגליים היה מיועד לצמצם את
מנופי התנגדות שהשתנו בהתאם לדרישות של הקינסיולוגיה
יציבת העמידה כאשר מבצעים את התרגיל .התרגיל
ומבנה הגוף האנושי ,והיו מבוססות על מידע ביומכני כמותי
מבוצע כאשר המתעמל יושב והרגליים מתרגלות
דינמי .העיצוב קבע באופן אוטומטי את מומנט הכוח בכל
כנגד התנגדות אנכית .על ידי מתן תמיכה טובה לגב,
תרגיל והתחשב באופן סימולטני בשרירים הפועלים ובכוחות
הלחץ מופעל על המושב עם יכולת תנועה מוגבלת
הדינמיים בהתאם לתנועה.
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מכונת ה DVRשל יוניברסל
http://arielnet.com/ref/go/1147

כדי להתאים את התרגיל ובאותו זמן גם לצמצם שהיה ללא ספק אחד מהמדענים הגדולים ב  600השנים
למינימום את כוחות הגזירה.
האחרונות .אני רק מציין ששנינו עשינו משהו שהיה נכון אך
עבור כמעט כל המכשירים החדשים שבנינו ,שיפרנו את מהפכני והקדים את זמנו.
תנועת השרירים המעורבים בתרגיל ב .85%
מ  1974והרבה שנים אחר כך ,אלפי מכונות כושר של
לאחר שיוניברסל ג’ים הציגה את מכונות ה DVR
הראשונות והסבירה את העקרונות הביומכניים כפי שלימדתי
אותם ,התגובה מצד המתחרים שלהם הייתה מיידית וחזקה.
הבנתי כמה קשה היה לגלילאו כאשר החיילים כלאו אותו כי
בישר לעולם שהחישובים שלו מראים שכדור הארץ מסתובב
סביב השמש .אני לא מתיימר להשוות את עצמי לגלילאו,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

יוניברסל ג’ים נמכרו בכל העולם .יוניברסל שכרה אותי מ
 CBAכדי לייצג ברחבי הגלובוס את המחקר שלי בכנסים.
שנינו הרווחנו מעסקה זו .הם זכו ליחסי ציבור ממומחה ידוע
לביומכניקה ,ואני יכולתי לפרסם את הטכנולוגיה של CBA
בכנסים מדעיים .המטרה האישית שלי הייתה למשוך חברות
שהיו מעוניינות בטכנולוגיית כימות כדי שישכרו אותנו לנתח
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את ביצועי המוצרים שלהן .היו לנו הוכחות שזה מביא תוצאות
חיוביות וזו הייתה הזדמנות פז להראות אותן.
אסטרטגיה זו עבדה היטב עד שיום אחד הופיע מאמר
בכתב עת נחשב .the Athletic Journal ,הכותרת הייתה
“הונאה פושעת או טיפשות שלא תאמן” .המחבר היה ארתור
ג’ונס .לא שמעתי עליו קודם ,אך הוא הפציע בחיי בפתאומיות
ובמהירות ,כמו המטאור שנפל לפני  65מיליון שנה בחצי האי
יוקטן וגרם להכחדת רוב החיים בעולם ,כולל הדינוזאורים.
למען האמת ,ארתור ג’ונס היה פרימיטיבי בחשיבתו.
במהרה גיליתי שהוא היה המייסד והבעלים של חברת
נאוטילוס .חברה זו הייתה המתחרה העיקרית של יוניברסל.
ארתור ג’ונס וכותרת המאמר
http://arielnet.com/ref/go/1148
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המאמר היה בן שבעה עמודים וכלל טענות תימהוניות רבות
נגדי ונגד יוניברסל.
ארתור ג’ונס היה בעל אישיות יוצאת דופן בפני עצמו.
הייתה טענה שהוא תמיד נשא אתו אקדח ,ולפי אגדה אורבנית
הייתה לו יד קלה על ההדק .היו ברשותו שני מטוסי 707
שבאמצעותם הוא הטיס לארה”ב את מכונות האימונים שלו,
אותם ייצר במפעל בקולומביה.
בצעירותו חי באפריקה וצילם שם תוכנית טלוויזיה בשם
“מטען פראי” .תוכניתו הייתה פופולארית באמריקה כי הוא
הציג בה חיות בר אפריקאיות בסכנת הכחדה בגלל שינויים
בתנאי הסביבה או ציד בלתי חוקי .לאחר שעזב את אפריקה
התיישב בעיר קטנה בפלורידה ,בה יסד את חברת נאוטילוס.
היו לו חיות מחמד לא שגרתיות ,כמו נחשים ,עכבישים
ותנינים .הוא תמיד היה מוכר כחובב חיות .מאוחר יותר
הטיס לחווה שלו מאפריקה על חשבונו  63גורי פילים שהיו
מיועדים להשמדה ועל ידי כך הציל אותם ממוות בטוח.
למיטב ידיעתי ,הוא לא סיים בית ספר יסודי וללא ספק לא
הייתה לו השכלה אקדמאית .הוא היה בעל “חכמת רחוב”.
היה לו הרבה דמיון ואינטואיציה ,באמצעותם פיתח מכונות
אימונים מפלצתיות .המכונות שלו היו יציבות וחזקות ,בנויות
היטב ,אך הן היו ההפך ממה שנדרש כדי לפתח כוח דינמי.
במכונות האימון שלו נעשה שימוש בכוח איטי מכוון .אם
המתעמל היה מנסה לנוע מהר יותר ,הייתה נוצרת תגובה לא
נורמלית שגורמת למשקולת לנוע כלפי מעלה בפתאומיות.
התוצאה הייתה שהמתעמלים אצלו פיתחו מסת השריר
מרשימה ,אבל לא פיתחו את הכוח שנדרש לפעילות
ספורטיבית .פעילות ספורטיבית דורשת אימון כושר דינמי.

אד בורק באולימפיאדת 1968
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יניב יכולות כמו חבטת בייסבול .אימון בכוח מתפרץ ,כמו
הדיפת כדור ברזל ,לא יושג על ידי משטר אימונים איטי
ומבוקר .לכן ,המכשירים של נאוטילוס טובים לסוג מסוים של
פעילויות אבל לא לאימון ספורטאים.

נראה היה שארתור ג’ונס נתקל לראשונה במכונות ה
 DVRשל יוניברסל ג’ים ב  1974בכנס המאמנים בקנזס
סיטי .לא פגשתי אותו אז אך דווח לי שהוא היה נרגז ביותר.
אירוע ספורטיבי כמעט תמיד מלווה בתנועה פתאומית
מתפרצת .בחבטה בכדור גולף או בכדור בייסבול מעורבים סיפרו שהוא ממש השתולל .לאחר סיום האירוע התחיל ג’ונס
שריריים רבים המשולבים ביניהם ופועלים ביחד כדי להרחיק בהתקפה עליי ועל יוניברסל.
את הכדור ככל האפשר .אירוע מתפרץ כזה דורש פעולה
בכתב העת שלו ,סיפר ג’ונס על החברה שלו ועל הישגיו.
משותפת של שרירים שפועלים בתיאום זה עם זה בכוח ,ולא אני אתמקד רק במה שרלוונטי לסיפורנו.
בדגם של שליטה מווסתת ואיטית ,כמו זו שמושגת במכשירי
בעמוד  ,1הצהיר ג’ונס:
האימון של נאולטילוס .תנועה איטית ומבוקרת ,כמו ציור
הגיע הזמן שמישהו יגיד את האמת ...אם אתה מעורב
במכחול או סימון קו מדויק באצבע ,לא דורשת התפרצות
דינמית של שרירים רבים בבת אחת .שני סוגי תנועה אלה באיזה שהוא אספקט של אימון גופני ,הדברים הבאים יהיו
דורשים סוגים שונים של אימון .אימון לשם תנועה איטית לא החשובים ביותר שתקרא.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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חברת יוניברסל נאשמת בהונאה פושעת  ...או ,אם לא,
אז הם לבטח נאשמים בטיפשות שלא תיאמן.
בנוסף ,הם נאשמים בשקרים זדוניים .כמו גם בהטעיות
מכוונות ובהסתמכות על מסמכים מזויפים.
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יוניברסל ועליי היו חסרות בסיס עובדתי ,לא מבוססות מדעית.
טוב עם עצמו כשהעלה אותן .אבל התקפותיו חסרת הרסן על
מהתלונות שלו היו מוגזמות אבל ללא ספק הן גרמו לו להרגיש
ארץ חופשית ואתה רשאי להאמין במה שאתה רוצה .חלק
ובתפיסת עולמו למרות שאני לא מסכים עם רוב טענותיו .זו
אותה את עצמו .הוא היה משוכנע בגישתו ,ברעיונותיו
השאלה האחרונה הייתה טובה אבל הוא לא שכח לשאול

תנו לי להיות ישר לגמרי ...ההצהרות והטענות שנשמעים
על ידי יוניברסל אפילו לא מתקרבות לטענות המטעות של
כמה חברות אחרות בתחום האימון הגופני .במקום זה ...אמת ובדיה?
הם משמיעים הצהרות שהן שקריות לחלוטין ,מסתמכים על צריך רק לדעת למי להאמין ולמי לא .איך תדע להפריד בין
“מומחה” שלא קיים .מנסים “להוכיח” את השקרים שלהם
עדיין ,מעבר לכל זה ,יש ערך לתרגילים נכונים ואמיתיים.
בהתבסס על מחקרים שלעולם לא נעשו.
פושעים או במקרה הטוב טיפשים.
כל תחום האימון הגופני שקוע כבר שלושים שנה עד
ברשימה זו אין ערך מוכח .האנשים שמקדמים אותם הם
לברכיו בהונאה פושעת ...המזון הבריאותי ,דיאטת החלבונים,
בהם תועלת או שיש בהם תועלת מינימלית .לכל הדברים
התרופות ,הסאונה ,ושורה ארוכה של מכשירי אימון שאין
פגישה עם אד בורק  45שנים מאוחר יותר
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המכניזם של המכונה בעלת ההתנגדות המשתנה
http://arielnet.com/ref/go/4012

בנוסף הוא איים עליו ועל משפחתו פעמים רבות ,עד שאד
בעמוד  ,2ממשיך ג’ונס:
ואז ,מאוחר יותר ,בורק סיפר לכמה אנשים שאני איימתי נאלץ לעבור מפרזנו ,שם שכנה חברת יוניברסל ,לעיר אחרת.
על חייו ,למרות שבפניי הוא הודה שמעולם לא אמר דבר כזה מאחר ואני מכיר את שניהם אני יכול להעיד שאד הוא אדם
לאיש .למעשה ,הוא מעולם לא אמר משהו למישהו שיכול ישר ומכובד .אינני יכול להגיד אותו דבר על ג’ונס.
היה אפילו להיות מפורש כביקורת עליי או על המוצרים שלי.
בעמוד  3ממשיך ג’ונס:
אד בורק הוא שקרן וזה יוכח בבית משפט .יש לי רשימה
כמה חודשים אחרי אותה שיחת טלפון ,הקפיצה יוניברסל
של עדים שעדותם תוכל להכניסו לכלא ,לשם הוא שייך...
לפתע את “הגיבור” שלה “ ...הדוקטור הגדול” גדעון אריאל,
רופאים ,מאמנים ,אנשים מכובדים שהשופט לא יטיל ספק
לפי דבריהם הוא המציא מכונת אימונים חדשה ומהפכנית
בדבריהם.
בעל יכולת לשנות את עוצמת ההתנגדות.
האיש שהותקף על ידי ג’ונס היה אד בורק ,אלוף ביידוי
האמת היא שגדעון אריאל הונה אותם ,ולמכונה שלו אין
פטיש שהתחרה במקסיקו סיטי ב  .1968למרות שלא זכה
במדליה באולימפיאדה הוא היה עדין אלוף ארה”ב .הוא חזר שום יכולת לשנות התנגדות .ההתנגדות נשארת אחידה לכל
להתאמן לאחר זמן רב ,ונבחר לשאת את הדגל של המשלחת אורך הדרך.
האמריקאית בטקס פתיחת האולימפיאדה בלוס אנג’לס ב
כאשר ראיתי את תרשים המכונה לראשונה ,לא הבנתי
.1984
איך היא אמורה לשנות את ההתנגדות .ואז ,כשראיתי את
ב  1974עבד אד ביוניברסל יחד איתי ,ושנינו הצגנו את המכונה עצמה ,הבנתי שההתנגדות לא באמת משתנה אלא
מכונות האימונים של החברה .הייתי מודע לכך שג’ונס איים נשארת זהה בכל מצב .אז פניתי לדוקטור הגדול ,גדעון אריאל,
על אד מספר פעמים ,ופעם אפילו הצמיד אקדח לראשו .ושאלתי אותו“ ....באיזה מידה עולה כוח לחיצת הרגליים שלך
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפויו סוליטואנ ןיב המחלמה  11:קרפ

239

במשך כל התרגיל?” והוא אמר“ ,באותה מידה של הממוצע”
(שזה קשקוש כפל משמעותי) .אמרתי“ ,דבר איתי בצורה
ברורה ,שגם בחור טיפש כמוני יוכל להבין .בכמה אחוזים
עולה הכוח?” כי ...כדי לשנות את ההתנגדות עליך לשנות את
מומנט הסיבובים ,וכדי לשנות אותו אתה צריך לשנות את
המנוף או את הכוח האנכי או את שניהם ...ומאחר ושניהם
נשארים אחידים במכונה שלך ,ההתנגדות לא משתנה .ואז
הצעתי לו להתערב על אלף דולר שהמכונה שלו לא משתנה,
ושההתנגדות נשארת כל הזמן אותו דבר .הוא סרב להתערבות.
מאוחר יותר הצעתי התערבות דומה לנשיא יוניברסל ,צ’ק
קוקר .הפעם על מאה אלף דולר .גם הוא סרב .בכל מקרה,
ברור שגדעון אריאל הוא שקרן ,אם הוא מבין שהמכונה שלו
לא מספקת את הסחורה ,או שהוא טיפש ,אם הוא לא מבין
את זה .שקרן או טיפש ,תבחרו בעצמכם.
ג’ונס צדק בדבר אחד :הוא באמת לא הבין איך ה DVR
עובד .לא היו לו הכלים המדעיים להבין את זה .בקטע זה לא
הופתעתי שהוא גייס את פרופסור פלגנהוף מאוניברסיטת
מסצ’וסטס ,אותו ואת מעשיו כולנו זוכרים.
לאור מחשבה זו ,הזמנתי את פרופסור פלגנהוף
מאוניברסיטת מסצ’וסטס ,שהיה המרצה של אריאל ,והוא
אישר באוזניי שאכן ד”ר אריאל הוא שקרן ורמאי.
כאן ממשיך ג’ונס בשורת השמצות ששמע מהמרצה שלי
בעבר ,הקובעות שאני לא רק שקרן אלא גם טיפש מטופש.

הדוח של מעבדות טרוסדייל
http://arielnet.com/ref/go/4013

לא הופתעתי שפרופסור פלגנהוף התקיף אותי ,זה די מובן אמר שהוא לא מבין את זה ,אני יכול רק להניח שהוא לא רצה
לאור העבר שלנו.
להכיר בפשטות ובתחכום של המכשיר .או שהוא לא התאמץ
אבל הייתי בשוק מכך שגם הוא לא הבין איך המכונה לחשב איך המכשיר עובד ,או שהוא היה עיוור בשנאתו אליי
משנה את ההתנגדות במהלך התרגיל .זה לא מתאים למי
באופן אישי.
שמבין כל כך הרבה בעקרונות של פיזיקה והנדסה.
לאחר מכן ארגן הארולד צינקין שאטוס לפרנזו,
המרצה שלי להנדסה פרופסור פול טארטגליה ואנוכי
תיכננו מעין מנגנון דמוי שרוול אותו הצמדנו למוט .מנגנון זה קליפורניה ,מרכז חברת יוניברסל .בהסתמך על ההאשמות,
הכיל גלגלת שתמיד שינתה את הכוח האנכי למוט .התוצאה למרות הטירוף של מי שמעלה אותן ,החלטנו שהדבר הטוב
הייתה שכל פעם שהמוט היה נדחף ,זרוע המומנט התארכה ביותר יהיה לתת את המכונה לבדיקה לחברה חיצונית
וההתנגדות גדלה( .זה לא לגמרי מובן לי .אתה יכול אולי
עצמאית .אחת מהחברות האלו הייתה מעבדות טרוסדייל.
להסביר את זה טוב יותר?)
הכרתי את החברה הזו כי היא עבדנו איתם קודם לכן
אפשר להבין מדוע ג’ונס ,עם ההשכלה החלקית שלו
בהנדסה ,התקשה להבין את זה .אבל כאשר פרופסור פלגנהוף בתיק של ג’וני קרסון.
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שמחתי לשמוע שהוא מקבל תפקיד ניהולי .בשנים האחרונות
למדתי להכירו והתרשמתי מיכולותיו כמתכנן וכמנהיג.
כשנכנסנו למשרדו של הארולד ביוניברסל ,ראינו שולחן
ישיבות וסביבו ישבו אנשים שהבעת חשיבות על פניהם.
הארולד צינקין ישב בראש השולחן כשלידו אחד המהנדסים
של החברה ,דניס קיסר .מנהל המכירות ,אד בורק ונשיא
יוניברסל צ’ק קוקר .קליף קוקר ,ראש המחקר והפיתוח ואני
ישבנו במקומותינו ליד השולחן .כל העיניים הופנו להארולד.
היה מתח באוויר ,כמו לפני התחלת קמפיין חשוב או בטרם
קרב.
הארולד אמר“ ,גדעון ,זה מה שאנחנו מתכננים לעשות
בקרוב .אנחנו נתבע בהרבה מיליונים את תאגיד נאוטילוס
ואת ארתור ג’ונס באופן אישי”.

הברושור הירוק
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קליף המשיך את קו המחשבה“ ,התביעות מבוססות על
מה שג’ונס פרסם בכתב העת שלו ,השמצות אישיות כנגדך,
ואיומים פיזיים שג’ונס איים בכנס בקנזס”.

“מה אתם רוצים שאעשה כדי לעזור לכם?” שאלתי,
החברה הסכימה לבדוק את המכונה ולספק תוצאות שמח שהם הולכים לעשות משהו כנגד ההשפלות והטעיות
מפורטות .יוניברס סיפקה את המכונה הנבדקת .לא היה כל שג’ונס פרסם.
ספק שההתנגדות השתנתה .בכל מקרה ,הנושאים העיקריים
הארולד נשען קדימה ואמר“ ,אנחנו רוצים שתעשה ניתוח
היו הדיוק של החישובים שלי והפונקציונליות של המכשיר.
למכונות של נאוטילוס .אנחנו רוצים לדעת בדיוק ובאופן
המדידות של מעבדות טרוסדייל הוכיחו מעל לכל ספק מדעי מה המכונות של נאוטילוס עושות למעשה והאם יתר
שה  DVRפעל בדיוק כפי שנטען שהוא צריך לפעול .כמדען ,הטענות שלהם נכונות .נשלח לך בקשה רשמית לבצע את
שמחתי לגלות שהתוצאות שלהם הראו סטייה של פחות המחקר הזה”.
“כמובן” ,אמרתי“ ,אנחנו יכולים לספק את כל הניתוחים
מאחוז אחד בהשוואה לחישובים שלי .המכונה אכן השתנתה
במהלך התרגיל כתוצאה מפעולותיו של המתעמל ,בדיוק כמו ולהכין לכם דוח”.
שפורסם שיקרה.
כדי לבצע את הפרויקט הזה היינו צריכים תחבולה
הצעד הבא היה לפרסם ברבים את מסקנות המעבדות ,מסוימת .היינו צריכים לצלם את המכונות מבלי לעורר את
תשומת ליבו של ארתור ג’ונס או מי מאנשי המכירות שלו.
כפי שמופיע בברושור המצורף.
למזלנו ,לאד בורק וקליף קוקר היו מספיק קשרים בעולם
אחר כך טסתי שוב לפרנזו .בשדה התעופה חיכה לי קליף מכונות הכושר ,ולא הייתה להם בעיה להשיג כמה מכונות
קוקר ,בנו של צ’ק קוקר .הוא שירת במארינס האמריקאי ,של נאוטילוס .אחרי שצילמנו את הסרטים ,היו אלה עסקים
הוכר כגיבור מלחמה בווייטנאם ,וחזהו היה מכוסה במדליות .כרגיל ,במונחים של ביומכניקה .השתמשנו בציוד של CBA
בדרך למשרדי החברה סיפר לי קליף על פרויקט מיוחד כדי לנתח את פעולת המכונות .לאחר שהיו לנו נתונים של
במינו שיוניברסל עומדים לבצע ,ושהוא נבחר לעמוד בראשו .נאוטילוס ,השווינו אותם עם נתוני יוניברסל.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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 CBAהגישה דוח מפורט ומעמיק ל יוניברסל ג’ים.
הדוח כלל פירוט על כל מכונה של נאוטילוס והשוואה עם
המכונה המקבילה ביוניברסל .הדוח היה ארוך וכלל חישובים
ביומכניים רבים.
לאחר הגשת הדוח הכינה יוניברסל ברושור מפורט שכלל
את ממצאנו .בגלל צבעו הירוק והמבריק קראנו לו הברושור
הירוק .הוא מופיע בצמוד לטקסט זה.
בעמודים הראשונים הופיעה השוואה מפורטת ,שהראתה
ללא כל ספק שמכונות ה  DVRשל יוניברסל עולות על אלו
של נאוטילוס בכל התחומים.
בנוסף היה פרק שעסק ב”מונחים ועקרונות” ,שמתייחס
לתנאים שבהם גוף האדם יכול לפתח כוח וכושר גופני .המסר
היה שכל התנגדות שעליה צריך השריר להתגבר בזמן האימון,
אמורה לפתח את כוחו של השריר .היו הבדלי גישות בין שתי
החברות בהתייחס לעקרונות שיטות האימון וליעילות היחסית
שלהן.

הוסבר שם שיש שני סוגים עיקריים של שרירים בגוף האדם
שמעורבים בתנועה ספורטאית או בתנועה רגילה :קונצנטריים
ואקסצנטריים ,מרכזיים וחיצוניים .הסוג השלישי של מבנה
שריר ,איזומטרי ,מעורב ביצירת כוח על ידי השרירים אבל בלי
הזזת הגפיים תוך כדי יצירת הכוח זה.
מאחר ובאימוני כושר היו מעורבות רק פעולות של הנעת
הגפיים ,התרכז המחקר בתנועות אקסצנטריות וקונצנטריות
בלבד .פעולה קונצנטרית היא כאשר השריר מושך פרק
אחד של הגף לקראת פרק אחר וגורם להקטנת הזווית בין
שני הפרקים .בפעולה זו השריר מתקצר .למשל :החזקת
משקולת ביד והרמת האמה כלפי מעלה ,בצורה שהזווית של
המרפק קטנה .פעולה אקסצנטרית היא בדיוק הפוכה .השריר
מתארך והזווית בין שני הפרקים גדלה .אם מחזיקים משקולת
ביד כאשר המרפק כפוף ,והאמה קרובה אל הזרוע ,פעולה
אקסצנטרית גורמת להורדת היד והגדלת הזווית של המרפק.

תוצאות רמות הכוח של שתי קבוצות ניסוי כפי שפורסמו בדוח של טרוסדייל
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תגובתו של ארתור ג’ונס בכתב יד
מינוח אחר מכנה פעולה קונצנטרית “עבודה חיובית” ופעולה אקסצנטריות וההמלצה של יצרני המכונות הייתה לבצע
אקסצנטרית “עבודה שלילית”.
פעולות איטיות בכל הכיוונים.
פעולות יומיומיות ופעולות ספורטיביות הן שילוב של
שני טיפוסים אלה של פעולות השרירים .הליכה היא דוגמה
מצוינת כי היא כוללת שילוב של גמישות מפרקי הרגל ,ייצוב
מרכז הגוף ,ושיווי משקל שנוצר כתוצאה מפעולת הזרועות.
תרגילי אימון יכולים להתרכז ברמות רבות .הרבה אנשים
משפרים את כושרם למען חיים בריאים ,בעוד אחרים עושים
זאת כי הם משתוקקים לזכות במדליה אולימפית או להשיג
מטרות אחרות.

בהתייחס למכשירים של חברת נאוטילוס ,זה לא היה
ברור אם המהירות האיטית הייתה מומלצת בגלל תפיסת
עולם הגורסת שזו הדרך הנכונה ביותר לבנות כוח שרירים ,או
שהאיטיות נדרשה בגלל מבנה המכשיר .התכנון של המכשיר
לא אפשר תנועה פתאומית .אם המתעמל ביצע תנועה מהירה,
זה גרם למשקולת לעוף למעלה על המתלה שלה .במילים
אחרות ,המתעמל צריך להתחיל את התרגיל לאט ,אחרת
השקעה לא גדולה של מאמץ מצידו יכולה לגרום למשקולת
לנוע במהירות כלפי מעלה בכוח האנרציה .אם אתה רוצה
לאמן את שריריך עליך להתחיל לאט ככל האפשר.

מבנה המכשיר של כל אחת מהחברות השפיע על תוצאות
האימון.

“אימון של התנגדות שלילית” שזה בעצם פעולה
אקסצנטרית ,הוא פשוט המאמץ המקסימלי שהשרירים
מבצעים כאשר מורידים את המשקולת מהנקודה הגבוהה
ביותר אליה הגיע המתעמל בסוף התרגיל ,חזרה אל נקודת
ההתחלה .הרמת המשקולת תוך כיפוף המרפק הוא פעולה
קונצנטרית ,פשיטת המרפק והורדת המשקולת היא פעולה
אקסצנטרית .בנאוטילוס שמו כאמור דגש על הפעולה
האקסצנטרית .התרגילים שלהם היו אמורים להתבצע לאט,

היו הבדלים בין שתי החברות בהשגת מטרות אלו.
המטרות האולטימטיביות של שתיהן היו פיתוח כוח וכושר.

אחד ההבדלים המובהקים היה הדגש על פעולה חיובית,
קונצנטרית ,אצל חברת יוניברסל ,לעומת הדגש על פעולה
שלילית ,אקסצנטרית ,אצל נאוטילוס .זה בא לידי ביטוי
בצורת בניית המכונות .מכשיר ה  DVRשל יוניברסל כיוון
את המתעמל לבצע פעולות קונצנטריות מקסימליות ברוב
התרגילים .במכשיר של נאוטילוס נעשו בעיקר פעולות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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במהירות מבוקרת( .אם תוריד מהר את היד עם המשקולת
כלפי מטה ,לא תאמץ את שריריך ולא תאמן אותם).
היו טיעונים בקשר ליעילות של ההתמקדות בפעולה
אקסצנטרית להשגת הישגים ספורטיביים .לא היה בסיס מדעי
שתמך בטענה שאימון אקסצנטרי משפר הישגי ספורטאים.
נראה היה שיש יותר בסיס לטענה שצריך לאמן את כל
השרירים לפעולה מהירה ודינמית.
אירועים ספורטיביים מתרכזים ראשית כל בפיתוח של
“כוח פונקציונלי” .כוח פונקציונלי מוגדר כהשתנות הכוח
בכיוון מסוים .הכלל הראשון בכל אימון הוא להגביר את הכוח
הפונקציונלי של השרירים .המאפיינים של כוח פונקציונלי
ספורטיבי כוללים את היכולת לשנות במהירות את הדרגות
של :המהירות ,הכוח ,הכיוון והעוצמה.
כאשר מאמנים את השרירים בפעולה שלילית,
אקסצנטרית ,הכיוון ומהירות התנועה מנוגדים לתנועה
החיובית ויוצרים דגם שלילי שיכול להשפיע על הכוח עם אימון מיוחד לשם ביצוע הפעולות הנדרשות למען בענף
הפונקציונלי .אימון כזה לאורך זמן רב יכול להביא לירידה הספורט הספציפי בו הוא עוסק ,אימון לשם ביצוע .אי אפשר
ביכולות הספורטיביות והביומכניות .אם כי את הנקודה לאמן את כל הספורטאים באותה תוכנית אימונים.
האחרונה צריך עדין להוכיח.
הקידמה במכשיר ה  DVRשל יוניברסל היא שהתרגילים
במילים אחרות ,הספורטאי צריך לייצר מקסימום כוח בכל המבוצעים במכשיר זה משקפים טוב יותר את המערכות
נקודה בתרגיל ולא לפעול באיטיות תוך כדי שליטה .כאשר
האנטומיות והנוירולוגיות בגוף האדם .ה  DVRמתוכנן ליחסי
הודף כדור ברזל הודף את הכדור ,הכיוון הוא מהספורטאי
הרמה טבעיים בעוד ההתנגדויות משתנות בהתאם לשינויים
רחוק ככל האפשר אל השדה .האימון חייב להיות דינמי תוך
המכניים .המנגנון המתכוונן שה  DVRמספק מאפשר מאמץ
התפרצות כוח פתאומית ,כמו הדיפת הכדור עצמה .שימוש
מקסימלי של השרירים לאורך כל התנועה .רק למכשיר של
בפעולה אקסצנטרית יהיה מתאים אם ההודף ירצה לתפוס את
יוניברסל יש מנגנון כזה.
הכדור במעופו .אימון יוגה ,למשל ,דורש שימוש בתרגילים
למרבה המזל ,הדוח של מעבדות טרוסדייל אוששו את
איטיים של פעולה חיובית ,שלילית ,ואפילו איזומרית.
הכלל השני הוא אימון לשם ביצוע .בכל ענף ספורט יש הטענות שלנו .שמחתי שדוח חיצוני אישר את ממצאנו.
תגובתו המודפסת של ארתור ג’ונס

קבוצות שרירים אחרות שמשתתפות ושצריך לאמן בעיקר
אותן .כמו כן יש גם הבדלים בכיוון .השרירים שצריך לפתח כדי
לקפוץ לגובה שונים מאלה שצריך לפתח כדי לקפוץ למרחק.
בכל מקרה השרירים שצריך לפתח בכל אחד מהענפים האלה
הם שרירי הרגליים .אבל הטכניקה של הקפיצה אחרת ולכן
גם האימון שונה.
לכן ברור שאימון של ספורטאי לא יכול לכלול רק פעולה
אקסצנטרית .הוא צריך להיות שילוב של פיתוח כוח פונקציונלי

הדוח הגיע בסופו של דבר לידי ארתור ג’ונס .הוא התחנן
בפני יוניברסל שיסירו אותו מהשוק .הטון שלו כבר לא היה
לוחמני .הארולד צינקין ביקש ממני לבוא שוב לפרנזו כדי לדון
מה עושים בנוגע לג’ונס .שוב טסתי לשם ושוב נפגשתי עם
הצוות של הארולד סביב אותו שולחן ישיבות .הפעם נכחו גם
עורכי הדין של יוניברסל בפגישה .הנושא המרכזי היה הצעתו
של ג’ונס ליישב את המחלוקות המשפטיות בין החברות .הוא
הביע נכונות לפצות על הנזקים שגרם.
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לא הייתי מרוצה מעניין הסרטים כי היחסים ביני לבין
בפגישה הבאה נכחו רק ארתור צינקין ,ג’ונס ואני .שני
עורכי הדין ,של יוניברס ושל נאוטילוס ,חיכו מחוץ לחדר .אין ג’ונס היו מתוחים .הארולד שיכנע אותי שזה יהיה טוב לשתי
לי ספק שהמשפטנים ניסו לנחש מה קורה מאחורי הדלתות החברות .זה יראה לכל העולם שהמלחמה בין יוניברסל
ונאוטילוס הסתיימה .הסכמתי בסוף בגלל הכבוד שרכשתי
הסגורות.
להארולד.
ישבתי ולא אמרתי מילה .לא היה לי צורך לדבר בשעה
באחד השלבים בשיחה שאלתי את הארולד מה יעלה
שנשיאי שתי החברות החליפו ביניהם מהלומות מילוליות
בגורלם של קליף ,אד וצ’ק ,שהותקפו אף הם על ידי ארתור
ופרטים .לאחר דיון ארוך הגיעו להסכמה .הקשבתי להצעה
ג’ונס .הארולד ענה שהפיצויים אמורים לכסות את הנזק
שלהם בהתהוותה ,וכשהם שאלו לדעתי ,אמרתי שאני מסכים
שנגרם רק לי ולו .הוא כבר ייתן להם את חלקם מתוך הפיצויים
לרוב הסעיפים.
שניתנו ליוניברסל.
ההצעה כללה את הצעדים הבאים:
לצערי ,שקט ושלווה שררו רק לזמן קצר .בעבור שנתיים
1.ארתור ג’ונס יפרסם מיד תגובה להצהרתו בכתב היה אירוע נוסף עם ג’ונס שגרר בעקבותיו מאבק משפטי
העת .התגובה תופיעה בכתב העת שלו ובכמה כתבי חדש .הוא הפסיק לשלם לי את התשלומים שהיה חייב.
הסיפור הפעם היה קצר.
עת אחרים עליהם תהיה הסכמה.
2.ארתור ג’ונס ישלם לי במזומן (אני מעדיף לא לנקוב
בסכום ,אבל זה היה לא מעט).
3.התשלום ליוניברסל יהיה נפרד מהסכום שישולם לי.
4.בנוסף ישלם לי ארתור ג’ונס  200,000דולר כל
חודש שיהוו “דמי יעוץ” על עשיית סרטים .זה ישקף
את תוכניתו של ארתור ג’ונס להפיק כמה סרטי כושר
בהם אני אשתתף כאחד האורחים.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

המלחמה בין יוניברסל ונאוטילוס ,וכן ביני לבין ג’ונס,
באה אל סופה .תאגידים ואנשים פרטיים מנסים לפעמים
להרוס אנשים יצירתיים שיש להם רעיונות חדשים .זה נובע
מחוסר נכונות להתחרות או מחשש שהרעיונות שלהם כבר
לא רלוונטיים .אני הרגשתי בצדק שה  DVRשפיתחנו צוותי
ואני ומסרנו ליוניברסל ,הוכח מדעית כנכון ואמין .מערכת
הניתוח הביומכנית סיפקה נתונים אמיתיים .מידע וידע תמיד
מנצחים ,אבל לפעמים זה לוקח זמן.
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פרק  :12הקשר האולימפי
למרות האירוע הטראגי במינכן ,שהכביד מאד על ליבי ,שירדה מלמעלה למטה .הפילוסופיה של מסירות מוחלטת
לא יכולתי להפסיק לחשוב על מה שראיתי בביקורי במזרח למדינה שלטה באנשים ובשיטה.
גרמניה במתקן האימונים בלייפציג .כנראה שהיה זה מנגנון
בארה”ב ,ארץ החופש והקפיטליזם ,אנשים לעולם לא
הגנה שכיוון אותי להתרכז בעתיד החיובי במקום בעבר
יהיו מוכנים לקבל שיטה כזאת .לעולם לא תוכל לקחת ילדים
השלילי ,אך הייתי נחוש ליצור שיטה שבה אפשר יהיה לאמן
ספורטאים אמריקאים שיוכלו להתחרות בהצלחה בספורטאים מהוריהם ולתת אותם למדינה כדי שתגדל אותם ותאמן אותם.
מהגוש המזרחי .מדינות הגוש המזרחי השתמשו בשיטות אף הורה אמריקאי לא היה מרשה זאת .בנוסף ,ספורטאי
קומוניסטיות כדי לקדם את התוכניות שלהן .המנהלים ,אמריקאי הוא חופשי מדי מכדי שאפשר יהיה לאמנו בשיטות
המאמנים והספורטאים עצמם פעלו תחת משמעת ברזל צבאיות .לכל אחד יש דעה על הדרכים בהן הוא צריך להתאמן.
עם אל אוארטר
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ביל טומיי
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רוס הודג’ ,אחד הספורטאים הגדולים של כל הזמנים.

הוא לעולם לא יקבל את הגישה של “אל תשאל ,רק תעשה

המזרח גרמנים והרוסים השתמשו גם בתרופות וסמים
כדי לשפר את יכולות הספורטאים שלהם .ארה”ב לא הייתה
יכולה להיות מעורבת בפעולות כאלו מהרבה סיבות ,בעיקר
כי זה לא חוקי ולא בטיחותי .בנוסף ,זה גם היה מנוגד לרוח
הספורט והבריאות ,וזה היה מנוגד גם לכבוד האנושי והלאומי
לנצח באמצעים כימיים .את המטרות צריך להשיג על ידי
שיפור הטכניקה ,לא על ידי הפרמקולוגיה.

לא רק באמריקה ,אפילו בלייפציג גיליתי שהמזרח גרמנים

גורם נוסף שהיה בעוכרי הספורטאים המערביים היה
כלכלי .כל ספורטאי היה צריך להיות “חובב” כדי שיוכל
להתחרות באולימפיאדה .במזרח גרמניה לא שילמה המדינה
לספורטאים כדי להשתתף באולימפיאדה ,אבל העניקה להם
מזון חופשי ומגורים ,ותמכה מסיבית בהוריי הספורטאים.
כל זה לא נחשב כ”תשלום” בעיני מארגני האולימפיאדה,
ולכן הספורטאים המזרח גרמניים יכול להיכלל בקטגוריה

מה שאומרים לך”.
בעולם המערבי שמרנו בקנאות על החופש שלנו .איזו
שיטה ,אם כך ,תוכל לעבוד אצלנו כדי שנצליח? אני ידעתי
שטכנולוגיה טובה יותר תעזור ולמעשה היו לי כבר הוכחות
שהשיטה של הניתוח הביומכני עובדת ביעילות.
חשבו ששיטה זו טובה ויעילה .בכל זאת ,רק היכולת לנתח
פעולות של ספורטאים בצורה ביומכנית לא הייתה מספיקה
כדי ליצור איכות אולימפית .הספורטאים צריכים תנאי סביבה
מתאימים ,מזון ,מתקני אימונים ,מאמנים טובים ,בנוסף
לתרומה המדעית כמו הטכנולוגיה הביומכנית.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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של “חובבים” .רבים מהספורטאים היו למגויסים לצבא וגם
זה הקל על הגדרת ה”חובבות” שלהם .נבחרת ההוקי קרח
של בריה”מ ,למשל ,הייתה מגויסת כולה לצבא ,וכך יכלה
להתאמן לאורך כל השנה.
לרוע המזל ,מצב זהה של מחנות אימונים בתמיכת
המדינה היה בלתי אפשרי באותו זמן בארה”ב וביתר מדינות
המערב .חוק החובבות גרס שאסור לספורטאים לקבל תשלום
על עיסוקם בספורט .זה היה כך בכל ענפי הספורט .אין צורך
לומר ,ספורטאי ארה”ב היו בלחץ לפרנס את עצמם כאשר
עסקו בספורט .לרובם לא היה כסף לשלם למאמנים .חלק גדול
מהם נאלצו לוותר על הלימודים באוניברסיטה או במכללה
כדי לעבוד ולפרנס את עצמם בזמן שהתאמנו.
בעת עבודתי פגשתי כמה ספורטאים גדולים .שלושה
מהם היו אל אוארטר ,זורק דיסקוס בעל ארבע מדליות זהב,
ביל טומיי ,בעל מדליית זהב בדיקטלון במקסיקו סיטי ,ורוס
הודג’ ,שהתחרה באוליפיאדה ב  1964והחזיק בשיא העולם
בדיקטלון ב  .1966רוס ואימו ,אליס ארדון הודג’ ,היו האם
ובנה היחידים שהשתתפו שניהם באולימפיאדות בתולדות
ארה”ב.
בשנות ה 70המוקדמות היה ביל טומיי המאמן הראשי
באתלטיקה באוניברסיטת קליפורניה באירוין ( .)UCIהוא
הזמין אותי לאוניברסיטה להציג את שיטת הערכת הספורטאים
שלי .נהיינו חברים טובים וביל ביקר אותי לא אחת באמהרסט.
היו לנו גם כמה עסקים משותפים.

קולונל אף .דון מילר
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באחת הפגישות עם רוס ועם ביל עלה הרעיון של הקמת
מחנה האימונים האולימפי .לעיתים קרובות סיפרתי על ביקורי
בלייפציג ב  ,1972ועל מתקני האימונים שראיתי שם .לרוב
הדגשתי כיצד המערב נגרר אחרי מדינות הגוש הסובייטי
באימון הספורטאים שלו.
התלוננתי שארה”ב מסתמכת רק על  DNAכדי לנצח
בתחרויות ספורט .יש כל כך הרבה כישרונות באמריקה,
אבל אף אחד לא משקיע מאמצים כדי לשפר את היכולות
של הספורטאים .אולי הם נולדו עם פוטנציאל עצום ,אבל
האפשרות לפתח את כישרונם למקסימום נשארה ברשותם
ובאחריותם בלבד .במדינה קטנה עם הרבה פחות תושבים,
כמו מזרח גרמניה ,עושים הרבה יותר ומקבלים תוצאות.

רוס הודג’ הגיע לאמהרסט ללמוד על השיטות הביומכניות
במשך שעות דיברנו על עתיד הספורט בארה”ב .ביל ורוס
שלי ,לאחר שראה ושמע עליהן בטלוויזיה וקרא עליהן בכתבי
היו מודעים ליתרונות של הטכנולוגיה שיש לי להציע.
עת.
ד”ר אירוינג דארדיק

אז שאל ביל“ :מה אנחנו הולכים לעשות כדי להקים
את מרכז האימונים? אנחנו צריכים לפנות למנהל הקהילה
האולימפית של ארה”ב ,קולונל מילר .אם נציג את זה כמרכז
ספורט רפואי עבור הספורטאים האולימפיים של אמריקה,
אולי זה ישמע משכנע .זה בהחלט יעזור אם נמצא גם רופא
שיצטרף אלינו”.
במקרה הכרתי רופא שהיה גם ספורטאי .פגשתי אותו
בישראל במשחקי המכביה ב  .1957באותה שנה הייתי עדין
בבית ספר תיכון בהדסים ,התחריתי במסגרת הנוער וזכיתי
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מינוי כראש המחלקה לביומכניקה ,תוכנית רפואת ספורט ,הקהילה האולימפית של ארה”ב
בזריקת דיסקוס .האמריקאי גארי ג’יי גובנר ,שגר בניו יורק ,במשך תשעה חודשים .מה שד”ר דארדיק וצוותו היו צריכים
ניצח בידוי כדור ברזל .סטודנט לרפואה בשם אירוינג דארדיק להמציא זה טכניקה שתאפשר לכל מושתל לקבל את חבל
ניצח במרוץ  400מטר .אירוינג ואני נפגשנו באירוע חברתי הטבור מבלי שהגוף ידחה אותו .הם אכן פיתחו טכניקה כזאת,
של ספורטאי המכביה ושוחחנו על ספורט ועל ישראל.
ומכאן הגיעה הזכייה בנובל.
הופתעתי לשמוע שגם ביל ורוס שמעו על אירוינג
למרות היותו רופא מבריק ומצליח הוא נשאר בליבו
דארדיק .בראשית שנות ה 70הוא היה מנתח לב וכלי דם
ספורטאי .הוא שאף להתחרות ב  400מטר באולימפיאדת
מפורסם .למעשה ,הוא היה מועמד לנובל ברפואה יחד עם
אחיו הרברט ועם איברהים איברהים .כמנתח לב ,חיפש ד”ר מלבורן ב  .1956הוא לא הצליח להתקבל למשלחת
דארדיק שתלים למעקף עורקים שיהיו ארוכים מספיק ,ללא האמריקאית ,לרוע מזלו ,ובנה על אולימפיאדת רומא ב .1960
כניסה לבית הספר לרפואה סיימה את חלומותיו להתחרות
חורים ,שיתאימו לגוף האדם.
מניסיונו הרפואי ידע ד”ר דארדיק שלאחר הלידה של בריצה באולימפיאדה“ .באותם ימים לא יכולת לעזוב את בית
התינוק מושלך חבל הטבור .הוא חשב שחבל הטבור יכול הספר לרפואה בשביל משהו כמו ריצה באולימפיאדה” הוא
להיות שתל מצוין למעקפים .הוא היה ארוך דיו למטרה זו .הסביר .במקום לזכות בתהילה כאצן הוא זכה בה כמנתח .אבל,
לא היו בו חורים או שסתומים ,והוא הוכיח את עצמו כבר כמו שאומרים“ ,אפשר להוציא את הבחור מהעיר אבל לא
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פתיחת מרכז האימונים האולימפיים עם ד”ר דארדיק
את העיר מהבחור” .למרות הצלחתו כרופא הוא לא ויתר אף רחוק יותר בזכות הטכנולוגיה שלו .עבדתי אתו והייתי מאד
פעם על אהבת הריצה ולא על חלומותיו להגיע לאולימפיאדה .להוט .דחפתי יותר ויותר חזק בכל זריקה”.
רוס ,ביל ואני החלטנו שהדרך הטובה ביותר לשכנע אותו
להצטרף אלינו תהיה להראות לו את הטכניקה בה אנו עובדים
כבר עם ספורטאים .הזמנו אותו לאמהרסט והוא הגיע ברצון.

בנוסף סיפר גם רוס על הישגיו והשיפורים שלו .הצגנו
בפניו גם את השיפורים אליהם הגיעו ספורטאים נוספים
כתוצאה מהניתוח הביומכני .ד”ר דארדיק התלהב מהרעיון
שאפשר לשפר את הישגיי הספורטאים האמריקאים בזכות
השיטות של .CBA

כשהוא נכנס לדלת המשרד ראינו אדם גבוה ומוצק .ככל
שהעמקנו להכירו גילינו שד”ר דארדיק היה יצירתי ותאב
ארבעתנו היינו מחויבים לבריאותם של הספורטאים בנוסף
דעת .הצגתי בפניו את כל מה שאנחנו עושים .אל אוארטר
סיפר לו עד כמה השיטות המדעיות שלנו שיפרו את הישגיו .לאפשרויות לשפר את יכולותיהם המקצועיות .ד”ר דארדיק
פסל שימוש בתרופות לפני שאחרים עשו זאת ,והוא אהב את
אל אמר:
הרעיון של מרכז אימונים בו כולם יעבדו כשמצבם הבריאותי
“כאשר הייתי בן  ,42מדען הספורט גדעון אריאל קבע אופטימלי .כולנו הסכמנו שהרעיון של מרכז אימונים בריא
שאני יכול לזרוק למרחק  75מטר בלי בעיות ,אם רק אתמיד יחלחל גם לציבור הרחב .זו הייתה מטרה נוספת ,מלבד העזרה
בתנופה בה התחלתי .ב  ,1984בהיותי בן  ,47הגעתי אפילו לספורטאים אמריקאים להשיג ניצחונות אולימפיים.
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מרכז האימונים בעמק סקואו ()Squaw Valley
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לאחר יום ארוך של דיונים הוחלט לפנות לקולונל מילר את החזון של  ,U.S.O.Cמרכז האימונים שייתן מענה לכל
ולהציג בפניו את הרעיון שלנו .ד”ר דארדיק ואני נפגשנו אתו מה שיש בגוש המזרחי .הרעיונות שלנו היו מבוססים על
בניו יורק .בעיר זו שכן באותו זמן המשרד הראשי של הקהילה הכימות של הספורט והענקת אימונים והדרכה לספורטאים
האולימפית של ארה”ב.
ללא שימוש בסמים או תרופות.
הקולונל היה גבוה ואיתן בעל הופעה צבאית מרשימה,
אבל גם בעל לב חם .הוא הקשיב רוב קשב לתוכנית שפרשנו
לפניו.

ככל שהתארכה הפגישה הפך קולונל מילר לנלהב יותר
לרעיון .גם הוא היה מתוסכל מכך שהספורטאים האמריקאים
הובסו כמעט על ידי כל אחד .הוא אמר שארה”ב התדרדרה
מהמקום הראשון לשלישי במספר המדליות .הוא רצה
שאמריקה תהיה חזקה ומצליחה .זה היה יותר מאשר חלק
מהתפקיד .זה היה חלק מרגש עמוק של נאמנות וכבוד שהוא
חש כלפי אמריקה.

תיארתי בפניו את ההתמקדות של המזרח גרמנים במדע
תוך כדי אימון הספורטאים שלהם בלייפציג ובמקומות
אחרים .למרות שארה”ב גדולה בהרבה ממזרח גרמניה
במספר תושביה ,מזרח גרמניה עולה בהרבה על ארה”ב
בתמיכה ובאימון שהיא מעניקה לספורטאים שלה .במזרח
קולונל מילר גם היה פרקטי ,והוא שאל את השאלות
גרמניה החליטו לתת להצלחה בספורט עדיפות עליונה ,בנו המעשיות ,כמו היכן יוקם המרכז הראשון? הוא העלה את
תוכנית ויצאו לדרך.
הנקודה שאפילו רעיון טוב זקוק לכסף ושצריך להיות מנגנון
ספורטאים אמריקאים צריכים לתמוך כלכלית בעצמם ,מסודר שינהל את המרכז.
באימוניהם ,ואפילו לשלם את הכרטיס כאשר הם טסים
קולונל מילר הסכים עם הרעיונות והמטרות שלנו .הוא
לתחרויות .אם אין להם הורים עשירים הם נשארים היה נחוש כמונו להעניק לספורטאים אמריקאים הזדמנויות
ב”כפור” .בהשוואה למזרח גרמניה ,האמריקאים העניקו טובות יותר .כראש הצוות של  USOCהוא היה האדם הנכון
תשומת לב לספורטאים שלהם רק כאשר אלה צעדו בגאווה במקום הנכון .הוא מינה את ד”ר דארדיק כיושב ראש קהילת
בטקס הפתיחה של האולימפיאדה .בארבע השנים שבין רפואת הספורט ואני התמניתי ליושב ראש מדע הספורט,
האולימפיאדות נשארו הספורטאים בישימון ,ללא תמיכה.
שכלל את תחומי הפיסיולוגיה והביומכניקה .המשימה של
בנוסף למה שראיתי בלייפציג ,הסברתי את האפשרויות קולונל מילר הייתה לארגן את המבנה של מרכז ה , USOC
הרבות העומדות לפנינו בבואנו לתמוך בספורטאים .הצגתי שיוקם ברגע שבו תיפול ההחלטה על מיקומו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אני מיד התחלתי לתת את דעתי על השאלות הקשורות
לקהילת מדע הספורט .מה צריך להיות כלול בקהילה זו? איך
היא תהיה מאורגנת? לאילו תחומים היא תהיה מחולקת?
גורם חשוב נוסף היה לתאם בין התחומים השונים ולהתמקד
במשימה הראשית לעזור לספורטאים .זה לא היה פרויקט
מחקרי אוניברסיטאי אלא פרויקט מעשי שכלל הרבה תחומי
דעת.
עבור החלק הביומכני של מדע הספורט ,הרי שניסיוני
כספורטאי ,כמאמן וכמומחה לביומכניקה בהחלט היה בעזרי.
כדי להתחיל לעבוד עם ספורטאים למרות שעדין לא הקמנו
מרכז ,חשבתי שהכי נכון יהיה להשתמש במתקנים הקיימים
של  .CBAאחרי שיוקם מרכז קבוע ,נוכל להעביר לשם

מתאמנים במתקנים של יוניברסל ג’ים

http://arielnet.com/ref/go/1160
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הקהילה האורגינלית של רפואת הספורט האמריקאית
הניתוח הביומכני יכלול גם השוואה עם אלופי העולם
את המתקנים שלנו .ברור שיהיה יעיל יותר להעביר את כל
המתקנים למקום בו הספורטאים חיים ומתאמנים .בינתיים באותו תחום.
עשיתי ניתוח ביומכני לספורטאים.
המאמן יקבל דוח נפרד עבור כל ספורטאי .יינתנו סמינרים
בהתחלה כל ספורטאי יצולם במצלמת סרט בזמן במרכז שיהיו מיועדים למאמנים ולספורטאים .יהיו גם
פעילותו/ה .אם זה יתאפשר ,עדיף לצלם בזמן תחרות ,כי סמינרים מיוחדים למאמנים בלבד.
כאן באה ההופעה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר .התוצאה
שלחתי את ההצעות האלו לד”ר דארדיק ולקולונל מילר,
של הניתוח הביומכני תכלול דוח מקיף עבור הספורטאי עם ובשעה שחיכיתי לתשובתם עבדתי על רעיונות נוספים .באופן
תוכנית אימונים מפורטת כיצד הוא יכול להשתפר .כמו כן אירוני ,באותו זמן עבדתי על מחקר הקשור לנעלי סקי .כדי
תהיה גם תוכנית לאימוני כושר שמתאימים לענף הספורט לאסוף נתונים לצורך מחקר זה היה עלי לנסוע לעמק סקאוו,
קליפורניה.
הספציפי או לספורטאי הספציפי.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפאה רשקה  12:קרפ

עמק סקאוו נמצא ממערב לאגם טאהו בהרי סיירה נבדה.
עמק זה קשור להיסטוריה של לתולדות הסקי ולהיסטוריה
הפרטית של אדם בשם אלכסנדר קאושינג .ב  ,1946לאחר
שירות בחיל הים במלחמת העולם השנייה ,יצא אלכסנדר
קאושינג לחופשת סקי בשוגר בול . Sugar Bowl ,כאן
הוא פגש את וויין פולסן ,גולש לשעבר ומפתח .בהמלצת
פולסן ,הסכים קאושינג להשקיע בפיתוח אתר נופש לסקי
בעמק סקאוו .ב 1948הם הקימו חברה משותפת ,וב 1949
נפתח אתר הסקי עם רכבל ומלון בן  50חדרים .השותפות בין
שניהם לא החזיקה מעמד יותר מחורף אחד ,ופולסן פרש כדי
פתח נכסים שהיו ברשותו בעמק ,בעוד קאושינג נשאר יושב
הראש של חברת הסקי.
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חלק מהמסלולים נחשבו למסוכנים ומאתגרים .גולשי סקי
מהשורה הראשונה אהבו את עמק סקאוו והמסלולים שלו.
המדרונות התלולים משכו גם צלמי סרטים כמו וורנר מילר
שצילם שם רבות ועזר לפרסם את העמק ואת אתר הסקי.

כיושב ראש האתר ,נחישותו של קאושינג עמדה במבחן
לא פעם .הרכבל הראשון נהרס שלוש פעמים במפולות
שלגים בשלוש השנים הראשונות של קיום האתר .בשנה
הרביעית היה שטפון הרסני ובחמישית נשרף המלון .לרבים
היה זה סימן שהגיע הזמן למכור את הנכס .לא לקאושינג.
במקום זה ,הוא הבטיח את מקומו של העמק כאתר משחקי
החורף האולימפיים ב  .1960הוא גבר על אתרים מפורסמים
באוסטריה ובשוויץ שהציעו אף הם את עצמם לאותה מטרה.
הוא פיתח את המקום ברוח אתרי הסקי באירופה ,יצר סיסמתו הייתה שהמשחקים האולימפיים שייכים לעולם ,לא
עוד ועוד קווי רכבל שהובילו לכל הפסגות הגבוהות באזור .רק ליבשת מסוימת.
מאמר שפורסם ב American Medical News
http://arielnet.com/ref/go/1162
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צילום בשתי מצלמות עבור מחקר הכדורסל
בפברואר  1960הגיעו  800ספורטאים ו  30משלחות
לאומיות להשתתף במשחקי החורף האולימפיים בעמק סקאוו.
היו אלה משחקי החורף הראשונים שצולמו בטלוויזיה ,והם
פרסמו בכל העולם את אזור אגם טאהו ועררו עניין במשחקי
החורף ובגלישה בקליפורניה.

תוך כדי עבודתי הייתה לי הזדמנות לפגוש את הבעלים,
אלכסנדר קאושינג .המנהל שלו ,מיסטר בלק ,אוסטרלי
במוצאו ,עזר לנו רבות בצילום ובהסרטה .פעם אחת ,בעודנו
סועדים צוהריים ,עלה בדעתי לשאול אותו על האפשרות
למקם את המרכז לאימונים אולימפיים בעמק שלהם .הוא
ענה שידון בדבר עם מיסטר קאושינג.

קאושינג פיתח כאמור את האתר שלו ברוח אתרי הסקי
של אירופה ,אך הוסיף את הרוח האמריקאית ללכת בגדול.
שוחחתי בטלפון על האפשרות הזאת עם ד”ר דארדיק,
הוא בנה גם בריכת שחייה ,אתר החלקה על הקרח ,מועדון שהתלהב אף הוא לרעיון .הוא שוחח טלפונית עם מיסטר
ריקודים ומסעדות על פסגות ההרים במקום לרגליהם .הוא קאושינג ונקבעה פגישה .מכאן העניינים התקדמו מהר.
הביא לארה”ב לראשונה את הטכניקות המתקדמות ביותר
לאחר כמה פגישות בניו יורק עם קולונל מילר וביקור
של בניית קווי רכבל לסקי.
במעבדות שלי באמהרסט ,התממש החלום.
כך ,שבאמצע שנות ה  ,70כשנסעתי לעמק סקאוו כדי
המרכז לאימונים אולימפיים ,שכלל גם רובע מגורים
לצלם גולשים עבור פרויקט מגפי הסקי של חברת סולומון,
לספורטאים לכל אורך השנה ,הוקם בעמק סקאוו.
הייתה לי הזדמנות לבקר באתר הסקי ששימש במשחקי
היו שם סידורי לינה ל  300איש וחדרי אוכל שהיו
החורף האולימפיים ב  .1960הנוף שם עוצר נשימה ביופיו,
עם עמק רחב מוקף בפסגות הרים גבוהות .בקיץ מתכסים פתוחים  24שעות ביממה .כמעט כל הזמן נעשה שימוש
המדרונות בשפע ירק ופרחי בר לרוב .הטבע במלוא הדרו .בשולחנות הביליארד והפינג פונג ,ובבריכות השחייה הקטנות
בחורף מתכסה הכל בלבן ולכל מקום שתסתכל תראה גולשים מחוץ למגורים .מכונות אוטומטיות סיפקו באופן חופשי מים
ומשקאות קלים.
בשלל צבעים.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפאה רשקה  12:קרפ

האסטרטגיה הייתה שספורטאים יבואו למרכז למשך
תקופות של שבועיים או שלושה שבועות במשך השנה .זה
יאפשר להם להתאמן ולהמשיך בשגרת חייהם .ספורטאים
שנדרשו לבסיס קבוע של מגורים ואימונים יכלו לחיות שם כל
השנה .המתקנים שעמדו לרשות הספורטאים במרכז אפשרו
גמישות בלוח הזמנים .חברת  CBAהעמידה לרשותם גם
שירותי ניתוחים ביומכניים של פעולתם .הייתה גם מחלקת
פיזיולוגיה בהנהגתו של ד”ר פריץ האגרמן.
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קורת גג אחת .הרעיון היה לקבץ לנתח וליצור ידע בתחומים
רבים ושונים .הידע יעבור לספורטאים ולמאמנים .המרכז
ישמש גם כאתר חינוכי .מדענים יגיעו לשם לבצע מחקרים,
יוסיפו ידע משלהם ויעשירו את עצמם בידע חדש .אני הייתי
מעוניין במיוחד בידע בתחום הביומכניקה ,בעוד ד”ר פריץ
האגרמן היה מעונין בידע בתחום הפיזיולוגיה.

לאחר כמה חודשים מוצלחים ,בהם הגיעו כמה קבוצות
להתאמן במרכז ונשכר צוות כדי לנהל את המחנה ,אסף ד”ר
המרכז בסקאוו התמקד בהתחלה באירועים הקשורים
דארדיק לראשונה את קהילת הרפואה האולימפית שלו.
לסקי .לכן היו מעט מתקנים לסוגי אתלטיקה אחרים .היינו
אחת ההחלטות הראשונות של הוועדה הייתה שיש לדרוש
צריכים לפתח אותם.
מה  USOCלהקים שלושה מרכזים אזוריים כאלה עד שנת
יצרתי קשר עם הארולד צינקין ,חברי הוותיק מיוניברסל
 .1977עמק סקאוו היה הראשון .האחרים צריכים להיות
ג’ים .הסברתי לא את המצב ואת האפשרויות הגלומות בו
עבור חברת יוניברסל .זה יוסיף רבות לפרסומה של החברה
האל קונולי
וליוקרתה אם תופיע כתומכת הספורט האמריקאי .הוא מיד
הסכים .בפיקוחו של אד בורק ,שהיה מועסק על ידי החברה
אך גם ספורטאי עבר בעל שיא אמריקאי בכדור ברזל ,צמחו
כאן חדרי כושר מאובזרים בציוד המתוחכם בעולם.
קולונל מילר ,ד”ר דארדיק ואנוכי יצרנו קשר עם כל
מי שיכולנו במטרה למצוא משקיעים ונותני חסות .למזלנו,
התעורר הרגש הפטריוטי באוכלוסייה אחרי כמה מפלות של
נבחרות ספורט אמריקאיות .חברות רבות הסכימו לתרום
ציוד אימונים ,דבר שסייע להם בפרסום .זה היה שיתוף פעולה
פורה שעזר גם לחברות התורמות וגם לספורטאים.
ד”ר דארדיק ,עם מדליית הזהב שלו בהישגים רפואיים,
העניק אשראי ואמון בלתי רגילים לרעיון שלנו ,עם התרומה
הביומכנית שלי ועם קולונל מילר ,בהיותו ראש ה ,USOC
היינו שלושתנו מרואיינים מבוקשים .ניסינו להשתמש בכל
פורום אפשרי להפיץ את הבשורה ברחבי אמריקה .המטרות
שלנו היו למשוך ספורטאים להתאמן במרכז ולהשיג תמיכה
מיחידים וארגונים .רצינו שכל העולם ידע מה החזון שלנו ואיך
אנחנו מתכוונים לממש אותו.
כפי שתכננו ,אחד היעדים הראשונים של קהילת הרפואה
הספורטיבית האולימפית היה לנתח ולחקור את גוף האדם
בהקשר לאירועי הספורט האולימפיים .אחת המטרות של
המרכז הייתה לאגם מומחים מכל הארצות ומכל הענפים תחת
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יורי סדריק

http://arielnet.com/ref/go/1163

במזרח ובמערב התיכון .המרכזים האזוריים יהיו עצמאיים
ויוכלו לקיים כמה אירועי ספורט בו זמנית .מתקני האימונים,
חדרים ושירותים הכרחיים יהיו באחריות  .USCOהמרכזים
יפעלו בהתאם למזג האוויר ,והמטרה תהיה לאפשר קיום
משחקי חורף וקיץ.
נוסחו כמה מטרות מיוחדות להתפתחות ואימונים בישיבה
זו .הם כללו:
1.הספורטאים יחולקו לפי רמות היכולת שלהם
(מקצוענים ,נוער ,חדשים ,אקדמאים).
2.הפעילויות שיתבצעו במרכז האימונים יהיו :אימון
קצר מועד לספורטאי נבחרות שמוכנים להתחרות,
ניתוח של יידוי פטיש

סדנאות רפואיות עם אפשרויות להתנסות במאמץ
לספורטאים ,אימון ,שיפוט ,ומחנות מיוחדים
לספורטאים מקומיים או זרים למטרות תחרויות.
3.מרכזי האימונים האזוריים ירכזו ויפיצו אינפורמציה
הקשורה לתוכנית הרפואה הספורטיבית .זה יכלול
מחקרים ,תוכניות בתרגול פיזיולוגיה ,ביומכניקה
וקינסיולוגיה ,תזונה ,פסיכולוגיה של ספורט ,ושירותים
רפואיים (רפואה פנימית ואורטופדית) .מחקרים
במרכזים האזוריים יספקו מידע שמתייחס לשימוש
בפולן (אבקת פרחים) ,סטרואידים אנבוליים ,סמים
בדם ,וגורמים נוספים שהוכח שיש להם השפעה
על ביצועי ספורט .תוכנית רפואת הספורט תהיה
אחראית גם לתאם את כל המידע שמגיע ממחקרים
שונים ולקבוע איך למנוע פציעות בספורט וכן למנוע
מחלות שנפוצות בציבור האמריקאי .הצוות הרפואי
ידווח לספורטאים ולקהילה הרפואית על ממצאיו
בתחומים אלה .יצוין שכל התערבות תרופתית אסורה
בהחלט.
באופן כללי ,קהילת הספורט האולימפי של ארה”ב סיפקה
לספורטאי העל של אמריקה את כל השירותים המדעיים,
הטכנולוגים והרפואיים .בהנהגתו של אלאן אשלי ,הצליחה
הקהילה להביא את הספורטאים של ארה”ב להישגים
בתחרויות בינלאומיות.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפאה רשקה  12:קרפ
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מחוננים .אבל אחרי שהמזרחיים התחילו עם ההתערבות
התרופתית שלהם ,נשארה אמריקה מאחור .כמו שאמרתי
לשותפיי ד”ר דארדיק וקולונל מילר ,אם לא היינו פותחים
את המרכזים האלה ומשקיעים בספורטאים כל כך הרבה,
אמריקה הייתה ממשיכה להפסיד לאחרים .לאחר מאמצינו
חזרו הספורטאים האמריקאים לזכות במדליות.

בשנה הראשונה היו למרכז בעמק סקאוו הצלחות
מרשימות .בתור יושב הראש הרשמי של תחום הביומכניקה
בקהילת רפואת הספורט של ארה”ב ,ניתחתי באופן ביומכני
כל ספורטאי בכל אחד מענפי הספורט במרכז .ביצעתי מאות
מחקרים עבור הרבה נבחרות ספורט .מאחר ולא היו מחשבים
בעמק ,נעזרתי בציוד של  CBAבאמהרסט לצורך הניתוחים
הביומכניים .צילמתי את הספורטאים במצלמות מהירות
אחד מענפי האתלטיקה בהם אמריקה הייתה המובילה
במרכז ,הפילמים הוטסו לאמהרסט ,שם נעשה העיבוד
ובמהירות הגיעו התוצאות למרכז ,כדי למסרן למאמנים היה יידוי פטיש .במשך שנים רבות החזיקה אמריקה בשיא
ולספורטאים.
עולמי בתחום זה בזכות האל קונולי .הוא היה האמריקאי
אחת הדרישות החשובות הייתה שהחומר המעובד יגיע האחרון שזכה במדליית זהב במלבורן ב  .1956האל קונולי
לידי המאמנים לפני שהם עוזבים את המרכז .לאחר שהגיעו הקדיש את חייו ליידוי פטיש .שאיפתו הייתה לחזור ולראות
התוצאות הכמותיות ,נערך סמינר לכל נבחרת ספורטאים את אמריקה מובילה שוב בתחום זה .הקריירה הספורטאית
ובו ניתחו את המשמעות של התוצאות .על סמך זה בנו את שלו הייתה מדהימה .מילד נכה בבוסטון הוא הפך לספורטאי
תוכנית האימונים הבאה .על כל התהליך חזרנו אחת לכמה
ששמו היה מוכר בכל העולם .הוא הקדיש את חייו כדי לעזור
חודשים.
לצעירים במקצועות האתלטיקה ,וזה כולל את שני בניו שהפכו
אחד מהמחקרים הראשונים נעשה על כדורסל נשים .בעצמם למיידי פטיש מצליחים.
בהמשך התרכזנו ,הצוות ואני ,בכדורעף ,בייסבול ,כדורגל
בשנים שאחרי הצלחתו של האל באוסטרליה ,התחילה
ועוד .ערכנו גם מחקרים על ספורט יחידים כמו הדיפת כדור
ברזל ,יידוי פטיש וזריקת כידון .בהמשך היו לנו גם מחקרים אמריקה לדעוך בספורט זה .במונטריאול לא היה אף
אמריקאי שהצטיין ביידוי פטיש ,בעוד הסובייטים הציבו
על ספורט ימי כמו חתירה בקאנו או בקיאק.
לפני ההצלחות המרשימות של ספורטאי הגוש המזרחי ,סוללה מרשימה של מיידי פטיש מוכשרים .אחת הסיבות
שלטה אמריקה ברוב ענפי האתלטיקה .אמריקה הייתה ארץ הייתה הגישה המדעית לספורט בבריה”מ .עכשיו ,עם מרכזי
ענקית עם הרבה כוחות טבעיים וספורטאים מוכשרים ,אפילו האימונים שפתחנו ,אימצנו את אותה גישה.
ניתוח של טכניקות מכניות.
http://arielnet.com/ref/go/1164
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מאמר שפורסם ב “”In Cider-Apple Magazine
http://arielnet.com/ref/go/1165

אחת המטרות של מרכז האימונים של ה  USCOהייתה ליחסי הכתפיים ומותניים תוך כדי הפנייה .ניתחנו בקפדנות
לחשוף את הספורטאים לחידושים והתפתחויות בקהילה כל שלב משלבי הפעולה.
האולימפית בקשר לענפי אתלטיקה שונים.
התוצאות היו צפויות ולא בישרו טובות לספורטאים
באוגוסט  1978ארגנה הקהילה האולימפית האמריקאית האמריקאים .התנועה של האמריקאים הייתה איטית יותר
כינוס מיוחד של מיידי פטיש מהשורה הראשונה ביוסטון ,בכל אחד מהשלבים .אבל חלק ממשתתפי הכינוס האיצו
במעבר בין השלב השני לשלישי של הפנייה באותה מהירות
טקסס .כמו שכבר הזכרתי ,מצבם של הספורטאים
שעשו זאת אלופי העולם.
האמריקאים בספורט זה לא היה מזהיר ,בלשון המעטה ,ביחס
כל הספורטאים האולימפיים שהו זמן ארוך יותר בשלב
למתחרים ממזרח אירופה .רצינו להחזיר את אמריקה שנית
התמיכה הכפולה של הפנייה הראשונה והשנייה מאשר בשלב
לראש הרשימה.
התמיכה הבודדת .זוכה מדליית הזהב ,סיידיש ,הראה תמיכה
באותו כינוס ביוסטון נעשה שימוש בצילומים ובמכשירי כפולה ארוכה יותר מזו של התמיכה הבודדת בשלב הפנייה
המדידה של  .CBAהתמקדנו בשלבים השונים של הצעדים האחרונה ושחרור הפטיש .הוא יכול היה לעשות זאת על
לפני הזריקה ושחרור הכדור של אלופי העולם בהשוואה לאלה ידי שינוי צורת הדריכה של רגל ימין ביחס לרגל שמאל ,כמו
של המתחרים האמריקאים .שאלה חשובה אחרת התייחסה שאפשר לראות בתרשים המצורף.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מיקום הרגל וגמישות הברכיים אפשרו לזוכה מדליית עם השנים החלו ספורטאים מהגוש המזרחי לדחוק את רגלי
הזהב ליצור מרכז כובד חיובי בכיוון הזריקה .מצב זה שיפר האמריקאים .במשחקים האולימפיים ב  1976כבר לא עמד
את שיווי המשקל בזמן הזריקה שתרם להגדלת המהירות אף אמריקאי על דוכן המנצחים.
של הפטיש בשעה שהוא שיחרר אותו .שיפור שיווי משקל
גם אותם צילמנו תוך כדי פעולה וניתחנו את התוצאות
ומרכז כובד שנוטה לכיוון הזריקה הם מרכיבים חשובים ביותר באותה דרך .התוצאה הראתה שהגורם הכי חשוב היה מהירות
בטכניקת הזריקה .מערכת הגוף-פטיש נעה קדימה מוקדם הכדור בזמן השחרור מהיד.
ברצף הזריקה ,ויכולה להשיג מהירות אנכית גבוהה.
במחקר הביומכני שילבנו גם שימוש בלוח כוח .מכשיר
המרחקים הקצרים אליהם הגיעו האמריקאים משקפים זה עזר לנו למדוד את עוצמת הדריכה של כל רגל בזמן זריקת
את המהירות הנמוכה יחסית בזמן הפנייה ואת המהירות כדור הברזל .התוצאה הכי מפתיעה של ניתוח לוח הכוח הייתה
הנמוכה של הפטיש בזמן השחרור שלו מהיד.
הדחיפה של הרגל האחורית והפריצה של הרגל הקדמית.
דוח מפורט ,שניתח כל אחת מהפעולות של אלופי העולם בשלב ההדיפה יצרה הרגל האחורית מעט כוח אופקי בשעה
בהשוואה לפעולות המקבילות של הספורטאים האמריקאים ,שהכוח האנכי שלה הגיע בערך ל 560פאונד 258( .ק”ג) .זה
נשלח בסופו של דבר למשתתפי הכינוס ביוסטון.
מצביע על כך שהרגל האחורית מספקת כוח הרמה רב אבל
ספורטאים נוספים שהוזמנו ליוסטון היו זורקי כדור ברזל .כוח דחיפה מינימלי בכיוון הזריקה.
אמריקה שלטה בתחום זה ללא מצרים החל מ  ,1948אבל
עוד הבדל חשוב בין ההודפים האמריקאים להודפים
שהתחרו בהם באולימפיאדה היה הדגם האנכי של מרכז
מאמר שהתפרסם ב “”SKY
הכובד .רוב האמריקאים הרימו את מרכז הכובד של גופם
http://arielnet.com/ref/go/1167
בטרם עת בשלב הגלישה אל הקו.
עקומת התאוצה הראתה שלאמריקאים היה פחות כוח
דינמי בהשוואה ליריביהם האולימפיים .המלצנו על סדרת
תרגילים שתשפר את טכניקת הזריקה שלהם .הספורטאים
והמאמנים התלהבו לקבל את התוצאות ואת המידע שסיפקנו
להם ויישמו אותם בסדרת האימונים הבאה.
התרשים באחד העמודים הקודמים מציג את הודף כדור
הברזל הטוב באירופה .גרף מחשב זה נוצר בטכנולוגיית
המחשב שהייתה זמינה ב  .1976זה אירוני שהיום אפשר
להשיג תוכנה כזאת במאה דולר .אז היא עלתה מיליון דולר.
אבל חשוב לזכור שמה שאפשר לראות או לחשב באמצעות
תוכנת המחשב מבוסס על תנועה אנושית .המחשב יכול
להגיד לאדם איך להשתפר ,אבל רק הספורטאי יכול באמת
לבצע זאת.
דוגמה נוספת ואחרונה של עבודת הקהילה ביומכנית עם
ספורטאים אולימפיים הייתה עם זורקי כידון .לפני זמן רב ,בין
התקופה המיקנית לתקופת האימפריה הרומית ,היה הכידון
נשק התקפי מקובל .בהיותו קל מהחנית ,היה הכידון כלי נשק
שנזרק למרחק יותר מאשר נשק לקרב פנים אל פנים .היום
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בנוסף להבדלים בענפי הספורט בהם הם נהגו לקחת
חלק ,לזורקים האמריקאים גם לא היה מבנה פיזי כמו של
המתחרים האירופאים .ברוב המקרים האמריקאים היו גדולים
וחזקים יותר .אבל בלי קשר להבדלים הפיזיים בין האמריקאים
והאירופים ,מקצועיות ,כישרון ,וטכניקה השפיעו על תוצאות
התנועה הבליסטית של היד והכידון .אחת המשימות
הביומכניות שלנו הייתה לגלות את הטכניקה הטובה ביותר
עבור הספורטאים שלנו כדי שיוכלו להתחרות בהצלחה
במתחרים מאירופה.
בניגוד לתחרויות זריקה והטלה אחרות ,הכללים בתחרות
הטלת כידון איפשרו לספורטאים לרוץ מרחק ניכר לפני
ההטלה .בנוסף לבניית החלק העליון של הגוף ,על מטילי
הכידון היה לפתח גם כישורים ויכולות של רצים וקופצים.
לכן למטילי כידון היו מאפיינים פיזיים קרובים יותר לאלה של
אצנים מאשר אלה של זורקי כדור ברזל או מיידי פטיש.

מכתב הוקרה מהקהילה האולימפית של ארה”ב
משתמשים הספורטאים בכידונים קלים בהרבה ,כי המטרה
של זורקי הכידון היא להגיע רחוק ככל האפשר ,לא לחדור את
גופו של האויב.

לאור זאת גם האימונים שלהם היו שונים .הדגש באימונים
היה על גמישות ופיתוח כוח זרועות וכתפיים .כמו כן היו גם
אימוני ריצה מהירה .ריצה מהירה יכולה להבטיח גם את
המהירות של הכידון כשהוא יוצא לדרך לאחר ההטלה .כידון
יכול להגיע למהירות של  70מייל לשעה ( 112קמ”ש)
כשהוא עוזב את ידי הספורטאי.
באוגוסט  1978הקהילה האולימפית של ארה”ב קיימה
סדנא של מטילי כידון ביוסטון ,טקסס .לסדנא זו הוזמנו טובי
מטילי הכידון בארה”ב .נעשתה השוואה בינם לבין ששת
מטילי הכידון הטובים ביותר מבין מתחרי האולימפיאדה
במונטריאול ב  .1976השישה היו מהונגריה (מדליית הזהב),
פינלנד ,רומניה ,פולין ,ארה”ב ורוסיה.

זריקת הכידון הייתה מקובלת במסורת העמים הנורדים
באירופה .מתוך  69מדליות אולימפיות שזכו בהן זורקי כידון
באולימפיאדות ,ב  32זכו ספורטאים מארצות סקנדינביה.
התהליך של הניתוח הביומכני למטילי הכידון נעשה באותו
במיוחד הצטיינה בכך פינלנד.
נוהל בו הוא נעשה קודם לכן לענפי ספורט אחרים .הנתונים
אחד משיאי העולם הושג על ידי האמריקאי אל קנטלו ב נשלחו מאמהרסט ליוסטון והוגשו שספורטאים ולמאמנים.
 .1959מאז  1972לא הצליח אף אמריקאי לזרוק למרחק
 91מטר ,ומעטים עברו את ה  85מטר .אמריקה היא אומה
של זורקים ,אבל של שחקני בייסבול או פוטבול .אומות
אירופאיות קטנות כמו פינלנד או הונגריה הצטיינו בסוגים
אחרים של זריקה ,למשל זריקת כידון .הם אלה שעמדו על
דוכן המנצחים באולימפיאדות.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

נושא אחד שהיה מעניין במיוחד לבדוק היה מיקומו
של מרכז שיווי המשקל אצל שתי הקבוצות .המטילים
האמריקאים האטו את המהירות של מרכז שיווי המשקל בזמן
ההטלה מהר יותר מאשר המתחרים ממונטריאול .המתחרים
האולימפיים האטו את מהירותם בממוצע ב  43אחוז מהרגע
שהרגל הקדמית נגעה בקרקע בשלב השחרור של הכידון ,עד
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הרגע שבו הכידון עזב ממש את היד .אצל האמריקאים היה של צפון אמריקה ,נהיה באופן רשמי המפקדה הראשית
הנתון הזה  55אחוז.
והמנהלה של  USOCביולי  .1978האתר בקולורדו ספרינג
היבט אחר של המחקר היה הכידון עצמו .מדידת זווית קיים גם היום ,ויכול לספק את כל השירותים והאימונים ל557
התקיפה של הכידון הניבה תוצאות לא צפויות .היחסים מאמנים וספורטאים בעת ובעונה אחת.
בין מישור ההטלה לזווית התקיפה היו שונים מאד בין שתי
המשימה הראשונה הייתה להעביר את המעבדות למקום
הקבוצות .המתחרים האולימפיים זרקו בזווית של  30מעלות .החדש .ועדות ומבחר מובילים בתחום התכנסו כדי לתכנן את
האמריקאים זרקו ב  15 ,20ובמקרה אחד אפילו ב  0מעלות .המעבר ולבחור את הצוותים המתאימים .זה כלל מנהלנים,
גורם נוסף היה מהירות הכידון .היה צפוי שמהירותו תהיה מאמנים ומדענים .במהרה עברו גם מחנות האימונים למקומם
גבוהה יותר אצל המתחרים האולימפיים ,וזה אכן מה שהראו החדש למרגלות הרי הרוקי.
המדידות ,ובאופן מובהק.
מקור ההבדלים בין שתי הקבוצות היה השיטה או סגנון
ההטלה .מטילי יוסטון רצו במהירות אחידה מתחילת הזריקה
ועד שלב השחרור מהיד ,ולכן לא נוצרה תאוצה שעברה
לכידון .האולימפיים השיגו תאוצה מרשימה בריצתם .זה כמו
ההבדל בין לדבר על כדור עף (האמריקאים) לבין לשחק כדור
עף (האולימפיים) .בכל המקרים הצענו תרגילים שיכולים היו
לגשר על הפערים.
הניתוחים שלנו הניבו תוצאות פנטסטיות .בכל ענפי
הספורט אותם חקרנו ,הראו הספורטאים שיפור ניכר תוך
כמה חודשים .כמובן שהספורטאים והמאמנים היו מאד
מרוצים מהצלחתם -הצלחתנו .ה  USOCאימצו את השיטה
שלנו ברצון.

ד”ר דארדיק המשיך להיות יושב הראש של רפואת
הספורט ואני המשכתי מזה שנה רביעית להיות יושב הראש
של הביומכניקה .המשכתי בתפקיד זה עד המשחקים
האולימפיים בלוס אנג’לס ב  .1984העבודה כיושב ראש
דורשת התחייבות רבה והרבה עבודה ,אבל בהיותי ספורטאי
אולימפי בעבר הרגשתי שזה שווה את התרומה לספורטאים.
לפחות היה להם סנגור שמבין מה הם חווים.
היינו מוצפים בפרויקטים רבים אך הייתה לנו בעיה של
ציוד .אי אפשר יותר לאסוף נתונים במקום אחד ,להעביר
ולעבד אותם באמהרסט ,ולהעביר את התוצאות שנית
לקולורדו ספרינג .היינו זקוקים למחשב חזק בקולורדו ספרינג.
אבל השאלה הייתה איך עושים את זה ללא תקציב.

פתאום ,כאשר נהגתי בכביש  9מהמשרד לביתי הקטן,
תודות להצלחתנו בעמק סקאוו ובמכרזי אימונים נוספים ,הייתה לי השראה .באותו זמן  CBAהשתמשה במחשב
כמו יוסטון ,היו לנו יותר ביקושים ממה שיכולנו להכיל .המקום שנקרא נובה  .3זה היה מיני מחשב ששימש מעבר זמני בין
במרכז האימונים של עמק סקאוו נהיה קטן מדי ולא יכולנו מחשבים גדולים.
כבר לספק את הדרישות של כל הספורטאים שהתדפקו על
באותם ימים המחשבים היו חדשים יחסית ,וצריך היה ידע
דלתנו .הקהילה האולימפית של ארה”ב התחילה לחפש מקום מיוחד כדי להפעילם .שום דבר לא היה דומה למה שיש עכשיו.
מתאים יותר.
רק כדי להפעיל את המערכת היית צריך ללמוד הרבה .היום

לקולונל מילר נודע שבסיס חיל האוויר של קולורדו ספרינג
עובר למקום אחר .המבנים שנשארו במקום התאימו בדיוק
למה שרצינו .זה נשמע יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי.

מספיק להפעיל את כפתור ההדלקה והמערכת האוטומטית
עושה את השאר .הזמנים השתנו מאד מאז אותם ימים של
ראשית עידן המחשבים .הייתי מוקסם מהמחשב ומהדברים
שהפלא המודרני הזה מסוגל לעשות .השקעתי הרבה כדי
ללמוד כל מה שאפשר כדי לשפר את התוכנה שלנו לגבי זו
הייתה פרשת אהבים עם המכונה.

קולונל מילר ,ד”ר דארדיק ואנוכי נסענו לקולורדו ספרינג
לראות את המבנים .נוכחנו לדעת שיש הרבה מקום לאימונים
ועדין נשאר מקום פנוי .כולנו הסכמנו שזה מקום טוב לעבור
נודע לי גם שחברת דאטה ג’נרל עומדת להוציא מחשב
אליו ,ושכאן נוכל לגדול ולהתפתח .וכך הקומפלקס האולימפי,
מקודם בסיס חיל האוויר והמפקדה הראשית של פיקוד ההגנה חדש שייקרא “אקליפס”.
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ואמריקה יכולים ליצור יחסי עבודה טובים ומועילים לשני
הצדדים”.
היא ביקשה שאחכה ,ואחרי כמה דקות הזמינה אותי
להיכנס למשרדו של מיסטר דה קסטרו .מלבד היותו נשיא
החברה הוא היה גם המהנדס הראשי שלה .הוא שהמציא את
האקליפס .חלק מתפיסת עולמו כלל תמיכה בחברות קטנות
ומבריקות ,כמו .CBA
המחשב החדש היה מהיר יותר ,וצורתו החיצונית הייתה
שונה .הוא נראה כמו מקרר כחול גבוה.

מאמר שפורסם ב “”Popular Science
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מיסטר דה קסטרו שאל מה הוא יכול לעשות למעני .הייתי
בטוח שהוא שומע את הלמות ליבי שניתר בפראות ,אבל
הצלחתי לענות לו בקול רגיל כל האפשר“ .מיסטר דה קסטרו”,
אמרתי “ ,אני משתמש במחשב שלכם ,נובה  ,3בחברה
שבבעלותי ,CBA ,שעוסקת בניתוח ממוחשב של נתונים
ביומכניים .אנחנו מספקים שירותים לחברות רבות ומעורבים
מאד עם קהילת הספורטאים האולימפיים האמריקאים .אנחנו
מבצעים עבורם מחקרים שמשפרים את ביצועיהם .לאחרונה
העברנו את מרכז האימונים האולימפיים שלנו מעמק סקאוו
לקולורדו ספרינג .אנחנו מבצעים את כל עבודת המחשבים
שלנו במשרדים שלנו באמהרסט .זה מאד מסורבל ומקשה
על הספורטאים לחכות לתוצאות בקולורדו ספרינג .אנחנו
מבזבזים זמן יקר .זה היה מאד יעיל אם היה לנו מחשב
בקולורדו ספרינג .כמובן שהמחשב הטוב ביותר למטרה זו
הוא המחשב של דאטה ג’נרל ,האקליפס החדש שלכם .אני
אוריד למחשב את התוכנה של החברה שלי לניתוח ביומכני
בחינם ,אם תיתנו להם את המחשב” .כשסיימתי לדבר ישבתי
בנימוס וחיכיתי למוצא פיו.

יום אחד החלטתי לעשות מעשה אמיץ ולהציע הצעה
מיוחדת לנשיא החברה ,מיסטר אדסון דה קסטרו .לא דיברתי
עם אף אחד על הרעיון הזה ,ולא קבעתי פגישה .פשוט נקשתי
על דלת משרדו .המזכירה שפתחה לי נראתה מופתעת.
שאלתי אם אפשר להיפגש עם דה קסטרו .היא שאלה אם
הוא ישב בשקט כמה דקות ואז שאל כמה שאלות בקשר
קבעתי פגישה.
למידע על התחברות .הוא רשם את מספר הטלפון שלי ואת
“לא ,לרוע המזל ,לא קבעתי פגישה .אבל החברה שלי הכתובת ,ואמר שהצוות שלו יתקשר אליי .הודיתי לו מאד
קנתה מחשב שלכם ,ואני לומד כאן את השיעורים שדאטה ועזבתי .הערכתי ששום דבר לא יקרה ,אבל “אם לא מעיזים,
ג’נרל מלמדת אנשים כמוני וחברות כמו זו שלי .אני רוצה לא מרוויחים”( .ציטוט של בנג’מין פרנקלין).
לראות את מיסטר דה קסטרו כנציג של הספורטאים
האמריקאים .הספורטאים האולימפיים של ארה”ב זקוקים
לעזרתו .אני יושב הראש של הביומכניקה בקהילת הספורטאים
האולימפיים של אמריקה ,ואני מאמין בכל ליבי שדאטה ג’נרל
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

למחרת קיבלתי טלפון ממיסטר הווארד שטינר ,מנהל
יחסי הציבור של דאטה ג’נרל .הוא אמר שקרא את המאמר
בספורט אילוסטרייטד וישמח לבקר אותי במשרדי .CBA
קבענו להיפגש כעבור יומיים .כשהוא הגיע נתנו לו סקירה
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מקיפה על מעשיה של החברה שלנו ,איך אנחנו מבצעים את
הפרויקטים שלנו וכמה תוצאות מוצלחות של ספורטאים
אולימפיים ששיפרו את הישגיהם בעקבות מחקרינו .כמובן
שהוא התרשם מאד מהמעבדות שלנו .הוא שאל אם זה בסדר
מצידנו אם הוא יתקשר לקולונל מילר מקהילת הספורטאים
האולימפיים של ארה”ב כדי לקבל פרטים נוספים על התוכניות
שלנו .באותו שלב כבר התקשרתי לקולונל מילר והוא חיכה
לטלפון מדאטה ג’נרל.
קולונל מילר כנראה היה מאד משכנע בשיחה ,כי
לאחריה הוא קיבל מכתב מדאטה ג’נרל עם הסכמה לתרום
את המחשב .הם גם ברכו אותו על בחירתו בגדעון אריאל
כאחראי על הפעלתו של המחשב.
דאטה ג’נרל בישרו לציבור על דבר התרומה שלהם
ברבעון החדשות שהם מוציאים .זה היה צעד חיובי ומועיל
לכל המעורבים בדבר .דאטה ג’נרל זכו להוקרה על תרומתם
לספורט האמריקאי ולפרסום חינם של המחשב החדש שלהם.
אנחנו קיבלנו את המחשב ,קיבלנו חשיפה בציבור על פעולתנו
בקרב הספורטאים ,ואגב כך הפצנו גם המידע בדבר הצורך
שלנו בתרומות נוספות .ארגונים וחברות רבות גילו עניין
בתרומה תמורת פרסום.
המרכז בקולורדו קיבל מחשב רב עוצמה .הספורטאים
http://arielnet.com/ref/go/1170
יכלו לקבל תוצאות בו במקום .הזמן שבוזבז עד עכשיו
בהעברת הנתונים על פני חצי מהמדינה נוצל מעכשיו לניתוחים
לעבוד עם אל .אל ואני הצגנו איך המחשב עוזר לספורטאים
ביומכניים נוספים.
האמריקאים במרוץ לזהב באולימפיאדה.
התלהבתי מאד מהמחשב החדש של דאטה ג’נרל ,אבל
התרומה של דאטה ג’נרל לקהילה האולימפית האמריקאית
כידוע אין ארוחות חינם ,והתרומה באה עם תג מחיר .היה עליי
עשתה מיד כותרות .המכונות של דאטה ג’נרל נחטפו בשוק.
לנסוע לערים באמריקה ובאירופה כדי להפיץ את הסיפור של
הם אירגנו שהצגת התרומה שלהם לספורט האולימפי תעשה
דאטה ג’נרל /אולימפיק.
על ידי קולונל מילר ועל ידי בתוכנית הפופולרית Today
עבור  CBAזו הייתה הזדמנות פז להפיץ את השירותים  Showשל ה  NBCעם טום ברוקוב.
שאנחנו נותנים באירופה ובארה”ב .דאטה ג’נרל ארגנו את
כדי ליצור אירוע מלהיב של יחסי ציבור ,הצעתי לדאטה
קמפיין הפרסומים ,וכיסו את הוצאות הנסיעה וההפצה .ג’נרל ,NBC ,וטום ברוקוב שנעשה ניתוח ביומכני לטום
קיוויתי להשיג פרויקטים חדשים בדרך זו.
ברוקוב .עשינו השוואה ביומכנית בין סגנון הריצה של טום
מאמר שפורסם ב “”Popular Science

ההשקה של האקליפס  S/250התרחשה בניו יורק בכנס
המחשבים הלאומי ב  .1979צוות הפרסום של דאטה ג’נרל
יצר דוכן יפהפה עם החומרה שמציגה את הניתוח הביומכני
שלנו .אל קרטר ואני הצגנו באותו אירוע .התלהבתי מהכבוד

לזה של ביל רודג’רס ,שהחזיק בשיא האמריקאי לריצת
מרתון .חדשות האתלטיקה בחר בו כרץ מרתון הטוב בעולם
בשנים  1975,19777ו  .1979הוא רץ  59מרתונים ,ב 28
מתוכם השיג תוצאה של פחות משעתיים ו  15דקות .הוא
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תוכנית הטלוויזיה Today
http://arielnet.com/ref/go/1173

ראיון עם טום ברקוב
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מעבדה לביומכניקה בקולורדו ספרינג עם המחשב החדש של דאטה ג’נרל ,האקליפס .S/250
ניצח ב  22מרתונים בכל הקריירה שלו .המרוץ וההסרטה של התחרה עם רץ מרתון וסוסים .המשכתי לשמור על קשרים
עם מיסטר ברוקב שנים רבות אחר כך והמשכתי להעריך
שני הרצים נערך בסנטרל פארק בניו יורק.
יום המרוץ היה מושלם לריצה ולצילום .היה זה יום אביב מאד אותו כאדם וכאיש מקצוע .הוא היה אחד העיתונאים
בו השמש זרחה ובריזה קלילה נשבה .מצאנו אתר מתאים המבריקים ביותר בעיתונות המשודרת.
לאחר היום המהנה בסנטרל פארק חזרנו אן ואני למעבדות
בשטח רחב ושטוח בלי עצים שיכולים היו להסתיר את הרצים
שלנו באמהרסט כדי לעבד את הנתונים .לאחר שעשינו
מעין המצלמה.
שני הרצים עברו לפני המצלמות במהירות המרבית שלהם .ניתוחים ביומכניים לטום ,ביל וכמובן גם לסוסים ,ארגנו עם
אן ואני צילמנו אותם בו זמנית בשתי מצלמות ומהתוצאות דאטה ג’נרל להציג את המידע .צוות הפרסום של דאטה ג’נרל
יכולנו ליצור תמונה תלת ממדית .נראה היה ששניהם נהנים סידר לקולונל מילר ולי להופיע בתוכנית של טום ברוקב.
“לעבוד” בחוץ ביום אביבי .טום הפגין את הנאתו בכך שרץ
מהר יותר מאלוף המרתון!

התוכנית  Today Showאפשרה לקולונל מילר להודות
לדאטה ג’נרל בפומבי על תרומתם לספורטאים האמריקאים.
לי הייתה הזדמנות להדגים את הניתוח הביומכני שעשינו על
טום ,ביל והסוסים ,ולהסביר את עקרונות השיטה ויתרונותיה.
מיסטר ברוקב התלהב מהתרומה ונראה היה שהוא נהנה
מההשוואה שנעשתה.

לפתע הגיעו כמה רוכבי סוסים בדהרה קלה ונכנסו לתוך
הפריים .שאלתי את הרוכבים אם אכפת להם שנצלם גם את
הסוסים ונשווה אחר כך בין ריצה אנושית וסוסית .עם הרבה
צחוק ,האנשים והסוסים התחרו זה בזה על המסלול בעוד
המחשב של דאטה ג’נרל השתלב במהירות במעבדות
אנחנו מצלמים אותם רצים .אני מאמין שזו הייתה הפעם
הראשונה שהכוכב של תוכנית הטלוויזיה  Today Showהביומכניקה שלנו במרכז בקולורדו ספרינג .ארגנתי סטודנט
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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גדעון אריאל מדגים כיצד אדם ומחשב משתפים פעולה כדי לסייע לספורטאים אולימפיים

http://arielnet.com/ref/go/1174

דאטה ג’נרל ארגנה במהירות אירועים שתיארו איך הם
שלי לשעבר ,רוקו פטיטו ,שיבוא ויעבוד איתי במרכז .מיסטר
פטיטו עבד במשך שלש שנים איתנו וערך ניתוחים ביומכניים תורמים לשיפור יכולות הספורטאים וכמובן שדאגה לשפר
למאות ספורטאים .הוא היה מאד מוכשר ועבד כל יום ,כל את התדמית שלה .באירועים אלה יכולתי להציג את השימוש
בביומכניקה ולהעביר את ההתלהבות של עבודה עם אלופים
היום.
אולימפיים.
לאחר שדאטה ג’נרל פרסמו בכל העולם את תרומתם,
מיוני עד אוגוסט  1979הופעתי בתוכניות טלוויזיה בכל
היה קל יותר לפנות לחברות נוספות ולשכנע אותן לתרום ל
החוף המזרחי של אמריקה .תרמתי גם לתוכניות כמו נשיונל
.USOC
ג’יאוגרפיק והגוף האנושי .היו לי ראיונות ברדיו ובעיתונים.
אחת התרומות באה מתאגיד מגטק .תאגיד זה יצר תצוגות
נשלחתי גם לארצות אירופה ,כמו אנגליה ,שוודיה ,גרמניה,
גרפיות בשלושה ממדים .שילוב של התוכנה שלנו והחומרה
איטליה וצרפת .למרבה המזל ,לדאטה ג’נרל היו יחסי ציבור
שלהם אפשר להראות על המסך את תנועת הספורטאים
מצוינים בארה”ב ובאירופה ,כך שהייתי צריך רק להראות את
בתלת ממד .זה אפשר למאמנים ולספורטאים לעקוב אחר
המצגת שלי .היו לי כל כך הרבה ראיונות ,הופעות ושאלות
התנועה ולהקפיא תמונות באמצע התהליך .היכולת ללמוד
מהקהל ,כך שבחלק מהמקרים לא ידעתי באיזו עיר אני נמצא
איך הגוף נע ,בלי ההפרעה של הבגדים או הרקע ,עזרה מאד
עכשיו .כל המסע הפך לבלגן של מלונות ,שדות תעופה,
למאמנים ללמוד את הטכניקה.
אולפנים ומצגות .מבחינת דאטה ג’נרל זה בהחלט היה
דאטה ג’נרל רצתה לפרסם ככל האפשר את התרומה שווה את ההשקעה .אני הייתי מרוצה גם כן כי הספורטאים
שלה .נוכחותו של מיסטר פטיטו במקום שחררה אותי מהצורך האולימפיים קיבלו את ההכרה בהם ויותר מכך ,זה עזר להם
בשיפור מיומנותם הספורטיבית.
להימצא במרכז ימים רבים ,כמו שהיה נדרש ממני בעבר.
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ושיפור עיצובי נעליים .חקרנו סוגים רבים של נעליים לענפי
ספורט שונים ,תוך בדיקת הזיקה בין הנעל לגוף ,למשטח,
ולרגל .ענפי הספורט היו כדורסל ,בייסבול ,קשתות ,אופניים,
ויתר ענפי האתלטיקה .כל זה היה כרוך בפגישות רבות עם
מנהלים ,מהנדסים ,מעצבים כדי להעריך את התוצאות
שהגענו אליהן ולפיהן לתכנן נעליים טובות ומתאימות יותר.
בעודנו יושבים יום אחד סביב שולחן הישיבות ב  CBAעלה
בראשי עוד רעיון מטורף!
“מה דעתך לשלב את הטבעות האולימפיות על כל
הנעליים של החברה שלך?” שאלתי את נציג המכירות שישב
איתנו.
“כמובן שנשמח לרעיון כזה ,אבל אין לנו באמת אפשרות
לעשות זאת” ,הוא ענה.
“כמה תהיו מוכנים לשלם ,עבור זוג נעליים ,בשביל
הטבעות?” שאלתי.
לאחר שהות קצרה הוא ענה“ ,אני חושב שדולר לזוג
נעליים יהיה הוגן ,מאחר ויש לנו הרבה נושאים אחרים שצריך
להתחשב בהם .אבל אין לנו דרך להשיג רשות להשתמש
בטבעות האולימפיות” ,הוא המשיך.
מאמר שהתפרסם בכתב העת “Athletic
”Journal
http://arielnet.com/ref/go/1175

אין צורך לומר שכל המסע הזה היה פנטסטי עבור החברה
שלי .הגעתי לקהלים גדולים ביותר שיכולתי להציג בפניהם את
עצמי ואת היכולות של  .CBAכל זה התחיל ,כזכור ,כשרציתי
תרומה של מחשב למרכז בקולורדו ספרינג .לא ידעתי שזה
יוביל ליחסים סימביונטיים כאלה .מעולם לא הערכתי את
עצמי כגאון שיווקי .אבל יחסי הציבור והפרסום להם זכינו היו
החלום הרטוב של  .CBAנחשפנו לקהלים שלא חלמנו שנגיע
אליהם ,כל העולם כמעט שמע עלינו ,וכל זה בלי שהשקענו
דולר אחד ביעוץ שיווקי או בפרסום .הייתי אז ונשארתי עד
היום המדען שמשקיע כסף בציוד ,מתקנים ,תוכנה ,חומרה,
צוות ,אבל לא בפרסום .אני אסיר תודה למערך הפרסום של
דאטה ג’נרל .חלק מכותרות העיתונים מופיעות בדפים אלה.

תשובתי הייתה חיוך גדול .ידעתי שכל מה שאני צריך זה
לשכנע את קולונל מילר ,ואני חושב שדולר לזוג נעליים יעזור
לי לעשות זאת .לחברה זו היה רישיון בלעדי לייבא נעליים
מדרום קוריאה .בשנות ה  70כמעט כל הנעליים ,בעיקר נעלי
הספורט ,היו מיוצרות בקוריאה .מיליוני זוגות נעליים ,כל
אחד מהם מעניק לנו דולר אחד ,היו יכולים להיות תרומה
פנטסטית לביומכניקה וליתר ענפי המדע של קולורדו ספרינג.
יחד עם זאת הנעליים יעזרו לפרסם את התמיכה בספורטאים
האולימפיים.
החוזה נחתם לשמחתם של ה  USOCוחברת הנעליים.
עם התשלום שקיבלנו שיפרנו את המרכז הביומכני ,שכרנו
אנשים נוספים שיעזרו למיסטר פטיטו ,ורכשנו כמה חומרות
הכרחיות.

הכל נראה מושלם אבל בכל זאת הייתה בעיה .כל מה
שעשינו עבור ה  USOCהיה בהתנדבות .גם העבודה שלי,
במשך הזמן ש  USOCהייתה עסוקה במעבר למקום גם העבודה של אן וכל הצוות של  .CBAלארי גרהאם,
החדש בקולורדו ,הייתה  CBAמעורבת עד צוואר בניתוח השותף שלנו בחברה ,תמך בגישה זו כי היה פטריוט אמריקאי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

271

 קרפ12:  קרפרפאה רשקה

.”L.A. Times Magazine“ מאמר שפורסם ב
http://arielnet.com/ref/go/1178

272

The Discus Thrower and his Dream Facto

ה  USOCהמשיך לקבל חשיפה תקשורתית מרשתות
נלהב ,והסביר שהכל נעשה כדי לתמוך בספורט האולימפי
האמריקאי .חברות שתרמו את מתקני האימונים שלהן ל טלוויזיה ועיתונים.
 USOCלא דרשו תשלום אף הן .הן תרמו את מה שהן
המשחקים האולימפיים במוסקבה ב  1980היו הראשונים
מייצרות כמו שאני תרמתי תוכנה ,עבודת צוות ואת העבודה
שהתקיימו בארץ קומוניסטית .לצערם של הרבה ספורטאים,
שלי למען הצלחתם של הספורטאים .לרוע המזל ,הקנאה היא
נשיא ארה”ב ג’ימי קרטר אמר שהוא מחרים את המשחקים
חיה רעה.
האולימפיים כתגובה על פלישת בריה”מ לאפגניסטן .ארה”ב
בגלל הפרסום לו זכיתי בהקשר האולימפי ,כמה מרצים וכן  63מדינות נוספות לא השתתפו במשחקים האולימפיים
מכמה אוניברסיטאות הפיצו שמועות מכוערות שרמזו שיש ב  .1980לרוע המזל ,זו הייתה החלטה פוליטית שאינה
פה ניגוד אינטרסים .למשל ,ראש המחלקה לביומכניקה קשורה לספורט .זה היה מנוגד לרוח האולימפית ,שהייתה
באוניברסיטת פן סטייט ,ריצ’רד נילסון ,התלונן ל  USOCלהניח את הנשק ,להתגבר על הסכסוכים המדיניים ולהיפגש
שגדעון אריאל הוא יושב הראש של המחלקה לביומכניקה באירועי ספורט .אבל לקובעי המדיניות היו שיקולים אחרים,
בקהילה האולימפית ,ויחד עם זה הוא מחזיק בבעלותו חברה ואולימפיאדת מוסקבה התקיימה ללא ארה”ב ומדינות
פרטית שמעניקה שירותים ביומכניים לאותה קהילה .מרצה נוספות.
ב  ,UCLAבוב גרגור ,שלגמרי במקרה היה גם סטודנט של
האולימפיאדה הבאה התקיימה בלוס אנג’לס ב .1884
אותו נילסון ,העלה טענה דומה .שלא במפתיע ,הצטרפו
באופן לא מפתיע הוחרמו המשחקים האולימפיים על ידי
אוניברסיטאות נוספות למקהלה.
 17מדינות ,מתוכן  14היו גרורות של בריה”מ .זה היה
עורך הדין שלי ועורכי הדין של  USOCהסבירו לי שאין
מאכזב שלא היה זה האירוע העולמי האצילי שספורטאי כל
שום ניגוד עניינים .הרבה אנשים תורמים ומתנדבים בקהילה
העולם קיוו להנות ממנו .ללא מתחרים מהגוש המזרחי ,לקחו
האולימפית ופעולתם הפילנתרופית לא קשורה לדרך בה
ספורטאי ארה”ב  83מדליות זהב .זה שבר את השיא הקודם,
הם מתפרנסים .כל הקהילה האולימפית מתקיימת בזכות
שהיה  78מדליות זהב מ  .1904למרבה ההפתעה ,רומניה,
התנדבות ותרומות .נאמר לי להתעלם מהביקורת ,אבל
יוגוסלביה וסין ,שנשלטו על ידי ממשלות קומוניסטיות,
תחושת המרירות נשארה גם לאחר שנים .זה היה נראה כל כך
החליטו להשתתף ולקחו את המקומות השני ,הרביעי והתשיעי
לא הוגן שאנשים שלא תרמו דבר לספורט האמריקאי יוצאים
במספר המדליות.
בהתקפה חזיתית נגד מי שתורם.
המעבדה לביומכניקה בקולורדו ספרינג הייתה זקוקה
לתוספת של כוח אדם ,מלבד מיסטר פטיטו .אני עצמי הייתי
מתנדב ולא יכולתי להימצא שם כל הזמן .הייתה לי חברה
לנהל .החלטנו ,קולונל מילר ,ד”ר דארדיק ואנוכי ,לשכור
פרופסור מאוניברסיטת אילינוי ,ד”ר צ’אק דילמן ,שהיה
מומחה לביומכניקה .הוא נבחר לנהל את המעבדה.

בסיכום משחקי לוס אנג’לס ב 1984הגיעה לסיומה
הקדנציה השנייה שלי .הראשונה התחילה העמק סקאוו ב
 1977והמשיכה בקולורדו ספרינג .הקדנציה השנייה התחילה
במשחקים שלא לקחנו בהם חלק במוסקבה ב  .1980קולונל
מילר החליט שד”ר דארדיק ואני נמשיך קדנציה נוספת של
ארבע שנים בתפקידינו.

המרכז של  , USOCבאמצעות ד”ר דילמן ומיסטר פטיטו
ובהדרכתי ,התחיל ליצור פרויקטים רבים במטרה לשפר את
המיומנות של הספורטאים האמריקאים .סיפקנו להם מקום
לגור ולהתאמן בראש שקט ,ויכולתם להתחרות בספורטאים
ממדינות אחרות עלה בהתאם .קיווינו שהמרכז ימשיך להשיג
תקציבים ,לבנות בסיסי נתונים ומעבדות ,ושימשיך לשמר את
הכוח הביומכני.

החלום שהתחיל ונראה היה לא מציאותי ובלתי אפשרי
התגשם מעבר לכל ציפיותיי .החלום התחיל עם ביל טומיי,
רוס הודג’ ואיתי ,במשרד הקטן שלנו באמהרסט ,המשיך עם
החיבור שנעשה עם ד”ר דארדיק ועם קולונל מילר לאחר
מכן ,והמשיך עם בניית המרכז המתקדם ביותר לאימונים של
ספורטאים אולימפיים ,מעבר למה שדמיינו .אני יכול לתלות
את הכובע עכשיו בהרגשת סיפוק וגאווה ,ולהמשיך הלאה.
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פרק  :13מערכות חיים מדעיות
הקמת המרכז האולימפי של ה  USOCבקולורדו
ספרינג הייתה התחלה מבטיחה לספורטאים האמריקאים
באולימפיאדות הבאות .אבל מתקני האימונים המשוכללים
והניתוחים הביומכניים לא היו מספיקים .הספורטאים היו
זקוקים גם לזמן כדי להתאמן ,ולקבל משכורות עבור עבודתם
זו.

כשדיברנו על הרעיונות הללו ,הגענו למסקנה שעלינו
להקים איגוד שייקרא “מערכות חיים מדעיות” “Scientific
 .)Life Systems” (SLSאיגוד זה יקים מרכזי אימונים בכל
רחבי ארה”ב ,בכל עיר בה נמצא תמיכה לרעיון ובה יהיו
מספיק ספורטאים שירצו לקחת חלק בפעילות .הספורטאים
יעבדו שם כמאמנים ,והציבור הרחב ,נשים ,גברים וילדים,
יבואו להתאמן בשיטת אחד על אחד .הם יוכלו לקבל אימון
אישי מספורטאי אולימפי .אלה יהיו מרכזי אימונים/בריאות.
בנוסף ,ספורטאים אולימפיים הם בדרך כלל בעלי בריאות
טובה באופן מיוחד ,ואנשים צעירים ירצו להידמות להם.
אנחנו מאמינים שהם יעניקו השראה לילדים ולהוריהם ,שירצו
להתאמן עם האתלטים הללו וישפרו את בריאותם.

המצב הזה הטריד את מחשבותיי כאשר התאמנתי,
כשנהגתי במכונית וגם כאשר הייתי אמור לישון .עד שביום
אחד קפץ למוחי רעיון .אולי משוגע אבל לפחות אפשרי .מה
אם נפתח רשת של מועדוני ספורט של ה  ,USOCונשכור
את הספורטאים האולימפיים שיעבדו שם כחברי צוות?
הספורטאים יקבלו שכר עבור עבודתם זו .באותו זמן הם יוכלו
להתאמן בעצמם במכשירי האימונים במועדונים .סידור זה
ד”ר דארדיק ואני האמנו שזה יהיה פתרון מושלם לבעיה.
לא יפגע במעמדם כחובבים .הם לא יקבלו כסף כדי להתאמן
קודם כל SLS ,יעניק לספורטאים פרנסה בלי לפגוע במעמדם
אלא כדי לאמן.
כחובבים .שנית ,הקהל הרחב יזכה לשפר את בריאותו ואיכות
מיד התקשרתי לד”ר דארדיק ,שהתלהב מההצעה שלי .חייו במועדוני כושר בחברת ספורטאים מהשורה הראשונה.
בנוסף לרעיון בקשר לספורטאים האולימפיים ,תאר באוזניי שלישית ,עשרה אחוז מהרווחים יועברו ל  USOCכדי לשפר
ד”ר דארדיק גם את המעורבות שלו עם ילדים הסובלים את מרכזי האימונים לספורטאים האולימפיים ,בעיקר את
מסוכרת נעורים .הוא ציין שגם ההורים של אותם ילדים
המעבדות הרפואיות והביומכניות.
ומבוגרים אחרים הקשורים אליהם סבלו כתוצאה מהמחלה.
תכננו לשלב את הטבעות האולימפיות בסמל של מרכזי
תוצאות מוקדמות של ניסויים ותצפיות הצביעו על כך
האימונים של  .SLSזה לא היה חדש .הרבה חברות השתמשו
שילדים שהיו פעילים גופנית מדי יום ,הצליחו להוריד את
בסמל הטבעות האולימפיות ושילמו תמורת שימוש זה .די
כמות התרופות שהיה עליהם לקחת ,ולפעמים אפילו לבטל
להזכיר את חברת הנעליים מהפרק הקודם .אבל גם מקדונלד,
את הצורך בתרופות כליל .ד”ר דארדיק הציע לשלב את
נייק ,פאנאסוניק וקוקה קולה עשו זאת ,וזו לא כל הרשימה.
הצרכים של הילדים שסבלו מסוכרת נעורים עם הצורך של
היו לי עוד כמה רעיונות לגבי מה אפשר לצרף למועדונים
הספורטאים במשרות .כך נוכל להעלות בציבור את המודעות
לחשיבות האימון הגופני ,וביחד עם זאת נעזור לספורטאים האלה .נעלי האוויר שפיתחתי ,מכונות אימונים ממוחשבות,
האולימפיים לתמוך כלכלית בעצמם.
ועוד .אבל קודם כל צריך להתחיל עם מרכזי האימונים.
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עכשיו ,כשלד”ר דארדיק ולי היה רעיון איך לתמוך
כלכלית בספורטאים ואיך לעודד את הציבור להתאמן ולעסוק
בספורט ,הצעד הבא היה לערב ברעיון את ה .USOC
הנשיא של  USOCבאותו זמן היה וויליאם סימון .הוא
היה מאד מעורב בפעילות הקהילה .הוא היה סגן המזכיר של

פגשתי אותו במשחקי החורף ב  .1976הוא העניק לי

משרד האוצר בין השנים  ,1973-4והיה מזכיר משרד זה מ עותק חתום על ידו של ספרו “הזמן לאמת” .הספר עסק
 1974עד  .1977הוא היה יושב ראש של מועצת המדיניות במערכת הפוליטית .מנקודת מבטי כספורטאי לשעבר ,כחבר
הכלכלית ,משרד האנרגיה הפדרלי ,ומועצת מסחר החוץ .יחד בקהילת רפואת הספורט ,וכתומך בספורטאים אולימפיים,
עם עבודתו כנשיא ה  ,USOCהוא היה יועץ בכיר לשתי החלטתי להציע את הרעיון שלי לסימון כ”זמן אמת” למערכת
חברות גדולות .הוא היה אדם עסוק בצורה קיצונית ,אם לסכם האימונים הלאומית שתביא תועלת ל  ,USOCלציבור הרחב,
את הנאמר עד כה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ולספורטאים האולימפיים.

 קרפרפ םייח תוכרעמ  13:קרפ

277

כתבתי למיסטר סימון את הצעתי בקשר למועדוני הכושר פגישה נוכח גם אחד מחבריו שהיה גם קולגה שלו ,מיסטר
והחיבור לספורטאים האולימפיים .הוספתי למכתב מאמרים וויליאם קייסי.
ודוחות הקשורים לעניין ושיכולים לתמוך ולהסביר את הרעיון.
אותו מיסטר קייסי היה מעורב בהפעלת רשת ריגול
סיפרתי גם על התרומה של דאטה ג’נרל ועל המחקרים במלחמת העולם השנייה ,וקיבל מדלית כוכב הברונזה על
הביומכניים הרבים שעשינו .הסברתי שהספורטאים יוכלו חלקו בתיאום הפעולות עם המחתרת הצרפתית בעת הפלישה
להתפרנס ולתרום לקהילה ,ושגם ה  USOCירוויח מזה לנורמנדיה .אחר כך כיהן בשורה של תפקידים בכירים
משהו .השקעתי הרבה זמן ומחשבה בניסוח המכתב.
בתוכנית מרשל באירופה ובממשל הנשיא ניקסון .רונלד רייגן
קיבלתי מכתב תשובה ששיבח את הנכונות והרצון שלי מינה אותו מאוחר לתפקיד ראש ה .CIA
לתרום לקהילת הספורט האולימפי ,ואת ההסכמה העקרונית
וויליאם קייסי היה אדם רב מעללים ובעל אישיות מעניינת
להירתם לרעיון שהעליתי .מיסטר סימון הבטיח שיהיה בקשר ביותר ,כפי שלמדתי כשהכרתי אותו אישית .שמחתי כשהוא
איתי ,ושיתעמק יותר בכל החבילה ששלחתי לו כשיהיה לו העניק לי עותק של ספרו על המהפכה האמריקאית ,היכן ואיך
יותר פנאי.
התנהלה המלחמה.
מיסטר סימון ,מזכיר משרד האוצר האמריקאי ,היה חבר
שלי ועכשיו גם קולגה .דמיינו את זה –לילד מקיבוץ בישראל
יש חבר שהוא מזכיר משרד האוצר האמריקאי .הוא אפילו
נתן לי שטר של שני דולר שהוא חתם עליו בכתב ידו מעל
חתימתו המודפסת.

מלחמתו של קאסיי התנהלה בשדות הקרב ובעולם של
תככים ואינטריגות .על מנת לגבור על האויב בעלות הברית
השתמשו בקליעים ובפצצות .אבל לאיזה כיוון צריך היה
להפנות את הקנים של הרובים והתותחים – זה נעשה על
בסיס המידע שסופק על ידי מיסטר קייסי וצוות המרגלים שלו.

התלהבתי שמיסטר סימון אהב את הרעיון שלי .הצעד
ה”מלחמה” שלי התנהלה בשדה האתלטיקה .גם בתחום
הבא היה להיפגש והחליט איך ממשיכים הלאה .קבענו שלי היה מקום לרגל אחר המתחרים וללמוד כיצד להביס
להיפגש אתו ,ד”ר דארדיק ואני ,במשרדו בניו יורק .באותה אותם באמצעות כישרון וטכנולוגיה .במלחמתו של מיסטר
שטר של  2דולר חתום על ידי וויליאם סימון
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קייסי היית יכול לאבד את חייך .ב”קרב” האתלטי היית יכול של  CBAבקליפורניה) ,ובפיתוח מרכז של  SLSשיתאים
לאינטרסים של החברה שויקטור עמד בראשה .מיסטר סימון
לכל היותר להפסיד מדליה אולימפית.
במשך הפגישה בניו יורק הסכמנו כולנו לייסד איגוד של חזר לניו יורק לדווח על שיחותיו.
מיסטר קייסי סידר את כל הצדדים הפורמלים של ייסוד
מערכות חיים מדעיות .זו הייתה אחת הישיבות בהם כולם
האיגוד.
מסכימים ושופעים רעיונות.
בסוף הישיבה לכל אחד הייתה משימה לבצע .ד”ר
דארדיק ואני היינו צריכים לפתח תוכנית למועדוני הכושר.
על מיסטר קייסי הוטל לייסד באופן רשמי וחוקי את האיגוד
של  .SLSמיסטר סימון היה צריך לטוס לקליפורניה להיפגש
על ויקטור פאלמיירי ,שעליו אספר מאוחר יותר .הרעיון
היה שהמרכז הראשון של  SLSיוקם במקום שנקרא קוטו
דה קאזה ,שויקטור פאלמיירי פיקח עליו .הם דנו בנושאים
הקשורים למרכז המחקר בקוטו (מקום בו רציתי לייסד מרכז
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כך  SLSקם עם ארבעתנו ,והשקעה ראשונית במזומן
על ידי מיסטר קייסי ומיסטר סימון .כל אחד מהם השקיע
 50,000דולר .פתחנו מרכז ראשון כפיילוט באינגלווד ,ניו
ג’רסי .המרכז צויד במכשירי האימונים המשוכללים ביותר
שהיו באותו זמן ,ואויש על ידי ספורטאים אולימפיים מסורים
ואינטליגנטים שהציעו תוכנית אימון כושר אישית שהתאימה
לצרכים של החברים במרכז .זקן או צעיר ,מנוסה או טירון,
כולם יכלו לקבל חצי שעה של אימון בחברת הגיבורים שלהם.
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ד”ר דארדיק ,כרופא מומחה ללב ולכלי דם ,ואני ,זה העלה את יכולתו של ה  USOCלגלות כישרונות צעירים
כספורטאי לשעבר וכמפתח מכשירי אימונים ,דאגנו בתחום הספורט .היה כמובן גם רווח כספי מהמרכזים.
לבריאותם של האנשים .ראינו במרכזים אלה דרך לשפר את
בהתחלה פעלו שני מרכזים ,אחד בניו ג’רסי והשני
בריאות הציבור על ידי תוכנית רפואה מונעת וכושר גופני.
בוושינגטון הבירה.
המרכז היה מחויב גם לאנשים עם מגבלות גופניות שלא
מיסטר ג’ק קאהיל ניהל את המרכז בוושינגטון .הוא היה
יכלו למצוא מקומות אחרים להתאמן ולפתח את כושרם.
עורך דין שהכרנו ועבדנו אתו בעבר .בשני המרכזים היה יותר
ד”ר דארדיק היה מעוניין במיוחד בטיפול בילדים חולי
ביקוש מיכולת הקיבול שלהם .ספורטאים אולימפיים מכל
סוכרת .הוא היה מודע לכך שסוכרתיים מועדים יותר לפתח
ענפי הספורט נשכרו כדי לעבוד שם .הם התאמנו בתחומם
מחלות לב וכלי דם ,שגרמו לא אחת למוות בגילאים צעירים.
ויחד עם זה אימנו ילדים ומבוגרים .זו הייתה הצלחה פנטסטית,
אחת הדרכים למנוע את זה הייתה להתמיד בתרגילים פיזיים
תפקודית וכלכלית.
שתוכננו במיוחד לשיפור זרימת הדם .מבחינה היסטורית ,זה
תכננו להוסיף מרכזים ותוכניות אימונים נוספות .הרעיון
היה התחום המוזנח ביותר בטיפול בסוכרת ,בעיקר כי לא
הייתה תוכנית אימונים מסודרת למטרה זו .מאבק זה הוא היה ליצור תוכנית שתתאים גם במישור הלאומי ולא רק
מורכב ביותר ,בגלל העדר המוטיבציה בקרב חולי הסוכרת הקהילתי .חשבנו גם לכלול במרכזים אפשרויות נוספות ,כמו
הצעירים .הם מובסים בקלות ,חסרי כוח להתמודד ,ונופלים בחינות גופניות רוטיניות ,אימון מיוחד שמיועד למאמץ של
בקלות להגדרה עצמית של “חולים” .כשעבדנו איתם ראינו הלב ,ותוכניות תזונה ממוחשבות .בעתיד ,חשבנו ,נציע גם
התלהבות רבה מצידם לשתף פעולה כאשר המאמנים היו ניתוח ביומכני לטניס ,גולף ,ותחומי ספורט אחרים.
ספורטאים אולימפיים.
המחלקה השלישית של ה  SLSהתייחסה לעבודה שלי
ראינו גם רצון לשפר את המצב הבריאותי בקרב אנשי
עסקים ואנשים שהועסקו על ידם .המרכז שלנו יכול היה
לזהות ולתקן בעיות ספציפיות של עובדי הצווארון הלבן,
בעיקר כאבי גב תחתון ,הנפוצים מאד בקרב עובדי משרד.

בפיתוח וניהול של מתקני אימונים ממוחשבים .מערכות אלו
יכולות לפעול לא רק במרכזי האימונים אלא גם בבתי חולים
ובמרפאות שיקום לאחר פציעה או מחלה .למרות שהיו לי רק
שני מתקנים ממוחשבים כאלה זמינים ,היו לי תוכניות לייצר
עוד ,והן חיכו לי על לוח השרטוט .כל מה שהיה חסר לי זה
כסף וזמן.

הייתה קבוצה נוספת של אנשים ,שיכולתם לשרוד
או לקיים איכות חיים סבירה הייתה תלויה באופן מיוחד
בפעילות גופנית ספציפית .אלה היו בעלי המוגבלויות הפיזיות
במשך תהליך השיפור של התוכניות האלו ,נהנינו מתמיכתו
או משותקי הגפיים .אנחנו מצידנו פיתחנו תוכנית מיוחדת הנלהבת של קולונל מילר ,שהמשיך בתפקידו כמנהל הקהילה
לאנשים כאלה שמבוססת על חוזק גופני וזרימה סדירה של האולימפית .הוא ראה את שפע האפשרויות לספורטאים ול
הדם במערכת הקרדיו וסקולארית.
 ,USOCשזכה בתזרים מזומנים שעזר גם במרכזי אימונים
המטרה החשובה ביותר של המרכזים הייתה לעזור אחרים.
לאמריקאים בלי הבדל גיל או מצב פיזיקאלי .אבל קידום
זה היה חשוב שמיסטר קייסי יראה את המערכת
הספורטאים האולימפיים היה חשוב באותה מידה .מרכזים הביומכנית שלנו ואת מתקני האימון הממוחשבים ,ולכן
אלה שימרו את מצבם החובבני של הספורטאים בשעה ארגנו לו ביקור במשרדי  CBAבאמהרסט .עד אז ,הפיתוח
שעסקו שעבודה חשובה ושימושית .בנוסף הייתה להם של  SLSהתעכב כי מיסטר קייסי היה חבר ההנהלה היחיד ב
אפשרות להתאמן מבלי שמצבם הפיננסי ייפגע תוך כדי כך SLS .שלא ראה ממקור ראשון את השיטה בה אנחנו אוספים
היה הרבה רווח ל  USOCמהמרכזים ,בעיקר היה שיפור ומעבדים את הנתונים הביומכניים ,וכן את מכונות האימונים
ביכולותיהם של הספורטאים האולימפיים שעבדו שם .בנוסף ,הממוחשבות (.)CES
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עבדתי בקדחתנות כדי להתכונן לביקורו .אן נסעה לקבל
את פניו בשדה התעופה בהאטפורד ,קונקטיקוט .יחד איתו
הגיע איש צעיר מדרום אפריקה בשם מאנפרד סטיין .קאסיי
נהם כל הדרך בקולו הצרוד ,ולמזלה של אן הוא נרדם באמצע,
כך שהייתה לה הפסקה בין הנהימות .יאמר לזכותה שהיא לא
אמרה כלום.

לאחר יום אינטנסיבי של מצגות והצגת מקרים בפניהם,
הסענו אן ואני את מיסטר קייסי ומיסטר סטיין חזרה לשדה
התעופה ,כדי שיתפסו את המטוס לניו יורק .שניהם הביעו
התפעלות מהטכנולוגיות שלנו .מיסטר קייסי אישר באוזניי
שיש לנו הרבה פוטנציאל ושהם ידונו בכך עם מיסטר סימון
כשיחזרו לניו יורק.

כשהם הגיעו ל  ,CBAהצוות ואני הצגנו להם את
הטכנולוגיה הביומכנית ואת השלבים המוקדמים של .CBA
שניהם התרשמו עמוקות מיכולותינו.

מיסטר קייסי ומיסטר סימון הבינו של  CBAולי יש משהו
בעל פוטנציאל לא נורמלי אם רק יודעים להפעיל אותו נכון.
לאחריות המוצר יש השפעה אדירה על מפעלים רבים ,עם
היתרבות מקרי התביעה למשפט והעלייה המטאורית במחירי
הפרמיות של הביטוח .במקרה אחד היו מיליוני תביעות
בתחום אחריות המוצר ,והפשרות הממוצעות אליהן הגיעו
בסוף היו בסביבות  300,000דולר( .במחירי  2017זה שווה
ל  1,305,000דולר).

ליישב את הסוגייה הזאת על ידי הצגת תוצאות כמותיות של
אינטרקציות בין בני אדם וחומרים.

כאשר מיסטר סימון ומיסטר קייסי התחילו לחקור לפרטי
פרטים את תחום הפיצוי לעובדים ,הם גילו ביקוש ענקי לשוק
זה .המוצרים ,המעורבות האישית ,הפוטנציאל המחקרי היו
עצומים בהתייחס למחקרים הפוטנציאלים ו/או להכנסה.
בסוף שנות ה  70הגיעו התביעות ל  30מיליארד לשנה ולא
הייתה שיטה מוסכמת למדוד את הדרגות של הנכות או
המוגבלות .לחברות הביטוח לא הייתה נוסחה אחידה לקבוע
כמה פיצויים לשלם לעובדים.

אחד הפרויקטים שעבדנו עליהם כאשר מיסטר קייסי
ביקר אותנו היה התיק של דאו כימיקלים .הוא הסתכל איך
אנחנו מנתחים תנועה של מתעמלות ,בוחנים את השטיחים
שניתנו להן ,ובודקים מה הן התכונות של השטיחים שגרמו
לכאורה לפגיעות ראש טראומטיות תוך כדי האימונים .מיסטר
קייסי מיד הבחין בפוטנציאל של הטכנולוגיה שלנו בתחום
לפי נתונים של משרד המסחר של ארה”ב ,התעשיות
של בדיקת מתן פיצויים לעובדים שנפגעו .אנחנו כבר עשינו
שנפגעו בעיקר מתביעות הקשורות באחריות המוצר היו
כמה צעדים בתחום זה ,אבל מיסטר קייסי חזה אותו מראש
מכוניות ,מתקני ספורט ובריאות ,צעצועים ,מכונות ,תרופות,
כמרכיב מובהק ב .SLS
טבק ,וסמים .מכל דולר שהוצא על ידי תעשיות אלה כפיצויים
כתוצאה מכך פיתח מיסטר קייסי תוכנית שיווק בה כל בתחום אחריות המוצר 56% ,היו כיסוי הוצאות המשפט.
יצרן של מתקן הקשור בספורט יצטרך בעתיד להציג אישור
הוצאה זו על אחריות המוצר וההוצאות המשפטיות המתלוות
שהוא נבחן על ידי  CBAונמצא תקין,”CBA approved“ ,
אליה גדלו מ  2מיליארד דולר ב  1955ל  15.4מיליארד דולר
כמו שמוצרים חשמליים צריכים להציג תווי תקן שהם נבדקו
ב  .1976היום זה בסביבות ה  100מיליארד.
ונמצאו תקינים.
ב  1977פנו כמה חברות ל  CBAכדי שתנתח את
בנוסף CBA ,הייתה החברה היחידה שיכלה לבחון
המוצרים שלהן ותעריך את האחריות שלהן מנקודת מבט
ולמדוד את טבען של פציעות קשות .למשל ,במאמר שפורסם
ביומכנית .מקרה אחד שכבר כתבנו עליו היה עם חברת דאו
בניו יורק טיימס ב  6באפריל  ,1978נטען שמשטחים
מלאכותיים של מגרשי פוטבול יכולים להיות הסיבה לעלייה כימיקלים ומזרוני הספורט שלה .בנוסף ,פנתה אלינו גם חברה
במספר הפציעות של רגליים ,ברכיים וקרסוליים CBA .יכלה מובילה שמייצרת קסדות פוטבול.

בתחום אחריות המוצר CBA ,כבר הוכיחה את עצמה
בשני סוגים של מקרים :חומריים ולא חומריים .המקרה של
ג’וני קרסון ,שכבר נכתב עליו באחד הפרקים הקודמים,
נופל בקטגוריה של מקריים לא חומריים ,בעוד המקרה של
דאו כימיקלים נופל בקטגוריה של מקרים חומריים .עסקנו
במקרים נוספים בקטגוריות אלו ,והראנו אותם למיסטר קייסי.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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על ידי שימוש בביומכניקה ,אפשר היה לקבוע דרגות של
נכות או מוגבלות עם אחוז קטן מאד של טעות .את האחוז הזה
אפשר לצמצם למינימום אם העובד נמדד בצורה ביומכנית גם
לפני שקרתה התאונה .השוואה בין יכולותיו של העובד לפני
ואחרי התאונה יכולה לקבוע את חומרת הפציעה .לפי נתונים
אלה אפשר גם לקבוע את גובה הפיצויים.
עסקי אחריות המוצר והפיצויים לעובדים ,בעיניהם של
סימון וקייסי ,יכולים להוביל להסכמים ארוכי טווח ומניבי
מיליונים עם חברות הביטוח .זה היה גם מאד מעודד לגביי,
התוכנית של SLS
http://arielnet.com/ref/go/4040
מאחר ול  CBAנדרשה הכנסה שוטפת כדי לספק יכולת
עמידה ויציבות .הכנסה שמבוססת על חיים מפרויקט לפרויקט אותם בכרטיסים .גם מחשב המיני ,כמו זה שבו השתמשנו
הייתה פחות אמינה בגלל משך הזמן המוגבל של כל חוזה .אנחנו ,יוחלף על ידי מחשב קטן וקומפקטי.
מיסטר קייסי ומיסטר סימון העריכו שכל השוק שווה 100
מיסטר סימון ומיסטר קייסי התלהבו שניהם והתרשמו
מיליארד אבל זה היה רק ניחוש .גם בלי עבודת בילוש יסודית מהמחשב הקטן ,ולקחו את הרעיון העיצובי שלו לפירמה
הם יכלו לחשוב על רשימה של חברות שתהיינה מעוניינות הטכנולוגית הכי מתקדמת שהייתה אז ,בוז אלןBooze .
בבדיקה של אחריות המוצר שלהן .הרשימה כללה בין היתר  . Allenמיסטר סימון עבד איתם ,כך שיכולנו לצפות לתגובה
חברות ביטוח מהשורה הראשונה .העתיד נראה מבטיח מאד מהירה .בכל מקרה ,לא ציפינו לתגובה אותה קיבלנו .הם ענו,
עבור  ,CBAחברות הביטוח ו .SLS
“הציבור האמריקאי מעולם לא יקנה מחשב כדי להשתמש בו
מוצרים נוספים בעלי פוטנציאל היו מערכות האימונים בבית” .אני מניח שסטיב ג’ובס וסטיב ווזניק היו ברי מזל שהם
הממוחשבות ,)CES( ,אותן פיתחנו אני והצוות ב  .CBAלא ניסו להפיק את הרעיון של אפל באמצעות בוז אלן!!
הצגתי את המערכות האלו בפני מיסטר קייסי ומיסטר סטיין
אני חושב שכולנו הנחנו ש  SLSיוכל לפתח ולשווק את
בביקורם באמהרסט .אן ואני נסענו גם לביתו של מיסטר סימון המוצר הפנטסטי הזה ,אבל מיסטר סימון ומיסטר קייסי היו
בניו ג’רסי כדי להראות לו איך המערכת עובדת.
מבוגרים ושמרנים ממני .אני חושד בהם היום שהם רצו לפתח
המערכת הממוחשבת כללה מסגרת של משהו דמוי את הדברים האחרים ,שנראו להם מבטיחים יותר מבחינה
ספסל ,מחשב קטן שפיקח על מנוע ,ומכשיר זוויתי שפיקח פיננסית ,ולשמור את ה  CESואת המחשב הקטן לפיתוח
על שסתום הידראולי ,שגם אותו המצאנו .כל מרכיב במערכת עתידי.
היה מיוחד ומוגן על ידי פטנט רשום .הצגנו את המיוחדות
המצב עם קוטו דה קאזה ,היה קצת שונה עבור ה .SLS
של מכונת אימונים זו ושל המחשב ששולט בה עם ציפייה לא הייתי בקליפורניה כאשר מיסטר סימון נפגש עם מיסטר
שמיסטר סימון יכיר גם את הפוטנציאל להרוויח ממנה כסף פאלמיירי ,כך שאני לא יודע באמת איך התפתחה השיחה
נוסף על יכולתה לתרום בתחום הכוח והכושר הגופני.
ביניהם .בכל מקרה ,בביקורי הבא בקליפורניה הסביר לי
המערכת כללה גם מחשב קטן וקומפקטי ,הראשון מסוגו,
שאף אותו אנחנו המצאנו ובנינו .האמנו שמחשב קטן כזה
אפשר יהיה לייצר בייצור המוני באופן נפרד ,ולשווק אותו
כמכשיר פופולארי שכל אחד יוכל לרכוש ולהשתמש בו
בבית או במשרד .זה יהיה הקץ של עידן המחשבים הגדולים
והמסורבלים שצריך היה לאחסן אותם בבניין ממוזג ולהזין

מיסטר פאלמיירי שהוא מאד מעוניין שאני והצוות שלי עם כל
המערכות הביומכניות שלנו נבוא לקוטו דה קאזה ,אבל הוא
לא רצה לכלול בעסקה זו גם הקמה של מרכז ה  .SLSהוא
אמר שהוא מרגיש שזה מוקדם מדי ביחסים ביננו לעשות צעד
כל כך דרמטי בתחום המחקר הביומכני של קוטו דה קאזה.
המטרה של פן סנטרל (  ) Penn Centralהייתה למכור את
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זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

מאמר שפורסם ב “”Trenton Times
הנכס הנדל”ני ואנחנו יכולנו לסייע להם להשיג את המטרה העיתונות החוקרת” ,לכיוונו של קייסי .אבל לרוע המזל של
הזאת באמצעות עבודה ופרסום .להקים מרכז של  SLSהיה  SLSזה הגיע בזמן לא מתאים.
נראה למיסטר פאלמיירי משהו חורג מגבולות יחסי עבודה
המאמר הזכיר גם את מזכיר האוצר לשעבר וויליאם
פורמליים .משהו קצת אישי מדי.
סימון ,את ד”ר דארדיק ואותי ,כאנשים שלוקחים חלק במיזם
מיסטר קאסיי ומיסטר סימון קיבלו את הרציונל כפי עסקי לא הוגן ושנוי במחלוקת .הטענה הייתה ש ה USOC
שהוצג כל ידי מיסטר פאלמיירי .החלטנו שנתרכז במרכזי והספורטאים נעשקו ונוצלו על ידי המנגנון שנוהל על ידי כל
ה  SLSהקיימים כבר בניו ג’רסי ובוושינגטון ונשאיר את אחד מאיתנו בצורה לא הוגנת ולא ישרה .היה במאמר עוד
האתרים האחרים להתייחסות עתידית.
האשמות למנהל לא תקין ושורה ארוכה של בעיות נוספות
תוכנית הכושר האולימפית שלנו הצליחה מאד .שכרנו שהועלו .איזה זעזוע זה היה בשבילי לקרוא את המאמר
ספורטאים אולימפיים ששמחו מאד לאמן ילדים ומבוגרים .התוקפני הזה!
חיפשנו ערים נוספות מאחר והיו ספורטאים שרצו לשפר את
זה היה מאמר מצמרר שגרם לי לסבול ייסורים .החלק
מצבם הפיננסי אבל היו מוגבלים לאזור מגוריהם .ואז ,משום הקשה ביותר היה שאם מישהו מותקף בעיתון ,הוא זה שצריך
מקום ,התפוצצה הפצצה.
לתקן את שמו ואת המוניטין שלו .לך ותצעק עכשיו שאין לך
ב  20בנובנמבר  ,1981פרסמו עיתונים בכל העולם אחות .לפעמים מפרסמים גם דברים נכונים ,אבל במקרה הזה,
מאמר מאת ג’ק אנדרסון שתקף בחריפות את מיסטר קייסי .זו הייתה התקפה מרושעת של ג’ק אנדרסון שנשענה על חצאי
זו לא הייתה התקפה הראשונה של ג’ק אנדרסון ,שכונה “אבי אמיתות ועובדות מסולפות .נכון שהספורטאים האולימפיים
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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קייסי .הכוונה של  SLSהייתה לעזור לספורטאים ,ל ,USOC
ולשפר את הכושר הגופני של ציבור הרחב .מיסטר אנדרסון,
אפילו אם כוונתו הייתה לטובת הציבור ,התעלם מהמטרות
שלנו.

עבדו במרכזי הכושר ,אבל הם קיבלו שכר הוגן עבור עבודתם
זו .זה לא היה נכון שד”ר דארדיק ואני הינו ברשימת מקבלי
השכר של הקהילה האולימפית .למעשה לא דרשנו וגם לא
קיבלנו אפילו החזר הוצאות על הטיסות שלנו לקולורדו
ספרינג .אבל הרמזים הלא מוכחים והאשמות בחוסר תקינות,
הרקע שלי היה מלא במאבקים וקרבות .הותקפתי על
והמעשים הלא כשרים לכאורה שנעשו על ידי מיסטר קייסי,
והידיעה שזה רק ההתחלה של סדרת קרבות ועימותים ,גרמה ידי המרצה שלי ומיסטר ארתור ג’ונס .התגברתי על הרבה
לכל אחד מאיתנו לחשוב שנית על העתיד של .SLS
קשיים בארץ זרה ,בלי לשלוט בשפה בהתחלה .לא נכנעתי
לכל אחד מאיתנו היה עניין אישי ,וכן גם קולקטיבי (כלומר ולא ויתרתי על המאבק .בכל מקרה ,ד”ר דארדיק היה מודאג
 )SLSשהיינו צריכים להתחשב בו .ד”ר דארדיק ואני שמענו לגבי הפרקטיקה הרפואית שלו ,ומיסטר סימון שקל אפשרות
שמועות שמיסטר סימון מהרהר בריצה לנשיאות ארה”ב .לרוץ לנשיאות .מיסטר קייסי היה הפגיע ביותר כי אנדרסון
ד”ר דארדיק היה רופא ומנתח ידוע ,שלא רצה שפרסום שקרי
סימן אותו כמטרה ורצה להרוס אותו .אז הפעם ויתרתי גם
בעיתונות יפגע במוניטין שלו .אני הייתה בשלבים מוקדמים
אני על המאבק.
של פיתוח ה  ,CBAוהאתר החדש בקליפורניה .זה לא היה
מועיל לי להיכנס עכשיו למאבקים עם מישהו חסר עכבות
כך בא הקץ על  .SLSזה היה רעיון גדול שהוכרע ונהרס
שהיו לא יחסי ציבור חזקים באמצעות העיתון שלו .זה היה על ידי קנאה של אנשים לא יצרנים שקיבלו ידע מוטעה ,או
כמו להילחם עם דוב גריזלי .גם אם תנצח תצא חבול ופצוע .סתם על ידי איבה של אדם אחד .אבל ,הסוף של הפרויקט
מה המחיר שאתה מוכן לשלם עבור הניצחון? למרות השקרים
המבורך הזה פינה לי זמן להמשיך ולפתח את החברה שלי.
שהופיעו במאמר וחוסר האמיתות ,החלטנו לנטוש את .SLS
החברה שלי  ,CBAוהמרכז המחקרי החדש בקוטו
מנקודת מבטי ,כל הבדותות וחצאי האמיתות שהופיעו
במאמר של אנדרסון היו נורמליים לגביו .הוא שגשג מהתקפת (עליו אספר בפרק הבא) ,שגשגו .העסקים הצליחו יפה ,ואני
אנשי ציבור ובחלק מהמקרים התקפות אלו היו מוצדקות .אבל המשכתי לעזור לספורטאים אמריקאים להשתפר על ידי
הוא התקיף את  SLSכתוצאה מרצונו העז לתקוף את מיסטר ניתוח ביומכני של הביצועים שלהם.
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פרק  :14מערכת האימון
הממוחשבת של אריאל
סיפרתי כבר קודם על הקשרים שלי עם חברת יוניברסל
ג’ים .עבדתי איתם שמונה שנים ועזרתי לעצב את מערכות
האימון המתקדמות ביותר באותו זמן .התכנון היה של
מבנה מתכתי ,מצויד במצלמות שעזרו להתאים את עוצמת

ההתנגדות במשך התרגיל .זה התאים לחדרי כושר ,בתי ספר
ואימוני ספורט ,כי הרבה אנשים יכלו להשתמש בהם בו זמנית
במשך כל היום .רוב האנשים שהתאמנו בסוג כזה של מתקן
היו צעירים ,וברוב המקרים לא היה אכפת להם על הבלאי של

הציוד של יוניברסל ג’ים עם מערכת ההתנגדות המשתנה ()DVR
http://arielnet.com/ref/go/1182
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אחד הרעיונות שחשבתי עליהם היה להשתמש באוויר
בגלילים סגורים כדי לייצר כוח התנגדות .אבל היו כמה בעיות:
1.האוויר היה חייב להיות מסופק בנפרד לכל יחידה.
2.הלחץ לא יכול להיות מווסת ומכויל.
3.המערכת צריכה להיות בלחץ כל הזמן.
4.לחץ תמידי של המערכת דורש חיבור לחשמל
5.את האוויר אפשר רק לדחוס.
ומה אם תהיה דליפה בגלילים או בקווי הדחיסה
שמספקים את האוויר? ומה יקרה אם תהיה הפסקת חשמל?
איך נוכל לספק כוח התנגדות לתנועה דו כיוונית? אוויר לא
יכול להימתח ,ולכן לכל תרגיל שבו מעורבת תנועה לשני
הכיוונים צריכים להיות שני גלילים ,אחד מתנגד לדחיפה
והשני למשיכה.
המכונה ההידראולית של יוניברסל
http://arielnet.com/ref/go/7001

המערכות .מסיבה זו המתקנים היו קשיחים ,עמידים ,ובעלי
יכולת לשרוד התעללות של קהל המתאמנים.

ניסיתי לחשוב על עוד מערכת תרגול שכבר הוכיחה את
עצמה ביצירת כוחות משתנים תוך כדי תנועה .זה היה מכשיר
נמתח כמו זה שפיתחתי כשהייתי סטודנט באוניברסיטת
בלומינגטון באינדיאנה .לקחתי כמה צינורות כירורגיים בעלי
אורך שונה מבית הספר לרפואה .לקצה אחד חיברתי ידית
ואת הקצה השני חיברתי לקיר .צינורות פשוטים אלה יצרו
תרגילים נפלאים עבור תנועת מפרקים תלת ממדיים .ככל
שהצינור נמתח יותר ,כך הייתה יותר התנגדות לשרירים.
בנוסף ,הם היו קלים וניידים .לצערי ,אי אפשר היה לכייל
אותם ,כך שהמתעמל או המתעמלת לא ידעו כמה כוח הם
השקיעו.

מתקנים אלה היו המתקדמים ביותר באותו זמן .הייתה
להם יכולת לשנות את עוצמת ההתנגדות בזמן התרגיל ,כפי
שסיפרתי כבר באחד הפרקים הקודמים .המערכת נקראה
 .)dynamic variable resistance (DVRאבל היו
כמה מגבלות אפילו למערכות אלו .למשל ,מי שרצה לשנות
את צורת התרגיל לא היה יכול .אי אפשר היה לגרום למצלמה
הבנתי שמה שאני צריך זה איזה ג’יני פלאי שיפחית
לעקוב אחרי מסלול תנועה שונה .מגבלה אחרת הייתה שאי התנגדות תוך כדי התרגיל .דמיינתי שהג’יני הזה יוסיף משקל
אפשר היה להאיץ בסוף תנועת התרגיל .היה גבול לאופציות כשהתרגיל יהיה קל ויפחית כשהתרגיל יהפוך לקשה .במילים
אחרות ,שיפחית מהמעמס או יוסיף לו במשך התרגיל כדי
שהמצלמה יכלה לספק.
שהמעמס יתאים למבצע .רגע האוריקה שלי היה כשגיליתי
מכונות ה  DVRהיו מצוינות לשנות השבעים והמשיכו שמכשיר האימונים צריך להתאים למתעמל ולא המתעמל
לספק את הסחורה גם בראשית המאה ה  .21אבל הייתי למכשיר.
משוכנע שאפשר לשפר אותן ולייצר מכונות אימונים טובות
מחשבה זו המשיכה להתרוצץ במוחי .כבר מזה זמן רב
ומתקדמות יותר .בתוכי הייתי משוכנע שאני יכול לבנות משהו הייתי מודע למגבלה של מכשירי האימונים המסורתיים .אולי
טוב יותר .בהיותי אופטימיסט תמידי ,בדקתי כמה רעיונות ה”ג’יני” המהפכני שלי ייצור דרך טובה יותר כדי להתאמן.
הבנתי שאני צריך לבנות מכשיר חכם שיתאים עצמו לאדם
שיכולים היו לעבוד.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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המתעמל .זה ייקח יותר זמן ומחשבה לפתח אותו .הפתרון
שדמיינתי יתאים או יגיב לשינויים המתמשכים בין המנופים
(העצמות) ,לבין ההתנגדות כך שהתרגיל יהיה אופטימלי
לאדם המתרגל .מנגנון כזה ,בעל יכולת שינויים ,ידרוש ממני
להמציא מערכת עם מוח.

שלה .מוט האימונים והידיות היו מחוברים למסגרת .לאותה
מסגרת היה מחובר גם גליל הידראולי עם ידית קטנה לסגירה
ופתיחה של השסתום .סובבנו את הידית כדי לפתוח את
השסתום של הגליל ואז הזזנו את מוט האימונים למעלה
ולמטה .התנועה הייתה חלקה יחסית והיה קל להזיז את חוגת
השליטה בשסתום .אבל כאשר סגרתי את השסתום היה קשה
להניע את המוט.

מכשירים חשמליים.

תמיד התלהבתי מרעיונות חדשים ,לכן באופן טבעי רציתי
שכל העולם ידע על הרעיון הזה .ב  1975הגשתי תקציר
בנושא “תרגיל התנגדות דינמי ממוחשב” ,שאותו הצגתי
לבסוף ב  1976באולימפיאדה במונטריאול .עכשיו ,מטרתי
הייתה לתרגם את הרעיון למערכת מוחשית.

עד כה ,מכונות האימונים המסורתיות לא היו מתוחכמות.
מערכות אלה לא היו “מודעות” לכך שמישהו מתרגל
באמצעותן .מוח האדם יכול לחוש מגע ,לראות גוף בתנועה,
“זה מושלם כדי להתחיל לפתח מכונת אימונים עם
לזהות ריח ,טעם וקול ,ולפעול בהתאם .אף תוכנת אימונים מוח” ,אמרתי בהפתעה ובתענוג ואן הסכימה איתי .לגליל
לא יכולה לתפקד כמו מוח אנושי כי לאף אחת מהן אין מוח .הידראולי יש שסתום שמאפשר ויסות .יחד עם זאת ,החומר
איך אני יכול להעניק למכשיר אימונים יכולת חשיבה?
ממנו עשויה המסגרת הוא פשוט ולא יקר ,והשמן ההידראולי
ההרהורים שלי הובילו אותי לחשוב על גוף האדם ועל יכול להיות כל דבר מנוזל הידראולי לסירופ מייפל! את השמן
מנגנוני ההיזון החוזר (פידבק) שלו .מנגנונים אלה מאפשרים קל לאחסן ,את השסתום של הגליל קל לווסת ,ובמרכיבים
לבני אדם להגיב לתחושות שלהם במוטוריקה עדינה או גסה .אלה אפשר לשלוט באמצעות תוכנת מחשב .המוח שלי קדח
רוב התגובות הן ברמה תת הכרתית ,כמו נשימה ,הליכה מהרעיון הזה .הייתה לי הרגשה שלהבות אש פורצות סביבי,
ולעיסת מזון .משימות אחרות דורשות התערבות מוחית יותר ,אבל כשהסתכלתי במשרד ראיתי שהכל כרגיל וכולם עובדים
כמו הריצה לפני הקפיצה במוט באתלטיקה או הפעלה של בשקט.
כשחשבתי על פתרון של מכונה בעלת יכולת חשיבה,
תמיד חזרתי למחשבים שפותחו לפני זמן לא רב .עם היכולת
למזער אותם ,נראה שאפשר יהיה לשלבם במכונות אימונים.
אם רק אמצא דרך לשלב את החומרה של מכונת האימונים
המסורתית עם התוכנה של המחשב המודרני .זה יהיה מכשיר
כינסתי ישיבת צוות כדי לספר על הרעיונות החדשים ואיך
האימונים האולטימטיבי ,מכשיר עם מוח .זה נראה לי כרעיון נוכל ליישם אותם .אחד המתכנתים שעבדו איתנו באותו זמן
פורץ דרך ,אבל לא היה לי מושג כמה זמן ייקח לפתח מכשיר שלנו ,אלאן בילצבאו ,היה גאון בתוכנות .אן ואני נתקלנו בו
כזה.
שנינו באופן לגמרי עצמאי כשעבד במחלקת מדעי המחשב.
חשבתי על כל מכשירי האימונים הקיימים .כבר דחיתי
את הפתרון של לחץ אוויר ,קפיצים וצינורות כירורגיים
מתמתחים ,כי בכל אלה קשה היה לשלוט .אז נזכרתי במערכת
תרגול הידראולית שהייתה לנו במשרד באמהרסט ,שהייתה
האבטיפוס של המכשיר של יוניברסל ג’ים .אד בורק ,אלוף
אולימפי אמריקאי ביידוי פטיש ,ואני ,עבדנו על המכונה של
יוניברסל לפני כמה שנים .הפרויקט לא יצא בסוף לפועל ,אבל
החומרה נשמרה בחלק האחורי של המשרד.
אן ואני גררנו את המכונה שהייתה מכוסה קורי עכביש
למרכז החדר .ניקינו אותה ובדקנו את המבנה ואת המרכיבים

לידת הרעיון של מכונת אימון ממוחשבת
http://arielnet.com/ref/go/2702
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אלאן בילצבאו מדגים את התוכנית הראשונה ללכידת תנועה שנוצרה ב  CBAב 1972

http://arielnet.com/ref/go/1184

שנינו נעזרנו בכישוריו במרכז המחשוב והיחסים ביננו נהיו
חברותיים למדי.
אן נזקקה לעזרתו בכמה תוכנות שהיו קשורות לעבודת
הדוקטורט שלה .היא “שילמה” לו על שירותיו על ידי אפיית
עוגות פקאנים .למעשה ,הוא קרא לתוכנית המחשב שלה
“עוגת פקאן”.
שלושתנו נפגשנו לצוהריים במסעדת סנדויצ’ים בה
שיחקנו אלאן ואני “פאק מן” ,אחד מראשוני משחקי הוידאו.
אחרי ש  CBAעברה לאמהרסט וגדלה דיה כדי להזדקק
למתכנת במשרה מלאה ,שכרנו את אלאן.
אלאן הסכים שהרעיון של תכנות מחשב כדי לשלוט
במכונת אימונים הוא נפלא וזו בהחלט בעיה שנוכל לפתור
ביחד .הוא עבד עם שני סטודנטים מהמחלקה להנדסה,
ג’סטין מיליום ופטר סמארט .שניהם היו מאד מוכשרים
בתחום האלקטרוניקה ומערכות ממוחשבות .הוא יצר איתם
את הקשר והביא אותם אלינו כדי שאוכל להסביר להם את
הרעיון שלי .אלאן היה בטוח שהוא ,פטר וג’סטין יוכלו לתכנת
את המחשב ,למצוא את הרכיבים המתאימים ולשלבם בלוח
הבקרה ,ושהכל יעבוד כמו שצריך.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

באותו זמן המחשבים שהיו זמינים לנו היו גדולים ונמצאו
באוניברסיטאות מסוימות בלבד .המערכות האלו היו רבות
כוח ויכלו לתת שירות להרבה משתמשים בו זמנית .הן יכלו
בקלות לטפל במחשוב מכשיר האימונים שאני ראיתי בעיני
רוחי .בכל מקרה ,המפלצות האלה תפסו שטח של מאות
מטרים ,דרשו כמות אדירה של חשמל ,והעסיקו צוות גדול
שהיה צריך לטפל בהן .ברור שזה לא מה שהיינו צריכים.
הרעיון המקורי של מכונת האימונים
הממוחשבת
http://arielnet.com/ref/go/1183
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פטר סמארט

למרבה המזל ,עולם המחשבים עמד לפני שינויים מרחיקי מעבד האינטל  4004הכיל  2300טרנזיסטורים וגודלו
לכת .באחת הפגישות הראשונות שלנו עם פטר וג’סטין ,זכינו היה שני אינץ’( .בערך  5ס”מ) .הייחוד שלו היה שהוא היה
להרפתקה מלהיבה באלקטרוניקה .הם תארו לנו מעבד זעיר אחד מהמעבדים הזעירים הראשונים שיוצרו באופן מסחרי.
בעל צ’יפ בודד שהוצגה על ידי חברה שנקראה אינטל בסוף
אחרי המצאת המעגלים המשולבים ,שיצרו מהפכה בתכנון
שנת  .1971כל גודלו של המעבד היה כגודל ציפורן האצבע,
אבל היה לו כוח מחשוב זהה לזה של המחשב הראשון שנבנה המחשבים ,הצעד הבא היה מזעור .המיקרו מעבד אינטל
לראשונה ב  1946ותפס נפח של חדר שלם .ב  4004 ,1971לקח את המעגלים המשולבים צעד אחד קדימה על
ידי הכנסת כל החלקים שגרמו למחשב לחשב (כלומר ,יחידת
המעבד הזעיר אינטל  4004בשנת 1974
http://arielnet.com/ref/go/2703
העיבוד המרכזית ,זיכרון ,בקרת קלט ופלט) ,לתוך צ’יפ אחד
קטן .למזלנו ,בשביל  CBAובשביל המכונה שרצינו לבנות,
זה היה פתרון פלא .רצינו כוח חישוב שלא זקוק לבניין בגודל
חצי אוניברסיטה .הצ’יפ הזה סיפק בדיוק את הסחורה.
אלאן הסביר שלג’סטין היה בדיוק הידע הנכון והשליטה
בשפה הנכונה כדי לתכנת את הצ’יפ של אינטל .אלאן וג’סטין
יכלו לתכנן את שטף האינפורמציה בין הרכיבים השונים
והמעבד הזעיר (מיקרופרוססור) .החלק של פטר היה לתכנן
ולבנות את המעגלים כדי לחבר את כל הרכיבים למוח של
מכונת האימונים ,החיישנים ומכשירי הבקרה.
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ד”ר ג’רמי וויז בפרויקט של .NASA
יום או יומיים לאחר מכן ,אן ואני עבדנו במשרד הקדמי
כשלפתע שמנו לב לבחור רזה עם שיער מגודל וזקן ,עומד
ובוהה בשלט שמעל דלת המשרד.
היינו כבר די רגילים לאנשים שלטשו עיניים בשלט שלנו,
אבל הבחור הזה נראה קצת יותר היפי ממה שהיינו רגילים
לפגוש .דמיינו את ההפתעה כשהוא הציג את עצמו כפרופסור
של ג’סטין ופטר ,ושמו היה ג’רמי וויס.
הוא היה שקט ובטוח בעצמו ,אך ככל שהארכנו בשיחה
ראיתי שלפני אדם בעל ידע בסיסי נרחב ביותר .הוא למד
התכנון האורגינלי של מערכת האימון
הממוחשבת ()CES
http://arielnet.com/ref/go/1186

ג’סטין ופטר תכננו למעני את המחשב האישי הראשון,
לפני אפל ,אטארי והרבה לפני  .IBMראו את התכתובת בין
ג’סטין וביני לאחרונה בפייסבוק.
היה לנו גם מזל ששניהם הכירו פרופסור מהאוניברסיטה
שהם האמינו שהוא יכול להיות נכס לפרויקט .הם עבדו איתו
על כמה פרויקטים באוניברסיטה ושמעו מפיו כמה קורסים.
אן ואני החלטנו שזה יהיה רעיון טוב להיפגש עם הבחור.
ביקשנו מהם להזמינו למשרד.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפלש תבשחוממה ןומיאה תכרעמ  14:קרפ
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דאטה ג’נרל נובה 3

http://arielnet.com/ref/go/1185

באוניברסיטת קורנל והשלים את הדוקטורט בפיזיקה של
אנרגיות גבוהות באוניברסיטת מסצ’וסטס .הוא לימד
מתמטיקה בבית ספר תיכון בניו יורק לפני שעבר לאמהרסט
כדי להתחיל בלימודי הדוקטורט .את פטר וג’סטין פגש
באוניברסיטת מסצ’וסטס ,שם לימד פיזיקה.
התרשמתי עמוקות מההישגים שלו אבל תהיתי איך נוכל
להשתמש בכל הידע והכישורים שלו .שאלתי על כישורי
התיכנות שלו וקיבלתי תשובה מצטנעת .אחת הסיבות בגללן
חשבו פטר וג’סטין שד”ר וויס יוכל לעזור לנו ,הייתה שהוא
תכנת את מחשב הנובה ( , )NOVAכמוהו היה לנו גם
במשרד של .CBA
ד”ר וויס הציע שניתן לו פרויקט וכך נוכל לבחון האם יש
לנו על מה לדבר .הצעתי שיתכנת את שוק המניות .הוא שאל
אם אני רוצה את זה בדיוק של יום של שבוע ,של כל המניות
או רק אלה שאני מחזיק בהן ,ושאלות דומות .לאחר שסיכמנו
את הפרטים הבטחתי לו שאשלם על עבודתו לפי שעות ,והוא
ניתוח ביומכני ממוחשב
עזב את המשרד .הבטתי באן ושנינו משכנו בכתפינו .איש
מאיתנו לא חשב שנראה אותו שנית .באותו זמן ,בשנות באוניברסיטה ,לכן זה לקח לו יום אחד נוסף .הוא הראה לנו
ה ,70לא היה שוק המניות ממוחשב .המשימה שנתנו לו פלט מחשב של נתונים שהתוכנית שלו הפיקה במערכת שלו.
הייתה ענקית .איש לא שמע קודם על דבר כזה.
הוא טען את הנתונים לתוך מחשב הנובה  3שלנו .בחצי
דמיינו את הפתעתנו כשהוא הופיע כעבור יומיים ,שעה הוא הדגים והסביר את כל תיקי ניהול ההשקעות שתיכנת.
מתנצל על האיחור .הוא היה צריך ללמד את הכיתה שלו התרשמנו כל כך מכישרונו של ד”ר וויס ושכרנו אותו באותו
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בעבודתם עד אשר הייתה לו די אינפורמציה כדי להתחיל
לתכנן את החומרה.
במשך הימים הראשונים של המיחשוב ,בניית הלוח
וההמצאות ,ד”ר וויס ,אן ואני הפשלנו שרוולים במטרה
ללמוד על מערכות הידראוליות .מצאנו מומחים להידראוליקה
במחלקת ההנדסה של האוניברסיטה.
המרצה הסביר שמכונות הידראוליות משתמשות בכוח
הזרימה של נוזל כדי לבצע עבודות פשוטות .מכונות חפירה
ענקיות יכולות להוות דוגמה.
הנוזל ההידראולי מווסת על ידי שסתומים ומחולק
לצינורות .ההתקדמות של המכונאות ההידראולית היא בכך
שסתום הידראולי
שכמות גדולה של כוח יכולה לעבור דרך צינורות קטנים או
http://arielnet.com/ref/go/2708
גמישים .מכונות הידראוליות משתמשות בלחץ הנוזל כמדיום
רגע ,למרות שלא היה לנו מושג מהי המשימה שאנחנו רוצים שיוצר כוח.
שיעשה בשבילנו .זה היה יום מיוחד מאד עבור  CBAוגם
המרצה הסביר שהדרך היחידה למדוד כוח בגליל
עבורי ועבור אן .מאז נהיה ג’רמי המתכנת ,הקולגה והחבר
שלנו ,ואנחנו מקווים שזה יימשך כך גם בעתיד( .הסיפור הזה
כבר הופיע בעבר ,בפרק  .9אתה מעוניין שהוא יופיע שוב
בפרק זה?).
המשימה לחברי הצוות של  CBAנקבעה .גדעון ואן

(צילינדר) הידראולי היא להשתמש במתמר ( transducer
) .את המתמר אפשר למקם מחוץ לגליל בדרך בה זרם השמן
יעבור דרכו ,בצינורות ,מהראש עד לתחתית של הגליל עצמו.
סידור זה מאפשר למדוד לחץ באמצעות המתמר שמכוון
לערכי בדיקה גבוהים .ככל שערכי המדידה גבוהים יותר ,כך
ייפתח או ייסגר השסתום לעיתים קרובות יותר.

היו צריכים למצוא את הגליל ההידראולי הטוב ביותר בשעה
השסתום ההידראולי הראשון שניסינו לשלב במכשיר
שמהנדסי התוכנה ימשיכו עם החלקים שלהם .מיד התחילו שלנו היה שסתום מתברג .הוא אמור להסתובב בכיוון אחד
ג’סטין ואלאן לתכנן תרשימי זרימה של תוכנות .פטר צפה כדי לפתוח ובכיוון שני כדי לסגור את הפתח ממנו מגיע זרם
שסתום הידראולי סלילי ,החלק העיקרי במכונת התרגילים הממוחשבת.
http://arielnet.com/ref/go/2707
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השמן .הוא מתפקד היטב במהירויות נמוכות אך לא מגיב
מספיק מהר לשינויים פתאומיים .יותר מדי זמן לקח לשסתום
כדי להסתובב עד לעמדה הכי קיצונית ,וזה מנע מהתנועה
מלהיות חלקה .בעיה נוספת הייתה שהלחץ לא משתנה
בצורה לינארית .הגענו למסקנה שאנחנו צריכים סוג אחר של
שסתום ,שיגיב מהר יותר ויהיה לינארי.
אן ואני פנינו שנית לידידנו הפרופסור שהמליץ על שסתום
סלילי שיכול להתאים לצרכים שלנו.
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באותו זמן נרשמתי למחלקה למדעי המחשב
באוניברסיטת מסצ’וסטס כדי ללמוד לתואר דוקטור נוסף.
אחד המרצים שלי היה ד”ר קונרד וורגין שהיה גם ראש
המחלקה .בשיעור שלו על חומרת המחשב ,אחת הדרישות
הייתה הצגת פרויקט .שאלתי אותו אם אני יכול לעבוד על
הרעיון שלי  -מתקן אימונים ממוחשב  -ולתכנן את המנגנון
ההידראולי שלו שיופעל על ידי מחשב .הוא הסכים .התוצאה
של הפרויקט מוצגת למטה.

שסתום הידראולי סלילי יכול לשמש בהרבה דרכים כדי
למכונת האימונים יהיה מוט עם ידית בקצה אחד שאותה
לבצע פונקציות שונות .אחת מהנפוצות ביותר היא להניע המשתמש יכול לדחוף ולמשוך .הצד השני של המוט יהיה
בוכנה הידראולית.
מחובר לבוכנה בתוך גליל הידראולי .השסתום הסלילי ,נשלט
על ידי מחשב ,יותאם לפתוח או לסגור בהתאם לנדרש על
נראה שזה היה הפתרון האידיאלי לצרכים שלנו.
מנגנון הידראולי עם מנוע סטפר משנות ה
 ,70שעדין נמצא בשימוש גם היום.
http://arielnet.com/ref/go/1187

עיצוב הידראולי של מכונת האימון הממוחשבת
שנעשה ב  1973ונמצא עדין בשימוש
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ידי הלחץ שנוצר על ידי המתעמל בהתאם לתוכנית שהוזנה
למחשב.

חשמלי חיצוני .כדי שהמנוע יעבוד  ,אחד מהאלקטרומגנטים
מקבל כוח שגורם לו למשוך את אחת השיניים של החלק
המרכזי .השן הזאת מתיישרת מול האלקטרומגנט שקיבל כוח,
ואז הכוח מועבר לאלקטרומגנט הבא ,מה שגורם לשן לנוע
ולהתיישר מולו .מכאן והלאה זה ממשיך בקפיצות קטנות או
צעדים ,לכן זה נקרא סטפר ,מלשון סטפ – צעד באנגלית .זה
איפשר לפטר וג’סטין ליצור תנועה חלקה של המוט כתגובה
לפעולת המתעמל.

מנגנון השליטה שלנו בשסתום הסלילי היה מנוע הסטפר.
פטר איתר את המנוע הזה שהיה הראשון מסוגו בחברה
שנקראה  . Eastern Devicesזה היה מכשיר שפותח
לאחרונה שנשלט בצורה דיגיטלית ,בעוד מנועים הידראולית
קודמים נשלטו בצורה אנאלוגית .זה היה נוח למחשבים
מרכזיים גדולים לשלוט במכשירים אנאלוגיים ,אך היה
קשה מאד לשלוט ולווסת מכשירים אנאלוגיים עם המיקרו
שליטה אלקטרונית על השסתום ומנוע הסטפר פתרה את
אלקטרוניקה .מנוע הסטפר הדיגיטלי הזה היה מנוע אלקטרוני
דיגיטלי שמבצע תנועה למרחק מסוים עם כל פעימה של אחת מהבעיות שלנו.
הספקת כוח אלקטרוני.
היה לנו מעגל אלקטרוני שקיבל את הנתונים מכל אחד
למנוע סטפר יש אלקטרומגנטים שמסודרים בצורת מעגל מהמתמרים במערכת שבנינו .הבעיה היא שהאותות שנקלטו
בתוך חלל עגול .באמצע החלל הזה מסתובב חלק שנראה מהמתמרים היו אנלוגיים ולא דיגיטליים .אם נוכל לתרגם
כמו גלגל שיניים .האלקטרומגנטים מקבלים אנרגיה ממעגל אותם לאותות דיגיטליים ,אפשר יהיה להעביר אינפורמציה
תרשים זרימה של מכונת האימון
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ה “קופסה הכחולה” שלנו ,המיקרו מחשב הראשון בעולם
למערכת ששולטת במנוע הסטפר כדי לפתוח או לסגור את
השסתום.
זה מקביל ללולאות המשוב הסנסוריות מוטוריות בגוף
האדם ,וזו הייתה הדרך בה תיארתי את המערכת לשני
המהנדסים שלנו .תחשבו למשל על שתיית מים מכוס.
היד והזרוע צריכות להביא את הכוס אל הפה .המצב של
הזרוע חייב להיות באופן קבוע מנוטר למצב ולשליטה
היה עלינו לבנות את המעגלים האלקטרונים בעבודה ידנית.
לא היו רכיבים אלקטרונים זמינים כדי להשיג את הפונקציות
שהיינו זקוקים להן

בתנועה .הכמות של הכוח שמסופק על ידי השרירים חייבת
להיות מוערכת ומווסתת כך שיהיה מספיק כוח להרים את
הכוס ,אבל לא יותר מדי שהכוס לא תתרסק על הפה .יש
אינטראקציה תמידית בין מצב היד/זרוע והכוחות המרימים
במטרה לאפשר לאדם לשתות מים מכוס .המוח האנושי
ה “קופסה הכחולה” שלנו משולבת במכונת האימון
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הדגם השני של המיקרו מחשב ששלט על מכונת האימון

מכונת האימון עם Data General
micro-NOVA
http://arielnet.com/ref/go/1188

חייב למדוד ולהעריך את הפעולות האלו כל הזמן .מערכת ההידראולי בתוך הגליל .עם המידע הזה ,היה על המחשב
זו של כיוון ,מדידה ושליטה בלולאות המשוב ,הייתה בדיוק להתאים מייד את הלחץ הנגדי על ידי שינוי מצב השסתום.
מה שניסינו לחקות בבניית המכונה שלנו .למרבה המזל ,פטר בנוסף ,הוא היה צריך גם לדעת באופן מדויק ומיידי מה מצב
וג’סטין היו מהנדסי תוכנה וחומרה מבריקים ,כך שהם הבינו
המוט ולפעול בהתאם.
היטב את הרעיון וההסברים שלי ,ואז יצרו בדיוק את המוצר
שהתכוונתי.
הרעיון של מכונת ווילסון-אריאל
פטר וג’סטין אמרו שיהיה עליהם לבנות מחשב נפרד
משלהם כדי לשלוט בשסתום הסלילי ,כמו גם במתמרים של
הכוח והלחץ .הם עבדו על הפרויקט הזה במשך שנה ,ונתקלו
בדרך בהרבה בעיות שצריך היה לפתור .כל אחד מהרכיבים
האלקטרונים היה צריך להימצא באופן נפרד ולהיות מותאם
ידנית למקומו בלוח .הכל הצטרף לבסוף ליצירת קופסת
מתכת כחולה מרובעת עם מסך קטן ומערכת מקשים .קראנו
למיקרו מחשב הזה “הקופסה הכחולה” .הקדמנו אפילו את
אפל .באותו זמן חשבנו רק על יצירת מוח ממוחשב שישלוט
במכונת האימונים שלנו ,ולא התרכזנו בשימושים אחרים
שאפשר לעשות במיקרו מחשב .אולי ,אם היינו חושבים על
אפשרויות נוספות כמו יצירת מחשב לשימוש ביתי או למשרד
קטן ,מי יודע איפה היינו היום אנחנו והחברה שלנו.
ה”קופסה הכחולה” הייתה פיתוח מלהיב בדרכנו ליצור
את מכונת האימון הממוחשבת של חלומותיי .המוח של
המכונה הזו היה צריך לדעת כל רגע את העוצמה של הלחץ
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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נתונים מכל המתמרים מספקים את כל המידע הדרוש
כדי להפעיל את התוכנית של המכונה.
“הקופסה הכחולה” עושה כל מה שנחוץ כדי להפעיל
את המתקן .המשתמש יכול לבצע תרגיל ותוך כדי כך לקרוא
על מסך קטן שלפניו הוראות ותגובות על פעולותיו( .פידבק).
אבל “הקופסה הכחולה” הייתה מלאה ברכיבים שדרשו את
זמן התגובה שלהם ולכן לא הייתה מעשית לייצור המוני.
עם זאת ,כולנו הסכמנו שלמרות שהמכונה שלנו הייתה
פונקציונלית ויעילה ,היא לא נראתה כל כך אלגנטית.
היו לנו כמה מועמדים להחליף את “הקופסה הכחולה”.
באותו זמן כבר היה לנו מחשב משלנו ב  ,CBAמה שהפחית
את התלות שלנו במחשב מהאוניברסיטה .רכשנו מחשב
 Data General NOVAכשיצאו מחשבים אלה לשוק ב
.1969
מכונת האימון של ווילסון-אריאל
http://arielnet.com/ref/go/1190
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הנובה היה מחשב קומפקטי בגודל תרמיל גב והיה לו
די כוח לבצע את רוב משימות המחשב .יכולנו להציג את
כל נתוני הביומכניקה של  CBAבנובה ,והוא התאים להיות
ה”מוח” של מתקן האימונים הממוחשב .כמובן ,שבעתיד
נזדקק למשהו קטן יותר ,אך הנובה היה מגוון יותר ונראה
יותר אטרקטיבי מ”הקופסה הכחולה” ,לפחות לפי שעה .בכל
מקרה ,נמשיך לחפש מחשב קטן ומושלם.
היינו צריכים גם להחליף את יחידת האימונים המקורית.
השתמשנו במסגרת הייחודית של יוניברסל ,אבל העיצוב
העתידי אמור להיות משהו יותר פונקציונלי ואלגנטי בהופעתו.
אן ואני איתרנו חברה במסצ’וסטס ,במרחק שעה נסיעה
מהמשרדים שלנו .הם מייצרים שסתומים הידראוליים למגוון
של לקוחות .רוב הלקוחות שלהם רצו שסתומים הידראוליים
“פעילים” לשימוש במתקנים כמו למשל עגורנים ומנופים.
ביקשנו מהם להכין לנו מסגרת למכונת האימון ביחד עם תיבה
הידראולית .במקרה כזה שני החלקים יתאימו יפה זה לזה.
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אחד מ  19הפטנטים הרשומים עבור
מכונת האימונים הממוחשבת אריאל
http://arielnet.com/ref/go/1193

התיבה ההידראולית שלנו נזקקה לשסתום סלילי .הם
השיגו את השסתום הזה מחברה בקונייטיקט .הם הציעו לנו
לבדוק אם אותה חברה יכולה כבר לעשות את גם המסגרת
ואת יתר הפריטים שאנחנו צריכים .זה עדיף שהכל ייעשה חונה לפני המשרד וממנה יצא אדם לבוש בחליפת שלושה
במקום אחד .הודנו להם על הצעתם הנדיבה .הם פעלו לטובתנו חלקים ,ג’נטלמן למופת .הוא נכנס למשרד והציג עצמו
וויתרו על אפשרות לעשות כסף בעצמם.
כמיסטר קוקסי ,מווילסון ספורטינג .הצגנו בפניו את המכונה
ביקרנו את החברה בקונייטיקט .כפי שניחשו האנשים הממוחשבת ותיארנו את המשך הפיתוח המתוכנן .הוא אמר
בחברה הקודמת ,הם אכן יכלו לעשות את כל הפריטים שזה נראה לו מוצר מצוין בשביל ווילסון ושהוא יחזור אלינו
שנזקקנו להם ובמחיר סביר .התלהבנו מהאפשרות והתחלנו בקרוב .היו חיוכים על כל הפנים כשראינו שיש התלהבות
לעבוד איתם על הדגם הראשון .ברגע שיהיה מוכן נוכל להציג למכשיר מצד אנשים שאינם מעורבים בפרויקט.
אותו.
חלפו כמעט שבועיים עד הפעם הבאה שהוא הופיע
הלקוח הראשון שגילה עניין במכונה היה ווילסון אצלנו .הפעם פשט את מעילו והניח אותו במושב האחורי של
ספורטינג גודס .Wilson Sporting Goods .קבענו המכונית .הוא נכנס למשרד כשהוא פחות רשמי .בביקור זה
פגישה אצלנו במשרד עם נציג שלהם .מהחלון ראינו מכונית הצגנו בפניו את התקדמות היחידה ביתר פירוט .הבהרנו מה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפלש תבשחוממה ןומיאה תכרעמ  14:קרפ

מאמר שהתפרסם ב “”Sky
http://arielnet.com/ref/go/1195

מכונת ווילסון-אריאל מופעלת על ידי מיני מחשב
מיקרו נובה
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מנסים את המכונה הממוחשבת עבור נאסא במטוס ה KC-135
http://arielnet.com/ref/go/1196

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אן ואני עובדים עם נאסא כדי לשלב את המכונה שלנו באימוני האסטרונאוטים
עוד צריך להיעשות ,והתייחסנו לכמה רעיונות שהיו לווילסון
על המוצר העתידי .לאחר ארבע שעות של עבודה הוא עזב
להבטחה שיחזור עוד כמה ימים.

בהופעתו .הוא הציג לפנינו את עורכת הדין וביקש שנספר לה
על המכשיר .זה היה יום שבו כל דבר שיכול היה להשתבש –
השתבש .המחשב לא עלה .לאחר כמה ניסיונות הוא הצליח
להתחבר והמצגת התחילה .הכל הלך כשורה על שהמתקן
ההידראולי התחיל לחרוק .זו לא הייתה סתם חריקה אלא רעש
מטריד .כשהמוט נדחף למעלה נשמע קול צורמני ,וכשהוא
נמשך למטה נשמע קול אחר ,אף הוא לא נעים במיוחד .רציתי
להתאדם מרוב מבוכה ,אבל במקום זה התרכזתי במציאת
הסיבות לתקלה הלא צפויה והלא נעימה הזאת.

בביקור השלישי של מיסטר קוקסי הוא לא הגיע לבד .יחד
אתו הגיעה גם עורכת הדין של התאגיד .אן ואני היינו מאד
מרוצים מההתקדמות עם ווילסון וה”בייבי” שלנו ,אבל קצת
חששנו מנוכחות המשפטנית .כשמיסטר קוקסי יצא הפעם
ממכוניתו ,הוא השאיר בספסל האחורי את הז’קט והעניבה,
ורופף קצת את אחיזת החולצה במכנסיים .אני מניח שקוד
כשניסינו לתקן הכי מהר שאפשר את התקלה ,פנתה
הלבוש הרגיל שלנו ,ג’ינס וחולצות טי ,השפיע על בחירתו
לגבי הלבוש .נשמנו לרווחה כשראינו שהוא נראה רגוע המשפטנית אל מיסטר קוקסי ושאלה“ ,אתה בטוח שאתה
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המנהיגות והפרופיל הגבוה של ווילסון בתעשייה במטרה לקדם
את התדמית שלה .בתמורה היא נתנה לווילסון את הכספים
שהיא הייתה זקוקה להם כדי להתרחב לשוק הבינלאומי .ב
 1976פתחה ווילסון מפעלים באירלנד כדי להיכנס לשוק
הגדל במהירות של מוצרי טניס.
בכל מקרה ,האפשריות החשובות ביותר של החברה
להתרחב היו בארה”ב .במשך שנות ה  ,70נבחרה ווילסון
לספק כדורי סל להתאחדות הכדורסל הלאומית וכן כדורי רגל.
ווילסון סיפקה כמעט את כל התלבושות האחידות לנבחרות
ליגת הבייסבול ולנבחרות שהשתתפו באולימפיאדה.
הפרסום שנוצר כתוצאה מההסכם שלנו עם ווילסון היה מאד
משמעותי ,השם של ווילסון היה ידוע בכל העולם ,לא רק
בארה”ב .אחת האסטרטגיות שלהם למכור את מוצריהם
הייתה לתמוך בספורטאים ידועים.
מכונת האימון הממוחשבת שלנו לא הייתה מוצר ספורט
של המיינסטרים ,בהשוואה למשחקי הכדור האמריקאים ,אך
היא הייתה “כלי” שתומך בענפי ספורט וכושר ,ויכלה להיות
מוצר שמייצר כסף עבור ווילסון .כמובן שמיסטר קוקסי
הצליח לשכנע בכך את הממונים עליו.
היה לנו גם מזל שבאותו זמן שהמצאנו ופרסמנו את
המכונה שלנו ,הייתה גם מהפכה בתעשיית המחשבים .למרות
שהיינו מרוצים מהביצועים של מחשב המיקרו נובה שלנו,
מיכאל סי .גריניסן
הגודל שלו ותג המחיר היו בעיתיים לגבינו ,והמשכנו לחפש
רוצה להשקיע כל כך הרבה כסף בחריקה הזאת?” ההערה אלטרנטיבה מתאימה יותר.
שלה הסירה את הכישוף ,כי מכאן והלאה המכונה עבדה
בעודנו מחפשים מחשב זול וקטן יותר המשכנו להשתמש
כמו שצריך ,מצאנו מה גרם לתקלה והצלחנו לסדר שהיא במיקרו נובה כי זה מה שהעדיפו בחברה של ווילסון .דיברנו
לא תחזור.
על זה עם מיסטר קוקסי באחד מביקוריו .חברת ווילסון
בטרם עזבו מיסטר קוקסי ועורכת הדין הם אמרו לנו העדיפו להשתמש במחשבים מוכרים וידועים מאשר לחפש
שמיסטר ווילסון מעוניין לייצר את המכונה תוך שיתוף פעולה אחרים ולהתאים אותם .המשכנו לפתח את התוכנה עבור
בין שתי החברות ,שלו ושלנו .במהרה נשמע מהם שוב .אן המכונה על יסוד המיקרו נובה.
ואני היינו מאד נרגשים ,כמו יתר חברי הצוות .הזמנו את
חתמנו את החוזה עם ווילסון ב  CBA .1979הייתה
כולם לחגוג איתנו במסעדה הכי נחמדה באמהרסט.
אמורה להמשיך לפתח את המכונה תמורת סכום קבוע
היה לנו מזל שהתחלנו את עסקינו עם וילסון באותו זמן .שישולם כל חודש ,וגם לקבל תמלוגים מהמכירות .ווילסון
ב 1970נרכשה החברה על ידי פפסיקו ,שביקשה לנצל את תכננה לייצר את המכונות במפעלים שלה בשיקאגו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ההסכם עם ווילסון היה נראה כמו חלום שהתגשם .תוכניות הספורט האוניברסיטאיות .בסוף להיכנס לשוק של
צבטנו את עצמנו כדי להיות בטוחים שזה אמיתי .השם שניתן חובבי הספורט והכושר.
למכונה היה “ווינסטון אריאל .”4000
היה לנו חזון למכור את המכונות גם לצבא האמריקאי.
כדי להוזיל את המחיר של המכונה ייצרנו חלק מהרכיבים כל אחד בצבא צריך לשמור על הכושר הגופני שלו ,בלי קשר
אצל קבלני משנה.
לדרגה או לתפקיד .המכונות שלנו יכולות לספק בדיוק את
התוכנית של ווילסון הייתה רבת שלבים ,כשבהתחלה זה ,וגם לאסוף מידע על הביצועים של כל אחד ,להשוות בין
הייתה כוונה להיכנס לשוק היקר של מכשירים רפואיים ,כולל יחידות ובין פרטים בתוך אותה יחידה ,וזה עוד לא הכל .כל
מכשירים לטיפול פיזיקלי .אחר כך ליצור שיתוף פעולה עם יחידה יכולה לתכנן את התרגילים שמתאימים לצרכים שלה
מרכז המחקר בקוטו דה קאזה ,קליפורניה
http://arielnet.com/ref/go/1198
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בהתאם לדרישות ולמשימות שלה .בגלל הגודל והמוניטין וכולנו היינו מגויסים לפרויקט של ה  .CESהרגשנו שזה הילד
של ווילסון ,הנחנו שלא תהיה להם בעיה לספק בהצלחה את שלנו שעלינו לטפח.
הדרישות של השוק הזה.
הימים הראשונים של השותפות עם ווילסון היו נפלאים.
מיסטר קוקסי היה איש הקשר שלנו הראשון שלנו אל שיפרנו את הפיתוח של המכשיר ורשמנו פטנטים על כמה
ווילסון .לכן התאכזבנו כשהוא הודיע לנו שהוא קיבל תפקיד שיותר רכיבים .כולם ב  CBAהתלהבו מהפרויקט .העבודה
אחר .המשימה הראשונית שלו הייתה למצוא מוצרים על רישום הפטנטים הייתה תובענית ודרשה הרבה ,אבל עלה
מלהיבים ,כמו זה שלנו .אחרי שהוא מצא אותנו ויצר את בידינו לספק את כל הנתונים והמסמכים הדרושים .היינו
הקשר ,הוא מופנה להמשיך לחפש פרויקטים אחרים בשביל צריכים להתרכז בפרטים רבים ומדויקים מאד ,וזה דרש שעות
החברה.
ארוכות של התעמקות עד ליצירת הגרסה הסופית.
אנשי הקשר החדשים שלנו היו מיסטר ביל מוריסור ,אחד
מ  1978עד  1981היינו מעורבים גם בפתיחת מעבדה
מסגני הנשיא הבכירים ,ומיסטר ריצ’רד סמיט ,איש הקשר בקוטו דה קאזה ,קליפורניה .זה דרש מסעות חוצי יבשת רבים,
החדש בין ווילסון לפפסיקו.
רובם עברו דרך שיקאגו .כשהמעבדה בקליפורניה הייתה
מיסטר מוריסר מינה את מיסטר לו טביקמן להיות המנהל מוכנה ,היה לנו עוד מקום בו יכולנו להציג את ה .CES
של מחלקה חדשה בווילסון שנקראה מערכות כושר .הם
לו טביקמן ,שהתמנה כאמור לעמוד בראש מחלקת
שכרו  20אנשים להמשיך את הפיתוח של מכונת ה CES
מערכות הכושר ,עשה מאמצים להרשים את הממונים
תוך שיתוף פעולה הדוק עם  .CBAהמטרה הייתה לשפר את
עליו ואותי .הוא היה אחראי לגייס צוות של עשרים אנשים
הצורה החיצונית של המכונה וכן את ביצועיה.
בשיקאגו ,כולל מהנדסים ,צוות משרד ואנשי מכירות .מעולם
ווילסון הבהיר לכולם שהוא מתכוון שהחברה שלו תייצר לא עבדתי בתאגיד גדול ,וכל הארגון נראה לי מוזר .הנחתי
את מכונת האימונים המתוחכמת ביותר שאי פעם נוצרה .שתהליך הפיתוח ייעשה בסדר הגיוני .קודם כל ,שהמוצר יהיה
הוא דאג לכיסוי מלא של כל העניינים המשפטיים והביטוחים .מושלם ,אחר כך מכניסים אותו לנוהל ייצור המוני במפעל,
מעולם לא היינו מכוסים כל כך מבחינה משפטית ופיננסית .זה
ובסוף ,שיווק ומכירות .אבל תחת הנהגתו של לו הכל נעשה
היה מסלול מצוין לעתידנו .הרווחים היו גדולים ממה שציפינו,
בעת ובעונה אחת.
מיקרו מחשבים שהיו זמינים בשנות ה .80

אחת לחודש נפגשנו לו ואני .היו לו כמה התנהגויות
שהפריעו לי ,אבל השתדלתי להתעלם .אני לא יודע אם הוא
עשה את זה בכוונה או שזה היה חלק מהאישיות שלו .בכל
מקרה ,זה לא היה משנה ,ובכמה מקרים התנגשנו על רקע זה.
למרות חוסר הנוחיות שחשתי בחברתו של לו ,הפרויקט
עצמו התנהל מצוין .הבעיות המשפטיות – רישום הפטנטים
– והטכניות נפתרו על הצד הטוב ביותר.
הצגנו את המכונה בכמה אירועים לאומיים .גאונותו של
ווילסון בשיווק הביאה תוצאות נפלאות .הם הצליחו לשווק
את ה  CESכחדשות בתחום המדע והמצאה פורצת דרך
במדעי האימונים והכושר הגופני .זה הופיע במדורי החדשות
בעיתונים ובטלוויזיה ,לא במדורי הפרסומות .הייתי מאד גאה
ושמחתי לספר על המכונה באוזני כל מי שהיה מוכן לשמוע.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מיקרו מחשב מקורי TRS-80
אני מאמין באמת ובתמים שזו מכונה ייחודית בתחום האימון
והכושר הגופני.

“על מה אתה מדבר?” עניתי בהפתעה מוחלטת.
“פה למעלה בקומה  ,14מיסטר טביקמן והנציג השני של

לרוע המזל ,האירוע המטריד ביותר עם מיסטר טביקמן ווילסון מקיימים מסיבת קוקטייל ומציגים יחידה חדשה ,קטנה
ארע ביריד מכירות של מוצרי כושר בלאס וגאס ,נבאדה.
וביתית של ה  ,”CSEהוא ענה.
אני הצגתי את המכונה שלנו בכל אחד מימי היריד ,בדוכן
הייתי חסר מילים ,אני בטוח שהמבט על פניי הוכיח לו
של חברת ווילסון .פתאום הופיע אחד מהלקוחות הקבועים
סופית שלא הייתי מודע לכל זה“ .תראה לי” ,אמרתי לו.
שלנו ,שהיה איתנו בקשרים עוד לפני תקופת ווילסון ,ופני
זועמות.
עלינו במעלית לקומה  .14נכנסנו לחדר וראיתי שם
“מדוע לא סיפרת לנו שיש לכם גם יחידה ביתית של שולחנות ערוכים מזון ומשקה ,ובמרכז החדר עמדה להפתעתי
המוחלטת מכונת  CESקטנה.
המכשיר הזה?” הוא דרש לדעת.
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מכונת האימונים הממוחשבת הראשונה שהופעלה על ידי Radio Shack TRS-80
הלכתי ישירות למיסטר טביקמן שעמד ליד המכונה
החדשה ,ודרשתי לדעת מה קורה פה ולמה לא ידעתי מזה.
הוא ענה שאני לא צריך לדעת כל דבר ,כי הוא האחראי
והממונה.

מיקרו מחשב הוא מחשב עם מיקרו מעבד בתור יחידת
העיבוד המרכזית ( )CPUשלו .יש לו כאמור מיקרו מעבד,
זיכרון ויחידת קלט/פלט .הרבה מיקרו מחשבים שימשו
כמחשבים אישיים .הקומודור  64היה אחד המחשבים
המקובלים ביותר באותה תקופה .התקופה שבין  1971ל
 1976נקראה גם “הדור הראשון של המיקרו מחשבים”.

חזרתי לאולם התצוגה הראשי לדוכן של חברת ווילסון,
והתחלתי לארוז את המזוודה .באותו רגע הגיעה אן משדה
התעופה .היא בדיוק באה בטיסה ממסצ’וסטס .אמרתי
לה שאנחנו עוזבים .למרות הבעת ההפתעה על פניה היא
הסתובבה ואנחנו עזבנו.

בשנת  1977התחיל הדור השני של המיקרו מחשבים .הם
היו מוכרים גם כמחשבים ביתיים .הם היו קלים יותר לשימוש
ממחשבי הדור שקדם להם .לא היית צריך לשלוט בכל הרבה
עקרונות של מדעי המחשב כדי לדעת איך להפעילם.

עניתי “ ,כן ,אני צריך לדעת כל דבר כי זו מכונה שאני
המצאתי” .הסתובבתי ויצאתי מהחדר.

לאחר שבחנו מיקרו מחשבים רבים שהיו בשוק ,נפל
עלינו על הטיסה הראשונה לאמהרסט .למחרת אספתי את הפור על  Radio Shack TRS-80שהשתמש בצ’יפ של
כל הצוות בחדר הישיבות דבר ראשון על הבוקר .תיארתי את מוטורולה .6809
בהתבסס על מחשב זה פיתחנו את הקונסולה של ה .CES
השתלשלות הדברים עם לו טביקמן ,והכרזתי שמכאן אנחנו
לבד .אנחנו הולכים לפתח את “מכונת האימון הממוחשבת המחשב היה משולב בתוך המסגרת כשכלפי חוץ נראה רק
אריאל” ,והיא תופעל על ידי מיקרו מחשב .קבעתי זמן של לוח המקשים שלו ,ולידו שני כוננים לדיסקים קשיחים.
חודש עד שנציג אותה לפני נשיא חברת ווילסון במשרדנו.
הדיסקים המגנטים הופיעו כבר ב ,1962וסיפקו מאגרי
הצוות נראה בהתחלה המום ,אבל מיד התחילו האנשים זיכרון במערכות מחשב מהירות .הם נחשבו כאידיאלים
לחשוב על רעיונות איך להשלים את המשימה.
לסוג זה של שליפה כי המשתמש יכול לקבל מידע בצורה
ההתעקשות שלי על מיקרו מחשב התבססה על האמונה לא רציפה .העיקרון של ההקלטה המגנטית היא פשוטה
למדי .היא דומה לזו של הקלטה קולית .הנתונים מהמחשב
שמחשב קטן ,מהיר וגמיש יתאים יותר לעתיד.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפלש תבשחוממה ןומיאה תכרעמ  14:קרפ

307

ד”ר ווייס המציא תוכנית ייחודית שמאפשרת למחשב
לקרוא ולכתוב מהחלק העליון או התחתון של הדיסק .זה
איפשר גיבוי מראה לתוכנית .התוכנית שלו נתנה למחשב
אפשרות למצוא את הרצועה המתאימה בצד הנגדי ,אם
הרצועה בצד אחד נפגעה או שאי אפשר היה לקרוא אותה.
האופציה לקרוא מלמעלה או מלמטה הייתה כל כך
מיוחדת שהיא נרשמה כפטנט על ידי  IBMזמן רב אחרי
שאנחנו פיתחנו את התוכנית שלנו .זה איפשר להאריך חיי
דיסקים .לא היינו מודעים לכך שעלינו לרשום את זה כפטנט
עד ש  IBMעשו זאת שנים אחרינו.

מהפכת המחשבים – חזרה לבסיס
http://arielnet.com/ref/go/2710
תכננו להשתמש בכוננים כדי להפעיל את כל מכונת
ה  CESבעזרתם .כל הקונסולה שלנו נראתה כמו שולחן
מתורגמים על הדיסק בקוד בינארי .קוד זה משתמש ב 1או
עבודה קטן שבו המחשב היה מוצנע בתוך המסגרת ,ורק לוח
ב 0בלבד ,כש  1מייצג פולס מגנטי ו  0מייצג העדר פולס כזה.
המקשים והכוננים נראו כלפי חוץ .מעליהם היה מסך טלוויזיה
כדי להקליט מידע על הדיסק ,ראש מגנטי נוגע בפני
מכונת ה  CESהחדשה
השטח של הדיסק ומקליט נתונים שתורגמו לקוד בינארי .כדי
http://arielnet.com/ref/go/1199
לשלוף את הנתונים מתקיים תהליך הפוך ,ראש מגנטי קורא
את הדגם הביארי שעל גבי הדיסק ומתרגם אותו לרצף טקסט
או תמונה על גבי צג המחשב.
הדיסקים נראים היום מיושנים ופרימיטיביים ,אבל הם יצרו
מהפכה כי הם היו ההוכחה עד כמה המערכות הממוחשבות
הגדולות של אותם הימים היו מסובכות ,לא ידידותיות
למשתמש ובנוסף על כך  -יקרות .עד לשנות ה 70המאוחרות
היו בעלי מחשבים אישיים צריכים לכתוב בעצמם את רוב
התוכנות למשימות כמו עיבוד תמלילים וחישוב .עם הופעת
הדיסקים יכלו חברות ליצור תוכניות ולמכור אותן בדואר או
באחסון .מנקודה זו ,כל מי שהיה ברשותו מחשב אישי עם
כונן דיסקים יכול היה לשתף אחרים בתוכניות ובנתונים .עם
הזמן גם הדיסקים של ה  3.5אינץ’ הוחלפו על ידי אביזרים
קטנים ויעילים יותר.
בנוסף על השימוש בכונן דיסקים ב  ,CESיצרנו המצאה
ייחודית שנולדה מתוך הכורח .בזמנו ,הדיסק נקרא רק על
ידי ראש כונן דיסקים שנמצא מעל הדיסק .הבעיה הייתה
שבצורה כזאת הדיסק שהיה עשוי מחומר פלסטי דק ,נקרע
בקלות והיה בעל משך חיים קצר.
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המכונה החדשה שלנו בעלת הפונקציות המרובות ,ידיים/רגליים /גב ,שמנוהלת על ידי מחשב אישי מודרני
http://arielnet.com/ref/go/1200

צבעוני ששימש כאביזר התצוגה .היה חלל נוסף מעל השולחן
כדי להשאיר מקום לדיסקט גיבוי או כלים אחרים.
בשעה שפטר ,ג’סטין ,אלאן וג’רמי המשיכו לעבוד על
שיפור המחשב והתוכנות ,אני חיפשתי פתרון להמרת נתונים
אנאלוגיים לדיגיטאליים .החלטתי לנסוע לכנס אלקטרוניקה
בשיקאגו ולחפש בין כל המכשירים והפיתוחים שהוצגו
שם .נראה היה שהיו שם קילומטרים של דוכנים .באחד
מהם היו משחקי מחשב של אטארי .חברת אטארי נוסדה
ב  1972והייתה חלוצה במשחקי מחשב ביתיים ובמשחקי
וידיאו .מוצרי החברה ,כמו פונג ,עזרו להגדיר את תעשיית
הבידור הממוחשב משנות השבעים לאמצע שנות השמונים.
הסתכלתי כיצד בחור אחד בדוכן שלט בצוללת וירטואלית
על גבי המסך ,הסיע אותה לכל הכיוונים וירה טורפדו באויב
לא נראה .הוא הפעיל ידיות קטנות (ג’ויסטיק) כדי לשלוט
בתנועת הצוללת ובמנגנון הירי שלה .הצגתי לפניו את עצמי.
הבחור אמר ששמו דניס קיץ.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

מיסטר קיץ השתמש במחשב אטארי כדי להפעיל את
המשחק שהוא שמר בקלטת של המחשב .תיארתי לו מה אני
מחפש ושאלתי אותו אם הוא חושב שאפשר להתאים את
המכשיר שלהם שממיר אותות אנאלוגיים לדיגיטליים לצרכים
של מכונת האימונים שלנו .הוא היה משוכנע למדי שהוא יכול
לבצע את ההתאמה הנדרשת ,אבל לשם כך הוא חייב לבוא
למשרד שלנו באמהרסט ולראות הכל בעיניו .ארגנו לו ביקור
כזה.
ביום בהיר אחד הגיע מיסטר קיץ לחזית המשרד שלנו
והחנה שם את אופנוע ההארלי דוידסון שלו .בדיוק אז עברה
שם קבוצת ילדי בית ספר יסודי .היו שם הרבה “וואו!”
ו”הוו!” ו”אוהה!” לא ברור לי אם זה היה בגלל האופנוע או
בגלל נוכחותו של מיסטר קיץ ,שהיה אדם גדול במיוחד .דניס
התנשא לגובה של כמעט  1.90מטר ,היה לו מבנה מוצק,
הוא לבש בגדי ומגפי עור ,והיה לו זקן שחור וגדול .כמו פיראט
שמכר את ספינת הקרב שלו וקנה הארלי דוידסון .הוא צחקק
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לתגובות הילדים ואמר שזה קורה לו לעיתים קרובות .למעשה
הוא היה גדול בהופעתו ושקט במנהגו.

אלאן וג’רמי עבדו שעות ארוכות כדי לסיים את תוכנת
המחשב שתפעיל את ה  .CESלחצתי עליהם לגמור
את העבודה בטרם יגיע נשיא חברת ווילסון .אן עבדה על
פרויקטים נוספים של  CBAעבור חברות אחרות .זה היה זמן
קדחתני בטירוף לכולנו.

את האותות מכוח הידראולי וממתמר מצב .ואז ,האותות
האנלוגיים האלה הומרו לאותות דיגיטליים שאיפשרו למחשב
לעבד נתונים .מנקודה זו והלאה יכול היה המחשב שלנו
לשלוט במערכת כשהוא משתמש באותות דיגיטליים.

מיסטר ביב החליף את מיסטר קאלי בתפקיד הנשיא .עם
מיסטר קאלי היו לנו יחסים נפלאים .מיסטר ביב היה צעיר
מקאלי והציג התנהגות שקטה ומחושבת .המפגשים הקודמים
אתו היו די נעימים .אבל הפעם קצת חששנו .היינו בטוחים
שה  CESהוא מוצר מצוין ובעל עתיד ,אבל לא ידענו איזה
רעל רקחו מאחורי גבינו.

הראנו לדניס מה כבר פיתחנו עד כה .הראנו את מחשב
ה  ,TRS-80את השסתום בו ניסינו לשלוט ,ותארנו בפניו
את המטרה אליה רצינו להגיע .הוא אמר שינסה לתכנן
המפגש עם ווילסון נקבע לשלושה שבועות לאחר העימות
ולבנות את המכשיר המקביל למכשיר הדיגיטלי שבו נוכל
להשתמש ,ואז הניע את האופנוע בשאגה ויצא לדרך לביתו שלי עם טביקמן בלאס וגאס .הם נכנסו לדלתות המשרד שלנו
לפי סדר החשיבות :מיסטר ביב ,הנשיא ,אחריו אחד מסגניו,
בניו המפשייר.
הוא חזר אחרי שבוע עם מנגנון שג’סטין ופטר יכלו מיסטר מלקולם קנדליש ,ובסוף מיסטר טביקמן .אן ואני ניסינו
לשלבו עם המחשב שכבר היה לנו .המכשיר היה יכול לקרוא לקבל את פניהם הכי בלבביות שיכולנו.

המכשיר הקטן שממיר מאותות אנלוגיים לדיגיטליים
שדניס קיץ בנה לנו משתלב היטב עם המגמה של מזעור
אן ואני הובלנו אותם לחדר הפיתוח שהוסב למעבדה.
המחשבים ,מגמה שתאפשר לנו לפתח מוצרים שיתאימו
לשוק העתידי .רצינו לקחת את הלוח המעוצב למפעל שיוכל באמצע החדר עמדה מכונת ה  CESמכוסה בבד כחול .אחרי
שהסתדרנו סביבה הסירה אן את הלוט מעל מכונת CES
לייצרו בייצור המוני.
כנס על ה  CESבקוריאה
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קטנה עם הקונסולה החדשה שלנו .הקונסולה ,עם המחשב ,נסתרים שמחברים אותה למחשב גדול יותר .הם לא יכלו
כונני הדיסקים ומסך הטלוויזיה הייתה חצי מהגודל של המיקרו להאמין שבשלושה שבועות הצוות שלי ואני עשינו נס כזה.
נובה שבה נעשה שימוש ב  CESבשיקאגו.
אין ספק שמכונה זו עלתה על זו שהוצגה בלאס וגאס .לאחר
בגאווה הדלקתי את החשמל והפעלתי את המחשב .על התצוגה ניהלנו ישיבה פרטית עם מיסטר ביב.
המסך הופיעה הכתובת“ :מכונת האימונים הממוחשבת של
מיסטר ביב שאל מה יהיה הצעד הבא .ענינו שלדעתנו
אריאל” ונשמע קול:
צריך להחליף את כל הצוות של מחלקת מערכות הכושר .לא
“אני מכונת האימונים הממוחשבת של אריאל .בעבר היה היה להם מספיק רקע במכונות אימונים ,והם היו עקשניים
מחירי  45,000דולר .כיום אני עולה רק  5,000דולר .תנו לי ולא גמישים מספיק להקשיב לרעיונות חדשים.
להראות לכם איך אני עובדת”.
ה  CESהייתה חדשה ומלהיבה ,והיה לה פוטנציאל
המשכתי להראות את כל הפונקציות שה  CESיכולה
לעשות .העתקנו את כל מה שהמכונה הגדולה עשתה,
אבל במחיר נמוך בהרבה .כשהצגתי את המכונה שמתי לב
שטביקמן וקנדליש הסתובבו סביב המכונה ,מחפשים כבלים
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

פיננסי עצום שילך ויגדל עם הצוות הקיים .לחברת ווילסון
יש מכרה זהב ביד .השווקים של האימונים ,שיפור הכושר
הגופני ,אימוני הכושר של נבחרות ,היו גדולים וצמחו כל הזמן
בצורה אקספוננצילית .תארנו גם את הפוטנציאל של הכניסה
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למערך האימונים של הצבא .חברת ווילסון תוכל בקלות בעבר .הוא שמע את התיאור שלנו וזיהה מיד שזו בעיה של
להיות המובילה בתחום לפני שהמתחרים יתחילו לחשוב על הבקעות (.)cavitation
האפשרויות הפיננסיות.
תופעה של הופעת בועות גזים בנוזל שנמצא בתת לחץ.
בנוסף תארנו גם את מערכת היחסים הנפלאה שהייתה התופעה מוכרת בטבע וכמכשירים מעשה ידי אדם.
לנו עם נציגי ווילסון בטרם הוקמה המחלקה החדשה .כולם
התופעה התגלתה כבר במאה ה 19ותוארה על ידי לורד
שיתפו פעולה ועבדו למען מטרה משותפת .היו לנו כמה
ריילי.
פרויקטי מחקר משותפים עם ווילסון וכולם עבדו יפה ותרמו
אנחנו יצרנו ואקום (ריק) בתוך המערכת ההידראולית.
ככל יכולתם להתקדמות המחקרים .רק עם אנשי המחלקה
החדשה היו חיכוכים והתנגדויות לעבודה משותפת .אנחנו המרצה הסביר שעלינו לפתור את הבעיה על ידי שימוש
מקווים שהצוות של מחלקה זו יוחלף למען עתיד משותף בעיקרון של ברנולי .ב  1738הסביר המדען השוויצרי דניאל
ברנולי את העיקרון של דינמיקת הנוזלים .העיקרון שלו קבע
והצלחה של שתי החברות.
שהנוזל מושפע מהלחץ ומהירת הזרימה .עליה במהירות
מיסטר ביב הודה לנו על ההערות ,והחמיא על יכולתנו
הזרימה מתרחשת סימולטנית עם הירידה בלחץ או ירידה
לתכנן ולבנות את המכונה החדשה .היו לו אפילו כמה הערות
באנרגיה הפוטנציאלית של הנוזל“ .אפקט ברנולי” הוא ירידה
הומוריסטיות אותן השמיע כשהמכונה עבדה .ואז עזב את
בלחץ הנוזל באזור שבו הזרימה מוגברת.
המשרד כששני הנציגים האחרים של ווילסון צועדים בשקט
חזרנו למעבדה והתייעצנו עם אלאן וג’רמי .הבנו שצריך
בעקבותיו.
שבועיים אחר כך התבשרנו על ידי מיסטר קנדליש לגרום לכך שהזרימה של השמן תהיה באותה מהירות בכל
שמחלקת מערכות הכושר בוטלה .הוא לא ידע על תוכנית המערכת ,וכך גם הלחץ יהיה זהה בכל מקום .אלאן וג’רמי
להחליף את העובדים במחלקה זו או מה היו כוונותיו של פתרו את הבעיה תוך שבוע .היינו צריכים לשנות את גודלם
של כמה קווים הידראוליים והבעיה נפתרה.
ווילסון לגבי ה.CES
לא צריך לומר ,היינו מרוצים שמיסטר טביקמן פוטר,
אבל מאוכזבים שלא ידענו על תוכניות של ווילסון לעתידה
של ה  .CESהחלטנו שנמשיך לפתח את ה  CESבעצמנו,
ובמקביל נמשיך עם הפרויקטים המחקריים המשותפים לנו
ולווילסון .היה לנו פרויקט משותף בקשר לתכונות כדורי גולף.

התאמה נוספת שביצענו הייתה להחליף את השסתום
הסלילי בשסתום משולש לשם זרימה חלקה יותר של שמן.
הסתמכות על עיקרון ברנולי גרמה לנו ליצור צורת תנועה
חלקה ביותר .אף מחשב לא הצליח לשחזר את זה  30שנה
אחר כך.

למרות אכזבתנו מכך שווילסון אינם שותפים לפיתוח
ושיווק ה  CESביחד איתנו ,המשכנו לעבוד על שיפור המוצר.
אחד האתגרים שלנו היה לפתח תוכנה שתאפשר למכונה
ללמוד איך להגיב לכל מתעמל בנפרד .המטרה הייתה ליצור
תנועה חלקה ללא קפיצות.

אחד הפיתוחים שלנו ב  CESהיה תוצאה של שילוב בין
התנסותי כמתעמל וכמפתח ,לבין לימודי הקברנטיקה שלי
באוניברסיטה .המרצה שלי היה ד”ר מיכאל ארביב שהאמין
שצריך ללמוד את מבנה המוח כדי להבין מכונות ,ואת
המכונות כדי להבין את פעולת המוח .צריך להיות דיאלוג
תמידי בין מדעי המחשב ,ההנדסה ,הנוירולוגיה והקוגניציה.

פעם אחת הייתה לנו בעיה תנועת המוט בחלק העליון
והתחתון של מהלכו .בזמן ההחלפה מתנועה למעלה לתנועה
למטה הוא נע ללא התנגדות ,כאילו היה שם כיס אוויר .זה
היה מטריד שהיה לנו חוסר רצף כזה בתנועה החלקה .ניסינו
כל מה שיכולנו לחשוב עליו כדי לתקן את המצב .לבסוף פנינו
אן ואני למרצה להידראוליקה באוניברסיטה שכבר עזר לנו

“קיברנטיקה” היא גישה רבת דיסציפלינות לחקר
מערכות רגולטוריות (מווסתות) ,המבנה והיכולות שלהן .היא
רלוונטית למדעי המכניקה ,הפיזיקה ,הביולוגיה ,הקוגניציה
הסוציולוגיה .אפשר ליישם אותה כאשר המערכת הנחקרת
מעורבת בפעולה של היזון חוזר (פי דבק) .או במילים אחרות:
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לדחוף ,או מהי המהירות בה הוא צריך לפעול .זה מתאים
במיוחד לשיקום לאחר פציעות.

בוב סיפר לנו שלעיתים קרובות יש לו מטופלים לאחר
כאשר פעולה של המערכת משפיעה על הסביבה ושינוי זה
פציעות בברכיים .הם לא יכולים ליצור כוח או מהירות קבועים
משפיע על המערכת וגורמת לה לשנות את פעולתה.
כי הם צריכים שהתנאים ישתנו במהלך התרגיל .הם יכולים
תרומה נוספת לתכנות ה  CESבאה מהתחום שנקרא להניע את המוט בהתחלה ,אבל בשלב מסוים כאב הפציעה
“אינטליגנציה מלאכותית” .)AI( .זוהי אינטליגנציה של גובר והם אינם יכולים להמשיך מעבר לנקודה זו .המערכת
מכונות ,וענף במדעי המחשב.
צריכה להגיב על ידי הפחתת העומס .הדגמנו לו איך הוא יכול
לשלוט בתרגיל ולשנות את ההתנגדות במהלכו .רק המכונה
המשכנו לפתח ברוח זאת את ה .CES
שלנו יכלה לעשות דבר כזה.
פגשתי את הלקוח הראשון שלנו בכנס במכללה
מנקודה מבטו כמטפל ,מיסטר וויינרייט היה מאד מרוצה
האמריקאית לרפואת ספורט .זה היה במונטריאול ,קנדה ,ב
 .1980מטפל רפואי צעיר עם הרבה ידע שאל במשך שעה מהאפשרויות שנגלו לו .הדגמנו בפניו אפשרויות נוספות שהיו
רק במכשיר המסוים הזה .בוב יכול היה עכשיו גם להקליט
שאלות על המכשיר ,ובסוף שאל על מחירו.
את ביצועיו של כל מטופל ,ולהציג את התוצאות בפני הרופא
“המחיר הוא  10,000דולר” ,עניתי ,מקווה שזה לא
המטפל או בפני חברת הביטוח .למעשה ,למשך הרבה שנים,
יישמע לו אסטרונומי .רוב מכשירי הכושר היו זולים מזה
פיתח מיסטר וויינרייט יחסים קרובים עם מטופלים ,בתי
בהרבה ,אבל רוב המכשירים לטיפול רפואי היו יקרים יותר.
חולים ,רופאים וחברות ביטוח.
עצרתי את נשימתי .האיש הוציא פנקס צ’קים ,רשם 10,000
שמרנו על קשרים טובים עם בוב מאז אותן שנים .הוא
דולר ,חתם ועזב את הדוכן.
היה חבר יקר וקולגה .נסענו איתו סביב העולם ושמרנו את
“לאן לשלוח את זה? אתה לא רוצה קבלה?” שאלתי את
זיכרון הימים ההם.
גבו בעודו מתרחק.
בנוסף לפיתוח ה  ,CESהיו לי רעיונות איך אפשר
“הכתובת רשומה על הצ’ק” ,הוא ענה והמשיך ללכת.
להשתמש במכונה זו גם למטרות אחרות .למשל ,אן ואני
כשחזרתי לאמהרסט הייתה אן מופתעת לפחות כמוני .פיתחנו מכונה על בסיס ה  CESלמען תוכנית החלל של
“הוא אפילו לא שאל איך לשלם” ,היא אמרה“ .מי זה בכלל נאסא ,מכונה שאפשר היה להשתמש בה בספינות חלל.
הבחור הזה?”
המטרה הייתה להתגבר על שני נושאים .הראשון היה לעזור
שמו של הבחור היה רוברט ווינרייט והעסק שלו היה בצפון לאסטרונאוטים לחזק את שריריהם בתנאים של חוסר כבידה.
ניו ג’רזי ,לא רחוק מהעיר ניו יורק .הוא קיבל את המספר רובם לא יכלו ללכת או להתנועע לאחר חזרתם לכדור הארץ.
הסידורי  1ב  ,CESומיד אחרי ששלחנו לו את המכונה נסענו הם נזקקו לזמן כדי ששריריהם יתחזקו ויחלימו.
לבקר אותו.

השני היה בעיה אפילו חמורה יותר .אסטרונאוטים של
נאסא סבלו מאאוסטפורוזיס (בריחת סידן מהעצמות)
כשחזרו לכדור הארץ אפילו אחרי משימה קצרת ימים בחלל.
זה הפך את העצמות שלהם לחלשות ושבירות .על כדור הארץ
זו מחלה שתוקפת יותר נשים מגברים.

ל”בוב” ,כך הוא התעקש שנקרא לו ,היה עסק קטן של
טיפולים רפואיים .נשארנו יום שלם בחברתו והסברנו לו את
כל מה שאפשר לעשות עם המכונה שרכש בתחום הטיפולים
שלו .למכונה שלנו היו הרבה יתרונות על כל מכונות האימונים
האחרות שהיו אז בשוק .במכונה שלנו יכול המטפל להחליט
שהות בחלל גרמה לאסטרונאוטים לאבד סידן מהעצמות.
מהי כמות הכוח שעל המטופל להפעיל על מנת למשוך או זה קרה בגלל העדר כוח משיכה .תרגילים יכולים ליצור
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כוח שמעודד גדילת עצמות .העצמות בנויות מחומר העצם מסה .בתנאי חוסר כבידה בניית העצמות נחלשת ,ולכן מסת
ומינרלים ששוקעים על הפיגום שלו.
העצמות הולכת ויורדת .מחקרים הראו גם שחלוקת הסידן
לפי הדיווחים אסטרונאוטים בחלל מאבדים שני אחוזים בין אזורים שונים בשלד שונה בין תנאים של קיום או העדר
ממסת העצם שלהם בחודש .זה פי כמה יותר ממה שמאבד כוח משיכה.
חולה באאוסטפוריוזיס על כדור הארץ .בניית תאי עצם תלויה
מחקרים שנעשו בחלל סייעו גם לטיפול באאוסטפורוזיס
בכוח המשיכה ובתרגילים .כשאין כוח משיכה מאבדות
על כדור הארץ .התרומה החשובה של מחקרי נאסא בנושא
העצמות סידן לדם.
בדרך כלל ,הרס העצם הישנה ובניית העצם החדשה זה היא הבנת החשיבות הרבה שיש לכוח המשיכה ,לפעילות
מתרחשות באותו קצב ,כך שהעצמות נשארות באותה גופנית ולביומכניקה על תהליך בניית העצמות.
קנצלר גרמניה שרודר

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בתור ראש תחום הביומכניקה בנאסא ,הוא היה מרוצה
כוחות מכניים ,כלומר ,הפעולה של האנרגיה על החומר,
הם המתאמים את תהליך ייצור העצמות .התאוריה המקובלת מאד מהשילוב בין נאסא ל  .CESואף הודה לי במכתב נרגש.
היא שהגוף מתרגם את הכוח המכני לאותות ביוכימיים
בנוסף על עבודתנו עם נאסא ועם גורמים פרטיים ,פתחנו
שמפעיל את התהליך של יצור העצם .הקשר בין הרס עצמות גם קליניקות משלנו במרכז המחקר שלנו בקליפורניה .מרכז
לבנייתן מחדש מפסיק להתקיים אצל נשים אחרי גיל הבלות המחקר בקוטו היה גדול יותר מהמשרדים שלנו באמהרסט,
או אצל אסטרונאוטים שנמצאים במצב של העדר כוח והוא התאים יותר לפתיחת קליניקות בתחומו .הקליניקות
משיכה .במקרה כזה העצמות הולכות ונהרסות אך לא נבנות משכו אנשים מכל העולם .מכרנו הרבה מכונות CES
מחדש באותו קצב.
ליפאנים וכן להרבה מעבדות מחקר באוניברסיטאות ולמכוני
החוקרים חלוקים בדעותיהם אם ההפחתה במסת העצם טיפול רפואיים בארה”ב ובארצות אחרות .קונים פוטנציאלים
נגרמת כתוצאה מעליה במהירות הרס העצמות או כתוצאה הגיעו אל הקליניקות שלנו .הקליניקות אפשרו להם ללמוד על
מהאטה בבנייתן מחדש ,אבל מחקרים בתנאי כוח משיכה האפשרויות הגלומות בשימוש במכונות.
מזערי מצביעים על כך שיש להם השפעה על שני התהליכים.
ה  CESהיו בעלות יכולת לכמת תנועה ,והיוו כלי חדש
מחקרים בתחום זה יכולים אולי לסייע בשליטה במסת לחוקרים .הן היו לעזר גם לרופאים וכמובן לחברות ביטוח.
העצם .עדין לא ידוע מה הכמות המדויקת של תרגילים,
תרופות והורמונים שיכולים למנוע אובדן מסת עצם בחלל.
שילוב מסוים של הורמוני מין ,הורמוני גדילה ותרגילי ספורט
הם כנראה המפתח למניעת ירידה במסת העצם שקשורה
להזדקנות ,ולשינוי הורמונלי בשלב הפוסט מנופאוזה אצל
נשים על פני כדור הארץ.
אנחנו האמנו שאפשר לתכנת את ה  CESכדי לפתור את
הבעיה הספציפית של כוח משיכה מזערי .התרגילים במכונה
ה  CESמכוונים להתגברות על התנגדות הידראולית ולא על
כוח המשיכה .הפעלת כוח על השרירים תגרום גם ללחץ על
העצמות ,מה שיכול להפעיל את המנגנון הביוכימי שמעודד
יצירת עצם מחדש ,כמו בתנאים של כוח המשיכה הרגיל על
כדור הארץ.
תכננו כמה תרגילים שייצרו לחץ על השרירים אבל גם על
העצמות .קיווינו שהתרגילים יהיו עדיפים על שימוש בתרופות
למניעת הרס העצם ובריחת סידן .ה  CESשתכננו לנאסא
יכולה להתאים גם לבתי חולים וטיפול ביתי.
איש הקשר שלנו עם נאסא היה ד”ר מיכאל גריניסן .הוא
היה אחראי על המצב הבריאותי של צוותי האסטרונאוטים
בחלליות ובתחנות החלל .הניסיון שלו כלל גם עבודה עם
הרוסים ,והוא ביצע מחקרים על השפעת טיסות החלל על
השלד ועל סיבי השרירים .הוא קיבל מנאסא פרס על עבודתו
בתחום רפואת החלל.

כשאני מסתכל אחורה על קרוב ל  40שנה שעברו מאז
המצאת ה  ,CESיש לי הרבה מחשבות ורגשות .היה לי
רעיון על בניית מכונת אימונים .מכונה שתתאים לי .ראיתי
בדמיוני מכונה שתוכל להתאים את המהירות והכוח של
התרגיל ותוסיף או תפחית חלק מהם בכמה נקודות לאורך
התנועה .רציתי גם שתהיה אפשרות להקליט או לשמר את
הנתונים מכל תרגיל לצורך השוואה בעתיד .המכונה עברה
שינויים רבים ושיפרנו אותה כל הזמן .אחד הדברים שלמדתי
במשך  30שנה של פיתוח היה :כאשר מדמיינים מכשיר
עתידי זה יכול להיראות פשוט לביצוע ,אבל המציאות וניסיון
החיים יכולים לרסק רעיונות טובים ,ורק התמדה יכולה להביא
להצלחה.
רעיון גדול יכול להישאר רק רעיון גדול .אבל להוציא אותו
לפועל זה לא כל כך פשוט כמו הפלירט הראשוני עם הרעיון.
במקרה של ה  , CESלא היו מחשבים קטנים ,שסתומים
סליליים ,מנועי סטפר ,וגם לא תוכנות שיגידו למחשב מה
לעשות ומתי .שום דבר מהדברים שהיינו זקוקים להם לא
זמין ,עד שהמצאנו אותם בעצמנו ,כמו במקרה של “הקופסה
הכחולה” ,או שמצאנו אותם אצל אחרים שהשתמשו בהם
לצרכים אחרים ,כמו מנועי הסטפר .ברוב המקרים היינו
צריכים לפתח את הרכיבים שלנו לבד לפני שמצאנו מישהו
אחר שפיתח אותם למטרותיו .כך למשל מצאנו את דניאל
קיץ ומשחקי הצוללות שלו .זה עזר לפתח את ה  CESלמכונה
הנפלאה שהיא נהייתה ,אבל בראשית היה הרעיון.
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מערכת ה  CESמותקנת בתוך המטוס ללא כוח משיכה KC-135
למרבה המזל ,היה לי רעיון והייתה לי עקשנות להוציא מכך ,ושהבעירה שלו לא תשחיר את הדפנות הפנימיים של
אותו לפועל למרות כל הקשיים בדרך .מצאתי את הכישרונות המנורה .כמובן שאני לא משווה את עצמי לתומס אדיסון ,אלא
המתאימים לכל מטרה ,ממהנדסים הידראוליים למתכנתי רק מצביע על הקשיים שעומדים בדרכו של מפתח וממציא
תוכנות .אבל אולי התכונה החזקה ביותר שלי ,חלק אומרים אחרי שיש לו רעיון .יש המון עבודה בין הרעיון להגשמתו.
החלשה ביותר שלי ,הייתה העובדה שלעולם אני לא מוותר
היה לי מזל להיות במקום הנכון עם האנשים הנכונים ובתחילת
עד שכל הבעיות נפתרו עד תום.
מהפיכת המחשבים .עם כל הרכיבים האלה ,ה  CESהפכה
אני נזכר בתומס אדיסון שפיתח משהו שנראה היום מובן למציאות.
מאליו – מנורת החשמל .מ  1878עד  ,1880הוא והצוות
אחרי כמעט  4עשורים ,ה  CESהיא עדין ללא מתחרים
שלו עבדו על לפחות  3000רעיונות שונים כדי להגיע בסוף
למאור החשמלי .הוא ניפח בעצמו את הזכוכית ,וחיפש חומר ביכולותיה .אף אדם או חברה לא הצליח ליצור משהו שווה
שיתלהט כאשר עובר בו זרם חשמלי אבל לא יותך כתוצאה לה .היא המכונה הטובה מסוגה ואני גאה שהרעיון היה שלי.
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פרק  :15הקשר הסוסי
ישבתי ליד השולחן במשרד מראשי באמהרסט ,מסתכל לדעת אם תוכל להיפגש אתי כדי לדון בפרויקט הקשור לסוסי
במכוניות שעוברות בכביש ובהולכי הרגל שעל פניהם היה מרוץ”.
מבט בוחן וסקרני .זה מה שקרה בדרך כלל לאנשים שראו את
עד כה הייתי רגיל לאנשים וחברות ששאלו על היכולת
השלט של החברה שלנו .אן ואני דיברנו על כמה פרויקטים לכמת תנועות עבור כל סוגי היישומים .רובם עסקו בתנועות
שהעסיקו אותו כשלפתע צלצל הטלפון .האיש בצד השני של בני אדם ,מלבד החתולים והמחקר על דייזי הקופה ,והרוב
אמר“ ,שמעתי על מערכת ניתוח התנועה שלכם ואני רוצה הגדול היה קשור לספורטאים .המוטו שלנו היה“ ,אם זה זז,
תמונות תנועה – ניתוח דהירה ממוקד ככלי לאבחון וניבוי ביצועים

http://arielnet.com/ref/go/1204
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למעשה זו הייתה נסיעה נוחה מאד משדה התעופה למלון
פונטיינבלו על החוף של מיאמי .זו הייתה פלורידה שכולם
חולמים עליה בה בזכות החופים החוליים שטופי השמש
ובזכות סגנון החיים הנינוח והמפנק .הייתי פעמים רבות
במיאמי בעבר ,ושמחתי להזדמנות לחזור אליה.
במלון הזמין אותי מיסטר פולוק ללובי שהיה יפהפה,
מכניס אורחים ועשיר .מיסטר פולוק היה אפור שיער ,נאה
למדי ומקסים .נראה היה שהוא שמח להתחלק איתי במלונו.
הלכנו למרפסת ממנה נשקף נוף האוקיאנוס ,הגנים שעל החוף
ושדרות הדקלים שצמרותיהם נעו ברוח הקלילה .ישבנו על
כורסאות נוחות ומיסטר פולוק סיפר לי על העסקים הרבים
שלו .חוץ ממלון זה היה ברשותו גם מלון נוסף ,ניופורט ,והיה
איקה וטינה טרנר במלון ניופורט
http://arielnet.com/ref/go/1206
לו תחביב לגדל סוסי מרוץ .הוא החזיק ,כאמור 50 ,מהם
אנחנו יכולים למדוד את זה” .לכן המשכתי להקשיב להצעה בחווה שלו באורלנדו.
שלו.
לאחר שיחה נינוחה על המרפסת הוא לקח אותי בלימוזינה
שלו למלון ניופורט לסעודת ערב .המסעדה במלון ,אין צורך
“איזה עסקים יש לך?” שאלתי.
לומר ,הייתה יפיפייה והאוכל היה מצוין .לאחר מכן הלכנו
“יש לי כמה עסקים במיאמי ,פלורידה ,אבל אני גם מחזיק
לראות הופעה באחד מהאולמות במלון .המופיעים היו איקה
 50סוסי מרוץ בחווה שלי ליד אורלנדו .שמי אירווינג פולוק
וטינה טרנר .שני מוזיקאים אלה התפרסמו מאד עם השנים.
והייתי רוצה שתטוס למיאמי כדי שנוכל להחליף כמה מילים
הייתי מוקסם מהאנרגיות וההתלהבות של טינה טרנר .אם
על הרעיונות שלי ולראות אם מערכת התנועה שלך תוכל
מיסטר פולוק יודע לבחור סוסים באותו כישרון כמו שידע
לעזור לי”.
לבחור זמרים ,הרי שהוא הולך להצליח בגדול!
“אוקיי” אמרתי ,וסגרנו על תאריך.
לאחר מכן הזמין אותי מיסטר פולוק לביתו .נסענו דרך

לאחר שסגרתי את הטלפון ,אן ואני הבטנו אחד על
השנייה ומשכנו בכתפינו כאיש אחד .חקרנו הרבה נושאים
בקריירת הביומכניקה הקצרה שלנו ,אז למה לא סוסים?
למעשה ,באחד משיעורי הביומכניקה המוקדמים שלנו אן
רכנה לעומתי ואמרה שזה יהיה מאד מעניין לנתח תנועה של
סוסים .עכשיו יכול להיות הזמן לגלות אם זה נכון.

השער ,דרך גן עשיר ומטופח ,ומסביב לחנייה עגולה מול פתח
הבית .את פנינו קיבל משרת סיני מיניאטורי ושקד לקראתנו
קידה קלה .הלכנו בעקבותיו ברחבי הבית כשמיסטר פולוק
מתאר לי את הבית ואת הריהוט המיוחד שלו .הבית היה
עצום בגודלו .היו בו הרבה חדרים ולכל אחד מרפסת שפנתה
לגני היביסקוס ,ורדים וצמחים סובטרופיים .הבית כולו שיגר
תחושה של נוחות ושל לוקסוס.

טסתי אם כן למיאמי .כשעזבתי את מסוע המזוודות ראיתי
אדם עומד עם שלט לבן גדול ושמי עליו .הוא הוביל אותי
מיסטר פולוק שאל לדעתי על הבית.
ללימוזינה שחורה גדולה והחזיק את הדלת פתוחה למעני,
“הוא ללא ספק יוצא מן הכלל” ,עניתי.
בעוד הוא לוקח את המזוודה שלי .ישבתי במושב האחורי
“הוא חייב להיות” ,הוא אמר“ .זה היה פעם ביתו של אל
ליד אדם נוסף ,לבוש בשחור ולעיניו משקפי שמש .לא מזמן
ראיתי את הסרט “הסנדק” ,וחשש מסוים התגנב לליבי .האיש קפונה ,והוא חי בו במשך רוב שנותיו המוצלחות”.
בשחור הציג את עצמו כמיסטר אירווינג פולוק .הוא הציע לי
לאחר הסיור לקח אותי מיסטר פולוק לחדרי ,שהיה יפה
ועצום .היה לו חדר אמבטיה מפואר ופטיו שהשתרע סביב
משקה ואני אמרתי“ ,לא תודה” ,עדין חושב על הסנדק.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פינת החדר .בפטיו היו שולחן וכיסאות נוחים בין צמחים
מטופחים ועצים קטנים .חדר השינה היה כמעט בגודל של
כל הבית שלי בבלצ’רטאון! מיסטר פולוק שאל אם זה מספק
אותי ,והבטחתי לו שזה מעל ומעבר לכל מה שחלמתי .קבענו
להיפגש למחרת בארוחת הבוקר במלון.
בבוקר נקש המשרת הסיני על דלתי ולקח אותי לארוחת
הבוקר .בלעדיו אני בטוח שהייתי מחפש עד היום את דרכי
בין חדרי הבית עצום הממדים .כמו כל דבר שקשור למיסטר
פולוק ,גם ארוחת הבוקר הייתה טעימה ונפלאה.
זו הייתה ארוחת עבודה .יחד אתו היו כמה מאנשי הצוות
של סוסי המרוץ .בעודנו אוכלים הציג אותי מיסטר פולוק
ליתר האנשים .אלה היו שני מאמנים ומנהל החווה .דיברנו על
ניתוח ביומכני באופן כללי ,ואני הסברתי איך אנחנו מודדים
תנועה ,בעיקר של אנשים .אחר כך תיארתי איך הביומכניקה
יכולה לעזור למדוד ולכמת גם תנועה של הולכי על ארבע,
כולל סוסים.

זואופרקסיקופ שבו השתמש מייברידג’
http://arielnet.com/ref/go/2711

בין היתר כשצילם בכמה מצלמות בו זמנית כדי לנתח תנועה
של סוסים .הוא התפרסם גם כשפיתח מכשיר שנקרא
“זואופרקסיקופ”  .Zoopraxiscopeזה היה מכשיר
שהקרין רצף תמונות של בעלי חיים ובני אדם בזמן תנועה,
והקרנתם במהירות בזו אחר זו יצרה אצל הצופה אשליה של
הביומכניקה של סוסי מרוץ ,או ביומכניקה סוסית,
תנועה .זה היה המבשר של סרטי הקולנוע.
מתאימה את שיטות הניתוח הביומכניות לסוסים .החוקים של
אדוארד מייברידג’ היגר לארה”ב בגיל  .25הוא הגיע לסן
ניוטון פועלים באותה דרך על כול מי שנמצא בתנועה ,סוסים
או בני אדם .ההבדלים העיקריים בין תנועת סוסים לזו של פרנסיסקו ב  ,1855כמה שנים לאחר שקליפורניה הפכה
בני אדם הם מספר המפרקים המעורבים .אנחנו משתמשים למדינה וכאשר העיר הייתה עדין “בירת הבהלה לזהב” .הוא
באותן שיטות ,כולל הדיגיטציה של התנועה ,כדי לנתח את החל קריירה כמו”ל עבור חברת לונדון להדפסה והוצאה
לאור .ב  1860הוא היה מוכר ספרים מצליח.
צורת ההתקדמות של הסוסים.
הוא עזב את סן פרנסיסקו ונסע לאנגליה כדי לקנות ספרים
האדם הראשון שעסק בביומכניקה של סוסים היה ללא
ספק אדוארד מייברידג’ .ב  .1877-1878מייברידג’ היה נדירים וישנים לעסק שלו .באותה נסיעה נפצע קשה בתאונת
צלם אנגלי שהיה ידוע כחלוץ צילומי התנועה .הוא התפרסם דרכים .במשך תקופת ההחלמה שלו הוא פיתח התמחות
חדשה – צילום.
אדוארד מייברידג’
http://arielnet.com/ref/go/1207
כשחזר לסן פרנסיסקו ב  1867כבר היה צלם מקצועי .הוא
צילם את חיות הבר בשמורת יוסמיטי ,נופים מיוחדים ובניינים.
הוא נסע לאלסקה לצלם שבטי ילידים ,צילם מגדלורים לאורך
החופים ,ותמונות מהמלחמה בין האינדיאנים ילידי אמריקה
לצבא ארה”ב .הוא צילם רצף של תמונות של אותו מקום
בזמנים שונים וכן צילומי פנורמה שכיסו  360מעלות.
ב  1872הוא נשכר על ידי ליילנד סטנפורד שהיה איש
עסקים בעל חווה לסוסי מרוץ .סטנפורד החליט לאתגר
את האמונה שהייתה רווחת במאה ה  ,19שכאשר סוס
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הצילום המקורי של מיקום המצלמות על ידי מייברידג’
http://arielnet.com/ref/go/1208

רץ  ))trotsלפחות אחת מרגליו נמצאת תמיד על הקרקע .מעל  100,000תמונות של פעילויות שונות .הוא צילם
האמונה טענה שזה המצב גם בדהרה ( . )gallopסטנפורד תמונות של חיות ואנשים כדי ללמוד את תנועותיהם .הוא
האמין שכל ארבעת הרגליים נמצאות באוויר לפחות בנקודה צילם רצף תמונות של פעילויות כמו סוגים שונים של עבודה
או ספורט ,וכן פעולות יומיומיות כמו הליכה ,ירידה במדרגות
מסוימת בזמן הדהרה.
ועוד.
מייברידג’ הכריע את הויכוח בצילום בודד בו הראה סוס
הצלחתו הביאה לו תהילה באמריקה ומחוצה לה.
בזמן ריצה שכל רגליו באוויר .ב  1878הוא הציב מצלמות
רבות לאורך מסלול מרוץ הסוסים כדי לצלם סוסים בדהרה .סיינטיפיק אמריקאן וכתבי עת נוספים פרסמו מאמרים על
עבודתו .פריצת הדרך שלו היא שאפשרה את צמיחת תעשיית
ההדק של כל מצלמה היה מחובר לחוט .כאשר הסוסים הקולנוע.
דהרו על המסלול ,הם משכו בחוטים באמצעות הפרסות
תרומתו העיקרית לביומכניקה הסוסית הייתה בהצבת
שלהם והמצלמות צילמו בדיוק את אותו רגע .כך שכל מצלמה
מספר רב של מצלמות ברצף .למרות הישגיו בתחום הויזואלי
צילמה קטע קטן ממסלול הדהרה .מייברידג’ העתיק את כל
עדין היה חסר הפן המדעי שמאפשר מדידת פרמטרים שונים
התמונות במצב של צללית לתוך דיסק של מכשיר שהמציא
של גופים בתנועה .לשם כך צריך לצלם רצף של תמונות
עוד קודם ,שנקרא “זואופרקסיקופ” .Zoopraxiscope
במהירות ידועה .זה יכול לאפשר לאפליקציה שמתבססת על
(עליו סיפרתי קודם) .קל היה לראות שהיו רגעים בזמן
חוקי ניוטון לזהות את תנועת המפרקים .הביומכניקה הסוסית
הדהרה שכל רגליו של הסוס היו באוויר.
התפתחה מאד מאז ימי מייברידג’ .משתמשים בה התחומים
תרומתו של מייברידג’ לביומכניקה הייתה מעבר לעבודתו רבים הקשורים לטיפול בסוסים ,לשם מניעת פציעות ולטיפול
עם הסוסים .בפנסילבניה ,בין  1883ל  ,1886יצר מייברידג’ בהן ,לתצוגות ראווה ולכמה סוגי ספורט.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפרשקה  15:קרפ

מרוץ סוסים הוא אחד מסוגי הספורט העתיקים בעולם.
זה התחיל כנראה מימי השבטים הנודדים של מרכז אסיה,
הראשונים שבייתו את הסוסים בערך ב  4500לפנה”ס.
ממצאים ארכיאולוגים הצביעו על קיום מרוצי סוסים בבבל,
סוריה ומצריים .במשך אלפי שנים זה נחשב לספורט של

323

מרוצי הסוסים המודרניים התחילו במאה ה  ,12כאשר
הצלבנים חזרו מהמזרח התיכון עם הסוסים הערבים קלי
הרגליים .הבריטים הביאו את מסורת מרוצי הסוסים גם
לעולם החדש .מסלול מרוצי הסוסים הראשון נבנה בלונג
איילנד ב  .1665מרוצים מאורגנים התחילו רק אחרי מלחמת
האזרחים האמריקאית.

מלכים ואצילים .היו מרוצי סוסים באולימפיאדה ביוון
ספר העדר האמריקאי של הסוסים החל להיכתב ב .1868
הגדילה המואצת של ענף מרוצי הסוסים ללא גוף ממשלתי
ובאימפריה הרומית.
רצף התמונות של מייברידג’ המראות את ריצת הדהרה של הסוס

http://arielnet.com/ref/go/1209
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גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפרשקה  15:קרפ

מאמר שהתפרסם ב “Northwest-
”Orient Passages
http://arielnet.com/ref/go/1212
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נעלי ריצה בולמות זעזועים על מסלול עפר לעומת אדם שרץ
יחף על בטון ,כך גם הסוסים צריכים בולמי זעזועים.

גם מזג האוויר משפיע .לחלק מהסוסים גשם לא מפריע,
שיפקח עליו גרם לכניסה של גופים קרימינליים לתחום .ב
לאחרים הוא מפריע מאד .גם שקיעה בחול מפחיתה הרבה
 1894התכנסה ועידה של בעלי האורוות העיקריים בענף בניו
מהמהירות .השאלה החשובה ביותר היא “כמה אנרגיה
יורק .המרוצים נוהלו מאז ביד ברזל עם חוקים ברורים ,ורוב
הולכת לאיבוד כתוצאה מבלימת זעזועים?” .ביומכניקה יכולה
השחיתות נעלמה.
לענות על שאלה זו.
סוגי המרוצים משתנים בין המדינות .יש שלושה סוגים
גורם נוסף שצריך להתחשב בו היא מידת ההתאמה בין
עיקריים :מרוץ במסלול מישורי ,קפיצה מעל מכשולים ,ומרוץ
מהירות המפרקים לבין המהירות הלינארית על המסלול.
עם מרכבות .מבחינה כלכלית החלק החשוב ביותר במרוצים
צורת התנועה של המפרקים אצל הסייחים יכולה לנבא את
הוא ההימורים .בשנת  2008הגיעו סכומי ההימורים בארה”ב
יכולות הריצה והמהירות שלהם כשיגדלו .לפעמים מוצאים גם
לבדה ל  115מיליארד דולר.
הבדלים בין תנועת המפרקים בשעות שונות של היממה ,וגם
הפופולריות של הספורט וההימורים בעקבותיו ידעו עליות זה עתיד להשפיע על הביצועים בעתיד.
וירידות בארה”ב לאורך השנים .ספורט המלוכה והאצילים
השוואת מהירות המפרקים למהירות הריצה אינה
הפך לספורט עממי.
שונה מהטכניקה הנהוגה כלפי רצים אנושיים .ביקשו ממני
מאות בשנים שאלו אנשים את עצמם“ ,מה גורם לסוס לחשב את המהירות של אצנים בתחרויות קדם אולימפיות.
אחד לדהור מהר יותר מהשני?” שאלה זו היא הלב של השאלה המתבקשת הייתה “איך אפשר להשוות את ריצתם
הביומכניקה כשמדובר בסוסים.
של אלופים אולימפיים מהעבר לריצתם של אלה בהווה?”.
ביומכניקה סוסית מתרכזת בעיקר במערכות הגוף ההשוואה בעייתית כי אי אפשר לחזור בדיוק על אותם תנאים
המכניות .אי אפשר לזהות הבדלים קטנים בצורת הריצה על שהיו אז .מה גם שחלק מאלופי העבר כבר לא איתנו.
ידי הסתכלות בעיניים או אפילו על ידי הילוך איטי בסרט .אי
אחת השאלות הייתה אם אפשר להשוות את ריצתם
אפשר לראות מהירות ,כוח ,ושינוי מקומות של מפרקים בלי של בן ג’ונסון וקארל לואיס לזו של ג’סי אוונס .אי אפשר
חישובים מכניים .צילום במצלמה מהירה מאד של סוס תוך כמובן לשים את שלושתם על אותו מסלול היום .אבל אפשר
כדי מרוץ יכול לאפשר מעקב אחר כל אלה .ניתוח הריצה להשוות את טכניקת הריצה של שלושתם על ידי ביומכניקה.
אחר כך יכול לבחון את אורך הצעד ,זווית הרגליים ,מצב ג’סי אוונס זכה ב 4מדליות זהב ושבר את השיא העולמי
המפרקים של הצוואר והכתפיים .חשוב גם לקחת בחשבון ב 100מטר ב  10.2שניות בברלין ב  .1936השיא שלו נשבר
את דגם תנועת הפרסות והתארכות הגוף.
רק אחרי  20שנה .השאלה הייתה אם אפשר להשוות אותו
ביומכניקה סוסית בוחנת גם את המצב היחסי של הגפיים
ותזמון הנחת הפרסות על הקרקע .החומר ממנו עשוי המסלול
חשוב גם הוא ויכול להיות קריטי ,לחיוב או לשלילה .מסלולי
המרוצים באמריקה עשויים ברובם מחול ,בעוד ביתר הארצות
רצים על דשא.

היום לאצנים שגמאו את המרחק הזה ב  9.9שניות או אפילו
מהר יותר .האצנים היום רצים על מסלול מלאכותי משופר ,יש
להם נעליים מיוחדות לריצה ובלוקים מיוחדים כדי להתחיל
את הזינוק .האם יש דרך למדוד את יכולת הריצה שלהם מבלי
כל העזרים האלה?

באד גרינספן ,המפיק הידוע של סדרת טלוויזיה על
חומר המסלול יכול להשפיע על הכוחות שמופעלים על
המפרקים של הסוס בזמן ריצה ,ועל ידי כך למנוע או להפחית המשחקים האולימפיים ,היה חבר שלי .אחד מסרטיו
את הסיכויים לפציעות .כשם שיש הבדל בין אדם שרץ עם המרשימים היה “ג’סי אוונס חוזר לברלין” ( .)1968הוא נתן
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ג’סי אוונס .אם משווים את הפרמטרים הקינטיים של שני
הספורטאים ,הרי שהם רצו באותה מהירות.
הייתי גאה ומאושר כאשר באד גרינספן בחר להעניק לי
את הפרס על שם אשתו המנוחה ,פרס קאפי  CAPPYב
.1991
הייתה לי הזכות לפגוש את ג’סי אוונס הגדול באחת
מאליפויות העולם באתלטיקה .רכשתי כבוד רב לו ולהישגיו
בחיים ועל המסלול .הוא הציג את עצמו בפניי ואמר כמה
שהוא מעריך את מחקריי בביומכניקה שהתפרסמו בכתבי עת
שונים .זה בהחלט הוסיף לי כבוד שהוא אהב את עבודתי .הוא
היה ספורטאי גדול ואדם נפלא.

אן ואני בטקס פרסי ה CAPPY

הסברתי למיסטר פולוק וצוותו במפגש על ארוחת הבוקר
שאני יכול לעשות אותו דבר גם עם סוסי מרוץ .ביומכניקה
יכולה לקבוע את מהירות המפרקים ,והיא זו שתקבע את
המהירות על המסלול .אנחנו יודעים שסוסים מתחרים על חול
רך כדי לצמצם ככל האפשר את הכוח שמועבר למפרקים
שלהם תוך כדי ריצה .אבל אפקט השקיעה בחול מאט את
מהירות הריצה של הסוס .אנרגיה הולכת לאיבוד כתוצאה
ממנגנון בלימת הזעזועים .פחות נזק למפרקים עולה בהפחתת
המהירות.

על כל הדברים האלה דיברנו בזמן ארוחת הבוקר הנפלאה
לי סרטי צילום מקוריים של ריצתו של ג’סי אוונס .באוסף שלי
בביתו של מיסטר פולוק .לאחר מכן הציע המארח שניסע
היו גם סרטי צילום של בן ג’ונסון וקארל לואיס.
למסלול לראות כמה מסוסיו.
כאשר אצן רץ ,המהירות נקבעת על ידי שינוי המקום של
שאלה אחרת שנשאלה הייתה מדוע המהירות במותניים
שלושה מפרקים ,הקרסול ,הברך ,והמותניים .חלק מהאנרגיה
הולכת לאיבוד בגלל המגע עם המשטח .חלק אחר נאבד בגלל משתנה באופן קיצוני בין האימונים בבוקר לבין המרוץ אחר
הצוהריים .במקרה אחד מדדנו הפחתה של  40אחוז בין
המפרקים .גורם נוסף
הגמישות של בולמי הזעזועים של
שניהם .לא היה לנו מושג מה הסיבה לכך.
הוא כמה זמן נמצא האצן באוויר תוך כדי המרוץ.
לאחר שביקרנו באורוות ,ראינו את הסוסים ופגשנו כמה
התמקדות בשלושת המפרקים שהזכרתי יכולה לאפשר
מאמנים ,חזרנו לביתו של פולוק לדון בצעדים הבאים.
השוואה בין רצים שונים ,גם כאשר התנאים אינם זהים.
באופן כללי ,מיסטר פולוק רצה לדעת אם נוכל למדוד את
עשינו ניתוח ביומכני לג’סי אוונס בהתבסס על הסרטים סוסיו ולקבוע למי מהם יש יותר פוטנציאל .הוא רצה מידע גם
שקיבלנו ממיסטר גרינספן ,מאולימפיאדת ברלין .מצאנו על סוסיהם של כמה ממתחריו .דיברנו על הרבה נושאים כולל
שהוא רץ באותה מהירות שרצו בן ג’ונסון וקארל לואיס ,הצעות לאימון ופרסות ,נוסף על הניתוח הרגיל של הריצה.
למרות שהם השיגו תוצאות טובות יותר .קארל לואיס זכה בשלב מסוים הוא הציע שנקבל אחוז מסוים מהרווחים ,אני
במדליית זהב ב  1984ומהירותו הייתה  9.99שניות .הוא דחיתי את הצעתו כי אנחנו אמורים לקבל תשלום נכבד על כל
השתמש בנעליים מיוחדות שלא פותחו עדין בתקופתו של ניתוח שנעשה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בחזרה באמהרסט הכנו אן ואני הצעה למיסטר פולוק.
הצענו שנעבוד בהתחלה על  12סוסים כפיילוט.
נבדוק את הפרמטרים הבאים:
1.זמן המגע עם הקרקע,
2.הזמן בו כל הרגליים נמצאות באוויר,
3.אורך הצעד,
4.היחס בין אורך הצעד והזמן באוויר.
שלחנו את ההצעה לפולוק והוא קיבל אותה והסכים.
עכשיו אנחנו והסוסים “מזנקים לתחילת המרוץ”.
במהרה גילינו שמעט מאד מחקרים נעשו על סוסי מרוץ.
רוב הידע היה מבוסס על ניחושים או מסורות .אבל כל
העצמים על כדור הארץ פועלים על פי אותם חוקי תנועה.
לכוחות שפועלים על ומופעלים על ידי הסוסים יש אותם
אפיונים פיזיקאליים כמו אלה שפועלים על כל גוף אחר.
מטרתנו בפרויקט הפיילוט הייתה למצוא ולאפיין את המדדים
המיטביים לפיהם יש לבחון סוס חדש ,לאמן סייחים וסוסים
בוגרים ,ולקבוע את הדרך הטובה ביותר למקסם את הכוח
שנוצר בזמן המרוץ.
אן ואני טסנו לפלורידה עם המצלמות והציוד הביומכני
הדרוש .במבט לאחור ,היינו בני מזל שטסנו ב  1980בטרם
החלו כל הבעיות הקשורות לבדיקות ביטחוניות לפני הטיסה.
לאחר מכן החלו הטיסות להידמות למסע אפי שהזכיר את
מסעו של יאנוס לגיזת הזהב.

פרס קאפי שהוענק לד”ר גדעון אריאל ב .1991
באותו זמן השתמשנו במצלמות מהירות מסוג פוטוסוניק
שהוצבו במקומות מחושבים בדייקנות .למרות שהן נחשבו
למתקדמות מסוגן בעולם ,מהירותן הייתה רק  500תמונות
לשנייה .במצלמות היה משלוב מנגנון למניעת טשטוש
התמונות עקב המהירות .באותם זמנים לא היו מצלמות
דיגיטליות ,והיה עלינו לחכות לפיתוח הסרט כל פעם כדי
לראות את התוצאות.
ראשית צילמנו את המסלול עם נקודות הייחוס .אחר כך
צילמנו את הסוס כשהוא רץ על המסלול עם סוס אחר .נוכחנו
לדעת שסוסי מרוץ רצים מהר יותר כאשר סוס אחר דוהר
לפניהם .צילמנו כל סוס משלושה כיוונים .כדי לזכור איזה
רצף תמונות מתייחס לאיזה סוס ,רשמנו מאפיינים שונים ,כמו
צבע החולצה של הרוכב.

הגענו למסלול המרוצים והתחלנו לארגן את הציוד .לצורך
העבודה היה עלינו לצלם את הסוסים וגם נקודות מסוימות
לאחר שצילמנו את כל הסוסים ,דיברנו עם מיסטר פולוק
בשטח בו רץ הסוס שנקראו נקודות ייחוס .נקודות אלה נדרשו והצוות שלו לגבי הניתוח הביומכני שנעשה בהמשך .חזרנו
לצורך כיול.
לאמהרסט לעבוד על התשובות לשאלות שעלו במהלך הדיון.
כל דבר צריך היה להיות מצולם על ידי שלוש מצלמות הבטחנו למיסטר פולוק שנחזור עם דוח מסודר מהר ככל
מזוויות שונות .היינו צריכים את זה כדי להזין את הנתונים אחר האפשר.
כך לתוכנה שידעה לעבד אותם לקורדינטות תלת ממדיות של
התהליך דרש זמן רב .ניתוח תנועת סוס מורכבת יותר
הסוס .זה פשוט כשמצלמים בני אדם .אבל אצל סוסים הצעד מניתוח תנועת אדם .לסוסים יש מפרקים רבים יותר והצעד
ארוך יותר והמצלמות צריכות לכסות שטח גדול יותר .בסוף שלהם ארוך יותר .היה עלינו לנתח כל סוס לפי תמונות שצולמו
משלושה כיוונים.
הצלחנו למקם את המצלמות בצורה נכונה.

328

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

מרכזי המפרקים של סוס גזעי
גורם נוסף היה המידה בה הסוס מתח את רגליו האחוריות
העבודה הייתה קשה ומסובכת יותר מכל מה שעשינו לפני
אחורה בזמן הדהרה .כתוצאה מכך הכוח שמופעל על הרגליים
כן.
הקדמיות כשהן נוגעות בקרקע היה גדול יותר .זה היה גורם
כאשר הדוח היה מוכן טסתי למיאמי עם התוצאות.
מעכב .כלומר :סוס מהיר לא מותח את רגליו אחורה בצורה
הסברתי שבחרנו ב  12סוסים כפיילוט כדי לאפיין את המדדים
ניכרת ,ומכין אותן לקראת הצעד הבא מהר ככל האפשר.
שיעזרו לנו לנבא את מהירותו של הסוס.
מרכיב קריטי היה “מיקום הרגליים הקדמיות” .הניתוח
כדי למקסם את המדד “זמן המגע עם הקרקע” צריך הסוס
שלנו הראה שהסוס משיג מהירות גבוהה יותר כאשר רגליו
להיות בעל פסיעה ארוכה ולשהות זמן קצר באוויר .שהות הקדמיות נוחתות בצורה כמעט אנכית על הקרקע .בזווית זאת
ארוכה באוויר נגרמת כאשר הסוס דוחף ברגליו את גופו כלפי כוח הבלימה או ההאטה קטן במיוחד.
מעלה יותר מאשר קדימה .כדי להגיע למהירות גבוהה צריך
ממצא נוסף היה שאצל הסוסים המוצלחים יותר הגוף
לצמצם ככל האפשר את התנועה של מרכז הכובד של הסוס
נשאר מקביל לקרקע .סוסים איטיים יותר הראו עליות וירידות
למעלה.
בזמן הדהרה ,כמו בנדנדה .זה גרם לבזבוז אנרגיה .ממצא זה
סוסים שמרכז הכובד שלהם לא עלה וירד הרבה בזמן היה מקביל למה שמצאנו במחקר אחר כשבדקנו רצים בריצת
הדהרה היו מהירים יותר.
משוכות .אלה שהצליחו לשמור על מרכז הכובד של הגוף
תופעה נוספת אליה שמנו לב הייתה “איחור הרגל באותו גובה פחות או יותר מעל הקרקע בזמן הריצה ,הם אלה
שניצחו במרוץ ברוב המקרים.
האחורית” .לאחר דחיפה עם הרגליים האחוריות ,ששלחה
הצגתי את הדוח לפני מיסטר פולוק וצוותו כשאני מגבה
את הסוס לאוויר ,הסוס המהיר היה אנרגטי יותר בהבאת
הרגליים האחוריות קדימה לקראת הצעד הבא .הסוס האיטי את הממצאים בגרפים ,תמונות והרבה חישובים.
עשה זאת לאט יותר ובמתינות .הזמן שלוקח לסוס להביא את
המטרה של הפיילוט הזה הייתה להציג את הטכניקות
רגליו האחוריות קדימה להמשך הריצה הוא אחד הגורמים והיכולות שלנו ולספק מידע רב ככל האפשר לאיש ולצוות
המאמנים שלו .היעדים העיקריים היו:
שקובעים את מהירותו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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1.לזהות מה הם המאפיינים של סוסי מרוץ מצטיינים
2.למקסם את המדדים שזיהינו
3.לאבחן את הסייחים המתאימים שיגדלו להיות רצים
מצטיינים
4.לפתח טכניקות אימון לביצועים אופטימליים.
בהתבסס על מחקר הפיילוט שעשינו ,מחקר ההמשך
יתמקד על מדידות ספציפיות וקביעות סטטיסטיות של מדדים
שונים של הסוסים שייחקרו .נעשה השוואה בין התוצאות
שנקבל לביצועים של הסוסים .הצענו טכניקת אימונים ומודל
לבחינת הסוסים בעתיד.
אין צורך לומר ,ההצעות שלנו התקבלו בשמחה על ידי
מיסטר פולוק וצוות המאמנים שלו .הם הבינו שזו הדרך
הנכונה עם פוטנציאל עצום להשיג תוצאות .מיסטר פולוק
התלהב במיוחד והבטיח שייצור איתנו קשר כשיוכל להתארגן
לניתוחים ביומכניים נוספים.

329

הגדול בשנת  300לפנה”ס .נוהל האימונים היה זהה לזה של
אנגליה במאה ה  .16היינו בשוק“ .ככה תמיד עשו את זה”
הייתה המנטרה של אימוני הסוסים.
אמרנו למיסטר פולוק שיש לנו כמה רעיונות ושנחזור אליו
עם הצעה .בנוסף ביקשנו ממנו שייפגש עם חברנו ד”ר אריה
סלינגר ,שהיה מאמן כדורעף ידוע ,אחד הגדולים בכל הזמנים.
הוא עבד אצלנו באותם הימים כמאמן נבחרת הנשים במרכז
בקוטו דה קאזה .היה לו תואר בפיסיולוגיה וידע רב באימון
שחקנים כדי להוציא מהם את המקסימום .האמנו שהוא יכול
לעשות אותו דבר עם סוסים.
הסברנו את זה למיסטר פולוק כאשר נסענו חזרה למיאמי.
הוא היה פתוח לכל הצעה שתשפר את ביצועי הסוסים שלו.
אני מאמין שזה היה האתגר הגדול היותר שלו .היה לו מספיק
כסף ועסקיו שגשגו יפה .כמו דון קישוט הוא חיפש תחנות רוח
נוספות להילחם בהן .אולי היינו אנחנו הסנשו פנשה שלו .הוא
סמך עלינו שנוכל לשפר את ביצועי הסוסים.

שבתי לאמהרסט והמשכנו לעבוד על הפרויקטים שהתרכזו
כשחזרנו למיאמי הכנו את הציוד לצלם בשלושה מסלולי
בהולכי על שתיים .שלושה שבועות אחר כך התקשר מיסטר מרוצים.
פולוק .הוא הציע שנעריך סוס אחד מיוחד ונשווה אותו לסוסים
היינו צריכים בין היתר לאסוף נתונים במקום שהוא בדרך
שלו .הוא יארגן את כל הדרוש ,כולל רישיון לצלם במסלולי
כלל סגור לקהל .עם זאת ,היה עלינו להציב את המצלמות
המרוצים .הסכמנו להצעתו וטסנו שנית למיאמי.
באזור נרחב כדי שנוכל לצלם רצף של צעדים .כדי לצלם סוס
כאשר הגענו הוא לקח אותנו לסיור בחווה שלו .החווה בדהרה במלוא מהירותו צריך טווח של  20מטרים כדי לכסות
נמצאה בלב גבעות ירוקות מעוגלות ופסטורליות .בכל את כל התנועה .צריך לצלם את הטווח הזה בשתי מצלמות כדי
השטחים המגודרים היו סוסים .היו חלקות מיוחדות לסייחים שנוכל ליצור תמונה תלת ממדית .אחת המסקנות מהפיילוט
ואימותיהם ,וחלקות אחרות לסוסים שרעו באחו ,מתעלמים הייתה שצריך שטח גדול יותר מה שחשבנו בהתחלה .מיסטר
מהאנשים שעמדו לאורך הגדרות .מיסטר פולוק וצוותו לקחו פולוק יכול היה לספק את כל צרכינו בנושאי הצילום במסלולים
אותנו לסיור דרך המתבנים ,הדירים ,מעגלי האימונים ומסלולי בפלורידה ובניו ג’רזי.
הריצה .זה נראה כמו כוורת רוחשת פעילות ללא הרף .אן ואני
מיסטר פולוק ביקש שנעשה את אותו ניתוח ביומכני
היינו מוקסמים.
לסוס שהיה שייך לחבר שלו ,מיסטר הארי מאיירהוף .סוס זה
לאחר הסיור ישבנו לדבר על פרטי הפרויקט .מאחר והיינו נחשב על ידי מביני דבר לסוס הטוב ביותר בזמנו .כדי לצלם
בחווה ,שאלנו על הכנת “הסוסים הספורטאים” .היה לנו ידע אותו נסענו למומות’ פארק בניו ג’רזי.
על אימון והזנה של ספורטאים אנושיים .היינו מסוקרנים כיצד
לאחר שצילמנו כמה זינוקים מרשימים וקטעי ריצה
עושים זאת עם ספורטאים על ארבע רגליים.
ודהרה ,חזרנו אן ואני לאמהרסט כדי לעבד את הפילם .זה
התשובות לשאלות אלו היו מעבר ליכולתנו לדמיין.
לקח יותר זמן מהזמן שהיה דרוש לנו לפיילוט ,כי היו שאלות
גילינו שהאימון מבוסס על מסורת עתיקת יומין .הם נוספות שהיינו צריכים לענות עליהן .אן טענה שהיא כבר
האכילו את הסוסים באותו מזון שאכלו סוסיו של אלכסנדר פוזלת וכמעט משוגעת מרוב העבודה ,כי לסוסים היו המון
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מסלול המרוצים היאלה במיאמי
מפרקים שצריך היה לסמן למדוד אותם .אני יודע למה היא
התכוונה כי לקח לנו פי ארבע זמן לנתח את תנועת הסוסים
בהשוואה לניתוח רצים אנושיים .בכל מקרה ,הצלחנו בסוף
להשלים את הניתוח.
טסתי בחזרה למיאמי והדגמתי את התוצאות לפני מיסטר
פולוק וצוות המאמנים שלו .הם הכירו כבר את התהליך של
הניתוח הביומכני ולכן היה עלי להראות להם רק את התוצאות.
חילקנו את הסוסים לשלוש קטגוריות כלליות:
1.הסוס הטוב ביותר היה הסוס של מאיירהוף.

התוצאות של המחקר הוצגו בארבעה פורמטים .בראשון
הייתה תצוגת תנועתו של כל סוס כשהוא רץ משמאל לימין
על גבי הדף .דוגמה אחת כזאת מוצגת בעמוד הבא .הקווים
מחברים את המפרקים של גוף הסוס ולכן מייצגים את תנועת
העצמות ולא את תנועת קווי המתאר החיצוניים של הגוף.
הראש מיוצג על ידי קו בודד מהנחיריים לאוזניים והוא אינו
מחובר לגוף.
הפורמטים למצגת שהוכנה למיסטר פולוק כללו :גרפים
של תנועת מרכזי המפרקים ,גרפים “ ”X-Yשל הנתונים
הביומכניים ,וניתוח התנועה.

דיווחנו על הגודל האבסולוטי של הנתונים ועל האחוזים
2.סוס שרץ על מסלול דשא (ומאוחר יותר נפצע) –
שלהם כחלק מהפסיעה המלאה .האחרון היה שימושי כדי
קלייטון דלאני
להשוות את הריצה של אותו סוס במהירויות שונות .ניתוח
3.סוסים שהיו בבעלותו של פולוק – מידנייט מיסטיק,
התנועה הוא סיכום טוב כי הוא מתייחס ישירות ליעילות
ארקנזס בב ,וג’נטל נייט.
ההנעה של הסוס על המסלול .כדי להבין טוב יותר איזה גורם
הכנו דוח מקיף למיסטר פולוק .אנחנו מביאים פה רק את הופך סוס אחד למהיר מאחר צריך לבדוק יחסים מורכבים
יותר בין מפרקי הגוף השונים והגפיים ,במיוחד בעת התאוצה.
עיקריו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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“ספקטקולר ביד” ,הסוס של מיסטר מאיירהוף ,היה בעל היה כמו של ארקנזס בב .יכול להיות שזה קשור למצע הדשא.
משך הפסיעה הארוך ביותר וכן אורך הפסיעה הגדול ביותר ,אבל הייתה לו גם בעיה בכתף ,וזה גרם לו כנראה לפסיעה
מה שגרם לו להיות בעל המהירות הממוצעת הגבוהה ביותר קצרה ומהירות נמוכה ,יחסית.
בקבוצה .למרות זאת היו סימנים ברורים לכך שהוא לא מגיע
בהשוואת זמן המגע עם הקרקע לעומת הזמן באוויר
למהירות המקסימלית שהוא יכול .מבין שני הסוסים של
של רגל אינדיבידואלית ,הרי שמידנייט השיג את זמן המגע
מיסטר פולוק ,מידנייט מיסטיק הציג את המהירות הממוצעת
הקצר ביותר (במשך הזמן ובאחוזים) בין כל הסוסים .הגורם
הגבוהה ביותר ואחריו ארקנזס בב ,למידנייט הייתה פסיעה
קצרה יותר ומשך הפסיעה אף הוא היה קצר יותר בהשוואה המכריע ביכולתה של החיה ליצור דחיפה חזקה הוא מבנה
לארקנזס בב .זה היה צפוי בהתחשב בכך שמידנייט היה סוס הרגל וחוזק השרירים שלה .נראה היה שמידנייט היה קרוב
קטן יותר .נראה היה שארקנזס בב לא רצה במהירות המרבית יותר לגבול הפיסיולוגי שלו בהשוואה ליתר הסוסים .כנראה
שהוא רץ קרוב מאד למהירותו המקסימלית.
שלה .עובדה זו אושרה מאוחר יותר על ידי מאמנו.
אם כל הסוסים היו מצליחים לצמצם את זמן המגע
קלייטון דלאני היה יוצא דופן כי הוא רץ על דשא בעוד
האחרים על חול .לכן אי אפשר לעשות השוואה אמיתית עם הקרקע של הרגליים שלהם ,הם היו יכולים להגביר את
במהירויות .קלייטון היה בעל פסיעה קצרה ומשך הפסיעה מהירותם ב  .10%במקרה כזה ארקנזס בב הייתה רצה מהר
הכנה לאיסוף נתונים על סוסים גזעיים
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גם כאן ,ספקטקולר ביד הראה את משך השהייה הארוכה
ביותר באוויר ,באופן מוחלט ובאחוזים .זאת כנראה בזכות
רגליו האחוריות החזקות .קלייטון הראה ריחוף קצר ואחוזים
נמוכים של הגעת יתר .ארקנזס הדגימה הגעת יתר טובה וזמן
קצר באוויר .עם דחיפה חזקה יותר ומהירות גדולה יותר היא
הייתה יכולה להאריך את הריחוף .מידנייט הוכיח כבר קודם
דחיפה חזקה (זמן קרקע קצר) ,וכל שיפור יכול לגרום לו
לריחוף ארוך יותר.

מסלול המרוצים במומות’ פארק

כל זה מתייחס למרכיב האופקי של התנועה .צריך
להתחשב גם במרכיב האנכי .זה יוסיף מידע לגבי איך כל אחד
מהסוסים מנצל את הגפיים שלו במשך הריצה .הדגם הכללי
עבור תנועה של כל רגל הוא זהה:
1.מגע בקרקע ומיד אחריו הרמה מהירה של הפרסה

ממידנייט ,קלייטון קצת פחות ממידנייט ,וספקטקולר היה
נשאר המוביל ,עם  10%מהר מארקנזס בב.

2.תנועה קדימה של כל רגל שבמהלכה גובה הפרסה
מעל הקרקע יכול להשתנות

גורם נוסף שיש להתחשב בו הוא ה .overreach
(“הגעת יתר”) .זהו המרחק בין נקודת ההנחה של הרגל
הקדמית על הקרקע לנקודה בה פוגעת הרגל האחורית של
אותו צד בקרקע .מובן שגודל זה הוא ביחס ישר למהירות
הסוס .אבל ,כשמסתכלים על האחוזים של אורכו של גורם
זה מתוך משך הפסיעה ואורכה ,רואים שיש מקום להשוואה.
הגעת יתר ארוכה מעידה על רגליים אחוריות חזקות ושרירים
גדולים בחלק האחורי של הסוס .ספקטקולר ביד מראה שוב
פעם עליונות עם הגעת יתר ארוכה ואחוז גבוה של הגעת יתר
כחלק מאורך הפסיעה ,בהשוואה ליתר הסוסים.

3.הורדה מהירה של הפרסה
4.מגע בקרקע

בתוך הדגם הכללי הזה נרשמו כמה הבדלים .מידנייט
הדגים דרגה גבוהה של סימטריה של הרגליים האחוריות
והקדמיות .כמו כן ,הגובה המרבי של כל הרגליים היה כמעט
זהה .ארקנזס הראתה סימטריה בין שתי הרגליים הקדמיות.
לא הייתה סימטריה בין שתי הרגליים האחוריות .ספקטקולר
הראה חוסר סימטריה מוגזם בין רגליו הקדמיות .רגל אחת
התרוממה לגובה  51ס”מ והשנייה הגיעה רק למחצית הגובה
הזה .זה רומז על העדפה של רגל אחת על פני השנייה ,אולי
גורם אחרון היה “זמן הריחוף” ,אותו פרק זמן בו אין כתוצאה מכאב או חוסר נוחות .קלייטון לא הרים גבוה את
הסוס נוגע בקרקע .נראה שזה ברור שצריך לצמצם את הזמן רגליו ,אולי כתוצאה ממצע הדשא .הייתה סימטריה בתנועת
הזה ככל האפשר ,כי בשלב זה אין הסוס יכול לדחוף את עצמו רגליו הקדמיות ,וסימטריה פחותה ברגליו האחוריות.
קדימה .עם זאת ,זמן ארוך באוויר מעיד על דחיפה כלפי מעלה
בנוסף על כך התייחסנו גם לתנועת חלקי גוף עיקריים
ולא כלפי כיוון הריצה.
תוך כדי הפסיעה .אצל כל הסוסים נראה היה שהראש –
למרות זאת ,יש כמה היבטים חיוביים להימצאות ארוכה אף עד אוזניים – מראה את התנועה האנכית הגדולה ביותר
באוויר .אחד מהם זה היכולת להביא את הרגליים האחריות והכתפיים – את הקטנה ביותר .מידנייט וקלייטון הראו תנועה
קדימה כדי להתכונן לדחיפה החזקה בקרקע בצעד הבא .השני אנכית גדולה בגב ,בעוד ארקנזס הראתה תנועה קטנה יותר.
הוא שדחיפה חזקה במיוחד ,כלומר כוח רב במגע בין הפרסות הפחתת התנועה האנכית של חלקי גוף כבדים מצמצמת את
והקרקע ,מצמצמת את זמן המגע עם הקרקע ומגדילה את התנועה של מרכז הכובד ומכאן חוסכת באנרגיה ומעלה את
היעילות.
השהות באוויר.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מחקר זה הראה שאפשר למדוד פרמטרים שונים בצורה
כמותית באמצעות השיטות שלנו .מעבר לכך ,מדידת הבדלים
יכולה לתרום להגדלת מהירות הריצה של הסוסים ושל יעילות
התנועה באופן כללי .המחקר הראה גם שאפשר להשוות
סוסים מסוימים לסוס אחר ,שנחשב לאידיאלי מבחינת יכולת
הריצה שלו ,ולקבוע איזה סוס מגיע למקסימום היכולת שלו
ואיזה אפשר לאמן כדי שיתקרב למהירותו של האלוף.
אין ספק שהמחקר הצליח יפה והשיג את מטרתו.
בנקודה זו המלצתי שנמשיך בשיטות אלו כדי לבחור
את הסוסים בעלי הפוטנציאל הטוב ביותר וכדי לאמן בצורה
נכונה את הסוסים הקיימים ,על מנת להגיע לתוצאות מרביות.
מיסטר פולוק והמאמן הראשי שלו חשבו שזו הצעה טובה.
החלטנו שנעבוד גם עם אריה סלינגר כדי לקבל כמה נקודות
מבט חדשות על נוהלי אימונים.
היה סיפור מעניין שקרה תוך כדי הפרויקט .הסיבה
הייתה האישיות השונה של כל אחד מהסוסים .למדנו כבר
שחלק מהסוסים היו רצים מחוננים והצליחו במרוץ טוב יותר
מהסוסים האחרים .אבל גם הטובים ביותר לא זנחו את יצר
העדר שלהם ,והעדיפו להימצא עם סוסים אחרים על פני חיים
לבד בתנאי לוקסוס .סוסים הם כמו בני נוער ,הם אוהבים
להימצא עם אחרים הדומים להם וחושבים כמוהם.

מסיבה זו ,כל סוס צריך שיהיה לו “חבר” ,לרוב סוס אחר.
אם אין סוס זה יכול להיות חמור ,עז ,כלב או אפילו תרנגול.
לג’נטל נייט ,הסוס שהיה שווה מיליון דולר והיה בבעלותו
של מיסטר פולוק ,היה חבר פוני .זה לא היה ממש פוני ,אלא
סוסה זולה בהשוואה לסוס היקר שהיה בחברתו .במקרה זה,
שמה של הפוני היה ארקנזס בב והיא וג’נטל נייט היו בלתי
נפרדים.
בבוקר שבו רצינו לצלם את ג’נטל נייט הגענו למסלול
בשעה  .5המטרה הייתה לצלם את הסוסים במרוץ הבוקר.
ביקשנו מהמאמן שיגרום לסוס לרוץ הכי מהר שאפשר לפני
המצלמות שהצבנו .הוא הסביר לנו שהכי טוב שיהיה סוס
נוסף לפניו ,כדי שינסה להשיג אותו .הוא הציע שניתן לארקנזס
בב לרוץ לפני ג’נטל נייט .לא התווכחנו כמובן .המומחיות
שלנו הייתה ביומכניקה של תנועה ,והמומחיות שלהם הייתה
איך לגרום לסוסים לדהור מהר .באותו בוקר צילמנו את שני
הסוסים תוך כדי מרוץ .שניהם עברו לפני המצלמות שלנו.
אן חזרה לאמהרסט כדי לעבד את הנתונים .הייתה לה
הרבה עבודה שדרשה לוח זמנים צפוף .באותם ימים כל תהליך
הפיתוח של סרטי ה  35מ”מ היה איטי .ברגע שהיא סיימה
לעבד ולנתח קטע של סרט היא שלחה אותו אליי לפלורידה.
חלק מהתוצאות הראשונות היו של ספקטקולב ביד ,ג’נטל נייט

תרשים המראה את תנועת מפרקי הסוס בזמן ריצה

http://arielnet.com/ref/go/4015
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“בבקשה אל תגרום לי לחזור על כך ,לכל סוס יש 32
מפרקים 75 ,תמונות לצפות בהן ,ויש כיוונים של שלוש
מצלמות .זה לוקח כל כך הרבה זמן וזה קשה בצורה שלא
תאמן כי האור בחלק מהתמונות היה מעומעם .אתה זוכר
שצילמנו בשעת בוקר מוקדמת”.
הסכמתי לחלוטין עם אן ,ידעתי כמה היא מקפידה על
הדיוק בעבודתה .מצד שני ,מיסטר פולוק הוא זה שמשלם את
החשבון ואנחנו צריכים לשכנע אותו כדי שירצה גם בעתיד
לעבוד איתנו .אן הסכימה לחזור על בדיקת כל התוצאות עבור
שלושת הסוסים.
לאחר כמה ימים היא שלחה את התוצאות החדשות .הן
היו דומות למדי לתוצאות הקודמות .מלבד ספקטקולר ביד,
ארקנזס בב הייתה הטובה ביותר בין הסוסים שבחנו .מיסטר
פולוק בדק שוב את התוצאות .הוא היה מאוכזב מכך שדווקא
הסוס שעלה לו כל כך הרבה כסף משיג תוצאות פחות טובות
מבת לווייתו שעלתה כל כך מעט.
לאחר שראה את התוצאות החליט מיסטר פולוק להכניס
המחקר של פולוק – ניתוח סוסי מרוץ
http://arielnet.com/ref/go/4041
את ארקנזס בב למרוץ ,למרות שלא היה לה ניסיון רב בתחום.
הוא מצא מרוץ ושילב בו אותה .ההימורים היו  70ל  1כנגדה.
והסוסה שנלוותה אליו ,ארקנזס בב .כאשר הגיעו התוצאות
מיסטר פולוק החליט להמר עליה ,אבל עשה זאת בלאס וגאס.
הראיתי אותן למיסטר פולוק.
“אני רוצה להיות אלמוני כדי שאם אפסיד החברים שלי
כמובן שהתוצאות המרשימות ביותר היו של ספקטקולר בפלורידה לא יצחקו עלי”.
ביד .הסברתי לו מה הם המאפיינים שעושים את הסוס הזה
עם הימור של  70ל  1נגדה ,מיסטר פולוק הימר על
כל כך מתאים לשמו( .מרהיב ,מרתק) .לאחר מכן התרכזתי ארקנזס בב ב  10,000דולר .אני חושב שעצרתי את נשימתי
בארקנזס בב והופתעתי לגלות שהייתה לה מהירות מדהימה כל המרוץ .ידעתי שכל מה שיש לה זה כישוריה הטבעיים.
והיא הציגה מאפייניי ריצה כמעט זהים לאלה של ספקטקולר אבל הייתי צריך להאמין יותר ביכולת הניתוח הביומכני
ביד! התוצאות של ג’נטל נייט היו הרבה פחות מרשימות .שלנו .היא נצחה במרוץ בהקדימה את המתחרים בחמישה
מיסטר פולוק לא האמין ,וטען שכנראה אן עשתה טעות או אורכי גוף ,והעשירה את מיסטר פולוק ב  700,000דולר.
מיד התקשרתי לאן וצהלנו משמחה על ניצחונה של ארקנזס
חישבה לא נכון.
בב .הרגשנו שקיבלנו אישור לתהליך הביומכני שלנו .סיבה
התקשרתי לאן ואמרתי לה שהיא עשתה טעות עם הפוני,
נוספת שגרמה לנו לשמוח הייתה שעזרנו לאנדרדוג ,שאיש
ארקנזס בב .היא נשמעה סקפטית ומתוסכלת ואמרה שהיא לא האמין בו ,לנצח.
תמיד מאד מקפידה על הפרטים ,ולא יכול להיות שטעתה.
דבר נוסף ששמתי לב אליו ,אולי מפני שאני רגיל לעבוד
“אני מאמין לך” ,אמרתי“ ,אבל מיסטר פולוק לא יודע עד עם ספורטאים אנושיים שרצים על מסלולים מלאכותיים,
כמה את מדייקת ,ולכן הוא דוחה את התוצאות .כדי לשכנע שהסוסים איבדו מזמנם בגלל השקיעה בחול .מבחינה
היסטורית ,מסלולי מרוץ סוסים היו עשויים מעפר ,דשא או
אותו יהיה עלינו לחזור על הניתוח”.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הצעה אחרת הייתה לעשות תרגילים במים .היתרונות של
מחומרים סינתטיים .העפר הוא הפופולרי ביותר כי קל יותר
לקבוע עליו מי ניצח במרוץ .דשא עדיף לרגלי הסוסים כי הוא תרגילי שחייה לסוסים הם:
בולם זעזועים טוב יותר .חומרים סינתטיים נמצאים בשימוש
1.יש פחות לחץ על העצמות והמפרקים כי המים
שנים אך הגיעו לארה”ב רק לאחרונה.
נושאים חלק גדול ממשקל הגוף.
מסלולי עפר קלים לטיפול והם זולים יותר .אפשר להפכם
לרכים יותר על ידי תוספת קצץ אורנים או קש .סוסים נוטים
להחליק במקצת על עפר ,אבל זה עדין עדיף על דשא .לסוסים
יש יכולת לשנות או להגביר מהירות על עפר ,דבר שאינם
יכולים לעשות על דשא .העפר לא מספק בולם זעזועים טוב.
רגלי הסוסים דקות יחסית ועליהן לשאת גוף כבד מאד .יחד עם
זאת העצמות של הרגל אינן חזקות ושברים יכולים לקרות גם
בריצה על אדמה רכה.
בדקנו גם את התגובה השונה בין ריצה על אדמה יבשה
לריצה על אדמה רטובה או בוץ .נראה שסוסים מעדיפים סוג
אחד על פני השני .הצעתי למיסטר פולוק שננסה להחליף
את הפרסות של הסוסים בפרסות רחבות יותר עשויות
מפוליאוריטן .זה ירחיב את שטח המגע של הרגל עם הקרקע,
כמו שסנפירים מגדילים את שטח הפנים של רגלי השחיינים.
זה היה חוקי ועד כמה שידענו ,איש לא חשב על זה קודם .הכנו
את הפרסות בבית חרושת מיוחד וניסינו להלביש אותן על
כמה סוסים .כולם שיפרו את מהירותם בשנייה אחת לפחות
ללא קשר לסוג המשטח עליו רצו.
אירגנו גם ביקור של אריה סלינגר בחווה של מיסטר
פולוק .הגבעות מסביב היו ירוקות ומזג האוויר היה חם ולח
כרגיל .מיסטר פולוק והמאמנים עשו לאריה סיבוב בחווה
והראו לו את המתבנים ,מתקני האימונים וחצרות התרגול.
ישבנו לדון בכמה אסטרטגיות אימונים שחשבנו שיעזרו
לנו לפתח סוסים בריאים ,חזקים ומהירים יותר .מאחר ואן,
אריה ואני באנו מרקעים שונים ,כל אחד מאיתנו הגיש הצעות
שונות.

2.הסוסים יכולים לשפר את חוזקה של המערכת
הקרדיו-וסקולרית שלהם מבלי לרוץ על הקרקע.
3.השחייה מהווה שיטת אימונים שדומה לריצה על חול
רך
4.שיטה זו מפחיתה את הסיכוי לפציעות ומחישה
החלמה מפציעות קיימות.
מאחר ואריה היה מאמן ספורטאים בעל ותק בכל העולם,
והיה בעל תואר אקדמאי בפיסיולוגיה ,ועמד הראש צוות
המאמנים של נבחרת הנשים האולימפית בכדור עף ,הוא היה
בקי באימון ספורטאים ,כולל כאלה שהולכים על ארבע .בנוסף
לתרגילים במים הוא הציע אסטרטגיה יומית שונה במטרה
לפתח סיבולת ושיווי משקל .הטכניקה הזאת הייתה מומלצת
כדי שהסוסים יהיו מאותגרים גם מנטלית ,לא רק פיזית.
אריה התעניין גם במזון ובזמני הארוחות .ההמלצות שלו
כללו מנת חלבון מספיקה במשך זמן פיתוח הגוף וההחלמה
מפציעות .בזמן המרוץ הוא דגל בטכניקה שהייתה מוכרת
בשם “העמסת פחמימות” ,שפירושה היה עודף פחמימות
והפחתה של חלבון ביום המרוץ.
הוא למד שביום המרוץ הסוסים אוכלים מוקדם בבוקר,
והארוחה הבאה היא רק אחרי המרוץ .אריה התעקש שהסוס
צריך לקבל חטיף עשיר בפחמימות לפני המרוץ .אחרת הוא
יהיה כמו מכונית מרוץ שנוסעת בלי דלק .דמיינו את הפתעתנו
כשנאמר לנו שאסור לתת לסוס אוכל לפני המרוץ אחרת הוא
התפוצץ!
אריה שאל“ ,למה אתה מתכוון ב”התפוצץ?”

המאמן התעקש שהקיבה של הסוס תתפוצץ בזמן המרוץ
כדי לשפר את חוזקם של הסוסים הצענו שהם ירוצו לשני אם הוא יקבל אוכל קודם .איש לא ראה אף פעם אירוע כזה,
הכיוונים בחצר המעגלית .זה יאפשר לשרירים משני צידי אבל זה היה מקובל על כולם שזה מה שעתיד לקרות.
הגוף להתפתח בצורה שווה ולכן – יאפשר שיווי משקל טוב
שוחחנו על כך עם מיסטר פולוק והוא הסכים שננסה את
יותר .אם צד אחד יהיה חזק מהשני זה יכול להוביל בהמשך זה על סוס אחד .לאחר שניתן לסוס אוכל לפי הדגם המוצע
במשך כמה חודשים ,הוא נכנס למרוץ .הוא קיבל את חטיף
לפציעות.
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כמה תוצאות גרפיות של ספקטקולר ביד
http://arielnet.com/ref/go/4017

הפחמימות שעתיים לפני המרוץ ,הבטן שלו לא התפוצצה גמישות מחשבתית וחסרי נכונות לשמוע רעיונות חדשים .אני
מקווה שהיום המצב השתנה ,לטובת הסוסים.
והוא סיים במקום טוב בהרבה מזה שהיה צפוי לסיים.
המשכנו לעבוד עם מיסטר פולוק ועשינו ניתוחים
אבל רוב ההצעות שלנו נתקלו בחוסר אמון מצד המאמנים ביומכניים להרבה סוסים .הערכנו סוסים חדשים וסייחים
והמגדלים .אני בטוח שאחרי שעזבנו הם חזרו לשיטות שעמדו למכירה .לבסוף ,עבודתנו עם הסוסים והצלחתנו
הרגילות .ענף סוסי המרוץ היה כלוא בתפיסת עולם מיושנת התפרסמו ברבים .היו בעלי סוסי מרוץ אחרים שלא אהבו את
והתנהל כמו גילדה מימי הביניים .האנשים היו שמרנים ,חסרי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מה שעשינו .פעם חזרנו לחדרנו במלון בתום יום עבודה וראינו
שכל המצלמות שלנו היו מנופצות .על המיטה מצאנו פתק:
“הברכיים שלכם הן הבאות בתור!”

קבוצה אחרת הייתה של הילארי קלינטון והסטודנטים
שלה .בהכנות לאולימפיאדה בברצלונה ב  ,1992היא
השתמשה בשיטות שלנו כדי לנתח את ריצתם של הסוסים
שהיו אמורים להשתתף בתחרויות .תיאמנו עם הילארי את
אופן הצבת המצלמות כדי לאסוף נתונים לשיטת הניתוח
שלנו.

בלי קשר לאזהרה ,שלא ידענו עד כמה היא אמיתית ,הבנו
שהעיסוק בסוסי מרוץ קצת גדול על העסק הקטן שלנו .עבדנו
עם מיסטר פולוק והוא יכול היה להעריך את התרומה הענקית
באולימפיאדה עצמה היו הרבה מצלמות שפעלו כדי
של הביומכניקה ושל עבודתנו לעסקי סוסי המרוץ .הצטערנו
להפסיק את יחסי העבודה שלנו אתו .זה היה מרתק ומעניין ,לספק צילומים לרשתות הטלוויזיה .אבל היו גם מצלמות
אבל חיכו לנו בבית הרבה פרויקטים נוספים שהפסקנו באמצע אחרות במגרשי מרוצי הסוסים ,שהיה להן תפקיד אחר.
בגלל הפרויקט המיוחד הזה.
אלה היו מצלמות שצילמו את הסוסים לצורך ניתוח
היו קבוצות נוספות שהיו מעוניינות בעבודתנו בתחום ביומכני .הילארי קלינטון והסטודנטים שלה ניסו לענות על
זה .חלק מהן היו אוניברסיטאות שהשתמשו בשיטות שלנו השאלה “האם יש לסוס מאפייני ריצה מסוימים שהם חיוניים
לצורך ביצוע מושלם?”
למחקרים וטרינריים.
מהמאמר של הילארי קלינטון
http://arielnet.com/ref/go/1214
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מאמר שהתפרסם בכתב העת של שחקני הפולו
http://arielnet.com/ref/go/1215

בשיתוף עם כמה מדענים מספרד ,צילמה קלינטון את
הסוסים בשניים מהביצועים הקשים ביותר בתחרות :ריצת
טרוט על המקום ,וריצת טרוט איטית תוך הרמה מוגזמת של
הרגליים .בתחרות האולימפית חייבים הסוסים גם לבצע את
המטלות האלו במרכז הזירה ,וזה קובע  25%מהציון הסופי.
שלוש מצלמות הוצבו בשולי הזירה כדי לצלם את הצעדים
של הסוסים בזמן הביצוע המסובך.
גב’ קלינטון צילמה גם סוסים תוך כדי קפיצות מעבר
מכשולים .אחרי שצילמה כל אחד מהשלבים של הריצה
אל המכשול ,הזינוק מעליו והנחיתה אחר כך ,היא דיווחה
שהצעד החשוב ביותר שקובע את הצלחתו של סוס אחד על
פני מתחריו הוא הצעד הראשון שהוא עושה אחרי מעבר
המכשול ,כשהוא מתחיל לרוץ לכיוון המכשול הבא.

יש עדין כמה שאלות ללא תשובה לפני שניתוח תנועה
יוכל לקבוע בצורה רוטינית מי הם הסייחים שיהיו אלופים
אולימפיים בבגרותם .ברור שאימון ממושך יכול לשפר הרבה.
לא סתם אומרת המורה לפסנתר מיליון פעם ש”אימון יוצר
מושלמות” .אימון ממושך הופך סימנים על הנייר לקואורדינציה
נוירו-מוסקולרית (עצבית -שרירית) של אצבעותיך .יש עוד
דרך מדעית ארוכה כדי לקבוע אם אצל סוסים זה גם ככה.
החוקרים רק מגרדים את פני השטח כדי להבין עד כמה
מאפייני הריצה של הסוסים משתנים במשך הזמן כתוצאה
מאימון ו/או מהתבגרות ואילו מאפיינים הם המנבאים
הטובים ביותר את ההצלחה בענפי ספורט מסוימים .הביצוע
הסופי הוא לא סך הכישרון המולד של הסוס והשיפור שנעשה
על ידי האימון .גם היכולות של המאמן ושל הרוכב משחקות
פה תפקיד ,אופיו של המשטח עליו רץ הסוס ,מצב בריאותו
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מנקודת מבט כמותית גב’ קלינטון הציעה שהשאלה
“האם הסוס הזה צולע?” צריכה להיות מנוסחת אחרת“ :עד
ניתוח של הינף היד במשחק הפולו
http://arielnet.com/ref/go/2797
כמה צולע הסוס הזה?” צילום או סרטון יכולים לענות על
הכללי של הסוס ,והישות החמקמקה שאינה ניתנת למדידה ,השאלה הזאת .לפי הצילום אפשר לעשות השוואה עם סוסים
אחרים או עם אותו סוס בזמן אחר.
הלב.
עם כל זה ,ניתוח הריצה מבטיח רבות בניבוי הביצועים.
אם ההשוואה נעשית בין הסוס שלך לסוס סופר סטאר ,בין
גף אחד לשני ,בין ביצוע לפני ואחרי ,או כל השוואה אחרת,
זה ברור :ניתוח הריצה הוא לא פולשני (לא מחברים חוטים
לסוס או חיישנים לעורו) וגמיש (אתה יכול לבחור היכן להציב
את המצלמות).
הניתוחים הביומכניים של קלינטון יכולים לעזור בתחומים
נוספים .היא הציעה שניתוחים כאלה לסוסים שמחלימים
מפציעה יכולים להראות עד כמה הטיפול הצליח.
בקצה אחד של הספקטרום של ניתוח הריצה נמצאים
הסוסים המחוננים .היכולת שלהם לנוע מהר יותר ובצורה
חסכונית יותר מאשר המתחרים שלהם היא שמבדילה בינם
לבין הסוסים האיטיים יותר .סופרסטארים מופיעים לעיתים
רחוקות ,אבל כשזה קורה ההבדל בינם לבין האחרים יכול מיד
להיות בולט לעין ,כמו במקרה של ספקטקולר ביד .היתרון
הגדול של הניתוח הביומכני הוא שאפשר לזהות סוס טוב גם
בלי פרוצדורה פולשנית או בדיקה של ייחוס אבותיו.

עסקנו גם בתנועת ההינף של שחקן הפולו בזמן המשחק,
ותרמנו לעיצובו של מחבט הפולו .גם פרויקט זה נעשה
בפלורידה .השאלה ששאלנו הייתה קשורה למחבט הפולו,
ה”מאלט” .התוצאות שקיבלנו היו מפתיעות כי גילינו
שהרוכב מכה למעשה בקרקע מאחורי הכדור במקום בכדור
עצמו .זו הייתה תופעה דומה לזו שמצאנו בהוקי קרח .באופן
עקרוני ,שני סוגי ספורט אלה יוצרים מצב שבו הם “טוענים”
את המקל או המחבט באנרגיה שמשתחררת כאשר המחבט
מכה קדימה .משהו דומה קורה כשמקישים באצבעות .גילינו
שהאצבע האמצעית המקישה ,מחבט ההוקי ומחבט הפולו
עושים שימוש באותה טכניקה.
לסיכום ,באותה שיטה בה השתמשנו כדי למקסם את
ביצועיהם של סוסי מרוץ השתמשו אצל סוסים שהתחרו
באולימפיאדה כדי להשיג מדליות זהב .לפני כן עבדנו רק
עם ספורטאים על שתיים ,מלבד הפרויקט של הקופה דייזי.
בהתנסות זו בעבודה עם סוסי מרוץ הדגמנו פעם נוספת את
המוטו שלנו“ :אם זה זז אנחנו יכולים למדוד את זה”.
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פרק  :16מרכז המחקר קוטו
ב  1975נכנס למשרדי ויק בארדן .הוא היה אדם חברותי מבצע את חבטת גב היד שלו .כסטודנט הוא כיהן כקפטן
ונעים הליכות שהחיוך לא מש מפיו .לא פגשתי את ויק לפני נבחרת הטניס של קולג’ קלמזו.
כן אבל הכרתי כמה סיפורים עליו .הוא קיבל את התואר שלו
בעודו יושב אצלי הוא התייחס לסיפורים אלה ועוד רבים
בפסיכולוגיה מקולג’ קלמזו ,מישיגן ,ואת תאריו המתקדמים אחרים .בין היתר סיפר שגר בתוך ארון במעלה המדרגות
יותר מ  ,UCLAקליפורניה .אבל עיקר תהילתו בא מהטניס .בפקולטה לספורט באוניברסיטה בהיותו סטודנט ,כי לא היה
בכתב העת ספורט אילוסטרייטד סיפרו עליו שנסע בטרמפים לו כסף למעונות .היו לו חיים קשים בנעוריו ,אבל הוא היה
עד דטרויט רק כדי לצפות בשחקן טניס מפורסם ,דון בודג’ ,התגלה כמבוגר מצחיק ושמח בחלקו באותו יום באמהרסט.
מרכז המחקר קוטו ,קוטו דה קאזה ,קליפורניה1980 ,
http://arielnet.com/ref/go/1216
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בכתב העת של הטניס .באותו מאמר ,הסברתי שהניתוח
הביומכני של “סחרור עליון” (“טופ ספין”  -כדור המסתובב
קדימה בזמן שהוא מתנועע באוויר .עקב תנועה זו ,הוא נוטה
ליפול במהירות ,בגלל החיכוך עם האוויר) הראה שהשחקן
לא מכה בכדור הטניס בחלקו העליון .ברוב חבטות הטניס,
פני הרקטה מאונכות פחות או יותר לקרקע וזה לא משנה אם
זו חבטת גב יד או חבטת חזית .בכל מקרה“ ,טופ ספין” נוצר
על ידי חבטה של הרקטה בכדור בזווית.

קווי הטניס הממוחשבים בכפר הטניס של
ויק בארדן
http://arielnet.com/ref/go/4018

הוא סיפר גם על הקריירה שלו כשחקן טניס .למרות שלא
היה שחקן מוצלח מאד ,הוא היה מאמן מצוין .ג’ק קרמר,
אלוף ווימבלדון ב  ,1947כינה אותו “מאמן הטניס הטוב
בעולם” .אמרו שהוא יכול לשפר את המשחק של כל אחד,
מתחיל או אלוף.

כדי ליצור “טופ ספין” הרקטה צריכה לפגוע בכדור תוך
כדי תנועה מחלקו התחתון לעליון ,כך שמגע הרקטה בכדור
הוא בזווית .הרקטה לא “מסובבת” את הכדור.
במאמר שפרסמתי בכתב העת ,הטענה שלי הייתה ש”אם
אתה מסובב את הרקטה על פני הכדור ,הכדור יפגע לך בבוהן
הרגל” .זו הייתה לשון הגזמה להסביר שבמקרה כזה הכדור
יעוף בחוזקה כלפי מטה .רציתי לעזור לקורא להבין שהכדור
נמצא על הרקטה רק כמה מילישניות ,פני השטח של הרקטה
צריכים להיות בזווית מאד מדויקת כדי ליצור את ה”טופ
ספין” .כל תנועה של היד והרקטה אחרי כמה מילישניות של
מגע הכדור ברקטה היא תיאטרלית בלבד.

ב  1975הוא היה ידוע בשיטות האימון של שהיו מלאות
בהומור ומאד מצליחות .הוא הופיע על השער של כתב העת
זה יכול להיראות מרשים אבל זה לא משפיע על מעוף
לענייני טניס  ,Tennis Magazineבפרסומות בטלוויזיה הכדור .כמו כן ,יש טווח צר ביותר שינוי הזווית של הרקטה
ובסרטים ,וכתב חמישה ספרים שהמוצלח בהם נמכר ב שבה הכדור ינחת בתוך המגרש.
 200,000עותקים.
בנוסף על תנועת הרקטה במגעה עם הכדור ,גם פני השטח
לאחר שעה קלה של שיחה עם האיש המקסים והמצחיק של המגרש משחקים תפקיד חשוב בדרך בה הכדור יגיב.
הזה התחלתי לתהות מה הוא עושה במעבדה שלי .אני זורק
השפעת פני השטח על סיבוב הכדור
דיסקוס ,לא שחקן טניס .לבסוף כשיכולתי לשאול אותו ,אמר
http://arielnet.com/ref/go/2776
ויק שהוא רוצה שאסביר לו למה התכוונתי כשכתבתי משהו
אוריינטציה של כדור ורקטה
http://arielnet.com/ref/go/2774
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חברי ,ויק בארדן המדהים
http://arielnet.com/ref/go/4019

ברוב המקרים הכדור החוזר נוחת בחלק השני של המגרש
והסיבוב שלו מתהפך לצד שני .זה נראה כמו “טופ ספין”
לשחקן הממוצע .שחקני טניס מקצוענים כמו ביורן בורג או
רפאל נדאל ,יכולים לשנות את זווית הרקטה שלהם בכזה
דיוק שיגרום לכדור לשנות את סיבובו .כישרון זה הוא מעבר
ליכולת של שחקן טניס ממוצע.
דקה אחרי שהסברתי את כל זה שאל אותי ויק“ ,אתה
בכלל משחק טניס?”

אן ואני ערכנו לויק ולאשתו מלודי סיור מקיף במעבדה
שלנו על כל חלקיה .כמו כן הראנו להם כמה מחקרים שעשינו
למען ספלדינג ו  ,AMFשבהם השתמשנו במצלמות מהירות.
כמה תצוגות במהירות של  10,000תמונות לשנייה של
כדור טניס פוגע בקרקע ומחליק כמו פנקייק וכן ההתמתחות
והרעידות של חוטי השתי וערב של הרקטה לאחר חבטה
בכדור טניס – כל אלה הרשימו מאד אפילו אדם מנוסה כמו
ויק .יכולנו לענות על כל שאלה ששאל ,או לתאר את הפרויקט
המחקרי שצריך לבצע כדי לענות עליה.

לאחר הרבה שעות הציע ויק שנמשיך את השיחה בארוחת
“לא” ,עניתי.
ערב .אן ,ויק ,מלודי ואני דיברנו ללא הרף בזמן הנסיעה.
“אם כך ,איך הגעת לכאלה תובנות יוצאות דופן על טופ שוחחנו על מחקרים נוספים ,כולל הפיתוח של רקטת טניס
בעלת ראש גדול ,ועל ההבדלים בין חוטי מעי וחוטי ניילון.
ספין?” הוא שאל אותי.
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העבודות שעשינו עם  ,AMFספלדינג ו-ווילסון ספורטינג גודס
http://arielnet.com/ref/go/2777

ביל טומיי

http://arielnet.com/ref/go/1217
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קוטו דה קאזה כפי שמצאנו אותה ב 1976
http://arielnet.com/ref/go/4020

ראש גדול של רקטה יאפשר ל”מרכז החבטה” להיות קרוב
יותר ליד של השחקן למען שליטה טובה יותר .שימוש בניילון
לחוטי הרקטה היה יחסית חדש לעולם הטניס .חשבנו גם
על פרויקט ליצירת כדור טניס שנמעך פחות .כדורי טניס
מסורתיים נמכרו בקופסאות פח לחוצות ,וסנפלינג פנו אלינו
בבקשה לפתח כדורי טניס שהביצוע שלהם יישאר זהה אבל
שלא יזדקקו לאריזת לחץ .סיפקנו להם את הסחורה וסנפלינג
שיווקו את הכדורים החדשים ככדורי טניס “אוסטרליים”.
נווה המדבר של קליפורניה ,קוטו דה קאזה
http://arielnet.com/ref/go/4021

במשך הערב שאל אותי ויק כמה פעמים“ ,האם אתה
רוצה לבוא לקולג’ הטניס שלי בקוטו דה קאזה ולפגוש את
הסטודנטים והצוות? תוכל גם להביט בסביבה .אני חושב
שתאהב את האקלים ואת המקום הנפלאים בו נמצא הקולג’.
אני קורא לו השנגרי-לה של מחוז אורנג’ “ .סיכמנו שבמסע
העסקים הבא שלי אסע אליו.
חודש אחר כך נפגשנו בקולג’ שלו.
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כשנסענו לקוטו דה קאזה חשבנו שאיבדנו את הדרך.
התקשרתי לויק וסיפרתי לו את זה .הוא ענה“ ,זה סימן שאתם
בדרך הנכונה” .הצילומים בדפים אלה מראים לכם מה מצאנו
כשהגענו.
(ביל התחתן עם מרי בינגל ראנד ב .1969מרי בינגל
התחרתה באולימפיאדה ברומא ב  1960והייתה גם אחת
מהספורטאיות שהוזמנו למכביה בישראל .זה היה באותו
זמן בו אני התחריתי בכדור ברזל ובדיסקוס .התרשמתי מאד
מיופיה ויכולותיה הספורטיביות ,והתגאיתי להראות לחבריי
תמונה שלה ושלי שהופיעה בעיתונות בישראל .מרי זכתה
במדליית זהב בקפיצה למרחק בטוקיו ושברה שיא עולמי.
היא זכתה גם במדליית כסף בפנתתלון ובמדליית ארד במרוץ
שליחים .מרי הייתה הספורטאית הבריטית היחידה שזכתה
בשלוש מדליות באולימפיאדה אחת.
לפני שהתחתנה עם ביל היא הייתה נשואה לאוארסמן
סיד ראנד ,אתו הסכימה להתחתן אחרי הכרות של  3ימים.
החתונה עצמה התרחשה כעבור  5שבועות .יש להם ילדה
אחת ,אליסון .הנישואין שלהם החזיקו חמש שנים .נישואיה
עם ביל החזיקו  22שים .כאשר ביקרתי אותם בלגונה ביץ’
ביל טומיי ,זוכה במדליית הזהב במקסיקו
קליפורניה ,היו להם שתי בנות יפהפיות) .כל הקטע הזה
סיטי
http://arielnet.com/ref/go/2778
בסוגריים הוא מעניין אבל לא תורם לעלילה .אני חושב
במסע זה ארגנתי באופן נפרד פגישה עם חברי ביל טומיי .שאפשר לוותר עליו.
הוא היה אלוף האולימפי בדקתלון ב  .1968שנה לאחר מכן
נשארתי אצל ביל ומרי בערב לפני שנסענו לויק בארדן

זכה בתואר הספורטאי החובב הטוב ביותר בארה”ב .הוא היה ולקולג’ הטניס שלו .ביל ואני שוחחנו כהרגלנו ,צוחקים על
אדם נפלא ובעל חוש הומור יוצא דופן .כשאנחנו ביחד אני לא
המקום של קוק
http://arielnet.com/ref/go/2780
מפסיק לצחוק עד שכואבות לי הלחיים.
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הדרך המתפתלת לקוטו דה קאזה
http://arielnet.com/ref/go/1218

סיפורים מעברו .לפעמים הייתי צריך לבקש ממנו להפסיק כדי לבשו מעילי עור ,חבשו קסדות גדולות והיו מכוסי קעקועים.
שאוכל לחזור לנשום.
הרוב היו גברים .אבל היו גם כמה נשים שלבשו את אותם
בבוקר למחרת נסענו לויק ברולס רויס של ביל .באמצע מעילי עור ורכבו על אותם אופנועים כבדים .דמיינתי לעצמי
שנות ה  70מחוז אורנג’ בקליפורניה היה מאוכלס לאורך שבסופי שבוע יש פה יותר אופנועים והמקום בטח מפחיד
החוף ,אבל ככל שהתרחקת מהים הלכו הפרדסים והשתלטו עוד יותר .חשבתי שביל הלך לאיבוד ,אבל הוא הבטיח לי שזה
על הנוף .הבתים הלכו והתמעטו .ראינו בעיקר פרדסים
בסדר ואנחנו על הדרך הנכונה.
ושטחים לא מעובדים ,מכוסים בעשב וקקטוסים .ריח פריחת
כנראה שהלסת שלי צנחה ועיניי נפערו לרווחה ,כי ביל
עצי ההדר היה אלוהי והזכיר לי את ילדותי בישראל.
בהמשך סטה ביל מהדרך הראשית לכביש צר יותר .צחק על חוסר האמונה שלי“ .בדרך כלל הם חבורה שמחה”,
בהצטלבות ראינו מבנה גדול ועליו שלט “המקום של קוק” .הוא הסביר“ .זה נכון עד ליל ראשון בו הם חוזרים לאחר סוף
לפני המבנה היו  50או  60אופנועי הארלי דוידסון .הרוכבים שבוע של בירה ועוד כמה פעילויות .אז הם חדורי רוח קרב או
קוטו דה קאזה1976 ,

http://arielnet.com/ref/go/1219
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כנועים באופן קיצוני .המשטרה מחכה להם כדי למנוע בעיות שוצף .הדרך טיפסה על גבעה בפיתול בצורת  Sואז מצאנו את
עצמנו בלב אזור פסטורלי עם פרות וגם כמה איילים .הייתי
עם נהגים שיכורים”.
המום מהשינויים בנוף עם כל פנייה בכביש ומהיופי שניבט
ביל ואני המשכנו במסענו אחרי שעברנו את המקום
מכל עבר.
של קוק בכביש צר שהתפתל במעלה הגבעות .ברכס היה
בסוף הגענו לאיזה שער מעץ .נסענו אל תוך העמק .שוב
מקבץ מדהים של פרחי בר בצהוב וורוד .הדרך התחילה לרדת
למטה בכביש מלא סדקים ומהמורות .במהרה עטף אותנו פעם הוקסמתי מהנוף שנפרש לעינינו .היו שם גבעות ,פרחי
יער אלונים צפוף שקרני השמש בקושי חדרו בעדו .התחלתי בר ,גדרות ואפילו תחנות רוח! הנוף של קליפורניה היה כל כך
שונה מזה שראיתי בוויומינג או מסצ’וסטס .במדינות אלה
להאמין לסיפורים שמספרים על יופייה של קליפורניה.
העצים היו ירוקים יותר צמחו ביערות עבותים .כאן במערב
יצאנו מחופת היער והכביש המשוגע שינה את פניו שנית .היבש של ארה”ב נראה היה שכל עץ ענף כאילו מעניק מקלט
עכשיו נסענו בעמק שטוח דרך פארק כפרי ,בעברנו כמה לאדמה שמתחתיו והוא עומד בשדה שלו בבדידות מזהרת.
גדרות בהן רעו סוסים והביטו בנו ,ואז הגענו לאפיק יבש של הגבעות ,הפרחים ,העצים ,הקקטוסים והעשב חזרו על עצמם
קניון .אז לא ידעתי שבעונת הגשמים המקום הזה הופך לנחל בהרבה וריאציות אבל עם יופי ייחודי .הכל היה מרתק.
קולג’ הטניס של ויק בארדן
http://arielnet.com/ref/go/2781
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כתב העת “טיים” ובו הכתבה על קולג’ הטניס של ויק בארדן
http://arielnet.com/ref/go/1220

היה עלי לצבוט את עצמי כדי להיות בטוח שאני לא שער הכניסה למלון ,למסעדה ,למקלחות וחדרי ההלבשה של
חולם .אכלנו ארוחת בוקר בביתו של ביל ,מסתכלים על המועדון .אחריו הייתה בריכת שחיה ואחריה קולג’ הטניס.
הגלים שגולשים אל החול .לאחר  20דקות של נהיגה מזרחה
ויק פגש אותנו בכניסה לבית העץ .הוא הראה לנו את
אנחנו בעמק שלו עם פרחי בר ,עצים ענקיים ופתאום הופיע המבנה ואחר כך את הקולג’ .היה לו מרכז חינוכי מעניין
גם אייל מאחורי גזע האלון .ביל אמר לי שבאזורים אלה של ויצירתי .בחלק מהמגרשים היו מצלמות שהראו לסטודנטים
קליפורניה אתה יכול לנהוג שעתיים ולהחליק על שלג באחד את הביצועים שלהם לאחר המשחק .למרבה ההפתעה ,חלק
ההרים ,ואז לנהוג שעתיים בחזרה ולטבול בים בטמפרטורה מהסטודנטים לא האמינו שהם השחקנים שנראים בסרט!
של  24מעלות .בלילה אתה יכול לשחק טניס במגרש מואר
עוד מתקן לימודי ייחודי היה מגרש שנראה כמו עיגול
ולא יהיו שם חרקים! בשלב זה הייתי בטוח שאני חולם ועוד
מחולק לפרוסות עוגה .במרכז היו מכונות ליריית כדורי טניס.
מעט החלום יגיע לקיצו .כל כך הרבה יופי לא יכול להיות
כדורי הטניס נורו לעבר השחקנים שנמצאו כל אחד בחלק
אמיתי .בטח הכל אשליות!
המרוחק של הפרוסה .בסידור זה ,כל שחקן התאמן על מענה
לאחר נסיעה של  5דקות הגענו לקולג’ הטניס של ויק .לכדורים במהירות המתאימה לו .המאמן עבר בין השחקנים
עצרנו לפני בית עץ שנראה כאילו נלקח מהמערב הפרוע ,ונתן לכל אחד את העצות המתאימות מבלי להפסיק את
אך שמור ומוחזק היטב .לפניו היו עצים וכר דשא .זה היה אימוניהם של האחרים .הייתה זו טכניקה יעילה וגאונית.
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בשיחה“ .גדעון ,אני כל כך שמח שבאת לבקר .אני גם מקווה
שיהיו לנו הרבה דברים להנות מהם בעתיד”.
שלושתנו המשכנו לדבר על העתיד של תרופות ספורט
ועל ספורטאים עד מאוחר בלילה .בסוף ביל קם ואמר שאשתו
תהרוג אותו אם לא יחזור במהרה הביתה .אני בטוח שכולנו
היינו מופתעים איך עבר הזמן מהר כשדיברנו .ביל ואני אמרנו
לילה טוב ונסענו חזרה בכביש המשוגע לביתו של ביל על
ראינו גם חדרי ישיבות גדולים .ויק התחיל כל יום בשיחה ,החוף .הייתי מותש ועייף .אפילו ההתרגשות מהדברים שעברו
הרצאה או סרט בידורי או אינפורמטיבי .קבוצות קטנות יכלו עליי היום לא גרמו לי להישאר ער .נרדמתי בדרך לכרית.
להיפגש כדי לקבל הוראות לפני צאתן למגרשים לתרגול.
למחרת בבוקר נסעתי במכוניתי השכורה לאסוף את אן
לאחר הביקור ישבנו שלושתנו בחדר ישיבות קטן ליד
משרדו של ויק .ביל סיפר לויק על עבודתנו עם הועד האולימפי
ועל כמה פרויקטים עליהם עבדנו במהלך השנים האחרונות.
אני עצמי לא הצלחתי להתרכז בשיחה ולבסוף שאלתי את ויק
אם אני יכול להתקשר לאן .הוא הושיט לי את הטלפון.

משדה התעופה .כשנסענו דרך הפרדסים בהם עברתי אתמול
היא אמרה“ ,גדעון ,זה נראה לא שפוי” .אבל אמרתי לה
שתסתכל היטב ותחליט אחר כך .למרות הכביש הבעייתי
ואופיו המשתנה תדיר ,הצלחתי להגיע לקוטו דה קאזה.
כשהגענו נפתחו עיניה של אן בתימהון .השותפה חובבת
הטבע שלי הייתה בשוק כמו שהייתי אני ותגובתה הייתה
כמו שציפיתי שתהיה .כשנסענו סביב הגבעות המעוגלות,
מתחת לחופת עצי האלון הגדולים ,בשטח הפתוח והנרחב,
היא הבינה למה התכוונתי אתמול בטלפון“ .וואו!” היא פלטה
בסוף“ ,זה לא יאמן!”

“את חייבת לבוא ,בבקשה .מצאתי את בית העתיד שלנו,
אם נקבל פה עבודה ואם לא .את חייבת לבוא .זה המקום”.
התעקשתי“ ,את לא תאמיני לי עד שלא תראי את זה בעיניך
ואני מוכן להסתכן באיחור של כמה ימים .אני יודע שתמצאי
את הזמן” .ראיתי את ויק מחייך כששמע את החלק שלי

לאחר שהגענו לבית העץ ויק הצטרף אלינו לסיור משלים.
התחלנו בארוחת צוהריים חפוזה במסעדת המועדון ואז נסענו
לסיבוב בקוטו דה קאזה .השטח היה בן  500אקרים שבמרכזו
עמק ארוך וגבעות עוטרות אותו משני הצדדים .כביש אספלט
שחור של שני מיילים חצה את העמק .העצים המעטים

“אן ,את לא תאמיני באיזה מקום אני נמצא .קפצי בבקשה
על המטוס הראשון מחר ובואי”.
“השתגעת?” היא ענתה“ .יש לי עבודת דיגיטציה ענקית,
ייקח לי הרבה ימים להשלים אותה”.

מאמרים בספורט אילוסטרייטד
http://arielnet.com/ref/go/4022
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ויק לקח אותנו בחזרה לקולג’ הטניס שלו .עברנו ליד
שראינו היו עצי אלון בני כמה מאות שנים ,שענפיהם התפשטו
לכל הכיוונים וכיסו שטח ענקי .הם לא נראו עצומים בגדלם אורוות סוסים ומתבנים בהם “קאובויז וקאוגירלז” של סופי
וגבוהים כמו עצי הסקוויה ,אבל נראו חזקים מאד ומרשימים .שבוע השאירו את כספם כדי לשחק אותה ג’ון וויין .היו בעמק
כמה בתים ודירות להשכרה עבור אנשים שבאו לקולג’ הטניס.
לאחר שעברנו שלושה רבעים מהעמק פנינו לחורשת
לאחר יום מלהיב ויק צילם אותנו על משטח העץ בקולג’,
אלונים שבמרכזה עמד בית .מרפסת מקורה מעץ הקיפה אותו.
וכתב על התמונה “אל תשכחו לעשות דיגיטציה לזה” .במבט
במרחק מה מהבית היה שדה לירי בצלחות .כמה אנשים צעקו
לאחור ,הערה זו הייתה נבואית יותר מרוב הפתקים שמוצאים
“שחרר” ,וצלחת חרס עפה באוויר .ראינו כיצד היא נופלת בעוגיות המזל במסעדות סיניות .באותו זמן איש מאיתנו לא
כאשר מישהו הצליח לקלוע בה .אנשים אחרים ישבו סביב ידע מה הולך לקרות .לא עשינו כמובן דיגיטציה לתמונה זו,
שולחנות וצפו ביורים ,או שוחחו ביניהם על כוס בירה .כמה אבל זה היה אחד הרגעים הראשונים של החיים החדשים של
עצי אלון גדלו מסביב והעניקו צל נעים לאורחים .בבית מכרו אן ושלי.
חטיפים ,בירות וצלחות חרס לקליעה למטרה .זה היה כל כך
ויק ואני הפכנו חברים טובים .עשיתי כמה עבודות מחקר
שונה ממה שאן ואני הכרנו באמהרסט ,בניו אינגלד .אני חושב למענו והופענו ביחד בכמה כנסים שעסקו בטניס .יום אחד
הוא שאל אותי“ ,גדעון ,מה צריך לקרות כדי שתעבור לקוטו?”
שעכשיו היינו במערב הפרוע.
הרישום המקורי שלי של מרכז המחקר קוטו
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עם ויקטור פלמיירי ו-ויק בארדן
ויק ארגן לי פגישה עם יושב הראש בקוטו .נפגשתי עם
“ויק ,אני אשמח לעבור לקוטו ,אבל יש לי עבודה
באמהרסט ואני גם מלמד שם באוניברסיטה .איך אני יכול ויק קודם לכן וסיכמנו מה יהיו הדרישות שלי מבחינת מבנים,
לעזוב?”
מגורים ,וסידורים לצוות .למעשה ,נראה היה שיתאים לי
ויק התעקש“ .אז מה נחוץ לך כדי שתעבור לקוטו על לרכוש שתיים מהשכונות החדשות שהלכו ונבנו ליד בית
בסיס קבוע?”
הספר לטניס.
לזה לא הייתה לי תשובה .אן ואני רצינו לעזוב את האקלים
לבסוף הגיע יום הפגישה .ויקטור הנרי פלמיירי ,זה היה
הבלתי אפשרי של מסצ’וסטס ,אבל טרם מצאנו את המקום
שמו של יושב הראש ,היה משפטן ומשקיע בנדל”ן .בין היתר
המושלם .הניסיון שלנו בקליפורניה הראה שזה כנראה המקום
מילא כמה תפקידים בכירים בממשל הנשיא ג’ימי קרטר.
המתאים לנו.
באותו זמן היה קוטו דה קאזה הנכס הגדול ביותר של
“פגשתי את יושב הראש של החברה שמחזיקה את
הנכסים כאן” ,אמר ויק“ .אם תבוא לקוטו בזמן הביקור שלו ,החברה .משימתה של החברה היה למכור את נכסיה ברווח
אני אעשה ביניכם הכרה ואולי יהיו לכם אינטרסים משותפים הגדול ביותר שאפשר כדי להימנע מפשיטת רגל .היו לחברה
זאת עוד הרבה נכסים ,כמובן.
ונמצא דרך איך להעביר את העסקים שלך לכאן”.
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נפגשנו במסעדה לא רחוק מקוטו דה קאזה .רעדו מימי הביניים .במשך השנים הפך אריאל עצמו מזורק דיסקוס
לי הידיים .שיקשקתי .היה לי רושם שזאת הולכת להיות למשקיע משכנע”.
הצלחת חיי או קטסטרופה מוחלטת .ניסיתי לשמור על גישה
“ובכן” ,אמר פלמיירי“ ,בעודי יושב במחלקה ראשונה
אופטימית.
במטוס בדרכי לפגוש אותך ואז אני מוצא אותך בעמוד
ויק הכיר ביננו .הזמנו קפה ולפני שמישהו אמר משהו הראשון ,ואחריו  9עמודים של סיפורים עליך .צירוף מקרים
הוציא מיסטר פלמיירי גיליון של “ספורט אילוסטרייטד” די מוזר ,הייתי אומר .אתה לא חושב?” הוא חייך ועיניו נצצו.
הייתי המום ולקח לי זמן להגיב“ .ראיינו אותי לפני כמה
הטיח אותו על השולחן ושאל“ ,גדעון ,איך עשית את זה”?”
שבועות” הסברתי“ ,הם לא אמרו אם הם יכתבו מאמר או
“למה בדיוק אתה מתכוון?” שאלתי.
עד כמה אינטנסיבי זה הולך להיות .לא הייתי בטוח בכלל אם
הוא דפדף בכמה עמודים עד שמצא את מבוקשו וקרא זה יפורסם ומתי .אבל עכשיו כשזה בדפוס אני מאד מרוצה!”
בקול רם:
באותו זמן ,רוב כתבי העת נשלחו לבתי עסק חשובים,
“לקח לאריאל יותר מ  10,000שעות לתכנת את המחשב כולל חברות תעופה ,בטרם פורסמו בציבור הרחב .לא היה
שלו כדי לנתח את תנועות הספורטאים .עכשיו אריאל מציע לי מושג מתי תופיעה הכתבה עליי ,אם בכלל .הכתבים בילו
לעולם הספורט הזדמנות למנף את עצמו ולצאת ,על פי דבריו ,שבוע שלם במשרדנו באמהרסט ,אבל אחר כך לא שמענו
מהם דבר.
ההסכם בין קוטו דה קאזה והחברה שלנו,
CBA
התרגשתי במיוחד לראות שבשער הופיע דמות של זורק
http://arielnet.com/ref/go/4023

דיסקוס שנוצרה בטכניקה של קודים של מחשב .הדמות
שהופיעה הייתה של ידיד ביל טומיי באולימפיאדת מקסיקו
ב  .1968את הטכניקה הזאת אני פיתחתי לפני זמן רב,
באמצעות תוכנה שנחשבת היום פרימיטיבית.
מיסטר פלמיירי שאל לפרטים נוספים על חיי ,כולל
השכלתי ועבודות שעשיתי .מאחר ולא ידעתי מה ויק סיפר
לו עלי ועל הפרויקטים המשותפים שעשינו ,סיפרתי לו הכל
בהתלהבות הרגילה שלי.
בסוף אמרתי“ ,ובכן מיסטר פלמיירי ,מה עוד אני יכול
לספר לך? יש לי מעבדה נפלאה באמהרסט מסצ’וסטס עם
כמה פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו”.
כתובית מעל התרשים :הרישום המקורי שלי של מרכז
המחקר קוטו
“האם אתה יכול לעבוד על הפרויקטים האלה כאן?” הוא
שאל.
“אין לי פה את כל האמצעים שיש לי שם” עניתי.
“ומה אם נבנה לך פה מעבדה בדיוק לפי הדרישות שלך?
תגיד לנו בדיוק מה אתה צריך” ,ענה מיסטר פלמיירי.
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שלבי הבנייה של מרכז המחקר קוטו
http://arielnet.com/ref/go/2722

זה היה רעיון פנטסטי .זו הפעם הראשונה שיש לי אימונים גדול יהיה מצויד בכל מכונות הכושר הממוחשבות
הזדמנות לתכנן את מעבדת חלומותיי מהתחלה .לקחתי את של אריאל ובתוספת מכשירי כושר נוספים שאלי נזדקק להם
המפיות מהשולחן ועשיתי רישום של המעבדה שרציתי .אין לי במחקרים עתידיים.
כשרון מיוחד ברישום ,אבל היה לי בראש בדיוק איך אני רוצה
בחלומותיי ,יהיה מבנה נוסף בצמוד למבנה זה .הוא יהיה
שהמעבדה תיראה“ ,מעבדת החלומות לביצועים האנושיים”.
קטן יותר וישמש כמשרד לאן ולי וליתר אנשי הצוות .יהיה לנו
זה לא היה רישום כל כך מפורט או אומנותי אבל יכולתי
חלל גדול למזכירות או קבלה .אם ויק ירצה יהיה שם משרד
להסביר במילים מה שלא הצלחתי להסביר בציור .עד היום
גם בשבילו.
אני שומר את המפית הזאת.
מיסטר פלמיירי עצר אותי ואמר“ ,אתה יודע ,גדעון,
הרעיון היה לבנות בניין בן שתי קומות עם מסלול שעובר
בקומה התחתונה .על פני המסלול יונחו פלטפורמות כוח החלומות שלך יעלו מיליוני דולרים”.
בכמה נקודות .הן יהיו באותו מפלס של המסלול ,כך שהרצים
“מיסטר פלמיירי ,שאלת אותי מה יגרום לי לעבור לכאן,
לא ייתקלו בהן .החוטים יהיו קבורים בקרקע .המסלול יקיף לא כמה זה יעלה” ,אמרתי.
את כל השטח ובמרכז יהיה חלל לחקר טניס או סוגי ספורט
“עוד דבר ”,הוספתי“ ,אני לא רוצה שמישהו יהיה הבוס
אחרים .על פני השטח יהיו חיישנים שירגישו כל כדור שפוגע
מעליי .החלום הזה הוא הסכם בין קוטו דה קאזה ואריאל
בהם ויעבירו את הנתונים למחשב מרכזי משוכלל.
דינמיקס .אני חייב להיות הבוס ומקבל ההחלטות במרכז
אפשר להשתמש בחלק מהמסלול למטרות שאינן קשורות
המחקר שלי”.
דווקא ריצה .זה יהיה קטע של מעבדה סגורה שמחוברת לחדר
פניו של מיסטר פלמיירי הביעו תדהמה ,אולי הוא חשב
המחשב .כמו כן ייבנו כמה חדרים קטנים שישמשו כמשרדים
שאני סהרורי .אבל ,המאמר בספורט אילוסטרייטד ,האשראי
או לצרכים אחרים.
האדיר שהיה לי מהמחקרים שכבר ביצעתי ,ההופעות הרבות
בחדר המחשב תהיה אפשרות לשלוט בתנאי המיקרו
אקלים ,ויהיה לו חיבור לאזור המעבדה הפנימית .מלבד שלי בטלוויזיה וההתלהבות של ויק ,כל אלה היו משכנעים
המחשב יהיו בו שלושה מוניטורים שיאפשרו איסוף נתונים דיים כדי שזה לא יראה כמו יהירות לשמה .מאחר וידעתי
שהמחיר הולך להיות גבוה מאד ,לא דמיינתי שהחלום הזה
בזמן אמת משלושה כיוונים ,כדי ליצור תמונות תלת ממד.
באמת יתגשם.
חדר הדיגיטציה יהיה בהמשך חדר המחשב .חדר
ואז שאל מיסטר פלמיירי“ :אם נחליט לקיים את הפרויקט
ההקרנות יהיה ארוך במיוחד כדי לאפשר הקרנה על המסך
הזה ,מתי אתה חושב שכדאי שנתחיל?”
של הדיגיטייזר.
חשבתי רק לרגע ואמרתי“ :היום יום רביעי .מה דעתך
בקומה למעלה יהיה חדר כושר עם כל האמצעים למדוד
פעילות לב ,צריכת חמצן ומדדים נוספים ,כולל  .EMGחדר שנתחיל ביום שישי?”
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מרכז המחקר לאחר השלמתו1980 ,
http://arielnet.com/ref/go/1221

מיסטר פלמיירי הביט על ויק שנראה לחוץ ומתוח .האם
זה באמת קורה? לפתע הושיט לי מיסטר פלמיירי את ידו
ואמר להפתעת כולם“ ,גדעון ,עשינו עסק” .כולם התחילו
לצחוק .כמעט שתהיתי אם זה לא חלום ,כמו החזון שלי על
מרכז המחקר ,או שזה אמיתי.

כולנו נעמדנו וחיוך רחב על פנינו .הייתי נרגש ונרעש
מהאפשרויות הרבות שהעתיד צופן לאן ולי ולחברה שלנו.
אני בטוח שלויק היו החלומות שלו .באשר למיסטר פלמיירי,
קיוויתי שהוא באמת האמין בי ולא סתם זרק הימור וקיווה
לטוב .במבט לאחור ,אני יכול להעריך את הספקות שלו ,אבל
התוצאות הוכיחו שהחלום היה מציאותי.

הייתי כל כך שמח שלא שלטתי על מה שאני אומר.
“מיסטר פלמיירי ,אם אתה בונה לי את כל זה אני אדאג
עזבנו את המסעדה בהסכמה להיפגש בקרוב שוב .לכל
להביא את המשחקים האולימפיים לקוטו ב .”1984
אחד מאיתנו הייתה משימה להשלים כדי לאפשר את בניית
“גדעון ,עצור בבקשה ”.הוא ענה“ ,אתה לא צריך לתת מרכז המחקר .כשהלכנו לעבר המכונית אמר לי ויק שהוא חשב
שום דבר .התרשמתי די מהכריזמה שלך ומהיכולות הבלתי שירדתי לגמרי מהפסים כשהבטחתי את הבאת המשחקים
נדלות שלך”.
האולימפיים“ .כמעט שדפקת את כל הרעיון עם ההצהרה
“אתה עוד תראה ,אני אביא את התחרויות האולימפיות המגוחכת הזאת” .לא אמרתי כלום ,אבל בליבי התחלתי כבר
לתכנן איך להפוך את ההצהרה הזאת למציאות.
לקוטו דה קאזה” .זו הייתה תשובתי.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אן ואני בביתנו החדש בקוטו דה קאזה
“אין מצב” ,היא אמרה“ ,באמת עשית את זה?”

בשנת  ,1984עשר שנים לאחר הפגישה ,הפנתטון
המודרני האולימפי נערך בקוטו .איש לא האמין שזה יכול
“אני טס בחזרה מחר ,אז תתקשרי ללארי גרהאם ותשאלי
להתרחש חוץ ממני .החלום היה משוגע אבל הוא התגשם.
אם נוכל להיפגש מהר ככל האפשר .למרכז החדש יקראו
ויק ואני נסענו לקוטו ודיברנו ללא הרף על מה שנוכל “מרכז החקר קוטו” .אן הבטיחה לארגן את הכל לקראת
לעשות במרכז המחקר החדש .למעשה איש מאיתנו לא הפגישה ,וסידרה לי טיסה לחוף המזרחי.
הקשיב לשני .כל אחד ביטא במונולוג ארוך את חלומותיו.
במהלך השבועות הבאים נפגשנו עם לארי גרהאם שהיה
כשהגענו לקוטו ,עמדנו על משטח העץ של קולג’ הטניס
של ויק והסתכלנו על החלל הריק שיהיה מרכז המחקר בעתיד.
זו הייתה רק חלקת אדמה ריקה אבל במוחי זו כבר הייתה
מעבדה משוכללת בסגנון המאה ה  21לניתוח כל ענפי
הספורט והפעילות האנושית.

נלהב מאד מאיתנו ומהעתיד שלנו .מתוק ומר היה התיאור
הטוב ביותר של המצב .לארי היה בשבילנו המנטור ,היועץ
וגם דמות האב עבורי ועבור אן .הוא היה אחד הדמויות
הבולטות שעזרו לנו לגדול ולהבין את העולם הגדול מחוץ
לעולם האקדמי הקטן והמוגן שחיינו בו .קשה היה לדמיין את
העולם ללא תמיכתו וחוכמתו של לארי.

מיד אחר כך התקשרתי למרכז שלנו באמהרסט“ .אן!
לארי התעקש שניקח את העסקה ונעבור לקליפורניה.
תתכונני לעבור לקוטו .בזה הרגע לחצתי ידיים לסגירת עסקה
הוא הבטיח לעזור לנו והיה בטוח בהצלחתנו.
של  5מיליון דולר!”
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חדר המחשבים במרכז המחקר קוטו
עורך הדין של לארי בבוסטון עבד עם החברה המתאימה
כדי להבטיח שהחלום שרקמנו במסעדה יתגשם.
החברה שלחה את אחד המבקרים המובילים שלה לבחון
את הרקורד שלנו .שמו היה מיסטר קולין האץ’ .הוא ישב
במשרד הראשי שלנו באמהרסט ועבר על הנתונים הפיננסים.
זה היה מביך ומשעשע שכל פעם שהוא שאל שאלה ,אן
ואני לא ידענו מה לענות! היינו מדענים! מה לנו ולגיליונות
אלקטרונים וחישובי מס? למרבה המזל ,לארי היה איש
עסקים ובנקאי כך שהרקורד שלנו היה נקי ומסודר .עברנו את
המבחן של מיסטר האץ’ .אני חייב לציין שעברו כמעט 40
שנה מאז עבר מיסטר האץ’ את הספרים שלנו ,ומאז הוא
רואה החשבון של רוב ההשקעות שלנו .הוא הפך לחבר קרוב
ואמין וכן ליועץ .יש לנו מזל שהוא בסביבה .ואנחנו עדין לא
מבינים את רוב המונחים.
חתמנו על החוזה והתחילו לי שנתיים של טיסות הלוך
וחזור בין אמהרסט וקליפורניה ,בעוד מרכז המחקר שלנו
הולך ונבנה .זו הייתה הרגשה מוזרה להיות “הבוס” .הרבה
הניחו שנהיה חלק מקולג’ הטניס של ויק .אבל לא היה מצב
שאהיה אחראי על מישהו מלבד עצמי .אני אהיה “הבוס” של
עצמי ואהיה הבעלים של  50אחוז ממרכז המחקר קוטו.
במשך הבנייה הייתי בשוק פעם אחר פעם כשראיתי כמה
החלטות טריוויאליות צריכים לקבל תוך כדי התהליך .כמה
יציאות חשמליות תהיינה ואיפה יהיה המיקום שלהן ,מה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

מסלול לוחות הכוח מוכן לאסוף נתונים

ברושור של מרכז המחקר קוטו
http://arielnet.com/ref/go/1222
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איסוף נתונים בחוץ במרכז המחקר קוטו
תהיה הצורה והגודל של חלונות המשרדים ,באיזה צבעים מעל ומתחת ליסודות .הרגשתי שאני בסיפור המבול של נוח,
לצבוע ,וכו’ .הבניין החל לקרום עור וגידים .אן ואני היינו מחכה ליונה עם עלה הזית ולקשת בענן שתופיע!
נרגשים מהאפשרות לבנות מרכז אימונים ומחקר מההתחלה.
לאחר שהשמש הפציעה שנית בשמים הכחולים הלך הכל
ואז הכתה הקטסטרופה! התשתיות היו מוכנות וכן רוב
הקומה התחתונה בשני הבניינים כאשר התחיל לרדת גשם.
ראיתי כבר גשמים אבל לא כזה .הוא המטיר  24שעות
רצופות ,יום אחר יום .הגשם הבלתי פוסק גרם לשיטפון

והתייבש .לחוסר המזל ,הכריז המפקח על הבנייה שהתשתיות
של המבנה לא ראויות .היה עלינו להרוס הכל ,לבנות יסודות
מהתחלה ולבנות שוב את כל מה שבנינו עד כה .לא הייתה
ברירה וכך באמת עשינו.

אזור הניסויים במעוף כדורי הגולף ,כולל מכונת האיירון באירון
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חברי הצוות הקליפורני :דני סער ,ויק ,המחבר ,אן ואלאן בליצבלאו
במשך ימי הגשם הוצף גם הכביש הרעוע בדרך לקוטו.
זה קרה במקום בו הכביש חצה ערוץ יבש של אפיק נחל .עם
הגשמים הפך הערוץ היבש לנהר גועש ,וחתך את הכביש מצד
לצד .לאחר ימים רבים של גשם יצאה סוף סוף השמש .היא
זרחה על פני מי הנהר שגעשו עדין .בכל אחד מצידי הנהר
הזמני התקבצו אנשים ,הריעו וברכו אלה את אלה והרימו
כוסות יין ובירה זה לעומת זה.
לויק הייתה עכשיו בעיה .משתתפי אירוע הטניס הבא
היו צריכים להגיע לקולג’ הטניס שלו .חלקם הזמינו תור כמה
חודשים מראש .איך הם יגיעו כשנהר גועש חוצה את דרכם?
לבסוף ,ארגן ויק כמה מהמשאיות הענקיות להובלת עפר
שעבדו בפרויקט הבנייה .ובאמצעותן הוא הצליח להעביר
אנשים על פני המים .דמיינו את חובבי הטניס עם המזוודות
ומחבטי הטניס שלהם ,מטפסים על משאית להובלת עפר,
מובלים בתוך זרמי מים שוצפים ,ויורדים אחר כך בצד השני
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

של הנהר .הם עשו את דרכם מכאן ועד לקוטו באמצעות
כל כלי הרכב שיכלו למצוא בקולג’ .אנשים התניידו בחלק
האחורי של טנדר ,ברכבי גולף וברכבים פרטיים של כל מי
שהתנדב להסיע .אני בטוח שהיה להם כיף לנסוע ככה ,והם
בטח מספרים עד היום על החוויות שעברו עליהם בדרך לקולג’
הטניס.
לאחר שהבניינים הושלמו ,העברנו את רוב מתקני
המדידה ואת המכשירים המדעיים מאמהרסט .חלק מהצוות
של ה  CBAנשאר באמהרסט בגלל ילדים שהיו בבתי ספר
או מפני שהיו להם עבודות נוספות באזור .מאחר ותקשורת
מחוף אל חוף הייתה כל כך פשוטה ,זה באמת לא היה משנה
ולא פגע בפרויקטים עליהם עבדנו .כמו כן ,לא הייתה בעיה
להטיס אנשים ממקום למקום כשרצינו להיפגש כולנו במקום
אחד.
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מה שלא העברנו מהחוף המזרחי קנינו במקום .לבסוף היה
מרכז המחקר מוכן ויכולנו להמשיך בפרויקטים המחקריים
שלנו .בכל מקרה ,רצינו לבשר לעולם על פתיחת מרכז המחקר.
ארגנו פתיחה חגיגית של המרכז ב  20בנובמבר.1980 ,
הזמנו עמיתים למקצוע ,את חברי הקהילה של קוטו ,את כל
ספקי הציוד שעבדו איתנו ,וכן אנשים של החברות המסחריות
שעבדנו על פרויקטים מחקריים שלהן.
בבית הפתוח היו לפחות  500איש שהלכו מסביב לבניין,
התפעלו מהמבנה ומהנופים היפים של העמק .אורחינו
נהנו מכיבוד טעים ומשקאות .אני חושב שזו הייתה הפעם
הראשונה והאחרונה שאן הסכימה להכנסת משקאות חריפים
לאגף המחשבים!!
המחיר היה גבוה מאד ,אבל היה לנו נכס מתוכנן היטב,
בנוי היטב ובמיקום יוצא מן הכלל.
אן ואני רכשנו שני מבני מגורים יפים ,אחד למגורינו אנו
והשני לאורחים .שניהם היו במרחק הליכה ממרכז המחקר.
בכל בוקר קראה אן בספרה בעודה הולכת עם הכלב שלנו,
רינגו ,מהבית למרכז .לי לא הייתה סבלנות ללכת ברגל ,אז
נסעתי לשם בסקוטר הממונע שלי.
הציוד בתוך המבנה היה מדהים .היה לנו מסוף גרפי
ממוחשב מעוצב בצורה אומנותית ובנוסף מצלמות מהירות
ביותר .היו שמונה משטחי כוח במסלולים ובמעבדה.

התנועה המושלמת...

http://arielnet.com/ref/go/1224
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בחצר החיצונית יכולנו לאסוף נתונים בו זמנית ממספר
רב של זוויות צילום .היו לנו כמה פרויקטים עבור ויק ,עליהם
התחלנו לעבוד יום אחרי פתיחת המרכז.
הצוות שלנו היה קטן ,עם ארבעה אנשים בקליפורניה
ושניים באמהרסט .אבל ,כמו יהלום שיכול להיות קטן אבל
מבריק ונוצץ ,חוקרים אלה היו יעילים ,אינטליגנטים ,ומחויבים
לכל הפרויקטים בהם עסקו.
למזלנו ,שמרנו כמה פרויקטים עליהם התחלנו לעבוד
באמהרסט .זה אפשר לנו להמשיך לעבוד גם כשעברנו למרכז
החדש שלנו .למשל ,המשכנו לעסוק בשני פרויקטים עבור
אחד הלקוחות שלנו ,ווילסון ספורטינג גודס.
אחד הפרויקטים היה מכונת האימונים הממוחשבת אותה
התחלנו לפתח לפני מספר שנים .שמה היה “ווילסון אריאל
 ”4000ושקדנו על צורתה החיצונית בנוסף על התוכנה
שהפעילה אותה .ארגנו את הקומה העליונה של המבנה הגדול
פגישה ראשונה עם ויק בארדן ב 1976
http://arielnet.com/ref/go/2721
כחדר כושר .הצענו לאוכלוסייה המקומית להתאמן בחינם
במכשירים שלנו .כל המשתתפים התלהבו להיות בקבוצת
ואז הגיע הרגע ביחסנו עם ווילסון שבו לקחנו את ה CES
המחקר ולהתאמן בחינם במכשירים המשוכללים שלנו.
(מכונת האימון הממוחשבת) לשלב הבא .סיפרנו על זה
מעניין שאחרי  30שנה אנחנו עדין פוגשים אנשים שהתאמנו
באחד הפרקים הקודמים .בימים הראשונים של המרכז בקוטו,
בתוכנית שלנו .המפתיע הוא שהם נלהבים עכשיו כשם שהיו
ווילסון תמכו כספית ב  ,CESוהמשכנו לפתח אותה ולבחון
אז ,בזמן המחקר.
את הביצועים שלה ביתר שאת.
אירון באירון

פרויקט נוסף עליו עבדנו עבור ווילסון בחן את השפעת
הצבעים השונים על סופטבול( .כדורים רכים) .רוב הפרויקטים
היו גדולים ומורכבים והניבו לנו הרבה דולרים.
אחד הפרויקטים המורכבים ביותר היה קשור למעוף כדור
הגולף .הופתענו ללמוד שמהמאה ה 14עד המאה ה 17
השתמשו בכדורי עץ נוקשים ככדורי גולף .הנגרים שהכינו
אותם עשו שימוש בכלי העבודה הפשוטים שהיו באותם ימים.
בערך באותו זמן הומצא גם כדור ה”נוצות” .זה היה כדור
תפור מעור ובתוכו מילוי של נוצות תרנגולת או אווז .למרות
שהיה קשה להכין כדור כזה שיהיה עגול במדויק ,ולמרות
שמשקלו השתנה כאשר היה רטוב ,בכל זאת הוא היה כדור
הגולף המקובל ביותר עד המאה ה.19
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ב  1848המציא ד”ר אדם פטרסון כדור שנקרא “גוטי” הכדורים האלה לפגום בפני השטח שלהם באמצעות סכין או
שהיה עשוי משרף מוקשה של עץ הספודילה המלאית .שרף בפטיש ומפסלת .הרבה דגמים נוסו והיו בשימוש.
זה הוא חומר דמוי גומי שאפשר לחמם אותו ולעצבו ככדור
הפריצה הגדולה הבאה בשטח כדורי הגולף התרחשה
בתוך תבנית עגולה .כדורים אלה היו זולים יותר להכנה ,ב .1898קובורן האסקל מקליבלנד ,אוהיו חיכה לפגישה
אפשר היה לתקנם אם איבדו את צורתם העגולה והייתה להם למשחק גולף עם נציג של חברה מסוימת .בעודו מחכה הוא
איכות אווירודינמית טובה יותר .הם הפכו במהרה לכדורי כרך כמה חוטי גומי סביב כדור הגולף שלו ,ניסה להקפיץ אותו
הגולף המועדפים.
על הרצפה והכדור ניתר כמעט עד התקרה .כדור גולף מצופה
באופן מקרי ,התגלה שכדורי ה”גוטי” נשחקו במקצת בגומי נהפך לדגם המקובל ביותר עד היום.
כתוצאה משימוש נורמלי ורגיל .במקרה כזה הם עפו טוב יותר
במשך עשרות שנים ,נעשה שימוש בכדור הגומי המחורץ
מכדורי “גוטי” חדשים וחלקים .כתוצאה מכך החלו יצרני המכיל מרכז נוזלי או מוצק וסביבו שכבת גומי עשויה חריצים,
עובדים עם ארתור אש

http://arielnet.com/ref/go/2723
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עטופה בשכבה נוספת שנקראה בלטה .בלטה הוא למעשה
שמו של עץ שגדל המרכז ודרום אמריקה ובאיים הקריביים.
השרף של העץ הזה התגלה כמתאים ביותר לעטוף בו את
כדורי הגולף.
בשנים הראשונות של המאה העשרים הוסיפו גומות
בשטח פני הכדור ,דבר שהפך את השליטה במסלול המעוף
שלו לטובה עוד יותר.

ג’ימי קונורס בפעולה

כדור גולף חלק לגמרי יעוף לחצי המרחק שיעוף כדור
בעל גומות .לכדורים המודרניים יש היום בין  300ל 500
גומות ,בעומק ממוצע של  0.01אינץ’ .שינוי מזערי בעומק הורדתו .כשאתה משנה את הזוויות של הידיים שלך בזרם
הגומות יכול לגרום לשינוי משמעותי במסלול הכדור ובמרחק האוויר ,אתה משנה את הכמות והכיוון של כוחות ההרמה
אליו הוא יכול לעוף .באחד ממיני הכדורים השתמשו בגומות וההורדה שפועלים על ידיך.
בצורת משושים.
בנוסף לכוחות הרמה וההורדה ,לגוף שנמצא בתנועה יש
השאלות שרצינו לענות עליהן היו כיצד משפיע האוויר אזור לחץ גבוה בחלקו הקדמי .האוויר נע בצורה חלקה על
על מעופו של כדור גולף ,וכיצד משפיעות הגומות על מגוון פני החלק הקדמי ולבסוף עובר לחלקו האחורי .גוף בתנועה
צורות המעוף .התשובה הפשוטה היא שהאוויר משפיע על דרך האוויר משאיר מאחוריו שובל של אזור לחץ נמוך .גודל
כל גוף שנע דרכו .החזק את זרועך מחוץ לחלון של מכונית השובל משפיע על מידת ההנמכה של הגוף.
נוסעת ותיווכח בכך .הצורה האווירודינמיות שוברת את כוח
הגומות על פני שטח הכדור יוצרות שכבה דקה של
ההתנגדות של האוויר בשתי צורות :על ידי הרמת הגוף או
מערבולות אוויר שנצמדות לפני הכדור .זה מאפשר לזרימת
עובדים עם ג’ימי קונורס
האוויר החלקה לזרום על פני שטח הכדור וכך מקטינות את
http://arielnet.com/ref/go/2724
גודל השובל .לכדור עם גומות יש ,אם כך ,חצי מכוח ההורדה
של כדור חלק .כדור חלק ירד במעופו כלפי מטה פי שניים
מהר יותר מכדור עם גומות.
http://arielnet.com/ref/go/4025

הגומות משפיעות גם על ההרמה .כדור שנמצא בתנועה
סיבובית יוצר כוח הרמה כמו כנף של מטוס .תנועת הסיבוב
יוצרת מתחת לכדור לחץ אוויר גבוה יותר מזה שבחלק העליון
של הכדור .חוסר איזון זה יוצר כוח עילוי .סיבוב הכדור אחראי
לחצי מיכולת ההתרוממות של הכדור .החצי השני נוצר על ידי
הגומות שמאפשרות אופטומיזציה של כוח העילוי.
דגם הגומות משפיע על המעוף של הכדור ,אך גם מספר
הגומות משפיע על המעוף .ארגון הגומות על הכדור צריך
להיות הכי סימטרי שאפשר .לרוב הכדורים הנמכרים היום יש
ג’ימי קונורס וגדעון אריאל
http://arielnet.com/ref/go/2734
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ניתוח פעולותיו של ג’ימי קונורס
המידע הזה היה מאוד חשוב לנו ,כולל הנתונים
 250-450גומות ,אך יש גם כדורים עם גומות רבות יותר ,עד
ההיסטוריים המעניינים .דיברנו עם ווילסון במטרה להבין מהו
.1000
האובייקט האידיאלי שהם מעוניינים בו .ואז קיימנו דיון ביננו
זה מאפשר ליצרני הכדורים לארגן את הגומות כך
כדי להגיע למסקנה מהו המחקר הטוב ביותר שאנחנו צריכים
שההתנגדות לסיבוב תהיה נמוכה לאורך ציר מסוים וגבוהה
לעשות כדי להשיג את המידע הדרוש.
לאורך ציר אחר .זה מאפשר מעוף שבו הסיבוב יהיה מקביל
היינו מוכנים להתחיל ללמוד את השפעות המדדים
לקרקע ואנכי לכיוון התנועה .זה מונע מהכדור לנוע במסלול
השונים של כדור הגולף על המהירות ,הסיבוב וזווית החבטה.
מפותל.
בדרך כלל ,כדור הגולף נמצא במגע עם המחבט במשך חצי
מילי שניה .במשך זמן זה נע ראש המחבט בערך אינץ’ אחד.
מכתה ההערכה מאימו של ג’ימי
( 2.5ס”מ) .המחקר שלנו התמקד בבחינת תגובת מאפייני
הכדור במשך אותו זמן .היינו צריכים לראות כמה תמונות
אחרי החבטה כדי שנוכל לקבוע מהירות ,סיבוב ,וזווית
הפגיעה .כמו כן ,היינו צריכים לקבוע את דגם התעופה אחרי
החבטה ולמדוד את המרחק שהכדור עבר.
ההצעה הייתה לבחון חמישה כדורים שונים לפחות
ולחבוט בהם באמצעות שני מחבטים שונים לפחות .בנוסף,
נבחן ארבעה וריאנטים שונים של אותו כדור כשאנחנו
משתמשים באותו מחבט כדי לראות אם יש השפעה על מעוף
הכדור.
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היינו צריכים לעשות סטנדריזציה של עוצמת החבטה שתנועת החבטה שלו כל כך מושלמת ועקבית ,שרק מכונה
יכולה להחליף אותו.
וכיוונה ,כדי ליצור בידוד משתנים.
אפשר להתאים את המכונה שתבצע חבטה זהה לגמרי
ווילסון סיפק לנו מכונה שמשתמשים בה בתעשייה למטרה
זו .האיירון באירון היא מכונה אלקטרו מכנית בה משתמשת  10,000פעם בזו אחר זו ,כדי למדוד כדורים או מחבטי גולף.
האגודה האמריקאית לגולף כדי לבחון מחבטי וכדורי גולף
צורתו של הרובוט הזה לא הייתה דמוית אדם .היא הייתה
ולהשוותם לתקנים .האיירון באירון הוא רובוט ששמו ניתן לו דומה יותר למכונות הלחמה שרואים הסרט נע של מפעל
על שם שחקן גולף מפורסם ,באירון נלסון .בזמנו אמרו עליו להרכבת מכוניות .בכלל לא משהו שמזכיר סרטי מדע בדיוני.
הפרויקט שלנו עם ג’ימי קונורס הופיע ב  CBSבתוכנית של מורלי סאפר
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איסוף נתוני EMG
למרות שהקולג’ של ויק שכן בקרבת מקום ,הוא לא

היא הייתה בגובה  5 – 4פיט ,מצוידת בזרוע מתכת שמחקה
את היד האנושית .היה לה מעין שרוול כדי לחבר אליה את היה ממש חלק ממרכז המחקר של קוטו .השתמשנו בכמה
המחבט שרוצים לבדוק.
מסלולים משותפים ,ומשרדיו של ויק היו בתוך מרכז המחקר
באחד מהעמודים הקודמים הופיעה תמונה של אזור ניסויי שלנו.
הגולף .בתמונה רואים גם האיירון באירון.
ויק היה ייחודי באישיותו התוססת והוא משך הרבה
לאחר כמה ימים של איסוף נתונים והרבה שבועות של אנשים נלהבים לקולג’ שלו .אספנו נתונים מביצועיהם של
עיבודם ,הגשנו דוח לווילסון .זיהינו כמה פקטורים שמשפיעים טובי שחקני הטניס המקצועיים שבאו אליו .ביניהם היו ג’ימי
על מעוף הכדור ועל המרחק שהוא עובר .המידע היה מבוסס
קונורס וארתור אש .תפקידנו היה לאסוף נתונים ולנתח את
על הממצאים שלנו ללא הטיה כי ווילסון אישית שמר אצלו
החבטות המוצלחות והפחות מוצלחות של ספורטאים אלה.
את הקוד עבור כל כדור .המדענים ואנשי הפיתוח של ווילסון
היה לנו ענין מיוחד בפרויקט עם ג’ימי קונורס הגדול .הוא
היו מאד מרוצים מהתוצאות שסיפקנו להם .אין צורך לומר
שאנחנו היינו מרוצים מתגובתם.
היה שחקן הטניס מספר  1בעולם .הוא זכה פעמים רבות
לאחר מכן פנינו לפרויקטים אחרים .חלקם היו מיועדים בגרנד סלאם .ביחסי הניצחונות-הפסדים שלו ()81.77%
הוא היה שני רק לביורן בורג (.)82%
לקולג’ הטניס של ויק.
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רשימת הישגיו של ג’ימי קונור עוד ארוכה .די אם נזכיר אחר כך את כל התמונות במעבדה .החלטנו שאם נוכל למדוד
שהוא היה הגבר היחידי שהחזיק בתואר שחקן הטניס מספר את הלחץ של הרגל על המשטח ועל הנעל בכל אחד מסוגי
הפעילות ,נוכל לתכנן נעל טניס מיוחדת שתתאים למבנה
 1במשך  5שנים ברציפות.
בימנו אלה ,כשמחבטי הטניס בנויים בצורה מתוחכמת הרגל ולסגנון המשחק שלו.
הסרטונים הראו שהרבה מתנועותיו של ג’ימי היו לא
ומבוססת טכנולוגיה ,כבר לא זוכרים דינוזאורים כמו ג’ימי.
אבל הוא היה אחד משחקני הטניס הגדולים ביותר של כל שגרתיות בצורה קיצונית .למשל ,הוא נע אחורה במהירות
ללא שינוי של מצב גופו ביחס לרשת .הוא שינה כיוונים
הזמנים.
נודע לנו שהייתה לו בעיה ברגל ,שגרמה לו לקשיים לעיתים קרובות וגרר את הבוהן של הרגל בעשותו זאת .הוא
במשחק .כדי לפתור אותה היינו צריכים להבין את המבנה נמצא בתנועה מתמדת וסובב את הכריות המרכזיות של כף
המיוחד של כף הרגל שלו .יחד עם זאת צילמנו אותו בפעילות הרגל .כף הרגל שלו לא הייתה יציבה והחליקה בתוך הנעל.
על המגרש תוך שימוש בארבע מצלמות מהירות ,אחת מהן הוא נחת לעיתים קרובות על כרית העקב שלו וזו נעה בתוך
הייתה תלויה מלמעלה .צילמנו אותו בכל הפעילויות של הרגל .מצאנו עוד גורמים שתרמו לחוסר היציבות שלו בתוך
שחקן טניס ,כולל חבטות גב יד וחזית ,ריצה מהירה להגיע הנעליים בזמן המשחק.
לכדור מרוחק ,שינוי פתאומי ומהיר של כיוון ,עצירה .ניתחנו

כתובית מעל המסמך :מכתב הערכה מאימו של ג’ימי

ויק בארדן ומרכז הטניס הממוחשב שלו

תאי אימון הטניס הממוחשבים.
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שיטת ה  APASבפעולה
http://arielnet.com/ref/go/1134
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עובדים עם ספורטאים בכל הענפים

http://arielnet.com/ref/go/1225
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בהתבסס על ממצאים אלה תכננו נעל מיוחדת שתאים
לתנועותיו ולרגליו של ג’ימי קונורס .הנעל כלל התוכה מעין
בית מיוחד להחזקת הבוהן וריפוד ספוגי ומניעת זעזועים .היא
נבנתה בצורה שתמנע ככל האפשר תנועה של הרגל בתוכה.
הוספנו גם הגבהה לעקב למנוע לחץ על גיד אכילס.
אחרי שתכננו את הנעל שקיווינו שתפתור את הבעיות
שהיו לו ברגל ,התפנינו לנתח את חבטת ההגשה של קונורס.
המהירות המקסימלית של החבטה שלו הייתה  72מייל לשעה,
( 116קמ”ש) ,פחות מהמהירות הממוצעת של שחקני טניס
מקצועיים באותם זמנים .הניתוח הביומכני שלנו הראה שהוא
יכול להגיע ל  100מייל לשעה ( 160קמ”ש) אם ישפר את
הטכניקה שלו.
כדי להגדיל את מהירות הכדור בזמן חבטת ההגשה
המלצנו שישפר את יציבות עמידתו על הקרקע בזמן החבטה.
הוא יכול לעשות זאת על ידי הנמכת נקודת המגע של הכדור
במחבט בכמה סנטימטרים .במילים אחרות ,לא לקפוץ באוויר
תוך כדי החבטה בכדור ,כי כך יש לך פחות יכולת לייצר כוח.
אתה לא יכול “לדחוף” כנגד האוויר .המנטרה שלנו הייתה
“אתה לא יכול לירות בתותח מתוך סירת קנו מבלי לגרום
לסירה לשקוע” .קונורס שמע לעצתנו ושיפר את המהירות ל
 90מייל לשעה ( 144קמ”ש).
ניתחנו גם את חבטת גב היד שלו .קונור היה שחקן נלהב
ואהבנו לעבוד איתו .להפתעתנו קיבלנו מכתב מלא הערכה
לאימו של ג’ימי ,שהייתה אף היא מעורבת בעסקי הטניס.
ניתחנו מאות שחקני טניס במרכז המחקר שלנו בקוטו.
בחלק מהמקרים לא יכולנו לנסוע למקום התחרויות וקיבלנו
סרטים שאחרים צילמו ,אותם ניתחנו במעבדה שלנו.

מעבדה לבדיחות

http://arielnet.com/ref/go/1223

היינו מעורבים גם בניתוח אביזרי ספורט .בהמשך יחסי
העבודה שלנו עם חברת ווילסון הכנו עבורם פרויקט שעסק והמחבט ,בין הכדור ופני השטח של המגרש ,בין המחבט
במחבטי טניס .אחרי הכל ,עם הקרבה לויק ולקולג’ שלו ועם והשחקן .מסיבה זו יש הרבה תפיסות שגויות בקשר למשחק
הרקע שלנו במוצרי הטניס של ספלדינג ושל יצרנים אחרים ,ולתרומה של כל מרכיב בו”.
נהינו מומחים בתחום זה.
כאשר השחקן או השחקנית נעים על המגרש הברכיים
את הידע שרכשנו סיכמנו במאמר לחברת ווילסון .בין
והקרסוליים שלהם סופגים כמעט פי חמש ממשקל גופם.
היתר ציינו שם:
“טניס זה לא רק כדור ,מחבט ושחקן שאפשר להתייחס שחקן ששוקל  150פאונד ( 68ק”ג) – ברכיו וקרסוליו
לכל אחד מהם בנפרד .זה סדרה של אינטרקציות בין הכדור צריכים לעמוד בעומס של עד 750.פאונד ( 640ק”ג) .
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נעלי טניס וכן המגרש אמורים להיות מתוכננים כך שתהיה המחבט או לשנות את החומרים ממנו עשויה ידית האחיזה
להם יכולת לספוג אנרגיה על מנת להגן על השחקנים.
שלו .לא חשוב מה הם רוצים לשנות ,העיקר שהם עושים זאת
באופן כללי ,יש תוצאות טראומטיות מהזעזועים החוזרים בהתבסס על מידע מדעי ,מדיד ואובייקטיבי.
ונשנים כתוצאה מהריצות והקפיצות במשך משחק טניס.
התמונות המצורפות מציגות כמה אביזרים בהם השתמשנו
לאיסוף נתוני תגובת השרירים לפגיעת כדור הטניס במחבט.
המשך פרק 16
השתמשנו באלקטרו מיוגרפיה ( . )EMGבתמונות נראות
אחד מהמונחים המוכרים בטניס הוא הנקודה המתוקה ,או
 SWEET SPOTבמחבט .זו נקודה מסוימת בראש המחבט האלקטרודות של ה EMGכנקודות קטנות בחלק הקדמי של
ואפשר לחשב את מיקומה באופן מתמטי .היא נמצאת היכן היד וכתגיות לבנות או אדומות על המחבט .אספנו גם נתונים
ביומכניים כדי להשוות תנועת מחבט עם ובלי ה .EMG
שהוא בין מרכז המחבט וצווארו.
ביצענו סדרה של בדיקות כדי לקבוע את כמות השרירים
ביד ובזרוע המעורבים בסוגים שונים של חבטות טניס .המטרה
הייתה להציג לחברת ווילסון את היחסים בין שרירים אלה
והפרקים השונים של היד והזרוע תוך כדי המשחק ,ולהבין
איך מידע זה יכול לעזור להם .למשל ,הם יכלו לשפר את
כתב עת למדע פופולרי

http://arielnet.com/ref/go/1226
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אחד הפרויקטים שפיתחנו היה לתכנת את המכונה שיורה
את כדורי הטניס כדי שתחקה את המהירות ,הזווית ועוצמת
הסיבוב של הכדור כאילו נחבט על ידי שחקן טניס אנושי.
אחרי שאספנו נתונים ממאות חבטות של ג’ימי קונורס ,יכולנו
לקבוע את כל המדדים האלה .לפיהם תכנתנו את המכונה.
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ד”ר אירוינג דארדיק ,ויק בארדן וגדעון אריאל
אלה שקיבלת במשחק הקודם מהשכן שלך .אתה מתאמן
במשחק מול השכן למרות שהוא לא נמצא שם ואפילו לא
יודע שאתה לומד להחזיר את החבטות שלו .בסוף השבוע
הבא אתה משחק שוב נגדו ומפתיע אותו ביכולות שלך להחזיר
את הכדורים שלו .זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שלנו.

בצילום המצורף אפשר לראות את תאי האימונים סביב
המרכז .במרכז היו מכונות לירי כדורי טניס ,כל מכונה מכוונת
לתא אחר .בכל תא כזה התאמן שחקן אחר .אפשר היה לכוון
כל מכונה כך שתירה את הכדורים שלה במהירות ובעוצמה
שונות .דמיין שאתה משחק נגד השכן שלך ,והוא “הורג”
אותך בחבטות גב היד שלו .דמיין שמישהו מקליט בווידאו
בנוסף ,פיתחנו גם “מכונת זמן תגובה” שמודדת את זמן
את משחקך נגד השכן וחבטות גב היד שלו נשמרות במאגר
ממוחשב אחרי שעשו להן דיגיטציה מהווידיאו .עכשיו אתה התגובה שלך למצבים על המגרש .רוב הקולג’ של ויק בארדן
מקבל תא אימונים כזה והמכונה יורה לך כדורים בדיוק כמו היה מופעל על ידי מכונות אינטליגנטיות.
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קהילת הרפואה הספורטיבית האולימפית של ארה”ב1980-1984 ,
בדקנו על פי בקשת חברת ווילסון גם את ההבדלים בין רפואיים שמתייחסים במיוחד לפציעות בספורט .במשך ארבע
מיתרי מחבט מניילון וממעי .כרגיל ,הם היו מרוצים מהתוצאות שנים הייתי יושב הראש של מחלקת הביומכניקה.
והודו לנו על עבודתנו.
החלטה נוספת הייתה לייעד את מרכז המחקר קוטו להיות
עכשיו ,כשעברנו למשכננו החדש בקליפורניה והיו לנו אתר אימונים אולימפי .זה היה סידור מושלם כי הוא התאים
פרויקטים שעבדנו עליהם ,הזמנתי את חברי הוותיק ד”ר לספורטאים ולמרכז כאחד .מומחי הנדל”ן אולי לא הבינו
אירווינג דארדיק למרכז החדש .הוא התלהב מהמקום כשם
בביומכניקה וברפואת ספורט ,אבל הם הכירו בערך שמתווסף
שהתלהבתי אני ,ואפילו הציע שקוטו יהיה מרכז אימונים
לנכסים שלהם כתוצאה מהחלטת ה .USOC
אטרקטיבי עבור ה  .USOCכראש הקהילה ,הוא החליט
לצערנו לא זכינו לקחת חלק באולימפיאדת מוסקבה ב
שהמפגש הבא של קהילת רפואת הספורט תתקיים במרכז
המחקר בקוטו.
 1980מסיבות פוליטיות שלא יכולנו לשלוט בהן .כדי לפצות
קהילת רפואת הספורט כללה כמה תחומים שהשפיעו על כך החלטנו לרכז את ההתלהבות והמרץ שלנו בהכנות
ישירות על הספורטאים האולימפיים והביצועים שלהם .ביניהם לאולימפיאדת לוס אנג’לס ב  .1984היו לנו ארבע שנים
היו פיסיולוגיה של אימונים ,פסיכולוגיה ,ביומכניקה ויישומים להתכונן.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בתוספת לפרויקטים שעבדנו עליהם עבור ווילסון ,קהילת מבחינה מנטלית ופיזית ,כי הוא כולל תחומי ספורט שונים
רפואת הספורט ושחקני הטניס של ויק ,הייתה לי עוד משימה .מאד זה מזה :סיוף ,רכיבה ,שחייה ,קליעה וריצה.
זה היה הזמן למלא את הבטחתי לפאלמיירי שקוטו דה
קאזה תהיה האתר בו יתקיימו משחקים אולימפיים.

עכשיו היה עלי למצוא את הדרך להביא את הספורט
לקוטו .קודם כל צריך למצוא את הועד שאחראי על תחום
זה ולשכנע אותו שהמיקום שלנו הוא הטוב ביותר .טסתי
לקולורדו ספרינג לפגישה של קהילת רפואת הספורט .למזלי
באותו מקום ובאותו זמן נפגשו ראשי ועדים של כמה ענפי
ספורט .ביניהם היה גם היו”ר של הפנתתלון ,שוודי במוצאו.

המשימה הראשונה הייתה לבחור את ענפי הספורט
שמתאימים ביותר לאתר שלנו .בהתחלה חשבנו אן ואני
על שחייה .לרוע המזל הייתה לנו רק בריכה אחת והיא לא
עמדה בתקן האולימפי .לא היו סיכויים לשכנע את המשקיעים
לבנות בריכות נוספות .האופציה הזאת ירדה .חשבנו גם על
דיברתי אתו ועם נציגים נוספים של קהילה השוודית
קליעה למטרה .בקצה העמק היפה שלנו היה מטווח לצלחות והסברתי את היתרונות של קוטו כאתר אידיאלי לפנתתלון.
חרס( .כתבתי עליו בעבר) .היה עלינו לבנות מטווחים נוספים כל חמש התחרויות יכולות להתקיים באותו מקום .ביתר
ולהשקיע עוד הרבה .גם זה ירד מהפרק.
האתרים היה מרחק של  50מייל בין מיקום של תחרות אחד
לפתע עלה על דעתי שהפנתתלון המודרני יתאים בדיוק .לשני .אתר כזה מעולם לא היה להם .סיכמנו על תאריך בו הם
(הפנתתלון המודרני או קרב חמש מודרני הוא ענף ספורט יבואו לבקר ולראות את האתר המוצע.
אולימפי המורכב מתחרויות בחמישה ענפים שונים :סיף,
בשלב הבא היה עלי ליצור קשרים מתאימים עם הועדה
שחייה ל 200-מטר חופשי ,רכיבה על סוסים בסגנון קפיצות שבוחרת את האתרים למשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס.
ראווה ובתור אירוע סיום  -ריצת שדה ל 3,200-מטר משולבת למזלי היו באותו מקום בקולורדו ספרינג עוד פגישות של
עם ירי באקדח מ 10-מטר).
ועדות אולימפיות .אחת מהן כללה בדיוק את האנשים שרציתי
לספורט זה היו מספר אבות שטענו שהם המציאו לפגוש .הוצגתי בפני מיסטר ריצ’רד (“דיק”) סרג’נט שהיה
אותו .ביוון העתיקה נהוג היה להתחרות בפנתתלון ,והוא אמור לאתר מקומות מתאימים למשחקים האולימפיים .פעם
כלל אז ענפים קצת שונים .בכל מקרה ,הכישורים הנדרשים
מכתב הערכה מהקהילה המארגנת של המשחקים
מספורטאי לעמוד בתחרות זאת זהים לאלה הנדרשים מחייל
האולימפיים בלוס אנג’לס
רכוב ורגלי בשדה הקרב .הוא נכנס למשחקים האולימפיים ב
 1912והמנצח הראשון היה שוודי בשם גוסטה ליליהוק.
במשחקי הקיץ האולימפיים בלוס אנג’לס הוקדש יום נפרד
לכל ענף ספורט .הראשונים היו הענפים הקשורים לרכיבה.
היום השני הוקדש לסיוף .אחר כך שחייה ולבסוף קליעה
למטרה .ביום האחרון התחרו כל הספורטאים אלא באלה
בריצה לטווח ארוך .המנצח היה זה שהגיע בזמן הקצר ביותר.
הזינוק נעשה בהדרגה בגלל המספר הגבוה של המשתתפים,
ומיקומם בזינוק נקבע על פי הישגיהם בארבעת ענפי הספורט
הקודמים.
לקוטו דה קאזה היה כל מה שנחוץ לענף ספורט כזה.
למרות שארה”ב מעולם לא זכתה במדליית זהב בפנתתלון
מודרני ,אנחנו יכולים לספק את המקום האידיאלי ואולי אפילו
נזכה באליפות .הפנתתלון נחשב לענף ספורט תובעני ביותר
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הייתי מרוצה במיוחד כי הבטחתי לפלמיירי שאביא את
נוספת הצגתי את היתרונות של המקום והוא הבטיח שיבוא
לבקר ולראות אם המקום אכן מתאים כל כך ,כפי שאמרתי .המשחקים האולימפיים לקוטו ,ואכן עמדתי בהבטחתי .קוטו
היום בו ביקר מיסטר סרג’נט עם ועדת הפנתתלון היה הייתה עכשיו על המפה .כמו כן הבאתי לקוטו קבוצת ספורט
בשבילי יום של פרפרים בבטן .הרגשתי כמו לפני תחרות זריקת נוספת ,את הנבחרת האולימפית של כדורעף נשים.
ב  ,1977לפני שהייתי בקוטו ,נסעתי לקולורדו ספרינג
דיסקוס .חייכתי וערכתי הכרה לכולם עם ריצ’רד (“דיק”)
בולטינגהאוס שהיה היו”ר של הנדל”ן בקוטו .התפקיד שלו למשימת ביומכניקה במעבדה .בהזדמנות זו פגשתי עמית
היה חשוב כתפקידי שלי ,כי בסמכותו היה לאשר או לשלול ישראלי ,אריה סלינגר ,שהיה המאמן הראשי של נבחרת
הנשים בכדורעף של ארה”ב .באותו זמן נבחרת הנשים
כל שינוי שנדרש באחד המבנים באתר בקוטו.
בכדורעף של ארה”ב לא הייתה משהו לכתוב עליו הביתה.
הפגישה התנהלה באופן חלק .ראשית כל הסענו אותם
גם להיות המאמן שלה לא נחשב במיוחד .הנבחרת דורגה
לכל אחד מאתרי התחרות של ענפי הספורט .בכל מקום נערך
במקום ה  45בעולם.
דיון מה הם השינויים הנדרשים ,אם בכלל .בסופו של יום
אריה היה גבר נאה בגובה ממוצע ,עם גוף מסותת ועיניים
נקבע שהמקום שלנו אכן מתאים .זמן קצר אחר כך קיבלנו
אישור רשמי שקוטו דה קאזה מתוכנן להיות האתר בו יתבצעו כחולות .הוא נראה כאדם השקוע תמידית במחשבות רבות.
קצת מעורפל .ככל שהכרתי אותו יותר כך הערכתי יותר את
תחרויות הפנתתלון במשחקים האולימפיים ב .1984
רצינותו והתמקדותו בכדורעף.
כול מי שהיה מעורב התלהב כמובן מההתפתחויות .כל
באותם ימים ,מרכז האימונים של קולורדו ספרינג היה
תושבי העמק נרתמו למשימת אירוח הספורטאים והמאמנים
בתהליך בנייה .הנבחרת שוכנה במתקן צבאי זמני ,ארבע
שיבואו למשחקים.
נשים בחדר .האוכל שסופק על ידי חדר האוכל לא היה מתאים
כפי שהבטחתי הבאתי את המשחקים האולימפיים ב
למי שעוסק בספורט בצורה אינטנסיבית ,וגם לא היה טעים
 1984לקוטו דה קאזה
במיוחד ,כפי שאמרו לי הנשים .בעיה נוספת הייתה הרום מעל
פני הים 7000 ,פיט 2133( .מטר) .זה היה מקום אידיאלי
לאימוני ריצה למרחקים ארוכים ,אבל לא לאימוני כדורעף.
למרות כשלים אלא הצליח אריה לשפר בהרבה את
היכולות והמיומנות של הנבחרת.
אריה ואני בילינו הרבה זמן בשיחות על כדורעף נשים
בארה”ב .ארצות אחרות הקדישו לספורט זה הרבה זמן
ומחשבה .האמריקאים קיבצו ברגע האחרון כמה שחקניות
שהיו זרות זו לזו ואמרו להן לשחק .התוצאות היו בהתאם.
נבחרת ארה”ב הגיעה חמישית מתוך שש נבחרות .ארבע
שנים אחר כך היא הייתה שמינית מתוך שמונה .ב 1972
וב 1976לא הגיעה הנבחרת למינימום הדרוש כדי להשתתף
במשחקים האולימפיים .אריה סלינגר שינה את זה והצליח
לשפר בהרבה את מצב הנבחרת ואת רמת השחקניות.
דיברנו ארוכות ,אריה ואני .כמובן בעברית ,כמו שני
ישראלים .למדתי הרבה על ההיסטוריה הפרטית שלו .הוא
נולד ב  1937בגטו היהודי בקרקוב בפולין .הוא ומשפחתו
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפקחמה זכרמ  16:קרפ

379

אריה סלינגר עם שתי שחקניות כדורעף מנבחרתו
הצליחו להתחמק במשך שנתיים מהנאצים אבל לבסוף נלכדו
ונשלחו למחנה הריכוז ברגן בלזן .ב 1945הועמס עם אימו
לקרון רכבת שעשתה את דרכה לאתר ההוצאה להורג .במזל
השתלטו חיילים אמריקאים על השומרים הנאצים של הרכבת
בטרם הגיעה למחוז חפצה ,וכל האסירים שוחררו.

אריה ואימו נשלחו להחלמה בבית חולים שהיה מיועד
לשבויי מלחמה .הוא היה צעיר ובריא דיו כדי לנסוע עם
דודו לפלסטינה ,כפי שנקראה ישראל באותם ימים .המקום
הראשון בו נקלטו היה קיבוץ .הוא סיפר לי סיפורים מצחיקים
על אותה תקופה .הוא היה יוצא בגניבה כל לילה מחוץ לקיבוץ
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על ידי חיתוך פתח בגדר ,וכולם היו מחפשים אותו למחרת .בפיסיולוגיה של מאמץ .לאחר מכן התמנה כמאמן נבחרת
עד שדודו הראה לו ששער הקיבוץ לא נעול ואם הוא רוצה הנשים האמריקאיות בכדורעף.
הוא יכול לצאת משם בחופשיות ,מתי שהוא רק רוצה .ילד
לדבריו“ ,נבחרות הנשים בכדורעף של קוריאה ,סין ,קובה,
שנולד בגיטו וגדל כל חייו במנוסה או במחנה ריכוז – לגביו רוסיה ופרו מתאמנות שש שעות היום ,שישה או שבעה ימים
כל גדר נועדה לכלוא אותו .הוא לא יכול לדמיין שתפקיד הגדר בשבוע .אם אנחנו רוצים להתחרות בהן ולנצח אותן אנחנו
היה לשמור על הפרות והכבשים שלא יברחו .התחננו לפניו צריכים לעשות כמוהן”.
שיפסיק לחתוך גדרות כי הכבשים בורחות וזה אחר כך סיפור
דבריו של אריה המשיכו להדהד בראשי עוד זמן רב.
לאסוף אותן בחזרה .המושג חופש היה זר למי שחי כל חייו
כאשר חתמנו על החוזה עם קוטו דה קאזה הבנתי שזה יכול
בבריחה ובפחד.
להיות מקום אידיאלי לנבחרת הכדורעף של ארה”ב .לפעמים
לקח לו זמן להתרגל לחיים בישראל .הוא למד שארץ זו חלומות מתגשמים .אריה ונשות הנבחרת יכולים לגור קרוב
נבנתה כדי לאפשר ליהודים חיים בחירות ובביטחון .לאחר למקום בו הם מתאמנים ,ויעמדו לרשותם מתקני אימונים
הילדות שחווה זה לא היה פשוט להתאים את עצמו לתפיסת לשיפור הכושר ויכולות המשחק שלהן .אני יכול במקביל
עולם חדשה.
לנתח את התנועה והביצועים שלהן בצורה ביומכנית .נוכל
לאחר שאימו החלימה היא הצטרפה אליו לישראל .גם לעזור להן לשכלל את הטכניקה שלהן .זה הולך להיות הפתרון
היא התרגלה לחיים החדשים וחיה עוד שנים ארוכת בארץ .האידיאלי לכולם.
אריה מאד העריך אותה על התקופה בה הצליחה להעניק לו
שכנעתי את אריה שיבוא איתי לראות את המקום .טסנו
משהו שהיה הכי דומה לילדות בשנים האיומות במחנה.
לקוטו וכפי שחשבתי ,הוא התלהב ולא האמין למראה עיניו.
יתר קורות חייו היו דומות למדי לאלה של צעירים רבים “זה המקום שיוכל להביא לך מדליית זהב” ,אמרתי לו“ .זו
בארץ באותה תקופה .הוא למד בתיכון והתגייס לצבא .לאחר הארץ המובטחת לספורטאים!” אמר אריה ועיניו אורו.
שחרורו התחרה כאצן ,קופץ למרחק ושחקן כדורעף בנבחרת
חייכתי וידעתי בליבי שהעסקה נעשתה .היו עוד כמה
ישראל .הוא היה מאמן בארץ לפני שעבר לאמריקה ב סידורים פורמליים שצריך היה לעשות אבל זה לא משהו
 .1969למד באוניברסיטה של אילינוי וקיבל תואר דוקטור בעייתי במיוחד.
מאמן נבחרת כדורעף הנשים האולימפית
של ארה”ב
http://arielnet.com/ref/go/4024

אריה שאל את שאלת  46מיליון הדולר ,מהיכן יגיע הכסף
למעבר ולחיים בקוטו .אמרתי לו לכתוב רשימה של בקשות
לקהילת רפואת הספורט של ארה”ב ,ולמען אותו לד”ר
דארדיק ,יו”ר הקהילה .אני כבר אמצא את הכסף.
הרשימה של אריה הייתה הגיונית וכללה מגורים
לשחקניות הנבחרת ולצוות המאמנים ,מזון ,ציוד ותקציב
לנסיעות לתחרויות בין לאומיות .הוא רצה להשתמש בתוכנית
ניתוח התנועה שלנו עבור השחקניות של הנבחרת וכן עבור
שחקניות של נבחרות אחרות .זה יהיה הנשק הסודי שיאפשר
לנבחרת האמריקאית לדעת יותר על הנבחרות המתחרות.
לקחתי את הרשימה לד”ר דארדיק ועברנו על הפרטים.
החלטנו כאיש אחד להיפגש עם קולונל מילר ולהסביר לו
את היתרונות של המקום החדש ,וכן את חוסר הסיכויים של
הנבחרת להצליח אם תישאר במקום האימונים הנוכחי שלה,
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נבחרת כדורעף הנשים האולימפית מתאמנת בקוטו דה קאזה
http://arielnet.com/ref/go/1228

נבחרת יפן הייתה האויב המר שלנו .הם עקבו אחרי
בקולורדו ספרינג .למזלנו הסכים קולונל מילר לצעד זה ואף
החוזקות והחולשות של השחקניות בנבחרת שלנו ,וחרשו את
התלהב מהתוכנית שלנו.
אין צורך לומר ,ראשי התפוצץ מרעיונות .באותן זמן בתי הספר התיכונים שלהם בחיפוש אחר שחקניות מוכשרות
ערכנו ניתוחים ביומכניים עבור תאגיד מיזונו שהתרכז בפדי מתאימות .אריה התייחס אליהם בשילוב של כעס והערצה.
“אבל” הזכרתי לו“ ,היפנים גם אוהבים לעשות כסף.
הגנה ונעליים לסוגי ספורט שונים .סיימנו בדיוק את הפרויקט
מה יקרה אם תציע למיסטר מיזונו שהשחקניות שלנו ילבשו
והיה עלי לטוס ליפן על מנת להציג בפניהם את התוצאות.
גם אריה היה צריך לטוס ליפן באותו זמן כדי להיפגש חולצות וינעלו נעליים עם כתובות של הפירמה שלו כאשר הן
עם מיסטר מיזונו בגלל מעורבותו בנבחרת הנשים היפנית עולות על המגרש ,גם במשחקים האולימפיים?”
בפגישתו ביפן עם מיסטר מיזונו הציע לו אריה את הרעיון
בכדורעף .יפן הייתה חזקה בתחום זה החל מראשית שנות
ה .60הגישה של היפנים לבניית נבחרת ספורט הייתה מדויקת הזה .מיזונו הסכים לתמוך בנבחרת הנשים האמריקאיות
ומושקעת לא פחות מגישתם בבניית מכוניות ,מצלמות או בכדורעף ,ודרש שהן יעלו על המגרש עם חולצות מתוצרת
בית החרושת שלו ,שנושאות את הלוגו של חברתו.
מחשבים .הם היו מוכנים לעבוד קשה כדי להגיע לשלמות.
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חמישה חודשים בשנה הייתה הנבחרת במסעות בין
אירופה ,אסיה ,דרום אמריקה ובתוך תחומי ארה”ב .כאשר
לא היו בנסיעות ,הן התאמנו  8שעות ביום ,שישה ימים
בשבוע ,באופן אינטנסיבי.

לדעתי זה לא היה נורמלי שחברה זרה תתמוך כספית
בנבחרת ספורט לאומית של מדינה אחרת .בספורט
המקצועני ,לכל קבוצה יש הרבה תומכים פיננסים .השחקנים
והפירמות מרוויחים הרבה מהקשר הזה .בספורט החובבני,
כולל האולימפי ,יש מעט תומכים וקצת עזרה פיננסית מגופים
מאחר והנשים היו “חובבות” ,הן לא קיבלו משכורת.
אולימפיים .כל זה עתיד להשתנות ,אך זה היה המצב ב  .1979היה להן דמי כיס שאמורים היו לכסות הוצאות מינימליות
הרעיון היה שמיזונו יתמכו כספית במעבר נבחרת כמו ביגוד ,קוסמטיקה ,ושיחות טלפון ארוכות טווח( .למען
הכדורעף מקולורדו ספרינג למרכז הספורט בקוטו ,וימשיכו הקוראים הצעירים :טלפון נייד לא היה אז ,ושיחות מארץ
לתמוך בנבחרת גם כאשר היא נמצאת בביתה החדש .כמו לארץ היו יקרות במיוחד .כמובן שאף אחד עוד לא חלם שפעם
כן הם יתמכו בנבחרת באולימפיאדות מוסקבה ולוס אנג’לס .יהיו ווטסאפ או שיחות טלפון בוידיאו).
בתמורה תלבשנה השחקניות בגדים ונעליים מתוצרת מיזונו,
אף אחת בנבחרת לא שיחקה עבור כסף .אני מניח שזו
והלוגו של הפירמה הזאת יופיע על כל פרטי הלבוש .הן לא היה מפתיע שרוב האמריקאים לא ידעו שיש בכלל נבחרת
תופענה בלבוש זה גם באולימפיאדות ,אם זה לא יפר את כדורעף נשים ,כך שאף אחת גם לא ציפתה לזכות בתהילה.
הכללים האולימפיים.
כולן היו כאן רק למטרה אחת :לזכות במדליית זהב עבור
לאחר מכן שכר אריה אוטובוס והעביר את הנבחרת ארה”ב באולימפיאדה.
לקוטו .ספגתי ביקורות מאנשי קולורדו ספרינגס על הצעד
כולן וכולם נשאו עיניים לזכות במדליית זהב במשחקים
הזה ,אבל הייתה לי תשובה מוכנה“ :אתם רוצים מדליית זהב האולימפיים במוסקבה ב  .1980מה רבה הייתה האכזבה
בכדורעף נשים או לא? הדרך היחידה להשיג את זה היא על כשהחליטה ארה”ב להחרים את המשחקים האולימפיים.
ידי אימונים בקוטו דה קאזה!”
אין צורך לומר שאריה וכל הנבחרת התנגדו נמרצות לחרם.
בסוף נרגעו הרוחות .הנבחרת קבעה את משכנה בקוטו הם חלמו כל הזמן על המשחקים האולימפיים במוסקבה,
הם היו בטוחים שהגיעו לרמה כזאת שהמדליה בהישג ידה
למשך  8שנים אחר כך.
כתב העת של הכדורעף

http://arielnet.com/ref/go/1227
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ספורט העתיד עם הספורטאיות הגדולות
http://arielnet.com/ref/go/4026
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של הנבחרת .וזאת לאחר שבשנים הקודמות נבחרת ארה”ב
לא הגיעה אפילו לרמה מספקת כדי להיכנס למשחקים
האולימפיים .לא נותר להם אלא להתחיל לחלום על
אולימפיאדת .1984
כל הנבחרת התאמנה במכשירי האימונים הממוחשבים
שלי בכל יום בו היו בקוטו במשך אותן  8שנים .השיפור
הממוצע בניתור לגובה היה  6אינץ’ .היו גם כאלו ששיפרו ב
 8אינץ’ .לכל חברת נבחרת הייתה גישה למכשירים ויכולת
לשמור את הנתונים שלה במטרה לשפר ביצועים.

התוכנה שלנו חישבה מה תעשה הנבחרת היריבה בתנאים
שונים .במשחק הכדורעף אין זמן לחכות שהכדור יגיע למגרש
שלך ,אלא עליך לחזות לאן הוא עתיד לעוף .מהרגע שהכדור
נזרק על ידי היריב עד שהוא מגיע לשטח שלך עוברות 0.2
שניות .למדנו איך כל נבחרת מתארגנת ואיך היא פועלת.
ניתחנו מאות משחקים .בנינו אסטרטגיה נפרדת כנגד כל
נבחרת.

דמיינו משחק פוקר בו מאחורי השחקן שמולכם יש
מראה ,ואתם יכולים לראות את הקלפים שלו .זו הייתה
השחקניות למדו גם איך לעשות ניתוחים ביומכניים היכולת המיוחדת שלנו .אספנו נתונים כאלה במשך  4שנים
בעצמן .לאור התוצאות יכולנו לדון עם אריה בדרכים לשפר
לפני  .1980אחר כך המשכנו לעשות זאת  4שנים נוספות.
את עבודת הצוות של הנבחרת.
בדרך זו ידענו לשפר את היכולות של השחקנית הבודדת
הצוות שלי ואני נסענו עם הנבחרת של אריה סביב העולם
והקבוצה עד למקסימום.
ואספנו נתונים מכל נבחרת .ישבנו במקומות אסטרטגים סביב
כמו כן הייתה לנו שיטה לשחק ב”סימולציה” מול
המגרשים וצילמנו את המשחקים .צילמנו משחקים ברוסיה,
קובה ,ברזיל ,יפן ,סין ועוד .את הנתונים ניתחנו אחר כך לפי קבוצה יריבה .תלינו סדינים באמצע האולם והקרנו עליהם
שתי קטגוריות :ניתוח ביומכני של שחקנית בודדת ותנועה של וידיו שצולם במשחק אמיתי .השחקניות שלנו שיחקו כנגד
נבחרת שחקניות במצבי משחק שונים.
המתחרות שעל המסך .אריה כיוון לפעמים את ההקרנה כך
חילקנו את המגרש ל  36משבצות ,וכל אחת קיבלה שהשחקניות המצולמות ינועו מהר יותר מאשר במציאות.
כאשר השחקניות שלנו נפגשו לבסוף עם הקבוצה האמיתית
מספר .יש תמונה שמדגימה זאת באחד העמודים הבאים.
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מתאמנות במתקנים הממוחשבים

מודדות נתונים קרדיו-וסקולריים וצריכת חמצן

יכולות האימון של אריה הביאו אותן להיות מוכנות
על המגרש ,הן התפלאו כמה איטיות השחקניות היריבות
להתחרות כנגד כל נבחרת בעולם .מרכיבים אלה עזרו לארה”ב
היום.
כך דורגה נבחרת הנשים בכדורעף של ארה”ב בין הטובות לזכות במדליית ארד בפרו ב .1982
באולימפיאדת  1984נחשבה הנבחרת הסינית לטובה
ביותר .ב 1977היא הייתה במקום ה .45ב 1980היא הייתה
מוכנה כבר לזכות במדליית זהב באולימפיאדת מוסקבה ,אבל ביותר.
בגלל החרם היא התחרתה רק באולימפיאדת לוס אנג’לס
היו שני בתים .בראשון התחרו נבחרות יפן ,פרו ,דרום
ב.1984
קוריאה וקנדה .בשני התחרו ארה”ב ,סין ,מערב גרמניה
הנבחרת הייתה מוכנה אחרי שנים של אימונים מסורים וברזיל .מדינות הגוש המזרחי ,כולל בריה”מ ,החרימו את
המשחקים מסיבות מובנות.
וקשים ,של השקעה ואימון במכונות אימון ממוחשבות.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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דיאגרמה של אסטרטגיה קבוצתית בכדורעף

דוגמה של תנועה קבוצתית

לנבחרת ארה”ב היו כמה נקודות חולשה לעומת הסיניות.
למשל ,בנבחרת סין היו כל השחקניות באותו גובה.

נבחרות ארה”ב וסין הביסו את היריבות שלהן ,ולבסוף
ניצבו זו מול זו בשלב הגמר .המנצחת תקבל מדליית זהב,
והמפסידה מדליית כסף .לרוע מזלנו הבין המאמן הסיני
את השיטה שלנו ,והחליט להנחות את קבוצתו לשנות את
האסטרטגיה הרגילה שלה .הן שיחקו באופן שונה מזה
שהשחקניות האמריקאיות ציפו והתאמנו לקראתו .הסיניות
ניצחו והאמריקאיות המאוכזבות הסתפקו במדליית כסף .הן
לא הגיעו לפסגה אבל גם הישג זה היה מכובד מאד.

היה לזה יתרון גדול מבחינת יכולתה של הרכזת הסינית
להעביר את הכדור לכל אחת ,בעוד שהרכזת שלנו הייתה
צריכה להתחשב בגובהן של השחקניות .יכולנו להתגבר על
בעיה זו על ידי אסטרטגיה קבוצתית ממוחשבת.

במשחק מוקדם מול הסיניות נצחה נבחרת ארה”ב .3:1
זה נתן לשחקניות שלנו תקווה לנצח אותן גם אם נגיע למשחק
מלבד עבודתנו עם נבחרת הכדורעף ,שחקני הטניס
הגמר המכריע נגדן .אבל עדיף לא להיתפס לאופטימיות יתר .והפרויקטים של ווילסון ,פרסמנו גם מאמרים בכתבי עת
ריטה קרוקט בתחרות

http://arielnet.com/ref/go/5005
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נבחרת הנשים של ארה”ב בכדורעף מתאמנת בקוטו דה קאזה במשך  6שנים
http://arielnet.com/ref/go/4027

ביצוע ברמה גבוהה דורש שליטה במערכת הנוירו
מקצועיים והיה לנו כיסוי בטלוויזיה .חלק מהפרסומים
וסקולרית .זה לא חשוב כמה חזקים השרירים או כמה טוב
מופיעים בעמודים אלה.
כתב עת נוסף שפרסמנו בו היה כתב עת לגולף .התרכזנו הוא חילוף החומרים של השחקן ,הגורם החשוב ביותר הוא
השליטה .המוח ושליטתו בגוף הם שקובעים.
ב”חבטה מושלמת” ,וטענו שאין טכניקה של חבטה
מה שקובע את היכולת לשלוט הוא מספר יחידות העצבים
או תנופה שמתאימה לכל שחקן.
המוטורים לכל סיב של שריר .ככל שיש יותר עצבים כך יש
אחד המחקרים שלנו עסק במחבט שנקרא :Putter
יותר יכולת לתמרן ,כמו במקרה של השרירים ששולטים
מחבט בעל פנים שטוחים בו משתמשים בעיקר על הגרין בתנועת העין .כאשר מעורבים פחות יחידות עצבים מוטוריים
(משטח הדשא) על מנת לגלגל את הכדור לכיוון הגומה.
בפעולה היא מעודנת פחות ,כמו במקרה של הליכה .הסיב
משחק הגולף דורש שני כישורים עיקריים :האחד הוא הבודד ,שגורם לשריר לפעול ,פועל בסינכרוניזציה מלאה.
כוח ,תנופה ומהירות ,והשני הוא דיוק על מנת להכניס את סינכרוניזציה חשובה ביותר כדי ליצור תנועה אופטימלית
מתואמת כמו למשל בפעולה כמו חבטה .מי שיוצר את
הכדור לגומה קטנה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פרסומים שהופיעו ב New Scientist Magazine
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הפעולה הסימולטנית של כל השרירים היא מערכת העצבים
המרכזית ששולחת אותות לסיבי השרירים.
מה אם כן ,הן הדרישות האלמנטריות לתנועה? קודם כל
שרירים .גורם שני היא מערכת אותות (סיגנלים) שגורמת
לשרירים לפעול בסדר מסוים .הוראות לשרירים מגיעות
ממערכת העצבים.
בחלק מפעולות הספורט ,האימון יכול להביא את הגוף
לפעול באופן אוטומטי .זה מה שקורה אצל זורקי הדיסקוס,
הודפי כדור הברזל או מיידי הפטיש .ספורטאים אלה יכולים
לאמן את מערכת העצבים שלהם להתגייס תמיד לביצוע אותה
משימה .זה לא המקרה עם שחקני הגולף .כל הנפה וחבטה
חייבות להיות מתואמות במדויק עם מקומו של הכדור ,מצב

המגרש ,מהירות וכיוון הרוח והמרחק אל הגומה .היכן שהוא
במערכת העצבים נמצא דגם של תנועה המתאים לדרישות
הקואורדינציה של השרירים כדי לייצר את החבטה הנכונה.
אבל שליטה אופטימלית בתנועה מקצועית ,כמו במקרה של
הכנסת הכדור לגומה ,מושגת על ידי תוכנית מוטורית גבוהה
יותר שבה מעורבת מערכת העצבים המרכזית ויש בה התאמה
מודעת לתנאים הסובבים.
בהסתמך על המחקרים שלנו ,החלטנו לבדוק את ההשערה
אם הפחתת מספר הפרקים בגוף המעורבים בתנועת השחקן
כשהוא מכוון את הכדור לגומה תגרום לדיוק רב יותר .בהתאם
לכך עזרנו לתכנן מחבט גולף שיתאים לפעולה בה מספר
הפרקים המעורבים יהיה מינימלי.
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מאק וויקינס ,אל פוארבך ודויד לאוט מתאמנים על מערכת לוחות  3הכוחות ומערכת APAS
http://arielnet.com/ref/go/2727

בן בלאוקנט ,שיאן עולמי

http://arielnet.com/ref/go/2728
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בראיין אולדפילד ,שיאן עולמי
http://arielnet.com/ref/go/2729

 קרפרפקחמה זכרמ  16:קרפ
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רוס הודג’ס
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יורי סדיך ,מיידה פטיש ,ונטליה
ליסובסקיה ,הודפת כדור ברזל

http://arielnet.com/ref/go/2731

יתרון נוסף היה שעל ידי שימוש במחבט שלנו השחקן
עומד כשפניו אל הגומה ,ולא קצת הצידה ,כמו שנהוג היה
בשיטה המסורתית.
בהמצאה זו“ ,מחבט הקסם” ,השתמשו שחקני טניס
רבים .זה לקח להם קצת זמן ואימון כדי להתרגל אליו ,אבל
אחרי ששלטו במחבט שיפרו כולם את הישגיהם.
לאחר הפרויקט של מחבט הקסם לא נחנו לרגע .החיים
שלנו היו כיפיים אבל חסרי מנוח באותם ימים .יחד עם כל
הפרויקטים שבהם היינו עסוקים עד מעל לראשינו ניסיתי גם
להגיע לכמה שיותר תוכניות טלוויזיה .אחת הראשונות שבהן
הייתה זו של דויד לטרמן ,הקומיקאי .הוא הפתיע אותי מיד על
ההתחלה כשסיפר שהוא אוהב לשחק מטקות .הוא רצה לדעת
אם אני יכול לנתח גם את התנועות של משחק זה .הוא שאל
איך הילארי הילטון ,אחת האלופות בתחום ,מצליחה לנצח
אותו פעם אחר פעם .לדבריו הוא היה חזק ומהיר ממנה ,אבל
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הספורטאים האולימפיים במרכז המחקר שלנו בקוטו
היא הצליחה תמיד לנצח עם תנועות קטנות וחבטות חלשות.
איך זה יכול להיות?
(בארה”ב משחקים מטקות בתוך מגרש סגור עם קירות
בצדדים ורשת באמצע .הכדורים דומים לכדורי טניס .לרוב
משחקים שני זוגות שחקנים זה מול זה .זה לא כל כך דומה
למטקות שאנחנו מכירים מחוף הים אצלנו .המתרגם).

חבטה .התוצאות הראו שדויד באמת היה חזק יותר ומהיר
יותר ,אבל הילארי הייתה מהירה יותר ביכולתה לצפות להיכן
יגיע הכדור של דויד אחרי שזה חבט בו .דויד חיכה עד שהכדור
יוטח בקיר בטרם הגיב .מבחינתו של דויד זה אומר שהיה זמן
השהייה בתגובתו לכדור .הילארי עמדה כבר במקום הנכון כדי
לענות לכדור של דויד בטרם זה נגע בקיר.

זה היה תוצאה של ניסיון מתמשך או שאולי היה לה
אמרתי“ ,נביא את כל הציוד שלנו למגרש שבו אתה
משחק מול הילארי ,נסריט אתכם ונבצע ניתוח של התנועות ,כישרון טבעי .בכל מקרה – זה הספיק כדי להביס אותו פעם
אחר פעם.
ואז נוכל לענות על השאלה שלך”.
לאחר שהשלמנו את המחקר יצרנו קשר עם הצוות של
אן ואני נסענו לניו יורק עם המצלמות והציוד הדרוש.
במשך יומיים אספנו נתונים כשדויד והילארי שיחקו מול דויד לטרמן .זמן קצר אחר כך הוזמנתי לתוכנית של דויד
המצלמות .כפי שדויד חזה ,כל המשחקים הסתיימו בניצחונה לטרמן עם הילארי ודויד.
של הילארי.
יכולתי להסביר שהתוצאות שלנו מראות כיצד שחקן
ניתחנו את הנתונים שאספנו בהליך הרגיל שלנו .לאן חלש ואיטי יכול לגבור על מתחרה מהיר וחזק .יישום של
הייתה הרבה עבודת דיגיטציה כי היו שתי מצלמות על כל אסטרטגיה נכונה מאפשר לשחקן להתגבר על חולשה פיזית
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על ידי שימוש בטכניקה וכישרון .בדרך זו הילארי הדגימה
כיצד ניבוי תנועת הכדור מאפשר לה להחזיר כדורים ביעילות.
דויד היה ללא ספק זריז יותר אבל חיכה לראות היכן הכדור
יפגע וזה כמובן היה בעוכריו.
אחד הסרטונים שהוצג הראה משחק בו היו מעורבים
שני השחקנים .המלצנו לדויד להתרכז באסטרטגיה שתשפר
את משחקו .בכל מקרה ,זה דורש שעות של תרגול .הילארי,
כמקצוענית ,יכולה לשפר את כישוריה הספורטיביים ותמיד
תמצא דרכים חדשות לשפר את משחקה .השינויים שעליה
לעשות הם מזעריים.
לאחר העבודה עם דויד לטרמן והילארי הילטון ,קיבלנו
בקשות לבצע אלפי ניתוחים ביומכניים במרכז שלנו בקוטו.
היינו מעורבים בהרבה פעילויות אולימפיות.
אז הגיעה אלינו  ,WGBHתחנת טלוויזיה בבוסטון .הם
ביקשו שנעשה סדרה על ספורטאים שונים והספורט שלהם.
התוכנית נקראה ספורט העתיד וכללה  13פרקים .ויק בארדן
ואני היינו המארחים והמראיינים ,והצגנו את הספורטאים
ואת הניתוח הביומכני של הספורט שלהם .רשימה חלקית של
הספורטאים שהופיעו אצלנו:

•רולף בנירשקה ,שחקן פוטבול בנבחרת סן דיאגו
()1978-1986
•אל אוארטר ,זורק דיסקוס שזכה במדליות זהב
באולימפיאדות של  ,1964 ,1960 ,1956ו 1968
•האל קונולי ,שזכה במדליית זהב בהדיפת כדור ברזל
באולימפיאדת 1956
•אדוין מוזס ,שזכה במדליות זהב בריצת  400מטר
משוכות באולימפיאדות  ,1976ו 1984
•סקוט טינלי ,שזכה במדליית זהב ב 1982בטריאתלון
ובאיש הברזל ב 1985
•בוב סיגרן ,שזכה במדליית זהב ב  1986בקפיצה
במוט

במרתון

•פרנקו קולומבו ,שהיה מיסטר אולימפיה ב  1976וב
1981

•קייט שמידט ,שזכתה במדליית ארד בהטלת כידון
באולימפיאדות של  1972ו 1976

•שרון שפירו ,שזכתה בשנות ה  70שמונה פעמים
בתואר המתעמלת הלאומית של ארה”ב

•פרנק שורטר ,שזכה במדליית זהב
באולימפיאדה ב 1972

כתב העת Science Digest
http://arielnet.com/ref/go/1234

ניתוח פעולת חבטת הגולף של ג’ראלד
פורד ,נשיא ארה”ב
http://arielnet.com/ref/go/1235
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צורות תלת ממדיות שנוצרות על ידי ניתוח ביומכני
http://arielnet.com/ref/go/1236

ההופעה הבאה שלי בטלוויזיה התחילה בסיאול בדרום

•קן נורטון ,מתאגרף במשקל כבד שזכה באליפות
העולם ב  1977ו .1978
קוריאה ב  .1988הגעתי לשם כדי להציג ממצאי מחקר
העבודה על פרקי הסדרה ספורט העתיד היה אחד הדברים בכנס האולימפי המדעי הבינלאומי .ליווה אותי חבר יקר בשם
המלהיבים והמהנים ביותר שעשיתי בכל הקריירה שלי .ג’ורג’ דאלס .דאלס ואנוכי תכננו לצלם כמה שיותר תחרויות
פגשתי הרבה מגיבורי הילדות שלי ,כמה מגדולי הספורטאים אתלטיקה במהלך האולימפיאדה.
שאי פעם היו ,אנשים בעלי כישרון ספורטיבי דמיוני .אלה היו
בזמן היותי בסיאול שמחתי לפגוש חבר ותיק מתקופת
זמנים של כיף והשראה.
אמהרסט ,מיסטר טום ברקוב מה  .NBCשוחחנו ביננו ,והוא
עברו שנים רבות מאז יצרנו את התוכנית הזאת .שנים סיפר לי בין היתר על תוכנית ב  NBCשהוא לקח בה חלק
שבהן נסעתי בעולם ,הרצתי בכנסים וביקרתי באוניברסיטאות .חשוב ,שנקראה“ ,ספורטאים שחורים :עובדות ובדיות” .דיברנו
לעיתים קרובות שמעתי בלכתי ברחוב את מנגינת הפתיחה של על הנושא ועל הרגישות הרבה שהוא מעורר באמריקה .טום
“ספורט העתיד” .תמיד חשתי גאווה על היותה של התוכנית רצה שהתוכנית תהיה אובייקטיבית ומבוססת ככל האפשר על
עובדות מדעיות .הוא היה נחוש להציג עובדות ולא מיתוסים
כל כך אוניברסלית.
תמונות מתוכנית הטלוויזיה של דויד לטרמן עם גדעון ,דויד לטרמן והילארי הילטון

http://arielnet.com/ref/go/1237
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סיוף ,אצנות ,הטלת כידון ורולף בנירשקה ,שחקן פוטבול בקבוצת סן דיאגו
או דעות מוטות ,והיה בטוח שהתוכנית הולכת להיות מעניינת
ובעל ערך.
טום ואני נפגשנו כמה פעמים כדי לדון איך לערוך
מבחן אוביקטיבי כדי להשוות ספורטאים מתוך האוכלוסייה
ש  NBCתספק .עדכנתי את טום לגבי הטכניקות של

הביומכניקה .הוא הכיר את הניתוחים הביומכניים כי ערכנו
ניתוח כזה לו ולביל רוג’רס ב  ,1976והצגנו את התוצאות
בתוכנית “ ”TODAYשהוא הנחה .כאן בסיאול ,בערך 12
שנים אחר כך ,יכולתי להציג בפניו את התוכנית החדשה
והמתוחכמת בהרבה שלנו.
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אדוין מוזס ,זוכה מדליית הזהב בריצת משוכות ל  400מטר
http://arielnet.com/ref/go/2733

אריאל מדגים את שיטת הניתוח הביומכנית
http://arielnet.com/ref/go/1238

יכולתי גם להראות לו את המצגת התלת הממדית עור ,ומסורות יהודיות שונות שכל אחד הביא עימו .זה בלט
במיוחד בבית הספר בו למדתי ,הדסים ,בו ביליתי שנים רבות.
שפיתחנו.
הסברתי לטום שכל הדיון באמריקה על ספורטאים לבנים שכניי לחדר היו מארגנטינה ,רומניה ועיראק .אחת מתלמידות
או שחורים היה זר לי .ילדותי עברה עלי בישראל .ארץ זו הכיתה שלנו הגיעה עם אביה מקונגו הבלגית.
שמה היה מרים סידרנסקי .היא הייתה אצנית אולימפית
הייתה ארץ הגירה עוד לפני שנולדתי ב  .1939היו בה יהודים
מכל קצוות תבל .הארץ הייתה תערובת של לשונות ,צבע והשתתפה יחד איתי באולימפיאדת טוקיו ב .1964
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ספורטאים במרכז המחקר בקוטו
מרים הייתה אחת האצניות הטובות בישראל בשנות ה הגעתי ב  1963ובאותן שנים נראה היה שאין למצב פתרון
נראה לעין.
 .60היא שברה את השיא הישראלי ב  200וב  100מטר.
מרים ואני היינו חברים טובים מזה  50שנה ,והנושא של
צבע העור או ארץ המוצא מעולם לא עלה .אני מאמין שזו
הגישה הרווחת בין ישראלים רבים .לא הכרתי את הנושא
של ההפרדה הגזעית לפני שהגעתי לארה”ב .זה המם אותי כי

טום תכנן להביא מדענים מתחומים שונים ,כולל
סוציולוגיה ,פיזיולוגיה ופסיכולוגיה ,על מנת לדון בנושא
בתוכניתו .התחום שלי היה ביומכניקה ,וכמו שהסברתי לטום,
המכניקה של התנועה מושפעת אולי על ידי הפסיכולוגיה
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טום ברוקוב באולימפיאדת סיאול ב 1988
או הפיזיולוגיה או הסוציולוגיה ,אבל התנועה עצמה תלויה
בפיזיקה של הספורטאי .ספורטאי עם פסיכולוגיה טובה ופיזיקה
גרועה יכול לכל היותר להיות מפסיד מאושר .ספורטאי עם
פסיכולוגיה גרועה ופיזיקה טובה עדין יכול לנצח .את הפיזיקה
האנושית אפשר למדוד על ידי הביומכניקה.

NBCאירגן קבוצה של עשרה ספורטאים שחורים
ועשרה ספורטאים לבנים .זה מדגם קטן מדי ולא יכול לייצג
בשום צורה את כל מיליוני הספורטאים .בכל זאת ריכזנו
את כל המאמצים שלנו כך שתוצאות המחקר ,תוך שימוש
בטכנולוגיה מתקדמת ביותר ,תהיינה אובייקטיביות מבחינה
מדעית עבור הספורטאים שלקחו בו חלק.

כל תנועה נוצרת על ידי סיבי השרירים .השריר יכול
שחקני קבוצת הכדורסל של אוניברסיטת קליפורניה
לפעול רק בכיוון אחד .כאשר שרירי השלד מתכווצים הם
מושכים את העצמות אחת אל השניה .למשל ,כיפוף הזרוע מאירווינג צולמו תוך כדי ביצוע מספר פעולות ,למשל קפיצה
באזור המרפק נגרם על ידי כיווץ שריר שמקרב את עצמות מגובה אל משטח כוח ,קפיצה לגובה מתוך עמידה על משטח
האמה אל עצמות החלק העליון של הזרוע .כל ענפי הספורט
תלויים בתנועת העצמות שנגרמת על ידי פעולת השרירים.
כל שריר מורכב מסיבים שמתכווצים במהירויות שונות
ומייצרים את הכוח .יש כמה סוגי סיבי שריר ,שמוכרים באופן
כללי בתור “אדומים” או “לבנים” ,או “מתכווצים מהר”
ו”מתכווצים לאט” .כל אחד מסוגי הסיבים האלה יוצרים
פעולה מיוחדת ,ופעולת השריר כולו מושפעת מהרכב הסיבים
שבו NBC .העסיקו מומחה לסיבי שרירים כדי להסביר את
ההיבט הזה של התנועה.
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עם טום ברקוב בזמן הדיון
http://arielnet.com/ref/go/1239

כוח ,ושימוש במכונות האימון הממוחשבות כדי למדוד כוח שחור או לבן .רק אדם זה הכיר את הקוד ויכול היה לפענח
אותו.
ותאוצה במספר רמות של התנגדות.
ערכנו מחקר אינטנסיבי על מדגם זה של ספורטאים שכלל
כאמור עשרה שחורים ועשרה לבנים.
מיסטר ברוקוב רצה שהמחקר יהיה הכי אובייקטיבי
שאפשר .לכן השתמשנו באסטרטגיה שנקראת בשפה מדעית
“מחקר העיוורון הכפול” .זה אומר שכאשר הנתונים נאספו,
רק צופה אחד בלתי מוטה שהתמנה לשם כך על ידי NBC
סימן את הנתונים עם קוד שמציין אם הספורטאי הנבדק היה

כמה ימים לאחר איסוף הנתונים ,נכנסתי לחדר המחשב
לנתח את הנתונים של כל ספורטאי בנפרד .נתוני משטח הכוח
עבור כמה ספורטאים גילו באופן עקבי דגם אופייני של כוח
מתפרץ ומהיר ובעקבותיו דעיכה הדרגתית של הכוח .בניגוד,
קבוצה אחרת של ספורטאים הראתה דגם אחר .תוצאות
הנתונים ממשטח הכוח הראו בקבוצה זו בניית כוח הדרגתית
ואיטית יותר אבל בלי שיא של כוח מהיר כמו בקבוצה
הקודמת.

המאמן ג’ונסון (משמאל) מתווכח על התוצאות עם טום ברקוב (מימין)
http://arielnet.com/ref/go/1240
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ספורטאים שחורים ,עובדות ובדיות
אלה היו שני הדגמים היחידים שנוצרו על ידי הספורטאים
במחקר .הספורטאים השחורים היו שייכים לקבוצה הראשונה,
של הכוח המתפרץ ,והלבנים לקבוצה של הכוח שנבנה
בהדרגה .במילים אחרות ,היה הבדל ברור בין שתי הקבוצות
בקשר לדגם של בניית הכוח.
אחר כך בדקנו את התוצאות במכונות הממוחשבות.

שרירים עם סוגים שונים של סיבים
תוצאות אלו שכנעו את  NBCשניתוחים ביומכניים היו
באופן מובהק אובייקטיבים מבחינה מדעית ,והוחלט לכלול
אותם בתוכנית .הממצאים הוצגו ביחד עם ממצאי מדענים
מתחומים אחרים .באופן כללי ,השחורים הדגימו תגובה
טובה יותר של כוח אנכי על המשטחים ,וכן גם במכונות
הממוחשבות .ממצאים אלה הראו שהשחורים היו בעליונות
על הלבנים מבחינה אתלטית.

באופן כללי הן היו זהות לאלה שהושגו במשטחי הכוח.
אין צורך לומר שתוכנית טלוויזיה זו גררה בעקבותיה
למרות שהייתה חפיפה מסוימת וחלק מהספורטאים הלבנים ביקורת .לרוע המזל ,באמריקה דיון כזה נחשב ללא נכון
מבחינה פוליטית .כל דיון שמעורב בו גזע באיזו צורה נחשב
הראו דגם מתפרץ של כוח כמו השחורים.
חלק מהמכשירים לאיסוף נתונים של קפיצה על לוחות כוח

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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“אני יודע שהמערכת האמריקאית מאד רגישה לכל הקשר
של שחור ולבן .אך אין אתה יכול להתעלם מהמדע .אינך יכול
לקרוא ליום לילה וללילה יום .אלה עובדות .אני חושב שעל
הספורטאים השחורים להיות גאים בכך שאלוהים לצידם” .
גדעון אריאל ,ביומכניסט ,לשעבר ספורטאי ישראלי
אולימפי.

שבירת הטאבו על ספורט וגזע
מוטה ומריח מאפליה .למשל ,ד”ר ברוק ג’ונסון ,המאמן
הראשי של נבחרת האתלטיקה של אוניברסיטת סטנפורד,
דחה את התוצאות וקבע שהן תוצאה של מצב חברתי ואימון
ספורטיבי בלבד.
כאדם שלא נולד באמריקה ,הרגשתי מאוכזב ומתוסכל
מהארץ המארחת שלי בכל מה שמדובר במדע ובגזע .אני
מודע היטב להיסטוריה הלא נעימה של האפליה וההטיה
לרעת השחורים באמריקה .אבל האמנתי שבדיקה מדעית
מרעננת תעזור להחליף את ההטיה לראיה בריאה יותר .אם
מישהו היה אומר לי שהישראלים רצים מהר יותר או זורקים
דיסקוס רחוק יותר מכל קבוצת אנשים אחרת ,הייתי נלהב
לשמוע זאת ,למרות שאני בא מאוכלוסייה שסבלה מאכזריות
רבה ואפליה מרושעת.

יתכן שהחלק האהוב עלי ביותר בתוכנית של ה NBCהיה
אישי .מאד נהניתי לבלות שוב במחיצתו של טום ברוקוב .אלה
היו זמנים כיפיים ומלהיבים כשניתחנו את טכניקת הריצה שלו
והשווינו אותה עם רץ המרתון הקודם ,מיסטר ביל גוג’רס.
לפגוש אותו שוב בסיאול היה תענוג בפני עצמו .לבסוף,
ההזדמנות להשתתף בתוכנית כמו “ספורטאים שחורים:
עובדות ובדיות” עם מיסטר ברוקוב הייתה לי נקודת אור.
מיסטר ברוקוב הוא אדם נפלא ומהנה והיה לי מזל להימצא
בחברתו.
בתוך המחקרים ,הפרויקטים ,תוכניות הטלוויזיה והמשך
העבודה על המכונות הממוחשבות ,התמזל מזלנו לזכות בעוד
פרץ של התלהבות ממקור בלתי צפוי .מאחר והיינו צמודים
לבית הספר לטניס של ויק בארדן ,נדרשנו לא פעם על ידי ויק
להציג את שיטות העבודה שלנו בפני באי בית הספר .בדרך
כלל אני הסברתי איך אנחנו מצלמים ומעבדים את הסרטים
על המחשב .אן המשיכה אחרי והסבירה איך עושים דיגיטציה
תלת ממדית .בדרך כלל היינו צוות לעניין של שני אנשים
שהשלימו זה את זה.

פעם אחת ,לאחר הצגת המצגת ,שאל אחד האורחים
באיזה מערכת מחשב אנחנו משתמשים .סיפרתי לו על כל
התהליך שעברנו עד המיני מחשב שאנחנו משתמשים בו
עכשיו .הג’נטלמן שאל אם חשבנו שזה יכול להיות אפשרי
להפעיל את הניתוח שלנו במחשב של  .IBMהוא שאל
שאלות נוספות ,רבות ומתוחכמות .שמחתי לענות לו .בקשר
לשאלה על  ,IBMעניתי שאני לא יודע אבל אפשר לחשוב
במשך התוכנית של ה  NBCלקחתי חלק בדיון הפתוח על זה .אני לא רואה סיבה מדוע שלא נעשה זאת .לא הייתה
בעקבות הפרקים שהציגו גישות מדעיות שונות .ג’ון אנטיין ,לנו אף פעם מערכת של  IBMלנסותה.
מחבר הספר “טאבו :מדוע ספורטאים שחורים שולטים
הוא הציג את עצמו כדון אסטרידג’ ,סגן מנהל ייצור ב
בספורט ומדוע אנחנו מפחדים לדבר על זה” כלל בספרו את  .IBMאחד מהמוצרים שהפך להיות הבייבי שלו היה המחשב
האישי ,או ה  PCכפי שהיה מוכר מאוחר יותר.
אחת מתשובותיי בדיון הפתוח.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפקחמה זכרמ  16:קרפ
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מיסטר אסטרידג’ שאל אם נוכל להשלים את פיתוח

פיליפ דונלד אסטרידג’ ( )1985 – 1923שנודע בשם
“דון” ,הוביל את הפיתוח של המחשב האישי של  .IBMהוא
התוכנה שלנו כדי שתהיה מוכנה לשימוש ב  PCלקראת
נחשב לאבי ה  .PCההחלטה שלו לפתח מחשב אישי שינתה
המשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס ב  .1984הבטחנו שנוכל
באופן דרמטי את תעשיית המחשבים העולמית.
הוא למד לתואר ראשון באוניברסיטת פלורידה ,עבד לעמוד בזמן .ידעתי שנצטרך לעבוד קשה אל תוך הלילה כדי
בצבא ופיתח רדאר ממוחשב עבור מרכז החלל של נאסא.
דון אסטרידג’ - ,המנהל של  PCב IBM
הדחיפה לפיתוח מחשב זול יחסית וזמין לציבור באה כדי
להתחרות במוצרים דומים של אפל.
בסופו של דבר ,לאחר שהתחיל לייצר ולמכור מחשבים
אישיים בהצלחה מסחררת ,הציע לו סטיב ג’ובס משרה כנשיא
חברת אפל במשכורת דמיונית של מיליוני דולר .אסטרידג’
דחה את ההצעה.
לגבי ולגבי החברה שלי ,המפגש המקרי הזה היה בעל
השפעה עצומה על עסקי ניתוח התנועה .מהתחלת החברה
שלנו פיתחנו את התוכנה שלנו כדי שתוכל לפעול בהרבה
מחשבים .כל מעבר שעשינו פירושו היה שפת תכנות חדשה
ותרגום של התוכנה שלנו.
המעבר הראשי האחרון היה למיני מחשב .עכשיו ,אם
נוכל להשתמש במחשב האישי של  ,IBMזה ייקח את
התוכנה והחברה שלנו לרמה חדשה .אם נוכל לכתוב מחדש
את התוכנה שלנו שתוכל לפעול במחשב האישי הקטן
והקומפקטי ,נוכל למכור את החומרה עם הרישיון לתוכנה
שלנו ישירות ללקוחות .זה יאפשר ללקוחות לבצע את הניתוח
הביומכני מהסרטים בהתחלה עד עיבוד הנתונים בסוף .אנחנו
כבר לא נהיה אלה שצריכים לספק להם את הניתוח ועיבוד
הנתונים.
על ידי מכירת תוכנת הניתוח ללקוחות ,יהיה לנו יותר זמן
חופשי לפתח פרטי תוכנות חדשות .פחות עבודה שחורה,
יותר יצירתיות .לגבי הלקוחות ,זה יאפשר להם שליטה מלאה
בנתונים שלהם .כך תהיה להם יותר פרטיות ,כשסודותיהם
אינם גלויים לעיני כל .אוניברסיטאות תוכלנה לספק לסטודנטים
יותר זמן ויותר גמישות כדי להשלים את הפרויקטים שלהם.
עבור  ,IBMלמרות שברור היה שנרד בכמות המכירות שלנו,
אנחנו היינו בדיוק השותפים שהם קיוו למשוך .אנחנו נוכל
לפתח תוכנות והם יכולים להשתמש בייחודיות שלנו לצורך
השיווק שלהם.
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לעמוד במשימה ,אבל זו לא הייתה הפעם הראשונה שאנחנו
עובדים תחת לחץ של זמן.
 IBMשלחו לנו  10מחשבי  PCכדי שנוכל להתחיל
לעבוד על התוכנה שלנו .לא היו להם דיסקים קשוחים אלא
רק דיסקים רכים ,אך לנו כבר היה ניסיון בעבודה עם כאלה.
צללנו לתוך הפרויקט.
השכר שלנו היה  100,000דולר ,עם בונוס במקרה
ונצליח להטמיע את התוכנה של ניתוח התנועה במחשבי ה
 PCלפני המשחקים האולימפיים .הבונוס היה אמור להכפיל
את המחיר שנקבל .כל כך רצינו לעבוד עם  ,IBMשאן ואני
התוודנו האחד בפני השנייה שהיינו מוכנים לעשות את זה
גם בחינם IBM .היה באותו זמן פסגת ההר ששאפנו להגיע
אליה.

מכיוון שגמרנו את המשימה והיה זמן עודף ,החליטו
ב  IBMלשלב את האפליקציה הביומכנית שלנו במחשב
האישי שלהם בפגישת השיווק המיוחדת שלהם בבוקה
רטון ,שהיה נמל הבית שלהם .הרעיון היה שנבחרת הנשים
בכדורעף תשחק מול צוותי המכירות כאשר אלה מציגים את
האפליקציה שתופעל בתוך ה  .PCהם הטיסו את כל נבחרת
הנשים בכדורעף וכן אותי ואת צוותי לבוקה רטון למפגש
החברה כדי להציג את מערכת ה  APASבתוך ה  PCשל
.IBM

תחרות הכדורעף התקיימה בתוך אולם ספורט גדול
עם מאות אנשי מכירות שחולקו לארבע קבוצות ,כל אחת
בצבע אחר .זה היה מדהים לראות את אנשי המכירות וגם
את המנהלים מריעים לקבוצה שלהם .אלה היו יומיים של
כיף .חשבתי על מפגש זה לעיתים קרובות אחר כך ,ותהיתי
המתכנתים שלנו ,ג’רמי ואלאן ,היו מגויסים  100אחוז אם האנשים והנשים שלקחו חלק באירוע עקבו אחר נבחרת
מזמנם לעמוד בלוחות הזמנים .המשימה הושלמה כבר ב הנשים בכדורעף כאשר זכתה במדליית כסף באולימפיאדה ב
.1984
 ,1983לפני הזמן.
למרבה הצער דון אסטרידג’ נהרג בהתרסקות מטוס ביחד
עם אשתו ב .1985הוא היה רק בן  48שנים במותו .באותה
שנה עבדו ב  IBMקרוב ל  10,000עובדים והיא מכרה יותר
ממיליון מחשבי .PC
נשיא  IBMג’ון פ .אקרז ספד למנוח ואמר“ :דון
אסטרידג’ היה בעל חזון שכישרונו ומנהיגותו אפשרו לעסקי
המחשבים האישיים של החברה לשגשג ולהצליח .היה לו
עתיד מזהיר בחברתנו .הוא ואשתו יחסרו לנו מאד” .המרנו
את כל התוכנות והפרויקטים המחקריים שלנו למחשבים
האישיים של  .IBMזה שינה את כל חיינו במרכז המחקר
בקוטו .יכולנו לעשות בבית את כל הניתוחים שקודם לכן
יכולנו לעשות רק במשרדי החברה .החברות לא היו צריכות
יותר לשלם לנו כדי לבצע עבודות .כל חברה יכלה לקנות PC
 ,להשתמש בתוכנה שלנו ולבצע בבית את הניתוח בעצמה.
הם העדיפו לעשות זאת מטעמי ביטחון.
אנחנו ממשיכים לשפר את התוכנה והחומרה שלנו
במכונות האימון הממוחשבות שלנו ,מקדמים את יכולות
התוכנה ומתאימים אותה לזמנים המשתנים .עד  1987הגענו
לנקודת מפנה של אתגרים ושינויים חדשים בחברתנו.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פרק  :17הקשר עם נאס”א
כשחזרתי לאמהרסט לאחר הפגישה אתו התחלתי מיד
הקשר הראשון שלי עם נאס”א היה כאשר פגשתי את
קפטיין ג’יימס לובל .זו הייתה חוויה מדהימה לגבי ,מאחר לחפש חומר רקע עליו .ג’יימס (ג’ים) ארתור לובל ג’וניור
ושום דבר ברקע שלי כספורטאי וכישראלי מעולם לא הכין (נולד ב  )25.3.1928נבחר כאסטרונאוט בנאס”א ב 1962
לאחר ששירת כקפטיין בחיל הים של ארה”ב.
אותי לפגישה עם אסטרונאוט של נאס”א.
טיסתו הראשונה לחלל הייתה במשימת ג’מיני ,7
בישראל ,ארץ הולדתי ,הגיבורים שלנו היו טייסי חיל
האוויר ,אבל לא אסטרונאוטים בתוכנית החלל .פגישה עם כשהמפקד של אותה טיסה היה פרנק בורמן ב  .1965בטיסה
זו נקבע שיא השהות בחלל באותם זמנים –  14ימים .טיסתו
אסטרונאוט מושלם כמו ג’יימס לובל עוררה כבוד ויראה.
קפטיין ג’יימס לובל

פרנק בורמן
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באז אלדרין
בחג המולד  1968הם התחילו את מסעם חזרה לכדור
השנייה לחלל והפעם הראשונה שפיקד על ספינת חלל הייתה
במשימת ג’מיני  12בנובמבר  ,1966כשהטייס היה באז הארץ .כשחודש קשר הרדיו עם הבסיס בארץ היה זה לובל
שבישר לאנושות“ :שימו לב בבקשה ,יש סנטה קלאוס”.
אלדרין.
הצוות נחת בבטחה בכדור הארץ ב 27בדצמבר.
שתי טיסות ג’מיני שלו העניקו ללובל יותר זמן חלל מכל
הוא וצוותו המריאו עם אפולו  13ב  11באפריל,1970 ,
אחד אחר עד  .1966והקריירה שלו עדין הייתה רחוקה
וכבר היה להם יעד היכן לנחות על הירח .אבל סדרת תקלות
מלהסתיים בנקודה זו.
גרמה להתלקחות החמצן הנוזלי .היה זה קולו של לובל
לובל ,יחד עם בורמן ואנדרס היו הצוות הראשון שטס שהשמיע את האמירה המפורסמת“ :יוסטון ,יש לנו בעיה”.
לירח .הם לא נחתו עליו אלא הקיפו אותו  10פעמים בגובה
מובן שהמשימה לנחות על הירח בוטלה ,ועכשיו צריך
 110ק”מ מעל פניו ,כשהם משדרים תמונות טלוויזיה בשחור היה להתרכז במשימת החזרת הצוות בשלום לארץ .לאחר
לבן לארץ .לובל היה המפקד והנווט במשימה זו .הם גם קראו אלתורים רבים תוך כדי תנועה עלה בידו של לובל להחזיר את
הצוות לכדור הארץ ב 17באפריל.
קטע מספר בראשית שעוסק בבריאה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפםע רשקה  17:קרפ

לובל היה אחד משלושת האנשים שטסו לירח פעמיים,
אך בניגוד לג’ון יאנג ויוג’ין קרנן ,הוא לא זכה להלך על פניו.
הוא גם היה הראשון שטס לחלל ארבע פעמים.
הוא בילה  715שעות טיסה בחלל ,וראה  269זריחות
שמש מהחלל בטיסותיו בג’מיני ובאפולו .זה היה שיא אישי
שנשבר רק ב  ,1973במשימות הסקיילאב .הוא זכה במדליית
הכבוד של החלל מטעם הקונגרס ,ומדליית החופש מטעם
הנשיא .לובל פרש מהשירות ומתוכנית החלל ב.1973
לאחר פרישתו כתב ביחד עם ג’פרי קלוגר ספר על
משימת אפולו  13בשם “הירח האחרון :המסע המסוכן
של אפולו  .”13ספר זה היה הבסיס לסרטו של רון הווארד
“אפולו  .”13בסרט הוא גילם את הקברניט של אוניית חיל
הים האמריקאי שחילצה את האסטרונאוטים לאחר שנחתו
בשלום באוקיינוס.
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תיארתי באזני ג’ים את מכונת הכושר הממוחשבת
שפיתחתי במעבדה באמהרסט .סיפרתי לו גם על המערכת
שלנו לבדיקות ביומכניות ,ואיך היא יכולה לסייע בניתוח
תנועתם של האסטרונאוטים בחלל .תגובתו של ג’ים הייתה
שהוא בטוח שיהיו הרבה שימושים למערכת כזאת בנאס”א.
למשל ,אסטרונאוטים צריכים לעיתים קרובות להתמודד עם
משימות הקשורות בהעדר כוח משיכה .מקרה אחד הוא בזמן
ההמראה ,כאשר נדרש המון כוח על מנת להזיז את הידיים,
וכל תנועה כרוכה במאמץ אדיר .מצד שני ,כאשר נמצאים
בחלל וכוח המשיכה מזערי ,תנאים של מיקרו גרביטציה ,דרוש
מעט מאד כוח על מנת לבצע כל משימה .בכל מקרה ,חשוב
לנאס”א לפתח מכשיר אימונים שיכול לפעול בחלל ולאפשר
לאסטרונאוטים לשמור על הכושר הגופני גם בתנאים של
כמעט חוסר משקל.

קפטיין לובל ואני המשכנו את הדיונים בנושאים אלה גם
הוא הופיע באוניברסיטאות ובקולג’ים ,שם הרצה על כאשר שירתנו ביחד בצוות היעוץ המדעי של מועדון הטניס
חוויותיו כאסטרונאוט וכאיש עסקים .הוא עודד סטודנטים
להשקיע בלימודי מדעים ולהיכנס לתוכנית החלל.
אנדרס
קפטיין לובל ואנוכי שירתנו יחד בקהילת המדעים של
קואופרציית הטניס והבריאות של אמריקה ב  .1973באותו
זמן הייתה קואופרציה זו בעלת רשת מרכזי הבריאות והכושר
הגדולה באמריקה ,אולי אפילו בעולם .קהילת המדעים של
הקואופרציה כללה מדענים מהשורה הראשונה בתחום
הבריאות וגוף האדם .אחדים מהם היו ברונו בלייק ,החלוץ
בשימוש בחומצת חלב כמדד לכושר גופני; ד”ר פרנק
קאץ’ ,פיזיולוג ותזונאי מפורסם ,וד”ר תומאס קורטון ,אחד
מהפיזיולוגים הידועים ביותר בתחום האימון הגופני .היה זה
כבוד עבורי להיות חלק מהצוות הזה ולהחליף רעיונות עם
אנשיו .בשעה שג’ים ואני היינו בצוות זה ,ניהלנו שיחות רבות
על רמת הכושר הגופני של האסטרונאוטים במשימות בחלל.
העדר כוח המשיכה וההשפעה שלו על מבנה העצמות היה
נושא שהרבו לעסוק בו בנאס”א .באותם זמנים ,המטרות
העיקריות של האסטרונאוט בחלל היו )1( :להגיע לכושר
גופני מירבי לפני ההמראה ,ו ( )2לשמור על כושר גופני נאות
בתנאים של כוח משיכה מזערי .שאלה חשובה אחרת הייתה
כמה זמן אסטרונאוט יכול לשהות בתנאים של כוח משיכה
מזערי בלי שייגרם לו נזק בריאותי.

408

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

חברי הקהילה המדעית של הטניס והבריאות של אמריקה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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לאחר ביקורו של קופר אצלנו ,ולאחר שראה והתרשם
והבריאות של שיקאגו .הוא עזר לי רבות ביצירת קשרים עם
גורמים נוספים בנאס”א.
מהטכנולוגיות שלנו בתחום הביומכניקה ומכונות הכושר ,הוא
האסטרונאוט הראשון שביקר במרכז המחקר בקוטו היה הפיץ את המידע בקרב חבריו בנאס”א .זמן קצר אחר כך
קיבלתי טלפון משני אסטרונאוטים ידועים נוספים ,דייב ווקר
גורדון קופר.
וד”ר וויליאם ת’ורנטון.
לירוי גורדון קופר ג’וניור ,מוכר גם בשם “גורדו” קופר,
הופתעתי מהטלפון הזה ,כי תמיד חשבתי על אסטרונאוטים
( )1927-2004היה מהנדס ואסטרונאוט אמריקאי .לאחר
שסיים את בית הספר התיכון נוכח לדעת שאין מקומות פנויים כמורמים מעם ,מבודדים ומוגנים מהשפעות חיצוניות .אבל
בקורס טיס של חיל האוויר ושל חיל הים .אי לכך החליט הם התקשרו וביקשו לבקר במעבדות שלנו ולדון בפרויקטים
להתגייס למארינס .מלחמת העולם השנייה הסתיימה בטרם עתידיים .קבענו פגישה לשבועיים אחר כך.
טעם טעם קרב .לאחר מכן הצטרף לחיל האוויר .הוא סיים
ראשית עשיתי תחקיר קטן אודות שני האסטרונאוטים
לימודי תואר ראשון בהנדסה והתמנה לטייס ניסוי ומהנדס האלה .מי הם ומה תחומי המומחיות שלהם .הרגשתי שככל
אווירונאוטיקה ,והכניס שיפורים משמעותיים במטוס ה  .F106שאדע יותר עליהם יקל לי להבין מה האינטרסים שלהם וכיצד
מאוחר יותר הצטרף לנאס”א לפרויקט מרקורי והיה הצעיר עלי להציג בפניהם את מה שאני יכול לתרום להם.
מבין שבעת האסטרונאוטים שעברו את המבחנים .הוא פיתח
דוקטור וויליאם ת’ורנטון היה טייס ,מהנדס ,רופא
בין היתר כמה אביזרי הישרדות חשובים לאסטרונאוטים.
ואסטרונאוט ששירת בשורה ארוכה של תפקידי פיקוד ומחקר.
קופר המריא לחלל ב  1963עם מרקורי -אטלס  .9הוא בין היתר עמד בראש צוות שחקר ופיתח טכנולוגיות ואמצעים
הקיף את כדור הארץ  22פעמים.
הקשורים לקינסיולוגיה של גוף האדם בתנאי תעופה בחלל.
החללית שלו פעלה באופן אוטומטי לגמרי ,כמו כל הוא המריא לחלל ב STS -8צ’לנג’ר וערך ניסויים הקשורים
הקודמות לה במבצע מרקורי .בהקפה ה  19התגלתה בעיה להסתגלות בני אדם לתנאי חוסר משקל .לזכותו נרשמו הרבה
של עודף פחמן דו חמצני ועליה דרמטית בטמפרטורה בתוך פטנטים הקשורים לרפואת חלל.
החללית .קופר השתלט באופן ידני על הבעיה והצליח להחזיר
דייב ווקר היה קצין בחיל הים האמריקאי ואסטרונאוט
את החללית לאטמוספירה בצורה בטוחה .המומחיות שלו בנאס”א שטס לחלל על סיפונן של ארבע חלליות בשנות ה
בטיסה ובהנדסה ,וקור הרוח שהפגין בביצוע המשימה ,גרמו  80וה  .90הוא הטיס מטוסי פנטום  F-4בנושאות מטוסים.
לשינוי בצורת המחשבה של תכנון החלליות ומסלולן מאוחר התקבל לתוכנית של נאס”א והפך לאסטרונאוט ב .1979
יותר.
הוא צבר  725שעות בחלל .בין היתר היה טייס במשימת
הוא היה מיועד להיות המפקד של אפולו  13בטיסה  STS -51דיסקאברי ומפקד ה  STS -30אטלנטיס .הוא
ההיסטורית לירח .מאחר ולא זכה בתפקיד ,פרש מנאס”א התעניין מאד בטכנולוגיה שלנו וראה בה מכשיר מחקרי
ומחיל האוויר בדרגת קולונל ב  ,1970כשלזכותו  222שעות בעל ערך רב עבור נאס”א .הצטערנו מאד לשמוע ,לאחר
בחלל.
שהפרויקט שלנו עם נאס”א הסתיים ,שחברנו הטוב דייב
השהות בחברתו של קופר בקליפורניה ,והכרת כל הדברים נפטר מסרטן בשנת  .2001הוא היה רק בן  56במותו.
המדהימים שעברו עליו ,גרמו לי להתפעל עוד יותר מנאס”א
אחרי שלמדנו את הביוגרפיה של שני האסטרונאוטים
ומאנשיה .לפני הפגישה אתו ועם לובל היו רוב גיבוריי זוכי שהיו צפויים לפגוש אותנו בקוטו ,הכנו אן ואני תוכנית
מדליות זהב וספורטאים מצטיינים .פגשתי הרפתקנים וגיבורים מיוחדת לשניהם .כשדיברתי עם ד”ר ת’ורנטון בטלפון ,הוא
מתחום חדש ולא ידוע.
הזכיר כמה רעיונות שהוא קיווה לחקור ביחד אתי .ההתלהבות
כל הצוות שלי היה נלהב באותה מידה ורק חיכה להזדמנות והציפייה לעבוד איתם גברה עם כל יום שעבר .הייתי מוכן
ומזומן לקראת הפגישה.
לעבוד עם נאס”א.
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גדעון ,האסטרונאוט גורדון קופר ,טייס מלחמת העולם השניה בו פרידמן ,ומאמן הטניס ויק בארדן
לבסוף הגיע היום ונפגשנו במעבדה שלנו בקוטו .ערכתי
להם סיור במתחמים שלנו ,וסיפרתי על הטכניקות הביומכניות.
אן ואני הראנו להם גם את תהליך הדיגיטציה ואת תמונות
התלת ממד שאפשר היה ליצור באמצעותו .הראנו גם את
מכונות הכושר הממוחשבות אריאל ,ואיך נבחרת הכדורעף
נשים של ארה”ב מתאמנת באמצעותן.
לאחר סיום הסיור וההסברים נתן לי ד”ר ת’ורנטון לוחית
מיוחדת .היא מנציחה את ההמראה הראשונה של חללית
בלילה מקייפ קאנבראל .התרגשתי מאד ממחווה זו ,והיא עדין
תלויה על הקיר במשרדי.
לאחר הסיור הלכנו כולנו לאכול צהרים .שני
האסטרונאוטים הציגו בפניי את המשימות הבוערות ביותר
בפניהן ניצבה נאס”א .הדילמה העיקרית הייתה קשורה
למחקר המשותף של ארה”ב ורוסיה בחלל .הם הסבירו
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

שנאס”א והרשות המקבילה בבריה”מ הגיעו להסכמה לחלוק
מחקר משותף .כל מדינה תתעד את המשימות שלה בחלל
ואחר כך תעביר את סרטי ה 16מ”מ שצולמו במהלכן למדינה
שנייה .המטרה המשותפת הייתה להצביע על הביצועים
הפונקציונליים במשך משימת הקפת כדור הארץ.
ד”ר ת’ורנטון הסביר בראשית הישיבה את הקשיים
לשמור על הבריאות האנושית בתנאים של כוח משיכה מזערי.
זה כולל בעיקר כוח שרירים וצפיפות עצם .על פני כדור הארץ,
הליכה ,ריצה ועבודה הן בין המשימות שיכולות להבטיח לחץ
על העצמות והשרירים כדי יישארו במצב בריאותי תקין .אבל
לרוע המזל ,בתנאים של כוח משיכה מזערי הלחץ על העצמות
והשרירים הוא זניח .בתנאים כאלה ,הגוף מגיב לסביבה
כאילו הוא “מבין” שמבנים כבדים אלה שיוצרים את השלד
הם לא נחוצים ,ולכן הוא מתחיל להוציא סידן מהעצמות.
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מה הם למדו ,ואיך הם מצליחים לרוץ על הליכון בחלל
לאחר שהות ממושכת בחלל יחזרו האסטרונאוטים לכדור
הארץ עם בריחת סידן מהעצמות ,אוסטאופורוזיס .מסיבה מבלי להיאחז במשהו בידיים?
זו האמריקאים פיתחו כמה מכשירים שמטרתם ליצור לחץ
כאשר הגיע הסרטים מנאס”א התחילה אן לעשות להם
על העצמות כדי להתגבר על ההתדרדרות .אחד המכשירים דיגיטציה .היו שם מאות שעות של הסרטה .חבלי הבנג’י של
היה הליכון שפותח ונבנה על ידי ד”ר ת’ורנטון .הוא הסביר הרוסים נראו דומים לאלה של האמריקאים ,אבל הרוסים
שבמהלך האימון האסטרונאוטים קשורים בחבלי בנג’י לפרקי לא החזיקו בידיים במוט קדמי כדי לייצב את עצמם .אפשר
הידיים ולמרכז הגוף .הם צריכים כל הזמן לאחוז בידיות כדי לראות את זה בתרשימים למעלה.
לשמור על מצב גוף ורטיקלי .אם הם לא יתמכו את עצמם על
תוצאות ראשונות של הניתוח לא סיפקו שום רמז לשאלה
ידי אחיזה בידיות שבמוט שלפניהם ,הם יסתחררו תוך כדי
מה עשו הרוסים שונה מהאמריקאים .מהזווית של הגוף
ריצה ויאבדו שיווי משקל.
ותנועות הרגליים ,בהתאם לחישובים שלנו ,הכוחות שפעלו
חבלי הבנג’י מספקים לאסטרונאוטים גמישות מתאימה עלים היו אמורים לגרום להם לנוע אחורה .מדוע ואיך הם
כדי שיצטרכו ללחוץ חזק יותר כשהם רצים על ההליכון .מצליחים להתגבר על כוחות הפיזיקה? נאבקנו בשאלות אלו
המאמץ ללחוץ את הרגליים על ההליכון בזמן “ריצה” גורם במשך שבועות.
ללחץ על הגפיים התחתונות ומונע בריחת סידן מהעצמות.
פעם אחת אן עשתה דיגיטציה לדמות שעל המסך .אני
בכל מקרה הם היו צריכים לאחוז במוט שלפניהם.
עמדתי מאחוריה ובזווית מסוימת למסך ,ופתאום שמתי לב
בסרטים שהגיעו מרוסיה נראו קוסמונאוטים רצים על
הליכון כשאינם קשורים ואינם אוחזים בדבר לפניהם .לאנשי
נאס”א היה קשה להבין את מה שהם רואים .השאלה הועברה
אלינו ,האם אנחנו יכולים לבחון את הסרטון ולהסביר את
הריצה המיוחדת על ההליכון שהרוסים הציגו בפנינו.

לנקודה קטנה שנעה כלפי מטה בסרט .במבט יותר מעמיק
נראה היה שזו טיפת זיעה שזלגה מפניו של הקוסמונאוט שרץ
על ההליכון .מיד ביקשתי מאן שתעשה דיגיטציה על הטיפה
הזאת“ .אתה השתגעת?” היא שאלה“ ,אתה רוצה לעשות
דיגיטציה על טיפת זיעה?” “בהחלט ”,עניתי“ ,אני רוצה
למדוד את התאוצה שלה”.

שאלתי הראשונה הייתה אם נאס”א יכולים לספק לנו את
זה היה הרגע ה”אאוריקה!” עבור מדעני נאס”א ועבורנו.
הסרטון שנשלח על ידי הרוסים .ד”ר ת’ורנטון ביקש שאסביר
לו מה לדעתי אנחנו יכולים לנתח .על ידי שימוש בשיטת מדידת התאוצה של טיפת הזיעה והחישוב שנעשה בעקבות
אריאל לניתוח ביצועים ( ,)APASאנחנו יכולים לעשות מדידה זו הראו שהטיפה נפלה בתאוצה של  9.8מטר לשנייה
בריבוע ,או במילים אחרות :תאוצה של  .G 1בדיוק התאוצה
דיגיטציה של תנועות האסטרונאוט ולחשב את כל הביצועים
הקינמטיים והקינטיים שלו .אני חושב שזה יוכל להסביר איך
ד”ר ת’ונרטון ודייב ווקר
הרוסים יכולים לרוץ על ההליכון מבלי להסתחרר באוויר .ד”ר
ת’ורנטון הבטיח לשלוח את כל הסרטונים שנאס”א קיבלה
מהרוסים .כך התחיל הפרויקט הראשון שלנו עם נאס”א.
למעשה ,הניתוח שלנו היה המחקר הביומכני הראשון
שנעשה בחקר החלל .הרעיון היה להשוות ריצה על פני כדור
הארץ לריצה בחלל .השוואת הריצה על הארץ עם הריצה
של הרוסים בתנאי כוח משיכה מזערי תאפשר לנו לקבוע
את ההבדלים המכניים בין שתי הסביבות .קיווינו שהתוצאות
יישפכו אור על התעלומה ,איך הרוסים מתקדמים כל כך
יחסית לאמריקאים.
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בה נופלים כל הגופים לכיוון מרכז כדור הארץ .זה יכול לקרות
רק על פני האדמה ,לא בתוך ספינת חלל שמקיפה את כדור
הארץ וכוח המשיכה בה הוא מזערי( .מיקרו גרביטציה).
הרוסים שלחו לנו סרט מזויף!

ד”ר גריניסן המשיך ואמר ששתי העובדות הללו ידועות,
אבל היכן היינו היום ללא שני אירועים אלה .הוא אפיין את
עמדת נאס”א כעומדת בחזית האפשרויות האינסופיות,
ומאתגרת אותנו לקראת המחקר האולטימטיבי .כדי להתקדם
במחקריה פיתחה נאס”א טכנולוגיה מתוחכמת שהעולם לא
הכיר לפני כן .קודם לכן ,גיבורים אמיתיים עזרו לנו להבין
ש”הציוד הנכון” חייב להיות מלווה ב”סיבות הנכונות”
כשאנחנו ניצבים לפני משימה כזאת.

זה גרם למדעני נאס”א לנשום לרווחה .הרוסים אינם
ישרים איתנו .זה אומר שהם לא מצאו שיטה מתקדמת יותר.
הם פשוט מרמים .לא העברנו להם את המידע שאנחנו יודעים
שהם לא ישרים בדיווחים שלהם .עדיף שימשיכו לחשוב
שאנחנו מאמינים להם ,וכך נוכל לדעת איך להתייחס לדיווחים
ד”ר גריניסן והכשרתו ברפואה ,וג’ון פרוב והכשרתו
שלהם בעתיד.
בהנדסה ,התמקדו ביצירת ה”ציוד הנכון” על ידי פיתוח
זמן קצר אחר כך קיבלתי טלפון ממדען אחר בנאס”א ,ד”ר המכשירים הטובים ביותר לביצוע משימה .אחד האתגרים
מייק גריניסן .הוא היה אחראי על מעבדות מחקר בנאס”א הגדולים ביותר שעמדו בפניהם היה הפיזיולוגיה של המכונה
ורצה לפגוש אותי כדי לדון בהמשך שיתוף פעולה בין שתי האנושית .האדם ,בהיותו חיה בעלת שתי רגליים שהולכת
הקבוצות שלנו .יחד אתו יצטרף לפגישה מהנדס נוסף ,מיסטר זקופה ,אינו מתאים פיזיולוגית לעמידה בתנאים של מסע
ג’ון פרוב .כמובן שהסכמתי וקבענו תאריך לביקורם.
ממושך בחלל .יותר מכך ,ההסתגלות הפיזיולוגית לתנאי
כמה שבועות לאחר מכן התייצבו בפתח משרדנו שני מיקרו גרביטציה ,כוח משיכה מזערי ,לא הייתה מובנת דיה,
ג’נטלמנים לבושים במעילים ועניבות ,כאילו יצאו ממגזין והייתה טענה שהימצאות ארוכה בתנאי חוסר משקל תגרום
אופנה .צחקתי ואמרתי להם לבוא בלבוש שמתאים יותר ליום לשינויים מזיקים שיכולים להביא לשיתוק תמידי.
עבודה בקליפורניה .הם נראו בהתחלה המומים מתגובתי,
ד”ר גריניסן וצוות המעבדה שלו עמדו לפני המשימה של
אך הודו מאוחר יותר שזו פתיחה מצוינת למערכת יחסים
פיתוח אמצעים מתאימים לפתור את הבעיה .המטרה הייתה
מצליחה.
לצמצם למינימום את השפעת התנאים המיוחדים השוררים
ד”ר גריניסן פתח והסביר את נקודת המבט של נאס”א .בזמן תעופה בחלל ,על ידי שימוש בתרגילים מותאמים אישית,
כאשר אמריקאים חושבים על תוכנית החלל הם מושפעים משולבים בניתוח ביומכני של תנועה במיקרו גרביטציה.
משני אירועים מרכזיים :הנחיתה על הירח ואסון צ’לנג’ר .ב
ד”ר גריניסן פירט באוזניי רבים מהצרכים הפיזיולוגיים,
 21ביוני  1969נחת רכב חלל על הירח ובו ניל ארמסטרונג,
אנטומיים ,והביומכניים שכבר שוחחתי עליהם עם ד”ר
אדווין אלדרין ומייקל קולינס .ניל אמסטרונג ירד על קרקע
הירח וכולם זוכרים את מילותיו“ :זהו צעד קטן לאדם וצעד ת’ורנטון ודייב ווקר .הוא תיאר שאחד הדרכים בהן הגוף האנושי
גדול לאנושות” .האירוע השני ,אסון צ’לנג’ר ,גרם למותם של יכול למנוע נזקים פיזיולוגיים וביומכניים כתוצאה מחוסר
שבעה אסטרונאוטים ,ביניהם מורה בשם קריסטה מקאוליף ,משקל הוא ביטול ההתניה של המערכות הקרדיוווסקולרית,
כאשר חללית התפוצצה  73שניות לאחר ההמראה ב ( 28הקשורה לפעילות הלב) ,המוסקולסקלטלית (הקשורה
לשרירים ולשלד) והנוירומוסקולרית (הקשורה לעצבים
בינואר.1968 ,
ולשרירים) .ביטול ההתניה יוצר שינויים פיזיקאליים כמו
ארמסטרונג השאיר את חותמו במילים שאמר ,קריסטה
איבוד מסת שריר ,ירידה בצפיפות העצמות כתוצאה מבריחת
אוליף השאירה את חותמה על ידי מי שהייתה .לארמסטרונג,
סידן .זה גורם גם לניוון השרירים ,וירידה ביכולות האירוביות
באמצע אירוע היסטורי ,היה את שאר הרוח למצוא את המילים
הנכונות .למקאוליף ,למרות שלא הייתה אסטרונאוטית והאנאירוביות.
מקצועית ,היה את שאר הרוח להיות חלק מצוות המחקר.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כל זה גורם לבעיות רפואיות קשות עם החזרה ל .G 1
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מייקל הסביר שפעילות מחוץ לרכב החלל ( )EVAהייתה נאס”א הייתה מטרה לבצע מחקרים שיתמקדו במיקסום
אחת המשימות הקשות מבחינה פיזית שעל האסטרונאוטים היכולות של האסטרונאוטים בעת ההקפה של כדור הארץ.
היה לבצע בזמן הקפת כדור הארץ .טיסות למאדים ולנוגה
המעבדה התמקדה ,בהנהגתו של ד”ר גריניסן ,בניתוח
בעתיד תהיינה מלוות בצורך לבצע משימות רבות כאלו.
ביומכני בחלל ופיתוח תוכנית של אמצעי תרגול לצמצום
משימתו של ד”ר גריניסן הייתה לפתח אמצעים שימנעו
או יצמצמו עד כמה שניתן את הבעיות האלו על ידי התערבות
בתהליך ההתאמה של הגוף .אמצעים יעילים יכולים להבטיח
את בטיחות המשימה ,להגדיל את סיכויי ההצלחה שלה,
ולשמור על בריאות הצוות.

הנזקים הנגרמים כתוצאה משהייה בתנאי חוסר משקל .ניתוח
ביומכני של התנועה בחלל יכול לספק “מרשם” אינדיבידואלי
לכל איש צוות בנפרד .הניתוח יאפיין את הדרישות העצביות,
השלדיות והשריריות של כל משימה .על בסיס זה תיבנה
תוכנית האימונים.

כדי להשיג את כל זאת צריך היה לפתח חומרה ותוכנה
מניסיון העבר במשימות ג’מיני ,אפולו ,וסקיילאב ,נוכחנו
שתרגילים שגרתיים היו יעילים על מנת לצמצם כמה היבטים מתאימות .הוא הגיש רשימת שאלות שהמעבדה שלו צריכה
הייתה לענות עליהן:
של הבעיות שהוזכרו קודם לכן בטיסות חלל.
(לצורך כך צריך להכיר את המושג דה קונדישניניג,
הביומכניקה נחשבה לשיטה הטובה ביותר להבנת יכולות
הגוף האנושי בחלל .לפרויקטים הביומכניים שנערכו על ידי שפרושו הסתגלות הגוף לתנאים פחות תובעניים .זה אופייני
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אמריקאים

רוסים

http://arielnet.com/ref/go/1242

המתכנת שלנו ד”ר ג’רמי וויז פיתח תוכנה מיוחדת כדי
למשל להסתגלות לתנאים של חוסר כוח משיכה ,אך גם
לתנאים של שכיבה ממושכת אחרי פציעה או למצבים להתמודד עם שאלות אלו.
גריאטריים – .המתרגם).
ד”ר גריניסן וג’והן פרוב הסבירו מה הם הפרויקטים שהיה
1.מה הם מכשירי האימון  -כמו משקולות ,אופניים ,הכרח שנתמקד בהם באופן מיידי( .אחד מהם היה הפרויקט
חתירה ,שחייה ריצה וכו’  -שהכרחיים לאמן את כל שסיפרתי עליו קודם ,שעסק בהליכון של הרוסים) .הם ביקשו
מערכות האיברים שמושפעים מדה קונדישנינג?
שנפתח ונבחן הליכון שמתאים לאימון על כדור הארץ ובחלל,
2.אילו מדדים הם המתאימים ביותר כדי לאפיין ירידה ויענה בצורה יעילה על הצרכים הפיסיולוגיים והאנטומיים
עליהם דיברנו קודם לכן.
בכושר הגופני?
3.אילו מהמדדים המעידים על ירידה בכושר הגופני
מתארים בצורה הטובה ביותר שינויים שנגרמים על
ידי דה קונדישניניג?
4.במה נבדל אימון גופני בחוסר משקל מאימון גופני
בתנאי ?1G
5.מהם ההבדלים בין אימון הכולל הפעלת כוחות פיזיים
לאימון שאינו כולל הפעלת כוחות כאלה?

היו שני פרויקטים הקשורים לריצה על ההליכון .פרויקט
אחד היה לפתח חומרה מיוחדת להליכה או ריצה על הליכון
שתתמקד בהפעלת כוח אופקי .המחקר השני הישווה את
הביצועים של ארבעה אסטרונאוטים שרצו על הליכון מיוחד
בתנאי חלל ובתנאי  .1Gאלה היו מחקרים מורכבים מבחינה
טכנולוגית .במהרה למדתי שנאס”א היו מאד קפדנים לגבי כל
פרט במחקרים שלהם .אחרי הכל ,הם היו מחויבים להטיס
אנשים לחלל ולהחזירם בשלום לכדור הארץ.

6.האם אפשר לפתח מערכת מלאכותית חכמה שתוכל
כחלק מהמחקר נוצר מודל של מערכת הכוללת את
לעזור בשליטה ,ניטור והתאמת תוכניות פעולה?
האסטרונאוט וההליכון .אני מביא אותו פה כדי להמחיש טוב
7.כיצד תרגילי כושר במשך הטיסה משפיעים על תהליך יותר את הכוחות שנמדדו .הרעיון היה לאחד את כל הכוחות
הפועלים על מנת להמחיש את ההבדלים בין  1Gו– .0G
ההסתגלות?
היה הכרח ליצור מאחז לידיים בזמן ההליכה או הריצה על
8.אילו קבוצות שרירים הן החשובות ביותר לצורך
ההליכון בתנאים של חוסר משקל .הצעד הבא לאחר שבנינו
פעולות כמו יציאה מהחללית ,נחיתה וכו’?
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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את ההליכון היה לנסות אותו .את זה היינו צריכים לעשות אפס  G, (5.5קמ”ש ו  7.6קמ”ש) נמדד כוח של יותר מ
על הקרקע בתנאים של  ,1Gוכן בתנאי חוסר משקל במטוס  1Gעל משטח ההליכון 1.2G( .ו .)1.5G -כך שהשאלה
האימונים .KC-135
הפכה להיות“ ,מהו הכוח המספיק?”
לפרויקט היו שתי מטרות .האחת הייתה למדוד ולהעריך
נאס”א השתמשה בשיטה שלנו לניתוח ביומכני כמכשיר
את הכוחות האנכיים (ורטיקליים) שפועלים בתנאי  1Gו
לאיסוף נתונים .בין היתר צריך היה להתאים לוחות כוח
אפס  .Gהשנייה הייתה לקבוע אם אפשר על ידי שילוב של
מיוחדים לחלל הפנימי של מטוס האימונים  ,KC-135ולארגן
שימוש בלוח כוח ו/או מתקני בנג’י להתאים את משקלו של
שם חדר בקרת מחשבים לקליטת הנתונים.
אדם ב  G 1למשקלו באפס .G
היה עלינו עכשיו לתכנן ולבנות את המכשירים והחומרה
על פני הקרקע היו הבדלים בכוחות שהגוף מפעיל על
ההליכון בהליכה ,ריצה קלה וריצה מהירה ( ,1G, 1.5Gו – שהיו נחוצים לכימות בשלושה ממדים של הכוח האנכי
G 1.726בהתאמה) .הבדלים כאלה לא נצפו בתנאים של שפועל על ההליכון בזמן שאדם נע עליו ,בתנאים של העדר
אפס  .Gבכל זאת ,עבור מהירויות הריצה הגבוהות בתנאי כוח משיכה.
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ניל ארמסטרונג על פני הירח.
http://arielnet.com/ref/go/1244

ההליכון בספינת החלל צויד בלוח כוח כדי למדוד את רפואיות .כל תהליך הבדיקות וההכשרה נמשך  3ימים .יחד
עוצמת הכוח האנכי .כמו כן הוצמדה להליכון מערכת של איתנו היו  8אסטרונאוטים וכן כמה מדענים נוספים ,שהיו
כבלי בנג’י במטרה להחזיק את האסטרונאוט במקום בתנאי מיועדים אף הם לטוס ב .KC-135
אפס  .Gהחומרה תוכננה כך שתעמוד בדרישות הבטיחות
הייתי מרוצה וגאה כשהתבשרתי שעברתי את כל
של הטיסה במטוס המדמה כוח משיכה מזערי ( .)KC-135המבחנים ואני יכול לעלות על סיפונו של  .KC-135נאס”א
נתוני עוצמת הכוח ונתונים מכבלי הבנג’י נאספו ונותחו הנפיקה לי תעודה שאני מוכשר להיות אסטרונאוט .מעולם
במערכת הניתוח הביומכנית.
לא התכוונתי להיות באמת אסטרונאוט ,אבל קבלת התעודה
כדי להבטיח את מידת הפונקציונליות של המכשירים הייתה רגע מרגש .למרות הזמן שעבר מאז ,עדין אני מאד גאה
והחומרה הם נבדקו במעבדות האנטרופומטריה והביומכניקה בהישג זה.
במרכז החלל ג’ונסון .השתמשו במטוס ה  KC-135כדי
תוכנית חוסר המשקל של נאס”א החלה עוד ב ,1959וה
לקבוע אם המערכת פועלת בהצלחה בתנאי אפס  Gבשלושה  KC-135היה המטוס המתאים ביותר למשימת אימון טייסי
ממדים .זו הייתה לי הפעם הראשונה להימצא במטוס כזה עם החלל .המטוס היה מתוצרת בואינג ,היו לו ארבעה מנועים,
מדעני נאס”א.
והוא היה מיועד מלכתחילה למשימת תדלוק אווירי ,ואחר
לפני שעליתי לטיסה זו היה עלי לעבור הכשרה מתאימה.
כל המשתתפים היו צריכים לעבור אימון שמכשיר אותם
לתעופה בחלל שכלל מבדקי “דקומפרסיה” או “שחרור לחץ”
(“ :)”decompressionפעילות בתנאי מחסור בחמצן,
מבחן מודעות שמדמה תנאי חוסר כוח משיכה ,ובנוסף בדיקות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

כך לשרת כמטוס נוסעים בטיסות מסחריות .לאחר מכן הוא
הותאם לצרכים של נאס”א במטרה להבין את חוקי הגרביטציה
והשפעתם על גוף האדם בחלל .הוא הפך למעבדה מעופפת
שמדמה את התנאים בחלל .בתוכו שוררים תנאים של כמעט
העדר כוח משיכה .הוא מיועד לאמן אסטרונאוטים לקראת
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טיסה לחלל ,לספק תנאים למחקרים מדעיים ואפילו משמש

417

בראשית המסלול המטוס מטפס לגובה כשחרטומו בזווית

סט לצילומי סצנות של חוסר משקל בסרטים .שם החיבה שלו  45מעלות כלפי מעלה .התחושה של חוסר משקל מושגת על
בנאס”א היה “וומיט קומט” (“(“( .Vomit Cometפירוש ידי הפחתת כוח המנוע והורדת החרטום לזווית ישרה (זווית
מילולי של “וומיט קומט” הוא “שביט ההקאות” .זה השם

שנתנו לו כמה אסטרונאוטים שחשו בחילה במסעם הראשון
במטוס זה – .המתרגם).
המטוס מעניק לנוסעיו תחושה של העדר כוח משיכה על
ידי טיסה במסלול אליפטי ,כמעט פראבולי ,מעל מרכז כדור
הארץ .במהלך מסלול זה חלק מהזמן המטוס וכל אשר בו

של  0מעלות) .תנאי חוסר המשקל מתחילים עם העלייה,
ממשיכים כשהמטוס מטפס עד לשיא הפרבולה ,ומפסיקים
רק כאשר חרטום המטוס מגיע לזווית של  30מעלות כלפי
מטה .בנקודה זו המטוס נמצא בירידה ,טס במהירות הגבוהה
ביותר שלו כדי לצבור תאוצה כדי לחזור ולעלות שוב .הכוח

נמצאים במצב של נפילה חופשית( .ראה תרשים בהמשך) .שמופעל על האנשים במטוס בשלב זה הוא כמעט פי שניים
המטוס ממחיש בדרך זו לאסטרונאוטים את התחושה מכוח המשיכה ,וזה נמשך כל הדרך למטה עד לתחתית
שמרגישים בזמן הקפת כדור הארץ.

הפרבולה ובראשית הטיפוס חזרה כלפי מעלה.
ג’והן פרוב ואני בתוך ה KC-135

418
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ג’ימי וויז בתחנת החלל .ד”ר מור ,וויינרייט וד”ר אן פני מריצים את המערכת
http://arielnet.com/ref/go/1245

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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419

דיאגרמה של לוח הכוח ב KC-135
במשך  65השניות של כל מחזור פרבולי כזה יש 25
שניות של חוסר משקל .טיסה שגרתית במטוס זה נמשכת
 2-3שעות וכוללת  60 – 40מחזורים פרבולים כאלה.

תמונה אחת של דיגיטציה על ההליכון עם
כבלי הבנג’י

לרוע המזל ,במשך תקופת העדר המשקל אפילו
האסטרונאוטים הקשוחים ביותר מרגישים שבטנם מתהפכת.
הניסוי הראשון שתכננו היה מיועד לאדם שרץ על הליכון
בשני שליש מהמקרים זה גורם לבחילה נוראית ,בעיקר אצל שמצויד בלוח כוח .מטרתנו הייתה להשוות את ביצועיו של
טירונים .תופעה זו היא שנתנה למטוס את שם החיבה שלו .אסטרונאוט שרץ על הליכון כזה בתנאים של העדר כוח
משיכה ,לביצועיו של אותו אדם על הקרקע.
האסטרונאוטים לא דיברו ביניהם על השאלה מי הקיא
בתמונה המצורפת רואים את אחד האסטרונאוטים מתכונן
ומי לא .זה היה חלק מיום העבודה שלהם.
לריצה על ההליכון .בחזית התמונה רואים כמה מהאביזרים
של לוח הכוח וההליכון מודבקים לרצפה .הצעיר שעומד על
דיאגרמה של הליכון ללא אדם
ההליכון הוא ג’ון פרוב ,אחד המהנדסים של נאס”א איתם
עבדנו .הוא טס יותר מ  30טיסות ב  KC-135ומעולם לא
היה צריך להשתמש בשקית הקאה! במישור האישי היה ג’ון
אדם נפלא וחבר טוב במשך שנים רבות.
http://arielnet.com/ref/go/1247

דיאגרמה של ההליכון עם אדם
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ד”ר אן פני בתחנת החלל
http://arielnet.com/ref/go/4028

את כל המחשבים היינו חייבים לעגן לרצפת מטוס כדי מתי להתחיל לאסוף נתונים ומתי להפסיק .צריך היה להקפיד
שלא יתחילו לצוף לנו ,בהעדר כוח משיכה .גילינו שאחד שהנתונים ייאספו רק בשלב שבו המטוס היה במצב של אפס
מפריטי הציוד החשובים ביותר של מדענים בחלל הוא מסקינג  Gאו העדר כוח משיכה.
טייפ.
העבודה שלי על הפרויקט התחילה כמה ימים לפני
כן ,כשמייק גריניסן ,ג’ון ואני הכנו את התוכנית במעבדת
הביומכניקה שלהם .דנו ביננו מה הם הנתונים שיש לאסוף
על מנת לענות על השאלות שנשאלו על ידי נאס”א .החלטנו
ביננו מה הם המדדים המדויקים אותם עלינו למדוד .מייק לא
התעתד לטוס איתנו .היה עלינו להכין את הכל מראש לפני
הטיסה.

אדם חשוב נוסף עימו עבדנו היה ד”ר טום מור ,שהתרכז
בצרכים הרפואיים של האסטרונאוטים .הוא עבד צמוד אלינו
כדי לתכנן את המבדקים המתאימים ,כדי שהצוות הרפואי
יוכל להעריך את ביצועי האסטרונאוטים על פני האדמה כמו
גם בתנאי חוסר משקל .הוא מופיע באחת התמונות הקודמות
כשהוא בודק את כבלי הבנג’י  ,ההליכון ,ולוח הכוח .בתמונה
זו מופיע גם קולגה נוסף שלי ,מיסטר רוברט וויינרייט ,שעבד
למרות ניסיוני הרב בטיסות והאימון שעברתי קודם לכן ,זו
איתנו על כמה פרויקטים.
הייתה חוויה שאפשר להבין אותה רק אם ממש מתנסים בה.
מיסטר ג’ון פרוב הוביל את עבודת איסוף הנתונים מלוח התלוויתי לג’ון פרוב בשתי טיסות בהן נאספו נתוני ריצה על
הכוח ומההליכון .היה לו הרבה ניסיון בטיסות והוא ידע היטב ההליכון .בכל מקרה ,הטיסה הראשונה הייתה זו שהשאירה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הליכון בתנאי חוסר כוח משיכה

http://arielnet.com/ref/go/1248
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מערכת ה APASעל ה KC-135

http://arielnet.com/ref/go/1249

את רישומה יותר מכל .בראשית הטיסה ישבו כל המהנדסים טיסה שגרתית .אבל במהרה גיליתי שהשגרה הזו לא נמשכת
והמדענים בכיסאות מטוס רגילים כשחגורות הבטיחות שלהם זמן רב על ה .KC-135
מהודקות היטב .בשלב זה התמימים שביננו – וזה כולל אותי
ג’ון ואני עבדנו בהתאמה מושלמת כדי להתאים את
– לא ידעו מה הולך לקרות.
הציוד ואת האסטרונאוט שביצע את הריצה .בין המחזורים
ביום המבחן ישבנו ג’ון ואני בכיסאות מטוס רגילים והכל היה עלינו לשמור את הנתונים ולהתכונן למחזור הבא.
נראה נורמלי לגמרי .הידקנו את החגורות ככל הניתן כמו בכל האסטרונאוטים חוברו לכבלי הבנג’י ורצו על ההליכון כל
אישור הטיסה

המערכת שלי על ה  KC-135לפני
ההמראה
http://arielnet.com/ref/go/1250
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KC-135

מסלול הטיסה של המטוס

אני גאה שזכיתי בתעודה נוספת .זו חברות של כבוד
עוד נמשך פרק הזמן של אפס  .Gמהר מאד ג’ון ואני נכנסנו
לשגרת עבודה .היה עלינו להדק את לוח הכוח לפני ואחרי כל ב”חברת המעופפים החופשיים הבין פלנטרית” .התעודה
מחזור של העדר כוח משיכה .היה עלינו לשמור את הנתונים מוצגת בהמשך.
במחשב כך שכאשר נחזור למעבדה נדע למי שייך כל סט
לאחר הטיסה עיבדנו ג’ון ואני את הנתונים .עשינו
נתונים .היה עלינו לתזמן היטב את המצלמות ואת נתוני לוח
הכוח עבור כל מחזור .זה רק חלק מרשימת המשימות שהיינו דיגיטציה של התמונות שצולמו וקיבלנו הרבה תרשימים.
צריכים לבצע בכל פרבולה .היה עוד מצב ייחודי שהיה אופייני כשעשינו השוואה בין הנתונים שנאספו על הארץ ואלה
לאיסוף נתונים במטוס זה .זוכרים את שמו של המטוס? כן ,שנאספו על המטוס בתנאי חוסר משקל ,יכולנו להצביע על
היו כמה משתתפים שהיו צריכים להשתמש בשקיות ההקאה הנוהל הנכון עבור מחקר החלל העתידי בקשר לכושר גופני
שלהם ,מה שגרם לתגובות מובנות בהחלט מצד האחרים .זה של אסטרונאוטים .קבענו את הזמן וההיקף של האימונים שעל
היה מוזר בשבילי להימצא בתנאי מעבדה ולנסות להתחמק האסטרונאוטים לבצע כדי ליצור מספיק לחץ על העצמות
תוך כדי כך משקיות הקאה או מדברים אחרים שצפו בחלל ויתר מערכות הגוף .זה הכרחי כדי למנוע בעיות בריאותיות
המטוס .זו הייתה חתיכת חוויה ,אם להשתמש בלשון המעטה .עם חזרתם לכדור הארץ ,לאחר שהגוף התרגל לתנאי חוסר
כאשר נגמרו הפרבולות חזרנו לשבת בכורסאות הטיסה משקל.
הרגילות ולהתחגר כמו היינו בטיסה רגילה .לאחר הנחיתה
אין צורך לומר ,יש הרבה גורמים שצריך להתחשב בהם
פגש אותנו מייק ועזר לנו להעביר את ההליכון ,המצלמות,
כדי שבני אדם כדי שיוכלו לטוס בבטחה לחלל ולחזור משם
לוחות הכוח והמחשבים .החזרנו הכל למעבדה כדי שנוכל
בריאים .בעקבות המחקר שערכנו עם ההליכון ,התבקשנו על
להתחיל בניתוח הנתונים בבוקר.
ידי נאס”א לעזור להעריך תנועות מסוימות שהאסטרונאוטים
הטיסה ואיסוף הנתונים במטוס הניסוי הזה היו מאד
נדרשים לעשות .חלק מהנושאים שנאס”א הייתה צריכה
אינטנסיביים אבל מאתגרים .אין מילים לתאר את תחושת
להתמודד איתם היו:
חוסר המשקל או את הדרמה המדעית בעבודת המחקר תוך
1.מחקרים הבוחנים את תפקוד הגפיים העליונות בזמן
כדי הטיסה .תחרות אולימפית גורמת לרטט מיוחד ,אבל זה
הטיסה בחלל
לא דומה לחוויית הטיסה שמדמה את החלל.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אסטרונאוט מתכונן לרוץ על ההליכון המאובזר על סיפונו של ה KC-135
http://arielnet.com/ref/go/1251

2.להשוות את השימוש במכשירים ממונעים כדי לשפר

5.להשוות בין הדיוק בביצוע המשימות ורמת

את הביצועים ולהפחית את העייפות של אנשי צוות

ההתמצאות המרחבית כפי שהיא נתפסת על ידי

החללית.
3.להשוות את השימוש בזרוע רובוטית לעומת “הליכה
בחלל” – יציאה של איש צוות מחוץ לחללית בעודה
במסלול הקפה.
4.לחזות את כמות העבודה והמכשירים שידרשו לבצע
משימות ספציפיות.

הצוות לבין מדדים הבודקים באופן אובייקטיבי את
הדיוק בביצוע משימות אלו( .הפער בין מה שאתה
מרגיש לבין מה שבאמת קורה).
6.להשוות בין המיומנויות הנדרשות לביצוע משימות
של מכניקה גסה למכניקה עדינה.

424

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

צורת איסוף הנתונים

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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7.לכמת את הכוחות ,פעולות השרירים ,הדרישות
המטבוליות ודברים דומים הנדרשים לביצועי
המשימות.

מעבדת האנתרופומטריה והביומכניקה ( )ABLקיבלה
משימה לבצע קינטיקה של גוף האדם וכן של המערכת
המכנית באמצעות מערכת ( .)APASמערכת זו תומכת
בניתוח סיגנלים אנלוגיים ,כמו אלה המתקבלים מלוח הכוח,
וכן בדיגיטציה וניתוח של נתונים שהתקבלו מצילומי וידיאו.
היו כמה הצעות כיצד להתמודד עם הנושאים המתודולוגיים
הקשורים לדיוק של איסוף הנתונים הקינטיים והניתוחים
שבהם השתמשו ב .ABL

כחלק מיחסנו המתפתחים עם נאס”א ,סיפקנו להם את
מערכת אריאל לניתוח ממוחשב ( )APASשלנו .הקינטיקה,
חקר השפעת המסה והכוח על התנועה ,הייתה אחת מהשיטות
הראשונות שהשתמשו בהן כדי לנתח את המערכת הביומכנית
האנושית.

נערך מחקר על ידי מהנדס מנאס”א בשם רוברט פ.
ווילמינגטון ,שמטרתו הייתה להעריך את הדיוק של ה ,APAS
בו השתמשה נאס”א כדי ללמוד על תנועת האסטרונאוטים.
לאחר שורה ארוכה של בדיקות הוא הגיע למסקנה שמערכת
זו יכולה לזהות בדייקנות את מדדי התנועה שנבדקו.

8.להעריך את פעילות השרירים הנדרשת מאנשי הצוות
באמצעות אלקטרו-מיוגרפיה
9.להעריך את השימוש בכפפה רובוטית כתוספת
לחליפת החלל.

תעודה על השלמת משימת התעופה ב KC-135
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ויציאה נורמלית ממנה .הפעילויות שנעשות ביחד עם
האירועים והתזמון של רצף האירועים יתועדו על ידי ניתוח
קינטי.
נתונים על ביצועי האסטרונאוטים במהלך נחיתה ויציאה
מהחללית יתועדו בווידאו לפני ואחרי המשימה .מחקרי המשך
יתמקדו ביציאות חירום ופיתוח אמצעי עזר לתרגול.
מחקר זה דורש צילום בווידאו של ביצועי אסטרונאוטים
בזמן כניסה לנחיתה ויציאה החוצה מהחללית בשתי פאזות:
1.לפני הטיסה במשך כניסה ונחיתה בסימולטור ויציאה
נורמלית בסימולטור.
2.אחרי הטיסה במשך כניסה ונחיתה ממשיות ויציאה
נורמלית ממשית.
שמונה אסטרונאוטים התבקשו לקחת חלק בניסוי.

ניתוח משימת נחיתה ויציאה רגילה מהחללית

לאחר אימון בסימולטור ,חברי הצוות יצולמו בווידאו
כשהם מבצעים בסימולטור משימות ספציפיות בהתאם
לדרישות הטיסה שלהם .צילומים אלה ייעשו תוך כדי הדמיה
של כניסה לנחיתה ,נחיתה ויציאה מהחללית .יצולמו פעולות
של יציאה מהכיסא ,יציאה ממעבורת החלל והליכה של 10
מטר מהמעבורת .ארבעת הצעדים הראשונים יהיו בהליכה על
לוח כוח על מנת לקבוע את דגם הכוח למטרת ניתוח תנועה
ההליכה.

אחד המחקרים הראשונים שעשתה נאס”א בעקבות
לאחר משימת הטיסה בחלל יצולמו חברי הצוות כשהם
קביעתו של ווילמינגטון התמקד בפונקציות הקשורות לחזרה מבצעים את אותן פעולות באופן ממשי.
לכדור הארץ .יכול להיות שלאסטרונאוטים יהיה קשה לצאת
מחקר זה היה הראשון מבין כמה מחקרים שמטרתם
החוצה מהחללית בעקבות ההתאמות הפיסיולוגיות שעברו
הייתה לכמת באופן מדעי את הכוחות ,דגמי התנועה ,מרכז
כדי לשהות בחלל .הדברים אמורים בעיקר בתנאי חירום
הכובד ,תנופת הגפיים והמהירות במהלך נחיתה ומשימות
או סכנה .קביעה זו הסתמכה על מידע שנאסף באקראי ,על
יציאה מהחללית .חקירה ראשונית זו תורחב בעתיד על מנת
אנקדוטות .כדי להגיע למסקנות נכונות צריך לבצע מחקר
להעריך יציאות חירום.
שיטתי מסודר .למחקר זה יש יישום מידי לבטיחותם של חברי
אחת המשימות דרשה שימוש בחליפת חלל מלאה כדי
הצוות ,להצלחת המשימה ולהשלמתה .התוצאות יספקו גם
מידע בנושאים קריטיים הקשורים לתרגילים שיש לעשות להניע את הידיים למעלה ולמטה ובחזרה .בהמשך יש תמונה
שממחישה זאת.
ולאמצעים שיש לפתח.
הערכה נוספת של מערכת ה  APASהתייחסה לשגיאות
המטרה המיוחדת של חקירה ראשונית זו הייתה לתעד
את הביצועים של המשימות הפיזיות (רצף לוגי של אירועים שנוצרו בגלל העדשה של המצלמה .מאחר ומערכת הניתוח
שתועדו בווידאו) של אסטרונאוטים במשך נחיתת החללית שלנו התבססה על צילומי ווידאו ,המהנדסים היו צריכים
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מרכיבי חליפת החלל
לבדוק עד כמה התמונות אמינות .עיוות בעדשה או במצלמה לנו מה הם הצרכים של התרגילים ,שמירת הכושר ובעיות
יכול ליצור תוצאות מעוותות.
הדה קונדישנינג בסביבה בה אין כוח משיכה( .הסברתי את
אביזר נוסף בו השתמשו בנאס”א היה עדשה רחבת זווית .המושג דה קונדישניניג לפני כמה עמודים .לא מצאתי מקבילה
השתמשו בעדשה זו בעיקר כאשר המרחב היה קטן וצריך בעברית למושג זה – המתרגם).
היה לצלם עצמים רבים בתוכו .גם בעדשה רגילה יש עיוות
ללא מענה לבעיות אלו אי אפשר לקיים ניסוי בחלל
מסוים בשוליים .עדשה רחבת זווית יכולה לגרום לעיוותים שיימשך יותר מכמה ימים.
רבים כאשר משתמשים בה במצלמת ווידאו .אלה בתורם
בשלב זה ביקש ד”ר מייק גריניסן שניתן שתי מכונות
יכולים לגרום לטעויות בניתוח .כמה מהנדסים בנאס”א לקחו
על עצמם את המשימה לקבוע אילו טעויות יכולות להיווצר אריאל ממוחשבות למרכז החלל ג’ונסון ביוסטון ,טקסס.
כתוצאה משימוש בעדשות אלו.
בנוסף על כך ,השתמשו בנאס”א באימונים בתוך בריכת
מים כדי להמחיש את תחושת חוסר המשקל .המים מדמים
כמעט בדיוק את תחושת העדר הגרביטציה.
באחת התמונות הבאות רואים אימון במים תוך כדי לבישת
חליפת חלל מלאה .בתמונה נראה גם אחד מהמהנדסים של
נאס”א .המהנדס משתמש בציוד צלילה.
לאחר שהשלמנו את המחקרים והתאמנו את מערכת
ה  APASלדרישות של נאס”א ,ד”ר מייק גריניסן הסביר
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הניתוח הביומכני דורש שילוב של צילום בווידאו במהירות
גבוהה ,EMG ,ולוחות כוח .כמו כן ,תוכנן דינמומטר שנשלט
על ידי מחשב לספק תרגילי כושר מיוחדים כדי למקסם את
כוח השרירים והסיבולת של האסטרונאוטים כדי שיוכלו
לבצע את משימתם.
הפעולה הראשונה במרכז החלל של נאס”א בטקסס היה
לבחון את האנשים לפני ואחרי הטיסה לחלל .הם היו זקוקים
לנתונים כמותיים עבור כל אסטרונאוט בנפרד .לאחר הטיסה
עברו האסטרונאוטים סידרת אימונים כדי לחזור לכושר
שאיבדו כששהו בחלל.
מכונות האימונים הממוחשבות אריאל היו מעורבות
בתהליך זה .אלה היו המכונות היחידות שידעו לקבוע את
החוזק של הנבדקים בכל רגע בתנועה ,לקבוע אם יש שינוי
בכוח או במהירות שלהם ,ולאגור את הנתונים לשם מחקרים
עתידיים .זה היה הכרחי שהפרט שחזר מטיסת חלל התאמן
בדיקה תת מימית תוך שימוש ב  APASלכימות התנועו
עבדנו עם הצוות המקומי כדי להעריך את הכוח ומידת
הסיבולת של האסטרונאוטים על פני כדור הארץ ,ואז בדקנו
אותם שנית לאחר שחזרו ממשימה בסביבת חוסר משקל .עם
סוג כזה של מבחני כוח ותפקוד ,עדיף להתאמן על כדור הארץ
ולהיות מוכנים לחלל.
פעולה מחוץ לחללית תוך כדי טיסה (נקראת גם “הליכה
בחלל” )EVA ,היא המשימה התובענית ביותר מבחינה
פיזית שהאסטרונאוטים עושים תוך כדי הקפת כדור הארץ.
לכן צריך היה לפתח מערכת תרגילים ומערכת מכשירי כושר
מיוחדים שיכשירו את האסטרונאוטים למשימה זו.
ד”ר גריניסן נתן עדיפות ראשונה למחקרים אלה:
•תכנון דינמומטר לתעופה( .נאס”א השתמשה במונח
“דינמומטר” כדי לתאר את מה שאנחנו קראנו לו
“מכונת אימונים ממוחשבת”).
•ניתוח משימה ויעילות של פעולה מחוץ ובתוך
החללית (.)IVA, EVA
•מכשירי מדידה ביומכניים מתאימים לאפס .G
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הערכת משימה מיוחדת

 קרפרפםע רשקה  17:קרפ

429

ויחזור לכושר ולסיבולת שהיו לו לפני הטיסה .חשוב היה גם
לקבוע כמה זמן לקח לו תהליך החזרה לכושר.
הצעד הבא היה לבנות מכשיר אימונים ממוחשב,
דינמומטר בשפת נאס”א ,שאפשר להשתמש בו במטוס
הניסוי .KC-135
לראשונה תכננו דינמומטר זמני שהיה זהה למכונה הקיימת
שלנו .קראנו לו “מכשיר לאימוני התנגדות” ( .)REDלפני
הטיסה היה עלינו להתאים את המסגרת ואת הנדסת האנוש.
עבדנו בצמוד לג’ון פרוב כדי ליצור מכשיר שאפשר להצמיד
אותו לקרקע המטוס ,ושגם יהיה ידידותי לפרט המתעמל
עליו .חברי מיסטר בוב וויינרייט עזר לי הרבה .לפני שנים
שיתפנו הוא ואני פעולה בבניית מכונת האימונים הממוחשבת
הראשונה .לשנינו לא היה ניסיון בעבודה בתנאי חוסר משקל,
אבל ההתנסות הייתה מרתקת.
הטסתי גם את המתכנת שלנו ,ד”ר ג’רמי וויז ,ליוסטון כדי
שיראה בעצמו את ארגון החומרה וידון עם האחרים בדרישות
של התוכנה שאמורה לבחון ולעבוד בתנאי חוסר משקל .ד”ר
וויז הוא פיזיקאי גרעיני ,כך שהמתמטיקה וההנדסה הדרושות
היו מוכרות לו היטב.
חלק מהדרישות מהדינמומטר שיפעל בתנאי אפס  Gהיו:
1.גמישות בהצגת תרגילים ואבחונים במהירויות
מותאמות כשההתנגדות משתנה ,כמו גם תרגילים
ואבחונים בהם המהירויות משתנות וההתנגדות
מותאמת ,או כל שילוב אחר של מצבים נשלטים.
2.יכולת להציג תרגילים ואבחונים מתוך רצף ששמור
על דיסק עוד מלפני התוכנית .חוקרי נאס”א יכולים
לקבוע את תוכנית המבחנים והשיקומים מתוך
ספרייה של תוכניות קיימות וליצור נוהל מותאם לכל
אסטרונאוט באופן נפרד.
3.לספק תוכנה נוחה למשתמש וקלה ללמידה.
4.לאפשר העברת נתונים ליישומים של תוכנות אחרות
לצורך הצגה גרפית ,דו”ח נתונים ,ניתוח סטטיסטי
וכו’.

מערכת האימון הממוחשבת המסחרית
5.לאפשר רכישה של נתונים אנלוגיים חיצוניים שיכולים
להיות מוצלבים עם נתונים קיימים  ,כמו נתוני EMG
.
6.כל הפונקציות של הדינמומטר חייבות להיות מופעלות
ונשלטות על ידי לוח מקשים ,אחסון בהארד דיסק,
או שליטה מרחוק באמצעות מודם טלפוני ולוויין.
7.היכולת לדמות הפעלה של משימות אמיתיות לשם
השוואה של כוח וסיבולת בתנאי  G 1ואפס .G
8.כל משתני תוכנית האימון( ,כמו עוצמה ,תדירות,
משך הזמן התרגיל ,חזרות ,כוח ההתנגדות ,אחוזי
העייפות) ,נשלטים על ידי לוח מקשים או על ידי
מודם בשליטה מרחוק.
אבטיפוס מקורי ודוגמה של מסך מותאמים
עבור  ,REDכפי שהוצג לנאס”א1989 ,
http://arielnet.com/ref/go/1253
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9.התוכנה היא מערכת בינה מלאכותית שיכולה
להשתנות ולהתאים את עצמה בהתאם לתוצאות
שהתקבלו מהתרגילים.
מערכת ה  APASשלנו עונה על כל הדרישות הללו.
המערכת שהותאמה לדרישות של נאס”א הייתה קטנה
יותר במידותיה ,כדי להתאם לחלל הפנימי של ה .KC -135
היא קבלה את השם .RED
עם זאת ,צריך היה ליצור גם עיגון מיוחד למחשבים
ולמסכים .חלק מהמתקנים האלה מוצגים בתמונות הבאות.
מכונת ה  REDשזה עתה פותחה והצלחת הביצועים
שלה על ידי האסטרונאוטים על סיפונו של KC -135
הייתה מושלמת .לאף אחד לא היו קשיים להשתמש במכונה,
והנתונים נאספו ונשמרו כראוי.
ד”ר גריניסן חיכה לנו על מסלול הנחיתה כשחזרנו והיה
מרוצה לשמוע את הבשורות הטובות .הנצחנו את הרגע
בצילום שהופיע באחד העמודים הקודמים.

מכתב תודה מד”ר מייק גריניסן

בשלום לישראל .המשימה החלה אחרי אימונים רבים בסביבת
מיד אחר כך שלח לנו ד”ר גריניסן מכתב הערכה על
אמאן ,בירת ירדן .כל זה נעשה ללא ידיעת הירדנים כדי למנוע
פיתוח ה REDוהפעלתו.
אפשרות של דליפת המידע וכדי לא לסבך את ירדן במישור
לאחר השלמת המשימה טסתי למרכז החלל ג’ונסון הדיפלומטי.
( )JSCעם עמית ישראלי לעבודה בשם משה להב .הוא היה
משה המריא מבסיסו סמוך לחצות ובמהרה התביית
טייס בחיל האוויר הישראלי .אחת מהמשימות המסוכנות
והמאתגרות ביותר שלו הייתה הפצצת הכור הגרעיני בעיראק .למסלול תעופה של מטוס נוסעים מדגם  747של לופטהנזה
חלקו במשימה היה לטוס מעל המטרה ,לצלם אותה ולחזור שהמריא מאמאן .הוא טס בסמוך למטוס הגדול מבלי
אנשי נאס”א מתאמנים על מכונת ה  REDעל סיפונו של KC-135
http://arielnet.com/ref/go/1254
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שהקברניט או הנוסעים יבחינו בכך .כל אותו זמן לא הדליק
אורות ושמר על דממת אלחוט .בצורה זו הוא הצליח להתחמק
מהרדאר .למרבה המזל היה משה טייס מיומן ביותר והצליח
לא להתגלות.
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דוגמה נוספת לכישורי הטיסה יוצאי הדופן של משה
הייתה כשהטיס מטוס קרב מדגם  . F-4כשחזר מאחת
ממשימותיו פגע טיל בכנף המטוס שלו .לגבי רוב הטייסים,
לאבד כנף פירושו לנטוש את המטוס ולקוות שהמצנח בכיסא
המפלט יציל אותך לפני שהמטוס יתרסק על הקרקע .אבל
משה הצליח במיומנות נדירה להפעיל ידנית את המטוס
ולהנחיתו בשלום עם כנף אחת .עד כמה שידוע לי ,יש בעולם
רק עוד טייס אחד ,אמריקאי ,שהצליח להנחית מטוס כזה עם
כנף פגועה.

הוא טס כל הדרך בחסות המטוס ה”פונדקאי” שלו,
הגיע לבגדד ,ונסק לגובה הרב ביותר שיכול היה המטוס שלו
להגיע .אז היה עליו לכבות את המנועים ולצלם את המטרה
שמתחתיו .כיבוי המנועים היה הכרחי כדי שרעידות המנוע לא
ישפיעו על חדות התמונה .השנה הייתה  1981והמצלמה בה
השתמש הייתה הרבה פחות מתוחכמת מזו שיש היום בכל
משה הפציר בי רבות לארגן לו ביקור בנאס”א כדי
טלפון נייד .היא גם הייתה הרבה יותר כבדה.
לראות את הטכנולוגיה שלהם .הייתה להם בנאס”א מדיניות
משימתו לאחר הצילומים הייתה לחזור בשלום לבסיסו לא לאפשר כניסה של אורחים שאינם אמריקאים .דיברתי
בישראל .בזמן שעבר הוא התגלה על ידי הרדאר ,והיה עליו עם חברי מייק גריניסן ,והוא הבטיח לסדר לי ולמשה ביקור,
לטוס דרך אש נ.מ .מהקרקע ולהתחמק ממטוסי קרב ששוגרו בתנאי שמשה לא יפתח את פיו באף שלב משלבי הכניסה.
כדי ליירט אותו .כל ציוד הלחימה שלו ,המקלעים והתחמושת ,הוא יכול היה לארגן לנו מסמכים כדי להיכנס ,אבל אם משה
הוחלפו על ידי המצלמה הכבדה והדלק העודף שהיה עליו היה פוצה את פיו מיד היו מבחינים במבטא הישראלי שלו.
לשאת .הוא יכול היה לסמוך עכשיו רק על כישוריו כטייס
מייק פגש אותנו בכניסה וערך לנו סיור בדרך למעבדה
קרב .הוא טס סמוך לקרקע ככל שיכול היה כדי להתחמק
הביומכנית .אבל ,בגלל סקרנותו הישראלית ,משה התחיל
מהרדאר ,ותמרן בזריזות את המטוס כדי להתחמק מהסילונים
לשוטט והגיע לאזור מאובטח .רישיון הביקור שלו לא כלל את
העיראקים שדלקו אחריו .אם הכל ילך כשורה ,הוא יחזור
האזור הזה ,מה שגרם לכל המנורות האדומות להבהב ולכל
לבסיס על אדי הדלק שיישארו במכליו .למרבה המזל הוא
הצופרים לילל .פעם נוספת נזעק מייק כדי לסדר את הבלגן.
היה אחד מטובי הטייסים של חיל האוויר ,והצליח לחזור
אחר כך הזהיר את משה שהוא ידאג להעיף אותו משם אם
בשלום .המצלמה פעלה היטב וכן איסוף נתוני הטיסה.
יתרחק ממנו צעד אחד.
כתוצאה מהשלמת המשימה הצליח חיל האוויר הישראלי
אחת הסיבות שהיה חשוב למייק להביא את משה
להפציץ בדייקנות את הכור הגרעיני העיראק אוסיראק ב7
ביוני .1981 ,סאדאם חוסיין לא בנה כורים נוספים אחר כך ,למרכז החלל הייתה נושא עבודת המאסטר של משה .משה
חקר את השפעת כוחות ה  Gעל טייסים בזמן קרב אווירי.
לרווחתם של רבים בעולם.
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החלק הניסויי במחקר כלל בדיקת טייסים ישראלים במכונת
האימונים הממוחשבת אריאל.

והחזרה .כוחות הגרביטציה היו חזקים במיוחד במשך משימות
תוצאות המחקר גילו עלייה בכוח שרירי הבטן של הטייסים אלו .כל גורם שיכול היה לשפר את כישורי האסטרונאוטים
שביצעו תרגילי מעבר מישיבה לעמידה ,אבל עוד יותר חשוב ,בתנאים אלה עניין את מדעני נאס”א.
עם הגדלת כוח זה הייתה גם הגדלה בביצועי הטיסה של
משה ואני המשכנו לעבוד באותו יום עם מייק גריניסן
אותם טייסים .ככל שהטייס שלט יותר בשרירי הבטן שלו הוא
ועוזריו ,מתכננים תוכנית אימונים מיוחדת לאסטרונאוטים.
יכול היה להתמודד טוב יותר עם לחצי  .Gשליטה בשרירי מאחר ולנאס”א כבר היו מכונות אריאל ,הם יכלו לעשות בהן
הטורסו אפשרו שליטה בלחץ הדם ובזרימת הדם למוח שימוש על הקרקע .היו להם גם מכונות  REDבהן יכלו לעשות
ברגעים קריטיים .זה כמובן שיפר את הספקת החמצן למוח .שימוש ב  .KC135-למרות שהפעיל את כל האזעקות של
במשך קרב אווירי על הטייס לבצע פניות חדות ,להסתובב ,נאס”א ,גמר משה את היום ביחסים טובים ביותר עם מייק.
ולצלול עם המטוס שלו כשמופעלים עליו כוחות גרביטציה
המשימה הבאה הייתה להתאים את מכונות אריאל
גדולים .זרימה סדירה של חמצן למוח בתנאים כאלה יכולה
לתחנת החלל .זה יהיה ה”דינמומוטר” עליו דיברו בנאס”א
להיות ההבדל בין חיים למוות .חיזוק שרירי הבטן מאפשר
קודם .המטרה הייתה לבנות דינמומטר נייד ,נשלט מחשב,
שיפור כישורי קרב אווירי ומכאן – שיפור כישורי ההצלחה
בעל יכולת לבצע פידבק ,מופעל על ידי בטרייה והידראולי.
וההישרדות.
הוא אמור לפעול בתנאים של  G, G 1מוחלש וגם אפס
ההתעניינות של מייק בעבודת המאסטר של משה נבעה  .Gהוא צריך גם להיות בעל יכולת למדוד פרמטרים שונים
מכך שאותם כישורים של עמידה בתנאי  Gגבוהים היו של כוח שרירים ולשנות את פעולתו לפי תוצאות המדידה.
משותפים לטייסי קרב כמו גם לאסטרונאוטים בזמן ההמראה החדשנות של מכשיר זה צריכה להתבטא ב .1 :יכולת למדוד
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כוח שרירים בלי ההגבלה של המדידה המקובלת שמסתמכת
על התנגדות למשקל .2 .מחשוב יחידת הפידבק כך שהמכשיר
יותאם לפרט המתעמל ולא הפרט למכשיר .3 .התאמה אישית
של האבחון ונוהל התרגילים עם יכולת שמירת נתונים.4 .
וולטג’ נמוך .5 .ניידות .6 .נפח קטן ככל האפשר .הרלבנטיות
של המכשיר לנאס”א הייתה ביכולת להעריך את הכוח הפיזי
והסיבולת של האסטרונאוטים בחלל ולהתאים להם נוהל
תרגילי כושר בהתאם ,בכל תנאי  Gשהיו .הנתונים יישמרו
כדי לעשות בהם שימוש בעתיד.
ההצעה שלנו למייק גריניסן ולצוותו בנאס”א הייתה
לפתח מכשיר שמיועד לשימוש בתוך ספינת חלל .שימוש
במכניזם הידראולי יספק אמצעי ליצירת התנגדות ראויה
שאינה מסתמכת על משקל בתנאי העדר  .Gהמרכיבים יהיו
ניידים ,קטנים ככל האפשר ויופעלו על ידי סוללות  DCעל
מנת להפחית את השימוש בכוח החשמלי של החללית עצמה.
הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות היה לבחור מחשב
נייד ,מופעל על ידי סוללות ,שיכול היה להפעיל את כל
הפונקציות של הדינמומטר .תשומת לב מיוחדת תינתן ליכולת
אגירת הנתונים של הדיסק ואפיוני הצגת נתונים.
הדבר השני היה למצוא לוח בקרה שיתאים למחשב
הנבחר.
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זו הייתה מטרת הנדסה שאפתנית שדרשה מסגרת
שעשויה מחומר חזק אבל קל משקל .המבנה צריך להיות
מתוכנן כך שייקח בחשבון את הרכיבים ,מרחב האחסון ,וכן
קלות וגמישות ההפעלה.
אפשר להשתמש במתמרים קיימים שנמצאים בשוק
ויכולים להיות חלק מהמכשיר המוצע .תפקידם של מכשירים
אלה הוא לספק מידע על מיקום המוט או הידיות של
המכונה ביחס לאדם המתעמל וכן את מידת הכוח המופעל.
המידע צריך לעבור במהירות רבה למחשב ,כדי שיפעיל את
השסתומים של המערכות ההידראוליות ויתאים את המכשיר
במהירות למצב החדש ,אם צריך .כל זה מבלי שהפרט
המתעמל יספיק להבחין בפעולה .העברת הנתונים הרצופה
בין החיישנים לוויסות של המערכת ההידראולית היא אחד
המרכיבים המכריעים של התוכנה.
יכולנו להשתמש במנוע הצעדים ()stepper motor
שאפשר היה להשיג אותו בשוק המסחרי .המנוע היה מחובר
לשסתום הידראולי שפתח וסגר פתח שוויסת את הזרימה של
הנוזל ההידראולי .זה אפשר שליטה בעוצמת הכוח הנדרשת
למשיכת או דחיפת הבוכנה שבצילינדר .תוכניתנו הייתה
לתכנן שסתומים וצילינדרים קטנים וקלים יותר עבור רכבי
החלל העתידיים.

תשומת לב נוספת ניתנה לחיפוש נוזל שיתאים לתנאי
שלישית ,היה עלינו לפתח תוכנה שתתאים לתנאי  G 1חוסר כבידה .מנגנונים אחרים ,שאינם הידראולים ,נדחו כי
וגם לתנאי מיקרו  .Gתוכנה זו תהיה זהה לתוכניות שנבדקו נמצאו מתאימים פחות ,או לא מתאימים בכלל ,לתנאים של
חוסר גרביטציה .מנגנון הידראולי פחות מושפע מכוחות
כבר על ידי ה .RED
גרביטציה ,יכול להיות מופעל על ידי סוללה בעלת וולטג’
עדין היו כמה בעיות שצריך היה להתגבר עליהן:
נמוך ,ויכול לפעול לכיווני מעלה או מטה.
1.מקור הכוח של המחשב ולוח הבקרה היה חייב להיות
התוכנה תספק אינטרקציה של המחשב עם המפעיל והיא
נפרד מזה של החללית( .כאמור – סוללות ולא חיבור
מתוכנתת לפעול באופן אוטומטי על ידי תפריט אפשרויות
למקור הכוח הראשי).
כאשר הדינמומטר מופעל .התפריט כולל  4אפשרויות.1 :
2.מעבד מהיר שמאפשר תגובה חלקה לצורך שליטה אבחונים  .2 ,שליטה במהירות  . 3שליטה בהתנגדות ו .4
בפידבק בזמן אמיתי.
שליטה בעבודה .בכל המקרים ,התנועה תשמר בכל הממדים,
3.מאפייני לוח התצוגה השטוח והמונוכרומטי ,ביחד כלומר ,כאשר המוט ינוע למעלה ולמטה .כל אחת מארבע
עם העובדה שהמחשב צריך להיות נייד ,כל אלה אינם האפשרויות תתואר בקצרה בפסקות הבאות.
עולים בקנה אחד עם מדיום ויזואלי אינטר אקטיבי
בחירה באפשרות “אבחונים” תוביל לכמה פרמטרים,
אותם אפשר לשמור ,אם רוצים .הפרמטרים של האבחונים
ומהיר.
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משה להב
כוללים את טווח התנועה ,הכוח המרבי והמהירות המרבית
שהפרט יכול להניע את המוט במסגרת הפעילות המיוחדת
שנבחרה .נתוני הכוח המרבי והמהירות המרבית ייקבעו בכל
נקודה בטווח התנועה וכן גם הממוצע בכל הטווח .הנתונים
שייאספו בדרך זו ישמשו עבור הפרט המתעמל לצורך נתוני
לפני ואחרי הבדיקה .הנתונים יישמרו גם בפרופיל האישי של
כל האסטרונאוט.
הבחירה ב”שליטה במהירות” תאפשר לפרט לבחור את
מהירות המוט .דגם המהירות ייקבע על ידי הפרט שמפעיל
את המכשיר והאפשרויות של דגמי המהירות כוללים.1 :
מהירות איזוקינטית ,שמספקת מהירות אחידה וקבועה
לאורך כל תנועת המוט .2 ,מהירות משתנה ,כשהמהירות
בהתחלת התנועה ובסופה אינן זהות ,והמחשב גורם ששינוי
המהירות שיהיה חלק ובלתי מורגש .3 ,מהירות ממוחשבת,
שמאפשרת למשתמש לקבוע דגם מיוחד של מהירות לאורך
טווח התנועה .בכל אחת מהאפשרויות ,קביעת המהירות
ההתחלתית והסופית תהיה נתונה לשיקול דעתו של המשתמש
מתוך תפריט אינטראקטיבי .מספר החזרות על התרגיל יהיה
אף הוא נתון לשיקול דעתו של המשתמש .אפשר להחליט על
דגם שונה בכל ממד של תנועה.

משתנה ,ההתנגדות בתחילת התנועה שונה מזו שבסופה,
והמחשב מאפשר מעבר חלק בין שתי העוצמות .3 ,התנגדות
ממוחשבת ,המאפשרת למשתמש לקבוע דגם מיוחד של
התנגדות לאורך טווח התנועה .תפריט אינטראקטיבי מאפשר
למשתמש לקבוע את הערכים ההתחלתיים והסופיים,
ומספר החזרות נקבע גם הוא על ידי המשתמש .כל כיוון של
תנועת המוט תתוכנת באופן עצמאי עבור כל אחד משלוש
האפשרויות.
הבחירה ב”שליטה בעבודה” מאפשרת למתעמל לקבוע
את כמות העבודה ,בניוטון או בג’אול .כמו כן יכול המתעמל
לקבוע את המהירות וההתנגדות כשיטה לשליטה בתנועת
המוט .כמו במקרים הקודמים ,אפשר גם לשלוט בתנועה דו
כיוונית או דו ממדית.
אין צורך לומר ,המתכנת הראשי שלנו ד”ר ג’רמי וויז היה
מוכר היטב למייק וצוותו בנאס”א .ג’רמי עבד איתם בעבר על
התאמות של תוכנות .המערכות שלנו תפקדו היטב אחת עם
השנייה בהתאם לדרישות של נאס”א.

אחת מהדרישות של נאס”א היה הצורך בדיוק במדידות.
זה היה גורם חיוני .הנתונים היו אמורים להיאסף בתנאי 1
ואפס  .Gהמחשב ומערכת הפידבק אפשרו כיול המכשיר
הבחירה ב”שליטה בהתנגדות” תאפשר למתעמל לבחור תחת תנאים דינמיים .הכיול יתבצע על פני כדור הארץ תוך
את עוצמת הכוח הנדרשת כדי להניע את המוט.
שימוש במשקלים בעלי ערכים ידועים לפני ביצוע כל פעולה
האלטרנטיבות כוללות .1 :התנגדות איזוטונית ,שמספקת בתנאי כוח משיכה מוחלש .נוהל הכיול מאפשר למפעיל
כמות אחידה של התנגדות לאורך כל הדרך .2 ,התנגדות להניח משקל ידוע בעמדת ההתחלה ,לשחרר את המטען,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ולדגום את נתוני הכוח עד נקודת הסיום .הכיול יתבצע תוך רעיונות .הצוותים שלנו התמזגו בסביבה ייחודית ,בגבולות
כדי עליה וירידה כאחד .סוג זה של כיול ייחודי בכך שהדיוק המלהיבים של חקר החלל ובצורך לפתח כלים כדי שבני אדם
יוכלו בהצלחה ובביטחון לחקור את האופק שמעבר לכדור
של המכשיר יכול להתברר תוך כדי טווח התנועה.
אנחנו ממשיכים לעבוד עם מייק גריניסן וצוותו בנאס”א הארץ.
אנחנו ממשיכים לעבוד עם נאס”א במשך השנים .מלבד
בפרויקט הדינמומטר ובפרויקטים נוספים .נהניתי והרגשתי
מאותגר לעבוד עם נאס”א על פרויקטים אלה .מייק וצוות העבודה עם מייק ,עברנו גם למעבדה חדשה בעמק קוטו היפה
המהנדסים שלו היו אנשים נפלאים לעבוד איתם ולהחליף שלנו .על הפיתוח המלהיב הזה ידובר בפרק הבא.
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פרק  :18חיינו החדשים בקוטו דה קאזה
“הזמנים משתנים” – זו שורה מתוך שיר פופולארי של בוב
דילן ב  .1964אך נראה היה שזה מתאים למצבנו ב .1987
המחשבים האישיים נכנסו בסערה ושינו את העולם .רבים
מלקוחותינו ,כמו מוצרי ספורט ווילסון ,ספלדינג או ,AMF
יכלו עכשיו לקנות את המחשבים שלהם ולשלם את דמי
הרישיון כדי להשתמש בתוכנה שלנו .זה אפשר להם לעבוד
על המחקרים שלהם מבלי לדאוג שהמידע ידלוף למתחרים.

אן ואני החלטו שזה הזמן לעשות שינוי משמעותי .אנחנו
יכולים להתרכז בשיפור התוכנה והחומרה שלנו עבור המחשב
האישי של  ,IBMולהמשיך לשפר את התוכנה של מכונת
האימון הממוחשבת אריאל .נראה היה שזה הזמן המתאים
לסיים את המיזם המשותף של מרכז המחקר קוטו עם חברת
הפיתוח קוטו דה קאזה .לחלק ביננו את הנכסים הכספיים ,וכל
אחד ילך לדרכו.

היה קסם משכר בפיתוח תוכנה או חומרה חדשות .נהנינו
מאד להיות מעורבים בפרויקטים שעבדנו עליהם ,אבל רוב
החברות רצו לשמור את סודותיהן לעצמן .באותו זמן ,מצאנו
אנחנו הרבה אופקים חדשים של טכנולוגיה ממוחשבת בשלה
למחקר.

למרבה המזל ,חברת הפיתוח קוטו דה קאזה הצליחה
למכור נכסים לבעלים חדשים ברווח נאה .הם מכרו כבר את
רוב הנדל”ן .בשנת  1987הם לא נזקקו יותר לספורטאים,
מאמנים ומנהלים שיבקרו במרכז המחקר .בשנים הראשונות,
כשרק התחלנו את הקשר ביננו ,ההצלחה שלנו הייתה מקדם
מכירות נהדר לגביהם .אבל עכשיו כבר לא היינו נחוצים להם
יותר .בנקודה זו ,הם היו מעוניינים רק למכור את מעט הנכסים
והבתים שנשארו.

כשפרצו המחשבים החדשים והקטנים ,כבר לא היינו
זקוקים לחדר מחשבים עצום בגודלו עם בקרת אקלים מיוחדת
וחומרה משוכללת.

מילאתי את הבטחתי למיסטר פאלמיארי להביא את
נבחרת הכדורעף של הנשים עזבה את קוטו אחרי שזכתה המשחקים האולימפיים לקוטו דה קאזה .זה עזר למכור בתים
ונכסים רבים .אבל ,ההנהלה הנוכחית של החברה כבר לא
במדליית כסף ב .1984
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קוטו דה קאזה כאשר הגענו אליה ב סוף שנות ה .70
http://arielnet.com/ref/go/4029

הייתה מעוניינת יותר ברעיונות אולימפיים .למרבה הפתעתי ,מה שהם חשבו .הם לא ייחסו לסמל את אותה חשיבות שאני
הבעלים של קוטו דה קאזה מעולם לא השתמשו בסמל הטבעות ייחסתי לו .למען האמת ,האינטרסים שלנו ושלהם כבר לא
האולימפיות במסעדות שלהם או בשערי הכניסה .הייתה להם עלו בקנה אחד .למרבה המזל יכולנו לפתור את כל המחלוקות
זכות להשתמש בסמל זה מאחר שקוטו דה קאזה הייתה אתר
ביננו בקלות יחסית.
אולימפי רשמי ,ממש כשם שעמק סקוואו השתמש בו במשך
התחלנו לחפש בית חדש לעבור אליו .חיפשנו מקום
שנים מאז אירח את משחקי החורף האולימפיים .הנחתי שהם
יהיו גאים להשתמש בסמל זה ,אבל זה מה שאני חשבתי ,לא שיתאים למגורים ולידו בית שיהווה מרכז מחקר.
קוטו דה קאזה היום

http://arielnet.com/ref/go/2737
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הן אמרו לי בנימוס ששני הבתים היחידים הצמודים זה
נסענו הרבה בסביבה הקרובה והרחוקה וראינו נכסים
לזה שעומדים למכירה הן אלה של ההדגמה.
לרוב .אף אחד מהם לא נראה מתאים.
“אני רוצה לקנות את שני הבתים האלה מייד” ,אמרתי,
היה לי אופנוע הונדה קטן שעליו רכבתי מהדירה למרכז
מעביר את אצבעותיי בשערי.
המחקר .לפתע הייתה לי השראה ששלחה אותי למסע חיפושים
שתי הנשים הביטו זו בזו ואחר כך בי ,הפרחח שנכנס עם
בסביבה הקרובה לקוטו ,למקומות בהם בנו ופיתחו שכונות
מכנסיים קצרים וסנדלים למשרד שלהן ,אחרי שהחנה את
חדשות .מצאתי באחת השכונות כמה בתים לדוגמה ,ולפני
האופנוע הקטן שלו בחזית משרדן .הן הביטו בי בחשדנות
אחד מהם עמד משרד מכירות של חברת נדל”ן .השארתי את
גוברת עד שאחת מהן התעשתה ושאלה“ ,ובכן ,אתה מעוניין
האופנוע בחניה וניגשתי למשרד.
לראות את הבתים מבפנים?”
נכנסתי למשרד חברת הנדל”ן בבגדיי הרגילים ,אלה
“לא ממש” ,עניתי“ ,אני בטוח שהם מושלמים ,אחרת לא
שאני לובש בקוטו – מכנסיים קצרים ,חולצת טי ,סנדלים .הייתן בונות אותן בקוטו דב קאזה”.

גרים בקונדו שלנו עם מלך
שתי נשים ישבו בשולחן הקבלה .שתיהן היו לבושות היטב,
מאופרות היטב ושיערן היה מסודר בקפידה
כשהן שאלו אותי במה הן יכולות לעזור לי ,אמרתי שאני

“יהיה עליך לשלם מקדמה של  50,000דולר לכל בית”,
אמרה לי הגברת השנייה ,בחשבה שבקטע זה אני בטח
אתקפל.

רוצה לרכוש שני בתים צמודים זה לזה .אני בטוח שהן חשבו

“אין בעיה” ,אמרתי“ ,מהו הצעד הבא?”

שאני מנסה לצחוק עליהן או שאני שייך לאיזה תוכנית מתיחות

“יהיה עליך למלא את הטופס הזה” אמרה אחת מהן,

בטלוויזיה .בטח לא נראיתי כמו אדם רציני שהולך לקנות בית“ ,ואנחנו רוצות לראות את המקדמה” .ברגע זה הייתי בטוח
וגם הדרישה לשני בתים צמודים לא נראתה להן נורמלית.

שהן לא החליטו אם אני משוגע לגמרי או סתם תימהוני.
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“בית המגורים” ו“בית המשרד” שלנו
“אני יכול בבקשה להתקשר לחברה שלי מהטלפון
שלכן?” ,שאלתי .באותם ימים כמובן שעוד לא היו טלפונים
ניידים.
חייגתי את המספר שלנו ואמרתי“ ,אן ,תביאי בבקשה
צ’ק של  100,000דולר ,אנחנו קונים פה שני בתים צמודים
זה לזה”.
“מה?” היא שאלה.
בכל מקרה ,אן הכירה אותי ואת התנהגותי האקסצנטרית,
וסמכה על השיקולים שלי .היא באה עם השברולט 1985
ועם פנקס הצ’קים .כשהיא נכנסה למשרד ראיתי איך שתי
המוכרות משנות את הגישה ומתחילות להיות קצת יותר
חברותיות ,אולי אפילו פחות מוטרדות מהתנהגותי .ניצלתי
את הזמן לספר להן על הרקע שלנו ועל חיפושנו אחר מקום
חדש למרכז המחקר.

אן הייתה כאמור המעשית שביננו .היא גם מילאה את
הטופס ושילמה צ’קים כמקדמה על כל אחד מהבתים .אז היא
חיכתה לסוכן שיבוא לעשות העתק מכל מסמך .יכולתי לראות
את הגלגלים מסתובבים בראשה של אן כשהיא מתכננת את
הצעדים הבאים של התארגנות ומעבר.
שתי סוכנות הנדל”ן חשבו בטח שאני משוגע בגלל הדרך
בה התלבשתי וכיצד קניתי שני בתים בחטף .אבל הנחת
היסוד שלי הייתה שאתה לא יכול לעשות טעויות כשאתה
רוכש בית המקום כמו קוטו דה קאזה .במשך שנים הוגדר
העמק הזה כ”שנגרי לה” או “המקום הטוב ביותר לשמור בו
סודות במחוז אורנג’”“ .יורשיו” של ויקטור פאלמירי בעסקי
הנדל”ן בחרו מאד בקפדנות את מי שבנה את הבתים באזור.
לכן הבניינים היו בנויים היטב והארכיטקטורה הפנימית הייתה
מושלמת .המחיר היה כפול מבתים דומים במקומות אחרים,
אבל הייחוד של מגורים בקהילות סגורות בנוף פסטורלי של
עמק יפהפה כזה הצדיק את המחיר  ...לפחות למי שיכול היה
להרשות לעצמו לקנות פה בית.

שתי הגברות סיפרו לאן שלא הייתי מעוניין לבדוק את
הבתים מבפנים .כרגיל ,אני הייתי בעל החזון ובעל החלומות.
אן הייתה המעשית שביננו .היא הבטיחה להן שהיא מאד
כדי לקבל מושג על כמה מהדיירים שבאים לגור בקהילה
רוצה לראות את הבתים ,והן עשו לנו סיבוב מודרך קצר
בתוכם .אנחנו הסכמנו ביננו שהבתים מתאימים לצרכינו .כזאת ,אתם יכולים לצפות בסדרת הטלוויזיה שנקראת
החלטנו שהבית הקטן יותר יהיה בית המגורים ,והגדול יותר “עקרות הבית האמיתיות של מחוז אורנג’” .סדרה זו נוצרה
וצולמה בקוטו דה קאזה.
יועד להיות מרכז המחקר.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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סקוט דנלופ ועקרות הבית האמיתיות של מחוז אורנג’
http://arielnet.com/ref/go/2738

ומהסדרה ,אבל זה לא הצליח .מאחר וסקוט היה חברי,
עשיתי זאת למענו .אן הייתה והמשיכה להיות נרגזת ונבוכה
מכל הקטע ,וחששה שאנשים יחשבו שהיא כמו אחת מאותן
דמויות שמתוארות בטלוויזיה .אך הבטחתי לה שאנשים
מאמינים בדמויות האלה בערך כמו שהם מאמינים בכרישים
מעופפים.

יוצר הסדרה והבמאי שלה היה מיסטר סקוט דנלופ ,שהיה
חבר שלנו שנים רבות .פגשתי אותו ואת אחיו ,מיסטר דונג
דנלופ ,שהיה עורך הדין של הקהילה האולימפית של ארה”ב.
סקוט עבד איתי מדי פעם .לאחר התוכניות הראשונות שהופקו
ישבנו לארוחת ערב עם סקוט ואשתו היפה גייל .אן שאלה את
סקוט איך עלה הרעיון לסדרת הטלוויזיה שלו ,ותשובתו הייתה
מפתיעה למדי .הוא ישב פעם במסעדה עם אשתו וזוג חברים.
לאחר שרכשנו בית היה עלינו לעבור אליו .זה לא היה
עד שהגיעו המנות הזמינה החברה שלהם מרטיני ,וביקשה גם
מורכב כמו המעבר הקודם אך בכל זאת המשימה לא הייתה
קש .היא לא השתמשה בקש לערבוב המשקה ,כמו שעושים
קלה.
כולם ,אלא ינקה את המרטיני באמצעותו“ .מדוע את שותה
בניין המחקר שלנו היה ממש קרוב ,אך מעט מאנשי הצוות
מרטיני עם קש?” שאל אותה סקוט ,והיא השיבה“ ,אני לא
שלנו פקדו אות במשך היום .לא היו בעיות עם השכנים .העסק
רוצה להרוס לי את הליפסטיק”.
שלנו הפך לפיתוח תוכנות והיה מבוסס על האינטרנט .כל מה
הסיפור האמיתי הזה היה אחד מני רבים בהם נתקל סקוט
שהיינו צריכים היה שולחן עבודה וחיבור למחשב .לא נראתה
כששהה בחברת חברים או אנשים אחרים שגרו בקוטו דה
בסביבה תעשייה מסיבית ,וגם לא נראו משאיות כבדות שבאו
קאזה .חלקם אפילו היו מוזרים יותר .סיפורים אלה הספיקו
לקחת את הסחורה שיצרנו .כמו כן לא נזקקנו למרחבים
כדי להוות גרעין סביבו יכול היה סקוט לטוות עונה שלמה של
גדולים עבור הספורטאים .למען האמת ,רוב חברי הקהילה
סיפורים.
שגרו סביבנו לא ידעו מה אנחנו עושים
הם אפילו ראיינו אותי פעם ,בפרק  .7הייתי המומחה
 .בית החרושת שיצר את מכונות האימונים שלנו שכן
המקומי לביומכניקה שגר בקוטו דה קאזה ויכול היה לנתח
את חבטת הבייסבול של בנו של שחקן בייסבול מקצועי ,שגר בערך  30ק”מ משם .מעט מאד תנועה נראתה סביב מבנה
אף הוא בקוטו .אשתו  -שהייתה כמובן גם אימו של אותו המחקר.
הגיע הזמן לפרק את מרכז המחקר של קוטו .זה שבר את
בן  -הייתה אחת מאותן “עקרות בית” .אין צורך לומר ,לאחר
שצפיתי בסצנה הראשונה שצולמה ניסיתי לצאת מהתפקיד ליבנו לראות איך כל ההשקעה וכל הנכסים ,אלה שהיו מנוע
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בתעשיית המחשבים או במדעי המחשב באותו זמן .זה התאים
לחוקי מור ,שקבעו שמספר הטרנזיסטורים על סנטימטר
מרובע מכפיל את עצמו מדי שנתיים .תחזית זו נקראה על
שם גורדון אי .מור ,אחד המייסדים של אינטל ופיירצ’יילד
סמיקונדקטור.
התחזיות של מור התבררו כנכונות בדייקנות במשך כמה
עשורים .התעשייה תכננה את פעולתה לפי חוקים אלה.
אלקטרוניקה דיגיטלית תרמה רבות לכלכלת העולם במאה
העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת .חוקי מור תיארו
את הכוחות המניעים של הטכנולוגיה והשינויים החברתיים,
הייצור והצמיחה הכלכלית .תקופת ההכפלה צומצמה ל 18
חודשים במקום שנתיים.
אי אפשר להתייחס לחוקי מור כמו לחוקי הטבע ,למשל
גרביטציה או מגנטיזם .נכון יותר להתייחס אליהם כתצפיות
או תחזיות .למרות שקצב השינוי היה זהה בין השנים  1975ו
 .2012באופן כללי ,זה לא נשמע הגיוני לנבא את העתיד לפי
קצב השינויים שהתרחשו בעבר .ואכן היו שינויים וב 2015
ההתקדמות הגיעה לרוויה.

גורדון אי .מור

http://arielnet.com/ref/go/2739

לגבי הצרכים שלנו – אנחנו היינו מסוחררים משטף
ההמצאות והחידושים שקרו סביבנו ללא הרף בתחום
המחשבים .כמו ילדים שמכורים לסוכר שנעזבו לנפשם בתוך
חנות ממתקים.

ניסינו את כל החידושים בעיקר בתחום התקשורת.
הצמיחה של הצלחתנו כל השנים ,הופכים להיות חסרי תועלת .בראשית שנות השבעים כבר הבנתי את כוחו של האינטרנט
בכל מקרה ,כבר לא יכולנו להשתמש בהם יותר כי הם הפכו כאמצעי התקשורת העתידי שעלינו להתמקד בו וללמוד כיצד
מיושנים .המחשב הגדול שלנו היה איטי מהמחשב האישי להשתמש בו.
והפשוט של  .IBMהמעבדים הגרפיים שלנו היו משוכללים
כשסידרנו את המעבדה ואת הבית לקראת הכנסת
וחדשניים כשרק התחלנו להשתמש בהם .עכשיו היו טכניקות
האמצעים הטכנולוגיים החדשים ,הזכירה לי אן שפעם,
פשוטות ויעילות יותר .חדר המחשב המשוכלל עם מערכת
כשלמדנו לתואר ראשון ,הייתה לי ביקורת על שיטות הלמידה
בקרת האקלים שלו כבר לא היה נחוץ .יכולנו לרכוש כמה
שלנו .אמרתי אז שלהיכנס למכונית ולנסוע לכיתה כדי לשמוע
מחשבים אישיים שרצינו ,ויכולנו להציב אותם בכל חדר ,והם
הרצאה של פרופסור זה מגוחך .זו תפיסת למידה של ימי
לא נזקקו למערכת קירור .כשאחד מהם התקלקל היו זול יותר הביניים .לפי דעתי לכל אחד צריכה להיות היכולת ללמוד
לקנות חדש מאשר לתקנו.
בבית או במשרד באמצעות מחשב .היום כולם משתמשים
ההתפתחויות הללו ,של יצירת מערכות חישוב מהירות בשיטות של למידה מרחוק .אפשר ללמוד כל דבר אם יש לך
ונפחי אחסון עצומים ,לא הפתיעו את מי שהיה מעורב מחשב וחיבור לאינטרנט ,בלי קשר לשאלה היכן אתה נמצא
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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על הפלנטה .היום זה נראה מובן מאליו ,אבל בשנות השבעים
חשבו שאני מתאר סרט מדע בדיוני.

3.מחברים ,שיכלו לעשות את כל התפקידים הקודמים
וגם ליצור שיעורים חדשים.

אני בטוח שהקורא המודרני מתייחס לסיפורים האלה של
ההיסטוריה הישנה כמו שאני מתייחס לסיפורי המלך לנסלוט
ואביריו .בגיחוך .אבל תפיסת העולם הזאת הייתה נכונה
לזמנה .הייתי גם משוכנע שלצופה הטלוויזיה צריכה להיות
יכולת לצפות בסרט שהוא רוצה בכל זמן ,לא רק מתי שהרשת
משדרת אותו .בשנות ה  70משפחה אמריקאית יכלה לראות
 3או  4ערוצים בטלוויזיה .היו התחנות הרגילות של NBC,
 ,CBS, ABCועוד כמה ערוצים ציבוריים או עצמאיים.
באותם ימים נקלטו השידורים על ידי אנטנות שהיו מונחות
על המקלט .שעות השידורים היו מוגבלות ולא נמשכו לאורך
כל היממה .אלה היו ימי החלוציות של השידור הויזואלי.

התפתחות חשובה נוספת באותה שנה הייתה פרויקט
קסנאדו .כל תוכנית הוסיפה עוד שלבים שהקלו על הלמידה
מרחוק ,אך הקרדיט על ההתפתחות המשמעותית ביותר
מגיעה ל לורנס גי רוברט מה .MIT
טלסקנדריה הייתה תוכנית לתלמידי תיכון מבוססת על
טלוויזיה בלוויין .היא הופעלה לראשונה על ידי ממשלת
מקסיקו ,למדו בה  6,500תלמידים ב  304כיתות ,שכל אחת
נעזרה בצלחת לוויין וטלוויזיה בשחור לבן .היום התוכנית עדין
פועלת ,והיא מגיעה ללמעלה ממיליון תלמידים במקסיקו
ובמרכז אמריקה.

שיטת  1500של  IBMהחלה לפעול באוניברסיטת
בכל מקרה ,אני רציתי לראות את חדשות הערב גם אלברטה .היא כללה קורסים מקוונים ביניהם קרדיולוגיה
אם חזרתי הביתה לאחר חצות .הייתי בטוח שאפשר להגיע לסטודנטים לרפואה .התוכנית פעלה  20שנה .למעלה מ
לחופש בחירה כזה אם רק אוכל למצוא דרך להתחבר לרשת  20,000תלמידים למדו בעזרתה  17קורסים אוניברסיטאיים.
השידור כמו שאני מתחבר למחשב באוניברסיטה.
ב 1969פיתח משרד ההגנה של ארה”ב את האינטרנט
נוכחתי לדעת שאני לא היחידי שחושב על למידה המוכר לנו היום .באותו זמן לימדו באוניברסיטת סטנפורד
מרחוק בבית או במשרד .ב  1953כבר שידרה אוניברסיטת  12קורסים בהנדסה באמצעות  2ערוצים ברשת הטלוויזיה
יוסטון שיעורים בטלוויזיה דרך הרשת הציבורית הראשונה של סטנפורד.
בארה”ב .השידורים נמשכו  15 – 13שעות בשבוע .רוב
קבוצת מחקר נוצרה בפאלו אלטו ,קליפורניה .מוביל
השיעורים שודרו בלילה ,כדי שסטודנטים שעובדים במשך היוזמה היה אלאן קאי .הוא והקולגות שלו פיתחו תוכניות
היום יוכלו לצפות בהם .באמצע שנות השישים כבר שודרו מחשב מיוחדות לתלמידי הכיתות הנמוכות .אנשי חינוך אלה
יותר מ  10,000שיעורים באותה רשת .הבעיה לדעתי הייתה הקדימו את זמנם אך הייתה להם שאיפה לספק אפשרויות
שהסטודנטים יכלו לצפות בשיעורים רק בשעות בהן המרצים חינוכיות לכל הגילאים.
נתנו אותם .רציתי שהשיעורים יהיו זמינים בכל שעה.
עוד אחת מהדרישות של הלמידה מרחוק באמצעות
קידמה מסוימת הסתמנה כאשר אוניברסיטת שיקאגו מחשב הייתה שהיא צריכה להיות זמינה בכל שעה משעות
יצרה ב  1959את “סמסטר השמש העולה” .אלה היו סדרה היום .למרות שאני אישית לא פיתחתי תוכנית חינוך מקוונת,
קידמתי את תפיסת העולם הזו במשך שנים ,כשאני מאמין
של קורסים שהתקדמו לדעתי לכיוון הנכון.
שזו התפיסה ההגיונית היחידה .הייתי מרוצה מאד שהיו
ב 1960נוצרה באוניברסיטת אילינוי תוכנית בשם
אנשי חינוך ואוניברסיטאות שיצרו את השיטות שבהן אנחנו
 .PLATOבתוכנית זו היו כמה בעלי תפקידים ,כולל:
משתמשים היום.
1.סטודנטים ,שיכלו לשמוע את השיעורים ולתקשר עם
הרעיון להשתמש בתוכניות טלוויזיה נבט במוחי עוד בימי
המורים און-ליין,
אמהרסט ,מסצ’וסטס ,בשנות ה  .70פגשתי את רוברט בלוק
2.מדריכים ,שיכלו לבדוק את נתוני ההתקדמות של שברשתו הייתה תחנת שידור במילווקי ,וויסקונסין .תיארתי
לו את הרעיונות שלי והוא התלהב לשמוע אותם .נסענו
הסטודנטים,
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אוניברסיטת הסייבר ספייס – עוד אחד מהדברים בהם היינו הראשונים בעולם
http://arielnet.com/ref/go/2740

הלוך וחזור למילווקי כמה פעמים ,מנסים לפתח את הרעיון גדולה שנראתה כמו גליל ענק .הוא לא ציפה מאיתנו רק
של תוכנית טלוויזיה שאפשר לצפות בה בכל שעה שהצופה לפתור לו את בעיית הכדורגל שלו ,אלא גם שנשלח לו את
התשובה במכונת ה”פקס” שלו.
רוצה .לצערי לא הצלחנו.
רעיון אחר שלי היה לפתח דרך בה יוכלו הסטודנטים
ללמוד באמצעות מחשב .ב 1974זה התקבל כרעיון מגוחך,
למרות שהסטודנטים חשבו שזה יהיה נהדר להשיג תואר “און
ליין” .אני לא זנחתי את הרעיון ,ואוניברסיטת הסייבר ספייס
שלי מראשית שנות ה  90עדין קיימת באתר שלי.
רעיון אחר צץ כתוצאה מהתסכול שחשתי מהאיטיות
שבתקשורת עם הלקוחות .שנאתי את הרעיון של הדפסת
מסמכים ,נסיעה למשרד הדואר ,עמידה בתור ,והמתנה לקבלת
התשובה בדואר חוזר .סבלנות לא הייתה אחת מתכונותיי,
וכל זה נראה היה לי בזבוז זמן .פעם נוספת ,הייתי משוכנע
שצריך למצוא דרך להעביר מסמכים בטלפון כמו שמנהלים
באמצעותו שיחות.

מכונת הפקס המוזרה שלו חוברה לקיר ליד שקע הטלפון.
אז הוא חיבר את קו הטלפון שלו למכונה .הוא לחץ על כפתור
ומרכז ה”גליל” החל להסתובב .כשמצמידים מסמך מודפס
למכונה ,החומר יכול להישלח דרך הטלפון ולהתקבל במכונה
דומה במשרד שלו .דמיינו את הפתעתי כשראיתי שאחד
מרעיונותיי הוא בר ביצוע.
המכונה שלו הייתה איטית ,ולקח לדף מודפס  20דקות
כדי להישלח .המחיר גם הוא לא היה זול .העברת מסמך
עלתה בין  14ל  20דולר .צריך לפתח מכונה משוכללת יותר,
שתעביר מסמכים מהר וזול יותר .באותו זמן היו האנשים
צריכים לחשוב תמיד על המחיר שעולה להם שיחת טלפון.

ב  1987השפיעו “חוקי מור” על חיינו מעבר לטלוויזיה
יום אחד הופיע במשרדנו מיסטר ביירון דונזיס בקשר וטלפון .מהפכת האינטרנט הביאה הרבה דברים קרוב יותר
לאחד הפרויקטים שלנו שעסקו בכדורגל ,והביא אתו מכונה ללקוח ,לא רק תקשורת וחינוך .התקנו בכל חדר במרכז
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ביירון דונזיס ומכונת הפקס
המחקר שלנו ובבית המגורים הצמוד אליו מחשבים ,טלפונים
ומדפסות .התקנו את מיטב השכלולים הטכנולוגים שהיו אז.
התקנו גם פאנלים סולאריים .היינו הראשונים בקוטו
דה קאזה שלא היו תלויים בחברת חשמל .היו לנו פאנלים
סולאריים על הגג ומכרנו לחברת חשמל את החשמל העודף.
יכולנו למכור להם חשמל ביום ולקנות מהם חשמל בלילה.
נהנינו להראות לאורחינו איך מונה החשמל שלנו מסתובב
הפוך .מלבד התענוג של צפייה בגלגלי המונה המסתובבים
לכיוון ההפוך ,ייצור עצמי של חשמל היה הגיוני וחיוני לעסק
שלנו .בקליפורניה היו באותו זמן הפסקות חשמל ,דבר שכמובן
לא פגע בנו ובעסק שלנו .ברבות השנים היינו גאים בעצמנו על
ההחלטה להתקין את הפאנלים.
אחד הפרויקטים הראשונים עליהם עבדנו במעבדה
החדשה היה שיפור התוכנה של הביומכניקה .המצאת
מצלמות הוידאו החדישות פתחה בפנינו אפשרויות רבות
שלא הכרנו קודם .התהליך הביומכני עכשיו היה מהיר יותר.
נפטרנו מהצורך לחכות לפיתוח סרט הצילום .המצלמות
החדשות נתנו לנו את האפשרות לצפות בפעילות המצולמת
לפני שעוברים לשלב הבא .כבר לא היינו צריכים לצלם היום
ולחכות לשבוע הבא לראות אם התמונה יצאה ממוקדת או
אם ראשו של המצולם לא נשאר מחוץ למסגרת .בכל מקרה,
התקדמות מצלמות הוידאו יצרה גם כמה קשיים.

מהירות הצילום הייתה קריטית להצלחת התהליך
הביומכני .כשאנחנו רואים סרט ,אנחנו רואים סדרה של
תמונות שמוצגות לעיננו במהירות אחת אחרי השנייה .העין
והמוח פועלים ביחד כדי לחברן זו לזו וליצור תחושה של
תנועה .מבחינה ההיסטוריה של הקולנוע ,מהירות הסרטים
הייתה  24תמונות בשנייה .זה גרם למוח לראות תנועה רציפה
וחלקה במקום סדרת תמונות שמופיעות בזו אחר זו בקפיצות.
הלוחות הסולאריים שלנו ,הראשונים בקוטו דה
קאזה.
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במובן הכללי ביותר ,המונח “תמונה” (או מסגרת)
מתייחס ליחידה הקטנה ביותר ברצף של תנועה .במילים
אחרות ,היא מכילה את כל הצבעים ,הבהירות וכו’ .היא
מייצגת מדגם זמני ,כלומר ,תמונה שנלכדה בנקודה מסוימת
בזמן מתוך סדרה של תמונות שביחד נותנות אשליה של תנועה
כאשר מקרינים אותן .בווידיאו ממשיכים להשתמש במונח
“תמונה” למרות שהתמונות אינן נתפסות באמת באותו זמן
אלא נוצרות בהדרגה( .אבל במהירות עצומה).
“שדה” ,מצד שני ,הוא תת חלק של התמונה .בדרך כלל
לצורך הניתוח הביומכני הייתה זו מהירות איטית מדי .לצרכים משתמשים במונח “סרטון משולב” “.”interlaced video
שלנו היינו צריכים לצלם החל ממהירות  100תמונות בשנייה בסרטון משולב נוצרים שני “שדות” והם אמורים להיות
ועד מהירות של  10,000תמונות בשנייה ,תלוי באפליקציה .מתואמים ולהתאחד לתמונה אחת מושלמת.
כשהופיעו לראשונה הטכניקות של צילומי הוידאו ,הייתה
בסרטון משולב ,שני השדות נוצרים באותו אופן ,בנפרד,
לנו בעיה עם מהירות הצילום .מצלמת וידאו לא עוסקת על ידי המצלמה או הטלקיין (מכשיר שהופך סרטי צילום
בתמונה אחת אלא בעשרות על עשרות של תמונות בודדות לווידאו).
מחוברות ביחד .המהירות בה תמונות אלה מוצגות חייבת
במהירות של  30תמונות לשנייה ,העין האנושית קולטת
להיות קבועה ומהירה מספיק כדי ליצור תחושה של תנועה .הבהוב על המסך .כדי לצמצם את התופעה ,התמונה מתחלקת
ההבדלים המובהקים בין שתי הטכניקות ,הישנה
והחדשה ,נעוצים בשיטה בה משתמשים בשתיהן .סרט צילום
מכיל מספר תמונות בודדות שנתפסות ברצף ,זו אחר זו.
אבל ,בטכנולוגיה של טלוויזיה ו-וידאו משתמשים בסריקת
סיביות ( “ ,)”raster scanשהוא דגם מלבני של תמונה.
דמיינו דגם של קווים שנוצרו על ידי מגרפה כשהיא עוברת
על קרקע הגן .קווים אלה שנוצרו בקרקע מזכירים את הקווים
המקבילים שנוצרו על ידי הסיביות .סריקה זו של קו ליד קו
היא שיוצרת את התמונה .זהו תהליך שיטתי של כיסוי שטח
בצורה מתקדמת ,בכל פעם נוצר קו אחד .למרות שסריקת
וידאו היא מהירה בהרבה ,היא דומה לתהליך בה אדם קורא
טקסט שורה אחר שורה.

בכמה אפליקציות מהירות ,התצוגה צריכה להיות
מעודכנת במהירות הגבוהה ביותר האפשרית כדי לחפש או
למדוד תנועות בדייקנות .במקרה זה ,העדכון של התצוגה
נעשה בלי שילוב של הקווים הזוגיים והאי-זוגיים בכל תמונה.
התוצאה היא תמונה שרוחבה חצי מהתמונה המקורית ופי
שניים במהירות .זה נקרא סרטון “לא משולב” ,והמצלמות
שיכולות להפיק אותו נחשבות למצלמות בעלות סריקה
מתקדמת.

תמונת וידאו היא בעצם שורה של קווים שנוצרים אחד
אחרי השני ,החל מהקו העליון .מתייחסים לקווים האופקיים
של כל תמונה כאילו מוספרו ברציפות ונתפסו כשני שדות:
שדה לא זוגי (שדה עליון)המכיל את הקווים שמספריהם לא
זוגיים ושדה זוגי (שדה תחתון) המכיל את הקווים שמספריהם
זוגיים.

הצעד הראשון שלנו בעולם הווידיאו היה גילוי מצלמת
הפאנאסוניק  .S-VHSהיא הייתה יכולה לצלם  30תמונות
בשנייה והיה לה צמצם משתנה .עם הניסיון הקודם שלנו היה
ברור שמהירות זו אינה מספיקה לצרכי הניתוח הביומכני.
יכולנו להתגבר על מגבלה זו עם התוכנה שלנו על ידי שימוש
בשני השדות ,ויצירת  60תמונות בשנייה.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

לשני שדות ,אחד של הקווים הזוגיים והשני של הקווים הלא
זוגיים .אז נוצרת תצוגה של שדה אחד בכל זמן במהירות של
 60שדות בשנייה .העין האנושית לא קולטת את המעברים
ורואה רצף של תנועה.

 קרפרפד וטוקב םישדחה ונייח  18:קרפ

447

הצמצם המשתנה (וריאבילי) היה מאד חשוב כי הוא יותר מהמתחרים .החברות המובילות היו מצושיטה ,פנסוניק,
איפשר ליצור תמונה חדה וברורה .עם זאת אפשר היה  ,JVCוסוני.
להתאים את מהירות הסגירה והפתיחה של הצמצם על מנת
במכשירים הראשונים צריך היה להשתמש בטיימר חיצוני
ללכוד את תנועת המצולם .הצמצם של המצלמה פעל מהר והם יכלו להקליט במשך שעה או שעתיים באיכות ירודה.
מאד בעוד חיישן האור היה מופגז על ידי האור שבא מהסצנה .היום הטיימר בנוי בתוך המכשירים.
ככל שהצמצם פועל מהר יותר ,כך צריך יותר אור כדי שהסצנה
פורמט ה  VHSהמהפכני הוצג לקהל ביפאן ב 1976
לא תצא חשוכה מדי.
ובארה”ב ב .1977
למשל ,דמיינו את הצמצם פתוח והאדם המצולם הלך 3
מצלמות ומקלטי ווידיאו הלכו והשתכללו בחדות התמונות
צעדים .התוצאה תהיה מטושטשת למדי .אבל ,אם הצמצם
ובמשך הזמן של הקלטות .טכניקה זו כבשה גם את תעשיית
נסגר ונפתח כך שכל צעד נתפס ב 100תמונות באופן
הקולנוע .חברות ההפקה הגדולות גילו שיצירת ומכירת סרטי
אינדיבידואלי ,כל תמונה תהיה חדה .הצמצם ,אם כך ,צריך
ווידיאו של הסרטים שלהן היוו את עיקר הכנסותיהן.
להיות מותאם לכל פעילות .המפגש בין כדור טניס לרקטה
לצורך השיטות הביומכניות שלנו ,נזקקנו גם אנחנו ל
דורש צילום במהירות גבוהה יותר מאשר צילום של תנועת
 VCRשהיה מתוחכם יותר מזה שנעשה בו שימוש בתוכניות
כף הרגל תוך כדי הליכה.
הטלוויזיה .היינו צריכים מכשיר שנוכל לעצור אותו על תמונה
בסופו של דבר יכולנו להתקדם עם הניתוח הביומכני שלנו
בודדת ,כמו שיכולנו לעשות בעבר עם מצלמת ה  16מ”מ
תוך שימוש בווידאו במקום בסרט צילום .ראשית ,הייתה
שלנו .לרוע המזל ,אותות הווידיאו לא התחלקו לתמונות
הפעילות מצולמת בסרט אנאלוגי במצלמת ווידיאו .אחר כך
בודדות אלא היו זרם אלקטרומגנטי מתמשך.
הסרט הוקרן ב  . VCRאחרי שצילמנו את הסובייקט במצלמת
גילינו ש  VCRפאנאסוניק  6300יכול לספק את צרכינו.
ווידיאו ,היה עליו להעביר את הצילומים תהליך של דיגיטציה
במחשב .יכולנו לראות את החומר המצולם ב  ,VCRאבל יכולנו לצלם פעילות במצלמת  S-VHSשלנו ,להסיר את
הבעיה הייתה איך לעשות דיגיטציה לתמונות במוניטור .הצעד סרט ההקלטה ,להכניס אותו ל  ,VCRולראות את הסרט
על המוניטור של המחשב .הצעד הבא היה האתגר האמיתי.
הזה לא היה פשוט כמו שנראה היה לנו בהתחלה.
למרות שה  VCRפאנאסוניק  6300אפשר לנו לקדם את
טכנולוגיית הווידיאו פותחה לראשונה למען שיטות
טלוויזיה מכניות שהוחלפו במהרה על ידי שיטת שפופרת
מצלמת  VHSשל פנסוניק
הקרן הקתודית ( .)CRTאחר כך הומצאו כמה טכנולוגיות
חדשות של תצוגות ווידיאו .צ’ארלס גינסבורג הוביל קבוצת
מחקר שפיתחה את אחד ממקליטי הווידיאו השימושיים
ביותר ( .)VCRב  1951הצליחו לראשונה לשמור מידע
על גבי סרט מגנטי על ידי המרת האימפולסים החשמליים
שנקלטו במצלמת טלוויזיה.
מכשיר ווידיאו נמכר תמורת  50,000דולר ב 1956
ומחירו של סרט ווידיאו היה  300דולר לשעה .עם הזמן צנחו
המחירים.
מוצרי הווידיאו פרצו באופן מסיבי לשוק ב  .1975הם הלכו
והשתכללו ומחירם הלך וירד .הזוכים הגדולים היו היפאנים,
שפתחו טכנולוגיות מתקדמות ויצרו מכשירים משוכללים
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 VHSובייטמאקס

בייטמאקס  VCRופאנאסוניק 6300

הסרט לאט ,תמונה אחר תמונה ,כמו שעשינו בעבר ,עדין היה
קושי לעשות דיגיטציה של מרכזי המפרקים לפי קורדינטות
של  Xו  .Yלמזלנו ,תוכנת ה  CBAהגאונית שלנו סיפקה
את הפתרון.

אלכס ,כך הוא התעקש שנקרא לו במקום מיסטר מק קיי,
ישב עם ד”ר ג’רמי ווייז ,המומחה שלנו לתכנות .לאחר כמה
שעות הם הגיעו לפתרון .אלכס ייפתח לוח ווידיאו שאותו
אפשר יהיה להתקין במחשב .הלוח יקבל את קלט הווידיאו
האנלוגי מה  VCRוימיר את האותות האנלוגיים לדיגיטליים.
כאשר יהיו לנו האותות הדיגיטליים ,נוכל לראות את תמונות
הווידיאו על מסך המוניטור .ג’רמי יכתוב את התוכנה שתאפשר
לנו לעשות דיגיטציה לתמונות שתופענה על מוניטור המחשב.

השיטה עבדה באופן מושלם לצורך תהליך העיבוד
הביומכני ,אך הייתה מגבלה אחת .הפעלנו את תמונות ה
 VCRרק על המוניטור .את ה  VCRהיינו חייבים לעצור ידנית
וכל בעיה במערכת הווידיאו גרמה להתחלת תהליך הדיגיטציה
מהתחלה .לא יכולנו להשוות את התמונה בדיגיטציה עם
התמונה שעל סרט ההקלטה כי היא הייתה זמינה רק על סרט
ה  ,VCRלא על המחשב .רצינו שתמונת הווידיאו תישמר
על ההארד דיסק של המחשב כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה,
לבדוק שנית ,לעשות לה דיגיטציה ,או פשוט להעביר את כל
הסרט מהתחלה עד הסוף מבלי להיות תלוי ב .VCR
היינו צריכים שיטה להמיר את אותות הווידיאו לאותות
דיגיטליים שאותם אפשר יהיה לשמור על ההארד דיסק של
המחשב .עם המחשבים שיש היום זו משימה טריוויאלית ,אבל
עם הטכנולוגיה של שנות ה  90זה היה כמו להביע משאלה
כשכוכב נופל או לצפות שפיית השיניים תשאיר לך מתנה
מתחת לכרית.
צעד זה דרש פיתוח של תוכנה וחומרה כאחד .יצרנו קשר
עם אדם צעיר בשם אלכס מק קיי מסן דיאגו ,קליפורניה,
בתקווה שיוכל לבנות את מה שאנחנו צריכים.

מדידות מהעולם הממשי הן כמעט תמיד אנלוגיות .דמיינו
ציור של קו מעוקם על דף נייר .אם מוטלים קווי גרף על גבי הקו
המעוקם ,יכולה כל נקודה להיות מיוצגת על ידי שני מספרים,
 Xו . Yזה אותו מצב עם סרט אנלוגי .האות האנלוגי חייב
להיות מיוצג על ידי אות דיגיטלי כי המחשב יכול להשתמש
רק באות דיגיטלי.
זה היה המצב שלנו .היה לנו את העולם הממשי של
התנועה ,אותו ראינו כרצף מתמשך וזורם בצורה חלקה .אבל
המחשב יכול להבין רק שני מצבים“ ,כבוי ,או “דלוק” ,או
בשפה בינארית  0או  .1לכן אותות אנלוגיים צריכים ראשית
כל להיות מתורגמים לאותות דיגיטליים .למשל ,אות דיגיטלי
יודע אם הדלת פתוחה או סגורה .אות אנלוגי מכסה את כל
תנועת הדלת מ”סגורה” ל”פתוחה” .בשביל האפליקציה
שלנו ,כל התנועה צריכה להיות מומרת ,צעד אחר צעד .הסרט
שלנו צריך ליצור אות דיגיטלי מדויק עבור כל שבריר תנועה
של האות האנלוגי .הדיוק שאנחנו מייצרים תלוי בהמרה
הדיגיטלית מהתמונה האנלוגית.

כשהוא הגיע הצגנו בפניו את שיטות העבודה שלנו ואת
הבעיה שלפניה ניצבנו עכשיו .היינו בעיצומו של המעבר מ16
כמה שבועות לאחר פגישתנו הראשונה ,שלח אלכס
מ”מ לטכנולוגיית ווידיאו ,אבל היינו תקועים בשלב ההמרה
מאנלוגיה לדיגיטליה .היינו בטוחים שנוכל לכתוב תוכנה את הלוח האנלוגי /דיגיטלי (או  )A/Dלג’רמי ,והוא עבד
מתאימה ,אבל נזדקק לחומרה כדי להמיר את האות האנאלוגי בצורה מושלמת ביחד עם התוכנה שג’רמי כתב לאחרונה.
מבחינתנו הבעיה נפתרה .עכשיו הייתה לנו יכולת לצלם כל
מהמצלמה לאות דיגיטלי עבור המחשב.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פעילות ולהעבירה למחשב .את סרטי הווידאו יכולנו לשמור הנתונים אבל המשכנו לחפש דרכים טובות וחדשות יותר
על המחשב ,יכולנו לעשות ניתוח ביומכני ויכולנו להחזיר או להשיג ולשמור אותם.
לעצור את הסרט בכל קטע שרצינו.
המשכנו למכור את השיטה הביומכנית שלנו ללקוחות
זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שסרט ווידיאו מסביב לעולם .כל המצאה וחידוש גרמו לתוכנית שלנו להיות
יכול היה להיות מכומת מבחינה ביומכנית וליצור גופים תלת אטרקטיבית יותר .היו לנו גם קשרים עם אוניברסיטאות
ממדיים בתנועה .זה הבסיס לכל משחקי המחשב המודרניים בתחום הביומכניקה .בכל זאת ,רבים מהלקוחות ששיתפו
והסרטים ,כדוגמת “אוואטאר” .עם הטכנולוגיות המפותחות איתנו פעולה היו מעוניינים ראשית כל בשיטה מהירה ויעילה
יותר של היום אפשר לצלם שחקן טניס בפעולה ואחר כך לאיסוף נתונים .כך שטכנולוגיית ה  FIRE WIREסייעה
להלביש על דמותו האמיתית דמות של ארנבת או צפרדע .לשפר את השיטה שלנו ולהפכה למהירה יותר.
בלי היכולת להמיר תנועה אנלוגית לדיגיטלית ולשמור אותה
הרעיון הבא שלי היה להפוך את השיטה הביומכנית שלנו
על ההארד דיסק של המחשב ,כל הכיף הזה לא יכול היה
לחלקה ומהירה יותר .בילינו שנים בתהליך דיגיטציה ידני,
להתרחש.
ועדין המשכנו לעשות זאת גם עם האמצעים החדשים שהיו
לוח ההמרה  A/Dהפך במהרה לזמין בשוק המסחרי,
לנו .הייתי משוכנע שצריכה להיות שיטה טובה יותר.
בהתאם לחוקי מור .הוא נקרא “כרטיס לוכד ווידיאו” והיה
בשנות ה  80התחלנו לחפש שיטה תוך שימוש במסמנים
משוכלל יותר מהדגם הראשוני שהיה ברשותנו .הוא היה
(מרקרים) על הגוף .המסמנים היו “כדורים”
מוכר בשם  AVIפורמט.
אין צורך לומר ,מיד רצינו להתאים את הלוח החדש הזה
לשיטה שלנו .בכל מקרה ,מהנדסי התוכנה שלנו היו צריכים
לכתוב תוכנה שתוכל לקרוא ולהשתמש ב AVIפורמט .לאחר
מכן יכולנו להשתמש בלוח זה בתוכנית הביומכנית שלנו.

קטנים מצופים בחומר מחזיר אור .המסמנים הללו הוצמדו
לנקודות מסוימות בגוף באמצעות מדבקות .ואז הספורטאי
ביצע משימה ,כמו למשל הליכה .כאשר התמונות הופיעו
על המסך ,המסמנים ניכרו היטב .דוגמה לכך אפשר לראות
באחד מהעמודים הבאים.

המצאת מהפכנית נוספת שחסכה הרבה זמן הייתה
ה “ ,”FIRE WIREחיבור ישיר בין המצלמה האנלוגית
הצעד הראשון בתהליך הדיגיטציה התקיים באופן נורמלי
למחשב .גם היא עזרה לנו רבות בתהליך הניתוח הביומכני כאשר המשתמש נגע בכל אחד מהמסמנים באמצעות סמן.
של התנועה .יכולנו לצלם את הפעילות ולשלוח את הנתונים לאחר שתיים או שלש תמונות המחשב קופץ לבד למקום שבו
ישר למחשב .הייתה לנו תוכנה מתוחכמת ביותר לעיבוד הוא חזה שיימצא מרכז המפרק .מכאן והלאה המחשב עשה
לבד את הדיגיטציה ,עם או בלי עזרה אנושית.
לוח וידיאו אורגינלי
לשיטת הסימון ,למרות יתרונותיה ,היו לרוע המזל כמה
פגמים .אחד מהם הוא שמיקום הכדור אינו זהה בדיוק למיקום
המפרק .אם שמים למשל את הכדור על הכתף ,הוא לא מייצג
נכונה את מקום מפרק הכתף כאשר מרימים את היד מעל
הראש.
התקדמות בפיתוח שיטת הסימון הייתה הכנסת שלושה
סמנים שמוקמו במקום ספציפי .זה עזר להצביע על מקום
המפרק .אבל שיטה זו הצריכה ביצוע של כמה הנחות לגבי
מיקומו של מרכז המפרק ,דבר שיכול להשפיע על התוצאות.

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

Digital

Analog

Digital signals are discrete time signals generated
by digital modulation.

Analog signal is a continuous signal which represents Signal
physical measurements.

Denoted by square waves

Denoted by sine waves

Waves

Uses discrete or discontinuous values to represent
information

Uses continuous range of values to represent information

Representation

Computers, CDs, DVDs, and other digital electronic devices.

Human voice in air, analog electronic devices.

Example

Samples analog waveforms into a limited set of
numbers and records them.

Analog technology records waveforms as they are.

Technology

Can be noise-immune without deterioration
during transmission and write/read cycle.

Subjected to deterioration by noise during transmission and write/read cycle.

Data transmissions

Less affected since noise response is analog in
nature

More likely to get affected reducing accuracy

Response to noise

Digital hardware is flexible in implementation.

Analog hardware is not flexible.

Flexibility

Best suited for Computing and digital electronics.

Can be used in analog devices only. Best suited for
audio and video transmission.

Uses

PCs, PDAs

Thermometer

Applications

There is no guarantee that digital signal processing can be done in real time and consumes more
bandwidth to carry out the same information.

Analog signal processing can be done in real time
and consumes less bandwidth.

Bandwidth

Stored in the form of binary bit

Stored in the form of wave signal

Memory

Digital instrument draws only negligible power

Analog instrument draws large power

Power

Cost is high and not easily portable

Low cost and portable

Cost

High order of 100 megaohm

Low

Impedance

Digital instruments are free from observational
errors like parallax and approximation errors.

Analog instruments usually have a scale which is
cramped at the lower end and give considerable
observational errors.

Errors
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טבלת השוואה בין דיגיטלי לאנלוגי
 מבחנים אלה אינם יכולים למדוד בדייקנות,בעיה נוספת הייתה האור שהיה דרוש לשם השימוש של ספורטאים
 אף אחד לא יכול לפעול באופן. את תנועותיו של האדם הנבדק. היה צורך בהתקן מיוחד כדי למקם את מקור האור.בשיטה זו
כל התהליך היה יקר יותר כי נזקקנו לחמש מצלמות לפחות נורמלי ורגיל כשהוא מחובר לחוטים ויש לו כדורים בכל מיני
 רוב האנשים פועלים באופן שונה מהרגיל. במחקרים אלה נעזרים לעיתים מקומות בגוף.כדי לאסוף את הנתונים
 הם נותנים את דעתם יותר. אבל כדי להעריך ביצועים כשהם יודעים שמצלמים אותם.EMG או/קרובות בלוחות כוח ו
 אן פני אריאל-גדעון אריאל ו
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מתמיד לצורתם החיצונית .אי אפשר לצפות משחקן אולימפי
שיתנהג כרגיל ויגיע להישגיו כשמחוברים אליו חוטים והוא
נמצא בתנאי מעבדה .דמיינו שחקן גולף שיש לו חוטים עם
חיישני  EMGוסמנים על גופו ,והוא עומד על שני לוחות כוח
וסביבו אור מסוור .במצב זה אין סיכוי שביצועיו יהיו כמו על
מגרש הגולף הרגיל.
באפליקציה רגילה ,כמו “ניתוח הליכה” הוצעו מודלים
שונים כדי למדוד תנועה אנושית ,כמו:
1.סט הסמנים של ביה”ח הלן הייז
2.סט הסמנים המותאם של הלן הייז
3.סט הסמנים של ווהן
4.סט הסמנים המותאם של ווהן
החלטנו שזה יהיה מעניין לבחון את ארבעת הסטים הללו
כשאנו משתמשים באותו סובייקט ובאותו מסלול .באופן
תיאורטי הם אמורים לספק את אותן תוצאות.
במטרה לנתח את התוצאות כשאנו משווים את כל
הסטים ,חיברנו את הסמנים של ארבעת הסטים לאותו אדם
כך שנוכל לבצע את ההשוואה באופן סימולטני.
השתמשנו בשמונה אנשים ובדקנו את הליכתם .מצאנו
שההבדלים בין הסטים השונים היו מובהקים.

 APASב  – 1980שיטת אנימציה
ראשונית

למרות שלא התלהבנו מסטים של סמנים ,החלטנו לעשות
את שיטת הביומכניקה שלנו גמישה לכל משתמש בכל סביבה
ומקום בלי קשר אם הוא רוצה להשתמש בסמנים או לא .היו לנו לקוחות רבים מסביב לעולם שהשתמשו בשיטה שלנו כדי
לבחון דגמי הליכה שונים .בחלק מאותם מחקרים התמקדה
המצלמה רק על כף הרגל כאשר האדם הלך על לוח כוח.
שינוי צורה מודרני בסרט אוואטאר
הלקוח שלנו נעזר בסמנים ובאלקטרודות  EMGכדי ללמוד
קואורדינציה של שרירים ברצף .תפיסת העולם שלנו הייתה
שהשיטה שלנו צריכה להיות זמינה ומתאימה לרצונותיו של
כל לקוח.
http://arielnet.com/ref/go/2741

עוד תכונה שהשלמנו עם תהליך הדיגיטציה הייתה ללמד
את המחשב למקם את מרכז המפרק עם או בלי עזרת סמנים.
איתור מקומו של מרכז המפרק ,לאחר דיגיטציה של התמונות
הראשונות ,מבוסס באופן יחסי על היכולות האנושיות .בלי
קשר לשאלה אם הווידיאו עם או בלי סמנים ,האדם שמבצע
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הליכה וחתירה
את הדיגיטציה צריך להיות זהיר ולשים לב שהמחשב מצביע
על המיקום ה”נכון” של מרכז המפרק .בכל מקרה ,הדיגיטציה
שנעשית על ידי המחשב מהירה מזו שנעשית על ידי אדם.
כמו כן ,לפעמים מרכז המפרק נעלם מעדשת המצלמה אבל
המחשב מצליח לנבא היכן הוא נמצא.
התחלנו להשתמש בשיטה זו כדי לנתח תנועותיהם של
שחקנים במגרשי הגולף .קראנו לזה “אי גולף” (.E-(GOLF
ניתוח הליכה עם מצלמות רבות ומצלמת ווידיאו
אינטראקטיבית

דמיינו שחקן גולף עומד על כר הדשא וחובט בכדור רחוק ככל
האפשר .מצלמת ווידיאו מצלמת את תנועתו .סרט הווידיאו
נשמר בזמן אמיתי על ההארד דיסק .אז רצף התמונות נדחס
ומועבר אוטומטית לשרת .מהשרת הזה יכול רצף התמונות
לעבור דיגיטציה בכל מקום על כדור הארץ באמצעות
האינטרנט .תוך כמה דקות נמדדת מהירות מחבט הגולף
והתוצאה מועברת בחזרה לשרת .השרת מתקשר אוטומטית
לטלפון הנייד של השחקן .הוא מביט בטלפון ורואה את
מהירות ראש המחבט ,וכן פרמטרים קינטיים נוספים הקשורים
לחבטה שלו כשהם מופיעים על המסך הקטן.
נגיד שהשחקן רוצה לצפות שנית בתמונה אחת מתוך
סרט הווידיאו ,התמונה שלדעתו היא המשמעותית ביותר
לגביו .הוא לוחץ על מספר התמונה והיא מעוברת מהשרת
ישירות.
המשכנו לעבוד על פרויקטים משותפים ומאתגרים עם
נאס”א .מכונות האימונים הממוחשבות שלנו נכנסו אף
הן לעידן חדש .פיתחנו עבור כמה לקוחות תוכנות חדשות
ומשופרות עם אפליקציות ייחודיות .אחד מהלקוחות הללו עבד
עם ספורטאים צעירים שרצו לשפר את מיומנויות הבייסבול
שלהם .לקוח אחר עבד עם תביעות של חברות ביטוח הנוגעות
למוגבלות תנועה.

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מצב מעניין נוסף קרה כאשר חברי הוותיק ג’ורג’ מרון
התקשר אלי מדירתו בניו יורק .לפני שעבר לארה”ב  ,היה
ג’ורג’ אצן ל  100מטר בישראל .באמריקה הוא התמחה
בפילוסופיה של אימון באוניברסיטת טמפל .הוא סיפר שהוא
וכמה שותפים פתחו בניו יורק את מועדון הבריאות המתקדם
מסוגו בעולם .הוא רצה לכלול את מכונות האימונים
הממוחשבות שלי וכן את שיטת הניתוח הביומכנית כחלק
מהנושאים הייחודיים של המועדון שלו .שמחתי לעבוד עם
ג’ורג’ ומכרנו לחברה שלו כמה מכונות אימון ממוחשבות.
חלפה כמעט שנה ולבסוף היה המועדון שלו מוכן לקראת
הפתיחה .ג’ורג’ הזמין אותי לאירוע.
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שיטת  APASלבדיקת הליכה

כמובן שעניתי בחיוב והסכמתי גם להציג את הציוד איש לפתיחה ,כאשר בוב ואני התחלנו להציג בפניהם את
בפני באי הפתיחה .גייסתי את חברי בוב וויינרייט שיעזור לי המכונות .האנשים המשיכו לנהור לאגף שלנו ללא הרף.
במצגת .בוב החזיק בעצמו  12מהמכונות שלי אצלו במכון
לפתע שמתי לב לאישה יפהפיה שצועדת במעלה
שעסק בטיפול פיזיותרפי .הוא היה מיומן למדי בהצגת הציוד המדרגות לבית הפתוח .בוב ואני היינו שנינו מוקסמים
והפעלתו .המועדון נראה נפלא ונראה היה שבאו לפחות  300מיופייה ואצילותה .כשהתקרבה ראינו שהיא מלווה על ידי
השיטה האוטומטית הראשונה שמבוססת על ווידיאו
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ברזיל ,כולל הבולשוי ,תיאטרון הבלט האמריקאי ולהקת
הריקוד של פיטסבורג .בכל מקרה ,היא פרשה מהבלט בגיל
 24בגלל כאבים בלתי נסבלים בברך .טובי שאל אם אני יכול
לעזור לה להתגבר על הכאבים האלה.
אמרתי לטובי שאשתדל .הצגתי לפניה את המכונה
ונתתי לה להתנסות בכמה תרגילים כדי שתחווה בעצמה את
האפשרויות.
זו הייתה בשבילי חוויה ייחודית לעבוד עם בלרינה .עד אז
עבדתי עם ספורטאים ,והכרתי היטב את המתחים והקשיים
הקשורים לביצועים בספורט .אבל זה היה שונה ,כי לא הכרתי
את הקשיים הפיזיים הכרוכים בריקוד בלט .הייתי צריך להבין
מה גורמת העבודה הממושכת במהלך הריקוד לרגליים,
לכפות הרגליים ,לברכיים ולמפרקים .הבנה זו הייתה מאד
מעניינת ומאירת עיניים עבורי .צפייה בהופעת בלט מכניסה
את הצופה לעולם של יופי ועדינות .הרקדנים שטים על הבמה
כאילו היו צפים באוויר .אבל למדתי שיצירת אשליית הריחוף
הזאת תובעת מגופם של השחקנים לשלם מחיר.
בעוד בוב ואני מציגים את המכונה בפני לוסיה ,שאלתי
אותה אם יש לה תוכניות לארוחת ערב .היו לה תוכניות אבל
היא קיבלה את הצעתי .היא הצטרפה אליי ואל בוב לארוחת
ערב במסעדה אקסקלוסיבית בניו יורק .נפגשנו שם עם מיסטר
השוואה בין סטים של סמנים בניתוח הליכה
דאג דאנלופ ,עורך הדין של הועדה האולימפית האמריקאית,
ועם עורך דין נוסף בשם מיסטר ראיין .הצגתי את לוסיה
חבר אחר שלי ,שמו היה טובי והוא היה גיסו של ג’ורג’ .הוא כעוזרת האדמיניסטרטיבית שלי .בעוד אנחנו נהנים מהארוחה
הציג בפניי את האישה שלצידו כאחת מלקוחותיו .שמה היה שאל אותי עו”ד ראיין“ :כמה זמן אתה ומיס טריסטאו עובדים
לוסיה טריסטאו ,רקדנית בלט לשעבר מברזיל .טובי הסביר ביחד?” .עניתי“ ,שעתיים” ,וכל השולחן פרץ בצחוק.
שהיא רקדה בלט מגיל מאד צעיר ,אולי מאז שהייתה בת 3
למעשה ,לוסיה באמת עזרה לי למכור מכונות .במשך
או  .4בגיל  12החלה לסבול מבעיות בברך .למרות הכאבים הזמן היא למדה איך להציג את המכונות לקהל וסייעה לי
המשיכה להופיעה ורקדה בלהקות רבות אחרי שעזבה את בהרבה כנסים .היא הסתגלה מהר להפעיל את הציוד והייתה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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באופן יוצא מן הכלל אדם מקסים .אני די משוכנע שבזכות
הכישרון שלה מכרנו הרבה .בנוסף היא הייתה חברה טובה
שלי במשך שנים רבות ואני מעריך מאד את חברותה.
את רוב הזמן עשיתי בקליפורניה אך היו לנו גם הרבה
נסיעות לצרכים מסחריים .יום אחד נסענו אן ואני ללוס
אי  -גולף

http://arielnet.com/ref/go/5015
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אנג’לס לפגוש את עורך הדין שלנו ,מיסטר נורמן צפמן.
כאשר היינו שם ,התפתח דיון על ייצור ומכירת מכונות
האימונים הממוחשבות שלנו עם התוכנה שלהן ,המתעדכנת
באופן תמידי .מיסטר צפמן שאל אם נהיה מעוניינים לפגוש
איש עסקים שאיתו עבד מספר פעמים .הוא חשב שאדם זה,
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לוסיה טריסטאו
מיסטר הרברט לייטסטון ,יכול לעזור לנו עם הקשרים שלו כדי צורך לומר ,הוא התרשם מאד מהטכנולוגיה .לאחר דיון ארוך
להרחיב את העסקים שלנו .הייתה לנו הערכה למיסטר צפמן הוא אמר שיש לו כמה רעיונות והבטיח להתקשר בהקדם
וסמכנו עליו ,לכן קיבלנו את הצעתו.
אחרי שיעבד אותם.
קבענו להיפגש עם מיסטר לייטסטון במשרדנו כדי שנוכל
לאחר שבועיים הוא התקשר כדי לארגן ביקור נוסף.
להציג בפניו את המכונה .הייתה לנו התנסות דומה באמהרסט הוא ביקש להביא איתו שותף לעסקים ,ד”ר דון ברוקר .אותו
כשפגשנו את לארי גראהם.
ברוקר היה אופטומטריסט והיה אחד ממציאיי עדשות המגע.
אבל הפעם היינו קצת יותר משני סטודנטים שעובדים התרשמתי מהאפשרות להיפגש עם המשקיע למרות שתחומי
העניין שלנו היו כל כך שונים.
במטבח שלהם על תקן של מעבדה.
בטרם הביא מיסטר לייטסטון את החבר שלו לקוטו
ביום בו הגיע מיסטר לייטסטון ,נתנו לו הצגה מושלמת של
המכונה הממוחשבת שלנו ,וכדי להרשים אותו אף יותר ,נתנו דה קאזה ,ביררתי כמה פרטים אודותיו .הוא התגלה כאדם
לו הזדמנות להתנסות בשיטת אריאל לניתוח ביצועים .אין מאד מעניין .הוא נולד ב 1932וגדל בלוס אנג’לס .הוא הפך
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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משימות הוא ייקח על עצמו .בסוף היום סיכמנו שנשמור על
קשר.
בשבועות הבאים עברו מסמכים רבים ביננו לבינם ,ובין
עורכי הדין שלנו לעורכי הדין שלהם .סיכמנו שד”ר ברוקר
יקים חברה בשם  ,)Ariel Life Systems (ALSשתייצר
ותמכור את המכונות על בסיס בלעדי .אם הלקוח ירצה גם את
שיטת הניתוח הביומכני שלנו ,יוכל ברוקר למכור לו גם אותה
אבל לא על בסיס בלעדי .מאחר וכל הפטנטים והזכויות היו
שלנו ,נקבל אחוז מסוים מכל מכירה שתעשה על ידי החברה
שלו .זה היה נראה לנו פתרון מתאים ,כי חיפשנו חברה
שתשחרר אותנו מכאב הראש של הייצור והמכירה .אהבנו
לאופטומטריסט כי הגיס שלו היה פרופסור לאופטומטריה
באוניברסיטת קליפורניה בברקלי .הוא קיבל תואר ראשון למכור את המכונות ,אבל הייצור שלהן גזל הרבה מהזמן שלנו.
באוניברסיטה זו ב .1956ההתעניינות שלו בעדשות מגע החלה העדפנו להשקיע את הזמן הזה בפיתוח התוכנה והטכנולוגיה.
בשנות ה  50המאוחרות .הוא חשב שיוכל ליצור עדשות מגע
לוסיה על מכונת האימונים הממוחשבת אריאל
טובות יותר לו ולחבריו ,ופתח מעבדה משלו בה פיתח עדשות
בעלות קימור קבוע ופריפריה שטוחה .העיצוב היה בעל שטח
קדמי חלק ,וההצלחה שלו אפשרה לו לפתח עדשות כאלה ב
 .1960הוא המשיך לעשות חיל בתחום ושכלל את העדשות
יותר ויותר .בשנות ה  80הייתה החברה שבבעלותו בעלת
הצמיחה המהירה ביותר בנאסד”ק .הוא פיתח גם עדשות מגע
שיכולות להעביר חמצן ותמיסה מיוחדת לעדשות.
הנחתי הייתה שיש פה עוד מדען ממציא “משוגע” כמוני.
נודע לי שהוא מכר זה עתה את הפטנט שלו תמורת 120
מיליון דולר ויש לו כסף ,זמן ורצון להשקיע במשהו חדש .הוא
לא אחד שיישב באפס מעשה ,ומכונות אימון ממוחשבות
יכולות בהחלט להיות אתגר בשבילו.
הגיע היום בו הצגתי בפני ד”ר ברוקר ומיסטר לייטסטון את
הציוד ,ולאחר מכן נתתי לברוקר להתנסות בעצמו בהפעלתו.
כמו תמיד ,השיטה מכרה את עצמה וד”ר ברוקר התרשם
לטובה .הוא דיבר בהתלהבות על תוכניותיו .הוא ביקש לייצר
את המכונות ולשווק אותן .היה לו ניסיון רב בשני התחומים,
למרות שהוא עסק במוצרים אחרים .הוא היה בטוח שביכולתו
לחזור על הצלחתו עם המוצרים שלנו.
סיימנו את הפגישה בתחושה שיש לנו עתיד משותף
מבטיח .היו עוד קצוות לסגור לגבי מה ייעשה כל אחד ואילו

458

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

נורמן צפמן
עורך הדין שלנו ,מיסטר צפמן ,דאג שנהיה מכוסים ובעסקים .הוא בנה משרד לתפארת באחד מהבניינים הכי
משפטית בפני כל אפשרות לא צפויה .הוא אמר שעדיף יקרים בלה ג’ולה .מאוחר יותר התברר שהבניין היה בבעלותו
להכין מסמכים מסוג זה מתוך תקווה שלא נצטרך אף פעם
והייתה לו גם מסעדה צרפתית בקומה השנייה של אותו בניין.
להשתמש בהם.
לאשתו היו ספא ,מכון כושר ומכון יופי אותם ניהלה בקומה
נפגשנו כולם בקוטו דה קאזה וחתמנו על המסמכים הרבים
הראשונה ALS .החזיקה ב  3הקומות העליונות .הוא שכר
בנוכחות עורכי הדין .היו הרבה חיוכים במעמד החתימה
והאווירה הייתה מאד אופטימית .אנחנו יוצאים להרפתקה בערך  50אנשים ,בתוכם מהנדסים עם הרבה ניסיון בייצור
ומזכירות יקרות .בנוסף שכר מבנים נוספים לצורך הייצור,
חדשה.
ד”ר ברוקר גר בלה ג’ולה ,קליפורניה .על פי החתימה שלו האחסון והבדיקה של המכונות הממוחשבות .כל התהליך,
במסמכים מ  1990הוא הבטיח להשקיע את זמנו בעשייה החל מהצעדים הראשונים בבניית המכונה ועד מכירתה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פגישה עם אנשי מכירות
דון האמין גם שיש שוק ליכולת ניתוח המוצר של ה
ומסירתה היו תחת פיקוחו של ד”ר ברוקר .הוא אמר לי
 .APASתוכנית זו יכולה לבחון אמצעי עזר רפואיים כמו
שהחריגה החודשית הצפויה תהיה שלש מאות אלף דולר.
הוא שכר כמה אנשי מכירות ושיווק שנכנסו בהתלהבות למשל תותבות כדי להיות בטוח שהן יעילות בצורה מקסימלית,
לעבודה .הם יצרו ברושורים חדשים והשתתפו בכל כנס או בטיחותיות ומתאימות מבחינת הנדסת אנוש.
מנהל המכרות של ארה”ב השתמש ב  APASכדי לפתח
אירוע שהייתה לו נגיעה לאימון גופני או צרכים בריאותיים.
הם הקפיצו את המכירות כמעט מייד .הם מכרו לפחות  20תקני בטיחות .היו שווקים רפואיים חדשים ,למשל הרופאים
מכונות בחודש ,כשכל אחת עלתה  45,000דולר ,ולפחות הנוירולוגיים ,שיכלו להשתמש במכשירים שלנו לצורך אבחון
 10תוכניות  APASשכל אחת מהן עלתה  35,000דולר .וטיפול במחלות כמו פרקינסון ואחרות ,וכן לשיקום נוירולוגי
בבתי חולים ובקליניקות.
הרווחים היו גבוהים וכולם היו מרוצים.
ד”ר ברוקר האמין שקהל היעד הינו:
1.אוכלוסייה מתבגרת,

גם מחלקות אחרות ,כמו שיקום לב ,גריאטריה ,וילדים
היוו שוק פוטנציאלי למכונות אלו.

בארה”ב היו לפחות  400מוסדות חינוך שהחזיקו
2.בייבי בומרז (אנשים באמצע החיים ,ילידי 46-47
מחלקות או מעבדות לביומכניקה .כל מוסד חינוכי כזה היה
שרצו לשמר את נעוריהם,
לקוח פוטנציאלי עבור מכונות האימון הממוחשבות או
3.אנשים בעלי מוגבלויות.
תוכנית ה  .APASבנוסף ,למרות שהצבא ותוכנית החלל
מנקודת השקפתו של דון ,עיקר הצרכנים של המכונות הזמינו פחות ממוצרינו ,היו למוצרי אריאל ביקוש הולך וגובר
יבואו מקהילת הבריאות ,מלווים באנשי ספורט ,מחקר ,חינוך ,בכל התחומים הקשורים בביצועים אנושיים.
כושר גופני ,בריאות ,חלל ,צבא ,והנדסה תעשייתית .הוא חזה
כמובן ,הספורט היה ונשאר התחום המועדף והנאמן שלנו.
שתהיה דרישה גדולה למכונות אלו אצל בעלי הקליניקות באותו זמן ,לפחות  25מיליון אמריקאים שיחקו גולף ,מי יותר
העוסקים בפיזיותרפיה (כמו זו של חברי בוב וויינרייט בניו ומי פחות .השוק הפוטנציאלי של ניתוח ביומכני של שחקני
ג’רסי) .כל זה בעקבות השינוי שחל אצל חברות הביטוח ,גולף היה לפחות  10אחוז מכל אלה .כמה מאות יחידות
שהעדיפו לממן טיפולי פיזיותרפיה על פני ניתוחים יקרים .גם  APASנדרשו כדי לספק את הדרישה של ניתוח ביצועי גולף.
בתי חולים היו מעוניינים במכונות מסוג זה ,מאחר וברובם היו גם חמישה מיליון שחקני טניס ,וגם הם היוו שוק נרחב
ליחידות .APAS
נפתחו מחלקות שיקום.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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.Ariel Life Systems Inc
http://arielnet.com/ref/go/2742

הייתה צמיחה משמעותית של מועדוני בריאות .ברובם לייצר מכונות ממוחשבות ,לבנות קבוצת שיווק ומכירות,
היו גם מחלקות שיקום .כל זה יצר דרישה גוברת למכונות ולבנות תוכניות פיננסיות מתקדמות ללקוחות פוטנציאליים.
אימון ממוחשבות.
מנקודת מבטו של ד”ר ברוקר ,היו לי שני תפקידים עיקרים
כמובן שמתחרים אולימפיים המשיכו להזדקק למכונות
ולתוכניות שלנו .בשנות ה 90המוקדמות היו מוצרים של
אריאל במתקני האימונים האולימפיים של אוסטרליה,
צ’כוסלובקיה ,פינלנד ,צרפת ,גרמניה וספרד .כמו כן נודע לנו
שמתקני האימונים האולימפיים של ארה”ב שהלכו ונבנו בסן
דייגו יתבססו על מוצרים של אריאל.
ספורטאים מקצועיים וספורטאי קולג’ המשיכו להיות
שוק חשוב למוצרינו ,מאחר ועבדתי כבר מזה זמן רב עם
רבים מהם .קבוצות כמו פילדלפיה איגלז ודנוור ברונקוס
השתמשו במכונות שלנו כבר שנים רבות .ערכנו ניתוחים
ביומכניים לקבוצות פוטבול ,כולל הניו אינגלנד פטריוטס,
וושינגטון רדסקין ,דה דאלאס קאובויז .ערכנו ניתוחים כאלה
גם למועדוני בייסבול ,כמו הניו יורק יאנקיז וקנזס סיטי רויאלז.

בחברת השיווק החדשה .אחד היה פיתוח מוצרים והשני היה
למכור אותם .האחריות שלי במכירות הייתה להיות ה”גאון”
או ה”מומחה” שחברים אחרים בצוות המכירות משתמשים
בשירותיו כדי להסביר את השיטה ולספק אמינות למוצרים.
התפקיד השני היה להמשיך לפתח תוכנות חדשות ומכונות
חדשות ,שיתמחו באימון קבוצות שרירים ספציפיות שלא
היה להם מענה במכונות הקודמות ,ושיתאימו גם לשדות בהם
עדין לא הלכנו ,כמו פיזיותרפיה.

אחד הדברים הראשונים שביקשתי ממהנדסי התוכנה
שלי היה להתאים לצרכינו את מחשבי המחברת החדשים
שנכנסו זה עתה לשוק .למחשבים אלה היו כל היכולות של
המחשבית הקודמים ,אך הם היו זולים ,קלי משקל והרבה
יותר אטרקטיביים .לקוחות רבים התלהבו מצורתם החיצונית
דון ראה אפשרויות מעניינות גם בתחומים אחרים ,כמו ומהגרפיקה מלאת החיים של המסכים שלהם.
הנדסה תעשייתית .למשל ניתוח תאונות של מכוניות ,שקיות
חלום אחר שלי היה לפתח מכונת אימונים שתדע לבודד
אוויר ,וכו’.
קבוצות שרירים שונות .למשל ,פיתחתי יחידה שמאפשרת
הוא גם הסכים עם הקו הקודם שלנו שהתמקד בשיתופי לאדם לשבת על כיסא ולסובב את חלק גופו העליון .יחידה
פעולה עם חברות ביטוח ,ועם הקהילה המשפטית שהייתה אחרת אפשרה תנועה בשלושה ממדים .זה היה קשה במיוחד
מעוניינת בניתוח כמותי של נזקים וסיכונים במקרה של כי האלגוריתמים של התוכנה היו צריכים לעבד הרבה דרגות
של חופש בעת ובעונה אחת.
תביעות.
אפשרות ייחודית הגיעה עם פרויקט בו היה מעורב חברי
נראה היה שאין גבול למה שאפשר לעשות עם המוצרים
שלנו .בכל זאת ,משימתו הראשונה של ד”ר ברוקר הייתה הותיק ,ד”ר אירה ג’יקוב .אן ואני פגשנו אותו לראשונה בטיול
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מכונות האימונים במכון הכושר של אריאל ,מיאמי ,פלורידה1982 ,
http://arielnet.com/ref/go/2743

לקנדה חמש שנים קודם לכן ,כשהיה פרופסור באוניברסיטה
קנדית .באותו זמן היה לו חוזה עם הצבא הקנדי ,לפיו היה
עליו לאמן את הכוחות המיוחדים של הצבא בסביבות של מים
קרים .מאחר והייתה לו הצלחה גדולה בתחום זה ,ביקש הצי
האמריקאי מהקנדים להשאיל אותו אליהם ,כדי שיאמן את
יחידת אריות הים .)The Seals
מכיוון שד”ר ג’יקוב השתמש במכונות הממוחשבות שלנו
כשאימן את הצבא הקנדי ,הוא רצה להשתמש באותן מכונות
הטכנולוגיה שלנו בכנס

כשעבד עם הצי האמריקאי בסן דייגו .הפרויקט הזה היה
חשוב לי במיוחד כי פרושו היה לעזור למדינה המאמצת שלי
בדרך משמעותית ופטריוטית .תמיד אהבתי את ארה”ב אבל
אף פעם לא הייתה לי הזדמנות להראות את זה .עזרה לאריות
הים העניקה לי סיפוק מההרגשה שאני תורם למדינה שקיבלה
אותי כל כך יפה כמהגר זר .למרות שכבר הייתי בעל אזרחות
אמריקאית מזה שנים רבות ,אף פעם לפני כן לא הייתה לי
יכולת להחזיר משהו חזרה לארצי.
פרויקט אחר ,שונה בתכלית אבל מהנה ,היה כשהיינו
מעורבים בעבודה עם בעלי יאכטות אמריקאיות שהיו אמורים
להתחרות במרוץ הגביע האמריקאי ב  .1992עולם השיט
היה זר לי ורחוק מאד מאירועי הספורט שהכרתי עד אז.
תחרות גביע אמריקה נערך בין שתי יאכטות שהתחרו
זו בזו .יאכטה אחת ,מוכרת בשם המגינה ,מייצגת את
מועדון היאכטות שמחזיק את הגביע באותו זמן ,והשנייה
שמוכרת כמאתגרת ,מנסה לנצח אותה ולזכות בגביע עבור
המועדון שלה .מועד המרוץ נקבע על ידי הסכמה בין המגינה
והמאתגרת .גביע אמריקה הוא הפרס הספורטיבי הבינלאומי
הוותיק ביותר שקיים.
ראשיתו בשנת  1851באנגליה .למרות השם התחרות לא
מוגבלת למועדוני יאכטות אמריקאיות בלבד.
ההיסטוריה והיוקרה של תחרות זו מושכת ימאים ובוני
יאכטות מהשורה הראשונה ,אבל מעורבים בה גם תומכים
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כספיים ויזמים בתחום הבריאות .זהו אתגר לכישורי ימאות,
להנדסת כלי שיט ימיים וגם לאיסוף כספים וכישורי ניהול.
הגביע היה בבעלותו של מועדון היאכטות של ניו יורק החל
מ  .1857בשנה זו ניתן הגביע כתרומה למועדון היאכטות
על ידי הסינדיקט שזכה בו .ב  1983עבר הגביע למועדון
היאכטות של פרת .בכך הושם הקץ לתקופה הארוכה ביותר
של החזקת גביע על ידי מועדון ספורט כלשהו.
ב  1970היו לראשונה כמה מועדונים שקראו תגר על
מחזיקת הגביע .עד אז התחרות הייתה תמיד כנגד מאתגרת
אחת.
המעורבות של  ALSבקבוצה האמריקאית הייתה לעבוד
עם אנשי הצוות ,למדוד את יכולותיהם ועל סמך התוצאות
ללמד אותם איך לשפר את אימוניהם .הייתי מופתע לדעת
כמה מלחים נמצאים על סיפון היאכטה .רובם התאמנו
באמצעות המכונות הממוחשבות שלנו בלה ג’ולה ,ויכולנו
להעצים את כוחם הפיזי ואת כישוריהם.

תחרות גביע אמריקה ב 1992

כמובן ש  ALSהייתה מעורבת בעוד ענפי ספורט ,כולל
השתמשנו גם בניתוח הביומכני שלנו כדי להעריך כמה בייסבול .אחד מהימאים שד”ר ברוקר שכר היה ג’ון ד’קוויסטו.
פרטים שהם רצו לדעת ,בקשר לזווית של המפרש והמים תוך ג’ון היה שחקן בייסבול מקצועי בסן דייגו אבל עכשיו הוא
כדי ניהול מהלכה של היאכטה .התמצאויות ספציפיות אלו אחד ממובילי השיט .הוא היה ימאי מצוין.
היו חשובות לטכניקות השליטה ביאכטה תוך כדי פניות ,כך
לצוות היה שיטה מיוחדת לשיתוף פעולה ,כשלכל אחד היה
הסבירו לנו.
תפקיד שונה .כולם פעלו ביחד בצורה מתוחכמת ומלוטשת.
הנבחרת האמריקאית זכתה בגביע אמריקה בתחרות
אני נכנסתי לפעולה כאשר הם נזקקו למישהו שיספק הסבר
ב  .1992כולנו היינו גאים בחלק שלקחנו בהכנת הצוות
מדעי ומפורט ,אבל הם שלטו היטב בכל הפרטים הקשורים
והשתתפנו בחגיגת הניצחון .שוב ,הייתי מופתע לגלות כמה
לשיט ולההפלגה.
שימושים יכולים להיות למכונות הממוחשבות שלנו בעולם
היו הרבה ישיבות במשרדי ה  ALSבלה ג’ולה .התפקיד
הספורט.
שלי היה להציג את הצד המדעי של הטכנולוגיה .דון הציג
את הצד העסקי של החברה .כשהוצגה מצגת המכירות,
צוות השיווק לקח פיקוד .כאשר דון הציג את האפשרויות
בפני משקיעים פוטנציאליים ,הסביר מיסטר הרב לייטסטון
לאותם משקיעים מה לפי דעתו היו הגורמים החשובים ביותר,
בהתבססו על שנים רבות של ניסיון בעסקים ובהשקעות.
המכירות של  ALSהלכו מצוין כבר בהתחלה .הן
השתפרו אפילו יותר בזכות רשימת הלקוחות הקבועים שלנו
שסיפקנו להם .אנשי המכירות של  ALSהציגו את עצמם
ואת החברה בסן דייגו ובלה ג’ולה .הקהילה המקומית הייתה
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מורכבת ברובה מאנשים אמידים ,וד”ר ברוקר חשב שהם הרבה מכונות כל חודש .הם עברו בהרבה את המכירות שלנו
יהיו מעוניינים לרכוש את המוצרים שלנו או אפילו להשקיע כאשר עבדנו בלעדיהם.
בחברה.
אגף הייצור עבד קשה כדי לספק את הדרישות .אגף
הפרסום הוציא פליירים וברושורים חדשים ,ויצר קשרים
עם אנשי החדשות והעיתונות כדי להיות מוזמנים לראיונות
בטלוויזיה בהם סיפרו על ההמצאות החדשות ועל המוצרים

כשהזמן עבר והשיווק של  ALSגבר ,המשכתי אני לנסוע
ברחבי ארה”ב ולהציג את התוצרים שלנו .הייתי בדרכים יותר
מאשר בקליפורניה .אן נשארה בקוטו דה קאזה ועבדה ודאגה
לעסקים שלא היו קשורים ל  .ALSהיא סיפקה גם חומרים ל
 ALSכך שהייתה עסוקה מאד .לצערנו לא נשאר לנו הרבה
זמן להיות ביחד.

המדהימים שזה עתה יצאו לשוק .אנשי מכירות חרשו את
במהלך אחד ממסעות המכירות שלי פגשתי את מרי,
ארה”ב בנסעם מכנס לכנס ומיריד ליריד .הם גם ביקרו לקוחות אישה צעירה ויפהפיה שהביע התעניינות בעבודתי .היא
פוטנציאלים במעבדות ,בתי חולים ומשרדים .התוצאה של כל רצתה לעבור לקליפורניה כדי להשלים את לימודיה .הייתי די
הפעילויות ההלו הייתה מרשימה ALS .ייצרו ,מכרו וסיפקו מוקסם ממנה והחלטתי לעשות הכל כדי לעזור לה.
עם ג’ון ד’קוויסטו בראיון טלוויזיוני
http://arielnet.com/ref/go/2793
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טובה ,נעמי ואילנה ,בנותיי היפות
היא אכן עברה לקליפורניה ונרשמה לקולג’ כדי להשלים
את התואר האקדמאי שלה .במשך ארבעת השנים בהן עבדה
על התואר גרנו ביחד .התפתחו ביננו יחסים שמתפתחים
באופן טבעי בין גבר ואישה .נולדו לנו שלש בנות במהלך
לימודיה לתואר.
לאחר שסיימה את לימודיה היא לקחה את שלוש הבנות
וחזרה איתן לטקסס .המשכתי לתמוך בהן לאורך השנים ואני
מרוצה שהן הצליחו כל כך יפה בחייהן .בזמן זה ,בתי הבכורה
סיימה את לימודיה בקולג’ והיא עובדת במשרד עורכי דין .בתי
האמצעית עובדת כאחות מוסמכת במעבדת לב בבית חולים.
בתי הצעירה עדין בקולג’ .אני גאה בהן וקווה שתמשכנה
לעשות חיל.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ב  ALSהתחיל להיות קצת בלגן .למרות המכירות
המוצלחות ופיתוח המוצרים המתקדם ,הייתי קצת מוטרד
מהדרך בה דון הפעיל את החברה .למרות שזו הייתה חברת
שיווק של ד”ר ברוקר ולא השפיעה על החברה של אן ושלי,
הוא ניהל את הפעילות בצורה מופרזת בהשוואה למה שאן
ואני עשינו קודם .זאת הייתה התפרצות של פעילות וד”ר
ברוקר כנראה הגזים בהוצאות הפיננסיות בהשוואה אלינו .אן
ואני ניהלנו את העסקים שלנו בשמרנות .התוכנית העסקית
שלנו הייתה לקבל הזמנה לציוד ,לאסוף את התשלום ,ולאחר
מכן לספק את המכונה .תמיד דאגנו שאיש לא יהיה חייב לנו
כסף .לכן גם לעולם לא נחשפנו לתביעות ALS .התנהלה
כמו שכתוב בספרים .המחיר לפני המכירה אמור להיות
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מכוסה כאשר המוצר נמכר .אן ואני הבנו את תפיסת העולם חברה קטנה והפיכתה לגדולה ורווחית ביותר ,הוא בהחלט
הזאת אבל תמיד אמרנו לד”ר ברוקר שהוא עושה יותר מדי יכול ומוכן ללכת בדרך זו.
ומהר מדי.
במטרה למצוא משקיעים גדולים אירגן ד”ר ברוקר
נוכחתי לדעת שזה קשה ,אולי אפילו בלתי אפשרי ,פגישת הכרות עם נציגים של כמה פירמות בוול סטריט .הוא
להתווכח עם דון על הצד התפעולי של  .ALSנראה היה ביקש שאבוא לפגישה כי הייתי המומחה וגם “האיש המתאים
ש  ALSיהיה רווחי תמיד והשמיים הם הגבול .בתוספת,
ביותר” להציג את המוצרים של החברה .כמובן ,שדון היה
האיש שניהל את החברה כנשיא ,ד”ר ברוקר ,היה ממציא של
חייב לקנות לי חליפה ועניבה ,כי לבושי הקליפורני לא הלם
עדשות מגע והיה מולטי מיליונר בפני עצמו .תפיסת העולם
את מרכז ניו יורק!
של דון הייתה שאם הוא עשה זאת קודם הוא יכול לעשות
אן התלוותה אלי ואל דון כשטסנו במחלקה ראשונה
זאת גם עכשיו.
במטרה לגדול ולעשות זאת מהר ,דון וג’ון ד’קוויסטו מצאו לניו יורק .ד”ר ברוקר וצוותו אירגנו כמה פגישות ,אחת מהן
תושבים מקומיים שהסכימו להשקיע סכום כסף גדול בחברה .הייתה עם הפירמה ג’יי פי מורגן .לאחר שהצגתי את התוכנה
בכסף זה השתמשו בעיקר לנסיעות ,משכורות ,וייצור .נראה והחומרה של המוצרים ,התחילו ד”ר ברוקר והעוזר הפיננסי
היה שהחברה מצליחה יפה .ד”ר ברוקר האמין שעם הרווחים שלו לענות על שאלות הקשורות בכספים.
שהניבה ההשקעה שלו והצמיחה של  ,ALSמלווה במשקיעים
כמה חודשים קודם לכן שכר דון חברת רואי חשבון
קטנים מקומיים שהפגינו אמון בו ובחברה ,הצעד הבא יהיה
כדי להעריך את שוויה של  .ALSההערכה הייתה ארבעים
יציאה לבורסה של ניו יורק.
מיליון דולר ALS .מכרה קרוב לשבעה מיליון דולר של תוכנה
לאחר ש  ALSהצליחה כל כך יפה ועשתה לה שם של וחומרה ,ורואי החשבון העריכו את שוויה לפי פי שבעה
השקעה מבטיחה ,ג’ון ד’קוויסטו הציע לד”ר ברוקר שזה הזמן מההכנסות ממכירות .נאמר לנו שככה נהוג לחשב בדרך כלל.
לצאת לבורסה ולעשות עוד כסף .אני לא התלהבתי מהרעיון,
המשקיעים הקודמים שדון מצא היו מוכרים השם
למרות שאחרים חשבו שזו תוכנית טובה .מאחר וחברת
המכירות והשיווק הייתה בבעלותו של דון ולא שלי ,הנחתי “משקיעי מזנין” ,מושג שהייתי מופתע לשמע שבכלל קיים.
שזו החלטה שלו .השמעתי את קולי בנדון ,ואמרתי שאני אלה משקיעים שלווים כסף ממקור מסוים כדי שיהיה להם הון
מתנגד .אבל דון חשב שעם הניסיון הקודם שלו שכלל פיתוח עצמי מספיק שאיתו יוכלו ללוות כסף ממקור אחר ,גדול יותר.
ניתוח ביומכני של זורק הדיסקוס באולימפיאדת אטלנטה 1996
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מאוחר יותר למדתי שהיו בערך  60משקיעים ,רובם
מסן דייגו והיתר מניו יורק .אני בעצמי לא השקעתי כסף
בתהליך זה ,ולמעשה לא הייתי מודע למה שדון עושה בתחום
הפיננסי של העסק .לכל היותר ,ידעתי שהחברה מרוויחה יפה
מהמכירות .הייתי עסוק בטיסות ברחבי ארה”ב ובהדגמות
בלה ג’ולה .מאוחר יותר הבנתי מה הייתה הטעות שלי
כשהצגתי את עצמי ככל כך ליברלי מול המשקיעים כאשר
הראיתי להם את הטכנולוגיות .התפקיד שלי ב  ALSהיה
להציג את הטכנולוגיות ועשיתי זאת אפילו יותר טוב ממה
שחשבתי שאני עושה .ד”ר ברוקר השקיע כסף רב בהדגמות
שלי.

מצלמות פנורמה
או שהם היו חברים של דון בעבר .ברור לי שמה שידעתי לא
היה הסיפור האמיתי.

כשגילית מידע נוסף על הדברים בהם דון היה מעורב,
התחלתי להיות יותר מודאג .בשלב זה החלטתי לקרוא להרב
לייטסטון לעזרה .הוא היה האיש שעורך הדין שלי ,נורמן צפמן,
המליץ לי להיעזר בו בפיתוח והפעלת עסקי מכונות האימונים
לפני כמה שנים .הוא גם היה מעורב עם דון ברוקר בעבר
והוא זה שהפגיש ביננו .הוא היה מעורב ב  ALSאבל בצורה
מינורית .הייתי בטוח שהוא לא מודע לאופי העסקים בצורתם
לתומי חשבתי שכל מה שאני עושה בנסיעותיי ובהדגמותיי הנוכחית .הוא נסע מביתו בסנטה ברברה ,קליפורניה ,ללה
הרבות היו גורם שתרם לגדילת המכירות .צוותי המכרות ג’ולה .לאחר כמה ימי חקירה הוא אמר לי שהדברים נראים
והשיווק הראו לי הרבה הזמנות ששיקפו את מאמצנו לקדם לא טוב ,ושהם עתידים להתדרדר עוד יותר בעתיד.
את המוצרים.
היה ברור ש  ALSהוציאה יותר מדי כסף על שיווק.
לבסוף היה דון חייב לחשוף בפני את העובדה שהדברים במהרה הבנתי שמערכות נשלחו ללקוחות כדי לשקף מספרים
אינם מסתדרים כל כך טוב ,כמו שהוא גרם לי עד כה להאמין .גדולים יותר של מכירות ממה שבאמת היו כדי להראות לוול
גם בלי שהיו לי כל הפרטים ,התחלתי לחשוד שמשהו לא סטריט שהמכירות היו פגז .אבל המערכות האלו לא באמת
מתנהל כשורה ,בעיקר ששמעתי שהרבה אנשים משקיעים נרכשו.
סכומים נכבדים ב  .ALSהשקעות אלו היו מקור הכסף
כדי להוסיף על הבעיות של דון ,השנה הייתה  1992והיא
העיקרי של החברה ,ולא מכירת המוצרים.
באה בסוף תקופה של משבר כלכלי .מנובמבר  1982עד
אני יודע שדון תרם כסף כשהיה הכרח לכסות קשיים יולי  1990כלכלת ארה”ב חוותה גדילה ושגשוג ,עם ירידה
בתזרים מזומנים .אני יודע גם שהוא עירב כמה משקיעי חוץ באבטלה ואינפלציה נמוכה .ה”בום של רייגן” נח על יסודות
כי הם היו אנשים חשובים שהיו יכולים להיות לנו לעזר בעתיד ,רעועים ,בכל מקרה .ככל ששנות ה  80התקדמו ,הופיעו
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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למצב ולחכות עד שהשוק יתאושש .אז הם היו מקבלים את
הכסף בתוספת תגמול כאשר החברה תיפתח שוב .בכל
מקרה ,אני חושב שלא הבנתי את הראש שלהם ,כמו שהם
לא הבינו את הראש של דון.

סימנים לצרות באופק .ב  19לאוקטובר  1987התרסקו שוקי
מניות בכל העולם .בארה”ב איבד הדאו ג’ונס  22%מערכו.
למרות שהסיבות ל”יום שני השחור” היו מורכבות ,רבים ראו
בהתרסקות סימן שהמשקיעים היו מודאגים בקשר לאינפלציה
שיכולה להיות כתוצאה מהגירעון הגדול בתקציב ארה”ב.
לרוע המזל ALS ,נאלצה להכריז על פשיטת רגל .זה
שוק הדירות גילה אף הוא סימני חולשה .בנקים המתמחים
היה מאד מאכזב ,בהשוואה לחלומות הפאר שחלמנו עליה,
במשכנתאות פשטו רגל .כל זה השפיע כמובן על התקציב.
לפחות מנקודת המבט שלי .אן ואני ניהלנו את העסקים שלנו
למרות שקריסת שוקי המניות של  1987ומשבר במשך  20שנים על אש קטנה וסולידית .מעולם לא נכנסנו
המשכנתאות היו תופעות נפרדות ,הם הדגימו את החשיבות לחובות ומעולם לא ניסינו לעשות דברים שהיו מעבר לתחום
ההולכת וגדלה של שוקי הפיננסים לכלכלה האמריקאית .היו ההתמחות שלנו .היינו קטנים אבל יעילים מאד .החלומות של
עוד סיבות למשברים כלכליים באותה תקופה .אחד מהם היה
דון על חברה ציבורית גדולה שנסחרת בבורסה מעולם לא
משבר הנפט בעיראק ובכווית.
נראו לי ריאליים .האם אני הייתי צודק או שהזמן היה לא נכון,
המשבר של ראשית שנות ה  90נמשך מיולי  1990ועד זו שאלה שאין עליה תשובה.
מרץ  .1991הוא היה המשבר הגדול מאז זה של ראשית שנות
למזלנו הייתה  ALSרק חברת שיווק שנוצרה כדי למכור
ה . 80
את המוצרים שלנו .הם מעולם לא היו הבעלים של הפטנטים
למרות שמומחי משרד הכלכלה טענו שהמשבר נמשך או של העסקים שלנו .אז אחרי ש  ALSנפלה חזרנו לסגנון
רק  8חודשים ,הרי שההתאוששות ממנו הייתה ממושכת הפעולה שלנו .כל ההתנסות שלנו עם  ALSהותירה טעם מר.
והאבטלה טיפסה ל  8%עד יוני  .1992זו הייתה אחת הסיבות אבל עדין היו לנו הציודים והתוכנות הטובים ביותר ויכולנו
שמנעו מג’ורג’ בוש מלהיבחר שנית.
להמשיך בשלנו.
חוץ מהעובדה שג’ורג’ בוש לא נבחר לנשיא בנובמבר,
אתר העסקים שלנו היה שוב בקוטו דה קאזה עם צוות
הרבה מהמשקיעים שדון מכר להם מניות חוו משבר פיננסי.
מצומצם .בסביבה זו ,יכולנו למשוך אלינו את טובי המהנדסים
חלקם איבדו כספים בהשקעות אחרות ודרשו בחזרה את
בתחומי התוכנה והחומרה .אקלים זה התאים יותר לאופי
הכספים שהשקיעו אצל דון .למרבה הצער ,עוד ביטוי לאמונתו
שלנו וטיפח את היצירתיות של כולנו .עכשיו יכולנו להתרכז
הטיפשית של דון בכך שהוא יודע מה הוא עושה ,הייתה
בשיפור כמה תוכנות ביומכניות.
סירובו לבטח את החברה מפני אפשרות של דרישה מוקדמת
כמעט מיד אחר כך ,קיבלנו הזמנה מידידנו הוותיק ג’ורג’
של הכסף המושקע בחזרה .וזה באמת מה שקרה.
מכיוון שדון הוציא כל כך הרבה מכספו שלו במשך שלש דאלס לבוא לאטלנטה לנתח את אירועי האולימפיאדה של
שנים על  ,ALSמהמסעדה הצרפתית שלו ,וממועדון הספא  .1996אן ואני טסנו לאטלנטה .ג’ורג’ שמר שם חדרי מלון
של אשתו ,לא הייתה לו אפשרות לשלם למשקיעים .הוא היה לצורך כנס של מאמני האתלטיקה מכל העולם ,שבאים לטקס
שקוע בחובות ובזבז את כל המיליונים שהרוויח בעסקי עדשות הפתיחה של האולימפיאדה .ארגנתי שחברי הוותיק בוב
המגע .לא היה לו כסף ושני משקיעים הכריחו את החברה
להכריז על פשיטת רגל.
זה מפתיע אותי ,עכשיו כשאני מסתכל לאחור ,שאותם
משקיעים חשבו שהם יצליחו לסחוט כסף מהכיסים הריקים
האלה .אם דון יכול היה לשלם להם ,הוא היה עושה זאת.
חשבתי שהמשקיעים יהיו מספיק חכמים כדי להיות מודעים
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דוגמה של נעילת גימבל

http://arielnet.com/ref/go/2745

וויינרייט ועמיתי המחונן ד”ר אלפרד פינץ’ מאוניברסיטת
אינידיאנה יבואו איתנו לאטלנטה.

לאחר שאספנו את הנתונים חזרנו ל”נמל הבית” והתחלנו
לעבד אותם .יכולנו לשמור את הנתונים של כל אתלט במחשב,
ואז לשלוח את הנתונים באינטרנט לכל אוניברסיטה שרצינו
מסביב לעולם כדי לבצע את העיבוד .אותם חוקרים שלחו לנו
אז את התוצאות לאטלנטה .היה לנו מעט מאד זמן לישון
באותם ימים ,אבל יכולנו לבצע משימות מורכבות בצורה
שלא תיאמן .כמות אדירה של עבודה נעשתה על ידי ד”ר
אלפרד פינץ’ והייתי מרוצה מאד שהזמנתי אותו .ד”ר פינץ’
בקושי ישן בכל מקרה ,כך שהוא לא כל כך התרגש כמוני.
בכל מקרה ,הוכחנו שאנחנו יכולים לאסוף נתונים
בווידיאו בתנאים קשים ,לעבד את הנתונים במהירות ,,לשגר
את הנתונים לאוניברסיטאות סביב העולם ,ולקבל נתונים
מעובדים תוך  24שעות או פחות .זה לא נעשה מעולם לפני
כן .הייתי מרוצה שאני יכול להראות לדאלס שהוא צדק
כשבחר בנו למשימה.

המאמן דאלס שמר לנו כרטיסים לכל אירועי האתלטיקה
כדי שנוכל לאסוף נתונים לצורך ניתוחים ביומכניים .הוועד
האולימפי איפשר לעוד קבוצת ביומכניקה להציב את
המצלמות שלהם בשדה התחרויות .לכן היה עלינו להתאים
לאחר ההצלחה הנפלאה באטלנטה חזרנו לקליפורניה.
עצמנו למצב .ארגנו את הצבת המצלמות כך שתכסה כל קיבלנו מחשבים חדשים וחלקי ציוד נוספים שעזרו לנו בשיפור
התוכנות .אנשי הצוות שלי אמרו שהם שומעים את הראש
זווית אפשרית.
ניתוח ויזואלי של טניס תוך שימוש באפליקציית המעביר
http://arielnet.com/ref/go/2792
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רודולף בוייס ואני1999 ,
שלי מזמזם ללא הרף ומייצר חלומות חדשים והם מנסים כל
הזמן לעמוד בקצב של הרעיונות החדשים שלי .הם לא התלוננו
ואמרו שזה כיף לעבוד בסביבה כל כך יצירתית .הסגנון שלי
היה לתאר לפניהם מה אני חושב שיכול להיות רעיון נהדר,
ולתת להם יד חופשית כדי לפתח אותו .גאוני התוכנה האלה
נהנו מהאתגר ומהחופש לבצע את הדברים בדרך שלהם .עם
הניסיון שלי איתם ,הכי טוב היה לתאר רעיון ולתת להם להפוך
אותו למציאות.
פיתחנו תוכנה חדשה עבור  APASשמאפשרת למצלמה
לזוז ולכסות שטח כאשר האובייקט המצולם נמצא בתנועה.
למשל :הספורטאי רץ לאורך המסלול ומזנק לקראת קפיצה
למרחק .בדרך כלל הוא מצולם על ידי מצלמת קולנוע שעוקבת

זוויות שמייצגות את אוריינטציית התלת
ממד
http://arielnet.com/ref/go/2744

471

472

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

שאן ואני עבדנו אתו במכון קרולינסקה בשטוקהולם .חבר
של לארס שעבד באותו מעבדה על השלמת המאסטר שלו,
היה מיסטר רודולף בוייס .במהרה התיידדנו מאחר ואנחנו
חולקים את אותם תחומי עניין ,במיוחד ביומכניקה ומחקר.
כמה שנים אחרי אותה פגישה קיבלתי אי מייל מרודולף
שתיאר כמה מתחומי העניין שלו שלדעתו יכולים לעזור לנו
בפרויקטים שלנו .נפגשנו שנית כמה פעמים ואחר כך הוא
עבר לקליפורניה .כאן יכולנו לעבוד ביחד על הרעיונות שלו.
עבדנו עם כמה פרופסורים שהתמחו הניתוח הליכה
כדי לבדוק אופציות לתוכנות חדשות .לא כולם עבדו באותן
שיטות ,אבל כולם התלהבו מתוכנית ה”מעביר”.
קווטרניון

http://arielnet.com/ref/go/2746

אחריו .טכניקת זו של ה ( Panningמלשון פנורמה) של
השגת נתונים דורשת תוכנה ייחודית לעיבוד ביומכני.
תוכנה מתקדמת נוספת שפיתחנו נקראה על ידנו “מעביר”
(“ .)”Rendererתוכנית זו היא פיתוח של מודל שנעשה בו
שימוש על ידי הקהילה של המטפלים הפיזיותרפים כדי לנתח
דגמי הליכה .מטפלים אלה וכן חוקרים באוניברסיטאות היו
צריכים להתמודד לעיתים קרובות עם פציינטים בעלי קשיים
ביכולות פיזיות .לרבים מהפציינטים היו בעיות שלרוב אפשר
היה לאבחן אותן באמצעות ניתוח תנועה ונתונים של לוחות
כוח.
ה”מעביר” מיועד לאפשר לפרמטרים הביומכניים
להיראות בתלת ממד .הגפיים נראות כמו גלילים ומרכזי
המפרקים – כמו גופים כדוריים .מאחר והנתונים נאספו על ידי
יותר ממצלמה אחת ,התוצאות יצרו שש דרגות חופש ,שהן
 ,X,Y,Zועוד שלושה כיוונים .הדמויות שהיו בנויות מגלילים
וכדורים היו יותר נעימים לעין להרבה אנשים ,בהשוואה
ל”אנשי המקלות” .יכולנו גם להשתמש בדימוי של שלד ,למי
שהעדיפו את זה.

התוכנית שלנו לניתוח ההליכה התפתחה במהלך שנות ה
 .80בתוספת פיתוח התוכנית של ה”מעביר” בשנות ה ,90
הייתה המערכת הביומכנית שלנו מקיפה ביותר.
לתוכניות אחרות ,שהתבססו באופן בלעדי על סטים
של סמנים ,היו כמה מגבלות .הן לא יכולות לאסוף נתונים
בכל מקום ,בעיקר לא בחוץ או המקומות בהם מתרחשים
אירועי ספורט בשדה .הן דורשות מצלמה קבועה במקומה
ותאורה מיוחדת .נוסף על כך ,כמו שכבר הזכרתי ,הספורטאי
צריך לעטות על גופו ובגדיו סמנים במקומות מסוימים ,דבר
שמפריע לו להגיע להישגיו האמיתיים .לתוכנית שלנו לא היו
כל המגבלות הללו.
יחד עם זאת היינו זולים בהרבה מהאחרים.
היבט חיובי אחר של ה”מעביר” היה הדיוק .המודל הזה
הוא מדויק כי הוא מתבסס על תנועה של בני אדם ולא על
דימויים וירטואליים שלהם .זה היה חשוב במיוחד למטפלים
פיזיותרפים שעבדו עם לקוחות אמיתיים שחוו קשיים פיזיים.
הם היו חייבים להיות מאד מדויקים בגישתם לבעיות של החולים
ובדרך בה הם רצו לפתור את בעיותיהם .הם לא יכולים להיות
יעילים אם הם מסתמכים על מודלים “וירטואליים”.

פיתוח חשוב נוסף שהשפיע על כל התוכניות הביומכניות
גאון התוכנה שיצר את ה”מעביר” היה מיסטר רודולף שלנו היה היישום של קוואטרניונים עבור הרבה חישובים,
בוייס .פגשתי אותו לראשונה בבוסטון כשנסעתי לפגוש את בגלל הצורך לייצר אנימציה חלקה .יש גם בעיה בתיאור
ד”ר קרלו דה לוצ’ה .במעבדה של דה לוצ’ה היה חוקר שוודי דרגות החופש של גוף שנמצא במרחב של שלושה ממדים,
 .X,Y,Zהיא נקראת “נעילת גימבל”.
נפלא בשם ד”ר לארס אודסון,
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בעיקר מתמטיקה ,אסטרונומיה ומחשבים .הוא מיד הבין
את הבעיה של ניתוח התנועה האנושית ומצב של “נעילת
גימבל” .ברור שתנועת היד האנושית היא רציפה וחלקה ,ואין
בה קפיצות כפי שאפשר להניח על ידי בדיקת גרף המתאר
את התנועה הזאת ,אם יש בו “נעילת גימבל” .רודולף הסביר
שעל ידי שימוש בקווטרניונים אפשר להתגבר על בעיה זו ,כמו
שעושים בתעופה ובאנימציה ממוחשבת.

זה לא בלתי רגיל לחוות מצבים מסוג כזה של “נעילת
גימבל” בניתוחים ביומכניים .אנחנו בני האדם מציגים תנועות
כאלו בחיי היומיום שלנו וגם בפעילויות ספורטיביות .רודולף
הסביר שאפשר להתגבר על בעיית “נעילת גימבל” בתוצאות
הביומכניות על ידי השתלת שיטה אלגברית מסוימת שנקראת
אלגברת הקווטרניונים בתוכנה שלנו .מי שהניח את היסודות
הוא עבד ללא הרף במשך כמה חודשים כדי לפתח את
למתמטיקה ייחודית זו היה סיר וויליאם המילטון ב  .1843האלגוריתם והתוכנה .לאחר זמן מה היה “המעביר” מוכן כדי
למדען מבריק זה היו הישגים רבים בתחום האופטיקה ,להציגו לעולם הביומכניקה.
המתמטיקה והמכניקה .במידה מסוימת אפילו תחומים כמו
צירפנו אותו לכנסי הביומכניקה ,שם הצגנו לעולם את
מכניקת הקוונטים מסתמכים על הישגיו של המילטון.
מכונות האימונים הממוחשבות שלנו ואת תוכנת הניתוח
היום משתמשים בקווטרניונים בגרפיקה ממוחשבת הביומכני .המאמר שלו “התמצאות ויזואלית על ידי שימוש
ובתחומים נוספים ,בעיקר כדי לייצג מיקום או רוטציה .למשל ,בקווטרניונים” התקבל האהדה ,בעיקר כי הצליח לפתור את
בשליטה על חללית ואיתור מקומה המדויק במרחב.
מצב ה”נעילת גימבל” .היינו הראשונים בעולם שפתרנו בעיה
לקווטרניונים הייתה תחייה מחודשת בראשית המאה ה זו בהקשר של תנועה אנושית .רודולף הציג את התוכנה הזאת
 ,20עם ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה וראשית הופעת גם ב  ISBבדרום אפריקה.
המחשוב והרובוטיקה .הקווטרניון הוא וקטור כבעל ארבעה
לאחר ההצלחה של “המעביר” ,התבקשנו על ידי הרבה
יסודות שאפשר להשתמש בו כדי לקודד כל סיבוב במערכת לקוחות קלינאים שלנו שנספק להם אפליקציה שתעזור להם
קורדינטות תלת ממדית .באופן טכני ,הקווטרניון מורכב מיסוד ביצירת דפוס עבודה אחיד וחוזר על עצמו .למשל ,רופאים
אחד ממשי ושלושה יסודות מורכבים ואפשר להשתמש בו או סוכני ביטוח רצו לעיתים קרובות שתהיה להם אפשרות
להרבה יותר מאשר לרוטציה או סיבוב.
להשוות את הפעילות שלהם עם האחרים ,או עם העדפה
המשימה של רודולף הייתה לשפר את “המעביר” .רודולף הקודמת של הפציינט .הם רצו להראות את הייחוד שלהם,
היה אחד מאותם האנשים שאינם מפסיקים ללמוד לרגע ,את טביעת האצבעות שלהם ,וכיצד היא נבדלת מאחרים.
כנס  ISBבדרום אפריקה ,המצגת נוצרה על ידי רודולף בויס
http://arielnet.com/ref/go/2747
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 APAS/Wizardמדגימים “ליטוף”

http://arielnet.com/ref/go/2756

רודולף נרתם שנית למשימה .עבדנו עם יתר הצוות
הביומכני שלנו כדי לתמוך באפליקציה חדשה זו שקיבלה את
השם “אשף”.
ה”אשף” מאפשר למשתמש ללכוד את התמונה
מהמחשב או ממסך הטלוויזיה .אפשר למצוא מיד את המודל
או התבנית ,כמו למשל מספר המצלמה ,פקטור קנה המידה,
או מספר המפרקים .בעקבות העיבוד הביומכני ,הדוח יכול
להיות לעבור סטנדרטיזציה (תקינה) כך שכל המסלולים
והנתונים ,לפני הפעולה ואחריה ,או כל מידע אחר שנדרש,
יכול להיות מיוצג בדוח הסופי .הדוח הסופי מותאם אישי
בתוספת עם תמונות ,גרפים ,EMG ,או כל תוצאה אחרת
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

שחושבה בתהליך הביומכני .הרעיון היה לעזור לקלינאי
ליצור דוח מקצועי .כדי להציג במחשב עצמו ,יצרנו אפשרות
להטביע את טביעת האצבעות המייצגת את הפרט בתוך
הווידיאו כאשר התנועה נצפתה .לפעמים ,תמונה באמת שווה
אלף מילים.
הצגתי גם את ה”אשף” והאפליקציות שלו במפגש
מאמניי האתלטיקה באתונה לפני האולימפיאדה ב .2004
התפקוד המתקדם של ה”אשף” היה ביכולתו לשפוך אור על
הווידיאו כך שהמאמן או הצופה יוכלו לראות הרבה תמונות
עם נתונים מצורפים אליהן .במילים אחרות ,האדם ייראה
בתמונה אחת מורכבת מכמה תנועות שנלכדו מהפעולה
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מציגים באולימפיאדת אתונה2004 ,

http://arielnet.com/ref/go/2752

כולה .זו תהיה טביעת האצבעות של כל תנועה .אפשר לראות לי לדמוע להיות במקום יפה זה ולזכור שהייתה לי ההזדמנות
להשתתף בשתי אולימפיאדות כמתחרה.
דוגמה בתמונות למעלה.
לאחר הכנס ,כאשר המשחקים האולימפיים באתונה עמדו
להתחיל ,המאמן דאלס ואני ארגנו אוספי נתונים עבור כמה
אירועי ספורט .ארגנו צילומי הדיפת כדור ברזל ודיסקוס .נסענו
לאולימפיה ביוון ,המקום בו התחילו תחרויות האולימפיאדה
בעת העתיקה .זו הייתה חוויה מיסטית להיות מעורב במשחקי
ספורט מודרניים באותו מקום בו הכל התחיל .זה ממש גרם
כנס קדם אולימפי ,בריסבן ,אוסטרליה,
2000
http://arielnet.com/ref/go/2748

עוד אחד מההמצאות שלנו היה לשלב את אוסף הנתונים
תוך שימוש באינטרנט כדי לבצע ניתוח בכל מקום על כדור
הארץ .באולימפיאדה באטלנטה ב  1996כבר עשינו שימוש
ברבות מטכניקות אלו .ב  2004ביוון השתמשנו באינטרנט
אפילו יותר .יכולנו להשתמש בטלפונים ניידים וחיבורים
אלחוטיים.
שימוש בהיי טק בספורט
http://arielnet.com/ref/go/2750
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המערכת היחידה בעולם שמשלבת לוחות כוח ,EMG ,וקינמטיקה

http://arielnet.com/ref/go/2751

הרשת הייתה הפלטפורמה האידיאלית עבורנו .הדיאגרמה
שמופיעה בהמשך מציגה זאת היטב.
היכולת לאסוף נתונים מאירועי ספורט מרכזיים בטלוויזיה
ולנתחם מאפשרת לכל אדם להיות מומחה לביומכניקה בביתו
שלו .בסוף שנות ה  80ותחילת ה  90פיתחנו שיטה מדהימה
נוספת APAS ,וירטואלית ,ושמאפשרת לבצע ניתוח ביומכני
משידור סטנדרטי בטלוויזיה.
דמיינו שאתם צופים במשחקים האולימפיים בביתכם.
אתם יכולים ללכוד כל פעילות שהיא מהטלוויזיה כשאתם
יושבים בנחת בכורסה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הצעד הבא הוא לחשב בדייקנות את הקואורדינטות
בשניים ושלושה ממדים כאשר צילום הווידיאו נעשה מזוויות
שונות (מה שמוצג בדרך כלל ברשת ,כפי שאפשר לראות
למעלה מימין) ועל המסך מופיעים הממדים של האובייקטים,
כמו רוחב המסלול או אפילו מידות גופו של הספורטאי.
גם כאשר המצלמה נמצאת בתנועה או מבצעת זום ,ה
 APASהווירטואלית מאפשרת חישוב של הקואורדינטות
של המפרקים וניתוח הקינמטיקה של התנועה .ה APAS
הווירטואלית הייתה בעצם השיטה הביומכנית של המאה ה
 .21האתגר הבא יהיה להשתמש בטלפון הסלולרי שלך כדי
לבצע ניתוח כזה.
אלה רק כמה מהתפקודים שאפשר להשתמש בהם:
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שיטת  APASוירטואלית
http://arielnet.com/ref/go/4031

1.לאתר ולהוריד את הנתונים הביומכניים המועדפים
שלך מתוך ממשק נוח וקל להפעלה.
2.תוכנה שמאפשרת לחלוק ספריות ביומכניות אחד
עם השני ,ללא קשר היכן אתם נמצאיםAPAS .
ווירטואלית מספקת יכולות חיפוש לסרטי ווידיאו ,דו
ממדיים או תלת ממדיים.
3.כל מי שעוסק בביומכניקה נהיה מקור להורדת או
העלאת קבצים.
4.כל מחשב השייך למשתמש כלשהו ,כאשר הוא
מופעל ,נהפך למקור מידע משותף.
מרצה באולימפיאדת אתונה2004 ,

http://arielnet.com/ref/go/2753
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הצגת האשף בסין

http://arielnet.com/ref/go/2749

הנהלים יכולים ליצור תרחיש כזה:
1.משתמש מקליט ושומר קבצי ווידיאו בתיק מיוחד על
הדיסק שלו( .או שלה ,כל הנאמר בזכר מתייחס גם
לנקבה).
2.מקור מידע מרכזי שנשלט על ידי APAS.COM
קובע את המסלולים בהם יכולים המשתמשים
האחרים להתחבר.
3.המשתמש מחפש ב  APAS.COMאת הפעילות
או הספורט הרצויים לו .כאשר הפעילות מורדת היא
תפיסת העולם של הרשת הביומכנית
http://arielnet.com/ref/go/2754
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ניתוח  APASמהטלוויזיה
http://arielnet.com/ref/go/2755

יכולה להיות בשימוש על ידי כל אחד בכל מקום .ניתוח קבוצתי ,ניתוח מרוצים ,והשוואת ביצועים של כמה
אפשר גם לשלוח אותה לאחרים ב .EMAIL
ספורטאים.
 APAS 4.מפקח ומפרסם את הקטלוג של הפעילויות
וענפי הספורט בכל העולם.

אלה היו זמנים נפלאים עם הטכנולוגיות החדשות
והתוכנות המשופרות שהוספנו לשיטה הביומכנית שלנו.

אפשר להשתמש באינטרציה ויזואלית בזמן אמת ברשת נראה היה שהמצאה משוכללת אחת רדפה אחרת ,וברגע
להרבה יישומים .למשל ,ספורטאי רוצה להשוות את ביצועיו
שהצלחנו להשתלט על הפעלת מצלמה או  VCRאו מכשיר
למקצוען אחר או לעצמו לפני תוכנית אימונים .אפשר בקלות
חדש אחר ,מיד מכשיר אחר ,משוכלל יותר ,הופיע בדלת.
ליצור מצגת ויזואלית מקצועית .זה יאפשר לצופה לענות
על שאלות פשוטות כמו “האם קארל לואיס נגע בקו לפני כמובן שהחדש היה מלהיב יותר מהישן והיינו חייבים לרכוש
הניתור? האם הוא יכול היה לקפוץ רחוק יותר? איך הקפיצה אותו .אנשים הרגישו שללא ספק הם לא יכולים לחיות בלי
הזאת בהשוואה לזו של בוב בימון?” יש עוד שאלות ,כולל הגדג’ט האחרון שיצא .זה גם היה המצב שלנו .זה היה כמו

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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ללכת לחנות צעצועים בכל יום ,וכל זה התרחש בשנות ה 80
וה  ,90לפני המצאת הסמרטפון או האינטרנט.
יחד עם זאת המשכנו לשכלל את מכונות האימונים
הממוחשבות שלנו .זה היה ה”בייבי” הראשון שלנו .עכשיו
הוא חזר הביתה למשפחתו האוהבת .רצינו לייצר את המכונות
האלו שוב כשאנחנו שולטים בתהליך.
ליצור החומרה ,היינו מופתעים כשיום אחד נקש זר על
דלתנו ושאל אם אני גדעון אריאל .מה שהיה הכי מפתיע זה
שהוא גר לא רחוק מאיתנו והוא נשכר לאחרונה על ידי ALS
כדי לייצר את השסתומים שבהם השתמשו במכונות שלנו
בלה ג’ולה.
כאשר  ALSהפסיקו לעשות עסקים ,נשאר הג’נטלמן
הזה עם  100יחידות שלא היה לו מה לעשות איתן .כמובן
שמיד ערכנו ביננו הסכם לקנות את היחידות האלו ממנו
במחיר פנטסטי .שנינו היינו מרוצים מההסכם.
בנוסף על כך מצאנו עוד משהו שנראה היה כמו הפתרון
המושלם .גילינו חנות קטנה של מכונות ,בבעלות מהנדס
וטייס ,שרק חיכו ללקוחות כמונו .עבודתם הייתה באיכות
גבוהה ומדויקת .התרשמנו מהיכולות שלהם והחלטנו להפקיד
בידיהם את יצור המכונות שלנו ,ה .CES
חזרנו לעסקי יצור המכונות .במקביל המשכנו לפתח
ולשכלל את מערכת ה . APASהחיים שלנו היו בהחלט
מלהיבים .אבל בראש שלי הסתובב רעיון מפתיע עבור אן.

הכהן הגדול של הביומכניקה
http://arielnet.com/ref/go/2757
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פרק  :19אהבה בלי נישואין זה
עגלה בלי סוסים
החיים בקוטו דה קאזה המשיכו בשלווה עבור החברות
שלנו ,המוצרים שלנו ועבורנו .לאחר האירועים הקודמים
שסיפרתי עליהם ,אן ואני נהנו מהאווירה החיובית ומחברתם
הנעימה של העובדים החרוצים שלנו .נראה היה שאנחנו
יכולים להתרכז בהיבטים הטובים של עבודתנו וחיינו.

השיווק והמכירות .במצב זה נראה היה שאני האדם המתאים
להסביר ללקוחות פוטנציאליים את האפשרויות הבלתי
נדלות של המכונות הממוחשבות שלנו ושל התוכנה לניתוח
ביומכני .פירוש הדבר שהסתובבתי רבות בין לקוחות להציג
את מוצרינו.

התרגשתי כאשר ידיד ותיק שלנו מדרום אפריקה ,טוני
בפרק הקודם תיארתי את צורת ההתנהלות שלנו .היינו
ארגון קטן שהקפיד מאד על הפרטים של הפיתוח ,הייצור ,פאיין ,התקשר והזמין אותי לבוא לדרום אפריקה לקליניקות
אן ואני עם שלומה והרצל
http://arielnet.com/ref/go/2758
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התקנת ה  APASבדרום אפריקה2005 ,
http://arielnet.com/ref/go/2759

של אימונים ולמסע מכירות .טוני מכר כמה מכונות שלנו בעבר .ידעתי עד כמה היא אוהבת את אפריקה .היא אהבה
במיוחד את החוויה של הספארי בשמורות הטבע .היא אהבה
במרכז המדינה.
חיות בר ,בעיקר את אלו של אפריקה.
הוא ביקש שאבוא לאמן את צוותי האוניברסיטאות
זו הייתה הזדמנות פז לשלב עסקים והנאה .בכל מקרה לא
המקומיות וכן את צוותי המכירות שלו ,שידעו כיצד לשלוט
היטב במערכת הממוחשבת של מכונות האימון .אין צורך האמנתי שאן תאפשר לי לנסוע לאפריקה בלעדיה.
לומר ,שמחתי לנסוע לשם .זו גם הייתה הזדמנות טובה לקחת
תכננו עם טוני שהמכירות והביקורים בקליניקות יתקיימו
את אן איתי .אן ואני ביקרנו כבר בדרום אפריקה כמה פעמים בינואר  ,2004והוא צריך היה ליידע אותנו לגבי לוח זמנים
התקנת ה  CESבדרום אפריקה2005 ,
http://arielnet.com/ref/go/4032

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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טוני ,בוב ,רודולף ,אלברט ,אני ,וקווין ביוהנסבורג ,דרא”פ
http://arielnet.com/ref/go/2761

שניים מלקוחותיו של טוני היו המחלקות פיזיותרפיות
שיתאים לכולם .אמרתי לטוני שאני מעוניין לשלב לפחות סיור
ספארי אחד לאן ולי ושאנחנו מזמינים גם אותו ואת אשתו ,בשתי אוניברסיטאות ,ובוב היה בדיוק במקום הנכון לעזור
להם .בוב תכנן הפתעה מיוחדת לבתו ,ג’סי ,שסיימה זה עתה
לורנה ,להצטרף אלינו.
חשבנו גם שזה יהיה מצוין להזמין גם את בוב ויינרייט ,קולג’ ,והטיול לאפריקה היה אמור להיות המתנה שלה.
אן ואני טסנו לדרא”פ עשרה ימים לפני בוב .זה אפשר לנו
שיעזור לנו במכירות ובאימון שיצטרף אלינו לספארי .באותו
זמן היה בוב מומחה להצגת המכונות הממוחשבות שלנו לתכנן את הספארי ויתר הפרטים הקשורים לביקור .כאשר אן
עבדה על פרויקט אחד ,טוני ואני הלכנו לראות אזור אימונים
ולאימון אנשים כיצד להשתמש בהם.
התקנת ה  CESבדרום אפריקה2005 ,
http://arielnet.com/ref/go/2760
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אן...
של אחד הלקוחות הפוטנציאלים של טוני ,שרצה לפגוש
אותי לפני שהוא מקבל החלטה להזמין את מכונות האימון
הממוחשבות.
זה נתן לטוני ולי הזדמנות לדבר על הפגישה העתידית
ועל פרטי הספארי שתכננו באתר שהיה חדש עבורנו :שמורת
ציד סינגיטה ,שנמצאת בתוך הפארק הלאומי קרוגר .החברה
של טוני סיפקה את אביזרי האימון בסינגיטה .הבעלים של
השמורה הבין שמטיילי הספארי ישמחו להנות ולשפר את
כושרם בתרגילי כושר על מכשירים תוך שהם צופים בחיות
הבר .בעודנו עוברים על הפרטים האלה החלטנו לאכול ארוחת
צוהריים זריזה לפני הפגישה.
בדקות בהן טוני ואני דיברנו על המנות שאנחנו רוצים
להזמין ,הראש שלי שקע במחשבות והראה לי כמו בסרט את
מה שקרה החל מלפני  35שנים ,כשאן ואני נפגשנו באמהרסט
בלימודים לתואר ראשון ,ועד היום בדרום אפריקה.
כמובן שאן ואני כבר לא נראים אותו דבר כמו אז ,אבל
נראה לי ששני צעירים אלה נועדו למצוא זה את זו ולהישאר
ביחד למשך כל החיים .זוהי הבחורה שטרקה לי את הדלת
בפרצוף כשנפגשנו לראשונה .אבל נוכחתי לדעת שהיא גם
הסטודנטית המבריקה ביותר בכיתה .כאשר הזמן עבר נהינו
חברים .עבדנו ,נסענו ,בילינו ונהנינו ביחד במשך  35שנים.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפילב הלגע הז ןיאושינ ילב הבהא  19:קרפ

גדעון...
ראשית ,היא תמיד הרשימה אותי בחוכמתה ויופייה .לא
משנה עד כמה מהיר פראי או אינטנסיבי הייתי ,היא תמיד
ידעה להסתדר איתי .אם היה לי רעיון או חלום ,היא תמיד
ידעה כיצד לממש אותו ,או לחלופין להסביר לי שזה רעיון
נהדר אך בלתי ניתן לביצוע .כמעט בכל מה שנכתב עד כה
ב  18הפרקים הקודמים ,אן הייתה מעורבת והייתה הכוח
המניע.
מאז שפגשתי אותה ,אן השפיעה על כל דבר שעשיתי
בחיי .הייתה לה דרך לפתור כל בעיה .בכל מצב אליו נקלענו
הייתה לנו יכולת לחשוב על פתרון ביחד.
לא הייתה לאן סיבה להיות חברה שלי .מאז ימי נעוריי
ודרך תקופת שירותי הצבאי בישראל הייתי מעין “פלייבוי”
שיצא עם בחורות רבות .עם אחת מהן גם התחתנתי.
כשפגשתי את אן ב  1969הייתי פרוד מאשתי ,יעל ,ויצאתי
עם נשים אחרות .באותו זמן אן ואני ,וחברנו ג’ים סאלידיס,
היינו “שלושת המוסקטרים” בלימודי התואר הראשון .נפגשנו
בכיתות הלימוד ,במעבדות ,בספרייה ובקפטריה ,שם ישבנו
ודיברנו על הלימודים .נהינו החברים הטובים ביותר באותן
שנים .הדרך הטובה ביותר לתאר את זה היא להגיד שגדלנו
לאהוב אחד את השנייה .זה אף פעם לא הייתה אהבה ממבט
ראשון .זו לא הייתה הפנטזיה של הספרים והסרטים .זה היה
שילוב של גוף ונפש שהתבגרו לאט לתוך אהבה טוטלית.
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מה שמפתיע שלא רבנו כל אותן  35שנים .לא היו לנו
חילוקי דעות ,לא התווכחנו .בשביל ישראלי זה מאד יוצא דופן.
דיברנו על כל הפרטים של העסקים ,העבודה ,הבית ,הנסיעות,
החברים ,אבל תמיד ברוגע ובאופן רציונלי .לפעמים זה נמשך
ימים עד שסיימנו לדון באיזה עניין ,כי החיים מסובכים .אבל
תמיד יכולנו לדבר על הדברים ולהגיע בסוף להסכמה.
למשל ,במשך הבחירות לנשיאות שהיו לנו כאן
בקליפורניה ,הייתי יכול להיות מאד נחרץ ,ולהשמיע בקול רם
את דעתי איך צריך לנהל את המדינה .השיחות שלנו תמיד
הסתיימו ב”למי את מתכוונת להצביע?” ואז הייתי מצביע למי
שהיא אמרה .היה לי אמון מלא בה ובשיפוט שלה .כמובן

שהבעתי את דעתי אבל בסופו של דבר סמכתי על שיקול
הדעת שלה .זה מזכיר לי את הבדיחה על האיש שאמר“ ,אני
מחליט תמיד את ההחלטות הגדולות ואשתי את הקטנות .אני
מחליט אם נצא למלחמה עם סין או אם נבנה צוללת גרעינית
חדשה .אשתי מחליטה היכן נגור ועל מה נוציא את הכסף”.
איך אן עשתה את כל זה  -זה נשגב מבינתי .לא משנה עד
כמה מוזרים ומסובכים אני עשיתי את חיי האישיים – נשים,
לחץ בעבודה ,לחץ בעסקים – שום דבר לא השפיע על אהבתי
לאן ועל אהבתה של אן אלי .נסענו סביב העולם ועשינו מה
שרצינו לעשות .התמונות שלנו מדגימות חלק מהחוויות
במשך השנים:

אן עובדת כעוזרת מחקר

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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המעבדה שלנו בקוטו דה קאזה
אן נשארה החברה שלי למרות שראתה את מצעד הנשים
האחרות שעברו בחיי .מאיזו סיבה לא מובנת היא נשארה
איתי והאחרות עזבו .באיזו דרך היא הבינה שהנשים האחרות
מילאו צורך למלא איזה חסך נסתר שלי .בישיבתי עם טוני
במסעדה ביוהנסבורג הבנתי לבסוף מה שבעצם היה צריך
להיות לי מובן מאליו לאורך כל השנים שחלקנו .שהלבבות
והנפשות שלנו חיברו ביננו .שהיא עמדה לצידי והייתה הסלע
עליו יכולתי לסמוך.

לפתע ,כאילו משום מקום ,שאלתי את טוני“ ,ומה אם
אציע לאן נישואין בסינגיטה?”טוני היה מזועזע ומופתע כמו
שהייתי אני כשהמחשבה הזאת חדרה פתאום לתודעתי .טוני
אמר שזה רעיון מצוין .ככל שדיברנו על הרעיון הזה הוא נראה
יותר מלהיב ,הבנו שבשלב זה אנחנו שומרים אותו בסוד .יכולנו
לספר רק ללורנה ,אשתו של טוני ,כי נזקקנו לה שתסיח את
דעתה של אן לפני כן .אפילו לבוב ,חברי הטוב ,לא סיפרתי.

אן תמיד אהבה אותי והתרכזה בי .כשכל זה הפך יותר שמירה על סוד היא אתגר ואירוע זה עומד להיות הלם לכולם.
ויותר ברור ,הרגשתי כמו האידיוט הכי גדול בעולם .מה אני המשימה הקשה ביותר הייתה לדאוג שאן לא תדע ולא תרגיש
שמשהו עומד להתרחש.
צריך לעשות בקשר לכך?
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גואדאלופ
בשלב זה הבנו שאנחנו צריכים לרכוש טבעת נישואין לפני
שנוסעים לסינגיטה .טוני סיפר לי על חברו מייקל סולומון,
שעסק באבני חן .עזבנו את המסעדה ונסענו לראות את מייקל.
הוא היה נצר למשפחה גדולה של צורפים ועוסקים באבני חן.
אחד מאבותיו עבד בתחום זה בצרפת לפני הרבה שנים .הוא
האמין שאבותיו היו יהודים וזה המקור לשם סולומון .אבל
בדרום אפריקה הייתה כל המשפחה נוצרית.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

רציתי לעצב טבעת מיוחדת לאן .לפני שעזבנו את
קליפורניה בדרכינו לדרום אפריקה היא סיפרה שהיא תשמח
אם יהיו לה כמה תכשיטים משובצי אבני חן ,והיא תשמח
במיוחד עם אבן כחולה שנקראה “טנזנייט” .ראינו כמה
אבנים כאלו בביקור הקודם באפריקה ,והיא המשיכה לדבר
עליהן שנים אחר כך .טנזנייט התגלתה בצפון טנזניה ב.1967
היא ידועה בצבעים החזקים שלה ,שהשתנו כאשר הסתכלו
עליה בזוויות שונות ,במיוחד זה קורה עם שינויים באור
המקוטב .טנזנייט יכולה להיות בצבע כחול ספיר ,סגול ,ואדום

 קרפרפילב הלגע הז ןיאושינ ילב הבהא  19:קרפ

בנאס”א בטקסס

מבצר היסטורי בטורקיה1980 ,

http://arielnet.com/ref/go/1246

http://arielnet.com/ref/go/2764

טיול הנהר בגילין ,סין1988 ,

בנגקוק ,תאילנד1990 ,

http://arielnet.com/ref/go/2763

http://arielnet.com/ref/go/2765
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ירושלים ,ישראל

http://arielnet.com/ref/go/2766

כנס לביומכניקה בהונג קונג
http://arielnet.com/ref/go/2762
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טוני ואני במבלינגווי ,דרום אפריקה2002 ,
http://arielnet.com/ref/go/1258

בורדו ,תלוי במצב הגבישים .היא יכולה להופיע בצבעים ביותר לאן .טוני הסביר למייקל שהטבעת חייבת להיות מוכנה
שונים בהתאם למצב התאורה .צבעה הבסיס הוא בדרך כלל לפני שנצא לספארי ,ומייקל הבטיח שיעשה זאת.
חום אדמדם ,וצריך טיפול מיוחד בחום כדי שיופיעו הגוונים
עכשיו טוני ואני דיברנו על טקס ההצעה .הוא הסביר לי
הכחולים והסגולים .מקור השם הוא כמובן מטנזניה .ידעתי מהו המבנה של סינגיטה ,הלודג’ ,המסעדה ,החדרים ואזור
שמכל הצבעים ,אן מעדיפה את האבן הכחולה.
האירוח .הוא חשב שהזמן המתאים יהיה בבוקר בהפסקת
טוני ואני הסתכלנו בתימהון כשמייקל שרטט כמה סגנונות
של עיצוב טבעות .ראינו באומן במלאכתו .לבסוף בחרנו סגנון
שנראה לנו הכי מתאים ,עם  3טבעות קטנות של זהב לבן עם
יהלומים .אני רציתי  35יהלומים ,לציון  35שנים שאנחנו ביחד.
על שלושת הטבעות היה מלבן גדול של טנזנייט .העיצוב היה
יפהפה ומאד מיוחד .שלושתנו הסכמנו שזהו העיצוב המתאים

הקפה או בערב לקראת השקיעה .אפשרות אחרת הייתה
מרחב האירוח הגדול ,שהייתה בו מערכת סאונד להשמעת
מוזיקה ,בר משקאות וריהוט נוח לישיבה אחרי ארוחת הערב.
טוני הבטיח לי שכל אחד מהמקומות יהיה מושלם להצעת
נישואין .בכל מקרה ,כאשר אגיע לשם ,אחליט בעצמי על
המיקום שנראה לי.
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הצוות של לבומבו לודג’ קיבל את פנינו עם מגבות ידיים
חמות ,טבולות במי לימון ,ומשקה פירות רענן כדי להתרענן
מהדרך המאובקת שעברנו.
ההשראה למבנהו של לבומבו לודג’ באה מקיני העיטים
הגדולים שנבנו על המצוקים מעל לגדת הנהר .כל אחת מ15
הסוויטות היו בעלות קירות זכוכית ,כמו מחבוא רומנטי.
מהסוויטה הייתה יציאה למשטח תצפית מוגבה עשוי עץ.
במרכז יש גם בריכת שחיה ,ספא ומתקני כושר ,וכן בוטיק
וגלריית אומנות אפריקאית .המסעדה הייתה מקורה ונתנה
לך הרגשה כאילו אתה אוכל בחוץ .אזור האירוח היה שטח
פתוח מכל צדדיו ,ואפשר לצפות ממנו בבעלי חיים מהשחר
ועד דמדומי הערב.
טבעת ובה משובצים  35יהלומים ,אחד לכל שנת
חיים משותפים
הגיע היום בו נסענו מיוהנסבורג וסינגיטה .כולנו היינו
נרגשים לקראת הספארי .טוני ,לורנה ,אן ואני בחברת בוב
ובתו ג’סי .טיול זה לדרום אפריקה היה כאמור מתנה מאביה
לכבוד סיום הקולג’ .עד כה נראה היה שהיא מאד נהנית.
טסנו במטוס קטן שהיו בו מקומות ל  15איש .לאחר שעה
של טיסה מעל הנוף הנפלא של דרום אפריקה נחתנו במסלול
התעופה הפרטי של סינגיטה .אחד הריינג’רים המקומיים
חיכה לנו שם עם לנדרובר כדי לקחת אותנו ללודג’ הראשי.
להנאת כולנו ,עברנו בדרך עדר של זברות וכמה ג’ירפות.
סינגיטה היפה

http://arielnet.com/ref/go/1259
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ההיבט החשוב ביותר של סינגיטה הוא המיקום שלה בתוך
קרוגר פארק .פארק זה גדול בשטחו משוויץ ,והוא פרוס על פני
שלש מדינות ,זימבבואה ,מוזמביק ודרום אפריקה .סינטיגה
יושבת במקום מרוחק מדרכי התיירות הרגילות .זה מבטיח
לראות את חיות הבר רק תוך כדי נסיעה בכלי רכב השייכים
למקום .התנועה הרגילה בקרוגר פארק מוגבלת לדרכים בלבד.
לכן ,כלי הרכב של קרוגר פארק אינם יכולים לרדת מהדרכים
ולהתקרב לחיות .בסינטיגה יכולים כלי הרכב לרדת מהדרכים
ולהתקרב לחיות ,כל עוד זה לא מסוכן בטיחותית ולא מטריד
את בעלי החיים .עולם החי של קרוגר פארק כולל פילים,
אריות ,נמרים ,גנו ,ג’ירפות ,צבועים ,אימפלות ,והרבה מינים
נוספים של אנטילופות .קופים ,גורילות ,היפופוטמים ותנינים
אן ואני עם לורנה ,אשתו של טוני ,מתחילים
את סיור השקיעה הראשון שלנו בסינטיגה
http://arielnet.com/ref/go/2768
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כמה מ“חברינו” בסינטיגה
http://arielnet.com/ref/go/1260

שנמצאים בתוך ועל גדות הנהרות המקיפים את המקום .נכנסים לחדרים ,פותחים מקררים ,לוקחים את כל החטיפים
בכל מקום רואים ציפורים .עם הצמחייה ובעלי החיים ,זוהי ומשאירים אחריהם בלגן נוראי.
לכל הדעות אפשרות מקסימה לחוות את אפריקה הפראית
מאחר וזה היה הביקור הראשון שלנו בסינגיטה ,היינו אן
במיטבה.
ואני מוקסמים מיופיו של המקום ומייחודו .הבונגלו שלנו היה
לכל זוג ניתן “חדר” שהיה למעשה בונגלו שלם שצפה בצד הגבעה והשקיף על הנהר ,והדבר הראשון שעשינו היה
על הנהר מתחתיו ועל הגבעות ממול .מהמרפסת שלנו ראינו
לשבת על המרפסת ולהקשיב לקולות שעלו מהבוש .שמענו
שני תנינים משתזפים בשמש על גדת הנהר ועדר קטן של
קולות מעניינים ,כמותם לא יכולנו מעולם לשמוע בקליפורניה!
אימפלות מלחך עשב ירוק סביב העצים על הגבעה .בחדר
החלפנו בגדים לסיור הלילי הצפוי ,אספנו את ציוד
שלנו היה חדר שינה ,סלון ,שתי מקלחות ,אחת מהן בחוץ
הצילום ,והלכנו למסעדה למזנון מהיר עם חברינו לפני שנכנסנו
מתחת לחופת העצים והשנייה בחדר הרחצה.
היה לנו גם במקרר קטן עם יינות וחטיפים .הכלל היחידי ללנדרוברים .המסעדה הייתה מיוחדת אף היא ,כמו שסיפרתי
עליו היה עלינו להקפיד היה לסגור היטב את הדלתות כשאנחנו קודם .היא הייתה מקורה אבל פתוחה משלושה צדדים ובצד
יושבים בחדר או כשאנחנו יוצאים .הסיבה היא לשמור את הרביעי היה קיר שקוף .היו קירות בכל הצדדים ,אותם אפשר
החדר בטוח מפני פגיעתם הרעה של הבבונים הגנבים! הם היה לסגור או לפתוח בהתאם לתנאי מזג האוויר .בתוספת
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לנוף היפה ,גם האוכל היה מצוין .לאחר מכן לבשנו מעילים
להגנה מפני אוויר הערב האפריקאי הצונן ועלינו ללנדרוברים.
זה לא היה ספארי הראשון שלנו ,אבל בכל סיור בבוש
האפריקאי אפשר ללמוד משהו חדש .אף פעם אינך יכול
לדעת מה אתה עומד לראות .הביטוי “צפה לבלתי צפוי”
הוא הביטוי המתאים ביותר .ערב זה לא היה יוצא דופן.
נסענו בסביבה ,מסתכלים בעדרי האימפלות מתכוננים לשנת
הלילה ,התנינים החליקו חזרה לתוך המים אחרי יום השמש,
ההיפופוטמים התכוננו לצאת מהמים וללחוך את העשב על
גדות הנהר בלילה .עצרנו את הלנדרוברים כדי למתוח את
רגלינו ולהנות מהמנהג המסורתי של שתיית קפה או תה בנחת
לאור השקיעה .קוראים לזה פה “ .”sundownerאחר כך
חזרנו לכלי הרכב ונסענו לאכול ארוחת ערב.

הבוקר הבא התחיל בשעה  ! 4:30ידעתי כמה אן אוהבת
את הבקרים האלה כי היא בפירוש לא אדם של בוקר .בדרך
כלל היא הולכת לישון ב  2בלילה ומתעוררת ב  9או .10
באפריקה היא אדם אחר .היא מוכנה לקום בשעה מוקדמת
ביותר ולהמשיך בסיורי הספארי כל עוד זה אפשרי.
כולם התאספו לפני הסיור לקפה ,תה וחטיפים .כל האוכל
שקיבלנו פה היה טעים להפליא .נכנסנו לרכבי השטח ונסענו
לחפש לחיות בר ברגע בו הופיעו קרני השמש הראשונות על
הגבעות.
היום התחיל כיום ספארי נורמלי .חטיפי בוקר לפני היציאה
לסיור ,שעות של הנאה וחוויות בבוש ,וארוחת בוקר גדולה
כשחזרנו .אחר כך נפתחו בפנינו כמה אפשרויות ,כולל רביצה
על שפת הבריכה ,אימונים בחדר הכושר המאובזר והמצויד,

בוב וויינרייט חווה ג’ט לג בסינגיטה
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ארגנתי שצוות המקום ינגן דיסק של אבבא שהבאתי
הנאה מאחד מהסוגים הרבים של העיסויים שאפשר לקבל
בספא ,קניות בחנויות היריד האפריקאי ,ארוחת צוהריים מראש .אן ואני נדלקנו על אבבא בלונדון ב  1998כשראינו
טעימה במיוחד או נמנום בבונגלו.
את “ממה מיה” .לא שמענו את אבבא מאז .באותן שנים
אן ואני בדרך כלל ויתרנו על ארוחת צוהריים ,ולכן הלכנו להקות מוזיקליות בכלל לא היו בראש שלנו.
להתאמן בחדר הכושר .מאחר והמקום נמצא בלב אזור פראי
ישבנו כולנו ונהנו מהשלווה .בוב ובתו היו שם ,וכן טוני
ואינו מגודר ,התבקשנו ללכת מהבונגלו אל חדר הכושר עם ואשתו .טוני ואני יצרנו קשר עין ,ואז טוני ביקש מהצוות
ליווי של מישהו מהצוות המקומי .אחרי הכל ,היינו בביתם של להתחיל את הדיסק .המוזיקה התחילה להתנגן ברקע ,וכמו
חיות הבר.
הצעת נישואין
http://arielnet.com/ref/go/1261
יום אחד הצוות לא היה יכול ללוות אותנו ,כי ארבעה
אריות ישנו לפני הכניסה לספא .חדר הכושר היה מאובזר
נפלא ,כי הוא תוכנן וצויד על ידי החברה של טוני .לאחר אימון
של שעה וחצי חזרנו לבונגלו כדי להתכונן לסיור הספארי של
אחר הצוהריים.
הסיור של אחר הצוהריים מתחיל בדרך כלל בארבע .כמו
קודם ,מתחילים בבר חטיפים קצר ואז מפליגים שוב לתוך
הבוש ,לחפש חיות בר נוספות .לאחר קפה ותה מול השקיעה,
אנחנו מחפשים חיות שבדרך כלל פעילות בלילה .אחת מהן
היא הבוש בייבי .זה יצור קטן עם עיניים ענקיות שמחזירות
אור .בדרך כלל הוא נמצא על ענפי העצים ,ואפשר לראות
אותו רק בערב .ואז חזרנו ללודג’ לארוחת ערב.
כשהלכתנו לארוחת הערב הרגשתי את רגשותיי הומים
ואת הדופק שלי ממריא .אף פעם לא חשתי כך .טוני הרגיע
אותי ואמר שהכל יהיה בסדר .תשכב על הגב ותירגע .לאחר
שאכלנו את המזון הטעים ,כרגיל ,יצאנו למרחב האירוח
להנות מאוויר הלילה האפריקאי .קולות ציפורים וחיות נישאו
באוויר .אפשר היה לשמוע את השיחות של ההיפופוטמים
בנהר למטה! מזג האוויר היה נפלא וחברינו ישבו על הספות
בניחותא ונהנו ממשקה שלאחר הארוחה.
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כמה נופים מריץ קרלטון ,דרום לגונה ביץ’ ,קליפורניה
ג’ירף מעודן ויפהפה שפוסע על הגבעות ,פניתי לאן וביקשתי היה שיתר האורחים שהיו שם נהנים לראות אותנו רוקדים.
אני מניח שאנשים נהנים לראות זוג מבוגר ברגע רומנטי.
שתרקוד איתי.
בסוף התחיל השיר שחיכיתי לו ,ובזה הרגע ירדתי על
התגובה של אן הייתה מבלבלת“ :לרקוד? לא רקדנו
כבר שנים ,וגם אז דרכתי לך על האצבעות .בוא נשב ונהנה ברכיי ,הוצאתי את הקופסה מהכיס ,פתחתי אותה ואמרתי:
מהמוזיקה”.
“אן ,התנשאי לי?”
כמובן שהתעקשתי שנרקוד והבטחתי שאשמור היטב
“מה אתה עושה?” היא שאלה ,מסתכלת על האנשים
על האצבעות שלי“ .אן ,בבקשה ,רק ריקוד אחד .תראי איך מסביב“ ,אתה מביך אותי ,תפסיק!”
החיות יאהבו לראות אותנו רוקדים!” וזה עבד .אן לא הייתה
“אן ,אני מתכוון ברצינות .התנשאי לי?” התעקשתי.
יכולה לסרב לחיות .התחלנו בסלואו איטי ויפה.
“גדעון ,בבקשה ,תפסיק עם הבדיחה הזאת” .היא כמובן
אבבא המשיך להתנגן .שמרתי בכיסי את הטבעת בתוך
צדקה כשאמרה שכולם מסתכלים עלינו.
קופסה קטנה .חששתי שהיא תרגיש את הבליטה בכיס ותשאל
“אן ,בבקשה תגידי כן כי הברכיים שלי הורגות אותי”.
מה זה .ליבי ניתר בחזה ,וזכרתי תחושה דומה כשצעדתי
באצטדיון ברומא באולימפיאדה ,נושא את דגל ישראל .חיכיתי
“אוקיי ,אני אתחתן איתך .עכשיו תקום!” אמרה אן בחיוך
שיתחיל השיר “ “ .”I Do, I Do, I Do, I Do, I Doנראה המום ועל פניה הייתה הבעה של “אני לא מאמינה!”
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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חתונה .הטיול שלנו כלל הרבה אוכל טוב ,הרבה מאד .אכלנו
קמתי ונישקתי את לחייה .טוני צילם את כל זה.
בנוסף על השוק של אן ,המילים והמחוות שלי חדרו סוף כמו חזירים והעלנו במשקל.
במקביל התחילה אן לחפש מקום ומועד מתאים לחתונה.
סוף לתודעתו של חברנו בוב ווייינרייט ,שהיה בערפל של ג’ט
לג .הוא התיישב בכורסה שלו ,סידר את הכריות ובקול רם חשבנו שאוקטובר זה זמן מתאים כי עד אז בטח נצליח להוריד
הכריז “ .”!Holy shitאני מניח שהוא הבין סוף סוף שמה משקל .עכשיו צריך למצוא את התאריך המדויק .חשבנו על
תאריך שיהיה מתאים לאירוע בחוץ ,ליד האוקיאנוס .לאחר
שהוא ראה היה אמיתי ולא חלום מטורף.
בדיקה מדוקדקת מצאה אן שחיל הים מחזיק את הרשימה
יתר האורחים שהיו שם הצטרפו גם הם לברכות של
המעודכנת ביותר של תאריכים ואירועי מזג אוויר ,ובין 5
החבורה שלנו .בוב ואן נשארו שניהם המומים בכל הזמן
לאוקטובר ל  20בו ירדו בממוצע שנתי רק  0.1אינץ’ גשם
שנותר עד שעזבנו את סינטיגה.
בדנה פוינט ,קליפורניה .לא היה גשם בתאריכים אלה במשך
בנוסף להנאה שבהצעת הנישואין ,יתר הטיול בדרום  30שנים עוקבות ,אז החלטנו לקחת צ’אנס .הסכמנו שתמיד
אפריקה היה חוויה נפלאה בה ראינו הרבה מאד בעלי חיים .כדאי להסתמך על המדע .הצעד הבא היה למצוא מקום.
עכשיו צריכים היינו לחזור הביתה ולתכנן את החתונה.
בחנו כמה מקומות ליד לגונה ביץ’ ,אבל אף אחד לא סיפק
אחרי שחזרנו לקליפורניה בסוף ינואר ,גילינו שאנחנו את מה שרצינו .לא שידענו בדיוק מה אנחנו מחפשים ,אבל
שמנים .צריך להוריד משקל לפני שמתחילים לדבר בכלל על בכל מקום שהגענו אליו והוא לא היה מתאים – ישר ידענו
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אנחנו מבשרים על תוכניתנו להתחתן בחברת יריב ,אביבה ,הילל ,תלמה ,מאיר ואשתו.
זאת .ואז ביקרנו את ריץ קרלטון בדרום לגונה ביץ’ וגילינו את
המקום המושלם לחתונה שלנו .זה ללא ספק אחד המלונות
היפים ביותר ,גם בחוץ וגם בפנים .נוכל לערוך חתונה על חוף
האוקיאנוס ואם נרצה גם בתוך המלון .החדרים היו נפלאים
ומתאימים לכל הפעילויות המתאימות למסיבת חתונה .לאחר
שיחות עם צוות המלון ראינו שהתאריך הפנוי הייחדי היה
 17באוקטובר .הסכמנו כי הוא נכלל בחלון הזמנים שקבענו
לעצמנו.

הוא ישמח להשיא אותנו ,אמר ,וגילה לאן בחיוך שהוא
מחכה לרגע הזה כבר הרבה זמן .לרוע המזל הייתה בעיה עם
התאריכים .הוא יוצא לשנת שבתון ב  15לאוקטובר .בסך הכל
בלגן של יומיים .הגלגלים בראשה של אן הסתובבו במהירות
במטרה למצוא פתרון חלופי .אבל בסוף לא היה צריך .הרב
איינשטיין היה כל כך מרוצה מהאפשרות להשיא אותנו
שהחליט לדחות את היציאה לשבתון ל  18לחודש ,כך שהכל
בא על מקומו בשלום .עכשיו היו לנו תאריך ,מקום ורב .הכל
מוכן.

עכשיו צריך לדאוג לאישיות החשובה ביותר בחתונה,
הצעד הבא היה לנסוע לישראל .אחת הסיבות הייתה
לרב .בלי רב אנחנו לא מתחתנים! אן הלכה לבקר את הרב לפגוש את חברי ומאמני ,יריב אורן .הוא זה שנתן משמעות
לחיי בגיל  ,16כשנסעתי לחולון ללמוד איך להיות עוזר מאמן.
שלנו ,סטפן איינשטיין ,אותו הכרנו כבר  30שנה.
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באותו זמן הייתי ביישן למדי וללא בטחון עצמי כלל .יריב ראה
את יתרונותיי ויכולותיי ובזכותו הפכתי לספורטאי ולמדען
שאני עכשיו .אני חייב רבות לאיש הזה שהאמין בפוטנציאל
שלי.
נסענו לישראל כדי לבשר לו על תוכניותינו ולוודא שהוא
ואשתו אביבה יבואו לחתונה שלנו .זו הייתה טיסה ארוכה14 ,
שעות ,אבל היינו נלהבים לחלוק אתו את הבשורות הטובות.
הייתי עצבני במידת מה אבל הייתי בטוח שהוא יאשר את
בואו ,בידעי כמה הוא מחבב את שנינו .פגשנו אותו בביתו
היפה וכצפוי ,הוא התלהב לשמוע את החדשות .גם אשתו
אביבה שמחה .גם היא מכירה את שנינו שנים רבות .שניהם
שמחו להזמנה ואמרו שכמובן יבואו לקליפורניה לשמוח
בשמחתנו.

טלית

סיפרנו להם על התאריך .הם יצטרכו להגיע לקליפורניה
ולהחלים מהג’ט לג לפני שניפגש.
ניתנת לרוב באירוע כמו חתונה או בר מצווה .בחתונה יהודית
שאלנו אותו גם על אורג בירושלים שיכול להכין לנו משמשת לפעמים הטלית כחופה מעל הזוג המתחתן.
טלית בעבודת יד .הטלית היא מעטה התפילה הנהוג ביהדות,
במקרה שלנו ,רציתי טלית שתוכננה במיוחד בשבילי
וכנראה שהתפתחה מהעבייה של הבדואים( .יש גם פריט
ושתוכל לשמש גם כחופה בחתונה .אשתו של הרב שלנו,
לבוש שנקרא “טלית קטן” ,שנלבש מתחת לבגדים ,אך בדרך
רובין ,היא אישה מחוננת ויצירתית במיוחד ,שתפרה טלית
כלל כשאומרים “טלית” מתכוונים לטלית הגדולה) .לרוב
לכל אחד מילדיה בעודה בהריון .היא גילתה בירושלים אישה
היא ארוגה מצמר.
שארגה בדים על פי המצוות המופיעות בתנ”ך וממנה קנתה
מצוות ההתעטפות בטלית לא מוזכרת בתנ”ך .יש הרבה
את הבד לטליתות של ילדיה .היא נתנה לנו את הכתובת של
מסורות לגביה ,אך אין הוראות ברורות לגבי הגודל של הטלית,
אותה אישה.
החומר ממנו היא עשויה או העיטורים בשוליה .אין הטלית
קדושה בפני עצמה אלא משמשת כמלבוש מיוחד לתפילה,
חופה טיפוסית
מעל הבגדים .בתנ”ך מוזכרות הציציות שיש לצרף לארבע
כנפות הבגד ,ולטלית אכן מוסיפים ציציות כאלו .בבמדבר פרק
טו נאמר“ :ויאמר ה’ אל משה לאמר :דבר אל בני ישראל
ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ,ונתנו על ציצית
הכנף פתיל תכלת .והיה לכם לציצית ,וראיתם אותו וזכרתם
את כל מצוות ה’ ועשיתם אותם; ולא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם .למען תזכרו ועשיתם
את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם ”.מטרת הציציות
בכנף הבגד היא להזכיר לבני ישראל את המצוות.
בחלק מהקהילות היהודיות ,ניתנת הטלית כמתנה מהאב
לבן ,מהסנדק לבן סנדקותו ,או מהרב לתלמידו .מתנה זו
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ירושלים ,עיר דוד; החנות של שיזרה קודש ומיסטר קליימן ,מעצב הטליתות

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפילב הלגע הז ןיאושינ ילב הבהא  19:קרפ

503

יריב לא היה מופתע במיוחד מהחתונה שלנו ,מאחר והוא צוהריים בהוד השרון ,כמעט כמו שהייתי מאושר כששברתי
קיווה בסתר ליבו שנים רבות שזה יקרה .הוא שמח לעזור שיא ישראלי באצטדיון השיש העתיק באתונה ,מה שאפשר לי
לנו בעניין הטלית .הוא התקשר לאורגת מביתו בהוד השרון להשתתף באולימפיאדת רומא.
וקבענו להיפגש למחרת.
ארבעתנו צחקנו על חלק מהדברים שחווינו ביחד .נזכרנו
למחרת היה יום יפה ושטוף שמש .נסענו עם יריב באייל הקורא שפסע לקראתנו באמצע הכביש בפיירבנק,
לירושלים והצלחנו ללכת לאיבוד בסבך החנויות והסמטאות אלסקה באדישות מוחלטת .כולנו היינו המומים לחלוטין
בעיר העתיקה .נהנו להסתובב בין החנויות הקטנות שבחזית מהמחזה המוזר ,לפחות לגבינו ,שלא חווינו קודם לכן מפגשים
כל אחת מהן הוצגו מיני המוצרים הנמכרים בהן .לבסוף לאחר עם עולם החי של אלסקה .אביבה ויריב טסו  36שעות כדי
הרבה פניות וחזרה על עקבותינו מצאנו את החנות הקטנה להגיע לשם ,והם היו בטוחים שהם בטרנס או בחלום .בטח
שחיפשנו ,שיזרה קודש.
שאין חיות כאלו בישראל!
האורגת ,קרין קליימן ,עבדה על נול בחלק האחורי של
יומיים אחר כך טסנו בהליקופטר מעל שוליו של קרחון,
החנות .נראה היה שהמקום נעים לעבודה ,היה בו הרבה אור נסקנו כלפי מעלה לראות את פסגתו מוצפת השמש של הר
טבעי ,והוא היה פתוח ומרווח .בעלה ,רוברט קליימן ,טיפל
דנאלי ,וטסנו מעל דובת גריזלי ושני גוריה .ביום אחר שטנו
בצד העסקי של החנות ,כמו מחירים ,מיסים ,ביטוח והובלה.
לחזיתו של קרחון וראינו את גושי הקרח הענקיים שניתקים
לאחר הכרות הסברנו מה אנחנו רוצים .הם הראו לנו כמה ממנו .טסנו גם מעל ברוק ריינג’ ,שם ראינו עין בעין את כבשי
טליתות שכבר היו ארוגות .למרות שהיו יפות ,אף אחת מהן הדאל האלופות בטיפוס הרים .הן היו אדישות אלינו .נחתנו
לא התאימה לצרכינו .ישבנו עם האורגת עצמה כדי לתכנן מעבר לחוג הארקטי וזכינו באישור על חצייתנו את החוג הזה.
את הטלית שלי .קרין הייתה מאד יצירתית ,במהרה סיכמנו
מהנס של נחיתה ליד החוג הארקטי ,הובלנו את הזיכרונות
את כל הפרטים :הגודל ,החומר ממנו תהיה הטלית עשויה,
שלנו לארץ דרומיות ביותר ,להוואי.
העיטורים ,והכי חשוב – האם תוכל להשלים את המשימה
זכרנו את הטיול להוואי עם החופים החמים והפירות
לפני מועד החתונה? היא הבטיחה שתעמוד בזמנים ונפרדנו
הנפלאים .אחת ההרפתקאות שלנו הייתה בפארק הלאומי
בחיוכים.
בילינו את יתר הזמן במסעדה ערבית שיריב הרבה לאכול
בה בהיותו ראש מינהל הספורט במשרד החינוך של ישראל.
למעשה הוא והבעלים הכירו זה את זה כבר  40שנה .אין
צורך לומר ,האוכל היה משובח .אכלנו חומוס ,טחינה ,פיתות,
פלאפל ,חצילים ויתר מטעמי המזרח התיכון .כל זה לא בדיוק
התאים לדיאטה שגזרנו על עצמנו .אן ואני צחקנו והבטחנו
להתנהג יפה יותר למחרת.
הטיול שלנו בישראל היה נפלא .פגשנו רבים מחבריי
ומהאנשים שלמדתי איתם .פגשתי גם את אחותי ומשפחתה.
הימים עברו מהר והיינו צריכים לחזור לקליפורניה.
המפגש האחרון היה לפני הטיסה .נסענו להוד השרון
לביתם של יריב ואביבה .נהנו מקפה ותה עם העוגות והעוגיות
הנפלאות של אביבה .העלינו זיכרונות מתחרויות הספורט
שיריב ואני לקחנו בהן חלק .היינו מאושרים באותו אחר

ארוחה מזרח תיכונית פנטסטית עם פלאפל ,חומוס,
טחינה ,צלחת חצילים וזיתים
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בבוקר האחרון חיכינו ליריב בלובי ,ולבסוף גילינו שהוא
שוחה בבריכה .היה קשה מאד לעזוב את גן העדן הטרופי
הזה.
לאחר כל הזיכרונות שהעלינו היינו צריכים להיפרד
ולנסוע לשדה התעופה .יריב ליווה אותנו לרכב השכור ,ולאחר
שנסענו נעמד באמצע הכביש ונופף לנו בידו.

שבירת השיא הישראלי באתונה ,יוון1959 ,
וולקאנו באי הגדול .באותו זמן הייתה התפרצות געשית באחד
מהרי הגעש הפעילים ,וזכינו בחוויה של לבה נשפכת מהלוע
וזורמת במדרון ההר אל הים .הלכנו על הלבה השחורה שזה
עתה התקשתה והתקררה .בבקיע צר בתוך הלבה שהתקשתה
יכולנו לראות את הלבה הלוהטת שזרמה  60ס”מ מתחת
לרגלינו .זו הייתה חוויה מדהימה להיות במקום בו הנוף
מתעצב ומשתנה לפני עיניך ומתחת לרגליך.
טיול לאלסקה עם יריב ואביבה
http://arielnet.com/ref/go/2770
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כשחזרנו לקליפורניה נוכחנו לדעת שכל מה שקרה עד
עכשיו היה החלק הקל! ההרפתקה האמיתית של החתונה רק
מתחילה עכשיו .מלון קרלטון ריץ דרש שבכל חתונה יהיה
“מתאם חתונות” .כנראה שהייתה להם התנסות לא נעימה
בעבר ומכאן והלאה הם דורשים בעל תפקיד כזה .היינו
נבוכים .לא ידענו מה הוא עושה ואיפה מוצאים אחד כזה.
המלון המליץ על פי בקשתנו על ברברה וואלאס שהיה לה
משרד בקורונה דל מאר.
בביקורנו הראשון במשרד של ברברה ,היא הראתה
לנו דוגמאות של חתונות שהיא תיאמה .אמרנו לה שאנחנו
קיבלנו כבר החלטה לגבי ריץ קרלטון וקבענו את הזמן ל 5:00
אחה”צ .אנחנו זקוקים לה לכל היתר ,כולל הזמנות ,פרחים
וכו’ .החלטנו שהיא תעבוד עם אן על פרחים ,הזמנות ואוכל,
ואני אהיה אחראי על בידור ,צילום ,ווידאו .באותו זמן אן ואני
הבנו איזה כמות עבודה כרוכה בחתונה לכמה פרטים צריך
לרדת .אנחנו היינו הדוגמה לכך ש”בורות היא אושר”.
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העיר סיגרוב בצפון קרוליינה נחשבת לבירת הקדרים של
ארה”ב .יש שם כבישים יפים שמובילים מחנות אחת לשנייה,
והנוף החקלאי מסביב מרהיב .קל לחזור בזמן בנוף כזה ולדמיין
איך נראתה צפון קרוליינה עד לא מזמן .הקדרים הראשונים
שהיגרו הנה היו בעיקר אנגלים וגרמנים ,שהגיעו מפנסילבניה
ו-וירג’יניה בסוף המאה ה  . 18הם גילו שהקרקע פה מתאימה
לחקלאות ולקדרות.
אן ואחותה מצאו קדרית בסיגרוב שכל תוצרתה הייתה
מלאכת יד .היא הייתה מוכנה לקחת על עצמה את הפרויקט.

עם יריב בהוואי1989 ,

http://arielnet.com/ref/go/2771

בסוף הפגישה שאלה אותי ברברה אם יש לי עוד שאלות.
אמרתי“ ,כן ,יש לי בקשה אחת .אפשר להכניס את הנוף
המרהיב של האוקיאנוס שיהיה הרקע של טקס בפנים?” לרגע
היא הייתה שקטה וראית איך הגלגלים מסתובבים לה בראש,
איך להתייחס לבקשה משוגעת כזאת .ואז כולנו פרצנו בצחוק.
היה לנו הרבה מה לעשות .אן רצתה לתכנן לוגו מיוחד
לחתונה ,שיהיה שילוב של לב וכוכב יהודי (הכוונה למגן
דוד) .התוכנית הייתה להשתמש בלוגו הזה בכל החומרים
המודפסים ,בעיקר בהזמנות .למזלנו הגיס שלה ,ג’ורג’ לנץ,
היה אומן .אן אמרה לו מה הרעיון שלה והשאירה אותו ואת
היצירתיות שלו לבצע את יתר המלאכה .היו לו שבע הצעות
ובחרנו מתוכן אחת שנראתה לנו מתאימה ביותר.
נושא נוסף עליו דיברנו עם ברברה וואלאס היה המתנות
לחתונה .אנחנו בהחלט לא רצינו שתהינה לנו שקיות מלאות
סוכריות ושטויות אחרות ,מה שהיה באופנה באותם ימים.
האורחים שלנו היו מבוגרים ,אינטליגנטים ,ולא נזקקו לדברים
כאלה .החלטנו לתת לכל אורח במתנה ספר שייבחר במיוחד
בשבילו ,וספל לקפה שעליו יודפס הלוגו של החתונה שלנו
למזכרת .כך כל אחד יזכור את החתונה שלנו.
הצעד הבא היה אם כן לתכנן את הספלים עם הלוגו .אן
ואחותה ברברה חיפשו בצפון קרוליינה קדר שיוכל לעשות
את הספלים שלנו.

היא אמרה שכדי לעשות  50ספלים מושלמים עליה
לעשות  ,75כדי שתוכל לבחור את הטובים ביותר .תמיד צריך
לקחת בחשבון שתהיינה טעויות או שיהיו ספלים שלא יעלו
יפה .היא דרשה שנקנה את כל ה .75בכל מקרה ,היא הסבירה,
אף אחד לא יקנה בחנות שלה ספל עם הלוגו שלנו .היה הגיון
ברברה וואלאס
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הנוף היפה של ריץ קרלטון
בדבריה .אנחנו גם לא רצינו שאנשים שאנחנו לא מכירים

זו הייתה חתיכת משימה כי לכל אחד מהאורחים הייתה

ושלא היו בחתונה ישתו קפה מספלים שעליהם הלוגו שלנו .אישיות בפני עצמה ושטחי עניין אחרים .מגולף להיסטוריה
אן אמרה לה שנקנה כל מה שהיא תייצר ,כולל הטעויות .כל ומגינון לביוגרפיות .זה הפך למשימה מהנה למצוא את
עוד נוכל להבטיח שיהיו לנו  50ספלים לפני מועד החתונה ,האפשרות הנכונה לכל אחד מהחברים/ות.
אנחנו מרוצים.
במשך הזמן בו עסקה אן במטלות שלה ,לי עצמי הייתה גם
היא עשתה עבודה יסודית ביותר .הספלים היו מוכנים כבר רשימת מטלות .אחת מהן הייתה כפולה :לצלם ולהקליט את
שלושה שבועות לפני הזמן.

החתונה בזמן אמת ולהוריד את הכל לדיסקים אור-קוליים.

משימה נוספת של אן הייתה לבחור ספרים עבור כל אורח השנייה הייתה לערוך מצגת של תמונות שלנו בתחנות שונות
על סמך ההתעניינות והאישיות שלו/ה.
הלוגו של החתונה שלנו

http://arielnet.com/ref/go/4033

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

בחינו ולשלב בה את המוזיקה הישראלית האהובה עלי.
ספל החתונה שלנו
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ברברה וולטרס איתרה צלם ווידיאו מקצועי שיצלם את לשלוח סרטים מסמרטפונים .אז  ,ב  ,2004החתונה שלנו
החתונה .מאחר ותחום זה עניין אותי כחלק בלתי נפרד של הייתה הראשונה שהוסרטה ושודרה בו זמנית לכל העולם.
אפליקציית התוכנה שלנו וכן כאינטרס אישי ,הייתי מודע לכך
אן נפגשה לעיתים קרובות עם ברברה וולאס .אחת
שמיקרוסופט סיפקו מולטימדיה גרסה  .10הסברתי לצלם על
מהפגישות המוקדמות הייתה עם זואי בצ’לור ,שהתמחתה
תוכנה זו ותיארתי לו איך אנחנו יכולים להתחבר עם הווידיאו
בהדפסת הזמנות לחתונה .היא הכינה גם חוברת עם הסברים
הזה ישר לאינטרנט .כל מה שהיינו צריכים זה קו  T1ואני
מיוחדים לאורחים כדי שיבינו את המנהגים של החתונה
אוכל לתכנת את הווידיאו שיהיה זמין מכתובת  IPספציפית.
היהודית המסורתית .מי שהמליצו על כך היו הרב ואשתו.
צלם הווידיאו היה אדריאן קולינס .והוא היה הבעלים של
פגישה אחרת התרכזה בטעימות של המאכלים שיוגשו.
החברה .שם החברה שלו היה היילנד פיקצ’ר .נפגשנו והסברתי
אן ,רובין ,וחברתנו הטובה נעמי ג’ונסון ,הינו יכולים לטעום
לו את הרעיון שלי שבנוסף לצילום והקלטה בחתונה ,אני רוצה
ולהחליט איזה סלט לבחור ,אילו מנות פתיחה תהינה הכי
לשדר את זה בזמן אמת כדי שכל חברינו סביב העולם יוכלו
מתאימות ,סוגי היינות ,מפות שולחן וסוגי כיסאות ,וכו’ .בזמן
“להשתתף” בחתונה גם אם הם לא הגיעו אליה פיזית .אדריאן
הזה אן ואני כבר היינו מותשים וחושינו עמוסים בגירויים מעל
התלהב מהרעיון הזה .הוא היה צעיר חובב טכנולוגיה ,וחשב
על האפשרות לנצל את הטכנולוגיה החדשה לצרכי החברה היכולת .איש מאיתנו לא דמיין לעצמו את המאמצים הכרוכים
בהכנות לחתונה.
שלו בעתיד.
למרות שאן ואני הכרנו זה את זו הרבה שנים ,נסענו רבות
הוא ארגן קו  T1מהמלון והיה מרוצה ללמוד שזה עתה
הם התקינו קו כזה .הטכנאים במלון עזרו לנו הרבה למרות ביחד לעסקים ולתענוגות ,והיו לנו חברים ומכרים בכל מקום,
שלא הכירו את האפליקציה בה רציתי להשתמש .במלון החלטנו שנעשה חתונה קטנה יחסית .רצינו שכולם ייהנו
השתמשו בדרך כלל בעזרי אדיו או ווידיאו למפגשים עסקיים ,מהאירוע .אם יש הרבה מדי אנשים זה כבר לא כיף .המספר
או מערכות הגברה לחתונות ולבר מצוות .למרות שהם לא האידיאלי ,כך החלטנו ,הוא  35מוזמנים.
הבינו מה בדיוק אני רוצה לעשות עם הקו הזה ,הם התלהבו
למרות שגדלתי בישראל לא קיבלתי חינוך יהודי מסורתי
לעזור לנו.
במיוחד .הייתי ישראלי חילוני טיפוסי .אבל רציתי לכבד את
אדריאן ואני עבדנו ביחד ושיפרנו את האפליקציה .אנשי המורשת .ושנינו רצינו חתונה יהודית מסורתית.
תוכנה וחומרה מכירים הרבה קשיים שמתגלים במכשירים
אירועי חתימת הכתובה ושבת חתן
שהוגדרו כ”קלים ופשוטים לשימוש” .בדרך כלל צריך זמן
והרבה סבלנות .זה היה מצחיק לשמוע את אדריאן מדבר
עם אמא שלו בקוויבק ,קנדה ,בעוד אנחנו מנסים את שידור
החתונה שלנו .אמא שלו התלהבה לאפשרות להיות אחד
מהאורחים מחוץ לעיר שישתתפו בחתונה מרחוק.
בסוף התגברנו על כל התקלות ויכולנו לשדר את החתונה,
בפעם הראשונה בעולם ,ולשתף באירוע המשמח את חברינו
בישראל ,דרום אפריקה ,פרו ,שוויץ ,דנמרק ,יפאן ו”אמא
מאומצת” אחת מקוויבק .זה היה מדהים אחרי החתונה
לקבל מיילים מחברים מכל העולם שראו אותנו בזמן אמת.
רובם היו שמחים אך גם נדהמו שהצלחנו לעשות זאת! ב 14
השנים שחלפו מאז זה נהפך לאירוע די מקובל .היום גם אפשר
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ההזמנה שלנו לחתונה באנגלית ובעברית
במסורת היהודית נקראים הנישואין “קידושין” ,ופרוש
הדבר שזה לא רק אקט חברתי אלא חיבור רוחני וקיום מצווה.
החתן והכלה מקודשים זה לזו ויש ביניהם מחויבות אחד
לשנייה אבל גם לאל שציווה על הקידושין .בלשון הקבלה,
“נשמה אחת בשני גופים”.

מתחלקים ליהודי אשכנז( ,שמוצאם ממזרח אירופה),
יהודי אפריקה( ,אתיופיה ,ניגריה ,אוגנדה) ,יהודי ספרד
מחצי האי האיברי (ספרד ופורטוגל) ,הודים ,בוכרים ,פרסים,
עיראקים ,תימנים ,מזרחים (מהמזרח או המזרח התיכון ,לא
שייכים לספרדים) .לכל קבוצה כזאת יש מנהגים אחרים
שבאים לידי ביטוי בצורה בה הם חוגגים את החגים היהודים
ואירועים כמו חתונות.

כדי להבין את החתונה היהודית ,צריך להבין תחילה את
ההבדלים בין הזרמים השונים ביהדות .בין הקהילות היהודיות
חלוקה נוספת שצריך להכיר היא החלוקה לשלושה זרמים
בעולם יש חלוקה אתנית .מקורה של חלוקה זו נעוץ ראשית
עיקריים :אורתודוכסים ,קונסרבטיבים ,ורפורמים .בנוסף,
כל במוצא הגיאוגרפי .היהודים
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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בחתונתנו” או “בוא להשתתף בשמחתנו” .ההזמנה משקפת
את החגיגיות של החתונה ואת הכבוד לאורחים .כחלק
מהמסורת של נתינת צדקה לעניים תוך כדי שמחות ,חלק
מהזוגות כוללים בהזמנה הצעה לתרום כסף לצדקה במקום
להביא להם מתנות .לעיתים קרובות זה מלווה בציטוטים
מהתנ”ך.
מסמך הנישואין נקרא “כתובה” והוא כתוב בארמית.
הוא מתאר את התחייבויותיו של החתן כלפי הכלה .בחברה
הקדומה היה נהוג לספק לרעיה נדוניה כדי להגן עליה במקרה
של התאלמנות או גירושין .באותו זמן המינימום היה 200
דינר לבתולה ו 100דינר לאלמנה.

אחרי שבת חתן
חתונה בתוך כל אחד מהזרמים הללו מושפעת מהשאלה אם
המתחתנים הם אשכנזים או ספרדים.
(יהודי ספרד גורשו מארץ זו ב  1942והתפזרו בכל
הארצות שהיו אז בשליטה מוסלמית .כך שהיום יהודי ספרדי
הוא יהודי שמשפחתו הגיעה ממרוקו ,תוניס ,טורקיה ,בולגריה
ועוד).
למרות הבדלים אלה ,החתונות היהודיות דומות מאד זו
לזו בכל הזרמים והעדות .הרבנים שכתבו את ההלכה הקלו על
הזוגות המתחתנים בדרישות מינימליות .חתונה יהודית כשרה
כוללת :הכלה מקבלת משהו ששווה יותר מפרוטה מהחתן,
החתן מדקלם נוסחה קבועה בנושא קנין וקידוש .לשני צעדים
אלה יש עדים .וזה הכל .כל היתר זה מנהגים שאינם כתובים
בהלכה .זה כולל את החופה ,שבע הברכות ,שבירת הכוס,
ואפילו נוכחותו של הרבי.
להזמנה לחתונה יש טקסט דו צדדי ,צד אחד כתוב
בעברית והשני באנגלית .ההזמנה היהודית לחתונה אינה
כוללת “מבקשים שתכבד אותנו בנוכחותך” אלא “בוא לרקוד

למרות העדות שהחתן “רוכש” את הכלה ,הכתובה
עוסקת בעיקר בזכויות הכלה ובהסכמתה לקחת חלק
בנישואין .למעשה ,הכתובה שייכת לכלה בלבד ,והיא נמצאת
ברשותה כהוכחה לזכויותיה ולאחריותו של החתן לדאוג לה
על פי החוק היהודי .החתן חותם על הכתובה בנוכחות שני
עדים לפחות .מנהג זה ממשיך להתקיים גם היום ,אבל אין לו
תוקף חוקי ברוב המדינות.
לאחר החתימה על הכתובה הרב ,החתן והאורחים
מקיימים את טקס גילוי ההינומה .מנהג זה בא מהסיפור
המקראי על יעקב שעבד שבע שנים כדי לשאת לאישה את
רחל ,ולאחר גילוי ההינומה מעל פני הכלה נוכח לדעת שהוא
התחתן עם אחותה הבכורה ,לאה.
לאחר שבת חתן עם הרב וכמה מהאורחים
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כשהזוג נכנס לחופה בפעם הראשונה ,הכלה מסתובבת
סביב החתן שבע פעמים .שבעת הסיבובים מייצגים את שבע
הברכות ,את שבעת ימי הבריאה ,מדגישים שהחתן הוא מרכז
עולמה ,ומסמלים שהחתן והכלה בונים עולם חדש משל
עצמם ביחד.
טקס הקידושין מתרחש מתחת לחופה .הוא מתחיל
בברכה על היין ולגימה ממנו על ידי החתן והכלה .השלב הבא
הוא שלב הטבעת .היא חייבת להיות רכושו של החתן ולהיות
חלקה ,ללא אבני חן .הטבעת מסמלת שלמות שמושגת על
ידי הנישואין ותקווה לאיחוד שלא יישבר.
החתן אומר ברכה עתיקה כשהוא עונד את הטבעת על
האצבע המורה ביד שמאל של הכלה ,האצבע שלפי האמונה
מקושרת ישירות ללב“ .הנך מקודשת לי בטבעת זו כדת משה
וישראל” .יש גם טקס טבעת כפול ,בו הכלה עונדת אף היא
טבעת על אצבעו של החתן .לאחר ענידת הטבעת קוראים את
הכתובה באנגלית או ארמית.
הכתובה שלנו

השלב הבא הוא שבע הברכות .הוא כולל שבח לאלוהים,
תפילה לבניין ירושלים וברכות לזוג.

בסיום הטקס הרב יבקש מהשושבין להניח כוס יין עטופה
בגלל התכסיס העתיק הזה החתן מסתכל בפני הכלה לפני
הטקס ושם בעצמו את ההינומה על פניה .לאחר שההינומה בבד לבן תחת רגלו של החתן .יש הרבה פירושים לטקס שבירת
הכוס .בין היתר :הוא מסמל את הרס בית המקדש בירושלים,
הונחה על פני הכלה ,אפשר להתחיל בטקס.
שגם באמצע טקס משמח עלינו לזכור שעצב ומוות מחכים
החופה היא פיסת בד מקושטת שנישאת מעל הזוג ,לנו ,ולהזכיר שהנישואין משנים את חייו של האדם לתמיד.
ומסמלת את הבית החדש שהם מקימים בישראל .לרוב
לאחר שבירת הכוס האורחים צועקים “מזל טוב” ומוחאים
החופה נערכת תחת כיפת השמים ,זכר להבטחת אלוהים
כפיים .החתן והכלה מתנשקים מיד אחרי שהרב מכריז עליהם
לאברהם שזרעו יהיה כמספר הכוכבים לרוב.
כעל בעל ואישה .ואז הם פונים במעבר לחדר הייחוד.
החופה נתמכת בארבעה עמודים או בארבעה גברים
הייחוד הוא פסק זמן בו הכלה והחתן יכולים להיות עם
שמחזיקים אותה.
עצמם לבד ,בטרם יחזרו לאורחיהם .לזוג שצם עד למועד
לאחר הרב ,השושבין הולך במעבר ונכנס מתחת לחופה החתונה זו הזדמנות לאכול ארוחה עם המאכלים האהובים
בצד שמאל .החתן נכנס לחופה מצד שמאל של השושבין .עליהם כדי לשבור את הצום( .יש עוד כמה פירושים לייחוד).
הכלה הולכת במעבר לאחר מכן ,מלווה על ידי הוריה .הם
חתונה מסורתית זו הייתה חשובה לאן ולי .כשהתקרב
מגיעים עד החופה ואז מתיישבים .הכלה הולכת שלושה אוקטובר מילאנו את כל המטלות של ההכנות לחתונה .ברברה
צעדים לבדה ,סמל לנכונותה להיכנס בברית הנישואין ,והחתן ווואלס הייתה פנטסטית ועשתה הכל כדי להוריד מעלינו עול.
היא באמת דאגה לכל.
מלווה אותה אל החופה .היא עומדת לצידו הימני.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מנהג יהודי מסורתי נוסף אותו קיימנו התרחש בשבת
שלפני החתונה בבית הכנסת .החתן מתכבד לעלות לתורה.
טקס זה נקרא שבת חתן .לאחר העלייה לתורה חבריו של
החתן זורקים עליו סוכריות ושקדים ,מאחלים לזוג חיים
מתוקים ופוריים.
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אן ירדה במהירות במדרגות ופגשה את חברינו הטובים
ג’ון וליינל פרוב .הם היו אצלנו בבית הרבה פעמים בעבר .ג’ון
עבד איתי בנאס”א לפני שנים ועכשיו עבד במשרד שלנו בסן
דייגו .שניהם היו האנשים המתאימים למשימת הבאת החלות
מקוטו ,בין היתר כי היו מיודדים עם שני כלבי הרועה הגרמני
שלנו! לא יכולנו לשלוח אף אחד אחר אלינו הביתה אלא
אם כן רצינו שהוא ייטרף .למרבה המזל ,הם יכלו לנהוג אלינו
הביתה ,להביא את החלות ולחזור בדיוק בזמן לארוחת הערב.

מטלה נוספת הייתה למצוא את הכתובה המתאימה לנו .זו
הייתה פעילות מעניינת .היו אלפי עיצובים של כתובות .לאחר
חיפוש שנמשך ימים רבים מצאנו כתובה צבעונית ויפה ועליה
סימני רוחות השמיים ,צפון ,דרום ,מזרח ומערב .הרגשנו
הם הפסידו את התחלת החתונה ,כי היה עלינו להתחיל
שמאחר ושנינו אוהבים לנסוע ,הרי שכתובה זו מייצגת אותנו
בזמן כדי להספיק לפני השקיעה .אבל הילדים שלהם בסן דייגו
ואת הקשרים שלנו לחלקי העולם בהם היינו ביחד.
ראו את הטקס בזמן אמת ודיווחו להם בטלפון הנייד.
לבסוף הגיע ה  17באוקטובר .הקצנו בבוקר לגשם שוטף!
בזמן שג’ון ואשתו נסעו להביא לנו את החלות ,אן ואני
לראשונה זה  30שנה ,בניגוד לכל התחזיות .הבטנו מבעד
לחלונות באכזבה ותסכול .בכל מקרה ,כשנסענו לריץ קרלטון קיבלנו את פני יתר האורחים.
אחר הצוהריים ,החלו השמיים להתבהר .כשהגענו למלון כבר
זה היה נפלא לקבל את האורחים האהובים עלינו .פגשנו
הייתה תכלת ברקיע ,אבל עדין היו עננים .ברברה הציעה את טוני ואת אחיו ,קווין ,מדרום אפריקה ואז את שני
שנערוך את הטקס בפנים כי מזג האוויר היה מאיים משהו .אורחינו מיפאן ,ג’ין ויוקי היסה .הם לבשו בגדי חתונה יפאנים
אני דבקתי ברעיון ש”אם אלוהים רוצה שנרטב ,אז נרטב” .מסורתיים שהיו אחידים למדי .הגיעו חברים וותיקים מלימודי
כנראה שאלוהים שמע לי ,כי כמה שעות לפני הטקס השמיים
תואר ראשון ,חברים מבית הכנסת ,חברים מקליפורניה
מעל המלון היו נקיים ,והציגו לנו תמונה יפה של עננים וקרני
שמש שוקעת באופק הרחוק.
הכתובה שלנו
אן ואני נכנסנו לחדרינו במלון כדי להתכונן לטקס .שנינו
הצלחנו להוריד משקל ,כמו שהבטחנו לעצמינו אחרי הזלילה
בדרום אפריקה .הצלחתי ללבוש את הטוקסידו שבו נראיתי
“משגע” ,כפי שאן אמרה לי .בעזרתה נכנסתי לטוקסידו
והלכתי לפגוש את אדריאן ,הצלם ,ולסגור את התיאומים
האחרונים עם ברברה.
אן סירבה ללבוש שמלת חתונה מסחרית כפי שהיה מקובל
באותו זמן ,ונראתה לדבריה כאילו יצאה מ”חלף עם הרוח”.
במקום זה היא בחרה דגם ,מצאה את הבד המתאים והזמינה
אצל תופרת את שמלת הכלולות שלה .זה היה עיצוב חלק
ובעל קווים ישרים שהתאים לה בדיוק .שמחתי לבחירה שלה.
אן התלבשה מהר בשמלה .לא היו לה פרפרים בבטן
ועצבים .זה לא בשבילה .לפתע קיבלה טלפון מברברה
ששאלה היכן נמצאות החלות בשביל ארוחת הערב .שכחנו
אותן בקוטו( .אולי בכל זאת היו לה פרפרים בבטן).
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חיצי זהב של קרני השמש במיוחד לחתונה שלנו
ואפילו כמה עורכי דין ...הטובים שבהם! הזמנו קבוצה קטנה ,להשלים עכשיו .אחד היה למען מדינת קליפורניה שדרשה
וכולם היו אהובים וקרובים לליבנו.
שיהיה לנו רישיון להתחתן במדינה זו .אן ואני הלכנו לבית
בשלב זה הודיע הרב שזה הזמן לחתום על הכתובה .כפי המשפט באורנג’ לסדר את זה באוגוסט  .2004חיכינו רבע
שהסביר רבי איינשטיין ,היו לנו שני צעדים שהיינו צריכים שעה עד שקראו לנו פנימה .כשישבנו מול הפקיד שמנו לב
הטוקסידו שלי

http://arielnet.com/ref/go/4034

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

אשתי היפה – אן אריאל

http://arielnet.com/ref/go/4035
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האורחים נאספים לחזות בחתימת הכתובה
שהשיר שהתנגן ברקע היה של להקת אבבא .זה לא יכול
להיות רק צירוף מקרים! הפקיד הסכים איתנו כשהסברנו לו
את הרקע שלנו עם הלהקה הזאת.
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הרב איינשטיין מסביר את משמעות הכתובה
האורחים יצאו החוצה ותפסו את מקומותיהם מתחת
לעץ “שלנו” .הם חיכו בסבלנות לטקס שיתחיל ונהנו בינתיים
ממוזיקה של נבל וחליל .באותו זמן יצאו ארבעת הגברים שהיו
אמורים להחזיק את מוטות החופה .אלה היו חברינו היקרים
ג’ים ווייז ,סטאן סימנטס ,ג’רמי ווייז ,ובוב וויינרייט.

נתנו לרב איינשטיין את הרישיון של מדינת קליפורניה.
הוא הזמין את העדים ,ג’ון סויה שהיה השושבין שלי וברברה
ברברה וואלאס והרב הכינו את מסיבת החתונה בסדר
לנץ ,אחותה של אן ,והראה להם היכן לחתום .לאחר מכן
הנכון .קודם כל הרב הלך את החופה ,הסתובב וחיכה לנו.
אמר לאורחים שכאן מתחיל הטקס היהודי.
הוא הסביר לנוכחים את המשמעות של הכתובה .קודם ג’ון סויה ,השושבין שלי ואני הלכנו אז אל החופה .למזלי ג’ון
כל אן ואני חתמנו על הכתובה ,ואז שני העדים שלנו ,מארק החזיק את הטבעת כך שלא היה לי עם מה לשחק באצבעותיי
ניומן וברנרד קסלר ,חתמו עליה .הרב וידא שהכל נעשה כראוי העצבניות.
לבסוף הגיע זמנה של אן ללכת לחופה ,מלווה על ידי
ואז חתם בעצמו.
השלב הבא בטקס היה גילוי ההינומה .גדעון היה יכול אחיה מרשל ואחותה ברברה .בעיני היא נראתה יפהפייה
לזהות את אן בתור האישה שאיתה הוא רצה להתחתן .ואז והייתי שמח שהצעתי נישואין לאישה המדהימה הזאת.
כשהיא הגיעה לחופה בני הלוויה שלה פנו הצידה והיא
בעזרת אשת הרב ואחות הכלה ,הונחה ההינומה על פני
נעמדה מתחת לחופה לצידי .אז היא הקיפה אותי שבע פעמים.
הכלה .עכשיו אפשר להמשיך.
גדעון ואן חותמים על הכתובה תחת עיניו הבוחנות של הרב איינשטיין.
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האורחים נאספים וארבעה מחברינו מחזיקים את החופה.
http://arielnet.com/ref/go/2772

אשתו של הרב ספרה את הסיבובים ,כדי שאן לא תתבלבל מבחוץ וזהב להן במרכז .ענדתי לאן את הטבעת ואמרתי את
ותאבד את הספירה .לא היו מעידות או בעיות וההקפות הברכה המסורתית .אן ענדה לי את הטבעת וחזרה על אותה
הושלמו.
ברכה.
לאחר שהיא השלימה את שבע ההקפות ,נעמדנו שנינו
ופנינו אל הרב .הקידושין התחילו כשהרב ברך על היין ,ממנו
לגמנו אן ואני לגימות קטנות .ואז בא שלב הטבעת .היו לנו
טבעות שנעשו על ידי מישל סולומון מדרום אפריקה שגם
הכין את טבעת האירוסין .הוא היה רומנטיקן והכין את שתי
הטבעות שלנו מאותו מטיל זהב .הן היו עשויות זהב צהוב
ג’ון ואני הולכים ביחד לחופה

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הרב קרא את הכתובה בעברית ובאנגלית .לאחר הקריאה,
נתן רבי איינשטיין הזדמנות לחתן ולכלה לספר זה לזו על
אהבתם אחד לשנייה ולהפך .את הדברים שרצינו לומר כתבנו
מראש ,והראנו אותם לרב .הוא ביקש לקרוא אותם בעצמו.
מניסיונו ידע שכאשר אנשים במעמד כזה קוראים טקסט שהם
מחכה לכלה מתחת לחופה
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אחותה של אן ,ברברה ,ואחיה מרשל ,מלווים אותה אל החופה
כתבו לאהוביהם הם כמעט תמיד פורצים בבכי .לכן העדיף אפרט את כל הסיבות ,אבל יש שתיים חשובות במיוחד :הוא
לקרוא בעצמו את הדברים שכתבנו.
גורם לי לצחוק וגורם לי לחשוב.
הוא קרא לי את מה שאן כתבה:

אתה תמיד חושב ,שזה ראוי להערכה ,אבל מה שהופך

נערץ ,אהוב ,מצחיק ,אינטילגנטי ,פנטסטי ומקסים .זהו אותך למיוחד זו הדרך בה אתה מתייחס לדברים .זו לא רק
גדעון .זהו האיש שאני אוהבת .מדוע אני אוהבת אותו? לא בשיטה המובנת מאליה או הדרך המקובלת לגשת לבעיה;
אן מקיפה אותי שבע פעמים

מתחת לחופה ביחד
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הרב איינשטיין מתחיל את טקס הקידושין
http://arielnet.com/ref/go/1262

אתה לוקח בחשבון הרבה אלטרנטיבות ואז פועל על פי
ההיגיון .אתה אינטואיטיבי ,הגיוני ויצירתי .אתה זוכר שכאשר
טסת על ה  , KC 135או שביט ההקאות כמו שקראו לו
לפעמים? אתה הבנת שהציוד היקר שנאס”א סיפקו כדי
לקבוע מתי מהירות המטוס משתווה לכוח המשיכה הוא
המקור לבעיה של הרעידות הקיצוניות .ואז מצאת פתרון:
החזקת ביד עיפרון עד שהוא צף באוויר ומכאן הבנת שזו
הנקודה בה יש להתחיל את ניסוי האפס גרביטציה .ההיגיון
ניצח והטכניקה הפשוטה עבדה .אם אינך יודע את הפתרון
לבעיה מתמטית ,האינטואיציה והניסיון שלך ייכנסו לפעולה.
תמיד יהיו מתמטיקאי או פיזיקאי שיפתחו נוסחאות שיראו
שבסוף אכן צדקת .תמיד אמרת שאתה משלב כישרונות,
אבל לשם כך אתה חייב להיות פיקח כדי לדעת מה אתה
רוצה לשלב ולמי יש את הכישרון המתאים.

החלפת הטבעות
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נדודים אינם מובילים בהכרח למחשבה ,אבל אנחנו
למדנו ללא הרף בכל מקום אליו נסענו .באופן אורגינלי נסענו
לעבוד אבל תמיד צירפנו לנסיעה גם תענוג .לאחרונה אנחנו
מתרכזים בהיסטוריה ובגיאוגרפיה של כל מקום אליו אנחנו
נוסעים ומרחיבים את אופקינו כשאנחנו שם.

אין רגע דל איתך .קראתי שאנשים צוחקים כשהם נתקלים
במה שלא צפוי .אתה תמיד אומר או עושה את הלא צפוי!
אתה מספר בדיחות טיפשיות ,עושה פרצופים מצחיקים,
מספר סיפורים על מה שעובר עליך ואומר לפעמים דברים
מזעזעים .החיוך שלך והניצוץ בעיניך מדבקים .אף פעם אני
לא יודעת מה הדבר המצחיק הבא שתגיד או תעשה ,לכן אני
מופתעת והמומה כל יום מחדש .אפילו סתם הליכה בנמל
תעופה יכולה להיות מסע קומי בשבילך .יש לך הילוך כזה
מצחיק שמפתיע אותי כל פעם מחדש .אתה כל כך פיקח
תמיד אהבת ללמוד :ביומכניקה הובילה אותך למדעי שאתה יכול לעשות בדיחה מכל מצב ,זמן או מקום.
המחשב שגרמו לך לחשוב על תוכנות; פיזיולוגיה הובילה
אומרים שהצברים ,ילידי ישראל ,הם קוצניים מבחוץ
אותך לחשוב איך הגוף נע; מצלמות פילם הפכו למצלמות ורכים ומתוקים מבפנים .זה מגדיר אותך בדיוק .אתה יכול
דיגיטליות וזה הוביל לשילוב של מצלמות ,מחשבים ,מדפסות ,להיות חזק ,בטוח והחלטי .התחלנו את עסקי הביומכניקה
סורקים וצילום דיגיטלי .תמיד היית סטודנט מעמיק .עכשיו שלנו עם  5דולר ורעיון גדול! עם קסם וכריזמה ,הצלחת
אתה מותח את תחומי העניין שלך על ידי הוספת היסטוריה לשכנע חברות מפורסמות לשכור אותנו .למשל ,במחקר על
ותיאטרון! לאחר שלוש שנים בכרייס צ’ר’ץ’ ,באוניברסיטת הקול ,היה לנו כנר ידוע שניגן על הכינור שלו בחזית המשרד
אוקספורד ,התחלת לאהוב היסטוריה שכל כך מלהיבה אותך ,שלנו כשהוא לבוש בנעלי הקונצרט שלו ובבגדיו התחתונים
בלבד .במשך ניסוי שבא לבדוק אם היו פגמים במוצר ,הייתה
ואתה מוסיף את תיאטרון לונדון לרשימת הלמידה שלך!
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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לנו להקת מתעמלים שקפצו על לוחות כוח כדי למדוד את “יפהפייה בלונדינית עם מיני וגוף משגע שמנפנפת אותי
עוצמת הנחיתה .היה לנו אפילו פרויקט שבדק מוצרי היגיינה ככה?”
נשית .איך שהוא הצלחת לשכנע את נציגי החברות הספקנים
הייתי בר מזל שהוצגתי לפניך רישמית על ידי החבר
ביותר שהם יכולים להיעזר בנו כדי לשפר את המוצרים שלהם.
המשותף שלנו ,ג’ים סאלידס .הוא אמר לך“ ,זה גדעון
מצד שני אתה גם רך ורגיש .אתה בוכה בסרטים ,המשוגע” ,ואת אמרת“ ,אה ,זה גדעון המשוגע שאתה מדבר
במקומות ,במצבים ,מאנשים .יש לך יכולת לדעת מה לעשות עליו כל כך הרבה?” היה לי מזל להיות משוגע ואני עדין
במצבים קשים .אני זוכרת שפעם עמדנו בתור בשדה התעופה משוגע עליך.
לקנות כרטיסים .לפנינו עמדו חייל מחיל הים ואשתו .כשהגיע
מאז עברו  35שנים ואיזה חיים היו לנו ביחד .למדנו ביחד,
תורם לקנות כרטיס ,הסוכן לא היה מוכן לקבל ממנו צ’ק בגלל
התעודה הצבאית שהציג לו .הוא היה בדרך הביתה לפגוש את נסענו בעולם ביחד ,יצרנו ביחד ,המצאנו ביחד ,צחקנו ובכינו
אימו בטרם יישלח למשימה מעבר לים .המטוס עמד להמריא ביחד 35 .שנים ואין משהו אחד שלא עשינו ביחד .אפשר
ולא היה לו זמן לגשת לבנק להוציא מזומן .שמענו שנינו לכתוב ספר על כל הדברים שעשינו וחווינו ביחד .וזה עוד לא
את חילופי הדברים ,ואז הסתכלת עלי ואני עליך וידעת מה נגמר .אנחנו רק מתחילים עכשיו.
לעשות .פנית לסוכן והצעת לשלם עבור כרטיסו של החייל.
עכשיו 35 ,שנים אחרי ,אני אוהב אותך יותר מתמיד מכל
כולם מסביב היו המומים מהצעד שלך ,כולל סוכן הנסיעות הסיבות שגרמו לי להתאהב בך לראשונה ובגלל כל האיכויות
והחייל ואשתו .החייל היה אסיר תודה ונרגש ונתן לנו את הפנטסיות שהיו לך ועדין יש לך .כמו שכבר אמרתי ,אני אוהב
הצ’ק .מאוחר יותר התקשרנו לבנק ,ביררנו שהצ’ק אמין ,ואז אותך יותר ממה שמילים יכולות להגיד כי אין מילים לתאר
קרענו אותו.
את כל הדברים הנפלאים שהם את והם החיים הנפלאים שהיו
לפני  35שנים ,אחרי שהייתי חברה שלך לספסל הלימודים לנו ביחד.
במשך שנתיים ,פתאום נדלקה לי נורה והבנתי שאני אוהבת
יקירתי ,אני כל כך בר מזל שיש לי אותך ואני מודה
אותך .מאז אהבתי אותך בכל ליבי ומאודי .בכל יום אמרתי לך
לאלוהים שברך אותי ונתן לי לחלוק את חיי איתך.
שאני אוהבת אותך יותר מאשר אהבתי אתמול .אני לא יודעת
אני אוהב אותך ,גדעון.
איך זה אפשרי ,אבל זה כך .אתה גורם לי להיות אדם טוב
יותר .אתה מעניק לעולמי ממד של הנאה ,יצירתיות ושמחה.
למרות שהיו אלה אן ואני שהזלנו דמעות ,דווקא לרבי
ואתה נותן לי לאהוב אותך .אתה אהבתי וחיי.
איינשטיין היו קשה לקרוא את זה מבלי לבכות .זה נגע לליבנו
ואז קרא רבי איינשטיין לאן את מה שאני כתבתי לה:

שרגשותינו ומחשבתנו היו כל כך משמעותיים גם לגביו.

החתונה המשיכה עם שבע הברכות .לאחר מכן נתן לי ג’ון
ליקירתי והשותפה שלי לחיים :אן
הייתי רוצה שמילים תוכלנה להיראות בשלושה ממדים .סויה את הכוס העטופה כדי שאשבור אותה .לרגע חששתי
הממד השלישי הוא הרגש הלא נראה שאני מקווה שאוכל שלא אצליח לפגוע בכוס במדויק או שהרקיעה לא תהיה
חזקה דיה .אבל זה הצליח יפה .הכוס נשברה וכולם צעקו
לבטא כשאין לי מילים להגיד את זה.
“מזל טוב”.
מהפעם הראשונה בה ראיתי אותך במעבדה באוניברסיטת
אן ואני עזבנו את החופה והלכנו לחדר קטן שהכינו לנו,
מסצ’וסטס ,ידעתי שיש בנשמתך משהו שאי אפשר להסביר
אותו .חשתי יראת כבוד כשידעת לענות על כל השאלות חדר הייחוד .איש מאיתנו לא היה רעב .אבל היה נחמד שהיה
בסטטיסטיקה כשכל הכיתה ישבה פעורת פה .ניגשתי ושאלתי לנו רגע של שקט .אן חלצה את נעליה ועיסתה את כפות
אותך איך את יודעת את כל זה ,ואמרתי לי ללכת לספרייה רגליה .למי שרגיל ללכת בנעלי ספורט כל החיים ,עקבים
וללמוד בעצמי“ .מי זאת הנערה הזאת?” חשבתי לעצמי ,יכולים להיות מציקים למדי.
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כמה דקות אחר כך יצאנו החוצה לברך את כל חברינו
כבעל ואישה .הצטלמנו עם כול אחד בנפרד .היה הרבה אושר
באוויר.
ברברה וואלאס בישרה שהאוכל מוכן .בניגוד לסידור
השולחנות הרגיל ,בו מושיבים את האורחים סביב שולחנות
עגולים והחתן והכלה יושבים על בימה מוגבהת ,אנחנו רצינו
שכולם יישבו סביב אותו שולחן .בדרך כלל יש שולחן עגול
אחד בו יושבים אנשים שמכירים זה את זה זמן רב והם חברים
טובים ,ויש באותו שולחן שמחה וצהלה .בשולחנות האחרים
יושבים אנשים שמכירים קצת פחות אחד את השני או
שאינם מכירים בכלל ,והם חווים בעיקר שעמום אחד בחברת
השני .לא רצינו שזה יקרה אצלנו .החלטנו להפריד בעלים
מנשותיהם ,כך שכל אחד יישב ליד אנשים אחרים ותתפתח
שיחה ,יהיו סיפורים ויהיה עניין .חשבנו שאחרי עשרות שנות
נישואין ,בדרכם הביתה הזוגות יספרו אחד לשנייה (ולהפך)
על האנשים החדשים שפגשו על האירועים שחוו.

לאחר שהתיישבנו החל הרב לברך על המזון .קודם כל
נאמרה הברכה על החלה שהגיעה סוף סוף ,תודות לג’ון
וליינל .לאחר מכן השמיע הרב כמה מילים חמות עלי ועל אן
ואז התיישב לאכול .אני בטוח שהוא היה עייף ורעב אחרי יום
כזה ,ובטח חיכה כבר לשבתון שלו.
אן נעמדה להגיד כמה מילים .היא הבטיחה לאורחים
שהיא לא תאריך בדבריה .היא הודתה לכולם שבאו ,ציינה
שהדרום אפריקאים נסעו הכי הרבה כדי להגיע הנה ,ואחריהם
היפאנים .היא הסבירה שיש חברים ויש משפחה ,והשילוב הכי
טוב הוא כאשר המשפחה שלך הם החברים שלך .היא אמרה
שאנחנו מאושרים שכל משפחת החברים שלנו הגיע לחגוג
איתנו את היום החשוב הזה .היא הודתה גם לרב איינשטיין
על דחיית השבתון שלו.

אן יצרה קשר עם מישל סולומון ,הצורף ,כמה חודשים
לפני החתונה כדי להכין כמה מתנות .היא העניקה מתנות
מפרי עבודתו לאחותה ברברה ,לנעמי ג’ונסון שעזרה לה
האורחים שלנו נכנסו לחדר הסעודה ,כל אחד מצא את
בהרבה דברים ,לרובין איינשטיין ,שהייתה מעורבת בהרבה
מקומות ואת המתנה שחיכתה לו ,הספר וספל הקפה .הכנתי
פרטים הקשורים ליהדות.
קובץ מחשב עם מוזיקה שתתנגן ברקע בשיתוף עם רבים
בשבילי היא עיצבה מחזיק מפתחות עשוי מזהב צהוב
מחבריי הישראלים .השולחן היה מקושט באגרטלים קטנים
עם פרחים לפני רוב האורחים ,וכן פמוטים עם נרות .העדפנו בהיקף וזהב לבו במרכז ,כמו הטבעות שלנו .באמצע היו
פרחים מפוזרים על כל מקום בשולחן ,על פני כמה אגרטלים שלוש אותיות מזהב ,”G””,”B ,ו .”A“ -בצד השני היה כתוב
גדולים במרכז .לאחר החתונה מי שרוצה יכול לקחת את בעברית “אני אוהבת אותך” ,מתחת – הלוגו של החתונה
שלנו ,ומתחת לו התאריך העברי של החתונה.
הפרחים הביתה.
שבירת הכוס

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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עם מרשל וברברה ,האח והאחות של אן
נעמדתי כדי להודות לכולם שבאו .הזכרתי שיכולנו להזמין

נראה היה שכולם נהנים מהאוכל והיין .היה מלמול קבוע

הרבה יותר אנשים ,אבל מכיוון שעברו  35שנים ,רבים מהם של שיחות סביב השולחן .לאחר הארוחה והקינוח אורחינו
כבר לא איתנו .הסברתי על המוזיקה ואיך היא נבחרה ,וכן
הודו לנו בחיוכים על הערב המהנה ופנו לנסוע הביתה.
סיפרתי שבפינה יש מסך ועליו מוקרנות תמונות של אן ושלי
ברברה ,אן ואני התכנסנו כדי להחליט מה עושים עם
בשלבים שונים בחיינו .דבר נוסף :כאשר אתה מתחתן בשנות
ה 60לחייך ,חלק מתמונות של חייך הן בשחור לבן.

האגרטלים ,הפרחים ,הנרות והמתנות .היא הכניסה הכל
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אולם החתונה
לקופסאות ונתנו לה את המפתח למכונית שלנו כדי שצוות ויינרייט והדרום אפריקאים .היא התלהבה ,וכולנו הלכנו
המלון ,בהנחייתה ,ישימו שם את כל הדברים.
בנקודה זו החתן והכלה בדרך כלל הולכים לחדרם .אבל

להחליף לבגדי יציאה במקום בגדי חתונה.
נכנסנו לבאר מקומי לחגוג בשתייה .קבענו להיפגש בקוטו

הודעתי לאן שאנחנו יוצאים עכשיו לשתות עם חברינו בוב דה קאזה למחרת כי היינו צריכים עוד לעבוד על משהו לפני

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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החלה החסרה שהוחזרה על ידי ג’ון וליינל ,ומחזיק המפתחות שלי
זהו סיפור החתונה שלנו ,ואני מאושר היום יותר מאשר

שהם חוזרים .אחר כך הם החזירו אותנו לריץ קרלטון וחזרו
להמשיך לחגוג.
הייתי אז .אני לא יכול להסביר מדוע ההרגשה שונה ,כי חיינו
אן ואני נכנסנו לחדר היפה שלנו במלון .הייתה לנו מרפסת ביחד כל כך הרבה זמן .אבל איכשהוא להיות נשוי לאישה
עם נוף לים .יצאנו להסתכל .אני לא זוכר מה היה אחר כך .אן שאני אוהב גורם לי להיות מאושר מאד .הייתי חייב להכניס
סיפרה לי למחרת שנכנסנו פנימה ואני ישבתי על קצה המיטה
את האירוע הזה לספר כי בלי אן לא היה ספר .כשיש לך
ואמרתי “אן...,אני...כל...כך..עייף!” .ואז נפלתי אחורה על
המיטה .היא הייתה צריכה להפשיט אותי והלביש לי פיג’מה .שותפה שחולקת איתך כל חלק בחיים ,בטוב וברע ,בחולשה
אני לא זכרתי כלום .היא גם אמרה שזו הפעם הראשונה מאז ובכוח ,וכשיש לך אהבה כל כך חזקה לאורך כל הדרך – זו
ברכה ונס שמכסים על כל הדברים האחרים בחיים.
שהיא מכירה אותי שהלכתי לישון בלי לצחצח שיניים.
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אן וגדעון
 17באוקטובר 2004
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פרק  :20הפגישה המחודשת
עד היום ,ועקשנות להתמודד ולפתור כל מצב שנקרה בדרכי.
זריקות הדיסקוס וכדור הברזל שגרמו לחיי להיות מה שהם
מוצגות בתמונות בעמודים הבאים .שברתי את השיא הישראלי
וזה מה שהעניק לי כרטיס לאולימפיאדת רומא  .1960שבע
שנים של אימונים בהדסים הפכו אותי לספורטאי שהייתי אז
ושאני עדין .הן גם שנתנו לי את הדבקות במטרה שמלווה
אותי עד היום.

הייתה זו זריקת הדיסקוס החמישית ב  ,1960במוקדמות
שלפני האולימפיאדה בישראל ששינתה את חיי .היא שגרמה
להם להיות חיים של לימודים ,המצאות ,הרפתקאות מדהימות
ואהבה .ללא זריקה זו הייתי נהיה מן הסתם מורה מצוין לחינוך
גופני במכון ווינגייט ,ולא הייתי כותב את הספר הזה .מה נתן
לי את האומץ ואת האמון ואת המניע לבצע את אותה זריקה?
התשובה ,כשאני מביט עכשיו לאחור ,היא שמונה השנים
שעשיתי בהדסים .שנים אלה יצרו חברות נפלאה שהייתה
 55שנים אחר כך אני מסתכל אחורה לשנים ראשונות
מזור לעצמותיי ,אתגרים אקדמאים ,עניין וסקרנות שקיימים אלו של ילדותי וזוכר את כל האנשים שהכרתי בהדסים.
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הדיפת כדור ברזל וזריקת דיסקוס לקראת אולימפיאדת רומא  .1960שברתי את השיא הישראלי בשני הענפים.
המורים היו כמו ההורים שלנו ,והתלמידים האחרים כמו חברים מהדסים במשך השנים ,לעולם לא הייתה לנו פגישה
אחים ואחיות .היינו משפחה אך לא הכרנו בכך .הכיתה שלנו ,מחודשת של כל הכיתה.
הכיתה של  ,1958התיכה כל אחד מאיתנו למשפחה מאוחדת
תיארתי חוויות רבות מהילדות שלי בהדסים בפרקים
ומלוכדת .למרות שנסעתי לישראל פעמים רבות כדי לפגוש הראשונים .גם אחרי חמישים שנה רבים מאיתנו שמרו על
קשרים זה עם זה .האחרים נמוגו מהתודעה כמו ערפל ,לא
באופן דרמטי ,פשוט הלכו ונעלמו או ניתקו מגע .לעיתים
העץ בהדסים ויריב יושב עליו ,מוכן לקפוץ
קרובות אני זוכר את הימים ,המורים ,החברים והחוויות במשך
אותם רגעים שהמחשבות משוטטות להן ללא כיוון וריכוז .יש
לי פלאשים של מחשבות על אנשים או דברים שקרו בהדסים.
יש לי תמונות של רבים מחבריי וכמה צילומים היסטוריים.
לפתע ,אתה חווה איזו תופעה כשאתה הכי פחות מוכן.
היה זה יום ככל הימים ,כשפתאום מחשבה מקרית התגבשה
לכלל רעיון .הבנתי שמה שאני רוצה זה לארגן פגישה מחודשת
של כיתת  .1958לא רק פיקניק קטן באיזה פארק מקומי
אלא מפגש ענקי של כל הכיתה ,בהפקה שאפשר יהיה להגיש
אותה כמועמדת לאוסקר.
שוחחתי על הרעיון עם אן והיא חשבה שזה רעיון נהדר.
בילינו את השנה האחרונה בארגון החתונה שלנו ,והייתה לנו
עכשיו אמונה ביכולתנו לארגן פגישה מחודשת לכיתה שלי.
החלטנו לארגן את הפגישה המחודשת ,לשכור את הצוות
המתאים שיעזור לנו ,ולשלם את כל העלויות .היינו צריכים
מישהו כמו “מתאמת החתונות” שהייתה לנו .מישהו שיכול
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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תמונות היסטוריות מהדסים
http://arielnet.com/ref/go/1263

לארגן אירוע חגיגי בישראל ויכול לעבוד בהדרכתנו .רצינו שהגענו להדסים .כאילו כולנו נולדנו ביום בו הגענו להדסים,
שהאירוע יתקיים במלון מהודר .רצינו שכולם יבואו וכל אחד וחסינו תחת כנפיהם של רחל וירמיהו שפירא.
יוכל להביא אדם נוסף אתו ,חבר או בן זוג .לא רצינו פיקניק
הייתה מדיניות מאחורי שילובם של שלוש הקבוצות הללו
המוני שכל אחד יביא את כל המשפחה שלו .זה אמור להיות ביחד .קבוצת נשות וויצו מקנדה תכננה ביחד עם רחל וירמיהו
רק שלנו.
שפירא לספק סביבה שתעזור לכל קבוצה נפרדת של ילדים.
הערב יתחיל במפגש וברכות עם כל חברי הכיתה ובני שלושת הרקעים שהיו אמורים להתאחד ולהשתלב היו.1 :
ליוויתם .לכל אחד יהיה תג עם שמו .זה יהיה מלווה בארוחת ילדי העשירים שצריכים היו להכיר את המציאות והמאבקים
ערב משובחת .לאחר מכן נארגן תוכנית אומנותית ולאחריה לחיים של האחרים;  .2ילדים מרקע בעייתי שצריכים לגדול
נחלק ספר זיכרונות שאותו נכתוב ונדפיס מבעוד מועד.
בסביבה חיובית וללמוד שכדי להצליח צריך להתאמץ; .3
בשעה שאן ואני התחלנו לעשות את הצעדים הראשונים,
רחל וירמיהו שפירא ,הדיקנים של הדסים ,עם נציגה
נוכחתי לדעת כמה מעט ידע כל אחד מאיתנו על חייהם של
של וויצו.
האחרים לפני בואם להדסים .האם היינו צריכים ללמוד על
העבר של כל אחד מאיתנו לפני שהגיע אלינו – על זה אפשר
להתווכח .הניצולים מהשואה בוודאי לא רצו לספר איך הם
ראו את הוריהם נהרגים .הם בטח גם לא רצו לספר על התנאים
הנוראיים בהם הם חיו ועל הסכנות בימי המלחמה .הילדים
שבאו ממשפחות הרוסות ,כמוני ,לא רצו לדון בבעיות שהיו
להם בבית ,בהעדר ההורים או בקשיים שהיו להם עם ההורים.
אלה שהגיעו לשם כי הוריהם היו בממשלה או שהיו בעלי
זכויות יתר אחרות לא יכלו להבין מדוע הם צריכים לעזוב את
משפחותיהם ולהישלח למקום כמו הדסים .בגלל כל הקשיים
האלה ,מילאנו כולנו את פינו מים ולא דיברנו על חיינו לפני
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ילדים יהודים פליטי שואה שנאספו בגרמניה ,באזור שמוחזק על ידי ארה”ב
ילדים ניצולי שואה שצריכים להכיר עולם חדש ,פתוח וחופשי ,למצוא את המתאם שלנו שיארגן את המלון ואת כל
ולבנות לעצמם זהות ישראלית עצמאית .בסוף כל הילדים הסידורים ,וכן את האיש שיראיין את כל תלמידי כיתה ויכתוב
יצאו נשכרים מהשילוב הזה ,ניצולי השואה הפכו ישראלים ,את סיפורם.
הילדים מבתים הרוסים למדו להתגבר על הרקע שלהם ולהגיע
נזכרתי באחד מחבריי לכיתה ,אורי מילשטיין .בכיתה י’
לשיא יכולתם המקצועית ,והילדים של העילית למדו ענווה .הייתה לנו משימה שבועית לכתוב חיבור על נושא שהוכתב
בזמן בו היינו תלמידים בהדסים ,התרכז הקיום שלנו
בהווה ובעתיד ,אבל לא בעבר.

היינו אנשים צעירים שלא התמקדו במבט אחורה .חיינו
בהווה ובנינו את העתיד.
עכשיו ,לאחר כל השנים ,רצינו לכתוב ספר בו יסופר על
כל אחד ,מה היה הרקע שלו לפני בואו להדסים ומה הוא עשה
בשנים שלאחר מכן .הספר הזה היה כאמור מיועד לחלוקה
לכל באי הפגישה.

לנו על ידי המורה .בכל יום ראשון נבחרו באופן אקראי
שני תלמידים על ידי המורה ,והם היו אמורים לקרוא את
החיבורים שלהם לפני הכיתה .אני חישבתי בדרך כלל את
הסיכויים שיקראו דווקא לי ,והגעתי למסקנה שעדיף לקחת
סיכון ,לא לכתוב את החיבור ובמקום זה להתאמן בזריקת
דיסקוס! למרבה המזל לא נתפסתי ,ותמיד כשקראו בשמי היה
לי חיבור מוכן.

לעומת זאת ,לאורי קרה משהו אחר .יום אחד הנושא שניתן
אן ואני המשכנו לתכנן את הפגישה מביתנו בקליפורניה .לנו היה מלחמת העצמאות של ישראל ב  .1948בשבוע זה
היה ברור לנו שנצטרך במוקדם או מאוחר לנסוע לישראל ,לא כתבתי חיבור .אבל שמחתי לשמוע מה אחרים כתבו .אורי
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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קבוצת הילדים הראשונה בשערי הדסים בישראל
התקשרתי אליו מביתי בקליפורניה“ .שלום אורי ,מה
נבחר באותו יום ראשון לקרוא את החיבור שלו .זה היה חיבור
מדהים עם תאריכים ,פרטים ,וסיפורים מפתיעים מהמלחמה ,שלומך?”
כמו שלמדנו במשך הקורס .החיבור היה כל כך טוב שהמורה
“מי זה?” הוא ענה בתשובה ישראלית טיפוסית ועצבנית.
ביקש מאורי את המחברת שלו כדי לפרסם את מה שכתב
“זה גדעון אריאל ,שהיה איתך בכיתה בהדסים”.
בכל הדסים .אורי סירב .המורה התעקש ואפילו איים עליו
אורי זכר אותי מיד והתלהב מהקשר המחודש הזה .הייתה
בהורדת ציון .בסוף המורה לקח את המחברת ונדהם .כל
לנו שיחה ארוכה על העבר והווה .ואז אמרתי“ ,אורי ,אני חייב
הדפים היו חלקים .אף מילה כתובה לא הייתה שם .אורי דקלם
לעשות ספר על הילדים מהדסים .אף אחד לא יודע על העבר
את הכל בעל פה בלי לכתוב כלום .אורי  ,לא צריך לומר ,היה
שלהם ןגם לא על מה שקרה להם אחרי שעזבו את הדסים.
בצרות .הוא קיבל משימה לכתוב את הכל כמו שסיפר בכיתה,
באותם ימים היו לנו הווה ועתיד .עכשיו זה הזמן להגדיל את
או שיקבל אפס .הערכתי מאד את אורי על החיבור שלו ,עם
הידע שלנו על חברינו .התוכנית שלי היא לכתוב ספר זיכרונות
התאריכים המדויקים והשמות .לאחר שנודע לי שהוא זכר את
מיוחד על כל אחד ולמסור את הספר לכל אחד מילדי הכיתה
הכל בראש וקרא מדף חלק ,הערכתי אותו עוד יותר.
במפגישה מחודשת שאני מתכנן למאי .“ 2006
זכרתי את הסיפור הזה אחרי שנים רבות .אם יש מישהו
בהתחלה אורי חשב שזו משימה בלתי אפשרית לפרק
שיכול לעזור לי לכתוב את סיפוריהם של כל התלמידים
בהדסים ,חשבתי ,הרי שאורי מילשטיין הוא האדם המתאים זמן כל כך קצר .אבל הוא הסכים לנסות .קבענו את המחיר
ביותר למשימה .לא היה לי קשר אתו כבר  50שנה ,ולא שאשלם לו תמורת כתיבה ופרסום של ספר כזה .אמרתי שאני
היה לי מושג היכן הוא ומה הוא עושה .חברי הילל שמר ,רוצה ספר בכריכה קשה על הדפים הטובים ביותר ועם הרבה
בניגוד אלי ,על קשר עם רוב חברי הכיתה במשך השנים .הייתי תמונות .הוא אמר שזה הולך להיות יקר“ .אין בעיה “ ,אמרתי,
בטוח שהוא ימצא דרך ליצור קשר עם אורי .כשהתקשרתי “רק תכתוב לי לאן לשלוח את הצ’קים”.
לאחר זמן מה הוא התקשר ואמר שייקח לו שמונה
להילל הוא אמר לי שאורי הוא סופר מפורסם ,שהוא כתב
כבר  20ספרים שחלקם מאד פופולאריים בישראל .זו הייתה חודשים .הוא צריך לראיין את כל ילדי הכיתה וגם כמה שהיו
מוסיקה ערבה לאוזני ,כי רציתי למצוא מישהו שיכתוב את מתחתינו וכמה שהיו מעלינו .הדסים הייתה קטנה ,והיינו
סיפורי התלמידים בכיתה .עם רזומה של ספרים שיצאו לאור מושפעים גם ממי שלמד בכיתות מעלינו או מתחתינו .אורי
אין ספק שאני צריך לפנות לאורי .תוך כמה ימים קיבלתי את הציע שנכלול גם את אלה שהשפיעו עלינו מכיתות אחרות,
כולל כמה מורים .הסכמתי והוא התחיל במלאכה .קראנו
הטלפון של אורי מהילל.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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לספר “נווה מדבר של חלומות” .אפשר לראות את הספר
באנגלית ובעברית בעמוד הבא.
השם בעברית היה “על מה חלמנו”.
צעד ראשון נעשה .בשלב זה אן ואני היינו צריכים לטוס
לישראל לארגן את כל הסידורים לקראת הפגישה .הרעיון
היה להיפגש במאי  .2006מאי זה החודש המתאים .עדין לא
ממש חם ,אנשים לא יטוסו עדין לחופשת הקיץ ,וזה באמצע
בין פסח לשבועות.
זמן קצר לאחר שנחתנו בתל אביב פגשנו כמה חברים
שהיו מעוניינים לעזור לנו בארגון .לפני שנסענו לישראל
הודענו להם על כוונותינו לשכור “מתאם” לארגון המשימה.
האיש צריך כמובן להיות ישראלי ולהיות גאון בארגון מטלה
ענקית כזאת.
נווה המדבר של החלומות
http://arielnet.com/ref/go/1264

ילדי השואה מאת אורי מילשטיין
http://arielnet.com/ref/go/1265

ילדי המצוקה

http://arielnet.com/ref/go/1266

הנסיכים

http://arielnet.com/ref/go/1267

פגשנו כמה מתאמים אפשריים .אבל התרשמנו בעיקר
מאישה שהומלצה על ידי ספרא .שמה היה דליה גוטמן ,והיה
לה הרבה ניסיון בארגון פגישות כעין זו ,וכן בארגון אירועים
מכובדים למשרדים ממשלתיים .אחד מהם היה אירוע
הפרישה לגמלאות של אלוף אריאל שרון .אחת מחברותינו,
אילנה גבע ,נכחה שם וסיפרה שהיה נפלא .כמובן ,דליה
הייתה מאד מוכשרת בתחומה.
אן ואני החלטנו שדליה היא המתאימה ביותר .היא גם
הייתה מאד להוטה לבצע את המשימה .הדגשתי בפניה
שאנחנו מקבלים החלטות לגבי מה שעומד לקרות בפגישה.
היא צריכה להקשיב לכל משתתף בפגישה שיש לו הצעה,
ליידע אותנו מה היה הרעיון שלו ,ואז שלושתנו מקבלים את
ההחלטה הסופית .הפגישה הייתה רעיון שלי ,וכמו בשיר של
פרנק סינטרה ,אני עומד לעשות את זה בדרכי שלי.
למדתי שדליה גוטמן עבדה בטלוויזיה הרבה שנים לפני
שהחלה להפיק אירועים .במשך יותר מ  25שנים עסקה דליה
בהפקה ,עריכה והגשה ברשות השידור הישראלית ,כולל “קול
ישראל” .בין יתר הישגיה היא עמדה בראש תוכנית התרבות
של מבט ,הפיקה מגזין תרבות שבועי וערכה תוכניות בערוץ
אחד.
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הסרט “ילדי טהרן” עם דליה גוטמן .כמו כן הוא מלמד
באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה.
דליה הציעה שהסרט יתחיל עם קטעי ארכיון מימיה
הראשונים של הדסים ,הקטע של “אז” .בקטע של “היום”
יראיינו שני נערים ושתי נערות שלומדים בהדסים היום .בחלק
זה של הסרט ,ארבעה “ילדים” מראשוני הדסים יחזרו להדסים
ויתארו את חייהם שם .הסרט יראה שילוב של החיים שהיו לנו
בהדסים עם אלה של היום.
בהמשך לדיון על הסרט ,דיברנו גם על זהותם של
המשתתפים ואיך נאתר אותם .המטרה שלי בפגישה
המחודשת הייתה לכלול בה את כל מי שהיה איתנו בכיתה,
כולל אלה שלא סיימו איתנו את כל  8השנים.
הדסים ,המשפחה שלי

http://arielnet.com/ref/go/1036

כמפיקה פרטית היא הפיקה סרטים על ההתנתקות
מרצועת עזה והתעשייה הביטחונית של ישראל וכן סרטים
לתוכניות ליל שיש בערוץ  .2ב  ,2007שניה אחרי שהפיקה
את האירוע שלנו ,היא עשתה את הסרט “ילדי טהרן” ,הסרט
הראשון שעסק בפרק זה של ההיסטוריה היהודית.
כשנפגשנו כדי לחתום על החוזה אמרתי“ ,דליה ,יש לי
שתי בקשות בקשר לארגון הפגישה הזאת .אחת ,זה עומד
להיות המפגש הטוב ביותר שאי פעם ארגנת .השנייה ,שלא
תהיי מסוגלת לארגן בעתיד משהו טוב יותר” .היא צחקה
איתי על הרף הגבוה של הדרישות שהצבתי לה ,וכך החלה
עבודתנו המשותפת.

למזלנו ,כמה מחברי הכיתה ,כולל הילל ,אלכס ,ספרא,
אורי ,רחמים ,אלי שאבו ויוסף ,התנדבו לאתר את השמות
והכתובות של בוגרי הדסים .השליחות שלהם נשאה פרי והם
מצאו רבים ,בישראל ומחוץ לה .הם מצאו אחד שגר בפריס,
צרפת ,ואחד שהיגר לקנדה .אפילו הצליחו לאתר את אחת
הבנות שהיגרה להודו ,שינתה את שמה וגרה היום בהוואי.
בוגר אחר ,לזר ,היגר לניו ג’רזי ,ארה”ב .איש לא הצליח לאתר
אותו והניחו שהוא מת .זו הייתה הקלה לגלות שהוא חי וקיים
אחרי כל השנים האלו! עשינו כל מאמץ כדי למצוא את כולם.
רציתי שכולם יוזמנו.
הדגשתי שכל אחד מבוגרי הדסים יוכל לבוא לפגישה עם
בן לוויה אחד .זה יכול להיות בעל ,אישה ,חבר ,או כל מי
שיבחרו .זו אמורה להיות פגישה של בוגרי הדסים ,לא של
משפחותיהם המורחבות .כמו כן הדגשתי שכל אחד שמתכונן
להגיע צריך ליידע אותנו ,כדי שדליה תוכל לקבוע עם המלון
את מספר החדרים הדרושים לנו ואת מספר המנות בארוחה.

הרעיון השני שלי היה לעשות סרט על הדסים“ :אז והיום”.
מלבד התלמידים ,רציתי להזמין לפגישה גם מורים ואנשי
כשסיפרתי על כך לדליה היא התלהבה מהרעיון.
צוות שנוכל לאתר .חשבתי על הדסים לא רק כבית ספר ,אלא
היא הייתה מפיקת סרטים לפני היותה מפיקת אירועים .כמשפחה ,שיש בה אנשים צעירים ,מורים ואנשי צוות .רציתי
היא אמרה שהיא יודעת את מי לגייס לסרט זה ,יהודה קווה .שכל המשפחה תיאסף ותחגוג .היו לנו כבר הרבה שמות,
יהודה קווה הוא במאי של סרטים דוקומנטריים .במשך אך דליה הייתה בטוחה שאפשר למצוא עוד אנשים ,בזכות
הקריירה שלו בטלוויזיה הישראלית הוא ביים יותר מ  40מערכת הקשרים המיוחדת שהישראלים מקיימים זה עם זה.
סרטים דוקומנטריים על הפוליטיקה הישראלית ,על הסכסוך
אחת מההחלטות הראשונות שדליה ביקשה שנקבל
הישראלי ערבי ,היסטוריה יהודית ,וכן על אומנים ישראלים ,הייתה בקשר לזהותו של מנהל הטקס .היא אמרה שבאירוע
משוררים ופזמונאים .כבמאי עצמאי הוא היה שותף ליצירת כזה חייבת להיות דמות חזקה ומנהיגה שתנהל את הטקס.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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דני דסה

http://arielnet.com/ref/go/1268

ולהזמין את המלון שיארח את האירוע .הבחירה הראשונה
אם לא זה יהיה אירוע “חופשי לכולם” עם מאבק תחרותי
של אינטרסנטים שמבקשים להשתלט .דליה המליצה על חיים שלי הייתה דן אקדיה הרצליה .הוא ממוקם על מצוק מעל הים
קינן .הוא למד שנה או שנתיים מתחתינו בהדסים .דליה עבדה התיכון מול הרצליה.
אתו לעיתים קרובות ולדעתה הוא בדיוק האדם המתאים .כדי
הרצליה התפתחה להיות ביתם של יזמי הייטק שהפכו את
להיות מנהל הטקס צריך לדעת איל לשלוט על הזרימה של
ישראל למפורסמת .כמה צעדים מהמלון לוקח אותך שביל
האירוע ,מתי לשחרר ,מתי להקשיח ,ואיך לנווט בין המטלות
לחוף ים שקט שנראה כאילו אין לו סוף .חוף הים החולי של
הללו כך שכולם יהיו מרוצים .בלי יכולת זו לשפוט את המצב
הרצליה נראה מתאים במיוחד לאמבטיית שמש או לשחייה
ולפעול בהתאם ,יכולה להיות לנו פגישה מבולגנת וחסרת
מרעננת במי הים התיכון החמימים .המלון עצמו מצויד
סדר .אני הסכמתי מיד .לא רק שאנחנו צריכים מנהל טקס,
אלא אני גם לא הייתי מוכן לשחק את “האיש הרע” כאשר במתקנים שמאפשרים כינוסים של משלחות וקבוצות גדולות
מישהו רוצה לדבר יותר מהזמן שקיבל או קיבלה ,או לשנות בלי לעזוב את המקום.
בנוסף ,לא רחוק מהמלון נמצאת המרינה של הרצליה,
את התוכנית באיזו דרך .דליה אמרה שהיא תשתדל להבטיח
שחיים אכן יוכל לקבל עליו את התפקיד.
שהיא מרכז הבידור של העיר .ב 1995הוכרזה המרינה כנמל
הכנו תוכנית טובה ,לדעתי ,כדי שהפגישה תהיה ריאלית .בינלאומי והפכה למרינה הגדולה באגן הים התיכון .היא
אירחה הרבה אירועי ספורט ימיים לאומים ובינלאומיים.
הצעד הבא היה לבחור
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נוף המלון עם הפטיו שיועד לפגישה המחודשת שלנו
בנקודה זו השלמנו כבר את רוב המשימות לקראת
סביב המרינה נמצאות מסעדות מזמינות ,ברים והרבה חנויות
בוטיק .יש גם קניון שמתמחה באופנה ועזרים.
הפגישה .אורי ואני נפגשנו כמה פעמים ודנו בצורה הסופית
למטרה שלנו ,אקדיה הייתה המקום המושלם .המלון של הספר .קבענו להישאר בקשר כדי להבטיח שהספרים
קרוב לתל אביב אבל לא קרוב מדי .יש בו את כל המתקנים יודפסו בזמן על מנת שנוכל לחלק אותם לבאי הפגישה.
שאנחנו צריכים לאירוע בסדר גודל כזה ,חדרי מלון ואוכל
לדליה ולי הייתה רשימה של דברים להשלים .כדי לשמור
נהדר.
על קשר ולפתור בעיות במהירות החלטנו שנתקשר בסקייפ .זו
דליה ,אן ואני נפגשנו עם מנהל צוות הכנסים של המלון .הייתה דרך מהירה ונוחה יותר לדבר ,לשאול שאלות ,להראות
הסברנו את הצרכים של האירוע שלנו .הוא הראה לנו את
תמונות ודיאגרמות על מסך המחשב .זה חסך ממני את הצורך
האפשרויות לקבוצה בגודל של הקבוצה שלנו .בחרנו את
לטוס לישראל עוד הרבה פעמים.
הפטיו כמקום לקבלת הפנים ,את חדר האוכל הפנימי כמזנון
אחת מהמשימות שהטלתי על עצמי הייתה לאסוף כמה
לארוחת הערב ,ואולם פנימי גדול עם במה מוגבהת נבחר
כמקום למפגש ולתוכנית אומנותית אחרי ארוחת הערב .שיותר תמונות .אפשר לשלב אותן בספר שאורי יכתוב או
תכננו שהאירוע ייארך מ  4אחה”צ עד  1בלילה .כולם העריכו שדליה אולי תרצה להשתמש בהן בדרכים אחרות .לא רק
שזה יהיה מספיק זמן .אני מניח שהם שכחו שיהיו שם  200תמונות שלי ,אלא תמונות שכל אחד מחברי הכיתה אולי
ישראלים שלא ראו זה את זה  50שנה!
שמר אצלו.
הנושא הבא שצריך היה להחליט לגביו הוא האוכל.
המנהל הראה לנו כמה תפריטים אפשריים וציין את המחיר.
לאחר הקשבת מדוקדקת שאלתי לגבי האוכל שמוגש במסעדה
שלהם .האיש אמר שהוא טוב יותר וכצפוי ,עולה יותר .אמרתי
שאני רוצה אוכל זהה לזה שהם מגישים במסעדה הטובה
ביותר שלהם ,או אפילו טוב יותר .המנהל אמר שהמחיר
החודשים עברו מהר משיכולתי לדמיין .היה עלי לטוס
במקרה כזה יהיה גבוה מהרגיל .הסברתי לו שהפגישה הזאת
היא משהו גבוה מהרגיל ,ואני רוצה אוכל בהתאם ,לא חשוב לישראל כמה פעמים כדי לקחת חלק בסרט “הדסים :אז
והיום”“ .ארבעת הילדים” היו הילל ואני ,הבנים ,ונורית
כמה שיעלה.
לאחר שחזרנו לקליפורניה התקשרתי למורי הוותיק דני
דסה וסיפרתי לו על מקום ותאריך המפגש .אמרתי לו שכל
מי שסיפרתי לו על הפגישה ביקש ממני להבטיח שדני דסה
יבוא גם! הוא הבטיח לי שהוא יבוא עם אשתו ג’ודי ,ואפילו
יישארו במלון אקדיה.
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ואיריס ,הבנות .כאשר הלכנו בהדסים ודיברנו על ימינו שם,
נזכרים באנשים ובאירועים ,צחקנו ובכינו בהיסטריה ,לסירוגין.
הגיע חודש מאי ואן ואני טסנו שוב לישראל .נרשמנו
במלון והתקשרנו מיד לדליה .הייתה לה רשימה של דברים
שהיא הייתה צריכה לדון איתנו עליהם ,לסגור פינות לקראת
יום הפגישה .נפגשנו לארוחת ערב .הסכמתי עם רוב הדברים
שהציעה .אחרי הכל ,היא עסקה בכל מה שקשור לפגישה
זו כבר  7חודשים .אני יודע כמה זה מסובך ,כי לעבוד עם
ישראלים זה כמו להפוך חתולים לחיות עדר.
המורה והחבר שלנו ,דני דסה ,הגיע לישראל יום אחרי
שנחתנו .הוא ואשתו התגוררו באקדיה .קבענו להיפגש
לארוחת בוקר במסעדה סמוכה שמגישה אוכל ישראלי
משובח .תמונה שלהם מופיעה באחד מהעמודים הבאים.
כשישבתי בשולחן מול דני ,פעם נוספת בישראל ,חוויתי
גלים של ריגושים מהעבר שלי עם דני בהדסים .כמובן שגם
התרגשתי לקראת הפגישה הצפויה .הפעם הקודמת בה היינו
הוא ואני ביחד הייתה כשישבנו מול הים התיכון ב .1956
הגיע ה  20לחודש מאי .לא יכולתי להאמין שהפגישה
אמורה לחול עוד כמה שעות .כל התוכניות הושלמו .עוד מעט
אראה חברים ומורים ונחגוג את התקופה החשובה ביותר
בחיים של רבים מאיתנו .הייתי עצבני .אני אפילו לא זוכר
ששמתי על עצמי את הטוקסידו ושאן סידרה לי את העניבה.
הכל היה מעורפל אצלי עד שהגענו למלון לפני הגעת חברינו
ואורחינו.
צילומים היסטוריים מהדסים
http://arielnet.com/ref/go/2783

שעה לפני תחילת הפגישה
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כיתת הדסים 1958

http://arielnet.com/ref/go/4037

מרגע זה ,הפגישה המחודשת הייתה חוויה פנטסטית
ששילבה את רעננות נעורינו עם חכמת הבגרות שלנו היום.
כיתת  1958החלה להופיע .בהתחלה בודדים ואחר כך
בשיטפון .הצעד הראשון לכל מי שבא היה להירשם ולקבל
את התוכנית של הערב כששמו מוטבע עליה .לחברי הכיתה
הייתה הטבעה בצבע שונה.

חי בישראל או שהוא הגיע מאיזו פינה מרוחקת על הכדור,
המפגש תמיד גרם להתרגשות עצומה .הפטיו בו נערכה קבלת
הפנים המה מאנשים נלהבים ונרגשים .דליה עשתה חשבון
שכל החלק הזה של המפגש צריך לקחת בין שעה לשעה וחצי.
לאחר מכן היינו אמורים ללכת לארוחת ערב.

הגיע זמן ארוחת הערב .לאחר שלושה ניסיונות של צוות
השמחה וההתרגשות של ה”ילדים” הייתה בלתי רגילה .המלון לקרוא לחברים לשבת לאכול ,פנתה דליה לאן בפניקה!
חיוכים ,צהלות שמחה ,הלם ההכרות ,כל טווח הרגשות עלה היא הייתה זקוקה לעזרה כדי לגרום לאנשים להיכנס לאכול
והתפרץ עם כל אדם חדש שהגיע .זה לא משנה אם האדם כל עוד האוכל הטעים מחכה על השולחנות ,והיה לה הלוח
זמנים שצריך לעמוד בו .אם נכשלנו כל כך בלוח הזמנים,
דני דסה ואשתו ג’ודי במסעדת טרסה בהרצליה
כנראה שלא נוכל להשלים את כל התוכנית.
זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של דליה ושל
המלון שישראלים לא רצו לאוכל ברגע שניתנה להם הזדמנות.
לא רק שהם לא מיהרו לאוכל ,הם אפילו התעלמו מהזמנות
חוזרות ונשנות לבוא לארוחה.
דליה ,אן ואני הסתובבנו בין האורחים וניסינו לשכנע אותם
ללכת לחדר האוכל .לאחר שכמה מהם נעתרו ,כבר היה קל
יותר להנהיג את היתר בעקבותיהם .כמובן שהשיחות נמשכו
ללא הרף גם בזמן האוכל .האוכל היה מצוין וזכה לשבחים
רבים .הייתה נהירה למזנון למלא את הצלחות שוב ושוב.
לאחר הארוחה נכנסה הקבוצה לאולם בו הכנו את
התוכנית האומנותית.
הערב התחיל בהכרות עם מנהל הטקס ,חיים קינן .הוא
היה כאמור תלמיד בהדסים כמה כיתות מתחתינו .הוא
התחיל בבקשה לכבות טלפונים סלולריים ,מה שכמובן עדין
לא הומצא בשנות ה  .50אחר כך אמר שיש טישו בכל מיני
נקודות באולם ,כי כולם יזדקקו לזה לפחות פעם אחת במשך
הערב.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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חוויה פנטסטית שמשלבת רעננות נעורים עם חוכמת המבוגרים
http://arielnet.com/ref/go/1287

חיים קינן אמר שהוא דחה לפחות שלוש פעמים את
ההצעה לנהל את הטקס“ .למה שאעשה זאת?” שאל את
דליה“ .הם היו מבוגרים ונראו כל כך יותר גדולים ממני .לא
הייתי אף פעם אחד מהם ,לא בחברה ,לא בלימודים ולא
בספורט .מה זה בכלל נוגע לי?”

בהנחייתו של חיים החלה התוכנית בהצגת סרט על הדסים
עם הילל ,איריס ,נורית ,מרים סידרנסקי ואני .צחקנו ובכינו
ביחד בסרט וגם עכשיו ,בפגישה .חלק מהקטעים על הדסים
בשנים הראשונות צולמו ממש על ידי הבמאי המפורסם
סטיבן שפילברג .קטעים אלה אותרו על ידי דליה ויהודה קווה
בארכיון הסרטים הישראלי.

אבל אז התחלתי לחשוב על הדסים כבית ספר וכמקום
הייתי מופתע במיוחד למצוא שיש קשר בין מיסטר
מיוחד לילדים .נוכחתי לדעת שמי שיצא מכיתת  1958הפך
עם השנים למנהיג בתחומו :בעסקים ,בצבא ,בממשלה ,שפילברג ,הדסים והכיתה שלנו.
כשנגמר הסרט קרא חיים לבמה את שבח ווייס .למרות
בחינוך ,ברפואה ,וכו’ .הם הגיעו להישגים אלה בגלל בית
הספר והסביבה בהדסים שנתנו להם כלים להאמין בעצמם שהוא למד שנתיים מעלינו ,הוא השאיר עלי באופן אישי
ולנסות שוב ושוב עד להצלחה .חיים אמר שגם הוא הלך לפי
עד כמה רחוק הגענו?
http://arielnet.com/ref/go/1288
מסורת זו והבין שהוא רוצה להיות חלק מהחגיגה של הכיתה
הזאת ובית הספר הזה.
וויצו הדסים ,כפר נוער

http://arielnet.com/ref/go/1289
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הילל (צ’ילי) ואיריס ,מבקרים בעבר
http://arielnet.com/ref/go/1290

חיים קינן עם שבח ווייס ,בעבר יושב ראש הכנסת

חיים שאל את שבח מה היה הדבר הכי חשוב בהדסים.
רושם חזק .כשדני דסה עבד עם שבח על זריקת הדיסקוס .אני
כל כך נכבשתי על ידי האירוע ששאלתי אם אני יכול להחזיר התשובה הייתה“ ,הכל” .הוא למד לכבד ולא לשנוא ,להכיר
את הדיסקוס אחרי הזריקה.
בטעויות וללמוד מהן ,ושזה אפשרי לעשות שגיאות במנהיגות
שבח גם היה מקור ההשראה שלי בהרמת משקולות כי אבל לתקן אותן אחר כך בלי שנאה .הצלחותיו כמורה ,כמנהיג
הוא היה יחסית בחור קטן אבל מאד חזק .הוא יכול היה לשאת
מחברת הדסים של גילה ()2006
על גבו שניים או שלושה ילדים גדולים ממנו בלי בעיות .איש
http://arielnet.com/ref/go/1291
לא ידע על העבר שלו באותו זמן .עכשיו ,בפגישה זו ,תיאר
שבח איך הגיע להדסים.
הוא נולד בפולין ב  ,1935וניצל על ידי פרטיזנים במהלך
הכיבוש הגרמני של פולין .לאחר ששרד את השואה ,תאר
שבח איך הובא עם ילדים נוספים לאיטליה ,שם שהה באחוזה
מפוארת שרישמית הייתה שייכת להרמן גרינג .בין מאות
הילדים היתומים ששהו באחוזה ,היה שבח אחד משמונה
שזכו בהגרלה לקבלת דרכון לפלשתינה שנשלטה אז על ידי
הבריטים .הוא ושבעת האחרים הועלו על אוניה שהביאה
אותם לפלשתינה ומשם להדסים .לפני בואם לישראל החליטו
שמונת הילדים לא לספר לאף אחד מה קרה להם באירופה.
לכל אחד מהם היה עתיד ,לאף אחד לא היה עבר .ב 1962
כשישראל הביאה למשפט את אדולף אייכמן ,למד שבח
לראשונה מה קרה באירופה .עד אז הוא חי בהדסים ,מתעלם
מהקטסטרופות שקרו באירופה במלחמת העולם השנייה.
שבח היה בקבוצת הילדים שהתאמנו בריצה עם דני דסה.
לאן הם רצו? אף אחד לא יודע ,אבל כשדני וגדעון התחילו
לרוץ  8ק”מ בדיונות החול ,האחרים רצו כמוהם ,בעיקר כדי
לרוץ עם דני.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מופיעים בפגישה המחודשת וראיון עם אחד המורים על ידי חיים קינן
פוליטי וכיושב ראש הכנסת ,נובעות מהחיים שלו עם המורים,
המנהיגים והתלמידים של הדסים .הערתו האחרונה הייתה
שכל ילד שהגיע להדסים ,ניצול שואה ,בן למשפחה הרוסה,
או מהעילית היה מקרה אסון .אבל הדסים עשתה מכולם
אנשים שלמים ובריאים.
לאחר הראיון עם שבח המשיכה התוכנית עם קטע מוזיקלי.
הנגנים היו גיל אלדמע על הפסנתר ,ושלום גרשטיין באקורדיון.
גיל אלדמע היה מלחין ומנצח ישראלי מפורסם ,אבל לפני
הצלחה זו הוא לימד מוזיקה בהדסים .במשך שנים רבות הוא
שיתף פעולה עם דני דסה ,שהיה אחראי על הכוריאוגרפיה,
ושניהם יצרו הרבה ריקודים ישראלים חדשים .שני המוזיקאים
נגנו כמה משיריהם והקהל הצטרף בשירה בציבור.

שלנו באותו זמן .זה היה כיף לכל אחד מאיתנו לראות את
עצמו במשחקי בספורט ,בטיפוס על סלעים מחוץ לבית הספר
ובאירועים אחרים .בנוסף ,תלמידה אחרת ,גילה ,הציגה
מחברת שתיארה כל אחד מהכיתה.
חיים קרא אז לדני דסה לבמה .דני לא ציפה לזה והיה קצת
נבוך כשעלה על הבמה .הוא אמר לחיים שהוא מעדיף לדבר
ברגליו הרוקדות ולא בשפתיו .בכל מקרה ,הוא ענה לשאלות
של חיים ואחר כך קרא לאשתו להצטרף אליו .השניים הציגו
את אחד הריקודים הישראלים שהוא יצר .לאחר מכן קרא
לארבעה מהכיתה ,הילל ואשתו ,תלמה ,ואבי ואשתו ,והם
הופיעו באחד מריקודיו האחרים של דני .ריקודים היו היבט
חשוב בהדסים ,הרבה בזכות דני דסה.

המורה הבא שחיים הזמין היה אבינועם קפלן ,המורה שלנו
לאחר השירה ,אחת מחברות הכיתה ,ספרא ,הקרינה
שקופיות שהציגו את הדסים כפי שנראתה כאשר היינו לביולוגיה .אבינועם היה והמשיך כל חייו להיות משוגע לטבע.
תלמידים .בנוסף היא כללה גם צילומים רבים של הכיתה הוא היה פעיל למען הסביבה לפני שהמונח הזה היה קיים.
דני דסה וגילה אלמגור ,כותבת ושחקנית תיאטרון וקולנוע
http://arielnet.com/ref/go/2782
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חותמים על הספר “נווה מדבר של חלומות ,האגדה של הדסים”

http://arielnet.com/ref/go/1293

למשל ,הרשויות המוניציפליות תכננו לסלול כביש בין חיפה
לתל אביב לאורך החוף .אבינועם וקבוצה מתלמידיו הלכו
לקטע חוף בתולי שעליו היה הכביש אמור לעבור ,והוציאו
בזהירות פקעות ובצלים של מיני צמחים נדירים שהם פחדו
שייפגעו על ידי עבודות הסלילה .הם הצילו כך הרבה צמחים.
לאחר מכן אבינועם וקבוצה שאורגנה על ידיד תלמה,
אשתו של הילל ,שרו שיר מקורי .המילים נכתבו על ידי חיים
קינן והלחן על ידי גיל אלדמע .זה היה שיר יפה ומיוחד וכולם
בקהל העריכו אותו.
הדוברת הבאה הייתה אן ,אשתי .הייתי המום כאשר היא
שאלה אם היא יכולה להוסיף כמה הערות במפגש זה ,מאחר
שבדרך כלל היא נמנעת ככל האפשר מלדבר לפני קהל .כמובן
שאמרתי כן ,והייתי מאושר לראותה עולה על הבמה .היא
דיברה אנגלית ,אבל רוב הקהל הבין.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הנאום שלה היה קצת מצחיק כי היא הזכירה להם כמה
סיפורים שהיא שמעה ממני במשך השנים .רוב הסיפורים
היו אפיזודות שכללו אותי ,אבל כל הקהל זכר את האירועים
המזעזעים האלה .היא גם הזכירה שכל הסיפורים על המעשים
שלא ייעשו נעשו על ידי בנים .מסקנתה הייתה שהבנות היו
מושלמות או שהיו חכמות דיין כדי לא להיתפס .הדברים שלה
היו משעשעים למדי לחברי כיתתי ,כי אף אחד אחר באותו
ערב לא דיבר על מעשים לא ראויים שעשינו .ועשינו הרבה.
הדברים שלה שפכו אור כיצד “אחרים” ,שלא מהכיתה,
רואים ומעריכים את הייחודיות והלכידות של כיתת .1958
היא ראתה בנו קבוצה של אנשים מדהימים .אבל בכל מקרה,
גם מי שנשוי למישהו מהכיתה הוא עדין לא “בתוך” הכיתה.
אנחנו“ ,האחרים” יכולים רק להביט בקנאה ובהערצה
בקשרים המיוחדים שנוצרו בתוך הכיתה .הייתי גאה בה
באותו יום ,כשם שאני גאה בה תמיד.
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לפני שחיים קרא לי לבמה ,הוא הודה לוויצו ,שהוא ארגון אחד מילדי הכיתה גאה להיות בוגר הדסים ,ושכולנו הגענו
נשים קנדיות שיצרו וייסדו את הדסים .בלעדיהן ,רבים מאיתנו להישגים מרשימים בחיינו .שיטת חינוך יצירתית זו של דו שיח
היו סובלים רבות ולא הופכים להיות חברים מועילים ותורמים ואהבה לתלמידים יוצרת אנשים שלמים ובריאים שתורמים
לקהילה ,כמו שאנחנו עכשיו.
רבות לארצם ולמשפחתם.
ואז קרא לי חיים לבמה .כמובן שהייתי מאד נרגש .ניסיתי
לגבי ,המפגש סגר מעגל של  360מעלות של חיי שלי.
להסביר שהדסים ,על כל המורים ,התלמידים ,ההתנסות
התחלתי את המעגל בהדסים שהניחה את היסודות שלי.
והלימודים הם שעשו אותי לאדם המצליח שאני היום .החיים
השלמתי את המעגל בפגישה מחודשת בהדסים כי היא הייתה
היו רכבת הרים לכל אחד מאיתנו ,לפני ואחרי הדסים .אבל
השיעורים והחברות שחווינו בגן העדן הזה של הילדות – הם הסיבה שכל כך הצלחתי בחיי .אני יודע שיתר חברי כיתתי
משהו שאין לו תחליף .כל חיי הבוגרים זכרתי את המקום מרגישים אותו דבר.
והאנשים .כל חיי היה לי חלום שכולנו נתאחד ונפגש עוד פעם
יותר משישים שנים עברו מאז שמונת הילדים ניצולי
אחת .שאיפה זו באה לידי מימוש בפגישה המחודשת עכשיו .השואה הראשונים הגיעו להדסים .פרויקט הדסים הצליח
אני מודה לאנשים שבאו לאירוע מיוחד זה ,ואחרי שייתם בעיקר תודות לרעיון הקיצוני ,המסובך ולפעמים הכאוטי:
השיר האחרון כל אחד מוזמן לקבל את הספר שנכתב על ידי “דיאלוג יצירתי” .תפיסת העולם ניתנה למקימי הדסים,
אורי ועל ידי.
רחל וירמיהו שפירא ,על ידי שווייב ,בובר ויהושע מרגולין.
כשגמרתי לדבר הופיעה ישראלית מפורסמת נוספת ,גילה
“דיאלוג יצירתי” פירושו שלימוד וחיים אינם יכולים להיעשות
אלמגור .היא הגיעה עם בן דודה אשר .אשר היה אחד מחברי
בעל פה ,אלא על ידי שאלה תמידית של שאלות ,ואינטגרציה
הכיתה ,גילה הייתה בת דודתו הצעירה והייתה לה קריירה
של רעיונות של אחרים עם הרעיונות שלנו .היכולת של רחל
ארוכה ומפוארת בתיאטרון ובקולנוע.
וירמיהו לגבש תפיסת עולם זו לצורה ממוסדת הייתה עמוד
הייתי מופתע כאשר ,ברגע זה ,חברי הכיתה שלי העניקו
לי לוחית “תודה רבה” .המסר היה הוקרה לרעיון ולביצוע התווך של הדסים .הם הצליחו במקום בו אחרים היו נכשלים
הפנטסטי של הפגישה המחודשת .אן ואני עשינו ככל יכולתנו כי הם לקחו את מוריהם הפילוסופיים ברצינות ובאופן קריטי
לארגן את המקום הטוב ביותר ,האוכל הטעים ביותר ,ולכתוב והעניקו צורה אוטנטית למשנתם.
את ספר הזיכרונות שילווה את כולנו כאוצר .הרגשתי שהלוחית
הרעיון של וויצו למנות שני מנהלים להדסים ,והיכולות
והתשואות באו מהלב כתודה על השקעה זו.
של מנהיגים אלה ליצור דיאלוג יצירתי ביניהם .היו תנאי
אני בישרתי שהתוכנית הושלמה .הזכרתי שבחלק האחורי
של האולם מחלקים את הספר של אורי ושלי .הקהל קם על
רגליו ,מחא כפיים בהתלהבות ופנה לקבל את הספרים.

קבוצה מדהימה זו של חברי הכיתה הישראלית הזאת שלי
ממשיכה להפתיע את כולם .זה היה הרבה אחרי הזמן שהמלון
הקציב לנו ורוב האנשים עדין היו שקועים בשיחות וחתמו כל
אחד על ספר הזיכרונות של רעהו.

הכרחי להצלחת הניסוי שנקרא הדסים .רחל וירמיהו בחרו
מורים חסרי ניסיון .הם האמינו שמורים מנוסים יבואו עם
תפיסת העולם המובנית שלהם ויהרסו את תפיסת העולם
שהם רצו ללכת לפיה .הדסים היה מקום למידה לתלמידים
ולמורים כאחד.

הפגישה המחודשת הייתה תודתי לחבריי ומוריי ולארצי.
כולם לימדו אותי להסתכן ,להשקיע ,ולהמשיך לצמוח.
לבסוף ,דרש צוות המלון שנעזוב כי הם צריכים לנקות את
עקרונות אלה לא רק כיוונו את חיי אלא גם היו מקור אושרי.
המקום וגם להם מגיע ללכת לישון מתישהו!
בעוד אנחנו מרחפים מעל האדמה בחזרה לביתנו שטוף
יומיים אחר כך אן ואני התרווחנו בכורסאות המטוס
שייקח אותנו בדרך הארוכה הביתה לקליפורניה .שנינו השמש בקליפורניה ולעבודתנו ,הרגשתי תחושה של מלאות
הסכמנו שהמפגש היה הצלחה יוצאת מן הכלל .חשבתי שכל ושמחה .הרגשתי שאני מוכן לאתגר הבא של חיי.
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פרק  :21קשר הכליות
אחד הדברים שאן ואני אוהבים לעשות זה לנסוע .ב
 30השנים האחרונות היינו כמעט בכל מקום בעולם .בכל
מקום שהגענו אליו ניסינו ללמוד עליו ככל האפשר .אנחנו לא
הטיפוסים של שיט בטיול מאורגן באוניית פאר ואכילה בלתי

אן גילתה ששירותי התיירות של אוניברסיטת סטנפורד
מציעים סיור לפטגוניה ,וזה נראה מעניין .פטגוניה היא יעד
חדש עבורנו .טיילנו כבר בעבר עם סטנפורד והם התאימו
בדיוק לסוג הטיולים שאנחנו מחפשים.

הם בוחרים מקומות מעניינים ,מעסיקים מורים ומדריכים
פוסקת  24שעות ביממה .אנחנו יותר פעילים מבחינה פיזית
מעולים ,מוצאים את המלונות המתאימים במקומות אקזוטיים
ואוהבים ללמוד כל הזמן.
ודואגים לכל הנחוץ .אז בפברואר  2014טסנו מלוס אנג’לס
לבואנוס איירס ,ארגנטינה ,היכן שהטיול אמור להתחיל.
בדרך כלל ,אנחנו מעדיפים להגיע ליעד כמה ימים לפני
שהטיול מתחיל .זה מאפשר לנו להחלים מהג’ט לג ,כי אן
מושפעת מזה נוראות .כשהיינו בבואנוס איירס הייתה לנו
הזדמנות לפגוש חבר וותיק שלנו ,ד”ר ביל לייץ’ .ביל והחברה
שלו לקחו אותנו לסיבוב ברחבי העיר ועזרו לנו לדגום את
המקומות עם האוכל הטוב ביותר .כשהגיע הזמן לעזוב נפרדנו
והבטחנו להיפגש שוב במהרה.
פטגוניה הוא אזור מיושב בדלילות שנמצא בחלק הדרומי
ביותר של דרום אמריקה ,והוא מתחלק בין ארגנטינה וצ’ילי.
באזור נמצא החלק הדרומי ביותר של רכס האנדים וכן
מדבריות ,ערבות ומישורי עשב .לפטגוניה יש שני חופים,
אחד שפונה לאוקיינוס האטלנטי והשני לאוקיינוס השקט.
מבואנוס איירס טסנו לעיר ארגנטינאית בשם יושויה.
שם עלינו על הספינה שתלווה אותנו“ ,סטלה אוסטרליס”
(כוכב הדרום) .הספינה לקחה אותנו לפונטה ארנה בצ’ילי
דרך תעלת בייגל .תעלה זו קרויה על שם הספינה בייגל ,שבה
הפליג צ’ארלס דארווין במסעו בין השנים .-1836 1831
עברנו בכמה מקומות נפלאים ,בין היתר ראינו את קייפ הורן,
הקצה הדרומי ביותר של אמריקה הדרומית .הפלגנו דרך

544

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

קרחון אגילה ,צ’ילי ,פברואר 2004
http://arielnet.com/ref/go/1294
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 קרפרפ רשק  21:קרפ

תעלת מגדלנה ל-דה אגוסטיני סאונד ,הממוקמת בלב הרי
דארווין ,שם ירדנו לחוף להביט מקרוב על קרחון אגילה.
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מפורסמים .במשך יום שלם ערך לי ד”ר בהטיה מבחנים קרדיו
ווסקולרים .התוצאות היו שיש לי מערכת קרדיו ווסקולרית
מצוינת ,חוץ מהבעיה הישנה של פרפור החדרים שמלווה
אותי כבר  30שנה .הוא אמר שמצבי הבריאותי טוב מאד
בשביל אדם בגילי .חזרנו ,אן ואני לקוטו בהרגשה מרוממת.

עגנו באי נוסף ,לא מיושב על ידי אנשים ,אך הוא היה
בית למושבה מקסימה של פינגווינים מהמין מגלן .יכולנו
להלך בשבילים ,כל עוד אנחנו מכבדים את תנועת הפינגווינים
שחוצים אותנו בדרכם מהים אל הקינים שלהם ובחזרה  .היה
לאחר כמה ימים הלכתי כהרגלי למכון הכושר .בעודי על
קר באופן קיצוני ,לפחות לבני אדם.
ההליכון צלצל הטלפון .זו הייתה אן .עניתי“ :כן ,יקירתי ,מה
בכל מקרה ,הפינגווינים לא התייחסו יותר מדי לאנשים קורה?” היא אמרה שד”ר בהטיה התקשר ואמר שאני מוכרח
הקפואים שהביטו בהם כשהם עוסקים בענייניהם .הם היו להתחיל דיאליזה מיד ,כי רמת הקראטינין בדם שלי הייתה
ממש חמודים והיה כיף לראותם בסביבתם הטבעית.
 5.6מ”ג/ד”ל! (מיליגרם לדציליטר).
המשכנו בספינה ובאוטובוס עד שהגענו למחוז חפצינו,
אן ואני היינו בשוק ,מופתעים ,מבולבלים ,ובעיקר בורים
הפארק הלאומי טורוס דל פאין .מול המלון שלנו היה אגם לגמרי לגבי מה זה רמת הקראטינין בדם ,ומה זה מעיד על
גדול ובמרחק נראו הרים יפהפיים .להשלמת התמונה הייתה בריאותי .לא הרגשתי קושי מיוחד בריצה על ההליכון או
גם השתקפות יפה של ההרים והשמיים במי האגם .צבעי בתרגילים אחרים שעשיתי .אם ד”ר שפירו לא היה ממליץ לי
השמיים ובעקבותיהם צבעי ההשתקפות באגם השתנו ללא לראות קרדיולוג ,לא היה עולה על דעתי ללכת לראות איזה
הרף עם תנועתה של השמש בשמיים.
רופא שהוא .אבל הבדיקה שעשיתי אצל ד”ר בהטיה הראתה
בתוכנית שלנו היו שלושה ימים במקום זה ,כולל טיולים שיש לי בעיות בכליות.
ארוכים ברגל ומסעות ברכיבה על סוסים .אן ואני בחרנו
התחלתי מיד לחפש חומר על קראטינין והקשר שלו
מסלולים שלווים ,שכללו הליכה לאורך חופי האגם .באחד
לתפקוד הכליות .קראטינין הוא חומר כימי שמופרש לדם
הטיולים הרגשתי שאני מתנשף ,חסר נשימה ,וליבי פועם
כשהוא עובר דרך הכליה כדי לסנן ולהפריש את השתנן.
בחוזקה .הרגשתי שזה היה קשה מדי בשבילי.
הפרשת החומר היא תוצאת לוואי של פעולת שריר נורמלית.
מאוחר יותר בערב תיארתי את החוויה שעברתי באזני
ככל שיש לך יותר מסת שריר ,כך אתה מייצר יותר קראטינין.
אחד מחברינו החדשים ,ד”ר מיירון שפירו .הפכנו שנינו חברים
כמות הקראטינין היא פועל יוצא של כמות השרירים ושל
לדרך כי לי היו קשיים בעליה ולו היו קשיים בירידה .בדרך
תפקוד הכליות.
כלל ישבנו שנינו ביחד כשאן וסוזן ,אשתו של ד”ר שפירו,
לרוב הגברים שהכליות שלהם מתפקדות כראוי יש בערך
ממשיכות ללכת .הן אספו אותנו בחזרה כשחזרו מהטיול.
ד”ר שפירו שאל אותי אם יש לי קרדיולוג שמשגיח על פרפור  0.6עד  1.2מ”ג/ד”ל קראטינין .אצל נשים זה לרוב  0.5עד
החדרים שיש לי כבר  30שנים .אמרתי לו שאין לי והוא הציע  1.1מ”ג/ד”ל .הסיבה היא ההבדלים במסת השרירים .לרוב
שאבקר במרפאה הקרדיולוגית שלו כשנחזור לקליפורניה .יש לגבר יש יותר מסת שריר מאשר לאשה .גורמים אחרים
לו שם הרבה רופאים בשלל התמחויות .הסכמתי שזה רעיון שיכולים להשפיע על רמת קראטינין הם גודל הגוף ,רמת
טוב ,שגם יעזור לי לשמור אתו על קשר אחרי שנחזור הביתה .פעילות ותרופות.
כאשר יש נזק לכליות והן לא יכולות לסנן כראוי ,יש בדרך
המשכנו לטייל בפטגוניה היפה בלי מסעות מפרכים מדי.
טיול אחד שעשינו היה שיט בסירה סביב האגם שמול המלון ,כלל עליה ברמת הקראטינין בדם .אדם נזקק לדיאליזה כאשר
והשני היה טיול רגלי לאורך החוף.
תפקוד הכליות נמוך מדי מכדי לשמור על בריאות תקינה.
לאחר שחזרנו לקליפורניה יצרתי קשר על הקרדיולוג יש אנשים ללא תסמינים כלל ,והם מגלים שיש להם בעיה
שד”ר שפירו המליץ עליו .שמו היה ד”ר סאטינדר בהטיה ,בכליות רק כשחוזרות תוצאות של בדיקת דם שגרתית .כאשר
והקליניקה שלו הייתה בבוורלי הילס .היו לו הרבה קליינטים מופיעים סימנים של תת פעילות של הכליות ,הם יכולים לכלול

546

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

 GFRהוא מדד לתפקוד הכליות .אם אתה יודע את רמת
נסיוב הקראטינין ,אתה יכול לקבוע את מצב מחלת הכליות
הכרונית.CKD ,
בנוסף להערכת רמת הקראטינין שלי ,ה  GFRשלי היה
 .12דמיינו איזה הלם זה היה בשבילי לגלות שאני חולה
במחלה איומה .אני שותה אלכוהול לעיתים רחוקות ,מעולם
לא עישנתי ,מתעמל באופן סדיר מאז היותי בן  ,11ומקפיד
לאכול מזון בריא ,אורגני וככל האפשר ללא שומן .כל חיי
שמרתי על בריאותי .איך זה יכול לקרות לי?
כשהייתי בתוכנית חילופי סטודנטים מישראל ב ,1963
נשלחתי לאוניברסיטת קולורדו סטייט ,כדי לעבוד עם מאמן
האתלטיקה שם .שמעתי שם קורס באנטומיה ופיזיולוגיה.
ברבע הראשון של הקורס כיסינו רק שני איברים :לב וכליות.
באותו זמן השיעורים התמקדו בפרטים על אותם שני איברים
באופן בלעדי .עכשיו ,ב  ,2014אני מתחיל ללמוד שוב על
תפקוד הכליות מסיבות אישיות והכרחיות.
הכליות הן שני איברים דמויי עדשה שמסננים חומרי
פסולת מהדם ,מאזנות את נוזלי הגוף ,יוצרות שתן ,ומסייעות
בתפקודים חשובים נוספים של הגוף .הן נמצאות בצד האחורי
של הגב ,,אחת מול השנייה ,כל אחת בצד אחר של עמוד
חוסר תיאבון ,הקאות ,עקצוצים ,חולשה וסימנים של שפעת ,השדרה .הכליה הימנית יושבת קצת יותר נמוך מהשמאלית
כדי להשאיר מקום לכבד.
נפיחות ברגליים ,יכול להופיע גם קוצר נשימה.
כשמדברים על מרכיבים של מערכת השתן ,יש לכליות
אפשר לבדוק את נסיוב הקראטינין בדם ובשתן .בדיקות
אלו יכולות להעריך את תפקוד הכליות .בהכירו את נסיוב תפקודים רבים .חלק מהפעולות החשובות של הכליות
הקראטינין שלך יכול הרופא שלך לחשב את רמת הקראטינין כוללות:
•הפרשת פסולת :יש הרבה דברים שהגוף לא צריך.
בהתאם לגיל ,למין ,ולגזע ,ולחשב את ה  GFRשלך.
הכליות מסננות רעלנים ,מלחים מיותרים ,ואוריאה,
שהיא פסולת על בסיס נתרן שמתגבשת במהלך חילוף
רמת ה  GFRמחושבת לפי רמת הקראטינין
החומרים בתאים .האוריאה נוצרת בכבד ומוסעת עם
זרם הדם אל הכליות כדי להיות מסולקת על ידן.
•איזון רמת המים :כשם שהכליות מייצרות שתן ,הן גם
פועלות כדי לשנות את רמת המים בגוף במשך היום.
כשכמות המים הנכנסת יורדת הכליות מתאימות את
פעולתן בהתאם ומשאירות מים בגוף במקום להפריש
אותם.
•ויסות לחץ דם :הכליות זקוקות ללחץ קבוע כדי לסנן
את הדם .כשהוא יורד לערכים נמוכים מדי הכליות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מגבירות את הלחץ .דרך אחת היא על ידי יצירת
חלבון שמכווץ כלי דם ,אנגיוטנסין .זה גם מהווה
איתות לגוף שעליו להחזיר נתרן ומים .פעולות אלו
עוזרות להחזיר את לחץ הדם למצב נורמלי.
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•ויסות תאי דם אדומים :כאשר הכליות לא מקבלות
מספיק חמצן ,הן שולחות אזעקה בצורה של
אריתרופרוטאין ,שהוא הורמון המעורר את מח
העצמות ליצור יותר כדוריות דם אדומות שתפקידן
כידוע לשאת חמצן.
•ויסות חומצות :במהלך חילוף החומרים של התאים
הם מייצרים חומצות .מזון יכול להפחית את החומצות
בתוך הנפרון ,משמאל ,כלי דם זעירים נשזרים עם
צינורת אוספי שתן .כל כליה מכילה בערך מיליון
נפרונים
בגוף או לנטרל אותן .אם הגוף פועל כסדרו ,הוא צריך
לשמור על איזון בריא של כימיקלים אלה .גם את זה
עושות הכליות.
רוב בני האדם נולדים עם שתי כליות ,אבל הרבה אנשים
חיים עם כליה אחת .בגלל היכולת הזאת לחיות עם כליה אחת,
ניתוחי תרומת כליה מתורם חי אינם נדירים בעולם הרפואה.
בגלל כל הפונקציות החיוניות הרבות של הכליות והרעלים
שהן מסלקות ,הכליות רגישות למגוון בעיות.
הכליות הן קומפלקס מדהים של מבנה ותפקוד .הסינון
נעשה באיברים קטנים בתוך הכליות שנקראים נפרונים .בכל
כליה יש בערך מיליון נפרונים .בתוך הנפרון ,כלי דם זעירים
שנקראים קפילרות שזורים בצינורות זעירים שמובילים שתן,
הנקראים טובולים .מתרחש שם חילוף חומרים כימים מורכב,
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כשחומרי פסולת ומים עוזבים את הדם ועוברים למערכת יותר מזו שבלוס אנג’לס .במקביל נתכונן לדיאליזה כשערכי
השתן.
הקראטינין יראו שצריך.
בסופו של דבר ,הטובולים מקבלים שילוב של חומרי
פסולת וכימיקלים שהגוף עדין יכול להשתמש בהם .הכליות
מוציאות את הנתרן ,הזרחן והאשלגן ומחזירות אותן לזרם
הדם כדי שיחזרו לגוף .בדרך זו מווסתות הכליות את רמתם
של חומרים אלה .האיזון הנכון חשוב לחיים ,אבל רמות
גבוהות מדי יכולות לגרום נזקים.
כדי לסלק פסולת ,הכליות מפרישות שלושה הורמונים
חשובים:

אן ואני בחנו את הצעדים שיש לנקוט בהם כדי להתכונן
להשתלת כליה .למדנו שהשתלת כליה היא הטיפול המקובל
לאנשים עם קריסת כליות .זה מאפשר לפציינט להפסיק את
הדיאליזה ,להחזיר את הנוזלים והתפריט לנורמה ,ולהנות
מאיכות חיים טובה יותר .בנקודה זו התמקדנו באפשרות
של ההשתלה ,אך יכול גם להיות מצב בו אצטרך להתחיל
דיאליזה.

הדבר הראשון שצריך לעשות זה למצוא בית חולים
•אריתרופואיטין ( :)EPOUהמגרה את העצמות שמבצע סוג כזה של ניתוח ,ואז צריך לעשות סדרה של
בדיקות .כדי להיכנס לרשימת המתנה של המחכים לכליה,
לייצר כדוריות דם אדומות.
הפציינט צריך להיות במצב של בריאות טובה יחסית ,בלי
•רנין :שמווסת את לחץ הדם.
סרטן ,זיהומים או מחלות אחרות.
•הצורה הפעילה של ויטמין  Dשעוזרת לשמור על
אם הבדיקות מראות שאתה מועמד מתאים להשתלת
הסידן בשביל העצמות ולמען שיווי משקל כימי בגוף.
כליה ,אבל אין לך קרוב משפחה או חבר שיכול לתרום לך
לאחר ששמענו את הבשורות הרעות מד”ר בהטיה,
כליה ,אתה נכנס לרשימת המתנה לקבל כליה מתורם שנפטר.
התקשרתי לרופא המטפל שלי ,ד”ר פרננדז ,לחוות דעת .הוא
כל אחד ברשימה האזורית הוא גם ברשימה הארצית
חשב שהדבר הטוב ביותר יהיה להיפגש עם נפרולוג מומלץ
של תרומת איברים .)UNOS( .כאשר יש כליה זמינה באיזה
בשם ד”ר נתניאל הו .מיד קבעתי פגישה אתו.
מקום שהוא ,נשלח מידע ל  UNOSונוצרת אוטומטית
ד”ר הו היה מנוסה מאד בטיפול בבעיות כליות ורפואה
רשימה של מושתלים פוטנציאלים לכליה זו .אם הכליה
פנימית .הוא התמחה בעיקר בנפרולוגיה וטיפול באבנים
מתאימה באופן מושלם למישהו מהרשימה ,היא תוצע לו בלי
בכליות .הגענו לפגישה אתו מצוידים בכל התוצאות שכבר
קשר לשאלה היכן הוא גר .לפי קרן הכליות הלאומית ,קשה
היו לנו מהבדיקות במעבדתו של ד”ר בהטיה.
לקבוע כמה זמן אדם מסוים יחכה עד שתהיה כליה מתאימה
השווינו את התוצאות האחרונות עם תוצאות בדיקת
עבורו .אבל המתנה של שנתיים או יותר אינה נדירה .זה יכול
הקראטינין שלי מעשר השנים האחרונות ,שאן הצליחה לאסוף
לקחת יותר זמן לאנשים מבוגרים.
מתיקי ההיסטוריה הרפואית שלי .השנה ,2014 ,הערך עמד
אנשים שבגופם הושתלה כליה מתורם חי נהנים בדרך
על  .5.5בפברואר  2013זה היה  .3.2לדעתו של ד”ר הו,
בהתחשב בגילי ובעובדה שלא היו לי בעיות מוכרות בכליות כלל מאחוזים גבוהים יותר של הצלחה ,כי יש פחות סיכוי של
דחיה .כל זה בהשוואה לתרומה מתורם שנפטר ,כמובן.
עד כה ,עלי להתחיל דיאליזה בהקדם.
זמן ההמתנה תלוי בהרבה גורמים ,אבל הגורם החשוב
אן שאלה מה עדיף :השתלת כליה או דיאליזה .ד”ר הו
בעצמו תרם כליה לאחיו שהיה בקריסת כליות .הוא היה בעל הוא דרגת ההתאמה בין התורם למקבל .יש אנשים שמחכים
ניסיון אישי בנושא השתלת כליות .תשובתו הייתה שהשתלת כמה שנים לתורם המתאים ,בעוד שלאחרים מוצאים תורם
כליות עדיפה לאין שיעור על דיאליזה .בכל מקרה ,אני צריך כעבור כמה חודשים.
להיות ריאלי בהתחשב בגילי .הוא הציע שנתקדם במקביל
בשתי הדרכים .הוא המליץ שנכנס לרשימת ההמתנה של
אוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו ,כי הרשימה שם קצרה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

ההתאמה נקבעת על ידי שני גורמים:

1.סוג הדם :סוג הדם של התורם חייב להיות זהה לזה
של המקבל.
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לאחר ששמענו את המלצותיו של ד”ר הו שהשתלת כליה
עדיפה על דיאליזה ,יצרה אן קשר עם מרכז השתלות הכליה
וקבעה לנו פגישה ביוני .הפגישה כוללת גם שיעור מבוא
לחולים המעוניינים להיכנס לרשימה .קיבלנו רשימה ארוכה
של בדיקות ונוהלים שעלינו לבצע לפני שנוכל להיות מועמדים
להשתלה.
לאחר בשיעור הייתה גם אפשרות לשאול שאלות .אן
שאלה אם יש הגבלת גיל .התשובה לשמחתנו הייתה “לא”.

השתלת כליה
2.גורם  ה  :HLAראשי תיבות של “�human leuko
 .,”cyte antigenסמן גנטי שנמצא על פני השטח
של תאי הדם הלבנים ,הלויקוציטים .אתה יורש
סט של שלושה אנטיגנים מאימך וסט של שלושה
אנטיגנים מאביך .מספר גבוה של אנטיגנים תואמים
מעלה את הסיכוי שהכליה תחזיק מעמד זמן רב יותר.
אם נבחרת על בסיס של שני הגורמים הראשונים ,יש
עוד גורם ,שלישי ,שעל פיו מעריכים:
3.אנטיבודי :המערכת האימונית שלך ,המערכת
החיסונית ,יכולה לייצר אנטיבודי שפועל באופן
ספציפי כנגד משהו שנמצא ברקמה של התורם .כדי
לבדוק זאת מערבבים כמות קטנה מדמך עם כמות
קטנה מדמו של התורם במבחנה .אם לא מתרחשת
תגובה ,אתה יכול לקבל את הכליה שלו.

הבדיקות של מרכז ההשתלות כללו רנטגן ,סיווג הדם
והרקמות ,בדיקת שתן ,סריקת  ,CTסריקת אולטרסאונד,
אלקטרוקרדיוגרם ,אקו לב ,הערכת נוטריינטים ,ובדיקות
פיזיות ופיזיולוגיות .בנוסף היו גם בדיקות שנעשו מחוץ לבית
החולים ,כמו קולונוסקופיה ,בדיקה על ידי רופא אורולוג ,וכו’.
זו הייתה רשימה ארוכה אבל בהחלט עדיפה על האלטרנטיבה.
כמו תמיד ,אן התרכזה בפרטים והמשימות הושלמו.
התחלנו בסדרה של פגישות עם רופאים ,בדיקות במעבדה,
נוהלי דיאגנוזה ונסיעות תכופות למרכז ההשתלות .בסופו של
דבר נגמרו כל הבדיקות ולא נותר לי אלא לחכות חסר סבלנות
לקביעה אם אני נכנס לרשימת ההמתנה או לא .מתאם
הטיפולים שלנו ,דייב ,היה אופטימי למדי כי מצבי הבריאותי
הכללי היה טוב המשכתי להתאמן ואכלתי נכון ,וכל תוצאות
הבדיקות שלי יצאו טובות .הקרדיולוגים והמנתחים במרכז
ההשתלות חשבו שיש לי סיכויים טובים להצליח בהשתלה.

לרוע המזל ,מצבן של הכליות שלי המשיך להתדרדר .לפי
ד”ר הו הייתי במצב שמצריך דיאליזה .הוא אמר שיש שני
סוגים של דיאליזה :דיאליזה צפקית (של הצפק) והמו דיאליזה
(של הדם) .בשני המקרים ,המטרה היא לסלק את מוצרי
בפסולת שבדרך כלל מסוננים על ידי הכליות .כאשר הכליות
כשמושתל מקבל כליה מתורם ,היא תמוקם בחלק התחתון לא יכולות לבצע את העבודה או שהן יכולות לעשות זאת רק
של חלל הבטן .כלי הדם של הכליה יחוברו לוורידי ועורקי חלקית ,הדיאליזה מחליפה אותן ומשלימות את התהליך.
הכסל( .אלה כלי הדם שמובילים אל הגפיים התחתונות).
דיאליזה צפקית ( )PDנקראת כך על שם הצפק ,שהוא
לאחר מכן יחברו המנתחים את צינור השתן אל השלפוחית .קרום העוטף את חלל הבטן .נוזל ניקוי מוכנס באמצעות קתטר
אחת הסיבות שמשאירים את הכליה הישנה היא שהיא (צנרן) לתוך חלק מחלל הבטן ומסנן פסולת מהדם .לאחר זמן
נמצאת במקום מוגן ובטוח בגוף ,ומחוברים אליה כמה איברים מסוים הנוזל עם תוצרי הפסולת מוזרם החוצה מהגוף ומסולק.
חיוניים שיכולים להיפגע בזמן הניתוח ,כמו בלוטת האדרנל .סכמה של התהליך אפשר לראות העמוד הבא.
מסירים את הכליה הישנה רק אם היא יכולה להזיק לחולה,
דיאליזה כזאת אפשר לבצע בבית ,בעבודה ואפילו בזמן
נסיעה .לכן הוא מאפשר יותר חופש תנועה מאשר ההמו
(אם למשל יש גידול בתוכה).
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דיאליזה צפקית ()PD

מכונת באקסטר

דיאליזה .התהליך יכול להיעשות באופן ידני על ידי החלפת
שקיות או על ידי מכונה.

שעה לפני ההליכה לישון בחימום הנוזל ,ניקוי האזור ,ניקוי
המכונה וניקוי גופי שלי בחומר חיטוי .ואז היה נוהל מורכב של
הקתטר והפעלת המכונה .זה היה החלק הקל .הסיוט התחיל
בשלב הריקון וההחלפה .לא הצלחתי להתרוקן בצורה נכונה
והמכונה השמיעה אזעקה בקול רם כדי שאתקן את המצב.
עמדתי או ישבתי או אפילו נשכבתי על הרצפה כשרגליי על
המיטה כדי לנקז את הנוזל .לבסוף הצלחתי לנקז די נוזל כדי
להתחיל את המחזור הבא .לרוע המזל זה נמשך כל הלילה,
כמעט .הצלחתי להירדם למשך שעה .השלמתי שעות שינה
בבוקר אחרי שנותקתי מהמכונה .הייתי מותש כל הזמן כי
לא הצלחתי לישון .העייפות גברה ככל שהזמן עבר ,וכל יום
הרגשתי שאני גורר את עצמי דרך החיים.

המכונה שולטת בתנועת הנוזל .היא משתמשת בסדרה
של מהדקים ומשאבות כדי לקבוע מתי הנוזל צריך להיות
מנוקז ומתי צריך להכניס נוזל חדש .המכשיר מתוכנת לכל
פציינט בנפרד כי כל אדם צריך כמות שונה של דיאליזה.
תמונה של המכונה מופיעה בעמוד זה.

הימים והחודשים עברו לאט .הלכנו למרכז ההשתלות
לחפש לנו השתלה .אני המשכתי למלא אחר ההוראות
שמרכז ההשתלות דרש ממני ,לפני כל השתלה שהיא .היה
עלי לעבור קולונוסקופיה וכן ניתוח לייזר לצמצום הערמונית
(פרוסטטה) .אלה היו נהלים פשוטים בדרך כלל ,אך הם הפכו
מסובכים יותר עם תהליך הדיאליזה שעברתי בלילות .בכל
מקרה ,את הנהלים האלה הייתי חייב לבצע  ,וקיווינו שנינו
שהמרכז יכניס אותי לרשימה במהרה.

יש חברה בשם בקסטר שמייצרת מכונה המזרימה
באופן אוטומטי את הנוזל דרך גופך כאשר אתה ישן .מכונה
זו מספקת טיפול מתמשך כשהנוזל ממלא את חלל הבטן,
ולאחר זמן מסוים יוצא החוצה .לאחר הריקון האחרון חלק
מהנוזל נשאר בחלל הבטן.
המכונה מתוכנתת לשלוט בכמות הנוזל שנכנס ויוצא
ובאיזה תדירות זה קורה .בדרך כלל משתמש הפציינט בכל
התהליך ב  10-15ליטר .הפציינט מחובר למכונה  8שעות
בלילה בממוצע .הנוזל שיוצא נאסף לשקית גדולה שמסולקת
כאשר הפציינט מנותק מהמכונה.

הרעיון של דיאליזה כזאת נראה מתאים לי .אני יכול
להשתמש בה בלילה כשאני ישן ,ואם אנחנו רוצים לנסוע
מחוץ לעיר אנחנו יכולים לקחת את הציוד איתנו .שני סוגי
הדיאליזה דורשים התערבות כירורגית .דיאליזה צפקית
בתחילת נובמבר נאמר לנו שהמקרה שלי עולה לדיון
דורשת ניתוח להחדרת הקתטר לחלל הבטן .ישנה תקופת בוועדה .המתאם שלנו אמר שהסיכוי שלי טוב ,בגלל מצב
החלמה קצרה לאחר הניתוח ואז אפשר להתחיל בדיאליזה .בריאותי ,אבל הגיל יכול להיום גם הוא גורם .הוא אמר שנקבל
התחלתי בדיאליזה בספטמבר  .2014מההתחלה זו תשובה  10דקות לאחר ההחלטה .היינו שנינו חסרי סבלנו,
הייתה חוויה מהגיהנום! אן ואני היינו עסוקים לפחות במשך נרגשים ,ומפחדים לפתח ציפיות אופטימיות מדי.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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שלהם לשבוע הבא ,ולאחר פגישה זו לא שמענו מהם במשך
שלושה חודשים .זה היה מאד מייאש ומתסכל להיות במצב
כזה של סבל בלי לראות את האור בקצה המנהרה .שנינו היינו
בנקודת שפל ,אבל אנחנו לא מרימי ידיים ,והמשכנו בחיינו.

דחיה! זו הייתה ההחלטה .דמיינו את תחושת ההתרסקות
שהרגשנו כשדייב בישר לנו את הבשורה המרה .הוא אמר
שהדחייה התבססה על גילי המתקדם בלבד .דייב היה מדוכא
אף הוא והמליץ על בית חולים אחר שבו לדעתו נזכה להצלחה.
הוא הבטיח לשלוח להם את כל המידע והמסמכים הקשורים
למרות כל זה המשכתי ללכת למכון כושר והמשכתי
אלי ולעמוד לרשותנו.
ללכת כל יום יחף על החוף .הליכה על החול היא תרגול מצוין
אן ואני היינו הרוסים .למה הם בזבזו ששה חודשים מחיי? לרגליים ולכפות הרגליים ,והיא דורשת הרבה יותר אנרגיה
כבר ביוני הם ידעו בן כמה אני .למה לא אמרו לנו כבר אז? מהליכה על מצע קשה .אהבתי ללכת יחף בחול מאז ימי ילדותי
עד היום לא קיבלנו תשובה לשאלות אלו.
בתל אביב .עכשיו ,בגיל  ,75זה עדין נשאר הרגל מהנה .ושנינו
המשכתי את שגרת חיי ,יקיצה ,ארוחת בוקר ,תרגול ,אוהבים את הים.
ארוחת ערב .זה נשמע פחות גרוע ממה שזה היה באמת
יום אחד בראשית דצמבר הלכנו לחוף כדי להנות
בשבילי .לא יכולתי לישון כמו שצריך בלילה כי המכונה מהאוקיינוס וללכת יחפים על החול .החוף שאליו הלכנו
השמיעה רעשים וסדרה של אזעקות מדי שעתיים .בבוקר בדרך כלל היה לא רחוק משפך של נחל אל האוקיינוס .זה
ניתקתי את עצמי מהמכונה וניסיתי לישון כמה שעות.
היה זרם קטן של מים שעוצמתו השתנתה בהתאם לכמויות
גם האכילה הייתה בעייתית .חלק מהנוזל נשאר בחלל הגשם שירדו .אותו יום זרמה כמות גדולה של מים בעקבות
הבטן אחרי הניתוק מהמכונה .זה נתן לי תחושת שובע ,כמה ימי גשם רצופים .היה ממש שטפון בנחל .גולשי גלים
והארוחות היו פחות מהנות .לאחר כמה ביסים הרגשתי ואנשים שגרים בסמוך לחוף מוזהרים לא להגיע אליו  3עד 5
שהקיבה מלאה ואין מקום למזון נוסף .בנוסף לכך ,לפציינטים ימים אחרי סערת גשמים .מאחר וגרנו רחוק מהים ,לא היינו
שעוברים דיאליזה יש הוראות תזונה מאד ברורות .עליך מודעים לאזהרה זו .לרוע המזל הלכתי יחף ולא הייתי מודע
לצרוך  80עד  100גרם חלבונים ביום ,להפחית בכמויות לכל הדברים שהמים סוחפים איתם לחוף בשעת סערה כזאת.
האשלגן והזרחן ,ולהימנע מכמויות גדולות של מלח וסוכר .זה זה כולל כימיקלים חקלאיים ,תוצרי מוסכים כמו שמן מכונות,
אומר שכל ארוחה כללה בעיקר חלבונים ממקורות שונים כדי חומרי ניקוי חזקים וגרוטאות שאנשים זורקים הם רק חלק
לספק את הדרישה .הנוזלים היו צריכים להיות במשורה .זה מהדברים המזיקים שמגיעים לחוף של האוקיינוס עליו הלכנו.
היה מנוגד ביותר לדיאטה רגילה בה אתה נדרש לצרוך מעט הלכתי יחף ,כאמור ,לא מודע לכל הזיהום שהמים מכילים.
חלבונים ולהרבות בשתיית מים.
למחרת הרגשתי כאבים בכף הרגל ובשרירים .זה התפתח
הנוזלים בחלל הבטן לא נתנו רק תחושה של מלאות ,אלא למצב בו לא הייתי יכול יותר לעמוד או ללכת .לא רציתי ללכת
גם הפריעו לפעילויות אחרות .אי אפשר היה לעשות תרגילי לרופא כי הנחתי שהכאב הזה יעבור לבד .זה היה נכון לגבי
בטן .הארוחות כבר לא היו תענוג אלא שגרה מייגעת .ארוחת הכאב בחלקים הנמוכים של הרגל ,אבל הכאב טיפס לחלקים
הערב הייתה צריכה להיות מוקדמת ככל האפשר ,כדי שעד זמן גבוהים יותר .היה לי גם גודש באף וחשבתי שזו אולי שפעת.
הדיאליזה חלק מהאוכל יעבור תהליך של עיכול .לפחות כך
הלכתי לרופא שמשך בכתפיו ואמר שזה נראה לו איזה
קיווינו .אם לא ,הדיאליזה הייתה קשה יותר כי חלל הבטן היה וירוס .הבדיקות שעשו לי שללו זיהום בקטריאלי .בסוף שלחו
מלא פסולת והיה פחות מקום לנוזל .הרגשתי ממש אומלל.
אותי הביתה ואמרו לי לחכות ש”הווירוס” ייעלם .ה”ווירוס”
המשכנו לקוות להשתלת כליה .יצרנו קשר עם בית חולים המשיך במשך חודשיים עם מגוון של תסמינים .הרגשתי רע
אחר בסן דיאגו ,שהומלץ על ידי המתאם שלנו .חיכינו חודש ונראיתי בהתאם .בבית בקושי יכולתי ללכת .שלש בנותיי
להשתתף בשיעור החובה וכאשר הגענו ,נאמר לנו שהוא ביקרו אותי מיד אחרי חג המולד ,בינואר .אך בקושי יכולתי
בוטל .הם התנצלו שלא סיפרו לנו ,אבל זה היה מאוחר מדי להשאיר את עיני פקוחות .הן היו לפחות מבוגרות דיין כדי
לאחר נהיגה של שעתיים .קבעו לנו פגישה עם הנפרולוג לנסוע לדיסנילנד ולהנות שם גם בלעדי!
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נורמלי ,רק  2-3כפיות של נוזל בצבע צהוב צלול נמצא בין
שתי השכבות שמחליקות את תנועת הלב בתוך השק שעוטף
אותו .בתופעה שנקראת תפליטי קרום הלב ,כמות גדולה של
נוזל מצטברת בין שתי השכבות .במקרים קיצוניים זה יכול
להגיע לשני ליטר.
הסיבה היא בדרך כלל דלקת קרום הלב .התסמינים
האופייניים הם כאבים בחזה ,שנגרמים כי ששכבות השק
נעשות מודלקות ויכולות להשתפשף כנגד הלב .זה מורגש
כמו כאב שבא מהלב .דלקת זו יכולה לגרום גם לזיהומים
בקטריאליים ,ויראליים או פטרייתיים .מאחר שהיו לי תסמינים
אחרים שהצביעו על זיהום בקטריאלי ,אולי זה ההסבר לכאבים
בלב .נראה היה לי שרופא המשפחה זיהה נכונה את מצב הלב
שלי ,וקיוויתי שהקרדיולוג יידע לפתור את הבעיה.

השפעת קרום הלב על פעולת הלב

במקרה של דלקת קרום הלב התסמין הראשון הוא כאבים
בחזה .הכאבים מתעצמים כאשר לוקחים נשימה עמוקה
ומתמעטים כאשר נשענים קדימה .תסמינים נוספים יכולים
להיות חום ,עייפות ,כאבי שרירים ,וקוצר נשימה .אלה בדיוק
היו התסמינים שהיו לי.

מה גרם לקרדיולוג באותו בית חולים להמליץ על ניתוח
הכאבים התקדמו דרך גופי כשהם תוקפים כל פעם חלק לב פתוח – נשאר בגדר חידה .אולי זה היה הביטוח הרפואי
אחר ,ובכל חלק היה לכאב צורה אחרת .אן טיפלה בי ,רחצה הטוב שלי .אני חושב שעדיף שיהיה לך ידע רב ככל האפשר
אותי ,האכילה אותי והשכיבה אותי לישון .הייתי בטוח שהסוף על מחלתך ,מאשר להניח למישהו שמכיר אותך רק חמש
דקות לקבל החלטות גורליות לגביך.
קרוב.
לאחר כמה שבועות הרגשתי לחץ בלב ,החלטנו ללכת
לבית חולים ,שם אולי יבינו מה לא בסדר איתי ואולי יצליחו
גם לרפא אותי .הם בדקו שם את תפקודי הלב ולחץ הדם שלי,
שהתברר שהוא נמצא בעלייה .הם לא מצאו סיבה ושוב הניחו
שזה וירוס .צוות הקרדיולוגיה עשו לי  EKGוהחליטו שיש לי
כשל גודש לבבי .הקרדיולוג אמר לי להגיע למשרדו במהירות
האפשרית כי הוא חושש שאצטרך לעבור ניתוח לב פתוח.
למחרת עזבתי את בית החולים והלכתי לראות את רופא
המשפחה שלי .הוא המליץ לקבוע פגישה עם קרדיולוג שהוא
הכיר וסמך עליו .הוא לא היה קרדיולוג בעצמו אבל הייתה לו
תחושה שזה נגרם מדלקת קרום הלב.

ביקרנו אצל הקרדיולוג שרופא המשפחה המליץ עליו.
הוא ביצע כמה בדיקות והגיע למסקנה שאני לא צריך ניתוח
לב פתוח .הוא הציע שנחכה שהלב יחלים מהדלקת ושהווירוס
ייעלם .אן ואני נוכחנו לדעת שהלב שלי לא במצב כל כך חמור
כמו שאמרו לנו בבית החולים .מצד שני ,עדין הייתה הבעיה
של הכליות ,הדיאליזה וההמתנה להשתלה.
לרוע המזל הייתי צריך עדין להתמודד עם הטיפול היומי
במכונת הדיאליזה .כשהייתי בבית החולים בלילה הם הפעילו
את המכונה .לא רק שבבית חולים אי אפשר לישון ,המכונה
ופעולתה עושות את זה לעוד פחות אפשרי .כשחזרתי הביתה
הייתה שוב בעיה של חוסר שינה בלילה .אבל הדיאליזה הייתה
הכרחית כדי להמשיך לחיות ,ולא הייתה לי ברירה.

שוב התחלתי במסע למידה כדי להבין את מצבי
זמן קצר לאחר שחזרנו מבית החולים הנוזל שהוצא במשך
הקרדיולוגי .חיפשתי חומר על הלב ובעיקר על קרום הלב.
כאשר הלב פועם הוא מחליק בקלות בתוך שק .באופן הלילה קיבל צבע ערפילי כשבחנו אותו בבוקר .אן לקחה
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דגימה והלכנו לראות את האחות שמטפלת ב  .PDהאחות
שלחה את הדגימה למעבדה וליתר בטחון הוסיפה מנה של
אנטיביוטיקה שאותה היא מכניסה לחלל הבטן שלי יחד עם
נוזל הדיאליזה הרגיל .זה היה ביום שישי .ביום שני בבוקר
קיבלנו תשובה מפחידה מהמעבדה :הם מצאו זיהום פטרייתי.

בשנים האחרונות .בהוראות משנת  2005מטעם החברה
הבינלאומית לדיאליזה צפקית נכללת  FPכגורם שבגללו צריך
מיד להוציא את הקתטר ולבצע המו דיאליזה באופן זמני .ד”ר
הו רשם לי תרופה אנטי פטרייתית ,פלוקונזול ,והיו צריכים
להוציא לי את הקתטר מהר ככל האפשר.

במהרה למדתי שזיהום צפק פטרייתי ( )FPהוא נדיר אבל
בעל יכולת קטלנית בשילוב עם דיאליזה צפקית ,שיכול לגרום
לתחלואה גבוהה ולמוות בשיעור של  20%ו .30% -גם אם
זה לא מוביל למוות ,זה יכול לגרום נזק בלתי הפיך לקרום
הצפק .זיהום כזה יכול להתפתח אחרי טיפול באנטיביוטיקה
כנגד חיידקים בצפק .זיהום פטרייתי אחראי ל  3%עד 6%
מכל האירועים הקשורים בדלקת הצפק .הגורם בנפוץ ביותר
הוא קנדידה ,אבל יש גם אחרים.

זה דרש ניתח אחד להוצאת הקתטר מהבטן ואחר להחדרת
קתטר לצוואר .כנראה שמקור הזיהום הפטרייתי היה הטיפול
באנטיביוטיקה .חיסול החיידקים ה”רעים” גרם גם להרג
ה”טובים” .זה השאיר את המערכת חשופה להתקפה מצד
גורמים אחרים ,כמו למשל הפטריות שתקפו אותי .אף אחד
לא ידע איך הגיעו הפטריות ,אבל אצבעות רבות הופנו לכיוון
הזמן בו שהיתי בבית חולים.
לאחר הוצאת הקתטר המשיכו בדיאליזה בנוהל שונה.
נוהל זה נקרא המו דיאליזה .בדרך כלל משתמשים בפיסטולה,
שעליה אספר מאוחר יותר .במקרה שלי היו צריכים להחדיר
קתטר דרך הצוואר לווריד שמוליך דם אל הלב .החדירו אותו
באותו ניתוח שבו הוציאו את הקתטר מהבטן.

זו הייתה דיאגנוזה מפחידה אבל ,במקום לברר איזה
פטריה בדיוק יש לי החליט הרופא טפל בי בתרופה הכי נפוצה
שבדרך כלל עובדת .הגורם העיקרי שמתקשר עם התפתחות
של  FPכולל טיפול מוקדם באנטיביוטיקה ,בעיקר כנגד חיידקי
צפק ,כאשר שני מנגנונים חשובים פועלים :גדילה מואצת של
בזמן בו היה לי קתטר בצוואר למדתי יותר לעומק על
פטריות במערכת העיכול וההגנה על הצפק נחלשת בגלל המו דיאליזה .מכונת הדיאליזה מסננת את הדם כי הכליות
הדלקת.
כבר לא בריאות דיין לעשות זאת .המכונה מערבבת ומפקחת
באופן כללי ,טיפול ב  FPהוא אתגר קשה .טיפול מהיר על ה”דיאליסט”  .הדיאליסט הוא נוזל שמסייע לסלק פסולת
הוא קריטי אבל לא התגלתה תמונה קלינית טיפוסית וקשה היה מהדם .הוא גם מאזן אלקטרוליטים ומינרלים בגוף .המכונה
לבודד את האיבר המזוהם .הגישה למחלה זו השתנתה מאד עושה את כל זה כשהדם נמצא מחוץ לגופו של החולה.
קתטר אל הלב דרך הצוואר
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אחת לוקחת דם מהגוף והשנייה מחזירה .כאשר הפציינט
מחובר למכונה ,מכונת הדיאליזה מתוכנתת והטיפול מתחיל.
תמונה של המכונה והפציינט אפשר לראות בעמוד זה.
הדם לא עובר באמת במכונת הדיאליזה .מכונת הדיאליזה
היא כמו מחשב גדול ומשאבה .היא שומרת על שטף הזרימה
של הדם ,על לחץ הדם ,כמה נוזל מסולק ויתר הסימנים
החיוניים .היא מערבבת את הדיאליסט ,או נוזל הדיאליזה,
שהוא הנוזל שנכנס לדיאליזטור .נוזל זה מסייע למשוך רעלנים
מתוך הדם והתוצרים של פעולתה זו נכנסים למיכל הניקוז.
למכונת הדיאליזה יש גם הרבה חיישני בטיחות וקולות אזהרה
למקרה שמשהו משתבש.

מכונת דיאליזה

הדיאליזטור הוא המפתח להמודיאליזה .הוא נקרא
כליה מלאכותית כי הוא מסנן את הדם ,וזו בעצם עבודתה
של הכליה .הוא למעשה צינור פלסטי חלול באורך  30ס”מ
ובקוטר  8ס”מ ,והוא כולל הרבה פילטרים זעירים .הוא מחולק
לשני חלקים :החלק של הדיאליסט והחלק של הדם .שני
החלקים נפרדים על ידי קרום חדיר למחצה ואינם מתערבבים.
לקרום זה יש חורים מיקרוסקופים שמאפשרים רק לחומרים
מסוימים לעבור אותו .הקרום מאפשר למים וחומרי פסולת
לעבור אך לא לתאי דם.
דיאליסט ,שנקרא גם נוזל הדיאליזה ,הוא נוזל המכיל
מים טהורים ,אלקטרוליטים ומלחים כמו ביקרבונאט ונתרן.
מטרתו של הדיאליסט היא למשוך רעלנים מהדם אליו .זה עובד
דרך תהליך שנקרא דיפוזיה .בדמו של חולה ההמודיאליזה
יש ריכוז גבוה של חומרי פסולת ,בעוד בדיאליסט יש ריכוז
נמוך .בגלל מפל הריכוזים ינועו חומרי הפסולת אל הדיאליסט
כדי לאזן ריכוזים .לאחר מכן נוזל הדיאליזה ינוקז עם חומרי
הפסולת שבתוכו .מטרתם של האלקטרוליטים בדיאליסט היא
לאזן את האלקטרוליטים בדם החולה.

בהמו דיאליזה הדם מוצא מגופו של החולה ומסונן
באמצעות קרום מעשה ידי אדם שנקרא גם כליה מלאכותית.
הדם המסונן מוחזר לגופו של החולה .לאדם ממוצע יש 10
–  12ליטר דם .במשך הדיאליזה רק ליטר אחד נמצא מחוץ
לגוף כל פעם .לשם כך משתמשים בשלושה עזרים :פיסטולה
עורקית וורידית ( – )AVחיבור ישיר בין עורק לווריד ,גראפט
– חיבור בין עורק לווריד באמצעות צינור מלאכותי ,וקתטר
לווריד מרכזי .במקרה שלי ,התחילו עם הקתטר ,ורק לאחר
החלמה מהניתוח אפשר יהיה להתקין לי פיסטולה שתמוקם
כדי להתנקות צריך הדם לזרום דרך הדיאליזר במשך כמה
בחלק העליון של הזרוע השמאלית שלי.
שעות .באופן מסורתי ,עושים דיאליזה  3פעמים בשבוע ,כל
כאשר הפציינט הולך להמודיאליזה ,אחות או טכנאי פעם נמשכת  4שעות.
בודקים את הסימנים החיוניים שלו ושוקלים אותו .המשקל
את הדיאליזה הייתי צריך לעשות עם הקתטר שהיה תקוע
מראה כמה נוזל עודף צריך להוציא מהפציינט בזמן הטיפול .לי בצוואר .לא כיף .כשנגמר תהליך הריפוי שלי מהפטרייה
הפציינט מחובר למכונה .לפציינטים עם קתטר לווריד המרכזי שהייתה בדמי ,הגיע הזמן לעשות לי את הניתוח ליצירת
יש שני צינורות מחוברים אל מכונת הדיאליזה ובחזרה אל הפיסטולה בשביל ההמודיאליזה .הפיסטולה היא התקן ורידי
הגוף .לפציינטים עם פיסטולה או גראפט יש שתי מחטים ,שמטרתו להכניס ולהוציא דם מהגוף בתהליך ההמודיאליזה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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פיסטולה  ,AVאו ורידית עורקית ,מחברת עורק לווריד.
העורק ,כידוע ,נושא דם מהלב אל הגוף ,בעוד הווריד נושא
דם מהגוף ללב .הפיסטולה גורמת לדם לזרום בלחץ חזק יותר.
זה גורם לוריד להתרחב ולגדול .וריד גדול מאפשר זרימת
דם טובה יותר .לאחר שהחולה מחלים מהניתוח והווריד חזק
דיו כדי לעמוד בדיאליזה ,משתמשים בדיאליזה והקתטר
מהצוואר מוסר .דיאגרמה של פיסטולה אפשר לראות בעמוד
זה .הפיסטולה שלי הייתה מעל המרפק.
חולי דיאליזה מכירים היטב את תהליך הטיפול :ללכת
לקליניקה ,להישקל לפני הטיפול ,מדידת לחץ דם וטמפרטורת
גוף ,מחט מוחדרת לזרוע( ,אלא אם כן יש לך קתטר) ,צינור
מחובר אל הדיאליזר ,ואז לשבת בכיסא עד שמגיע הזמן ללכת
הביתה .כשרק שמעתי לראשונה על ההמודיאליזה ,זה לא
נשמע לי רעיון רע כל כך .אבל כשהתחלתי את הטיפול התלת
שבועי ,חשתי חוסר נוחות ,עייפות ,והרגשה כללית כאילו עדר
סוסים עובר עלי בריצה ובועט בי תוך כדי כך .במהרה הבנתי
ששני סוגי הדיאליזה אינם מספקים איכות חיים .לא האמנתי
שאני ,מתחרה בשתי אולימפיאדות ואדם ששמר על בריאותו
בקנאות  75שנים ,צריך לעבור נוהל כזה .אלה לא חיים,
חשבתי ,והמוות כמעט שלא יכול להיות גרוע מזה.

פיסטולה
אן החלה להגיש לי משקאות חלבוניים כשרק יכלה כדי
לספק לי עוד חלבונים .באופן מפתיע ,רבים מהמשקאות
שנקראים משקאות חלבוניים מלאים בסוכר ,למרות שניתנו
להם שמות שכל מטרתם הייתה להסתיר את תכולת הסוכר
הגבוהה .אבל בשורה התחתונה ,זה עדין היה סוכר .למזלנו,
היא מצאה כמה משקאות דלי סוכר ורבי חלבון .היא עשתה
את כל המאמצים כדי לשדל אותי לאכול את מנת החלבונים
הדרושה בתוספת הירקות והפירות שהיה מותר לי לאכול.

בכל מקרה ,חייבים להמשיך בדיאליזה כדי להמשיך
בעיה נוספת הייתה הטעם .מאכלים שפעם היו ערבים
להיאבק .בנוסף לכל זה ,חולי כליות צריכים ללמוד מה לאכול
לחיכי נראו לי פתאום תפלים .הייתי צריך להיאבק עם עצמי
ומה לשתות .האוכל חייב להיות דל האשלגן וזרחן כי המכונה
לאכול .איבדתי תיאבון והרגשתי פשוט רע.
לא יכולה לטפל במולקולות אלו .זה לא נשמע רע כל כך עד
במרכז הדיאליזות אתה לא בנאדם ,אתה מספר .הכל
שגיליתי שאסור לי לאכול את רוב המאכלים שאני אוהב.
מתפקד בהתאם לפרוטוקול .פעם בחודש עושים בדיקת
בננה ,מיץ תפוזים ,אגוזים וגרעינים ,רימון ,וכן הרבה מאכלים
דם .התוצאות מראות האם הרמות של מינרלים ,המוגלובין
טעימים ובריאים הוצאו מחוץ לתחום .דיאטת הכליות כללה
ואלבומין ועוד כמה גורמים עלו או ירדו .בלי קשר לתוצאות
הרבה מאכלים “מענגים” כמו פופקורן ,פתיתי תירס ,חלב
של הבדיקה אתה מקבל זריקות ברזל או ויטמין  Dכמו כל
אורז ,לחם לבן ,אורז לבן ,קרקרים וסוכריות!
אחד אחר במרכז .אין התאמה לצרכים הפרטיים של כל חולה

אן זעמה על הדיאטה שניתנה לי .לפי צורת המחשבה
שהיינו אמונים עליה ,אלה היו מאכלים לא בריאים בעליל.
בנוסף ,חולי כליות צריכים לכלול במזונם  80עד 100
מיליגרם חלבונים בכל יום ,בניגוד לאנשים נורמליים ,ולהמעיט
בנוזלים .לא ידעתי ש  2או  3ביצים לארוחת בוקר ,תרנגול
הבנתי שהדיאליזה הכרחית כדי לשמור אותי בחיים .אבל
הודו לארוחת צהרים וסטייק או עוף לארוחת ערב בקושי היא הייתה משפילה והוציאה לי את החשק לקום כל בוקר
ליום חדש ,גם לא לימי טיפול.
מספקים את מנת החלבונים הנדרשת.
בנפרד .טיפול זה ,שהיה מאד לא אישי ,הכעיס אותי ובחלק
מהמקרים פשוט סירבתי .לא יכולתי להבין למה עלי לקבל
זריקות מסוימות כאשר תוצאות הבדיקה הראו שמצבי מניח
את הדעת.
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בית החולים היה במרחק  100ק”מ מביתנו .קבענו שם
פגישה ,נסענו לשם ועברנו סדרה של בדיקות .לאחריה נפגשנו
עם הנפרולוג המשתיל .נראה היה שהוא התרשם ממצב
בריאותי הטוב יחסית ,ואף אמר שאם היינו מגיעים אליו ביוני
האחרון הם היו משתילים לי כליה במקום להתחיל בדיאליזה.
הוא אמר שעלי לשפר את פעולת הלב של ב  ,50%כי
הלב נחלש באירוע האחרון עם הווירוס .הבטחתי לו שאני
מרגיש טוב יותר ואמשיך להתאמן .הבטחתי לו גם ,כמתחרה
אולימפי בעבר ,שהוא יכול לסמוך על החלמתי ושאני אהיה
מוכן להשתלה ברגע שהם יהיו מוכנים .אמרתי לו גם שיש לי
תורמת חיה ,בתי הבכורה טובה.
אן ואני הרגשנו מעודדים מהתגובה של בית החולים
סקריפס .זה היה גם נוח יחסית כי היינו יכולים בקלות לקפוץ
לאוטו ולנסוע אליהם ברגע שנדע שיש לנו סיבה להגיע לשם.
בשעה שחיכינו להם שיקראו לנו להשלים את הבדיקות ולבדוק
את התורמת ,היה עלי להמשיך באימת הדיאליזה.
המשכתי לעבור דיאליזה  3פעמים בשבוע 4 ,שעות בכל
פעם.

מחובר למכונת הדיאליזה
התחלתי לראות את מרכז הדיאליזות כ”מתקן עינויים” או
“בית קברות עם תאורה”.
עברה שנה מאז שגילו שיש לי בעיות בכליות .המצב שלי
לא השתפר .מרכז ההשתלות דחה אותי בגלל הגיל ,לא בגלל
הבריאות .בית החולים השני שפנינו אליו לא חזר אלינו .אבל
אן סרבה להרים ידיים.

מאחר והחלמתי מהווירוס ומהפטרייה ,יכולתי לחזור
למשטר הרגיל של תרגילים ואימון גופני .בימי דיאליזה לא
יכולתי להתאמן ,אבל ביתר הימים הקפדתי ללכת לחדר
כושר .המשכתי להתאמן על אופני הכושר והצלחתי לעלות
מ  5דקות ל 20דקות רכיבה רצופה בחודשיים .המשכתי גם
ללכת על ההליכון ,וגם במתקן זה השתפרתי הרבה .עבדתי על
גמישות ושרירי בטן ,הרמתי משקולות והתאמנתי באמצעות
מכונת הכושר .הייתי נחוש לשפר את בריאותי כי זה עזר לי
להרגיש טוב יותר .זה עזר לי להתגבר על שפל הדיאליזה ,וזו
הייתה הדרך היחידה להגיע להשתלה.
באוגוסט מצב הלב שלי השתפר ב  .55%הוזמנתי
לסקריפס כדי להיפגש עם המנתח והקרדיולוג להערכה .היו
לי תוצאות מצוינות אצל שניהם .המנתח היה נלהב לאפשרות
לבצע השתלה בספורטאי שהתחרה בשתי אולימפיאדות .הוא
אמר שאני אהיה הראשון אצלו.

השלמנו בהצלחה את כל הבדיקות שמרכז ההשתלות
דרש ,ונראה היה שעמדנו בסטנדרטים של רוב בתי החולים.
עכשיו כאשר נדחיתי על ידי בית חולים אחד ובית חולים שני
התעלם ממני ,הבנו שאנחנו צריכים להמשיך לחפש בתי
חולים .מה שהיינו צריכים זה בית חולים שיסכים לתת לי כליה
נסעתי פעם נוספת לסקריפס בספטמבר  2015להערכה
להשתלה .החלטנו לחפש יותר בדרום קליפורניה ובחרנו בבית אחרונה .נפגשתי שוב עם הנפרולוג והוא התרשם מהשיפור
חולים סקריפס בלה ג’ולה ,כי הוא היה קרוב והייתה לו תכנית בבריאותי הכללית .ועדת ההשתלות התכנסה באוקטובר
והכניסה אותי לרשימה .סוף סוף חשנו שיש תקווה.
השתלות.
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אבל ,באותה שיחה בה בישרו לי שאני ברשימה ,אמרו גם לצורך ההשתלה .ביל הבטיח שהכל יהיה בסדר ,אבל ,כמו
שמצאו את התורמת שלי ,בתי טובה ,כלא מתאימה .זו הייתה הניסיון שלי בישראל ,הכל הלך להיות מסובך יותר ויקר יותר.
אכזבה לכולנו .פירוש הדבר היה שאנחנו צריכים למצוא
אן ואני היינו מודעים לכך שאף אפשרות היא לא פשוטה
תורם אחר או לחכות לכליה מאדם שנפטר .מאחר והייתי כבר וגם לא מעשית .לנוסף היה עלינו לשלם על הכל ,כולל דמי
בן  76באותו זמן ,כל כליה מנפטר שתוצע לי תהיה כזאת הניתוח שלי ושל התורם ,עלות הנסיעה והשהות בארץ זרה
שנדחתה על ידי כל האחרים .אף בית חולים לא ייתן כליה המשך זמן מה .היה עלינו לדאוג גם לאספקה שוטפת של
צעירה ובריאה לאדם בגילי .שמחתי להיכנס לרשימה אבל תרופות אחרי שנחזור לארה”ב .אבל דבר אחד היה ברור ,אני
הבנתי שסיכויי קלושים.
צריך למצוא כליה מתורם חי.
הרגשות שלנו היו ברצפה .אן אמרה לי שהיא משוכנעת
שלא נוכל לעבור השתלה בסקריפס ושכדאי לחפש בית חולים
אחר .היא אמרה שהיא לא מוותרת ו”אתה מוכרח לקבל
כליה!” היא חזרה על זה כמנטרה כל יום .הרבה פעמים ביום.

במרכז הדיאליזות התחברתי עם פציינט אחר ,ריץ’
הודג’ס .ריץ’ היה אדם נפלא וחלקנו סיפורים מעניינים כאשר
הכיסא שלו היה ליד שלי .היינו חברים לדיאליזה .בשיחות
אלו סיפרתי לו בין היתר על התסכול שלי כתוצאה ממאמציי
הכושלים למצוא כליה .הוא הציע שאפגוש זוג חברים שלו,
הלן וביל .ביל היה אדם מבוגר שעבר את כל מסלול התלאות
שעברתי אני ,אבל היה לו מזל למצוא כליה .ריץ’ חשב ששני
אנשים אלה יעריכו את מה שעשינו עד כה ואולי ימליצו מה
כדאי לנו לנסות .קבענו פגישה בביתם.

בטרם נסענו לטיול בפטגוניה .הוא היה מעורב ביסוד בית
חולים חדש במדריד .זה היה בית חולים פרטי ולכן הם לא
קיבלו רישיון מטעם המדינה לבצע השתלות כליה .כל ניתוחי
הכליה בספרד היו אמורים להתבצע בבתי חולים של המדינה.
ארגון השתלת כליה בספרד היה כרוך בהרבה נהלים מסבכים
ומלבד זאת הייתי חייב למצוא תורם חי שיבוא איתי לשם

הלן הראתה לנו במחשב שלה את האוסף העצום
של החומר שאספה בנוגע להשתלות כליה .היא ארגנה
מכתבים ,בלוגים ,תמונות ואתרי רשת שפציינטים אחרים
יצרו במאמציהם למצוא תורם .היא הציעה שנפתח בלוג
באינטרנט ונספר לכל חברינו ומכרנו שאנחנו מחפשים תורם
כליה .היא הציעה שנשאר בקשר באימייל ,ושהיא תעביר לנו

מאחר וגדלתי בישראל ,התחלתי להתקשר לחברים
שלי שם .לחבר אחד ,אבי מאירי ,היה קרוב משפחה שנסע
ללטביה ,שם חי שלושה חודשים עד שמצא תורם .הוא ארגן
לי שיחה עם משתיל כליות בישראל .הוא אמר שיהיה עלי
לנסוע לישראל ולעבור את אותה סדרת בדיקות שכבר עברתי
בארה”ב .אני לא יכול לשלוח את תוצאות הבדיקות הקודמות
במשך הפגישה הנידה הלן בראשה כששמעה על כל
שלי.
התלאות שעברנו שהסתיימו ,נכון לעכשיו ,בחוסר הצלחה.
חבר אחר ,יוסי טנר ,מצא ארגון בישראל אבל שוב היה היא וביל עברו את אותו מסלול .מאחר והמסלול שלהם
עלי לנסוע לישראל ולהיפגש עם כמה רופאים .בנוסף יהיה עלי הסתיים בהצלחה ,היו לה כמה עצות איך עלינו להמשיך .אחת
למצוא תורם .הניסיון למצוא נתיב לטפל בבעיה דרך קשריי החשובות שבהן הייתה להיות מוכנים ולהצטייד בפרטים רבים
בישראל הוביל במבוא סתום.
בכל מקרה בו אנו פוגשים רופא .ביל הראה לנו קלסר עבה
מיכה ספירה היה חבר ישראלי נוסף שניסה למצוא דרך מלא בכל הפרטים האפשריים ,כל תוצאות המעבדה וחוות
לבצע השתלת כליה בישראל .המסקנות שלו היו זהות לאלו הדעת של הרופאים ,מרשמים לתרופות ,וכו’ .זה היה אוסף
של הקודמים .הוא גם נוכח לדעת שבישראל לא משתילים מרשים של מסמכים ,וכל אחד מהם היווה הוכחה שהמידע
כליה לאדם מעל  .70בכל מקרה ,מיכה הבטיח להמשיך המאורגן הזה יוכל לעזור לבריאותו של ביל לאחר ההשתלה.
הם אמרו שרופאים ובתי חולים מתרשמים מאד אם הם נוכחים
לחפש.
נראה היה שהסיכוי הטוב ביותר היה עם חברינו ד”ר ביל לדעת שהפציינט מוכן היטב לטיפול שהוא צריך לעבור לאחר
לייץ’ בספרד .הוא עבר לספרד מארגנטינה שם פגשנו אותו ההשתלה.
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גם סיפרה על ספרו “אז אתה חושב לעבור השתלת כליה”,
ואמרה שהוא ספר הדרכה מצוין למי שמחפש השתלה .באותו
זמן ,היינו מאושרים שיש לנו איזה אור בקצה המנהרה ,כי עד
כה זו הייתה דרך חתחתים.
זמן קצר אחרי האימייל שלה קיבלתי שיחת טלפון מד”ר
וודל .הוא הציע שניפגש אצלנו ,והתעקש לנהוג את כל הדרך
מביתו ליד סן דייגו .כמובן שהסכמנו לראותו.

ספר מאת ד”ר מארק וודל

אחר צוהריים אחד ביום ראשון הופיע ד”ר וודל בבתינו.
הוא בא עם בקבוק מים ענקי ונראה היה שמצב בריאותו
מצוין ,מה שהפתיע אותנו בהתחשב בעובדה שהוא עבר
השתלת כליה לפני חמש שנים .הוא הסביר את מסעו שלו
להשגת ההשתלה .זה היה מרתק ומורכב .בסיפור שלו היו
הרים ועמקים ,עליות וירידות ,והוא אמר שזה אופייני לרוב
האנשים .הוא בחן את המסמכים וההערכות שלנו והרגיש
שאנחנו על הגבול של להיכנס לרשימה ולהשיג השתלה בבית
חולים סקריפס .הרופא שבחן אותי היה חבר של ד”ר וודל
למשחק הגולף ,והוא אמר שיזרוק לו מילה בפעם הבאה
שייפגשו .הוא נתן לנו הרגשה של תקווה כי הוא הבין את
הקשיים שאנחנו עוברים .לאחר ביקור בן שלש שעות הוא
נתן לנו ספר שלו וחתם עליו .היינו שנינו מאד אסירי תודה על
הזמן ,המאמץ והספר.
ד”ר וודל בילה שלש שעות עם זרים מוחלטים .מעולם לא
פגשנו אותו לפני אותו אחר צוהריים .בכל זאת הוא נהג ארבע
שעות והקדיש לנו את כל יום ראשון .אן ואני היינו מופתעים
שכאלה אנשים קיימים בכלל.

בביקורי אצלנו הוא הזכיר ארגון שנמצא בברוקלין
ושמו “רנוול” “ .”Renewalזה ארגון של יהודים חסידים
אורתודוכסים שהייתה לו הצלחה גדולה במציאת תורמים.
הוא הציע שנתקשר אליהם ,אולי הם יוכלו לעזור .התברר
מאוחר יותר שזה היה אחד הימים הכי חשובים בחיינו ,אבל
כל עזרה שתוכל למצוא .הודנו להם על העזרה והרעיונות באותו אחר צוהריים עדין לא ידענו זאת .כל מה שידענו הוא
שלמחרת שוב תהיה לי חוויה מייסרת במרכז הדיאליזה.
שלהם והבטחנו להישאר בקשר.
אן הייתה אופטימית .היא ישבה לידי ואמרה לי משהו
זמן קצר לאחר פגישתנו עם הלן וביל ,היא שלחה לי אימייל
שנתן לי כוח להמשיך .היא אמרה“ :גדעון ,זו האולימפיאדה
בקשר לד”ר מארק וודל .היא שלחה מייל לד”ר וודל ושאלה השלישית שלך! שתי הראשונות דרשו עבודה קשה
אם הוא יהיה מוכן להתכתב איתנו .היא לא מבטיחה שום וממושכת אבל עמדת בזה ,ועשית הכי טוב שיכולת .עכשיו זו
ניסים אבל יודעת שהוא עזר לאנשים רבים באותו מצב .היא האולימפיאדה של חייך ,ואתה צריך לעבוד קשה יותר להשיג
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפ רשק  21:קרפ

את מדליית הזהב .עליך להתאמן יותר ולהתאמץ יותר כי זו
קשה מהשתיים הראשונות .הפעם המטרה היא לא המדליה
אלא החיים שלך .זכור שאנחנו לא יכולים לוותר ולא נוותר!”
זו הייתה מחשבה מעוררת השראה לגבי בנקודת שפל זו של
החיים .כשדמיינתי שאני מתאמן ועובד למען האולימפיאדה
השלישית שלי ,הרגשתי תקווה מחודשת.
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להיפגש לפני חג ההודיה .שאלנו את גב’ גרוסמן על איזה בית
חולים מבין השלושה היא ממליצה .שמענו אותה מתייעצת
ברקע ואחר כך אמרה“ ,בית החולים הר סיני .יש להם ניסיון
רב בטיפול בפציינטים מחוץ לעיר” .ביטלנו את הפגישות עם
בתי החולים האחרים והתחלנו להתכונן לנסיעה לניו יורק.

אן הייתה עסוקה אפילו יותר מהרגיל .לא רק שהיא דאגה
החלטנו להתקשר מיד לברוקלין .מצאנו את האתר שלהם לכל עסקי הדיאליזה שלי ,שהיו גוזלי זמן בפני עצמם ,עכשיו
באינטרנט ונוכחנו לדעת שזה ארגון ללא מטרות רווח .הוא היא גם התכוננה לנסיעתנו לניו יורק .היא הזמינה טיסה ומלון,
מוקדש לעזור לאנשים שסובלים מכל מיני סוגים של מחלות וסידרה שהבית יישאר בטוח בהעדרנו.
כליות .הם מצילים חיים על ידי מציאת תורמים.
מרכז הדיאליזות בקליפורניה ארגן לי סידורי דיאליזה
נראה היה שהאתר שלהם מכוון במיוחד אלינו.

למרות שמטרתם הייתה לעזור בכל דרך אפשרית ,הם
התמקדו בעיקר בהשגת כליה למי שזקוק להשתלה .רשימת
ההמתנה שלהם כללה אנשים מכל שדרות החיים ,מכל
הגילאים ,ומכל פינות העולם .היו שם אנשים מארה”ב,
קנדה ,ישראל ,אנגליה וברזיל .הייתה להם הצלחה עצומה
אבל הביקוש עדין היה גדול .בכל שנה מתים שמונה אחוזים
מהפציינטים מהרשימה הארצית בעודם מחכים לכליה
להשתלה.

בניו יורק .זה לא משהו שתייר מן המניין יכול לעשות .חולה
דיאליזה לא יכול להיכנס למרכז דיאליזות ולבקש טיפול.
זה יותר מסובך .המרכז צריך לקבל את כל מסמכי הפציינט
לפני שהוא מגיע לטיפול הראשון .למזלנו היה לנו זמן לסדר
הכל לפני שיצאנו .הייתי לחוץ למדי לפני הנסיעה .הדיאליזה
יונקת ממך את כל הכוחות והתקוות לעתיד ,אבל אן הזכירה
לי שאנחנו חייבים לנסות את זה כי אין סיכוי שנשיג השתלה
בקליפורניה .למען ההשראה ,קיבלתי תזכורת נוספת על
האולימפיאדה השלישית.
כהרגלנו ,בדקנו אן ואני את תוכנית השתלת הכליות בבית
החולים הר סיני .למדנו שהתוכנית שלהם להשתלת כליות
ולבלב היא אחת המובילות בארה”ב .הם התחילו ב 1967
וביצעו יותר מ  3000השתלות בילדים ומבוגרים .קראנו
באתר שלהם תיאור של תפיסת העולם שלהם שהכילה קטעים
שהיו חשובים לנו במיוחד .וכך היה כתוב שם:

שלחתי אי מייל לרנוול ביום ראשון בערב לאחר שד”ר
וודל עזב אותנו .למחרת כבר הייתה תשובה .נאמר לי להתקשר
לגב’ ריבקי גרוסמן והיא תוכל לעזור לי .התקשרתי והשארתי
הודעה קולית .זמן קצר לאחר מכן ריבקי גרוסמן התקשרה.
היא אמרה שהם עובדים רק עם  5בתי חולים ,שלושה בניו
יורק ,אחד במיאמי ,ואחד בקליבלנד ,אוהיו .חשבנו שהכי
כמי שיצר את אחת התוכניות הראשונות להשתלת כליות
מתאים לנו לעבור לניו יורק .היא אמרה שצריך להשלים את
האפליקציה ולהשיג שלושה מכתבי המלצה לרנוול .מכתב בצפון מזרח ,הכנו צעדים מיוחדים כדי לספק יותר אפשרויות
אחד מהרבי ,אחד מראש הקהילה ,ואחד ממישהו שמכיר לפציינטים שנדחו קודם לכן על ידי גופים אחרים כתוצאה
אותי היטב .היא נתנה לנו את השמות של שלושת בתי החולים מגורמים רפואיים.
בניו יורק ואמרה ,כשאנחנו מתקשרים אליהם ,להיות בטוחים
טיפול מקיף רב תחומי
שהם עובדים עם רנוול.
ממקומנו בעיר ניו יורק ,התוכנית להשתלת כליות /לבלב
מיד מילאתי את האפליקציה ושלחתי אותה .אן התקשרה היא חלק ממכון ההשתלות רקנאטי /מילר ( .)RMTIמרכז
לרבי איינשטיין שהבטיח לשלוח מכתב המלצה בהקדם .להשתלות חלקי גוף פנימיים למבוגרים וילדים .הצוות הרב
התקשרתי לחבריי היקרים בוב וויינרייט ומאק ווילקינס ,תחומי שלנו כולל מומחים בנפרולוגיה ,מנתחים ,מרדימים,
שאמרו שישלחו מכתב ברגע בו הם מניחים את הטלפון.
מומחי טיפול נמרץ ,ומומחים במערכת החיסונית ובאורולוגיה.
אן התקשרה לכל אחד מבתי החולים והצליחה להשיג לי גישה רב תחומית זו מאפשרת לנו לספק את הטיפול הטוב
פגישה בכל אחד מהם .זה היה בתחילת נובמבר אבל רצינו ביותר לפציינט על ידי שימוש בטכניקה החדשנית והמתקדמת
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החוקרים בהר סיני עושים מאמצים רבים כדי לשפר את
ביותר בניתוח ובהשתלות .פציינטים שיגיעו אלינו יזכו
לשירות של בית החולים הר סיני ,מוסד רפואי שזכה לשבחים השימור של האיברים ,להפחית את הדחייה של האיברים על
ידי הגוף ,ולצמצם עד כמה שניתן את הסיבוכים שבעקבותיהם
בינלאומיים.
צריך לבצע ניתוחים חוזרים ,בעיקר כתוצאת לוואי של דיכוי
הגדלת מספר התורמים
המערכת החיסונית.
ברשותו של בית החולים הר סיני נמצאת אחת מהתוכניות
ככל שהמשכנו לקרוא ,כך הרגשנו טוב יותר לקראת
הגדולות בארה”ב של תורמים חיים.
נסיעתנו לניו יורק .למרות שמבחינה פיזית הרגשתי רע רוב
חצי מההשתלות בשנה הן השתלות מתורמים חיים .כחלק
הזמן ,הבטיחה לי אן שזה יהיה טוב לנו והיא הייתה בטוחה
מהמחויבות שלנו לספק לפציינטים איכות חיים לפני ואחרי
שאנחנו מתקדמים“ .אנחנו הולכים לקבל כליה” ,היא חזרה
ההשתלה ,מנתחים בבית החולים שלנו ביצעו את ניתוח
על המנטרה.
הלפרוסקופיה הראשון בתורם במדינת ניו יורק ב .1996נוהל
טסנו לניו יורק ב 21לנובמבר  .2015אן סידרה לנו מלון
זה הפחית בצורה דרמטית את זמן ההחלמה של התורמים
לא רחוק מבית החולים ,מרכז הדיאליזות והרנוול.
שתרמו כליה לאחד מיקיריהם .עד עתה ,יותר מ  1000ניתוחי
אני הגעתי הרוס מהטיסה .אם אף פעם לא הייתה לך
לפרוסקופיה בתורמים נעשו במכון ההשתלות שלנו.
מחלת כליות ,אין דרך לתאר לך העייפות וההשפלה שמתלווים
המרכז שלנו לתורמים חיים על שם משפחת צוויג ,שהוקם
אליה .אן הייתה כמו המאמן הטוב בעולם ,תמיד עודדה אותי
לאחרונה ,מתרכז בטיפול הרפואי הטוב ביותר לתורמי
וניסתה להפנות את תשומת ליבי מהשלילי לחיובי.
איברים .מרכז זה מפתח תוכניות אלטרואיסטיות ו”חילופי
ביום המחרת הגיעו שני חברינו ,בוב ויינרייט וג’רמי וויז,
תורמים” שתאפשרנה לכל הפציינטים לקבל את האפשריות
לבקר אותנו .הם עשו את הדרך הארוכה מבתיהם במסצ’וסטס
המיטביות כדי לקבל השתלה מתורם חי.
ובניו ג’רסי .זה היה מאד מעודד בשבילי לראות את שני
הר סיני הוא אחד הראשונים שמציע “חילופי תורמים”.
האנשים היקרים האלה ולדעת איזה מאמץ הם עשו כדי לראות
תוכנית חדשנית זו מאפשרת למקבל הכליה שיש לו תורם
אותנו .היה לנו אחר צוהריים וערב נפלאים בחברתם .על מנות
פוטנציאלי שמעוניין לתרום אבל נמצא לא מתאים ,להחליף
נפלאות במסעדה איטלקית צחקנו על כמה מההרפתקאות
כליה עם תורם אחר ,מתאים .אנחנו עושים זאת על בסיס
שלנו בעבר.
מקומי וארצי.
בבוקר המחרת הלכנו אן ואני למשרדים של רנוול
העלאת הזכאות הרפואית
בברוקלין .שנינו קצת חששנו כי כל הנסיעה שלנו לניו יורק
הר סיני עשה צעד גדול לקראת הגדלת הזכאות של והכליה שרצינו להשיג ,הכל היה קשור בארגון זה .למזלנו
הפציינטים שנדחו קודם לכן בגלל גורמים רפואיים .למשל ,הריאיון הלך טוב מאד .הם התרשמו מההמלצות שלי
להר סיני יש תוכנית פעילה של חילופי כליות בזוגות ,ומהמכתבים שהם קיבלו מהרב ומהאחרים .נשמנו לרווחה
שמאפשרת לפציינטים שיש להם תורם לא מתאים לקבל כשאמרו שהם מקבלים אותי כנתרם פוטנציאלי.
איבר מתורם מתאים על ידי תהליך שידוע בשם “החלפת
במשך הפגישה הם הסבירו את התהליך .הם מעניקים לי
כליות” .אנחנו פיתחנו ויישמנו בהצלחה תוכנית שמפחיתה את השם “ .”R1013מכאן והלאה זה השם בו אני מוכר
את אפקט האנטיבודיז ,אפקט שמוריד את היכולת של רבים ברנוול .אני יכול להשתמש בשמי כשאני כותב בבלוג או
מהפציינטים להשתלה מוצלחת .אנחנו יכולים עכשיו לטפל כשאני כותב אימיילים ,אבל אם מישהו רוצה להתייחס אלי
בפציינטים רבים ,אשר קודם לכן לא היו זכאים להשתלה בגלל בקשר לסיכויים שלי לקבלת כליה הוא יוצר קשר דרכם ,לא
הסיכון האימונולוגי הגדול שהיה להם.
ישירות דרכי .אצלם אני מוכר רק כ  R1013ולא כגדעון
חדשנות במחקר
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אן ואני הבטחנו לעשות כל מה שרנוול מבקשים .חברי האימונים שעלי לעשות “לקראת האולימפיאדה השלישית”.
צוות נוספים הצטרפו לפגישה והציעו הצעות רבות לגבי היא לא פסקה להגיד לי שאנחנו הולכים להצליח וחזרה על
הדרך למצוא תורמים .מאחר והייתי מוכר בכל העולם בזכות המנטרה לגבי הכליה שנשיג.
הביומכניקה והאתלטיקה ,הם חשבו שההצלחה הכי גדולה
ביום שני מזג האוויר היה צונן ,קצת לא מתאים לנו,
תהיה על ידי שליחת אימיילים והפצת בלוג .המליצו לי לכתוב הקליפורנים .אך התעלמנו מזה כשעשינו את דרכינו במונית
את הטקסט והם יעברו עליו ויעירו הערות .הבטחתי לעבוד לבית החולים הר סיני .דלתות המעלית נפתחו בקומה ה ,11
על הבלוג בהקדם האפשרי ושאשלח אותו להם במייל .יצאנו והגענו למרכז השתלות הכליה .קיוויתי בשקט שזה יהיה
משם בנפש מרוממת.
בשבילי כמו שהיה בשביל אבות אבותיי במעמד הר סיני.
חזרנו למלון שלנו ,פייר הוטל במנהטן .הייתי יותר מותש
מתמיד .היה לי ג’ט לג ,הייתי מרוקן נפשית בגלל הביקור
ברנוול ,כי דאגתי שמא הם ידחו אותי .והייתי זקוק לדיאליזה.
נקבע לי טיפול בדיאליזה בהר סיני ב  6בערב ,כך שהיה לי
זמן קצר לנוח לפניו.
ברגע זה הייתי המום .הייתי מודע לתשישות שהבהירה
לי שהדיאליזה עכשיו הכרחית ,אבל באותו זמן מעודד על ידי
התגובה שקיבלתי מהאנשים ברנוול .הם לא הבטיחו כלום אבל
הייתה להם נקודת מבט חיובית ,כמוה לא פגשתי בקליפורניה.
לא הרגשתי שיש לי כוח לקוות ,אבל אן הזכירה לי את

לאחר הקבלה עשו לי סדרת בדיקות ,דם ,שתן ,לחץ דם,
טמפרטורה ועוד .ואז יונתן ,האח המתאם ,הגיע כדי לתאר
את הצעדים לקראת הכנתי כמועמד להשתלה .אן נתנה לו
מחברת עבה עם ההיסטוריה הרפואית שלי בחמש השנים
האחרונות .דפי הנתונים היו מסודרים בתיקיות מפלסטיק.
הכל מסודר לפי נושאים .הדף הראשון היה האישור מבית
החולים סקריפס שנכנסתי לרשימת ההמתנה .המסמכים כללו
בדיקות והערות מרופאים רבים ,מעבדות ,תוצאות מבדיקת
הלייזר של הערמונית (פרוסטטה) ,קולונוסקופיה ,בדיקה
וניקוי של השיניים ,וכל התוצאות שהתקבלו עד עכשיו בכל
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ללכת בבית החולים כדי להשלים גם את הבדיקה הזאת .הוא
הסביר שייקח שבועיים עד שייגמר התהליך של בדיקות הדם,
ואז הועדה תתכנס כדי לדון בתיק שלי .אנחנו יכולים לצפות
לשמוע מהם זמן קצר אחרי הישיבה.

הבדיקות שעשיתי .יונתן אמר שהוא יסרוק את הדפים ויחזור
אלינו .אן אמרה מיד שהמחברת הוכנה למענו כדי שישמור
אותה .היא הבטיחה לו שיש לנו עוד עותק .המחברת כללה
 150דפים .על השער שמתי תמונה מהאולימפיאדה ברומא
מ  ,1960בה אני נושא את דגל ישראל בראש המשלחת.
הודנו לו והלכנו לחפש את מכון הרנטגן .בדרך למטה
התמונה מצורפת.
פגשנו כמה מהרבנים של רנוול .הם שאלו בנדיבות אם הכל
יונתן הסביר את לוח הזמנים להמשך היום .נפגוש את הלך בסדר ואם יש משהו שהם יכולים לעשות למענינו .היינו
התזונאי ,היועץ הכספי ,והנפרולוג .נצטרך לבוא ביום אחר מופתעים מכך שרק אתמול היינו זרים ,והיום הם כבר מוכנים
לפגוש את המנתח .אן שאלה אם נצטרך לשם כך לטוס שוב כל כך לעזור לנו .סיפרנו להם מה קרה עד עכשיו ,ושאנחנו
פעם כל הדרך מקליפורניה .יונתן ענה“ ,הו ,אלוהים ,שכחתי מקווים להיכנס לרשימה .הודנו להם והמשכנו לרנטגן.
כמה רחוק אתם גרים .אני אנסה למצוא פה מנתח שעוד לא
אחרי היום הארוך והמלבב הזה ,עדין הייתי צריך ללכת
הלך הביתה”.
לדיאליזה .סיימתי את הטיפול בעשר בלילה והרגשתי מותש
הפגישות התקיימו כפי שיונתן הסביר .למרבה ההפתעה ,כמו שלא הייתי מעודי .לקחנו מונית בחזרה למלון .לראשונה
אנחנו נשארנו באותו חדר והאנשים הגיעו אלינו .לא היינו בחיי הרשיתי לאן להזמין לנו ארוחה לחדר! אני לא אוהב
צריכים לעבור מחדר לחדר ,כבעבר .הנפרולוג הסביר מה הן לאכול בחדר המלון ,אבל הפעם היה לי כוח רק לשכב במיטה.
הבדיקות שצריך לעשות ,ואמרנו לו שכבר עשינו את כולן .האוכל היה נפלא ,והייתי מופתע כמה שהרגשתי טוב יותר
כל התוצאות נמצאות במחברת שנתנו ליונתן .הנפרולוג בדק,
אחרי שהכנסתי משהו לפי.
ותגובתו הייתה חיובית .זו הייתה הקלה לשני הצדדים.
למחרת היה חג ההודיה ואנחנו טסנו בחזרה לקליפורניה.
בסוף ,הביא לנו יונתן מנתח ,ד”ר אנטוניוס ארבלקיס ,כדי
ביום שאחריו חזרתי לכיסא הדיאליזה המוכר שלי ושוב
שיבצע את הבדיקות שלו .הייתה לו אישיות מקסימה ומבטא.
הרגשתי את הסוסים שועטים עלי .לפחות ידעתי שניסינו .יהיה
שאלתי אותו אם הוא יווני והוא השיב בחיוב .תיארתי באוזניו
עלינו לחכות בסבלנות לתשובה מהר סיני.
איך התחריתי באצטדיון השיש העתיק של אתונה כחבר
התחלתי לעבוד על הבלוג שרנוול ביקשו אותי להכין.
בנבחרת הישראלית .שאלתי אותו אם הוא מכיר את אלוף
יוון בדיסקוס ,אנטוניוס קונאדיס ,ואת האלוף בכדור ברזל שלחתי טיוטה לרבי ג’וש ,ששלח לי תשובה במהירות עם
גיאורגיוס צקאניקאס .סיפרתי שהתחריתי כנגד שניהם והם כמה הצעות לתיקונים .עשיתי כדבריו ,וכשקיבלתי ממנו את
היו הרבה יותר טובים ממני .ד”ר ארבליקוס התרגש לשמוע האישור הסופי שלחתי את הבלוג .עד לשלב זה שמרתי את
ואמר ששני ספורטאים אלה מוכרים לו היטב ושהם היו מצבי בסוד .הייתי נבוך מכך שאני ,אתלט אולימפי בעבר,
גיבורי הילדות שלו .המשכנו לדבר על אנשים ששנינו הכרנו אדם חזק וחיוני ,הופך לכזה אסון רפואי .האנשים ברנוול
או לפחות ידענו עליהם ,כמו גיאורגיוס דאלארס ,המוזיקאי והרופאים בהר סיני הסבירו לי שקריסת כליות זו רק מחלה.
והזמר ,או מלינה מרקורי ,הזמרת שהפכה לפוליטיקאית .כל אחד יכול לחלות בה בכל רגע .זו מחלה שאפשר לטפל בה
כמובן שגם שיבחנו את האוכל היווני .זו הייתה שיחה מדהימה באמצעות השתלה .זה לא ריפוי ,אבל אפשר להמשיך לחיות
ונעימה עם הרופא .ד”ר ארבלקיס סיים את הבדיקות שלו חיים שלמים ופרודוקטיבים עוד הרבה שנים אחר כך .בכל
וקרא במהירות את המידע במחברת שהבאנו ליונתן .שמחתי מקרה ,אם אף אחד לא יודע שאתה זקוק לעזרה ,קשה מאד
להצליח .הם הסבירו שלספר לאנשים מה מצבך ולבקש עזרה
שהוא קבע שאני בריא למרות קריסת הכליות.
לאחר הבדיקות הבטנו אן ואני זה בזו מתוך תחושת הקלה .זה לא דבר שיש להתבייש בו וזה לא צריך להביך אותך.
היו לי הרבה מאד קשרים באימייל .בתיבת הדואר לי היו
אולי יש תקווה אחרי הכל .יונתו חזר לספר לנו שכל הבדיקות
הושלמו חוץ מאחת – רנטגן חזה .הוא נתן לנו הוראות לאן בערך  10,000לקוחות וחברים .הייתי מוכר היטב בהרבה
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אם אתה מתקשר אליהם או כותב להם ,אנא השתמש
מקומות בעולם בזכות עיסוקיי הרבים בביומכניקה ובמכירות.
שלחתי אימייל וחיכיתי לתגובות.
בקוד שלי  . R11013קוד זיהוי זה יאפשר לאותם אנשים
מייל אחד שקיבלתי מיד אחרי ששלחתי את הבלוג ,נפלאים לדעת שמישהו יוצר איתם קשר בנוגע לגדעון אריאל.
היה מאחד הלקוחות ,ד”ר ג’יימס האקני .ב  ,2012ד”ר תודה רבה על עזרתך בהצלת חיי.
האקני הוריד את שיטת ה  APASשלנו כדי להשתמש בה
רציתי להיות בטוח שג’יימס התקשר לרנוול ולמרות
באוניברסיטה שלו .הוא שלח לי כמה שאלות מעניינות:
שהיינו בקשר אחד עם השני כמה שנים ,לא רציתי לשבור את
הכללים של רנוול .הם הסבירו את הרציונל של שמירת מרחק
ד”ר אריאל היקר,
אני מקווה שהודעה זו מוצאת אותך במצב טוב .אני ושתיקה בין תורם ומקבל .רנוול היו מעורבים למעשה ב 100
בתהליך של תיקון מאמר שמתאר מחקר שבו השתמשתי ב השתלות כליה בשני בתי חולים בניו יורק .למרות שההצלחה
 APASככלי לאיסוף נתונים ,ואני נבוך להודות שישנם כמה שלהם הייתה פנומנלית ,כמה תורמים שינו את דעתם רגע
עניינים הקשורים לסינון שאני לא בטוח שאני יכול לענות לפני הניתוח .לכן ,בשביל מקרים כאלה העדיפו רנוול שהתורם
עליהם ,למרות שקראתי כמה מקורות כולל מאמר שכתבת והמקבל לא יכירו אחד את השני .אלה היו מקרים בודדים,
אבל הם העדיפו לשמור את המידע בסודיות עד לאחר תהליך
עם כמה שותפים.
כאן הופיעו שתי שאלות מקצועיות .על החתום היה ד”ר ההשתלה .אסטרטגיה זו מנעה מתח בין התורם והמקבל.
ג’יימס האקני.
החלפנו כמה מיילים במשך השנים הבאות .לאחר
ששלחתי את הבלוג בקשר להזדקקותי לכליה מתורם חי,
קיבלתי אימייל מפתיע ביותר מג’יימס:
גדעון היקר,
אני שוקל את האפשרות לתרום לך כליה .לפני  12או 13
שנים ,כשהייתי סטודנט לדוקטורט באוניברסיטת מינסוטה,
חשבתי לעשות זאת עבור בעל של חברה והאנטיגן של הדם
שלי נמצא מתאים .אני לא יודע אם רישום זה עדין זמין או אם
זה יהיה לך לעזר .מה הם הצעדים הראשונים שעלי לעשות
כדי לבדוק אם אני תורם אפשרי עבורך?

אדם נוסף אתו הייתי בקשר בעניין זה הייתה לוסיה
טריסטאו ,עליה סיפרתי באחד הפרקים בקודמים .כשאן ואני
טסנו לראשונה לניו יורק בנובמבר ,נפגשנו לארוחת צוהריים
עם לוסיה ,בוב ויינרייט וג’רמי וויז .במשך הארוחה הביע
לוסיה את נכונותה לתרום לי כליה .לאחר שהודיתי לה נתתי
לה את הטלפון של רנוול והסברתי לה את הנהלים .היא
התקשרה מאוחר יותר לספר לי איזה בדיקות עשתה וכמה
נחמדים האנשים שם .רנוול אמרו לה לא לדבר איתי ,והיא
הסבירה להם שאנחנו מכירים כבר  30שנה ,וקשה להימנע
מקשר אחד עם השני .בכל מקרה ,היא שמרה את רוב המידע
אצלה מנקודה זו והלאה.

שבועיים אחרי חזרתנו מניו יורק קיבלתי טלפון מהר
בברכה
סיני .הם אמרו לי שעברתי את כל בדיקות הדם שלהם ,ושהם
ד”ר ג’יימס האקני
קיבלו את כל תוצאות הבדיקות הקודמות שלי .בישיבת הועדה
אין צורך לומר ,הייתי בשוק ובשמחה בעת ובעונה אחת .הם החליטו להכניס אותי לרשימת ההמתנה .בנוסף הם היו
עניתי מיד:
בתהליך של הערכת מותאמות התורמים שלי .הייתי מאושר
ד”ר האקני היקר,
להיות ברשימה שלהם ומופתע לדעת שהדברים עובדים כל כך
וואו!!! תודה רבה מאד .אני חסר מילים לנוכח הצעתך מהר .מניסיוני הקודם הכל התנהל לאט.
הנפלאה.
מאוחר יותר באותו יום קיבלתי טלפון מחברתי לוסיה.
אנא צור קשר עם הארגון שיעזור לך וידריך אותך היא הודיעה לי שעברה את כל הבדיקות בהצלחה עד עכשיו.
בכל התהליך .האנשים שם נפלאים ואדיבים וישמרו הכל יש לה עוד יומיים של בדיקות ,ואז תדע אם היא מתאימה
בחשאיות .אתה יכול ללמוד עליהם באתר( :כאן צירפתי את לתרום לי כליה .שוב ,הייתי נדהם מהמהירות שבה הכל עובד
בניו יורק.
כתובת האתר של רנוול).
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דצמבר פינה את מקומו לינואר .המתאמת שלי מטעם
הר סיני ,אילין ,התקשרה והודיעה שנמצאו כמה תורמים
והדברים נראים מבטיחים .היא כיוונה אותי להשיג אישור
לניתוח מהקרדיולוג שלי .אן ואני קפצנו על המשימה הזאת
וכעבור שבוע שלחנו לה את המכתב עם האישור.
אילין תקשרה ואמרה שהכל נראה מוכן ,והיא מניחה
שיקבעו לי תור להשתלה באמצע פברואר .אן ואני היינו
בעננים ,אבל פחדנו להיות נלהבים מדי .עדין יש הרבה דברים
שיכולים להשתבש.

דיאליזה מתקשים למצוא מזון שהם יכולים לאכול במסעדות.
לכן ערכה אן קניות בקפדנות והכינה את האוכל שלנו בעצמה.
היא מצאה אגוזים בריאים והתעקשה על פירות ,ירקות ובשר
אורגניים .אכלנו גם הרבה דגים.
בבוקר יום שלישי ,ה  5באפריל ,הגענו להר סיני לפגישה
שנקבעה לנו .להוטים ,נרגשים ,אבל חוששים להיות אופטימיים
מדי ,זה היה התיאור הטוב ביותר של רגשותינו .לאחר בדיקת
דם ארוכה ,שגרמה לי לחשוב שלא יישאר בתוכי כלום ,הגענו
לחדרו של המנתח .נודע לנו שהמנתח שלנו יהיה הרופא
היווני ,זה שבדק אותי בנובמבר .שמחנו לשמוע את הבשורה
הזאת ,זכרנו אותו כאדם מקסים וסמכנו על יכולותיו.

רנוול וצוות בית החולים הר סיני החליטו שג’יימס האקני
יהיה התורם המתאים ביותר .הוא היה בן  ,52בעוד האחרים
היו מבוגרים יותר .ג’יימס לימד באוניברסיטה והיה יכול
הפגישה נקבעה ל  .9:39חיכינו עד  10:30ורק אז נפתחה
להתפנות רק בראשון לאפריל .בשביל אן ובשבילי אלה היו
הדלת ונכנס אדם שלא ראינו אותו קודם לכן ,ואמר שהוא
החודש וחצי הארוכים ביותר בחיינו .הימים נמשכו  72שעות
המנהל של ד”ר ארבלקיס .הוא אמר שהמנתח עדין עסוק עם
במקום  .24יכולנו רק לחכות ולקוות לטוב ביותר.
פציינט אחר ולכן הוא מקווה שלא אכפת לנו אם הוא יבצע
בסופו של דבר נקבע התאריך ל  14באפריל .התבקשתי
את הבדיקה .היינו בהלם מכך שראש המחלקה מוצא זמן
על ידי אילין להגיע לניו יורק ב 3באפריל ,לעשות דיאליזה
לבדוק אותי .הרופא היה ד”ר רון שפירו ודיברנו על הרקע שלו
ב 4באפריל ,וב 5באפריל להגיע להר סיני כדי להיבדק על ידי
ועל הנסיבות שהביאו אותו להר סיני .הוא הביט בניירות שלי,
המנתח.
הסתכל עלי ושאל“ ,אתה בטוח שאתה בן  ?76אתה נראה
אן התחילה את העבודה הקדחתנית של ההכנות .היא
טוב יותר ומצבך הגופני טוב ממה שהייתי מצפה” .בעוד הוא
הייתה צריכה לדאוג לטיסה ומלון ,סידורי דיאליזה עד מועד
ממשיך עם הבדיקות ורושם את הדרוש ,דיברנו על הנסיבות
הניתוח ,ולהתכונן לשהות של שלושה חודשים בניו יורק אחרי
שהביאו אותנו לניו יורק .סיפרנו לו כיצד שני בתי חולים דחו
הניתוח .היא אספה את כל הציוד הדרוש .זה היה נראה כאילו
את בקשתי כי הייתי מבוגר מדי ,ושבית חולים שלישי לא חזר
אנחנו יוצאים למונגוליה ולא נראה בקרוב חנות שנוכל לחדש
אלינו לאחר חצי שנה .הוא הביט בעיני ואמר“ ,כל בית חולים
בה את המלאי .היא ארזה שמונה ארגזים ושלחה אותם לבוב
שמסרב להשתיל כליה לפציינט שיש לו תורם חי למעשה
בניו ג’רסי הוא יוכל להביא לנו אותם לאחר שנמצא לנו
מבצע רצח” .ד”ר שפירו סיפר שבשנה שעברה בית החולים
דירה “קבועה”.
הר סיני השתיל כליה לחולה בן  .82לא רק שהניתוח הצליח,
לבסוף הגיע היום ,וטסנו לניו יורק .באותו זמן רמת
אלא האיש משחק גולף כל יום אם רק מזג האוויר מאפשר.
האנרגיה שלי הייתה נמוכה כך שכל מאמץ פיזי רוקן אותי
הוא סיים את הבדיקות וקבע שאני בריא ומתאים להשתלה.
מכוחותיי .הליכה מהיציאה מהמטוס אל מסוף המזוודות הייתה
שאלנו אותו גם אם הוא מכיר בית חולים וצוות נפרולוגי
בשבילי כמו טיפוס על האוורסט .אן הייתה שם לצידי ועודדה
אותי כל הזמן .היא הזכירה לי שהגיע הזמן של האולימפיאדה שאפשר לסמוך עליהם בקרבת ביתנו בדרום קליפורניה .בטוח
שהר סיני הוא הטוב ביותר ,אבל אנחנו רוצים להמשיך ולהיות
השלישית ,ובקרוב יתחילו המשחקים.
ביום שני עברתי דיאליזה במרכז ידידותי שהיה רק שני מטופלים אחר כך על ידי בית חולים אמין קרוב למקום מגורנו.
בלוקים מהמקום בו התגוררנו .אן מצאה מלון נחמד וביתי ,הוא הבטיח שייחפש.
כשחזרנו למלון קראנו על ד”ר רון שפירו ,ראש מרכז
שלא נראה כמו מלון סטנדרטי ,והייתה לה אפשרות להכין בו
את האוכל בעצמה .כבר כמה חודשים קודם לכן למדנו שחולי ההשתלות של הר סיני.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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הוא עומד בראש מכון ההשתלות של הכליות והלבלב
בבית החולים הר סיני .יש לו  30שנות ניסיון בניתוחי השתלה.
את הכשרתו קיבל באוניברסיטת פיטסבורג .לפני שהגיע להר
סיני היה פרופסור באוניברסיטה זו ,ולימד במכון להשתלות.
לאחר  26שנים באוניברסיטת פיטסבורג חזר לבית הספר
לרפואה בהר סיני שם השלים את תקופת התמחותו.
בתפקידו החדש ב  MRTIמפקח ד”ר שפירו על תוכנית
ההשתלות של הכליות והלבלב לילדים ולמבוגרים .מכון
זה הוא אחד ממכני ההשתלות המקיפים בעולם ,וכולל את
אחת מהתוכניות הגדולות ביותר של השתלה מתורמים חיים
בארה”ב.
ד”ר שפירו היה שותף בכתיבה של ארבעה ספרים,
שכולם עוסקים בהשתלות של איברים פנימיים .הוא פרסם
יותר מ  380מאמרים 65 ,פרקים בספרים ,ונתן יותר מ520
הרצאות .יש הכוללים אותו ברשימת “הרופאים המובילים
באמריקה”.
אן ואני היינו מופתעים שחבר צוות מחונן כל כך ולכל
הדעות גם חשוב מאד בודק אותי .ד”ר שפירו הזכיר ,בנוסף
על היותו ראש המחלקה ,שהוא ביצע שתי השתלות בסוף
השבוע .מאוחר יותר למדנו שהוא מוצא זמן גם למחקר,
ד”ר רון שפירו ,ראש מרכז ההשתלות
מלבד עיסוקיו כרופא וכמרצה .מלבד כישרונו והמוניטין
שרכש בשדה הרפואה ,הוא גם אדם נעם ומקסים .הוא הפיג
את חששותינו בעזרת חיוכו הלבבי ונעימות הליכותיו .הרגשנו ידענו שהוא יודע כל כך הרבה שפות .הרגשנו בטוחים שהוא
הקלה והתרוממת רוח כל פעם שפגשנו עוד איש צוות בהר המנתח שלי.
סיני .כולם היו סימפטיים ונחמדים .כל התנסות מניקוז הדם,
באותו שלב חיכינו על סיכות ל  14באפריל .חברינו בוב
דרך לקיחת מדדים חיוניים ועד הפגישות עם הרופאים היו ויינרייט בא כל יום מביתו בניו ג’רסי לבקרני .חברתי לוסיה
שיעור נוסף באכפתיות ואופטימיזם.
באה כמעט כל יום מעבר לסנטרל פארק כדי לראות אם היא
ד”ר שפירו הבטיח לי שאני אהיה בידיים טובות בזמן יכולה לעזור במשהו .היה משמח לדעת שיש לי כאלה חברים
הניתוח .כשחזרנו למלון חיפשנו חומר על המנתח העתידי
טובים.
שלי.
ב 9לאפריל עברנו מהמלון למרכז המגורים של הר סיני
אנטוניוס ארבלקיס ,דוקטור לרפואה ,הוא מנתח בניו
( .)TLCמתחם זה נמצא לא רחוק מבית החולים והוא תוכנן
יורק ,עם התמחות הניתוחי השתלות .כעת הוא עובד בבית
ספר לרפואה של בית החולים הר סיני ומסונף גם למרכז לפציינטים ולבני משפחותיהם כדי להתגורר במקום קצת
הרפואי מיד-ווסט ,למרכז הרפואי הר סיני ,ובית החולים של יותר חמים וביתי מאשר בזרות חסרת הייחוד של חדרי מלון.
ייל בניו הייבן .הוא שולט צרפתית ,ספרדית ,ערבית,קוריאנית ,התורם שלי ,ג’יימס ,היה אמור לבוא למחרת ורצינו להיות שם
פולנית ,ויאטנמית רוסית ,איטלקית וגרמנית .ידענו שהוא על מנת לקבל את פניו ולעזור לו בכל מה שנוכל .הוא הגיע ב
מנתח מדהים ושהיה כיף לדבר אתו בביקורנו הקודם ,אבל לא  6בבוקר ,ושלושתנו נהנינו מהמאפה הביתי של אן.
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רנוול עשו את כל הסידורים הדרושים בשביל ג’יימס,
פגשו אותו בשדה התעופה ,והסיעו אותו ל  .TLCהחדר שלנו
היה באגף נפרד מזה של ג’יימס אך נפגשנו כל פעם בארוחת
בוקר .במהרה נכנסנו לשגרה .ג’יימס היה מתעורר מוקדם כל
בוקר ,קונה כוס קפה בחנות הפינתית ,והולך לסנטרל פארק
להנות מהנוף .הוא היה חוזר לארוחת בוקר ומספר לנו לאן
הוא מתכנן ללכת אחר הצוהריים .מלבד יום אחד בו היה בבית
חולים ,אני חושב שג’יימס הלך לפחות  6מייל כל יום סביב
הרבעים השונים של ניו יורק .אן הכינה ארוחת ערב לכולנו,
ובילינו בנעימים סביב השולחן בשיחות על ביומכניקה .התחום
של ג’יימס היה טיפול רפואי ושלי היה קרוב יותר לספורט ,כך
שהיו לנו השקפות שונות לגבי הביומכניקה .במהרה גילינו
שהיה לו ידע נרחב בהרבה תחומים קרובים ,כך שהערבים
שלנו היו נעימים ומשכילים.

חשתי הקלה שהוא לא החליט ללכת כל הדרך ברגל עד לשם.
היינו חברים קרובים כשפולי הגיעה .היא הורידה את המעיל,
זרקה את נעליה ישבה לאכול איתנו את המרק הנפלא שאן
הכינה לכולנו .נהיינו חברים טובים בתקופה לפני ואחרי ניתוח
ההשתלה.
קבוצה נוספת ב  TLCהייתה משפחת קרספי .האב ,פול,
קיבל כליה מבנו ,אנדרו .הם השתחררו בדיוק כאשר אנחנו
הגענו .זה מאד עזר לאן לפגוש את הפציינט והתורם שלו והיא
התייחסה לזה כמו לאימון .אשתו של פול ,בוורלי ,עזרה לה
רבות באינפורמציה בקשר לתרופות ולאספקטים נוספים.

ביום שלישי הפכו אן ,פולי ובוורלי למועדון נשים עם
הרבה מידע והתנסות לחלוק בהם .הן עזרו זו לזו בהרבה
דברים ,כמו איפה אפשר לקנות פיג’מה אקסטרה לארג’ .גם
חיכינו לבואה של אשתו של ג’יימס ,פולי ,ביום שני .אן וגם פולי לא ידעו שלפציינט לאחר השתלה יש מעי נפוח
ג’יימס החליט להפתיע אותה ולחכות לה בשדה התעופה .בצורה לא טבעית והוא מלא בגזים .מכנסי פיג’מה בגודל רגיל
לא נסגרות עליו והן היו צריכות ללכת לחנות ולחפש מכנסים
בגודל המתאים .ערב אחד ארגנתי לחברתי לוסיה להצטרף
ד”ר אנטוניוס ארבלקיס
לפולי להצגה בברודווי ואנחנו הבטחנו להיות בייבי סיטרים
טובים לג’יימס .היינו כולנו שמחים ואולי קצת חוששים ,אבל
בסוף הגיע יום חמישי.
שני אנשים מרנוול באו ל  TLCב 5בבוקר ולקחו אותנו
לבית החולים .הם כיוונו אותנו לדלפק הקבלה והמתינו איתנו
שם עד הזמן בו היינו צריכים לגשת לחדר ההכנה .הם היו מאד
מנוסים וידעו לכוון אותנו בדיוק למקום הנכון .כאשר הגיע
זמננו לעלות במעלית לקומת הניתוחים ,לקחו הג’נטלמנים
מרנוול את אן ופולי לחדר ההמתנה .לאחר שהיו בטוחים שהן
נמצאות המקום הנכון ובטוחות ,הם הסבירו שעליהם לעזוב
כדי לבדוק שני פציינטים בבית חולים אחר.
בשעה שהנשים שלנו חיכו לנו ,החל תהליך החלפת
והשתלת הכליה .הם ביצעו שני ניתוחים בו זמנית :אחד
בתורם והשני במקבל .שני הניתוחים מאד מורכבים ודורשים
צוות רפואי מאומן ומקצועי .הניתוח של ג’יימס התחיל קודם.
הוא הורדם והכליה השמאלית שלו הוסרו על ידי המנתח שלו,
ד”ר צ’ין .לאחר שהכליה הוצאה ונמצאה בריאה ,היא הוכנה
להשתלה .באותו רגע המנתח שלי ,ד”ר ארבלקיס ,ביצע חתך
בחלק התחתון הימני של חלל הבטן שלי.
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לפני הניתוח עם ג’יימס ,התורם שלי ,ואן
כשהגיעה הכליה של ג’יימס ,ד”ר ארבלקיס חיבר אותה
לכלי הדם שלי ודיווח שהכליה החדשה שלי התחילה לעבוד
מייד .לאחר חיבור לכלי הדם הוא חיבור את מוביל השתן
לשלפוחית.
לאחר הניתוח נלקחתי לחדר התאוששות ,שם הייתי תחת
השגחה של צוות רפואי עד שהתעוררתי מההרדמה .במהלך
ההתאוששות אמרו לי על כמה דברים שאני צריך לצפות
להם :אני אחוש כאבים ,עלי לעבור אולטרה סאונד כדי לוודא
שהכליה החדשה מתפקדת כראוי ,קתטר יוכנס לשלפוחית
כדי לנקז אותה אבל יוסר מיד כאשר זה יהיה אפשרי .אחת
הסיבות להכנסת הקטטר הייתה לבדוק את צבע וכמות השתן.

תחושה” ,כך היא תיארה את עצמה .היא רצתה לצחוק
ולבכות משמחה באותו זמן ,אבל לבסוף הצליחה לשאול אם
אני בסדר .ד”ר ארבלקיס חייך ואמר שאני בסדר גמור .הוא
אמר שתוך חצי שעה היא תוכל לעלות לחדר ההתאוששות
ולראות אותי.
כמובן שאני לא הייתי מודע לכל הפעילויות האלו .זכרתי
רק שעליתי במעלית לקומת הניתוחים .ג’יימס ואני סימנו אחד
לשני עם אגודלים כלפי מעלה ,כמו “לייק” ,ואז נכנסתי לחדר
הכנה .הצוות השכיב אותי על המיטה ועסק בכל הפעילויות
הרגילות של הכנה לניתוח .הבטן שלי גולחה ונצבעה בכתום.
האחות כרכה חוסם ורידים סביב היד שלי והמרדים הסביר
לי מה הוא עומד לעשות והיכן .ד”ר ארבלקיס בא להגיד לי
שהניתוח של ג’יימס עבר בהצלחה ושהניתוח שלי יתחיל
בקרוב .הוא חייך ואמר שאין לי מה לדאוג והכל יהיה בסדר.
הדבר האחרון שאני זוכר הוא שהסיעו את המיטה שלי על
גלגלים לחדר הניתוח.

בערך  9שעות לאחר שראתה אותי עול במעלית לקומת
הניתוחים עם ג’יימס ,נקראה אן לדלפק חדר ההמתנה לפגוש
את ד”ר ארבלקיס .הוא תאר באוזניה כמה טוב הצליח
הניתוח ,ואמר שהכליה החדשה שלי מתפקדת היטב .הוא
אמר שעוד  4שעות אצא מחדר ההתאוששות ואשלח לחדר
אני לא זוכר דבר עד שהתעוררתי בחדר ההתאוששות.
רגיל בבית החולים .הוא שאל אם יש לה שאלות .אן סיפרה לי
אחר כך שהיא הייתה כל כך מאושרת והרגישה הקלה עצומה ,לא הרגשתי כאב .שאלתי את האחות אם הכל עבר בסדר
שלראשונה בחייה הרגישה שנעתקו המילים מפיה“ .חסרת ואם יש לי כליה חדשה .היא הבטיחה לי שהכל בסדר והכליה
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ארוחת הבוקר הראשונה שלי עם הכליה החדשה 15 ,באפריל2016 ,
החדשה שלי מייצרת די הרבה שתן .היא אפילו הראתה לי אמרה כן לכל הצעה שלי! לאח השני סיפרתי שהמדינה שלו
מיכל מלא .כבר שנים לא ראיתי כמות כזאת יוצאת מגופי ,מייצרת ספורטאים וספורטאיות מצטיינים אבל התייחסתי
אליו כאילו היה מרוסיה ,אוקראינה ,גיאורגיה וכמה מדינות
ושמחתי שהכליה של ג’יימס עובדת כל כך טוב בשבילי!
ואז באה אן וברכתי אותה בשאלה מה שלומה .אן ישבה נוספות .הוא לא היה למעשה מאף אחת ממדינות אלו.
אחד מהג’נטלמנים מרנוול ביקר מאוחר יותר באותו ערב.
לצידי ארבע שעות עד שהעבירו אותי למיטה בחדר בבית
אן אמרה שהוא הקשיב בתשומת לב כשבירברתי על אבא
החולים.
לא הייתי מודע להתנהגותי המצחיקה בזמן ששהיתי בחדר שלי שעבר מפולין לישראל ב  ,1917איך הסבא והסבתא שלי
ההתאוששות .אן עדין צוחקת על זה בכל פעם שהיא מתארת גרו בירושלים ,מה עשיתי כשהייתי ילד ,ואיך הגעתי לאמריקה.
את הסיטואציה .אני בהחלט לא זוכר שלחצתי על כפתור נראה שהארכתי בדבריי בעוד הוא מניד בראשו ומחייך בראשו
“תרופת כאבים” אבל כנראה שעשיתי זאת לעיתים קרובות .בהסכמה .אין לי שום מושג מה אמרתי ,אבל אן אמרה לי שזה
זה גרם לי לא לחוש כאב אבל הוסיף ממד נוסף לחוש ההומור לא היה רגיל ,בלשון המעטה.
לבסוף ,ב  8בערב ,גלגלו את מיטתי לחדר בבית החולים.
שלי .אן אמרה שהצעתי לאחות לצאת אתי לארוחת ערב
ברגע שאצא מחדר ההתאוששות .היא הבטיחה לי שהאחות באותו חדר שכב עוד מושתל כליות .החדר של ג’יימס היה
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בשכנות לחדרי .לתורמם נותנים חדר פרטי כדי לכבד את ולבצען .בכל מקרה ,נוכל להתקשר אליו בכל רגע ,ביום או
מעמדם כמצילי חיים .אן הלכה לראות מה שלומו .הוא ישב בלילה ,אם רק נזדקק לעזרתו.
על המטה ואכל בעוד פולי קורנת לצידו .הכל היה בסדר עם
הבטחנו לשמור על כל הכללים בדייקנות ואן ,שתמיד
שניהם ,מה שגרם לנו להקלה עצומה.
דאגה לפרטים ,עשתה העתקים מכל ההוראות .עזבנו את בית
אן עזרה לי לאכול את הג’לי ויתר המאכלים שהגיעו על החולים עם תיק ענק מלא תרופות .חזרנו ל  TLCוהתקבלנו
מגש הארוחה .הייתי מופתע מכך שהיה לי תיאבון ושאכלתי בברכות לבביות מצד הצוות והנוכחים במקום .למרות
הכל .אן נשארה איתי עד  10בערב ,ואז הלכה לאכול משהו שהרגשתי טוב ,הייתי מאד עייף והלכתי מיד לחדרנו לישון.
בעצמה ולישון.
אליסון הייתה אשת המנהלה הצעירה ביותר ב .TLC
כשהיא באה למחרת בבוקר אכלתי כבר ארוחת בוקר .היה לה מחלת לופוס ,שפגעה בכליה שלה עצמה ,והיא עברה
השתלה לפני תשע שנים .היא עדין הייתה במרכז כשחזרתי
היא הביאה מצלמה לצלם אותי אוכל.
לראשונה מזה כמה שנים העור שלי תפס צבע .קודם והצטרפה לקבוצה שברכה אותי כשחזרתי “הביתה” .היא
הייתי חיוור ולבן .ההמוגלובין שלי עלה .התיאבון שלי היה עבדה קשה כדי לתת לכל התורמים ,המקבלים והמשפחות
מעולה ואכלתי כל מה שהגיע על המגש .רמת הדם הייתה אוירה של בית ונינוחות.
מצוינת .בערב כבר יכולת לרדת מהמיטה ולהסתובב קצת.
ההליכה הראשונה שלי הייתה לחדר של ג’יימס .הוא הלך
מוקדם יותר בעזרת אשתו ועכשיו נח .שנינו שמחנו לראות
אחד את השני .שנינו שמחנו שהכל עבר כל כך טוב .אמרתי
לו איזה כליה טובה הוא נתן לי ,והוא אמר שזה מודל “כוח
מהונדס”.

היו לאליסון גם כמה עצות טובות ,בין היתר לכוון את
הניידים שלנו שישמיעו צילצולים בכל פעם שצריך לקחת את
התרופות .זו הייתה עצה נהדרת ואנחנו ממשיכים להשתמש
בה .לא משנה היכן אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים,
הצלצולים מזכירים לנו לקחת את הכדורים .אן החזיקה תמיד
את התרופות ובקבוק קטן של מים אצלה .הקפדנו מאד על
לוחות הזמנים וקיווינו שזה יועיל לי.

אן ואני דיברנו ביננו כבר כמה חודשים כיצד נודה למי
כולם ב  TLCנכנסו למצב רוח של החלמה .ג’יימס היה
שיציל את חיי .כסף זה לא פתרון ,כי כמו שג’יימס אמר ,הוא
תרם לי כליה ,לא מכר לי אותה .בסוף הגענו למסקנה שחינוך בבריאות טובה ,והחל לעשות צעידות סביב ניו יורק זמן קצר
אחרי ששוחרר מבית חולים .נראה היה שהמקום האהוב
הבנים שלו יכולה להיות הדרך הנכונה להגיד תודה.
ישבנו בחדרו של ג’יימס בבית החולים והסברנו לו את עליו היה סנטרל פארק .הוא הרבה ללכת בשבילים שם,
הרעיון שלנו .אנחנו נשלם על חינוכם של ילדיו בכל קולג’ אכל במשאיות המזון (“גזלנים” בעברית) ,ישב והסתכל על
שייבחרו ללמוד .זה כולל דמי מחייה ונסיעות .שניהם התנגדו האנשים .פולי הצטרפה אליו ולמרבה המזל מזג האוויר האיר
להם פנים .פולי הייתה צריכה לחזור למיזורי .ג’יימס נשאר
בהתחלה אבל לבסוף הסכימו.
יצאנו מחדרם חזרנו להליכה שלי .אחר כך חזרנו לחדר .עוד כמה ימים כי היה עליו להיבדק שוב ,ולקבל שחרור סופי
רק מהרופא המנתח שלו.
המשכתי עוד שלושה ימים של תרגלי הליכה ואז שוחררתי.
אן הייתה “האדמיניסטרטורית” שלנו .היא ארגנה לג’יימס
את הגרנולה שלו לארוחת בוקר .היא טיפלה בי וארגנה
ארוחות ערב לכולנו .היינו אמורים לטפל בג’יימס ,אבל הוא
לא נזקק לטיפול שלנו .בעיקר נהנינו מהארוחות ומהשיחות
בכל יום.

תהליך השחרור נוהל על ידי ד”ר רפאל חיים שישב איתנו
והסביר בסבלנות את הנהלים שעלינו להקפיד עליהם כל יום,
אילו תרופות לקחת ,כמה ומתי .השגרה הזאת הייתה מאד
ספציפית ,ואסור שתהיינה סטיות או חריגות .כל סטייה יכולה
לגרום למערכת החיסונית להתקיף את הכליה כגוף זר .ד”ר
ביום שבו היה ג’יימס אמור לטוס חזרה למיזורי היה בדיוק
חיים היה אדיב וסבלן בגישתו .מכאן הכל בידינו .הפרטים
נראו בהתחלה מופרזים ומוקפדים ,אבל ד”ר חיים הבטיח לנו ליל הסדר .רציתי שהוא יישב איתנו לארוחת הסדר ,אבל הוא
שהכל יהיה בסדר ולא תהיה לנו בעיה להבין את ההוראות לא יכול היה לשנות את לוח הזמנים שלו .החלטתי שנחגוג
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ג’יימס האקניי ,אן ,ואני ב  TLCלאחר הניתוחים
שולחן הסדר; המצות וג’יימס ברקע; ג’יימס קורא מההגדה
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את ליל הסדר בערב ה 21לחודש ,כי זה היה  22לחודש
בישראל .זה בהחלט היה אתגר .בדרך כלל ההכנות לסדר זה
סיפור של כמה שבועות :ניקיונות יסודיים ,קניות מיוחדות,
ארגון השולחן ,בישולים .לנו היו רק יומיים .התקשרתי לאנשי
רנוול לעזרה .אן קנתה את כל המצרכים הכשרים הדרושים,
אבל היו חסרים כמה דברים .לא הייתה לנו הגדה .הזמנו את
לוסיה להצטרף אלינו ,והתברר שהייתה לה מפת שולחן לבנה
שבדיוק התאימה לשולחן הסדר שלנו.
האנשים הנפלאים מרנוול השיגו לנו העתקים של ההגדה,
כיפות לגברים וגפילטפיש .עכשיו הכל היה מוכן.
נהנינו לשבת לליל הסדר עם שני חברים טובים .למחרת
בבוקר קמנו ב  5להגיד תודה ודרך צלחה לג’יימס .כמובן
שהמשכנו לשמור על קשר כי מכאן והלאה אנחנו חולקים
אותו .DNA
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השגרה שלנו כללה ביקור דו שבועי בבית החולים לבדיקת
דם ולפגישה עם הרופאים .הרופאים היו צריכים לראות את
רמת הדם שלי בטרם אקח את מנת התרופות הבאה שלי.
לאחר מכן לקחתי את התרופות שלי כאשר הנייד שלי השמיע
את צליל ההשכמה .צלילים אלה ייעלמו באמצע בדיקת
הרופאים .אך הם הבטיחו שניקח תמיד את התרופות בזמן.
בכל שבוע פגשתי אנשים נפלאים מהצוות הרפואי.
הביקור הראשון אחרי הניתוח היה של ד”ר ארבלקיס.
כשהוא נכנס לחדר הוא הביא את האור אתו .היה איזה
אושר שקרן ממנו שלא יכולת אלא לחייך .לבשתי את אחת
מחולצות הטי שאן בחרה למעני ,עליהן היו הדפסים של חיות.
הדבר הראשון שד”ר ארבלקיס הזכיר היה האריה שעל החזה
שלי .זה גרר אחריו שיחה על חיות וחיות מחמד וכמה אנחנו
אוהבים אותן .ד”ר ארבלקיס סיפר על הבולדוגית שלו וכמה
הוא משוגע עליה .אן שאלה אם יש לו תמונות שלה ,ואכן,
כל הנייד שלו היה מלא תמונות של הכלבה ,מאז היותה גורה
ועד היום.

מאוחר יותר באותו יום הגיע בוב ויינרייט עם האוטו הגדול
שלו כדי לעזור לנו לעבור לדירה החדשה שלנו בבריסטול
פלאזה .הייתה לנו דירה מרווחת עם סלון גדול ,חדר אוכל,
לאחר שגמרנו את שיחת החיות שלנו בדק אותי ד”ר
מטבח מאובזר חדר שינה ענקי ,שני חדרי אמבטיה וחללי
אחסון גדולים .הייתה גם חדרנית שדאגה לניקיון על בסיס ארבלקיס וענה על כל שאלותינו .הוא אמר שאני נראה טוב
ובריאותי משביעת רצון .עדין לא לעשות תרגילי בטן אלא רק
יומי.
כאשר הגענו נוכחתי לדעת שאני עייף .זה הזכיר לי שרק ללכת ,ולשמור בזהירות על המשקל.
במונית בחזרה למלון דיברנו על הצוות המעולה של בית
לפני שבוע עברתי ניתוח רציני .בכל מקרה ,עם עזרה של צוות
החולים הר סיני .נראה שזה היה עיקר שיחתנו בכל פעם
המלון ,בוב ואן ,הצלחנו להעביר הכל לדירה החדשה.
עכשיו אן ואני יכולנו לחיות באופן נורמלי יותר .שקענו שנפגשנו עם מישהו שם.
זו הייתה השגרה שלנו במשך חודש וחצי .בכל שבוע
לשגרה קבועה .היו שרותי מכבסה ממש לידנו ,ואן יכלה
לשמור הכל נקי .הניקיון היה חשוב מאד בתקופה שאחרי נבדקתי על ידי רופאים אחרים ,ד”ר ארבלקיס או הנפרולוגית
השתלת הכליה .אן עשתה קניות בחנויות קרובות והביאה שלי ,ד”ר דלאני .ד”ר דלאני ביקרה אותי לראשונה כאשר
לנו ירקות ופירות אורגניים ,וכן בשר ודגים .הרופאים הסבירו עדין הייתי בבית החולים .היא עשתה את הדוקטורט שלה
שעלי להימנע ממקומות הומים ,לא ללחוץ יד או להתנשק עם ברפואה וכן את ה  PHDשלה בלונדון ,ולמדה גם בבית
אנשים ,ולהתרכז בחיים סטריליים ככל האפשר .לכן אן הכינה החולים מונטפיורי בניו יורק .היא הייתה חכמה ובעלת אישיות
כובשת והיה לה מבטא אירי מקסים .היא הקפידה מאד על
את ארוחותינו בעצמה.
בהתחלה ,עדין אסור היה לי לאכול כמה מהמאכלים שהיו הבדיקות ,אבל אן ואני שכחנו לפעמים להקשיב לכל הפרטים
חלק מדיאטת הדיאליזה שלי .לאחר כמה שבועות הכליה שלי בהוראותיה כי נלכדנו בהקשבה למבטא שלה.
בכל יום התאמנו .הייתי מופתע לראות כמה מהר חוזר
יכלה כבר לעבד הכל .תארו לכם איזו שמחה הייתה כשאן
הגישה לי סוף סוף מיץ תפוזים סחוט טרי ובננה .במשך קרוב אלי הכושר הגופני .בכל אחר צוהריים תפסתי תנומה .צפינו
בסרטים כל ערב אחרי הארוחה .חברינו בוב ויינרייט ,לוסיה
לשנתיים אסור היה לי להנות ממאכלים אלה.
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טריסטאו וג’רמי ווייז הגיעו לבקרנו לעיתים קרובות ,מה
שהחיש את תהליך ההחלמה.
גם הג’נטלמנים מרנוול ביקרו לעיתים קרובות לאחר
שההשתלה יצאה לפועל .לפני כן הם שמרו מרחק כי אסור
שיהיה קשר בין התורם לנתרם .עכשיו הם באו לבדוק מה
שלומי ולראות אם יש משהו שהם יכולים לעשות .ככל
שהזמן עבר נוכחנו לדעת כמה הם חבורה של אנשים טובים
ואכפתים .הם התרכזו במציאת כליות לאנשים שנזקקו להן,
ולוודא שההשתלה אכן מבוצעת.
ככל שהכרנו טוב יותר את דרך מחשבתם ופעולתם,
כך הערכנו יותר אותם ואת תרומתם .הם תמיד היו חיוביים
ד”ר ארבלקיס בביתו וכלבת הבוקסר שלו
ושמחים ודאגו לכסות את כל הצרכים של הנתרם ומשפחתו.
הם ליוו אותנו צעד אחר צעד ועשו הכל כדי שנהיה רגועים בנוגע לדיון בענייני כספים ,שאלתי את דוד שישה האם עלינו
ולא מפוחדים לפני הניתוח .לאחר הניתוח הם דאגו ללוות גם להחזיר להם על כל ההוצאות שהיו להם בגין התמיכה בג’יימס
את התורם ומשפחתו בכל תהליך ההחלמה.
ובאשתו .תשובתו באופן מפתיע הייתה “לא” .כל ההוצאות
לאחר שג’יימס חזר למיזורי הם המשיכו להעניק תשומת שלהם מכוסות על ידי תורמים מאחר והם ארגון פילנטרופי
לב לי ולצרכים שלנו .מאחר וכבר לא היו יותר מכשולים ללא מטרות רווח .דוד הסביר שכל ההוצאות של הנהלים
מכוסים על ידי הביטוח של הנתרמים .רנוול דואגים למזון
ד”ר ורוניקה דלאניי
ולהארחת משפחת התורם אם הם רוצים להיות לידו במשך
זמן האשפוז .מטרתם לדאוג לצרכי התורם והנתרם ככל
יכולתם .הוא הוסיף ואמר שכל תורם ,על כל הוצאותיו ,עולות
לרנוול בסביבות  20,000דולר .הם אוספים תרומות לשם כך.
שאלתי הבאה הייתה מה הייתה התרומה הגדולה ביותר
שלהם? דוד תיאר כיצד משפחות תורמות להם עד 30,000
דולר .אן ואני כבר דיברנו קודם על הנושא ,ולכן אמרתי לדוד
שאנחנו רוצים לתרום  100,000דולר .זה יעזור לעוד חמישה
אנשים לחזור לחיים ,כמו שאני חזרתי .אין צורך לומר שהם
קיבלו בשמחה את התרומה ,כפי שמופיע בקטע המצולם
המצורף בהמשך.
אנשי רנוול הפכו לבני בית בדירתנו .בראשית מאי הם
שאלו אם אוכל לבוא ולתת הרצאה באירוע התרמה שלהם,
ואני כמובן הסכמתי בשמחה .אן ואני הגענו לכנס ומצאנו
שם  75אנשים משוחחים ביניהם .א.ג’ .גינדי ארגן את כנס
התורמים הזה .הוא אמר לנו קודם שהוא תרם את הכליה שלו
לפני כמה שנים ושמעשה זה של הצלת חיים היווה השראה
בשבילו להמשיך ולנסות לעזור לאנשים נוספים לקבל כליות
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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להשתלה .א .ג’ .הציג אותי לפני הקבוצה ואני הסברתי את כל
השתלשלות העניינים מקריסת הכליה ועד ההשתלה.
אמרתי להם שכמושתל כליה ,תרמתי  100,000דולר
כדי לעזור לרנוול להעניק חיים לחולים נזקקים נוספים ושעל
כל אחד מהנוכחים בחדר לתרום גם הוא כדי לעזור לאחרים.
דבריי נפלו כנראה על אוזניים קשובות ,כי בסוף הערב נאספו
 250,000דולר .שמחתי לקבל אחר כך מכתב מא.ג’ .גינדי :
ידיד רנוול יקר,
השתלת כליה ,עכשיו
אנא שא תפילה עבור:
התורמת :אביגיל מכסה בת בתיה איטה
המקבל :מרדכי דוד בן עליזה פרידה
התורמת של היום ,אביגיל ,החליטה לתרום כליה מיד
כאשר נודע לה שבעלה צריך השתלה .בגלל נכונותה זו מרדכי
לא יצטרך בעזרת השם לעבור את שבעת מדורי הגהנום של
הדיאליזה כמו שעוברים חולי כליות רבים עד שהם מאתרים
תורם .אני בטוח שהוא יהיה אסיר תודה לאשתו עד סוף ימיו.
ההשתלה של היום מוקדשת לגדעון אריאל ולהחלמתו
המהירה .גדעון זכה לחזור לחיים בזכות השתלת כליה בחודש
שעבר .גדעון הוא הספורטאי האולימפי הראשון שזוכה לקבל
כליה בזכות פעולתה של רנוול .הוא התחרה באולימפיאדות ב
 1960וב  1964במדי נבחרת ישראל.
ב”ה ,להשתלות הכליה יש אחוז הצלחה גבוה ,אבל צריך
סייעתא דשמיא כדי שהן תצלחנה .אנא הקדישו זמן לאמירת
תהילים כדי שההשתלה תצליח.
תודה,
א.ג’ .גינדי ,פרקליט הקהילה ,רנוול

תרומה של  100,000דולר מתקבלת בתודה על ידי
דויד שישה
בזמן שאחרי ההשתלה ניהלנו שגרה של בדיקות .בחודש
הראשון היו לי בדיקות דם ובדיקות על ידי הרופאים פעמיים
בשבוע .בחודש השני – פעם בשבוע .בחודש השלישי-,
פעם בשבועיים .בימי הבדיקות יצאנו אן ואני החוצה לשמש
החמימה של מאי כל פעם שהלכנו להר סיני .כשמזג האוויר
לא האיר פנים הלכנו למוזיאונים .למרות שכושר העמידה שלי
הוכיח את עצמו ,עדין הייתי מוגבל ביכולתי הפיזית ,והטיולים
האלה לא היו ארוכים במיוחד.

יום לפני שהמראנו לקליפורניה ,כמה המחברי רנוול באו
להיפרד ולאחל לנו בריאות מוצלחת בהמשך .בעוד אנחנו
מדברים ,מנחם פרידמן אמר לי שיש לי לפחות חמישה
תורמים בנוסף לאלה שהכרנו .ידענו על לוסיה ועל אחיה של
אן ,מרשל ,אבל היו עוד .למרות שלא הכרנו את האנשים
האלה ,היינו אסירי תודה על נכונותם לתרום כדי להציל את
יום אחד במאי הודיעו לי הרופאים שלי ,ד”ר דלאני וד”ר
חיי .לפני שחברי רנוול נפרדו מאיתנו צילמנו את התמונה ארבלקיס ,שאני יכול לחזור הביתה לקליפורניה .הבדיקות
שלי הראו שבריאותי תקינה ואני יכול להמשיך את תהליך
המצורפת בעמוד זה.
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אן ואני בחברת א.ג’ .גינדי ,דוד שישה ומנחם פרידמן
ההחלמה בבית .ידעתי שאן חשבה שזה מוקדם מדי בשבילי
לעזוב את הר סיני ,אבל רציתי לחזור הביתה .זה היה טיעון
משכנע ואן קיבלה את דעתי והחלה בתהליך המעבר.
מאחר וידעתי שאנחנו עוזבים טיפול מצוין בהר סיני,
התקשרתי לד”ר רון שפירו לשאול אם הוא ממליץ שנבוא
לטיפול מיד כשנגיע לקליפורניה .את ד”ר שפירו פגשתי רק
פעם אחת ,לפני חודשיים ,ולא הייתי בטוח שהוא יזכור אותי.
הופתעתי לקבל ממנו תשובה במייל תוך שעתיים .הוא כתב
שהכל כבר סודר ואורגן.
אן ואני לא יכולנו להאמין .זה קורה שוב .תשומת הלב
המיוחדת מאדם כל כך אכפתי .והוא היה ראש מחלקת
ההשתלות .היו כל כך הרבה דברים חשובים ומצילי חיים
שהיה עליו לעשות ,אבל הוא פינה זמן במיוחד כדי לענות
לי .אנחנו זוכרים ביראת כבוד את האנשים הנפלאים של בית
החולים הזה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הטיסה שלנו לקליפורניה הייתה כמו הטיסה לניו יורק.
אבל הפעם הייתי בריא יותר .אן ארזה חבילות למשלוח,
פינתה את כל הדברים שלנו מהדירה ,ארגנה הכל להעברה
באוויר או ביבשה ,ודאגה לכל מה שצריך  .ה”עבודה” שלי
הייתה לארוז את הגאדג’טים החשמליים שלנו ,ולא לנסות
לעשות דברים שאני לא יכול לעשות .הייתי צריך לארוז את
המחשבים ,מערכת הקולנוע ,ואת המדפסת החדשה שרכשנו,
וכן יער של חוטים וכבלים .אן הקדישה תיבה שלמה רק בשביל
הדברים האלה .היא דאגה גם להזכיר לי שחלק מהתפקיד שלי
זה לישון בצהריים.
בבדיקה האחרונה שלי בהר סיני פגשתי את ד”ר רפאל
חיים .הוא היה המנהל הקליני של ניתוחי השתלות כליה ולבלב.
הוא זה ששחרר אותי מבית החולים ועכשיו היה עליו להסביר
את כל הפרטים של החיים בקליפורניה עם כליה חדשה .הוא
הסביר שהטיפול שלי אורגן באמצעות קשר אישי בין ד”ר
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רון שפירו והקולגה שלו ,ד”ר סטנלי ג’ורדן ,בבית החולים
סידארס סיני (“ארזי סיני”) בלוס אנג’לס .שני הרופאים האלה
היו חברים ותיקים ועבדו ביחד על מחקר משותף .ד”ר חיים
ארגן שהטיפול בי יעבור לסידארס סיני ,ודאג שכל הנתונים
הקשורים לניתוח שלי ולטיפולים שלאחר הניתוח יגיעו לבית
חולים זה .זו הייתה הקלה לדעת שיש רופאים בקליפורניה
שד”ר שפירו מכיר אישית.
ד”ר חיים נתן לנו קלסר גדול עם כל הנתונים ההכרחיים
שנזדקק להם בסידארס סיני .הוא יכול היה לענות על כל
שאלותיה של אן ,הרגיע אותה ואמר שתמיד נוכל לפנות אליו
בכל בעיה .היה לנו חבל לעזוב את הר סיני אבל שמחנו לחזור
הביתה .הודנו לד”ר חיים על הטיפול המסור והאישי.
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לבסוף ,ב 21למאי עזבנו את ניו יורק .כמה טוב היה
לנסוע הביתה עם כליה חדשה וחיים חדשים .שהיתי בניו
יורק רק  49ימים ,אבל חיי עברו שינוי מקיום נוראי של
קריסת כליות לעתיד מבטיח של חיים בריאים .זה היה יותר
מחלום שהתגשם .באמת זכיתי במדליית זהב באולימפיאדה
השלישית שלי.
התקשרנו למרכז ההשתלות של סידארס סיני יום לאחר
חזרתנו לקליפורניה וקבענו פגישה עם ד”ר סטנלי ג’ורדן.
שבוע לאחר מכן נפגשנו אתו שם וגילינו את גרסת החוף
המערבי של הר סיני .ד”ר ג’ורדן חייך והיה מרוצה מתוצאות
ההשתלה שלי .דיברנו ארוכות על האנשים שהוא מכיר בהר
סיני ,בעיקר חברו והקולגה שלו ,ד”ר שפירו .הוא אישר שלפי

בחוץ ,בסנטרל פארק
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ד”ר רפאל חיים

ד”ר סטנלי ג’ורדן

בדיקת הדם שלי אני בדרך הנכונה להחלים .עזבנו את בית
החולים בתחושה שאני בידיים טובות.

שהומלץ ,UCSD ,וקבעה פגישה לשיעור ראשון .שיעור זה
חיוני לפני שמתחילים את הבדיקות כדי לקבוע אם אני יכול
להתקבל כמועמד להשתלה .לאחר שיעור של שעתיים הרימה
אן את ידה ושאלה אם הגיל הוא פקטור .ענו לה שאין להם
הגבלות גיל.

כשחזרנו הביתה חיפשנו חומר רקע על ד”ר ג’ורדן .היה
לו רקורד מדהים והיינו שמחים להיווכח שהוא ממשיך להיות
מעורב בפרויקטים מחקריים .כולם ,כולל רופאים ,שממשיכים
לעסוק במחקרים חדשים ,לומדים כיצד להביא את הגילויים
יצאנו מתוך הנחה שמצבי הבריאותי הטוב ,מלבד כליותיי
שלהם לחייהם ולשפר את יכולותיהם המקצועיות.
הקורסות ,יכול להבטיח את מקומי בתור להשתלה .עברתי
עכשיו ,כאשר הייתה לי כליה חדשה ,בריאה ומתפקדת ,שורה ארוכה של בדיקות כדי לקבוע שאין לי סרטן או
שאלתי את עצמי מה למדתי מהתנסות זאת .היו שלש בעיות רפואיות אחרות .כל זה נמשך שישה חודשים בעודי
קטגוריות :ההתנסות הבריאותית האישית שלי ,הידע הרפואי מחכה להיכנס לרשימת ההמתנה .זו הייתה התרסקות לגלות
שנחשפתי אליו ,והעצות שאני יכול לתת לחולי כליות אחרים .בנובמבר שדחו אותי בגלל הגיל .הם יכלו להגיד לי את זה כבר
במבט לאחור הבנתי כמה הרבה טעויות עשיתי מהרגע ביוני .כבר אז ידעו בן כמה אני .יכולתי לחסוך את כל הזמן הזה
שנודע לי על קריסת הכליות ועד להשתלה .נודע לי בהתחלה ולנסות לחפש אלטרנטיבות בבתי חולים אחרים .תהליך זה
שהשתלה עדיפה על דיאליזה .לכן אן התקשרה לבית החולים נמשך פעמיים עד שהגענו לניו יורק ושם קיבלתי כליה.
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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יש אנשים נפלאים שמוכנים לעזור לך .לפעמים כל מה שאתה
צריך לעשות זה לבקש .כך מצאתי את התורם הנהדר שלי,
ג’יימס .ביקשתי עזרה .אל תפסיק לבקש עזרה .תשלח בלוג,
תלה מודעות בבתי קפה או בלוחות מודעות של חברות ,תציף
את העולם במידע שאתה מחפש תורמים .אל תתבייש לבקש
עזרה .זכור ,אלה החיים שלך שאתה מציל.

מה שלמדתי ,וחבל שלא למדתי את זה קודם ,שהכי חשוב
למצוא את בית החולים הנכון .אם בית החולים לא נותן לך
מפעם לפעם אינפורמציה עליך ועל מצבך המדויק ,אם הם לא
מעדכנים אותך על סיכויי ההשתלה שלך ,אז תמשיך לחפש
עד שתמצא בית חולים שנותן לך את האינפורמציה הזאת.
אלה החיים שלך .על תיתן לבית החולים להשהות את התהליך
ולגנוב זמן מחייך .שאל כבר בהתחלה ותמשיך ללחוץ עליהם.
תהיה בטוח שהתורם הפוטנציאלי שלך נמצא בקשר עם
אתה עורך הדין היחידי של עצמך.
בית החולים בו תתבצע ההשתלה או עם קבוצת התמיכה
במבט לאחור ,אני חושב שהתחלתי את הדיאליזה מוקדם שלך .מאחר וצריך לשמור על ריחוק בין התורם למקבל ,עליך
מדי .בהחלט לא הרגשתי טוב כאשר הקארטונין של הגיע ל למצוא דרך להמשיך לבדוק את התקדמות התהליך של זיהוי
 .6התחלתי את הנוהל של דיאליזה צפקית אבל מהר מאד ההתאמה של התורם שלך .צעד זה יהיה קשה כי יש הפרדה
הבנתי שזה לא נותן לי החופש שהובטח לי .לא יכולתי לישון ,בין התורם למקבל ,אבל זה ההיבט החשוב ביותר .אתה חייב
הייתי מלא בנוזלים והתקשיתי באכילה .ואז נתקפתי בפטריות שיהיה לך תורם ואני חושב שהביטוי “הגלגל החורק הוא
שיכולות היו לגרום למותי .ההמו דיאליזה הייתה סיוט .לא הגלגל הראשון שמשמנים אותו” מתאים במקרה זה.
רק שהייתי צריך להקדיש לה הרבה זמן ,גם הרגשתי נורא כל
בין הגילוי שיש לך קריסת כליות עד ההשתלה יש מבוך
היום וכל הלילה .זה שמר אותי בחיים ,אבל היו ימים שחשבתי ענקי ואפל שכולו מסתורין ,זמן אבוד ,ובורות .גם אם אתה
שאלה לא חיים ששווה לחיותם.
מקבל העתק של כל ההיסטוריה הרפואית שלך ,עדין יהיה
אני מאמין שאם הייתי מוצא בהתחלה בית חולים כמו
הר סיני ,כל זה היה נחסך ממני .או לפחות הרוב .המסר שלי
הוא לחכות כמה שניתן לפני שמתחילים דיאליזה .אם תמצא
את בית החולים הנכון והצוות הטוב ביותר ,הם יעזרו לך לקבל
החלטה.

לך קשה להבין ממנו מה יחשבו הרופאים או בתי החולים על
מצבך .החולה הנואש לא יודע מה הם סיכוייו להשתלה .גם
אם יש לך תורם חי ומתבצעת בדיקה שלו ,עדין אסור לשתף
אותך בתוצאות הבדיקה ,אם הוא מתאים או לא .אתה נשמר
בחשיכה.

טעות נוספת הייתה שלא קיבלתי את קריסת הכליות
כמחלה בלבד .חשתי אשמה ובושה לבקש עזרה .זו הייתה
טעות נוראית .הייתי חייב להתחיל מיד לחפש תורם חי
באינטנסיביות .זה המצב שלך ,עליך לחפש תורם בכל המרץ.
אתה צריך למצוא יותר מתורם אחד כי לעיתים תורם ונתרם
אינם מתאימים זה לזה בסוג הדם ,באנטיגנים או בנושאים
אחרים .תמשיך לחפש .תהיה בטוח שבית החולים שלך מכניס
את התורם הפוטנציאלי לתהליך מהר ככל האפשר .אל תשכח
שאלה הם חייך ועליך להפעיל לחץ חזק ככל האפשר על מנת
להציל אותם .אם תמצא את בית החולים וצוות הרופאים
המתאים ,הם יהיו מעורבים ומחויבים לתהליך כמוך .הם ירצו
להציל את חייך באותה מידה שאתה רוצה.

בהיותנו בניו יורק פגשנו חולה כליות נוסף שחיכה
שנתיים ,כמוני ...חיכה לשווא .היה לו תורם חי אבל חודש
אחד לפני ההשתלה בבית חולים בקונייטיקט הרופאים מצאו
כתם על אחת מהכליות שלו .נאמר לו שיש להסיר את הכליה
ועליו לחכות שנתיים לפני שיוכל לעבור השתלה .בכל מקרה,
מאחר והוא היה בן  , 68בעוד שנתיים הוא יהיה בן  ,70שהוא
הגיל שמעבר לו הם כבר לא מבצעים השתלות .הוא שאל
מה פירוש הדבר בשבילו ,ואמרו לו שהוא הולך למות .סוף
הסיפור היה הרבה יותר אופטימי .הוא מצא רופא בהר סיני.
הכליה שלו הוסרה ונמצא שהגידול לא היה ממאיר ,והוא קיבל
כליה מהתורם החי שלו בהר סיני בחודש שלאחר מכן.

אן ואני העברנו שנתיים אומללות בעשיית טעות אחת
טעות נוספת הייתה שלא היינו מודעים לצורך שבחיפוש אחר השנייה .אבל אשתי לא ויתרה .לכל חולה כליות חייב
האגרסיבי אחר תורם חי .באופן כללי ,כליה מתורם חי מחזיקה להיות מישהו שיעזור לו במאבקו .חייב להיות לך מישהו
מעמד זמן רב יותר ומתפקדת טוב יותר מכליה מתורם מת .שיעודד אותך ,שיחפש ,יחפור ,ישאל ,יציק ולעולם לא יפסיק.
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המוסד והצוות הרפואי שמחויב לך ולחייך .הם נמצאים שם.
אל תצא אף פעם מחוץ למערכת החוקית .יש דרכים חוקיות
למצוא כליה אבל צריך לחפש אותן.
לעולם ,לעולם ,לעולם אל תוותר!
אז ,זהו הסוף של הסיפור המדהים שהציל את חיי
מקיום מסויט של דיאליזה וקריסת כליות .אני מחלים ,חוזר
לבריאותי ולחיי .אני מקווה שאוכל להמשיך לטייל בעולם עם
אשתי האוהבת ,אן .בחיים לא הייתי עושה זאת בלעדיה .היא
הלילה עם ג’ון אוליבר
לא ויתרה אף פעם ותמיד עודדה אותי .כמה בר מזל הייתי
http://arielnet.com/ref/go/2791
שמצאתי את רנוול ואת בית החולים הטוב ביותר עם הצוות
אתה מרגיש נורא בכל יום אבל יש לך מישהו שמרגיש טוב הרפואי הטוב ביותר בעולם ,בית החולים הר סיני בניו יורק.
יותר ויכול להמשיך את המאבק והחיפוש למענך.
יותר מהכל ,אני חב את חייו לד”ר ג’יימס האקני.
חיכינו שהמערכת תעבוד למעננו .המערכת כשלה עד
ג’יימס ,כמעט זר מוחלט עד לפני זמן לא רב ,תרם לי
שמצאנו את רנוול והר סיני .שני ארגונים אלה מאמינים בחיים
ועובדים כדי לאפשר לכל תורם או נתרם את היכולת לחיות .את אחת מכליותיו .הוא העניק לי חיים רק מפני שביקשתי
עזרה והוא האמין שעליו לעזור לאנשים .עדין קשה לי להאמין
בלעדיהם ,ככל הנראה שלא הייתי כאן היום.
תמשיך לנסות .חפש ללא הפוגה אחר תורמים .יש שאנשים כאלה קיימים בעולם ,אבל ג’יימס קיים .בכל יום בו
בחוץ אנשים נפלאים שיתנו לך כליה בלי לעשות חשבון .אני קם ובריאותי טובה ,אני מעריך ומודה לאיש הנפלא שנתן
חפש אותם .מצא בית חולים שמחויב להציל את חייך ,לא לי חיים .אני כל כך שמח להיות בחיים .אני חייב את חיי ואת
רק להאריך אותם עם בדיקות אינסופיות .תמשיך לחפש את אושרי לג’יימס האקני.
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פרק  :22עכשיו ולתמיד
זהו סוף הספר אבל לא הסוף של שום דבר אחר .אן ואני
ממשיכים ללמוד ,לטייל ,ולהנות מהחיים .אנחנו ממשיכים
למכור את ה  APASשלנו בכל העולם .אנחנו מבלים שעות
רבות בטלפון בעזרה ללקוחות כדי שיבינו איך להוריד או
להשתמש בתוכנה החדשה שזה עתה רכשו .גם מכירות ה
 CESהולכות יפה אחרי שהמוצר עבר שדרוג.
אני מניח שאני יכול לפרוש ,אבל לשבת ולצפות
בטלוויזיה בלי לתרום או ללמוד משהו לא מושך אותי .אני
ממשיך עם ההמצאות שלי ,כי חיי תמיד סבבו סביב גילוי
ומחקר .הטכנולוגיות שלי ,בניגוד להרבה טכנולוגיות אחרות,
לא הפכו למיושנות ולא הפסיקו להיות רלוונטיות .כל עוד
ישנם שרירים ,עצמות ,וגידים שצריך ללמוד אותם  -למען
הספורטאים ,הבריאות ,או מכל סיבה אחרת – הטכנולוגיות
שלי תהיינה תקפות ומועילות.

אולי זה נשמע מוזר שאדם שבילדותו רץ יחף בארץ ים
תיכונית עתיקה מסיים בקליפורניה כשהוא משווק נעליים
פרי תכנונו .אני הייתי אדם שגילה טכניקה פנטסטית ללמוד
את גוף האדם באמצעות ניתוח ביומכני ויכול היה לבנות מזה
קריירה .הביומכניקה אפשרה לי לפתח מוצרים רבים מספור
שסייעו לאנשים לזכות בפרסים ,במדליות אולימפיות ,להיות
חזקים יותר ,או פשוט להנות יותר מהחיים .הצלחות אלו באו
מיצירת דברים אמיתיים שקודם לכן היו רק בדמיוני.
מה הניע אותי? אני בטוח שקודם כל הרצון להוכיח לאבא
שלי שאני שווה משהו .זו כנראה הייתה ההתחלה .אבל ככל
שעברו השנים ,הדמיון שלי והיצירתיות שלי הופנו לעבר
מטרה אחרת  -עזרה לבני אדם .מניסיוני בהדסים למדתי שאם
אתה מנסה ,עובד ,מתאמץ ונאבק כשצריך ,אתה יכול להצליח
ולהשיג אפילו יותר ממה שציפית .מהרגע שנבט במוחי
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רעיון ,עבדתי עליו .כמו למשל לבנות מכונת אימון ממוחשבת יושב הראש של הקהילה האולימפית .עם קולונל מילר ודאטה
או לפגוש את הנשיא של דאטה ג’נרל בלי לקבוע פגישה ג’נרל וכמה חברות נוספות הפכנו את החלום למציאות.
מראש כדי לשכנע אותו לספק בחינם מחשבים לספורטאים
למדתי איך לשתף פעולה עם אנשים שיעזרו לי ,ואיך
אולימפיים אמריקאים במרכז האימון של קולורדו ספרינגס .לבחור את האנשים הנכונים למטלה שלפניי .אן הייתה אהובתי
מעולם לא דמיינתי שבערוב ימי אשכב על ערש דווי ואחשוב בעסקים ובחיים .ג’רמי וויז ,אירווין דארדיק ,ויק בארדן,
שיש משהו שחבל שלא עשיתי אותו .מה שרציתי לעשות וויליאם מוריסרו ,ויקטור פאלמיירי ,מיכאל גריניסן ,ג’ון פרוב,
ועוד רבים אחרים ,כולם תרמו לחיי האישיים ולהתפתחותי
עשיתי.
המקצועית.
כילד היו לי חלומות :לקחת חלק באולימפיאדה ,לרכוש
לא עבדתי כדי להשיג משכורת ,עבדתי מתוך תשוקה .זה
מכונית קאדילאק באמריקה ,לעשות דוקטורט .השגתי את כל
היה החלק המהנה והמלהיב בכל יום .עבודתי הייתה חוויה
אלה כי קודם כל חלמתי אותם והייתי מוכן לעבוד קשה כדי
מענגת ומאתגרת בכל יום.
להשיגם .כנראה שהיה לי חלום כשעליתי על מטוס ומצאתי
המקומות בהם עבדתי היו בעלי משמעות עבורי .אהבתי
את עצמי בוויומינג שהיה מקום אותו לא הכרתי וגם לא ידעתי
להיות במשחקים האולימפיים ,ומצאתי עבודה שהחזירה
היכן הוא נמצא .לא יכולתי למצוא את וויומינג על המפה לפני
אותי לשם פעם אחר פעם .אהבתי ספורטאים ,ומצאתי
שהגעתי לשם.
עבודה שגרמה לי לשהות בחברת ספורטאים ומאמנים.
אחרי שראיתי מה המזרח גרמניים מספקים לספורטאים אהבה זו לספורטאים ולתנועה הובילה אותי להתמקד בלימוד
שלהם ,היה לי חלום להקים מרכז אימונים אולימפי לספורטאים המכניקה של הגוף ושל המשחקים .העניין שלי בביומכניקה
אמריקאים בקולורדו ספרינגס .חלום זה הוביל אותי לכיסא צמח מתשוקה זו .ה”עסק” שלי נבע אף הוא מתוך עניין זה.
המכונית החשמלית היפה שלנו ,טסלה 90D
http://arielnet.com/ref/go/2795
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הבריכה שאינה נגמרת שלנו ,אנחנו אוהבים אותה
http://arielnet.com/ref/go/2712

ברגע בו ראיתי את קוטו דה קאזה התאהבתי במקום ראיתיו כתוב בקעקע על זרועו של שחקן טניס ,סטן ווארינקה.
ודמיינתי את המעבדה שאבנה שם .עבדתי כדי להפוך את מיסטר ווארינקה צוטט בעיתון הגארדיאן כמי שאמר:
הדמיון למציאות .כמובן שגם למזל היה חלק בתהליך ,אבל
“ככה אני רואה את החיים ואת הטניס .המשמעות של
הייתה גם הזדמנות שצריך היה לדעת לנצלה .הכישרון שלי הציטוט הזה לעולם עומדת ,גם כשאתה מצליח .תמיד יהיו
היה אמיתי והאנשים בקוטו דה קאזה הכירו בו ,כך שעוד אחד אכזבות וכאבי לב .כמעט בכל טורניר יש לך סיכוי להפסיד.
מחלומותיי התגשם.
עליך לקבל זאת ולהיות חיובי גם כשאתה יודע שאתה עומד
ספר זה מספר את סיפורי ,אבל הוא גם מספר איך לחיות להפסיד”.
חיים מלאים ועשירים עם דמיון פראי .איך אדם יכול לחיות
מאבקו של מיסטר וורינקה להצליח בתחום שבו בחר
חיים מלהיבים ,מעניינים ומלאים? התשובה היא לעבוד לעסוק היה משכנע כמו מאבקי שלי .אמרו לי שאני לא
לקראת מה שאתה חולם ומשתוקק לעשות .עליך לרצות טוב מספיק כדי להתחרות באולימפיאדה ,שמכונת אימון
משהו עם כל ליבך ומאודך ,ואז לעבוד כדי להוציא את זה ממוחשבת תהיה יקרה מדי ,שאני לא יכול לעשות את מה
לפועל .אל תוותר לעצמך ואל תגיד אף פעם “לא” לחלום שחלמתי לעשות כי זה לא נעשה אף פעם בעבר .כל אלה לא
שלך .תמיד תזכיר לעצמך :אני אעשה זאת ,ואני יכול לעשות נראו לי מחסומים אלא אתגרים .תמיד ניסיתי שוב ,ניסיתי
זאת .המשורר האירי המפורסם ,סמואל בקט ,אמר:
ביתר כוח ,לעולם לא ויתרתי.
“נסה תמיד .היכשל תמיד .לא נורא .נסה שנית .היכשל
אני מאמין שהחיים צריכים להיות מלאים והכיף הוא
שנית .היכשל טוב יותר”.
לחיות כדי למלא אותם – על ידי לימוד ,עשיה ,יופי ,סיכון,
חייתי לפי הרגש הזה בלי שידעתי שמיסטר בקט ביטא אהבה .בספר זה ,כל פרק מראה איך החיים פגשו אותי ואיך
אותו כל כך יפה .למדתי לראשונה את הציטוט הזה כאשר הגבתי לכל אתגר.
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לאורך חיי פגשתי אנשים שעזרו לי והדריכו אותי .לא
עשיתי את הכל לבדי .המורים בהדסים ,האנשים בוויוימינג,
ואשתי אן ,היו התורמים הגדולים ביותר לצמיחתי ולהצלחתי.
מעט אנשים ,אם בכלל ,יכולים להצליח ללא חלומות ותמיכה.
לפני שנה כמעט מתי בגלל קריסת כליות .אן עודדה אותי
לחפש כליה להשתלה למרות הבעיות הכרוכות בגילי .באותו
זמן הייתי בן  .75כפי שהזכרתי בפרק הקודם ,להשיג כליה
בגיל זה הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית .אבל להתחרות
באולימפיאדה הייתה גם כן משימה כמעט בלתי אפשרית.
בזכות עבודה קשה וחוסר נכונות לוותר ,התחריתי בשתי
אולימפיאדות ,ב 1960וב  .1964כשקרסו כליותיי ,אמרה
לי אן שאני צריך להתאמן עכשיו לקראת האולימפיאדה
השלישית .האולימפיאדה החשובה בחיי .היא אמרה לי,
“אנחנו נשיג לך את מדליית הזהב” .כמו שמופיע בפרק
הקודם“ ,קשר הכליות” ,אכן השגתי את מדליית הזהב.
הושתלה בגופי כליה מתורם נפלא ,ד”ר ג’יימס האקני ,כך
שעכשיו יש לי את מדליית הזהב המשמעותית ביותר.
היבט חשוב ביותר נוסף בחיים הוא למידה וחינוך .אן ואני
לא עוסקים רק בביזנס .אנחנו לא מפסיקים ללמוד .יש לנו
כמה ערוצים לשם כך :נסיעות ,שיעורים מקוונים וקורסים ב
.DVD
אנחנו נוסעים להרבה טיולים עם סטנפורד ,סמיתסוניאן
ונשיונל ג’יאוגרפיק .עם המדריכים המצוינים של אוניברסיטת
סטנפורד גילינו את וייטנאם ומקדשי אנגקור בקמבודיה .למדנו
שני קורסים למוזיקה באיטליה ,נסענו לפטגוניה לראות את
הקצה המרוחק ביותר של אמריקה .הפלגנו מקופנהגן ,דנמרק
לסנט פטרבורג ,רוסיה ,לאורך “נתיבי המים ההיסטוריים
של הבלטיים” עם הדרכה של סמיתסוניאן .במסע זה פגשנו
את לך ולנסה ,מנהיג פולין בעבר ,ואת המנהיג לשעבר של
בריה”מ ,מיכאיל גורבצ’וב.

במכניקה .החלק המפתיע ביותר בקורס הזה היה שלמרצה
היה חשוב יותר שהסטודנטים יבינו היטב את החומר מאשר
מהו הציון שיקבלו .הוא הסביר שהקורס הזה מעניק את הידע
הבסיסי ביותר שהסטודנטים צריכים כדי שיוכלו להמשיך
ללמוד בקורסים הבאים .לכן חשוב שיתרגלו ויבינו כל נושא
שנלמד .זה שיקף בדיוק את הגישה האישית שלי לגבי בתי ספר
וחינוך .אתה צריך ללמוד בשביל עצמך ,לא בשביל הציון .אם
אתה לא מצליח להטמיע את “עצמך” בהבנת החומר ,אתה
רק מרמה את עצמך .ציון גרוע יכול לתסכל מורים או הורים,
אך מי שסובל הוא התלמיד הוא שלא שולט בחומר .קניית ידע
משתלמת רק לתלמיד .ציונים משתלמים לכל האחרים.
מקור נוסף ללימודים עבור אן ועבורי הוא ה  . DVDיש
חברה שמתמחה בזה .היא משווקת שיעורים במגוון עצום של
נושאים .אן ואני לקחנו  50שיעורים ואהבנו כל אחד מהם.
הנושאים נעו בין היסטוריה ,מדעים ,מתמטיקה ,אומנות,
ואנשים מיוחדים כמו ליאונרדו דה וינצ’י .אן ואני הורדנו
את השיעורים לסמרטפונים שלנו ,ואנחנו יכולים ללמוד
בכל מקום בו אנחנו נמצאים ,חדר כושר ,נסיעה במכונית או
כשאנו מחכים למשהו .פעם אן סיפרה לי שהקשיבה לשיעור
על סופר נובה תוך כדי ריצה .כשהפרופסור אמר להביט על
התפוצצות של סופר נובה ,היא הביטה ונכנסה בריצה לשיח.
היא הסבירה שהשיח לא גרם לה לפציעה כשנכנסה לתוכו,
וההתפוצצות של הסופר נובה אכן הייתה מדהימה.
בתוספת לקורסים המקוונים האלה ,הפרויקט האחרון
שלי הוא לשפר את כישורי הצילום שלי .יש לי כמה ספרים
וסרטי  DVDשאני יכול להיעזר בהם ואני רוצה להרגיש נוח
יותר עם כל אחת משלש מצלמות הניקון שלי .כל אחת מהן
היא מתוחכמת ואוטומטית ביכולותיה ,ואני רוצה ללמוד יותר
עליהן.

בשנה הבאה ,ביולי  ,2018חתמנו על “ניווט מעגלי
נסענו לפרו וטיפסנו למאצ’ו פיצ’ו עם הנשיונל ג’יאוגרפיק .באיסלנד” .מפני שלקחנו הרבה שיעורים בגיאולוגיה ואיך
משם המשכנו לנהר האמזונס .תמיד בחרנו טיולים שמשלבים כדור הארץ עובד ,אנחנו נוסעים למקום בו שני לוחות יבשתיים
לימוד עם תרבות ועם הדרכה .אנחנו מעוניינים רק בטיולים נפגשים זה בזה .אנחנו רוצים לעמוד כשרגל אחת על לוח אחד
ורגל שנייה על לוח אחר .מדהים!
שיכולים להעשיר אותנו בחוויות ובידע.
אלה רק חלק מהדברים שאנחנו לומדים .זה מה שאן ואני
רוב הקורסים המקוונים שלקחנו היו מדעיים או מתמטיים.
הרבה אוניברסיטאות ומכללות מספקות סרטי וידיאו של השתוקקנו לעשות כל השנים .אנחנו לא מנסים להציג את
הרצאות בהרבה תחומים .למשל ,לאחרונה לקחתי קורס עצמנו כמומחים להיסטוריה של אירופה או ימי הביניים ,ואין
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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טסים לאלסקה ומסיירים בה במטוס השכור שלנו.
http://arielnet.com/ref/go/2201

לנו תואר בגיאולוגיה ,אבל אנחנו רוצים לשמור את המוח
שלנו מגורה כל הזמן .אומרים שהאדם חייב להשתמש בגופו
אחרת הוא יאבד את היכולת להשתמש בו .מחקרי המוח
קבעו שזה נכון גם לגבי יכולות מנטליות .אנחנו מנסים כל יום
“להשתמש בו כדי לא לאבד אותו”.

הפרויקטים העתידיים שאנחנו עובדים עליהם כוללים
 APASוירטואלי שבו ניתוח גוף האדם מבחינה מכנית יהיה
קל יותר ויעשה באופן אוטומטי .אני מקווה שאוכל להשתמש
במערכת זו ב  2020במשחקים האולימפיים בטוקיו56 ,
שנים אחרי שהייתי שם ,נושא את הדגל בראש המשלחת
הישראלית.

לאן ולי יש תשוקה לטיולים ולמסעות .היינו בכל מקום
למידה ,נסיעות ,חדשנות ,אימונים .אלה היו האינטרסים
סביב הכדור ויש מקומות שאנחנו מבקרים בהם לעיתים
קרובות .אן אף פעם לא יודעת שובע מטיולי הספארי בדרום שהניעו אותנו בעבר .אנחנו מקווים שנוכל להמשיך ללמוד
ולטייל גם בעתיד .אנחנו מקווים להמשיך להעסיק את גופינו
אפריקה ,ואני מוקסם על ידי איטליה.
אני משתתף גם בכנסים רבים ובחלק מהם גם מרצה .גם ומוחנו כל עוד אנחנו חיים.
הוספנו מתקן אימונים מדהים שנקרא הבריכה שאינה
כאן ,אני בעיקר מספק קישורים לכל מי שמעוניין לראות או
נגמרת .רכשנו אחת כזאת ועכשיו אנחנו יכולים לשחות בחצר
לעקוב אחר הטיולים ו/או ההרצאות שלי.
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טיול קודם לאלסקה עם יריב ואביבה אורן ב 1993
http://arielnet.com/ref/go/2202

האחורית שלנו ו”לרוץ” על הליכון שמותקן במים על קרקעית
הבריכה.

• 17מתוך  20פסגות ההרים הגבוהות ביותר בארה”ב
נמצאות באלסקה.

השם של הפרק הזה הוא “עכשיו ולתמיד” ,וזה המצב של
אן ושלי בחיינו .אני חסר סבלנות לחכות למחר ,כי יש לי עוד
חלומות.

•יש יותר מ  70הרי געש פעילים באלסקה .ההתפרצות
האחרונה הייתה ב .1912

בעקבות חלק ממחקרנו העכשוויים ביחד :אן ואני טסנו
כמה פעמים לאלסקה.
מדינה מדהימה זו גדולה מטקסס ,קליפורניה ומונטנה
ביחד ,ויש בה רק  700,000אנשים ו  30,000דובים.
כמה עובדות על מדינה גדולה זו:
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

•יש יותר מ 3מיליון אגמים ו  3,000נהרות באלסקה.
•רעידת האדמה החזקה ביותר באמריקה הצפונית
התרחשה באלסקה ב  .1964העוצמה הייתה 9.2
בסולם ריכטר.
•אלסקה נמצאת פחות מ  50מייל מרוסיה.

 קרפרפ וישכע  22:קרפ

צפייה בדובים באלסקה ב 2013
http://arielnet.com/ref/go/2203

587

588

זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו

הליכה על הקרחון באלסקה ב 2013
http://arielnet.com/ref/go/2204

•המונח “ילידי אלסקה” מתייחס לשבטים שאכלסו

•אלסקה ידועה בחורף הקר שלה .הטמפרטורה
הממוצעת בפיירבנקס בינואר היא  1-במעלות
את אלסקה במקור ,מקבוצות של האלואט ,האסקימו
פרנהייט( .מינוס  18במעלות צלזיוס) .זה חם
והאינדיאנים.
בהשוואה לטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה
אנשים חושבים שתמיד קר באלסקה ,אבל ,ימים רבים
באלסקה 80- ,פרנהייט 62-( .במעלות צלזיוס) .
בהם היינו שם הייתה בטמפרטורה  80מעלות פרנהייט26.6( ,
• 25אחוז מהנפט שמיוצר בארה”ב מגיע מאלסקה .במעלות צלזיוס) ,גבוהה מזו שהייתה בקליפורניה! גורם
•דג הסלמון הגדול ביותר שנלכד 97.5 ,פאונד ( 44נוסף שצריך לקחת בחשבון הוא שבימי הקיץ ,כאשר ביקרנו
ק”ג) ,נלכד בנהר קנאי.
באלסקה ,יש אור  24שעות ביממה .זו הסיבה שהפרחים כל
•אלסקה גדולה פי  548מרוד איילנד ,ופי  83מישראל .כך יפים באלסקה.
הפרחים היפים של אלסקה
http://arielnet.com/ref/go/2205

גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

הדובים החומים של אלסקה ,כולל אוטיס,
מלך הדובים
http://arielnet.com/ref/go/2206
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שלי במונח “משרד” ,אבל למעשה נתנו את השם “המשרד
של אוטיס” למקום בו הוא תמיד מופיע! לוח השנה הזה נוצר
ב  ,2017אבל התמונות צולמו ב .2013
אן התחילה לצפות בדובים ברשת ביום ובלילה .כשהיא
עבדה ,בישלה או קראה ,האתר  explore.orgהופיע תמיד
על המסך שלה .כל  10דקות היא סיפרה לי מה אוטיס עושה
באותו רגע .היא אפילו הצליחה לסחוף את אחותה ברברה
להיות מכורה לאוטיס.

תוצאת סריקת ה  CTשלי :דלקת ריאות!
http://arielnet.com/ref/go/2207

ביום שני ה  24ליולי התעוררתי בבוקר ואן כהרגלה צפתה
בפעילות של אוטיס באתר .ברגע זה  -סתם ככה בלי סיבה –
אמרתי לה“ ,אן ,מחר אנחנו נוסעים לאלסקה .אני מתחיל
לקנא באוטיס” .היא ענתה“ :אין מצב!” .אמרתי לה שכדאי
לה לקנות כרטיס עכשיו או שאני נוסע לבד לחטוף שיחה עם
אוטיס.

לאחר כמה ימים היינו בשדה התעופה ,מוכנים לתפוס את
 98%מאוכלוסיית הדובים החומים של ארה”ב חיים
המטוס לאנקורג’ ,אלסקה.
באלסקה ,וכן  70%מכל אוכלוסיית הדובים האלה בצפון
ואיזה טיול מקסים זה היה! במשך שבוע לקחנו מטוס
אמריקה כולה.
פרטי כדי לבקר במקום מסוים בו ידענו שנוכל לראות את
ההערכה היא ש  30,000דובים חומים חיים באלסקה.
אוטיס בבית גידולו הטבעי.
מתוך מספר זה ,בערך  1,450ניצודים כל שנה .אחרי
ואז קרה הבלתי צפוי .אן ואני חלינו .היה לי חום ושנינו
שהפולשים הלבנים לאלסקה הרגו כמעט את כל אוכלוסיית
השתעלנו ללא הרף .כשחזרנו לקליפורניה מיד קבעתי פגישה
הילידים במקום ,הם התחילו להרוג דובים.
עם הנפרולוג כדי לברר מתי אני עומד למות.
אן הוקסמה מהדובים באלסקה .בכל טיול שלנו בעולם
הוא שלח אותי לרנטגן  ,שחזר עם תשובה שאין לי בעיות
אנחנו מצלמים הרבה תמונות .לאחר מכן אנחנו יוצרים
אלבומים ולוחות שנה מהתמונות הנבחרות .אן ואני רוכשים או זיהומים .שמחתי ,אבל גם תהיתי איך זה יכול להיות שאין
תמיד את המצלמות הטובות והמשוכללות ביותר והרבה שום בעיה אם יש לי  83.3מעלות חום ,שבדרך כלל מצביע
עדשות מצוינות ,במחירים שנעים בין  100$ל .15,000$
האוסף האישי של ציוד הצילום
http://arielnet.com/ref/go/2208
למרות שצילמנו דובים רבים ,אנחנו לא מצליחים להבדיל
ביניהם .אבל כשצפינו באתר של נשיונל ג’יאוגרפיק לאחר
כמה ביקורים באלסקה וצילום הדובים שם ,שמנו לב שיש
דוב אחד שמופיע שוב ושוב באחד המקומות בהם ביקרנו.
כפי שהתברר מאוחר יותר ,שמו היה אוטיס והוא היה אחד
הדובים המפורסמים בעולם!
אן ואני זיהינו את הדוב הזה ותהינו אם הוא מופיע באחד
מלוחות השנה שלנו .ובכן ,אם תסתכלו על לוח השנה שלנו
שמופיע פה ,בתאריך ה  5בפברואר ,רואים דוב בצד האחורי
של ה”משרד” שלו .זהו אוטיס .אתם יכולים לצחוק על שימוש
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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במשך שנתיים תיכננו אן ואני לנסוע לג’קסון הול ,וויומינג,
כדי לחזות בליקוי חמה מלא ב 21לאוגוסט  .2017בחלק
מהמלונות היו כל החדרים מוזמנים לקראת אירוע זה כבר
שנה מראש .היה לנו מזל למצוא חדר אקסקלוסיבי במלון
עבור מחיר הנחה של  1,200$ללילה .זה היה מלון טרה
המפורסם בטטון ויליג’ ,ג’קסון הול.
אן הזמינה את החדר יותר משנה מראש .עכשיו אני שוכב
עם דלקת ריאות ב 17באוגוסט .אן נאלצה לבטל את הזמנת
הטיסות ,אבל היה מאוחר מדי לבטל את החדר במלון.

החלק הפנימי של השמש
http://arielnet.com/ref/go/2209

על זיהום .אז התקשרתי לרופא שלי – שהוא רופא מצוין –
ואמרתי לו שמשהו פה לא בסדר .הוא שלח אותי למומחה
לריאות ,שדרש שאעשה בדיקת  CTבהקדם האפשרי.
בדיקת ה  CTקבעה שיש לי דלקת ריאות .זה מצב מסוכן
לכל אחד ,אבל במיוחד למושתלי כליות .רופא הריאות נתן לי
פניצילין ,כי התרופות האנטיביוטיות המודרניות משפעיות על
הכליות .סירבתי ללכת לבית חולים ונשארתי בבית .לאחר 3
ימים התחלתי להרגיש טוב יותר ,וכאן מתחיל הסיפור הבא.
וויומינג ,אוגוסט 2017
ספקטרום הקליטה והפליטה של המימן
http://arielnet.com/ref/go/2210

רמות האנרגיה הקוואנטית באטום המימן
http://arielnet.com/ref/go/2211

השעה הייתה  4בבוקר ב  18באוגוסט .לא יכולתי
להירדם וחשבתי על ליקוי החמה .היה לי חלום שאני מפליג
עליו .הערתי את אן ואמרתי לה“ ,בבקשה קומי והזמיני
מקומות בטיסה לוויומינג”“ .אין מצב” ,היא ענתה לי“ .טוב,
אז אני אטוס לבד” ,אמרתי .באורח פלא היא הצליחה להשיג
מקומות בטיסה למונטנה ,ומשם הזמינה רכב שכור אתו נוכל
להגיע למלון ששכרנו ולא יכולנו לבטלו.
ארזנו את כל הציוד ,כולל בגדים וציוד לצילום הליקוי.
כשרוצים לצלם את השמש בזמן ליקוי חמה צריך ציוד צילום
מיוחד ויקר .לשם כך צריך ללמוד גם אסטרופוטוגרפיה כדי
לדעת במה להצטייד .התחלתי ללמוד זאת כבר ב  ,2016שנה
לפני הליקוי .זאת הסיבה מדוע הייתי מוכן למות רק לא לתת
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שהמימן יכול להתקיים בהן במצבו האטומי ורק כאן אנחנו
יכולים לראות את ההתפרצויות והפליטות של המימן.
כדי להבין את המבנה תחשבו על אטום המימן כ”מערכת
שמש” קטנה כשהגרעין הכבד של האטום בתפקיד “השמש”
במרכז .למערכת שמש זו יש רק פלנטה אחת שמקיפה את
השמש – כלומר אלקטרון בודד .לפי חוקי הפיזיקה הקוואנטית
אלקטרון זה יכול להסתובב סביב הגרעין רק במסלול ספציפי
שקיבל את המספר .n
כאשר אלקטרונים קופצים מהמסלול הנמוך לגבוה ,הם
מסנן מימן אלפא
http://arielnet.com/ref/go/2212
קולטים כמות מסוימת של אנרגיה ואנחנו יכולים לקלוט את
הספקטרום .כשהם נופלים בחזרה שוב הם משחררים כמות
לציוד ששווה  50,000$לשבת באפס מעשה על הרצפה
זהה של אנרגיה ואנחנו יכולים לקלוט את פליטת הספקטרום.
בבית!
כמות האנרגיה שנקלטת או משוחררת בדרך זו יכולה להתייחס
המסע שלנו לאלסקה היה שיעור טוב בצילום .פגשתי מתמטית לאורך הגל שבו אנו רואים קווי קליטה או פליטה של
שם את הצלמים עם הציוד הכי טוב שרק יכול להיות .בעודי הספקטרום.
מדבר איתם על הציוד שלהם ,נמצאתי בקשר עם אמזון ו
 B&Hבטלפון הסלולרי שלי והזמנתי ציוד .היה לי כבר ציוד
פילטר  Daystarמורכב על מצלמת DSLR
http://arielnet.com/ref/go/2213
רב בבית ,אבל לחברה האלה היה את הטוב ביותר ,וכדי לצלם
את הליקוי רציתי את הטוב ביותר .לכן אני יכול לפתוח חנות
לצרכי צילום אצלי בבית עכשיו ,ולמכור את כל הציוד שאני
כבר לא צריך .מבחינה עסקית טהורה זה לא הגיוני להשקיע
שנה בלימודים והרבה כסף בציוד למען  2דקות של ליקוי
חמה .אבל כמו שתראו ,זה היה משתלם.
לפני שנה התחלתי ללמוד על השמש .אני חושב שיש
יותר ספרים על השמש מאשר על אלגברה.
תמיד יש עוד מה ללמוד .אתה יכול לעשות תואר
באוניברסיטה רק על השמש והכימיה והפיזיקה שקשורות
אליה.
אבל בשבילי ובשביל אן העיקר היה ללמוד איך לצלם את
השמש ובמיוחד את הליקוי.
השמש מורכבת בעיקר מאטומי מימן .כך ,שבמטרה
לראות את פני השטח של השמש עליך להשתמש באור
באורכי גל שאופייניים למימן .אם לא כן ,הצילום שלך יראה
רק דסקית צהובה או לבנה .כל אחד עם כל מצלמה שהיא
יוכל להשיג צילום כזה ,אבל זה נראה משעמם!
השכבות הנראות (הפוטוספרה והכרומוספרה) מכילות
את החלקים היחידים של השמש שהם קרירים דיים כך
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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אן ואני התאמנו רבות בצילום השמש זמן רב בטרם נסענו
לוויומינג לליקוי .היה לנו ציוד  SDLRהכרחי שכלל ניקון D3
וניקון  .D750ה  D750כלל מסך  LCDמתקפל שהבטיח
שלא תסתכל ישירות מבעד לעינית ותסתכן בנזק לעינייך!
בחנו את הציוד בכל התנאים האפשריים .כאשר אתה
מצלם את השמש אינך יודע באיזו מהירות פתיחה להשתמש
ובאיזה צמצם.
הכרומוספרה של השמש
http://arielnet.com/ref/go/2214

מימן יכול לקלוט ולפלוט בתחום האולטרה סגול של
הספקטרום (סדרת לימן) ,אבל הקליטה והפליטה שאנחנו
רואים בתחום האור הנראה הם בסדרת בלמר ,ומתרחשות
כאשר האלקטרונים קופצים הלוך וחזור למסלול .n=2
קווי סדרת בלמר שאנחנו רואים נקראים אלפא ,בתא,
גאמא...כשמסתכלים על התרשים המצורף רואים את כל
התמונה.
קווים שמופיעים בחלק האדום של הספקטרום נוצרים
כאשר האלקטרון עובר בין מסלולי ההקפה השני והשלישי.
אורך הגל שבו זה קורה הוא  656ננומטר .זהו קו שנקרא קו
“מימן אלפא” ,ומימן אלפא מסנן ומתוכנן לבלום הכי הרבה
מהספקטרום ,בהשאירו רק פס צר מאד שהאור יכול לעבור
דרכו בתדירות של מימן אלפא.
למסנן מימן אלפא יש בדרך כלל רצועה באזור של 0.5
עד  1אנגסטרום 1 .אנגסטרום =  0.1ננומטר.
ובכן ,אנחנו לא הולכים ללמוד אסטרונומיה בפרק זה,
אבל אני רוצה להראות שצילום השמש הוא מורכב למדי.
המכשיר שבאמצעותו אפשר לעשות זאת נראה בתמונה
המצורפת.
במקרה שלנו זה אפילו היה מסובך יותר מאחר ורצינו
לחבר מצלמת  DSLRלעדשות כך שנוכל לתעד את הצילום
ברזולוציה גבוהה.
מקצוענים בעלי ציוד מיוחד יכולים לצלם תמונה כמו
זו שנראית בהמשך עם מסנן מימן אלפא .אין סיכוי שנוכל
להשיג צילום בכזאת איכות מהממת; אתה צריך להיות בחלל
החיצון לשם כך .אבל ניסינו לעשות את הטוב ביותר שיכולנו.

קשה לצלם צילום טוב אם אין לך הבנה מוצקה ב,ISO
מהירות התריס ופתיחה הצמצם – שלושת המלכים של
הצילום ,המכונים גם “משולש החשיפה” .לרוב המצלמות
המודרניות יש מצב “אוטו” שבוחר באופן אוטומטי את
הצמצם ומהירות הפתיחה ואפילו את ה  ,ISOאבל שימוש
במצב אוטו מגביל את מה שאתה יכול להשיג באמצעות
המצלמה שלך .ברוב המקרים ,על המצלמה “לנחש” מהי
החשיפה הנכונה על ידי הערכת כמות האור שעוברת דרך
העדשה .באמצעות ההבנה איך ה ,ISOהצמצם והמהירות
עובדים ביחד יכול הצלם לשלוט במצב על ידי הפעלה ידנית
של המצלמה .הידיעה איך לכוון את המצלמה כשצריך ואיך
התפרצות בכרומוספרה של השמש
(בקטן :גודלו של כדור הארץ ,בערך).
http://arielnet.com/ref/go/2215
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נוף מרהיב ליד ג’קסון הול ,וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/2216

לשלוט בה מאפשרת לך לדחוף אותה לגבול היכולת שלה הגרעיניות של התמונה .התמונה יוצאת פחות חדה .דוגמאות
של .ISO: 100,200,400,800, 1600
ולהפיק ממנה את המיטב.
 .2מהירות התריס – משך הזמן שתריס המצלמה נפתח
בואו נעשה סיכום מהיר של משולש החשיפה לשם ריענון:
ומאפשר לאור לחדור לחיישן של המצלמה .נמדד בדרך כלל
 – ISO .1רמת הרגישות של המצלמה שלך לאור .זה בחלקי שנייה .מהירות נמוכה מאפשרת ליותר אור לחדור
לחיישן המצלמה ומשתמשים בה במצב של אור חלש או
נמדד בדרך כלל במספרים ,כשמספר נמוך מייצג רגישות
בצילומי לילה .מהירות גבוהה מתאימה לתמונות בהן אנחנו
נמוכה לאור זמין ,ומספר גבוה מייצג רגישות גבוהה .אבל רוצים להקפיא תנועה .דוגמאות של מהירות תריס,1/15 :
יש לרגישות גבוהה מחיר .ככל שהרגישות לאור גדלה ,כך גם .1/125 ,1/60 ,1/30
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפ וישכע  22:קרפ

595

פארק לאומי ילוסטון והגייזר “הזקן הנאמן” “”Old Faithful
http://arielnet.com/ref/go/2217

 .3צמצם – חור בעדשה דרכו האור חודר לגוף המצלמה .הם היחס בין הקוטר של פתח העדשה לאורך מוקד העדשה).
ככל שהצמצם פתוח יותר ,כך נכנס יותר אור לחיישן המצלמה .דוגמאות.f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f, 5.6, f/8.0 :
כדי להבין את החשיפה ואיך הגורמים שהוזכרו משפיעים
הצמצם קובע גם את עומק השדה ,שהוא הקטע של התמונה
עליה ,אנחנו צריכים להבין מה קורה בתוך המצלמה כאשר
שיוצא חד .אם הצמצם קטן ,עומק השדה גדול .אם הצמצם
תמונה מצולמת.
פתוח יותר – עומק השדה קטן יותר .בצילום מצוין הצמצם
כשאתה מכוון את המצלמה לסובייקט מסוים ולוחץ
במספרי ( ,fמוכר גם בתור “יחס הפוקוס” ,כי מספרי ה  fעל כפתור ההפעלה ,הסובייקט המצולם נכנס לתוך עדשת
אן שלי במלון במונטנה ,ומלון טרה ,ג’קסון הול ,וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/2218
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מסלולו של הליקוי המלא 21 ,לאוגוסט,
2017
http://arielnet.com/ref/go/2219
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כדי להשיג את התמונה הנכונה ,לא כהה מדי ולא
בהירה מדי ,צריכים כל הגורמים( ,מהירות התריס ,פתיחת
הצמצם והרגישות ב  )ISOלעבוד ביחד .כאשר נכנס הרבה
אור לעדשה (בוא נאמר שהיום בהיר ויש הרבה אור בחוץ),
מה קורה אם הצמצם קטן מאד? חלק גדול מהאור נחסם .זה
אומר שהחיישן של המצלמה צריך יותר זמן כדי לקלוט את
האור .מה צריך לקרות כדי שהחיישן יקבל את כמות האור
הרצויה? נכון ,התריס צריך להיפתח לזמן ארוך יותר .כך,
שבמקרה של צמצם קטן צריך מהירות תריס נמוכה ,כלומר,
שהתריס יישאר פתוח זמן רב יותר כדי שכמות מספקת של
אור תכנס ותגיע לחיישן.
עכשיו ,מה יקרה אם הצמצם יהיה פתוח? כמובן שכמות
גדולה יותר של אור תגיע לחיישן ,ולכן צריך שהתריס
יישאר פתוח זמן קצר ככל האפשר ,כדי ליצור את החשיפה
ניסויים בסוגים שונים של חשיפה
http://arielnet.com/ref/go/2221
המתאימה .אם מהירות התריס תהיה נמוכה מדי ,יגיע יותר
המצלמה בצורת אור .אם הסובייקט מואר היטב ,נכנס הרבה מדי אור לחיישן והתמונה “תשרף” או שנקבל “חשיפת יתר”.
אור לעדשה .אם הוא לא מואר טוב או שאתה מצלם בתנאי כמו זכוכית מגדלת שמתחילה לחרוך נייר ביום קיץ חם.
החלק החשוף בתמונה ייראה מאד בהיר או אפילו לבן
דמדומים ,ייכנס פחות אור לעדשה .כאשר האור נכנס לעדשה
לגמרי .בניגוד לכך ,אם מהירות התריס תהיה גבוהה מדי ,לא
הוא עובר דרך כמה אלמנטים אופטיים שעשויים זכוכית,
יגיע די אור לחיישן והתמונה תצא כהה מדי.
ואז עובר דרך הצמצם .התריס נפתח אז לכמה מילישניות,
השמש ,כפי שנקלטה באמצעות מסנן
מאפשר לאור לפגוע בחיישן המצלמה למשך זמן מסוים .זמן
סולארי
http://arielnet.com/ref/go/2223
זה הוא מהירות התריס והוא יכול להיות קצר באופן קיצוני
(עד  1/8000שנייה) או ארוך (עד  30שניות) .החיישן קולט
את האור בהתאם לרגישות שהוגדרה קודם לכן ,שידועה
גם בשם  .ISOאז נסגר התריס והאור לא יכול לחדור יותר
לחיישן.
השוואת מסנן סולארי עם מסנן  UVרגיל
http://arielnet.com/ref/go/2222
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ביתם של מאות מיני בעלי חיים ,כולל דובים ,זאבים ,ביזונים,
איילי קורא ואנטילופות.
ביום המחרת התחלנו אן ואני לתרגל צילומים של השמש
באמצעות הציוד שלנו .הזדקקנו למסנן מיוחד די להגן על
העדשות והחיישן של המצלמה.

מדריך לחשיפה של צילום ליקוי חמה

http://arielnet.com/ref/go/2224

מכאן המשכנו למלון טרה בג’קסון הול ,וויומינג .עמק
ג’קסון הול נמצא בין שני רכסי הרים ,טטון מצידו המערבי
וגרוס וונטור בצידו המזרחי .הפארק הלאומי גרנד טטון כולל
את החלק הצפוני מערבי של העמק ,חלק גדול מרכס הטטון
וכן את אגם ג’קסון .העיירה ג’קסון נמצאת בקצה הדרומי.
בין שניהם נמצאת ,על כביש “ ,26נקודת תצפית הקרחון”.
מכאן אפשר לראות את קרחון טטון שנמצא בצפון הרכס,
והמקלט הלאומי לאיילי קורא .כאן נמצא העדר הגדול ביותר
בעולם של איילים ממין זה .נהר הנחש Snake River
מתפשט על כל העמק מראשיתו בילוסטון בצפון עד פתחו של
הקניון בקצהו הדרומי של העמק .הרום הממוצע של העמק
הוא מעל  2000מ’ מעל פני הים.

כדי לפתור בעיה זו אנחנו משתמשים ביכולת של המצלמה
לצלם את אותה תמונה יותר מפעם אחת תוך שימוש בסטים
שונים של חשיפה( .באנגלית זה נקרא  bracketingאבל לא
מצאתי מונח זהה בעברית – המתרגם) .למה שנעשה דבר
כזה? נאמר שאתם מצלמים נוף הררי .העשב דורש חשיפה
אפשר למצוא מידע על מסנני קרינה באתרים של
מסוג אחד ,ההרים מסוג אחר והשמיים מסוג אחר .אבל אתה אסטרונומים ובכתבי עת .רובם מורכבים על החלק המרוחק
יכול לבחור רק קומבינציה אחת בשביל הצילום .שוט! ועכשיו של הטלסקופ או עדשת המצלמה.
מה? נסה !bracketing
המסנן הטוב ביותר הוא זה שמאפשר כיסוי מלא .כאשר
עכשיו היינו מוכנים לצאת לוויומינג .זה היה  17לאוגוסט ,מסירים אותו לא צריך לכוון את הפוקוס שנית ,וכן כאשר
כאמור ,טסנו למונטנה ומשם ברכב שכור לג’קסון הול ,מניחים אותו על העדשה של המצלמה או הטלסקופ.
וויומינג.
כאשר מצלמים ליקוי חמה או כשמסתכלים עליו ,צריך
כאשר צופים או מסתכלים בליקוי חמה ,מלא או חלקי,
חייבים להשתמש במסנן קרינת שמש .גם אם  99%מהשמש
מכוסה על ידי הירח ,יתר ה  1%עדין מסוכן לעין העירומה,
ויכול לגרום לנזק או אפילו לעיוורון.

את הלילה הראשון העברנו במלון יפהפה במונטנה .לנהוג בזהירות .אפשר לצלם ליקוי חמה עם כל סוג של מצלמה
בדרכנו החלטנו לעבור בפארק הלאומי היפה ילוסטון ולנסוע כמו ה  .DSLRככל שאורך המיקוד של העדשה ארוך יותר,
דרך גרנד טטונס.
כך תקבל תמונה גדולה יותר של השמש.
הפארק הלאומי ילוסטון משתרע על  3,500מיילים
עם  DSLRאפשר גם להוסיף לעדשה הטלסקופית
מרובעים של ארץ ישימון על גבי אזורים וולקניים פעילים .טלקונברטר כדי להגדיל את אורך המוקד .גודלה של השמש
מרבית שטחו של הפארק נמצא בשטח מדינת וויומינג ,וחלקו שאתה רוצה לקבל בתמונה יקבע את אורך המוקד ואת
 גם במדינות מונטנה ואידהו .יש כאן קניונים מרשימים ,העדשה בה תבחר להשתמש .למצלמת  DSLRעם חיישןנהרות אלפיניים ,יערות עבותים ,מעיינות חמים וגייזרים  ,FXבחר אורך מוקד של  2000מ”מ או פחות .לאותה
מתפרצים ,כולל המפורסם שבהם שנקרא הזקן הנאמן .זהו מצלמה עם חיישן  ,DXהמקסימום יהיה  1300מ”מ .אורך
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל
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מוקד ארוך יותר לא יאפשר לך לקבל את כל השמש בתוך לצלם על פני טווח גדול ככל האפשר של מהירויות תריס.
המסגרת.
עליך לתרגל הרבה את הפעולה של כיוון המצלמה והתאמת
אם תרצה לתפוס גם את הקורונה (ההילה) של השמש החשיפה ,כי קורה לפעמים שהצלמים כל כך נרגשים למראה
בזמן של ליקוי מלא ,עדיף שתבחר עדשה בעלת אורך מוקד הליקוי המלא שנגלה להם ,שהם שוכחים לצלם.
קצר יותר ,לכל היותר  1400מ”מ או רק  900מ”מ אם אתה
המדריך המצורף מציג הצעות לחשיפה למצבים שונים
מצלם בניקון .DX
של הליקוי .בכל מקרה צריך לעשות הרבה חזרות ובצירופים
יש גם אפשרות להשתמש בטלסקופ עם התקן מיוחד שונים.
שעוקב אחר הליקוי ושומר את השמש באופן אוטומטי במרכז
ובכן ,אחרי שהיינו סטודנטים של השמש למעלה משנה,
התמונה במשך הליקוי.
הגענו אן ואני למלון בג’קסון הול והתחלנו לעשות ניסיונות
חובה להשתמש במסנן קרינת שמש בשביל הצילום לצלם את השמש .כבר למדנו ששימוש במסנן מימן אלפא לא
והבטיחות כאחד .מסנן זה מפחית את כמות הקרינה של האור יהיה נכון כי הירח יסתיר את השמש ואת התמונות האלו איננו
הנראה ושל האינפרה אדום בערכים של  .100,000כמעט רוצים לסנן .הכי חשוב להשיג תמונה עם כל הספקטרום!
כל  ISOמתאים בגלל הכמות הגדולה של האור שהשמש
ניסינו הרבה אפשרויות כדי להשיג תמונה בהירה וברורה
מייצרת .מקדם הסינון הנכון והבחירה ב  ISOהם חשובים כי היום המחרת יהיה “יום הדין” .לא יהיו ליקויי חמה בארה”ב
ביותר בהשגת החשיפה הנכונה.
בעשרים השנים הקרובות.
הדרך הקלה ביותר לקבוע את החשיפה הנכונה היא
כל מצלמות ה  DSLRעובדות עם חומרים של באייר .לכל
לעשות כמה ניסויי כיול על ידי צילום השמש ביום בהיר לפני פיקסל יש מגע של צבע ,והדרך הקלה להסתכל על זה היא
הליקוי .מצלמות דיגיטליות הן אידיאליות למקרה זה כי אתה לדמיין שיש להם  4דגמים לכל צ’יפ .הדגם של רוב המצלמות
רואה את התוצאות מייד .קבע גודל צמצם קבוע( ,בחר כל הוא  ,RGGBכלומר  1אדום 2 ,ירוקים ו 1כחול( .אני חושב
גודל בין  F/8ל  F/16ונסה את ל האפשרויות של מהירות שהכניסה לפרטים אלה אינה מתאימה ,בעיקר שאני לא בטוח
התריס ,מ  1/4000עד  .1/30תסתכל על התוצאה ותבחר שהמצלמות האלה משווקות בארץ) .הקווארקים שנמצאים
את הקומבינציה המתאימה ביותר .בקומבינציה זו תשתמש בטבעת מימן אלפא מאפשרים להשתמש בפיקסל אחד מתוך
בצילום הליקוי החלקי.
כל ארבעה .רק האדום יהיה בשימוש .זה הופך את המצלמה
כמובן ,החלק המרהיב ביותר בליקוי חמה הוא כאשר לפחות רגישה .היא משתמשת רק ברבע מתמונת הצ’יפ.
הליקוי מלא ,השמש מכוסה כולה למשך כמה דקות או כמה
זה הופך את פעולת המיקוד לקשה יותר ,כי המצלמה
שניות ורואים את הקורונה בצבע לבן פנינה ,את ההתפרצויות תראה בעיקר את האדום כאשר מנסים לכוון את הפוקוס.
האדומות ואת הכרומוספרה.
זה נכון לגבי כל מצלמה צבעונית כאשר מרכיבים עליה מסנן
האתגר הגדול ביותר הוא להשיג סדרה של תמונות מימן אלפא .דרך אחת לעשות את פעולת המיקוד קלה יותר
שמתעדות את התופעה .במשך הליקוי המלא צריך להוריד את היא לכוון את הצמצם על  f/5אז לכוון על הנוף כדי לקבל
כל המסננים .זה מכיוון שלקורונה של השמש יש קרינה חלשה חשיפה מדויקת .בתפריט של המצלמה לכוון על  JPEGאו
פי מיליון מאשר החלק הנראה של השמש או הפוטוספרה ,כך . RAW
שאי אפשר לצלם את הקורונה עם מסננים .יתרה מכך ,על
בתפריט הצבע של המצלמה יש לכוון על מונוכרום או
ליקוי חמה מלא אפשר להביט בעין גלויה .לא צריך להשתמש שחור לבן .זה יסיר את הצבע מהמסך ויהפוך את המיקוד
במסננים ,ולמעשה הם רק יסתירו את הנוף.
לקל יותר .שים את השמש במרכז ואת העדשה על 200
החלק הפנימי של הקורונה הוא בהיר יותר מהחלק מ”מ .וודא שהפוקוס הוא ידני ולא אוטומטי .הבהר את המסך
החיצוני .אף חשיפה בודדת לא יכולה לתפוס את כל הטווח .וסובב את טבעת הפוקוס כך שתוכל לראות שזה באמת ידני.
הדרך הכי טובה במקרה זה היא לבחור גודל צמצם ולנסות בחלק מהמצלמות יש גם אפשרות של תקריב (זום אין) .שחק
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רצף תמונות עד לליקוי המלא
http://arielnet.com/ref/go/2225

ליקוי מלא; אפשר לראות את חרוזי ביילי ואת טבעת איינשטיין

http://arielnet.com/ref/go/2226

רצף תמונות של עזיבת הירח
http://arielnet.com/ref/go/2227

עם הזום ועם הפוקוס עד שחלק מהפרטים יהיו ברורים וחדים .התמונות שנקלטות יהיו בצבע כשהן ב  RAWומונוכרומטיות
זמן החשיפה צריך להבטיח שהתמונה לא תצא בהירה מדי .כשהן ב .JPEG
את הצבעים אפשר לחלץ מה  RAWכשהקובץ מועבר
(חרוזי ביילי הם כתמים שנראים רק בזמן ליקוי חמה מלא.
הם נקראים על שם פרנסיס ביילי ,אסטרונום אנגלי שגילה לפוטושופ .כל הגדרה מותאמת לאורך מוקד שונה .עם עדש
של  50מ”מ תזדקק למהירות של .1/160
אותם ב – 1836המתרגם).
ואז הגיע היום הגורלי ,יום הליקוי .סידרנו עם המלון שייקחו
חשיפה ממוצעת תהיה סביב שנייה אחת .כשאתה מצליח
אותנו למקום שנמצא מעל גובה  3000מטר .השמיים היו
לראות את הפרטים שסביב השמש ,כמו בתמונה ,נסה לצלם צלולים ובהירים ,בדיוק בתנאים המתאימים לצלם את הליקוי.
כשאתה משתמש בהדק מרחוק ,כך שאינך מטלטל את
הזמן הקריטי היה בין  11בבוקר ל 2בלילה.
המצלמה על ידי לחיצת הכפתור .כוון את החשיפה למעלה
איזה טיול גדול זה היה .והוא גרם ללידתה של מפלצת
ולמטה כדי להבחין ביותר פרטים .עדיף לחבר את המצלמה נוספת :הפכנו מכורים לצילומים אסטרונומיים .זה הזמן
למחשב כי אז יש מסך גדול יותר וקל יותר לכוון מיקוד .כדי להרפתקה הבאה שלנו .עלינו להשיג את הטלסקופ הנכון כדי
לראות את ההתפרצויות של השמש יתכן שתזדקק ל 3שניות .לחקור את מערכת השמש ,גלקסיית שביל החלב ,ומעבר!
גדעון אריאל ו -אן פני אריאל

 קרפרפ וישכע  22:קרפ

מזכרת מצולמת מאירוע בלתי נשכח
http://arielnet.com/ref/go/2228
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Photo collections. Africa
http://arielnet.com/ref/go/2787
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Photo collections. Italy
http://arielnet.com/ref/go/2788
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Photo collections. Travel
http://arielnet.com/ref/go/2789
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Photo collections. Conferences
http://arielnet.com/ref/go/2790
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Gideon Ariel, Ph.D.
Accomplishments
•

The first to invent the Computerized Exercise
Machines. (1972)

•

The first to connect the motion analysis system with
the Ariel Computerized Exercise System (CES).
(1972)

•
•

•

The FIRST BIOMECHANICS COMPANY to conduct RESEARCH IN SPACE with NASA.

•

•

The first Biomechanical Company to have a Web Site
available on the Internet. (1991)

•

Introduced the first ON-LINE digitizing system on
the Internet. (NetDigi) (1993)

•

Introduced the first AIR SHOE (Way before Nike)
(1970)

•

Introduced the first DOWNLOADED, full
Biomechanical System from the Web to your own
computer. (1997)

•

Introduced the first Biomechanical System to capture DIGITAL VIDEO from the CAMCORDER
CAMERAS directly to the hard disk and allow high
speed digitizing.

•

The first Biomechanical Company to introduce interface to Digital Video (DV) technology in streaming video directly from digital cameras to hard disk
with real time 3D analysis at 240 Hz. (1999)

•

•
•
•
•

•

•

•

Established the “Net Society of Biomechanics” - NSB
to allow biomechanists and others to share data on
line and exchange data in real time. (1999)

•

Introduced the FIRST AFFORDABLE HIGH SPEED
CAMERA at 240 Hz to be used with direct capturing to hard disk and up to one hour of continuous
recording. (2000)

•

First Virtual Biomechanical desk top World Wide,
(2000)

•

Full Biomechanical Analysis on Wireless Cellular
Phone, August 2000.

•

•

Swing Watch Inc. The first Wireless Biomechanics
Company. So this is how sports and fantasy can
combine to create real life.

•

•

•

Ariel was the FIRST COMPANY to create a biomechanical system for scientific, educational, and commercial applications. (1968)
Invented and build the FIRST AIR SHOE (1971)
Tested with Howard Head the FIRST LARGEFACED TENNIS RACKET. (1974)
Built one of the FIRST PERSONAL COMPUTERS
to be utilized in analyzing sports performance. The
project was funded by the Secretary of Finance,
William Simon and the CIA director William Casey
and Dr. Irvin Dardik. (1976)
Introduced the FIRST ELECTRONIC DIGITIZER
(sonic) for use with 16mm film tracings. (1970)
The first to connect a force platform to a computer
AND to write the software to control it. (1972)
Invented and developed the FIRST VARIABLE
RESISTANCE EXERCISE Equipment. (1972)
Provided the first hardware-software controlled interface for other input signals, such as EMG integrated with the movement analysis system. (1972)
Supplied to Kistler Force Plate producer the FIRST
DIRECT INTERFACE to the computer and A/D
converter on Data General Mini Computer. (1973)
Suggested and established the FIRST UNITED
STATES OLYMPIC TRAINING CENTER at
Colorado Springs, CO. Gideon Ariel was appointed
as the founding Chairman of Biomechanics. (1976)
Established the first organized Olympic Training
Analysis in the United States at the Olympic Training
Center in Colorado Springs. The APAS system is
used at the Olympic Training Center. (1976)
The FIRST to GRAB VIDEO IMAGES and store
them on the hard disk for subsequent processing.
(1980)
Provided the FIRST COMPUTERIZED VIDEO
DIGITIZING using the computer’s display monitor
as the tracing medium. (1980)
The first to invent the VARIABLE RESISTANCE
EXERCISE EQUIPMENT. (1969)
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Gideon Ariel, Ph.D.
Publications
16. Anabole steride: die physiologischen wirkungen von
placebos. Leis ungssport, 1.73: 52-55, 1973.
17. Anabole steroid und die muskelkontraktionskraft.
Leistungssport, 1.73: 55-57, 1973.
18. The effect of anabolic steroid upon skeletal muscle
force. J Sports Medicine and Physical Fitness, 13:
187-190, 1973.
19. The effect of anabolic steroids on muscular force.
Track & Field Quarterly Review, 73: 184-191, 1973.
20. Computerized biomechanical analysis of the world’s
best shot-putters. Track and Field Quarterly Review,
73: 199-206, 1973.
21. Die biomechanische bewegungsanalyse mit hilfe des
computers. Leistungssport, 4: 301-308, 1973.
22. Computerized biomechanical analysis of human
performance. Mechanics and Sport. pp.267-275. The
American Society of Mechanical Engineers. 1973.
23. Computer application biomechanical analysis of human performance in sport and industry. Canadian
Congress of Sport and Physical Activity, Abstracts,
October: 1973.
24. Biomekaaninen liikeanalyysi tietokoneella. YleisUrheilu, 9: 4-9, 1973.
25. Computerized biomechanical analysis of the knee
joint during deep knee bend with heavy load. Fourth
International Seminar on Biomechanics Volume IV.
1973.
26. Javelin throw: computer biomechanical analysis.
Track Technique, 54: 1726-1928, 1973.
27. Analysis biomecanico de los mejores lanzadores do
peso mundiales procesado mediante ordenador (1.
parte). 1973 Madrid Congresos VI - I T F C A, 1973.
28. Biomechanical consideration in the design and
construction of resistance exercise equipment.
Proceedings of the 1st Annual Meeting, the
Canadian Society for Biomechanics University of
Alberta, Edmonton, Alberta, 25-34, 1974.
29. Shear and compression forces in the knee joint
during deep knee bend. XXth World Congress in

1.

The effect of knee joint angle on Harvard Step Test
Performance. Ergonomics, 12: 33-37, 1969.

2.

Anabolic steroid: the physiological effects of placebos. Track Technique, 46: 1470-1472, 1971.

3.

Athletes taking placebo for steroids improve. Track
and Field News, 1971.

4.

Computerized biomechanical analysis of the world
pole vault. Proceedings to the Scientific Congress,
Munich Olympic Games, 1972.

5.

Effect of anabolic steroids on reflex components.
Journal of Applied Physiol, 32: 795-797, 1972.

6.

Anabolic steroids: The physiological effects of placebos. Medicine and Science, 4: 124-126, 1972.

7.

Anabolic steroids and muscle contractile force.
Track Technique, 48: 1534-1536, 1972.

8.

The effects of anabolic steroid (Methandrostenolene)
upon physiological parameters. Athletic Training, 7:
190-200, 1972.

9.

Residual effect of an anabolic steroid upon isotonic muscular force. Journal of Sports Medicine and
Physical Fitness, 1972.

10. Computer analysis of track biomechanics. Track
Technique, 50: 1597-1598, 1972.
11. Computerized biomechanical analysis of track and
field athletes utilized by the Olympic Training Camp
for throwing events. Track and Field Quarterly
Review, 72: 99-103, 1972.
12. Computerized biomechanical analysis of the world
pole vault. Track and Field Quarterly Review, 72:
217-222, 1972.
13. Biomechanical analysis of the shot-put utilizing
the center of gravity displacement. Track and Field
Quarterly Review, 73: 207-210, 1973.
14. Analusis biomecanico de los mejores lanzadores do
peso mundiales procesado mediante ordenador (2.
parte). 1973 Madrid Congresos VI - I T F C A, 1973.
15. Anabolic steroids - a summary of related literature.
Track and Field Quarterly Review, 73: 48-58, 1973.
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45. Understanding the scientific bases behind variable
resistance exercises. Fresno: Universal Athletic Sales,
1974.
46. Intra-articular forces and stresses in the knee joint
during the deep-knee bend. Medicine and Science
in Sports. 6: 73 1974.
47. Prolonged effects of anabolic steroid upon muscular
contractile force. Medicine and Science in Sports, 6:
62-64, 1974.
48. Physiologische wirkungen von anabolen steoriden.
pp.154-155. Verlag Bartels & Wernitz KG. 1974.
49. Computerized biomechanical analysis of the world
pole vault record. Sport in the Modern World.
pp.310-312. Springer - Verlag. 1974.
50. Comparative conditioning analysis. Fresno:
Universal Athletic Corp, 1974.
51. Effect of anabolic steroid upon human physical performance. XXth World Congress in Sports Medicine
Handbook, Melbourne, Australia, 1974.
52. The biomechanics of athletic shoe design. Medicine
and Science in Sports. 7: 78 1975.
53. Principios del movimiento balistico en los ejercicios
contra resistencia. Stadium, 52: 8-10, 1975.
54. Computerized biomechanical analysis of human
performance. Biomechanics of Sport. pp.228-229.
1975.
55. Computerized biomechanical analysis of human
performance. XXth World Congress in Sports
Medicine, Congress Proceedings, 71-79, 1975.
56. Biomechanical analysis of the knee joint during deep
knee bend with heavy load. XXth World Congress
in Sports Medicine, Congress Proceedings, 53-60,
1975.
57. Computerized biomechanical analysis of athletic shoe. V International Congress of Biomechanics
Abstracts, P 5, Jyvaskyla, Finland, 1975.
58. A kinetic analysis of the trot in cats. Book of Abstracts
International Conference on Neural Control of
Locomotion, 1975.
59. Principles of ballistic motion in resistance exercise
training. Track and Field Quarterly Review, 75: 5861, 1975.
60. Neural control of locomotion - a kinetic analysis
of the trot in cats. Neural Control of Locomotion.
pp.759-762. Plenum Publishing Corp.. 1976.
61. Computerized biomechanical analysis of throwers
at the 1975 Olympic Javelin Camp. Track and Field
Quarterly Review, 76: 45-50, 1976.
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Sports Medicine Handbook, Melbourne, Australia,
1974.
30. Biomechanische analysen spörtlicher bewegungsablaufe mit hilfe von computen. Olympische
Analysen. pp.147-149. Verlag Bartels & Wernitz KG.
1974.
31. Understanding the scientific basis behind our
Universal Centurion. 1974.
32. Computerized biomechanical analysis of human
performance. XXth World Congress in Sports
Medicine Handbook, Melbourne, Australia, 1974.
33. Computerized biomechanical analysis of human
performance: an application for exercise equipment
design and athletic performance. Universal Fitness
Research Department, Technical Report Uni-1,
1974.
34. Computerized biomechanical analysis of the bench
press and the leg press exercises. Universal Fitness
Research Department, Technical Report Uni-2,
1974.
35. Variable resistance exercise: a biomechanical approach to muscular training. Universal Fitness
Research Department, Technical Report Uni-3,
1974.
36. Intra-articular shearing factor during resistance
exercises. Universal Fitness Research Department,
Technical Report Uni-4, 1974.
37. Principles of ballistic motion in resistance exercise
training. Universal Fitness Research Department,
Technical Report Uni-5, 1974.
38. Resistance exercise and muscle fiber typing.
Universal Fitness Research Department, Technical
Report Uni-3, 1974.
39. Physical education: 2001?. Quest, XX!: 1974.
40. Computerized biomechanical analysis of the variable resistance exercise machine. Universal Fitness
Research Department, Technical Report Uni-7,
1974.
41. Assessment of muscular performance. Universal
Fitness Research Department, Technical Report
Uni-8, 1974.
42. Computerized biomechanical analysis of human
performance. Athletic Journal, 54: 54-84, 1974.
43. Method for biomechanical analysis of human performance. Research Quarterly, 45: 72-79, 1974.
44. Principles of ballistic motion in resistive exercise
training. Scholastic Coach, 43: 80-108, 1974.
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78. A computerized formation analysis of the Women’s
Volleyball World Cup Championship in Japan.
Unpublished Study prepared for the U.S.O.C, presented at ACSM Conference in Montreal, May: 1983.
79. Biofeedback and biomechanics in athletic training. Biofeedback and Sports Science. pp.107-145.
Plenum Publishing Corp.. 1985.
80. Body mechanics. In: Injuries to the Throwing Arm
from the Proceedings of the National Conference
Sponsored by the U S O C Sports Medicine Council,
Philadelphia, 3-21, 1985.
81. Biomechanical analysis of golf swing. Unpublished
Study Prepared for Wilson Sporting Good Co., 1986.
82. The effect of muscle stimulation during resistive
training on performance parameters. American
Journal of Sports Medicine, 14: 18-23, 1986.
83. The science of biomechanics and its scientific application. Unpublished Review, 1988.
84. Mechanics of Exercise Fitness. Encyclopedia of
Medical Devices and Instrumentation. pp.387-392.
John Wiley & Sons. 1988.
85. Biomechanics. Scientific Foundations of Sports
Medicine. pp.271-297. B.C. Decker, Inc.. 1989.
86. The Ariel Performance Analysis System. SPIE, 1356:
76-78, 1990.
87. Functional capacity assessment applications. Fifth
Annual Scientific Sessions & Symposium, American
Academy of Disability Evaluating Physicians,
November 14-16: 1991.
88. Model of Muscle Fibre with Controllable Recruiting.
XIII th International Congress on Biomechanics,
Book of Abstracts, edited by R.N. Marshall, G.A.
Wood, B.C. Elliott, T.R. Ackland, and P.J. McNair.
pp. 36-37, 1991.
89. Biomechanical Research in Space. XIII th
International Congress on Biomechanics, Book of
Abstracts, edited by R.N. Marshall, G.A. Wood, B.C.
Elliott, T.R. Ackland, and P.J. McNair. pp. 209-210,
1991.
90. A study to determine the aerobic adaptation to
work and fatigue training modes on the Ariel CES
Multifunction Station. 1991.
91. Body aerodynamics: contribution to long jump performance. Track & Field Quarterly Review, 92: 1113, 1992.
92. Two world’s best long jumps: comparative biomechanical analysis. Track & Field Quarterly Review,
92: 6-10, 1992.

62. Computer method of analyzing locomotive patterns of handicapped children. Final Report of the
State of the Art Research Review and Conference
on the Psychomotor Development in preschool
Handicapped Children for the Bureau of Education
for the Handicapped Office of Education, Dept.
Health, Education and Welfare, Contract No.: 30075-0225-16-25, 1976.
63. Computerized dynamic resistive exercise. Abstracts
of The International Congress of Physical Activity
Sciences, Quebec City, Canada, 1976.
64. The ultimate in high jump performance. Track and
Field Quarterly Review, 77: 59-61, 1977.
65. Athletic shoe design. Modern Athlete and Coach,
15: 7-9, 1977.
66. Computerized
dynamic
resistive
exercise.
Biomechanics of Sports and Kinanthropometry. The
International Congress of Physical Activity Sciences,
1977.
67. Equipment Safety and Effectiveness. Therapeutics
Through Exercise. pp.197-201. Grune & Stratton,Inc..
1979.
68. Elementary Biomechanics. Therapeutics Through
Exercise. pp.99-102. Grune & Stratten, Inc.. 1979.
69. Biomechanical analysis of ballistic vs. tracking movements in tennis skills. Proceedings of a National
Symposium on The Racquet Sports, the University
of Illinois at Urbana-Champaign, 105-123, 1979.
70. Computer use for biomechanical analysis, data acquisition, and human-machine interface. Proceedings
of the Thirteenth Hawaii International Conference
on System Science, Volume III: 470-475, 1980.
71. Biomechanical analysis of shot putting. Track and
Field Quarterly Review, 79: 27-37, 1980.
72. Human movement analysis. Applied Ergonomics,
11: 61-62, 1980.
73. Biomechanical analysis of javelin throw. Track and
Field Quarterly Review, 80: 9-17, 1980.
74. Biomechanical analysis of hammer throw. Track and
Field Quarterly Review, 80: 41-51, 1980.
75. Resistive Training. Clinics in Sports Med, 2: 55-69,
1983.
76. Biomechanical aspects of Olympic sports medicine.
Clinics in Sports Medicine. pp.31-36. W.B. Sauders
Company. 1983.
77. Resistive training. Clinics in Sports Medicine. pp.5570. W.B. Saunders Company. 1983.
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100. Using Biomechanics in Cyberspace. Proceedings of
the European Athletic Coaches’ Conference 1994,
edited by Jozsef Szecsenyi and Katalin Keresztesi,
Budapest, Hungary. pp. 23-27,1995.
101. Biomechanical Applications in Cyberspace. Book
of Abstracts, XV th Congress of the International
Society of Biomechanics, Edited by Keijo Hakkinen,
Kari Keskinen, Paavo Komi, and Antti Mero.
Jyvaskyla, Finland. pp. 66-67,1995.
102. Olympic Sports Analyses in Cyberspace. Proceedings
of the Third IOC World Congress on Sport Sciences
presented by the IOC Medical Commission, Atlanta,
GA. pp. 416-417, 1995.
103. Optimization of Human Performance for all Ages.
Speculations in Science and Technology, volume 19,
edited by J. Abas. pp. 3-31, 1996.
104. Biomechanics of Exercise Fitness. Encyclopedia of
Medical Devices and Instrumentation; Volume 1;
John G. Webster; John Willey & Sons, Inc. pp.384403, 2006.
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93. Error reduction in kinematic data through segment length normalization. International Center
for Biomechanical Research - Book of Abstracts for
1993. Biomechanics. 1993.
94. Computerized portable dynamometer for musculoskeltal assessment. 1993.
95. Length normalization for rigid body movement.
International Center for Biomechanical Research Book of Abstracts for 1993. Biomechanics. 1993.
96. Modified
segment
length
normalization.
International Center for Biomechanical Research Book of Abstracts for 1993. Biomechanics. 1993.
97. Photogrammetric transformation with panning.
International Center for Biomechanical Research Book of Abstracts for 1993. Biomechanics. 1993.
98. Long jump technique: power or speed? International
Center for Biomechanical Research - Book of
Abstracts for 1993. Biomechanics. 1993.
99. Biomechanical
Applications,
Computerized
Technology and Athletic Training. Proceedings
of the Asian Sport Sciences Congress, Hiroshima,
Japan. pp. 49-54, 1994.
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Some of the television productions about us
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