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שלמי תודות

ספר זה יצא תודות להרבה אנשים שתרמו לחיי, להצלחתי, 
וליצירתו של כתב יד זה.

מג’ראלד  הוא  הספר  כתיבת  של  המקורי  הרעיון  הוגה 
לראיין  שנשלח  מגזין  באסקוויר  כתב  היה  ג’ראלד  אסטור. 
אותי לפני המשחקים האולימפיים במונטריאול. המאמר שלו 
לגבי  ביומכניות,  תוצאות  על  בהתבסס  שלי,  בניבוי  התרכז 
הביצועים האופטימליים באירועי אתלטיקה מסוימים. הכתבה 

שלו, “איך לזהות ביצוע מושלם כשאתה נתקל בו” התפרסמה 
ב 1976. למרות שג’ראלד ואני לא יכולנו להשלים את כתב 

היד, נבט בי הרעיון לכתוב את זיכרונותיי.

ללא מאמניי הראשונים, דני דסה, טומי שוורץ, יריב אורן, 
 .1960 של  באולימפיאדה  מתחרה  הייתי  לא  ווקר,  ולירוי 
גברים אלה קיבלו ילד צעיר ביישן ובהתמדה ומסירות אין קץ 

הפכו אותו לבוגר מצליח ובטוח בעצמו.
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את  לי  נתן  וויומינג  באוניברסיטת  ווקר  ג’ון  המאמן 
האפשרות להתחנך בארה”ב. העזרה שלו ובטחונו בי אפשרו 
לי להתפתח ולהיות זורק דיסקוס מצליח ולהמשיך לעשות חיל 

במסלול האקדמי.

תודות מיוחדות לפרופסור שלי באוניברסיטת מסצ’וסטס, 
ד”ר קאמפוני, ראש המחלקה, ד”ר בנג’מין ריצ’י בפיזיולוגיה 
ועקרונותיהם  אלה  מורים  בביומכניקה.  פלגנהוף  וסטנלי 
הכינו אותי לרבות מהפעולות שעשיתי לאחר מכן. התחומים 
התמקדתי  בהן  העיקריות  הנקודות  היו  שלהם  האקדמיים 
עזר  בנוסף,  ראשון.  לתואר  כסטודנט  הראשונות  בשנותיי 
עם  במסצ’וסטס  הראשונים  בימיי  רבות  קאמפוניי  ד”ר  לי 
לניו  באו  עתה  שזה  גפן,  ובתי  יעל  אשתי  של  התאקלמותן 

אינגלנד.

קאמפוניי  הארי  וד”ר  קרול  וולטר  לד”ר  נוספות  תודות 
באוניברסיטת מסצ’וסטס, שעזרו לי רבות בצעדיי הראשונים 

בתואר הראשון.

ד”ר קונרד א. ווגרין היה ראש מחלקת המחשבים. הוא זה 
שאפשר לי להשתמש במחשב הראשי באוניברסיטה. למרות 
שגישה כזאת ניתנה לכל הסטודנטים הפקולטות, ד”ר ווגרין 
גם  היה  הוא  המחשב.  במערכת  מהשימוש שעשיתי  הוקסם 
המרצה שלי בחלק מהקורסים בלימודי המחשב ועודד אותי 
ציין  אפילו  הוא  המחשב.  של  היכולות  במלוא  להשתמש 
ביצירתיות  במחשב  ישתמש  אחד  שכל  מקווה  שהוא  פעם 
תומך  אדם  היה  הוא  משתמש.  שאני  כפי  ובאינטנסיביות 
ונפלא ואני מעריך את כל מה שעשה כדי לעזור לי בשנותיי 

הראשונות. תמיד אהיה חייב לו תודה על עזרתו והדרכתו.

פרופ’ מיכאל א. ארביב בבית ספר למדעי המחשב הוא 
האיש שבהשראתו ובעידודו עשיתי דוקטורט במדעי המחשב. 
באמצעות המומחיות שלו הרחבתי את הידע שלי על הקשרים 

הנוירולוגים במוח ובמערכת העצבים.

קן  מסצ’וסטס,  באוניברסיטת  האתלטיקה  מאמן 
ביניהם  בתחומו,  אנשים  הרבה  עם  אותי  קישר  או’בראיין, 
המאמן הראשי של דארטמות קולג’, קן ווינבל. המאמן ווינבל 
במועדון  האולימפיים  הספורטאים  עם  לעבוד  אותי  הזמין 
הזורקים בהאנובר, ניו המפשייר. לא רק שהייתה לי הזדמנות 

לעבוד עם גדולי הספורטאים האולימפיים, פגשתי שם גם את 
גיבור ילדותי מאק ווילקינס בפעם הראשונה.

החברה  את  ואני  אן  פתחנו  ווינבל  המאמן  עם  ביחד 
ללמוד  לי  ארגן  ווינבל  המאמן   .CBA שלנו,  הראשונה 
קורס במדעי המחשב בדארטמות. המרצים באחד הקורסים 
של  תיבות  )ראשי   .BASIC המחשב  שפת  ממציאי  היו 
 Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction

Code(, אחת משפות התכנות הידידותיות למשתמש.

קארל  מיסטר  עם  יצרתי  בדארטמות  אחר  חשוב  קשר 
עזר  והוא  יויט  של  המחשבים  במרכז  אותו  פגשתי  פטרסון. 
לי לכתוב את התוכנית שלי בביומכניקה בבייסיק. כמו כן עזר 
כך שיכולתי להשתמש  לייסד תקשורת מחשבים מרחוק,  לי 
במחשב בהאנובר מביתי או מהמשרד של CBA. זה נראה 
גבול המדע  על  היה  זה  עניין פשוט ב 2017, אבל ב1972 

הבדיוני.

מוצרי  חברת  עם  היה  שלנו  הראשון  העיסקי  הפרויקט 
רומאכר  אגון  מיסטר  ידי  על  התבקשנו  ספלדינג.  הספורט 
והמשכנו  הבעיה  את  פתרנו  סל.  כדורי  של  בעיה  לפתור 
אנחנו  כך.  אחר  רבות  שנים  עוד  אגון  עם  לעבוד  לשמחתנו 
המחקריים  בפרויקטים  הרבה  מעורבותו  על  מאד  לו  מודים 

עליהם עבדנו יחד.

בתחום  למקצוענות  מחובבנות  אותנו  שהוציא  האיש 
העסקים היה לארי גרהם. בלעדיו לא היינו מצליחים, ובספר 
הזה היו הרבה פחות פרקים. לארי היה אדם נפלא ועזר לאן ולי 
בדרכים רבות. לעולם נהיה אסירי תודה לו על עזרתו והנחייתו.

גודס  ספורטינג  מווילסון  מוריסור  ביל  למיסטר  תודה 
)מוצרי ספורט ווילסון( על אמונתו ביכולותיי ביכולות החברה 
שלנו. הוא יעץ ועזר לשגשוגם של הרבה פרויקטים מחקריים 

ושל מכונות האימונים הממוחשבות.

זמן קצר לאחר שייסדנו את החברה פגשתי את מיסטר 
אלאן בילצבלאו במרכז המחשוב של אוניברסיטת מסצ’וסטס. 
את  שיתרגם  כדי  אותו  ושכרתי  מוכשר  מתכנן  היה  הוא 
גם  יצר  אלאן  לפורטרן.  מבייסיק  שלי  הביומכנית  התוכנית 
מעבד תמלילים למחשב של CBA. למעבד התמלילים שלנו 
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היה גם בודק איות מתוחכם. אלאן היה מתכנת מחונן ומרשים 
שתרם רבות להתפתחות התוכנה של הביומכניקה.

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.

תורמים  היו  סמרט  פטר  ומיסטר  מיליום  ג’סטין  מיסטר 
פטר  והחומרה.  התוכנה  של  והתפתחותן  לגדילתן  עיקריים 
הראשונים  האישיים  מהמחשבים  אחד  את  פיתחו  וג’סטין 
הראשונית  החומרה  בפיתוח  גם  מעורבים  היו  הם  עבורי. 

במכונה הממוחשבת.

מתכנת אחר שתרם לי רבות לפיתוח התוכנה הביומכנית 
היה ג’ים וולטון מאוניברסיטת פן סטייט. מאוחר יותר, מתכנת 
רודולף  היה  שלנו  התנועה  ניתוח  למערכת  מודלים  שהוסיף 

בויוס. תרומתו לתוכנה הביומכנית שלנו הייתה יוצא דופן.

כמה אנשים פעלו כדי להקים ולפתח את מרכז האימונים 
הודג’  ורוס  טומיי,  ביל  דארדיק,  אירווינג  ד”ר  האולימפי. 
הקשיבו לי כשתיארתי את מערכת האימונים של הספורטאים 
שהספורטאים  הסברתי  גרמניה.  מזרח  אז  שהיה  במה 
האמריקאים לא יזכו לעמוד על דוכן מנצחים אם לא נקדיש 
לאימונים את הלהט והתשוקה המתאימים. אנשים אלה עזרו 
להקים את מרכז האימונים האולימפי, בהתחלה בסקאוו  לי 
שלהם  ההירתמות  בלי  ספרינג.  בקולורדו  כך  ואחר  וואלי 
לפרויקט, ובלי תמיכתו של קולונל דון מילר, לא היה קם מרכז 

האימונים לספורטאים אולימפיים.

נוסף שתרם להצלחתנו היה מיידה הפטיש מיסטר  אדם 
אקוויפמנט.  יוניברסל  חברת  בפני  אותי  שהציג  בורק,  אד 
הארולד  ומיסטר  קוקר  צ’ק  למיסטר  גם  תודה  מגיע  בנוסף, 
זינקין ששיתפו אותי בפיתוח ושיפור מערכת תרגילי ההתנגדות 

המשתנה שהוצגה על ידי חברת יוניברסל אקוויפמנט.

האוצר  מזכיר  סימון,  וויליאם  היו  מיוחדים  תורמים  שני 
הקימו  הם   .  CIA מנהל  לשעבר  קאסיי,  ו-וויליאם  בזמנו, 
חברה ביחד אתי ועם ד”ר דארדיק: “ מערכות חיים בע”מ”. 

זו הייתה זכות גדולה בשבילי לעבוד עם שני אנשים מרשימים 
אלה.

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.

קוטו.  של  המחקר  למרכז  אלינו  הצטרפו  אנשים  הרבה 
פרידמן  בו  מיסטר  שנים.   10 במשך  ימיני  יד  היה  סער  דני 
ג’ורג’ אוטוט עזרו לי בימים הראשונים של המרכז.  ומיסטר 
ארי סלינגר, המאמן של נבחרת כדור עף הנשים של ארה”ב 
עבד איתנו קרוב ל 8 שנים. הנבחרת שלו זכתה במדליית כסף 

באולימפיאדת לוס אנג’לס ב1984.

תודה מיוחדת מגיעה למי שהיה חבר וקולגה שנים רבות, 
רוברט וויינרייט. בוב תרם לנו וחלק איתנו חלקים רבים מחיינו 

ואנו מודים לו על העזרה הרבה והתמיכה במשך כל השנים.

קולין  הוא  שנה  ל40  קרוב  במשך  שלי  החשבון  רואה 
האץ’. הוא עבד איתנו כל ימינו בקליפורניה. הוא לא רק הנחה 

אותנו בענייני כספים, אלא היה גם חבר יקר.

זה יראה מוזר לכמה אנשים להודות לעורכי דין, אבל היו 
לנו משפטנים נפלאים שתרמו הרבה לחיינו. מיסטר ג’ון סוג’ה 
היה גם חברינו קרוב ל 45 שנה. מיסטר נורמן צפמן הנחה 
אותנו בנבכי הקניין הרוחני והיה גם חבר נפלא. מיסטר ג’יימס 

וויז סיפק לנו הנחייה מצוינת והיה חבר טוב אף הוא.

עבדנו עם כמה עורכים שתרמו לנו בתחום עיצוב התמונות 
ורוברט שומכר  תיילי,  וירג’יניה  וואליי,  גיא  ועריכת הטקסט. 
הכיר  לא  מהם  איש  מקרה,  בכל  יכולתם.  ככל  כולם  תרמו 
את כל הסיפורים שהיה הכרח לכלול אותם בספר ייחודי ולא 

שגרתי זה. בכל זאת אני רוצה להודות להם על עזרתם.

עשה  הוא  דוקאסין.  א.ג’.  הוא  שלנו  מהעורכים  אחד 
תוכן  יצירת  בתוך הטקסט,  נפלאה בשילוב התמונות  עבודה 
השער.  עמוד  את  עיצב  גם  הוא  ונספחים.  אינדקס  עניינים, 
הייתה זו עבודה שהייתה כרוכה במאמצים רבים, אבל א.ג’. 

הוא אדם שכיף לעבוד אתו ואני מודה לו על מאמציו.
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צורתו  תהיה  מה  להחליט  קשיים  לנו  היו  בהתחלה 
הסופית של הספר. כשיש לי בעיות אני פונה כמפלט אחרון 
למתכנתים הגאונים שלי. הצעיר מביניהם היה רודולף בוייס. 
כשהוא שמע שיש בעיות הוא התנדב להציע את עזרתו. בזמן 
קצר ביותר למד את “Adobe InDesign” והעביר את כל 
יכולים להיות  הספר לפורמט הנפלא שאתם קוראים עכשיו. 
לך רעיונות גדולים, אבל ללא עזרה של מוחות אחרים אתה 
הולך לאיבוד. רודולף ואני עבדנו ביחד 20 שנה והיו לנו יחסים 

נהדרים. אני אסיר תודה לרודולף על כל תרומתו.

תודה מיוחדת מגיעה לד”ר ג’יימס האקני שהציל את חיי 
שורד  הייתי  לא  אהבתו  בלי  מכליותיו.  אחת  תרומת  ידי  על 
לכתוב את הספר הזה. לעולם אהיה אסיר תודה לו ולאשתו 

פולי.

ומרכז  סיני  הר  החולים  לבית  תודה  ומוקיר  מעריך  אני 
רון  הרופאים  של  המסירות  בלי  יורק.  בניו  הכליה  השתלות 
שפירו, אנטוניוס ארבלקיס, רפאל חיים, ו-וורוניקה דלאני, וכל 

הצוות של בית החולים הר סיני, לא הייתי כאן היום. הרופאים 
ואכפתיים  אדיבים  גם  והיו  חיי  את  הצילו  שלהם  והצוותים 

בצורה יוצאת דופן.

רנוול,  של  הנפלא  הצוות  לאנשי  להודות  ברצוני  כן  כמו 
תורם,  למצוא  לי  ועזרו  כליה  להשתלת  כנזקק  אותי  שקיבלו 
ואף תמכו בו לאורך כל הדרך. זהו ארגון מיוחד במינו שאנשיו 

תורמים מזמנם ועוזרים להשתלות כליה.

ולבסוף, האדם החשוב ביותר בחיי שתרם יותר מכל לספר 
זה – אשתי ד”ר אן פני אריאל.

אן מכירה לפרטיהם את כל הסיפורים של חיי, והיא גם 
מקווים  שאנחנו  למה  שלי  האנגלית  את  “לתרגם”  מסוגלת 
תרומתה  את  מעריך  אני  ומהנה.  אינפורמטיבי  ספר  שהוא 
אני  אלי.  האינסופית  אהבתה  ואת  זה  לפרויקט  ומסירותה 

מקווה שהיא יודעת עד כמה אני אוהב אותה.



v תודו שלמלש

אפילוג מאת המתרגם
 אנו דסכם כדעט תנה תו עבלמה דאלדצש.  

זל הוושה הרפשקאה ולצאש דגמר הרגוו. ודמשו והכור ועלדקל 
אמם תוא פגתשו אף פעם אבו הלא רושק אלשו. 

הלא וא השחוו דאפס להגוע ופסגה, הלא השחוו דדונלס 
דתדעלשו.

הול ול נשלנו פשוחה קתום בולשר, וומלש עתלקה עם אב תהשעוו 
בל נפתוש לפוזוש לוא הפסוק והגומ ול תתלם מבר טלב וא ווצא 

דדנל. אם תאלתפזה בבוש חלוום וחלוו נפת לסוודה תם אש 
חווה.

דסולו בטלח וחבלרלש רחלב לעברוונלש נלער.

רלב חוול הבלגרום הדנוע תול ופעלוה הוה הרצלן והלכוח ואבול 
תטעה. דאלחר ולשר השללספל רצלנלש נלספום. 

כפר הנלער המסום הלא תהעוה אלשל עו מרך הדוך. כאן פגת 
וראתלנה אנתום דבלגרום תהאדונל בל.

וחוקם הקמות אש הספר הזה. ואלרך כו המרך וא פסק 
דוהזכור כדה הלא אסור שלמה והמסום.

הנער הצנלם להבוותן הפך שלך כדה תנום וגבר חזק 
לבנלו ושופולש, ספלרטאו דצטוון תווצג אש ותראו בתשו 

אלוודפואמלש.

הלא הגוע ואדרוקה עם דעט אנגווש להרבה דלטובצוה. פגת 
במרך הרבה אנתום טלבום תסוועל ול לאחרום תתדל ול רגווום. 

ודמ ושלאר ראתלן לתנו, לאחר כך התוום גם מלקטלרט. 

הלא הקום ות דאון חברה ובולדכנוקה תהצווחה דעו הדתלער 
להפכה אלשל ודלוטו דווולנר. ועלום וא תכח דאון בא לדו הם 

חברול. גם אחרו עתרלש תנום באדרוקה הרגות תהלא ותראוו.  

דעווול הרבום כוומ, כנער, כאות צעור לכדבלגר, כספלרטאו, 
כאות עסקום לכדמען -כו אוה וכלוום וספק חלדר וכדה סרטום 

הלווללמוום אל כדה סמרלש בנטפווקס. 

אופה ותנם עלמ אנתום כדל האות ההלא...

 אתדח והופגת עם גמעלן בפעם הבאה תובלא וארץ. 

אנו דלמה גם ודלטקה תנשן וו אש ההזמדנלש ושרגם אש הספר 
נפוא הזה.

 בנו דאור 2022

Epilogue testimonial

Gideon and I first met in Boston, MA, in the mid-1990s 
when he visited our NeuroMuscular Research Center at 
Boston University to speak at a seminar we organized. 

Even though we chatted and kept in touch afterwards, 
my career path took me to a different place and into a 
different field, so I did not expect us to meet again. 

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, Croa-
tia, where he was scheduled to speak at the conference 
“Kinesiology for the 21st Century” on September 22-26, 
1999. 

As agreed, I travelled to Croatia for our personal meet-
ing, but as a prank, and unbeknownst to me, Gideon 
had registered me as an invited speaker in the confer-
ence. So, when I arrived in the hotel, I found the confer-
ence organizers were frantically looking for me, urging 
me to submit my abstract (I was late) and my slides for 
the simultaneous translation for my much-anticipated 
presentation the next day. Needless to say, I was shocked, 
and I had to improvise to the best of my ability, starting 
off with looking up the word “kinesiology” in the dictio-
nary.

This crazy meeting blossomed into a great friendship. In 
addition to being friends, we embarked on many proj-
ects and travels together. Gideon and Ann have always 
served as my mentors and examples on how to pursue 
professional goals, enjoy life and be involved with unusu-
al projects and “crazy” adventures all at once. 

For me it’s all been a fun and wonderful experience.

One such project was assisting with publishing this book. 
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 
I will always remember this project and cherish all the 
things we did together for ever.

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 
הדיסקוס  עם  ראשונה  הכרה  לי  שעשה  הוא  דני  בהדסים.  שלי 
ישראל  את  לייצג  אוכל  אחד  שיום  כילד,  אמונתי,  את  וחיזק 
מלגה  לי  שהקנו  האתלטיים  כישוריי  בזכות  רק  באולימפיאדה. 
ללמוד באמריקה – והאפשרויות הבלתי מוגבלות שבאו אחר כך 

– הם שערבו לי. לעולם לא הסתכלתי לאחור.

לאן פני, שבלעדיה לא הייתי מגיע לעולם לפסגה. לאחר 35 שנים 
של שיתוף פעולה יצירתי, התחתנתי אתה לבסוף ומצאתי שהיא 

מקור השמחה הבלתי נגמרת שלי – אן אריאל.

כשהייתי  אתי  שהתיידד  שלי   והמנטור  המאמן  אורן,  ליריב 
ספורטאי צעיר, שעודד אותי להתגבר על ביישנותי, ושנתן לי אולי 

את המתנה היקרה מכל: ביטחון עצמי ותקווה.

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
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הקדמה

מדוע, בגיל 77, החלטתי לכתוב את 
ספר זיכרונותיי?

)למעשה התחלתי לכתוב את הספר 
זמן  לי  לפני עשר שנים. לקח  הזה כבר 

מה לסיים אותו(.

החלטתי  מאחרי  סיבות  כמה  יש 
לתעד את חיי, וחלקן מופיעות ברשימה 

הבאה:

האימונים  במרכז  מבקר  אתה  אם 
ספרינג,  בקולורדו  הברית  ארצות  של 
ושואל את הצוות שם מי יזם את הקמת 
יזכירו  הם  הזה,  היפה  האימונים  מרכז 
כמה שמות. אך השם גדעון אריאל לא 

יהיה אחד מהם.

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

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

http://arielnet.com/ref/go/902
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כמה שמות. אבל השם גדעון אריאל לא 
יהיה ביניהם.

ציוד  המוכרת  חנות  לכל  תלך  אם 
ריצה  נעלי  לקנות  כדי  לספורטאים 
האוויר”  “נעלי  את  פיתח  מי  ותשאל 
שמות.  כמה  לשמוע  תזכה  הראשונות, 
אחד  יהיה  לא  אריאל  גדעון  השם  אבל 

מהם.

את  לפתח  התחיל  מי  תשאל  אם 
כתשובה  תקבל  האישיים,  המחשבים 
כמה שמות, אך השם גדעון אריאל לא 

יוזכר כאחד מהמפתחים.

מהמהנדסים  מישהו  תשאל  אם 
ספלדינג,  בחברות  המכירות  אנשי  או 
ווילסון  של  הספורט  מוצרי  או   ,AMF

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

טודיי, טום ברוקאב
http://arielnet.com/ref/go/901

המחשב האישי 
הראשון

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

http://arielnet.com/ref/go/903
http://arielnet.com/ref/go/901
http://arielnet.com/ref/go/905


xiii הקמדה

איך פיתחו את רקטת הטניס המודרנית 
והגדולה של ימינו מהרקטה הקטנה של 
שמות  כתשובה  תשמע   ,70 ה  שנות 
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.

במרכז  המהנדסים  את  תשאל  אם 
פיתח את  מי  ביוסטון  נאסא  החלל של 
הראשונה  הממוחשבת  האימון  מכונת 
המיועדת  זו  החלל;  ובתחנות  בחלליות 
למנוע את השפעת העדר כוח המשיכה 
על האסטרונאוטים, גם כאן לא תשמע 

את השם גדעון אריאל.

NASA KC-135
http://arielnet.com/ref/go/910

NASA KC-135
http://arielnet.com/ref/go/913

KC -135 מתקן לאימון ריצה לאסטרונאוטים ב נאס”א
http://arielnet.com/ref/go/906

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

 APAS אפליקציית
במשחקים האולימפיים

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

חדשות הבוקר של 
CBS

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

http://arielnet.com/ref/go/910
http://arielnet.com/ref/go/913
http://arielnet.com/ref/go/906
http://arielnet.com/ref/go/907
http://arielnet.com/ref/go/914
http://arielnet.com/ref/go/4038
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אם תשאל מי היה יושב ראש הוועד 
לביומכניקה  האמריקאי  האולימפי 
במשך 8 שנים, שמי לא יופיע ברשימה.

חמש  לקרב  המודרני  האתר 
האולימפיים  במשחקים  )פנתתלון( 
דה  בקוטו  היה   1984 ב  אנג’לס  בלוס 
קאזה. אבל אם תשאל מי גרם לבחירת 
המקום הזה על ידי הועד האולימפי של 

לוס אנג’לס, לא תשמע את שמי.

נבחרת  את  פיתח  מי  תשאל  אם 
לאכסנייה  להן  ודאג  לנשים  עף  הכדור 
 8 במשך  קאזה  דה  בקוטו  ולתמיכה 
שנים; ומי המשיך לעשות זאת עד הזכייה 
האולימפיים  במשחקים  כסף  במדליית 
התשובה  את   ,1984 ב  אנג’לס  בלוס 

תמצא בספר זה.

העולם  בכל  הכושר  בחדרי 
אימונים  במכשיר  היום  משתמשים 

נעל האוויר הראשונה
http://arielnet.com/ref/go/2713

המחשב עוזר לתכנן נעלים שהולכות על אוויר
http://arielnet.com/ref/go/904

http://arielnet.com/ref/go/2713
http://arielnet.com/ref/go/904
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על  המוטל  העומס  לשינוי  יכולת  בעל 
את  המציא  מי  תשאל  אם  המתאמן. 
להשיב.  יידע  לא  אחד  אף  הזה  הפטנט 

זה הייתי אני.

 	80- מס’  צרפת.  אימון.  מתקן 
1979 .23965

עומס 	  בעל  אימונים  מכשיר 
 .4,265,302 מס’  משתנה. 

1981

מתקן אימון. מס’ 4,354,676. 	 
1982

מס’ 	  יפאן.  אימון.  מתקן 
1983 .1.151,489

מס’ 	  אנגליה.  אימון.  מתקן 
1984 .2,086,738

מתקן מתוכנת לדחיקה פסיבית. 	 
מס’ 4,544,154. 1985

המשחקים 
האולימפיים 1984

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

רופאים מתכוונים לשפר את בריאות האומה כשהם משתמשים 
בספורטאים אולימפיים כמעבדת התאמה להליכה 

http://arielnet.com/ref/go/915

http://arielnet.com/ref/go/2714
http://arielnet.com/ref/go/915
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מכשיר  את  פיתח  מי  תשאל  אם 
מעט  הראשון,  המתוכנת  האימונים 
אנשים ידעו את התשובה. זה הייתי אני.

מס’ 	  ארה”ב.  אימונים.  מערכת 
1986 .2,193,901

לויסות. מס’ 	  הידראולי  שסתום 
1987 .6-898,013

מס’ 	  גרמניה.  אימונים,  מערכת 
P3715406. 1987

מס’ 	  יפאן.  אימונים,  מערכת 
1987 .62-081362

לויסות. 	  הידראולי  שסתום 
 P3709900,0. מס’  גרמניה. 

1987

שסתום הידראולי לויסות, יפאן. 	 
מס’ 62-164126. 1987

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

אימון ספורטיבי באמצעות מחשב
http://arielnet.com/ref/go/916

http://arielnet.com/ref/go/918
http://arielnet.com/ref/go/916
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לויסות. 	  הידראולי  שסתום 
 .2,194,309 מס’  אנגליה. 

1990

מס’ 	  קנדה.  אימונים.  מערכת 
1991 .1,278,669

לוח אימונים מופעל על ידי גליל 	 
מס’  גרמניה.  מערב  הידראולי. 

1991 .3042520

ידי 	  על  מופעל  אימונים  לוח 
מס’  קנדה.  הידראולי.  גליל 

1992 .1,143.760

הראשון  היה  מי  לדעת  תרצה  אם 
השפעת  את  שחקר  היחיד  ואולי 

ביומכניקה למאה ה 21
http://arielnet.com/ref/go/5006

http://arielnet.com/ref/go/5006
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הסטרואידים האנאבולים על ספורטאים 
התשובה  את  למצוא  תוכל  אולימפיים, 
שיצא  לפיסיולוגיה  העת  מכתבי  באחד 
ומחבר  החוקר  הייתי  אני   .1972 ב 

המאמר.

רבים  בפרויקטים  שותף  הייתי 
בפירוט.  למצוא  יוכלו  זה  ספר  שקוראי 
כל  על  כמובן מסמכים המעידים  לי  יש 

ההישגים שמופיעים כאן.

ספר זה הוא יוצא דופן כי אתה יכול 
המחקרים  האמירות,  כל  את  לקרוא 
והפרסומים במקור באמצעות המחשב, 
הטאבלט או הטלפון הנייד שלך. כל זה 
באמצעות כתובות ה URL שמופיעות 
בטקסט או מתחת לאיורים. אם תסרוק 
את ה QR תוכל להגיע לחומר במלואו.

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

מטרתו של ספר זה היא לתעד את 

זאת,  עם  שלי.  וההישגים  הזיכרונות 

על  שנכתבו  מידע  מקורות  גם  הבאתי 

מקורות  בהביאי  מטרתי  אחרים.  ידי 

אלה אינה להתקשט בנוצות לא לי, אלא 

של  הישגיהם  על  גם  להצביע  להפך, 

אנשים אחרים.

זה  ספר  כתיבת  של  נוספת  מטרה 

נעמי  טובה,  לבנותיי  לאפשר  הייתה 

ואילנה לדעת מה עשה אביהן בחייו ומה 

עדין  צעירות  הן  זה  בשלב  הישגיו.  היו 

מקווה שלאחר  אני  הכל.  מכירות  ואינן 

קריאת ספר זה הן ירגישו גאווה להיות 

בנותיי.

טובה
http://arielnet.com/ref/go/2718

אילנה
http://arielnet.com/ref/go/2720

נעמי
http://arielnet.com/ref/go/2719

http://arielnet.com/ref/go/2718
http://arielnet.com/ref/go/2720
http://arielnet.com/ref/go/2719
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מבוא

יותר,  מהר  לרוץ  רוצה  אתה  אם 
יותר,  יותר או לזרוק רחוק  לקפוץ גבוה 
לאלקטרוניקה  למומחה  לפנות  עליך 
שיצלם אותך בזמן ביצוע הפעולה, ינתח 
את תנועות אברי גופך ויזין את הנתונים 
למחשב, שיפלוט בתורו עצות לספורטאי 
גורם  אף  אין  ביצועיו.  את  לשפר  כיצד 
עצות כאלה. מאת  אנושי שיכול לספק 

קני מור, ספורט אילוסטרייטד.

“זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו”. 
כיצד  לספר!  משוגעת  כותרת  איזה 
קל  ביחד?  ופנטזיות  ספורט  מתמזגים 
אלי  קשור  הכל  זה  כי  לכם  לספר  לי 
הוא  וראשי  הדיסקוס  זורק  הוא  אני   –
להבין  כדי  החלומות.  נוצרו  בו  המפעל 
זאת, עליך לדעת שזריקת דיסקוס אחת 
אחד  תחרותי  באירוע  וחזקה  שטוחה 
המצליח  האדם  להיות  לי  שגרמה  היא 

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

“בגלפל תו כו אמם טדלן פלטנצואו ודמוווש זהב”

http://arielnet.com/ref/go/1014
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היא  הדיסקוס  זריקת  היום.  שאני 
שהצילה אותי מעולם של עבריינות נוער 
וזריקה פנטסטית ומנצחת אחת הביאה 
למומחה  אותי  שהפך  למסלול  אותי 
והפעילה  עולמי  שם  בעל  לביומכניקה 

את מפעל החלומות שלי.

ב 2012 זכיתי בפרס הגבוה ביותר 
הביומכניקה,  בתחום  להשיג  שאפשר 

כפי שאפשר לקרוא בשורות הבאות:

בכנס  דייסון  ג’פרי  בפרס  הזוכה 
אריאל.  גדעון  ד”ר  הוא   ISBS 2012
הביומכניקה  בשדה  היטב  מוכר  גדעון 
שלו  הנרחב  לידע  תודות  הספורט  של 
בתחום החיבורים שבין הפיזיקה והתנועה 
למומחיותו  תודות  גם  כמו  האנושית, 
ספורטאי  היה  בעברו  המחשב.  במדעי 
לימודיו  את  השלים  הוא  אולימפי. 
שלו  דוקטורט  הפוסט  ואת  האקדמאים 
באוניברסיטת מסצ’וסטס. באוניברסיטה 
זו קיבל את התואר ד”ר באימון ובמדעי 

המחשב.

מספר  פרסם  אריאל  גדעון  ד”ר 
מעבדה  יסד  מדעים,  מאמרים  של  רב 
עצמאית המוקדשת למחקרים ביומכניים 
האנושי  הגוף  בביצועי  המתמקדים 
הביומכני  הועד  של  הראש  יושב  והיה 

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 
העצומות  האפשרויות  בפניי  נפתחו 
למישהו  להציע  יכולה  הברית  שארצות 
כמוני, ספורטאי צעיר מארץ קטנה, נראה 
לפתע,  באחת.  התרחבו  שאופקיי  היה 
אותי  שהנחיתה  הדיסקוס  זריקת  אחרי 

זכייה בפרס ג’פרי דייסון 2012
http://arielnet.com/ref/go/1015

http://arielnet.com/ref/go/1015
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להתגשם,  יכולים  חלומות  שבו  בעולם 
מכאן  אפשרויות.  למלאי  הפכו  החיים 
הרזה  הנער  יותר  הייתי  לא  והלאה 
והביישן שאין לו סיכוי להצליח. מעכשיו 
למה  גבול  אין  אולימפי.  ספורטאי  אני 
בארץ  לעשות  או  ללמוד  יכול  שאדם 

החלומות.

נולד  שלי  הראשון  הגדול  החלום 
באורח  כמו  ראשון.  לתואר  כשלמדתי 
פלא גיליתי שאפשר למדוד באופן מדעי 
את תנועת הגוף האנושי. פתאום הייתה 
אפשרות לשלב את המכניקה של אייזיק 
האנושי.  הגוף  של  הביולוגיה  עם  ניוטון 
איזה מכשיר נפלא! חלום זה לא נשאר 
רק בגדר משאלה. לפתע הבנתי שמאמן 
מבלי  גם  הדיסקוס  לזורק  לסייע  יכול 
לבדוק היכן נחת הדיסקוס. השילוב של 
המדידה המדעית ויכולת העיבוד המהירה 
פעילויות  לנתח  אפשר  המחשב  של 
ספורטיביות במהירות ובדייקנות. תפיסה 
זו הייתה מהממת והרגשתי אותה כחזון 
יותר מאשר כחלום. האם חלום זה יכול 

באמת להתגשם?

המחשב  בתוכנת  נמצאה  התשובה 
המתוחכמת שפיתחתי. השיפור בניתוח 
גבולות.  ידע  לא  הספורט  טכניקות 
בתנועה,  נמצא  משהו  “אם  המשפט 
למנטרה  הפך  אותו”,  למדוד  אפשר 
יכול לעשות  לגיטימית. אם כן, מה אני 
זו?  ומופלאה  ניתוח חדשה  עם מערכת 
הקמתי  לקרות.  יכול  הכל  באמריקה 

חברה.

את  פתחנו  בטרם  מפתיע,  באופן 
דלתות המשרד שלנו כבר היינו מוצפים 
בפרויקטים. הגיעו אלינו חברות למוצרי 
מקלות  בעיצוב  לעזרה  ספורט ששיוועו 
טניס  כדורי  סל,  כדורי  גולף,  וכדורי 

העולם על פי גדעון: האם הוא גאון או מטורף? חולם או חורש 
מזימות? נביא הספורט ההיי טקי?

http://arielnet.com/ref/go/1016

http://arielnet.com/ref/go/1016
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מגפי  של  שחרור  מנגנוני  וכן  ומחבטים 
איך  שאלו  מרוץ  סוסי  של  בעלים  סקי. 
אפשר לקבוע מי מבין הסייחים בני השנה 
חברות  מנצחים.  סוסים  להיות  יגדלו 
נעלי  בעיצוב  עזרה  ביקשו  נעלים  ליצור 
חברות  בעוד  ספציפיים  לענפים  ספורט 
האחיות  נעלי  את  לשפר  רצו  אחרות 
אלה  פיתוח  מחקרי  שלהן.  והמנתחים 
שבראשי  החלומות  מפעל  את  הובילו 

לפתח את נעלי האוויר ב 1974.

רבות  שאלות  היו  לנאס”א 
המיועדים  וכלים  למכשירים  שהתייחסו 
כיצד  מינימאלי.  כבידה  בכוח  לעבודה 
לעשות  צריך  מה  חלל.  חליפות  לפתח 
האפשר  ככל  לצמצם  או  למנוע  כדי 
בריחת סידן, והאם יש תרגילים ומתקני 

אימון מיוחדים לשימוש בחלל?

האפליקציות  שרשימת  היה  נראה 
אוויר  כריות  על  עבדנו  נגמרת.  איננה 
לפיתוח  תרמנו  לרכב,  בטיחותיות 
מפרקים מלאכותיים, הצגנו בבתי משפט 
ניתוחים פורנזיים, וסיפקנו מידע למוצרי 
היגיינה כמו גם לעיצוב חיתולי תינוקות.

נוספים,  חלומות  הבשילו  בראשי 
שהיו  חלומות  יותר.  וטובים  גדולים 
מיועדים למענו של כל מי שעבד איתנו. 
שוליית  כמו  שלי,  החלומות  מפעל 

הקוסם, הניב עוד ועוד רעיונות.

שלנו  והמקיפה  הנרחבת  העבודה 
KC- ב לטוס  נאס”א דרשה ממני  עם 

135, מטוס ללא כוח כבידה.

האולימפי  הועד  דבר  של  בסופו 
לאמץ  המלצתי  לפי  פעל  האמריקאי 
את שיטת אימון הספורטאים של מזרח 
גרמניה. ללא הסמים, כמובן. יסדנו את 
המרכז הראשון בסקוו וואלי, קליפורניה, 

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

http://arielnet.com/ref/go/1025
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רבים  דומים באתרים  בנינו מרכזים  ואז 
ממשיכים  הם  שם  ספרינג,  בקולורדו 

להתקיים עד היום.

לכמת  חלומי  את  שפיתחתי  אחרי 
אפשר  אם  תהיתי  תנועה,  ולמדוד 
מנת  על  במחשב  להשתמש  יהיה 
לומר,  צורך  אין  שלי.  שרירי  את  לאמן 
ואיזה  מהדהד,  “כן”  הייתה  התשובה 
האימון  מערכת  זה.  פנטסטי  מכשיר 
היום  משמשת   )CES  ( הממוחשבת 
פצועים  לשיקום  ספורטאים,  לאימון 
שרירים.  כוח  ולפיתוח  תאונות,  אחרי 

בקרוב תדע יותר על חלום זה.

חלומות אינם יודעים גבולות. דמיון, 
מזל ועבודה קשה הם מרכיבים הכרחיים 
מתרוצצים  במוחך  אם  להצלחה. 
רוח  בהם  ומפיח  יוצר  ואתה  חלומות, 
חיים, אזי חלומות אלה יכולים להתגשם. 
ומחשל  המעצב  המפעל  הוא  המוח 

חלומות.

יכולים  היו  לא  החלומות  כל 
מ.  ד”ר  ורעייתי,  חברתי  ללא  להתגשם 

אן פני אריאל.

לכמה  מתייחס  זה  שספר  לב  שימו 
מדוע  הסבר  למשל  הנה  דתיים.  תכנים 

לא נכתב אף פעם שמו של האל.

או  כותבים  אינם  לעולם  היהודים 
אינה  הסיבה  האל.  של  את  מבטאים 
האיסור לשאת את שם האל לשווא, כפי 
המחשבה  סבורים.  מהאנשים  שחלק 
מאחורי איסור זה היא לא רק לא לשאת 
להישבע  גם  אלא  לשווא  האל  שם  את 

בשמו.”

סינטרה  פרנק  של  הידוע  השיר 
“בדרכי שלי” בתרגומו של אריק לביא:

ד”ר גדעון אריאל ורעייתו ד”ר מ. אן פני אריאל
http://arielnet.com/ref/go/1026

http://arielnet.com/ref/go/1026
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,הנה, הסלף קרלב
.הזדן חלוף ול עם הרלח

,רעו, וכם אלדר
.בוו בלתה - הכו פשלח

,חוו הול ופום
.דמברולש רבלש עברשו

!אבו, במרכו תוו, שדומ הוכשו

וא פעם, אש נפתו
.ווא סובה, נתאה הרלח

בנושו ארדלנלש
.עו וסלמלש בוו תלם בוטלח

אלצרלש זהב נלצץ
.באתפשלש אנו חופתשו

! אבו, במרכו תוו, שדומ הוכשו

,הול זדנום, כן ומומו
.בהם טרפשו עמ בוו מו

לכתגבר בו הספק
.זעקשו בגרלן חלנק

! אבו גם אז, במרכו תוו, שדומ הוכשו

,אהבשו סשם וצחלק
.הול ודום תגם בכושו
לעכתול, כתהכו נגדר
.אנו ולמע, תרק זכושו
,עתושו מרך ארלכה

בה גם נפושו לתלב קדשו
!אבו, במרכו תוו, שדומ הוכשו

,כו דה ות ול, ובן אמם
רק אש עצדל, לזה וא סשם

ולדר אש דה תבוובל
.גם אם כלום שדומ נגמל

!וכן, אנו, במרכו תוו, שדומ הוכשו

כן, במרכו תוו, שדומ הוכשו
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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

פרנק סינטרה – “בדרכי שלי”
http://arielnet.com/ref/go/2001

http://arielnet.com/ref/go/2001



	שלמי תודות
	תוכן העניינים
	הקדשות
	הקדמה
	מבוא
	פרק 1: משפחה
	פרק 2: הדסים
	פרק 3: ניצחון בלתי צפוי
	פרק 4: הישג אולימפי
	פרק 5: קאובוי באוניברסיטת וויומינג
	פרק 6: מגלים עולם חדש במסצ’וסטס
	פרק 7: אהבה ועבודה
	פרק 8: אולימפיאדת מינכן
	פרק 9: שיטת אריאל לניתוח ביצועים
	פרק 10: מגדל השן הנטוי
	פרק 11: המלחמה בין נאוטילוס ויוניברסל
	פרק 12: הקשר האולימפי
	פרק 13: מערכות חיים מדעיות
	פרק 14: מערכת האימון הממוחשבת של אריאל
	פרק 15: הקשר הסוסי
	פרק 16: מרכז המחקר קוטו
	פרק 17: הקשר עם נאס”א
	פרק 18: חיינו החדשים בקוטו דה קאזה
	פרק 19: אהבה בלי נישואין זה עגלה בלי סוסים
	פרק 20: הפגישה המחודשת
	פרק 21: קשר הכליות
	פרק 22: עכשיו ולתמיד
	Gideon Ariel, Ph.D. Accomplishments
	Gideon Ariel, Ph.D. Publications
	Gideon Ariel, Ph.D. Magazine Stories
	Gideon Ariel, Ph.D. Television Appearances
	Index

