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פרק 7: אהבה ועבודה

של  לזו  דומה  הייתה  הדוקטורט  לימודי  של  התוכנית 
עבודת  והייתה  אקדמאיות  דרישות  בה  היו  המאסטר. 
קורסים  כמה  וכן  בהרחבה  סטטיסטיקה  למדתי  מחקר. 
עם  התא  של  פיסיולוגיה  היה  מהם  אחד  ומעניינים.  חדשים 
היתר בהתמחות  בין  עסק  והוא  אדינגטון,  ד”ר  מרצה חדש, 
במיקרוסקופ אלקטרוני. הייתי מופתע לדעת שבשנה בה לא 
ללימוד  מתוחכם  כך  כל  מכשיר  נרכש  באוניברסיטה  הייתי 
המבנה  את  לראות  יכולנו  באמצעותו  האנושית.  התנועה 
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. 
בשורה  הפתעה.  לי  הייתה  לראשונה  לכיתה  כשנכנסתי 
שלא  זאת  הסטטיסטיקה,  משיעור  הנערה  ישבה  הראשונה 
החלטתי  הדלת.  את  בפני  שטרקה  זאת  לי,  לענות  רצתה 

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 
צפון  באוניברסיטת  ראשון  תואר  לאחר שסיימה  לדוקטורט. 
פרטי  ספר  בבית  גופני  חינוך  שנתיים  לימדה  היא  קרולינה 
אותה  פגשתי  לא  מדוע  הבנתי  עכשיו  ג’רסי.  ניו  בפרינסטון, 
בתוכנית המאסטר שלי. כשדיברנו הבנתי שהיא לא אוהבת 
לה  לקח  זה  למעשה,  ותיכון.  יסודי  ספר  בית  תלמידי  ללמד 
זה.  לכיוון  כשפנתה  טעות  שעשתה  להבין  אחד  מיום  פחות 
ורצה  מסצ’וסטס  אוניברסיטת  בוגרת  הייתה  היא  עכשיו 

להתרכז יותר במדעים המדויקים.
שפגשתי  החבר  סלידאס,  ג’ים  אלינו  הצטרף  במהרה 
שהוא  ברור  היה  נראה  למאסטר.  הלימודים  תוכנית  במהלך 

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 
התחלנו  ומוכשרת.  ישרה  אינטליגנטית,  הייתה  היא  בכיתה. 
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. 
במקור  היה  ג’ים  הפרטיים.  חיינו  על  פרטים  גם  החלפנו 
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.  
הסרט  את  נכון  לטעון  במאסטר  לי  עזר  איך  לו  הזכרתי 
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.     
על  כשסיפר  אותנו  והדהים  לכיתה  נכנס  פלגנהוף  ד”ר 
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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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 
אלוהים  כי  כחולים  היו  קרולינה  יותר שהשמיים של  מאוחר 

היה בנבחרת האתלטיקה של קרולינה. 
להבין את האנטומיה  אובססיה  הייתה  היה שלאן  נראה 
יותר  התעניינתי  אני  האדם.  בגוף  השולטים  המנגנונים  ואת 
בהיבטים המכניים, בעוד אן התעניינה כיצד משפיעה מערכת 
ההיבטים  בשני  התעניין  ג’ים  התנועה.  תפקודי  על  העצבים 
וקיווה למצוא מסלול מקצועי בחינוך גופני או כמאמן. מצבו 
הפיננסי הדחוק דחף אותו למצוא משרת הוראה בקולג’ בניו 

אינגלנד. 
“שלושת  היינו  ובמהרה  שגשגו,  ביננו  היחסים 
במעבדות  בכיתות,  נפגשנו  ואן  אני  ג’ים,  המוסקטרים”. 

ובבתי הקפה. לעיתים קרובות נסענו לגלידריה הקרובה, שם 
וקינחנו  מילקשייק,  עם  ענקיים  המבורגרים  טרפנו  ואני  ג’ים 
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.
ויותר  יותר  נוכחתי  כן  הסמסטר,  שהתקדם  ככל 
תשובות  ולמצוא  להבין  שלי  הדרך  היא  שהביומכניקה 
גם  היו  אך  הגוף.  של  ופעולות  תנועה  על  הרבות  לשאלותיי 
היבטים נוספים. ד”ר פלגנהוף פיתח תוכנה ביומכנית באחת 

משפות התכנות הראשונות שנקראה פורטרן.
 למרבה הצער, התהליך של הניתוח הביומכני של התנועה 
האתלט  צילום  עם  התחיל  הרצף  להחריד.  משעמם  היה 
והקרנתו  פיתוח הסרט,  כך  בזווית המתאימה, אחר  בפעולה 
זה  כדי לעשות את  במצלמת 16 מ”מ תמונה אחר תמונה. 
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. 
על  ומרחקים  זוויות  של  מגוון  מדידת  היה  הבא  הצעד 
והכנסת הנתונים לטבלה. את הנתונים צריך  גדול  נייר  גיליון 
ישיבה  שדרשה  ידנית,  בצורה  מחשב  לכרטיסי  להכניס  היה 
המשימה.  את  להשלים  כדי  המיחשוב  במרכז  ממושכת 
ידי תוכנה  כרטיסים מנוקבים אלה הוזנו למחשב לעיבוד על 
לתוך  כהלכה  תורגמו  התוצאות  כל  אכן  אם  ביומכנית. 

סקיצה של אחת התוכנות הראשונות שנכתבו אי 
פעם בביומכניקה

שיטת הקרנה לקבלת תמונה אחר תמונה בסרט 
קולנוע
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נייר ארוך.  על סרט  לקבל פלט  יכולת  הכרטיסים המנוקבים 
מספיק  אבל  המשמחת.  התוצאה  להיות  הייתה  אמורה  זו 
חסר,  שהיה  או  נכון  נוקב  לא  הפוך,  הוכנס  אחד  שכרטיס 
וכבר קיבלת תוצאה מעוותת וחסרת משמעות. הרבה פעמים 
הכל  אם  אבל  מאכזב.  פלט  וקיבלתי  לתוצאה  שעות  חיכיתי 
הלך כשורה התוכנה יכלה לחשב נכון את מאפייני הקינטיקה 

של הגוף בתנועה.  
מהירות  מצב,  שכללו  קינטיים  מדדים  יצרה  התוכנה 
כל  על  המידע  הנבחרים.  מהמפרקים  אחד  כל  של  ותאוצה 
היה  יכול  על אחד מהמדדים שנבחרו  או  אחד מהמפרקים  
להופיע בפלט על גבי הנייר. הפלט יצר דיאגרמה של הפעילות, 
כמו למשל קפיצה, עליה על מדרגה או חבטת הגשה בטניס. 

שנקרא  ספר  פלגנהוף  ד”ר  כתב   להוראה  במקביל 
אן  כולל  בכיתה,  הסטודנטים  כל  האנושית”.  התנועה  “דגם 
הטבלאות  בספרו.  שהופיעו  הנתונים  רוב  את  תרמנו  ואני, 
והדיאגרמות היו שלנו, אך לא קיבלנו כל שכר על עבודתנו. 
וההתנסות  הלמידה  אבל  הזאת,  מהבחינה  עבדים  כמו  היינו 

הכל,  אחרי  כספי.   תגמול  מכל  יותר  לנו  שווים  היו  שלנו 
הסטודנטים באים ללמוד, לא להתפרנס.

זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי בשימוש במחשב כדי 
לשימוש  אובססיבי  נהייתי  אנושית.  תנועה  לכמת  או  למדוד 
בשיטה זו ובתוכנה של ד”ר פלגנהוף. רציתי לנתח כמה שיותר 

פעילויות אתלטיקה בתוכנה זו.
באתלטיקה  מאמן  עוזר  הייתי  תקופה  באותה  למזלי, 
היה  הוא  או’בריין.  קן  הראשי,  המאמן  עם  משרד  וחלקתי 
שלי  האחרונה  בשנה  באימון  לעבוד  אותי  שהזמין  המאמן 
שהותי  אחרי  בחזרה  בהתלהבות  אותי  קיבל  הוא  במאסטר. 
הקודמת  במשרה  לעבודה  אותי  והחזיר  ובאוהיו,  באינדיאנה 

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. 
המסלול,  על  רץ  כידון  זורק  נראה  צפיתי  בו  הראשון  בסרט 

תנועה מורכבת
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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 
הניתוח  לצורך  מהסרט  הזה  הקטע  את  חתכתי  לכן  הזורק. 
הביומכני שלי. אחר כך חיברתי את הקטעים בחזרה. כל מי 
שצפה בסרט עכשיו יכול היה לראות את האתלט רץ עד הקו, 
היה  הזריקה  כל הקטע של  באוויר.  עף  הכידון  כך את  ואחר 

חסר.
  כל זה היה כמובן לפני תקופת הטכנולוגיה הדיגיטלית. 
במאה השנים הראשונות  של צילום ויצירת סרטים הכל נצרב 
שפני  צלולויד  שנקרא  מחומר  עשוי  היה  הפילם  פילם.  על 
השטח שלו היו רגישים לאור שהיה יכול לקלוט את התמונות 

זו האפשרות  שחלפו מול העדשה. באותו זמן הפילם הייתה 
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 
בזהירות  אתלטיקה.  אירועי  להצגת  המרצה  השתמש  בהם 
במשרדו  למקומם  חזרה  המתומצתים  הקטעים  את  החזרתי 
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 
כך סגר אותה  ואחר  בקרביה כשהוא משליך דברים באוויר, 
ואז עבר למגירה הבאה. כל הזמן הזה הוא  בחבטה אדירה. 
קטעי  שחותך  גדעון  ועל  חסרים  סרטונים  על  וצורח  צועק 
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. 
מתאימה  לא  כך  כל  הייתה  זו  ופראית  פרועה  התנהגות 
לאופיו השלו והעדין של קן או’בריין כפי שאן הכירה אותו, 
שהיא זלגה לה לאט ובשקט מתח לשולחן וקיוותה שהוא לא 
חסר  כסאו  לתוך  קן  צנח  דקות  כמה  לאחר  אליה.  לב  ישים 
הוא  בזהירות מתחת לשולחן.  לאן שהגיחה  לב  ושם  נשימה 
חייך בביישנות והציעה לה להזהיר אותי שגורלי יהיה מר אם 

שער ספרו של ד”ר סטנלי פלגנהוף, דגמי התנועה 
האנושית

המאמן הראשי קן או’בריין



105  קר פו הפ פ ק7 קרפ

דמיינו  שלהם.  המקורי  לרצף  מיד  יחזרו  לא  הסרטים  קטעי 
באוויר  מתעופפות  מגירות  עם  סלפסטיק   סרט  מתוך  סצנה 
ואדם נרגז בטירוף, כשצופה חסר ישע ופשע מביט בו בפחד 
לומר  צריך  לא  נראה.  שזה  איך  בתמצית  זה  מחבוא.  מתוך 

שהחזרתי את הקטעים החסרים במהירות האפשרית.
להגנתי אני אומר שביליתי שעות ארוכות בניתוח הקטעים 
אחד  או’בריין.  של  הלולאה  מסרטי  זמני  באופן  שסחבתי 
והסגנון  הטכניקה  את  לבחון  היה  שלי  הראשונים  המחקרים 
של אלוף העולם בזריקת כידון. הספורטאי היה ג’ניס לואיס, 
 ,1964 בטוקיו,  ארד  במדליית  זכה  הוא  ורוסיה.  מלטביה 
במינכן,  כסף  ומדליית   1968 סיטי,  במקסיקו  זהב  במדליית 

1972. ההופעה שלו הייתה מדהימה.
מטרתי הייתה להבין את הטכניקה באופן כמותי ולא רק 
תמונה,  אחר  תמונה  הסרטון  אחר  עקבתי  עיניים.  במראה 
מחשב,  כרטיסי  מנקב  הקואורדינטות,   את  מודד  כשאני 
של  המרכזי  במחשב  הביומכניקה  בתוכנת  הכל  את  ומריץ 
האוניברסיטה. התוצאות היו מדהימות. התחלתי מיד לחשוב 
האימונים  בכפר  ולמאמנים  לספורטאים  מצגת  הכנת  על 
האולימפי, ולכנס מאמני האתלטיקה הבינלאומי. תכננתי גם 
לכתוב מאמר שיתפרסם בכתב העת הרבעוני לאתלטיקה.    

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

מאמנים. ואז לראות להיכן זה ימשיך.

ג’ניס לואיס, קלאוס וולפרמן וביל שמידט ג’ניס לואיס שובר את שיא העולם
http://arielnet.com/ref/go/1080

http://arielnet.com/ref/go/1080
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יצאה  שצדקתי  והרגשתי  מרוצה  הייתי  הרצאתי  לאחר 
התלהבו  באולם  שנכחו  מהמאמנים  רבים  כאשר  לאור, 
מהמידע הביומכני החדש שהתגלה להם. הם קיבלו בברכה כל 
דבר שיכול היה לגרום לספורטאים שלהם להצליח יותר ולהם 
מרעננת  גישה  הייתה  זו  יותר.  טובים  מאמנים  להיות  עצמם 

וקיוויתי להפיץ אותה בין כל קהילת המאמנים.
בכנס המאמנים פגשתי לראשונה פנים אל פנים את ג’ורג’ 
כל  הייתה  כן  לפני  לאתלטיקה.  הרבעון  של  העורך  דאלס, 
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 
לפרסום  למחקר,  ללימודים,  לחזור  צריך  עכשיו  שקיבלתי. 

ולאימון.  
נושא  במציאת  גם  הגיתי  אלו  במשימות  עסוק  בעודי 
בה  מהדילמה  בהרבה  שונה  היה  לא  זה  לדוקטורט.  מתאים 
נתקלתי כשהייתי צריך לבחור נושא לתזה שלי במאסטר: איך 
לשלב את ההיבט המכני של התנועה עם ההיבט הפיסיולוגי? 

ריקי, היועץ המדעי שלי, היה מעוניין שאתרכז  ידעתי שד”ר 
נושא  חיפשתי  אותי.  משך  פחות  זה  אבל  הפיסיולוגי,  בצד 
בדיסקוס  שלי  הרקע  את  לבחון  ניסיתי  שנינו.  את  שיעניין 
וכדור ברזל מהפרספקטיבה של הגישה האולימפית החדשה.  
כדי  ותוך  ובפגישות  בכנסים  ספורטאים  כמה  עם  שוחחתי 
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 
את  משפרים  באמת  אנבוליים  סטרואידים  אם  השאלה  גם 
יותר,  טובים  ספורטיביים  להישגים  וגורמים  השרירים  מבנה 
או שיש להם רק אפקט פסיכולוגי, כתרופת פלסבו. מחבריי 
לפיה  הלבשה,  חדרי  של  רכילות  קטעי  שמעתי  הישראלים 
הספורטאים הרוסים והמזרח גרמנים משתמשים במגוון רחב 
של סמים או תרופות. רכילות זו התפשטה בקרב ספורטאים 
בעברי  הגיעה.  האולימפיים  הדרגים  ועד  הספר  מבתי  החל  
אימנתי ספורטאים אולימפיים וגם נבחרות של תלמידי תיכון, 
חשבתי שזו הזדמנות פז לבדוק את ההשפעה של סטרואידים 
לשלב  יכול  אני  אתלטיים.  וביצועים  גופני  כוח  על  אנבוליים 
יש  אפקט  איזה  ולקבוע  ונוירומוסקולריים  מכניים  גורמים 

לאותם סטרואידים, אם בכלל יש להם אפקט. 
גורם נוסף שצריך היה להתחשב בו הוא שנושאי עבודת 
המדע  בעולם  היה  ידוע  ייחודיים.  להיות  צריכים  הדוקטורט 

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

http://arielnet.com/ref/go/4004
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סטרואידים  קרובות  לעיתים  נותנים  שרופאים  הרפואי 
המקרים  ברוב  אבל  החולים.  בבתי  למתרפאים  אנאבוליים 
בבית  כאלה שאושפזו  או  מאד  מבוגרים  פציינטים  היו  אלה 
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 
“דרושים  פתק  שמתי  באתלטיקה,  ספורטאים  ואימנתי 
מתנדבים” ליד דלת הכניסה לחדר המשקולות. למחרת אחר 
הצהריים הופתעתי מכמות הנרשמים. היו שם 30 שמות יותר 

ממה שנדרשו לי לצורך המחקר. 

לשלש  חולקו  הם  אנשים.   30 נבחרו  קפדני  מיון  לאחר 
להיבדק  כדי  למרפאה  נשלח  נבדק  כל  הומוגניות.  קבוצות 
על ידי הרופאים ולקבוע שהוא אכן בריא וכשיר לקחת חלק 
שויך  מתאים,  שהוא  שאישרה  גופנית  בדיקה  לאחר  בניסוי. 
כל אחד מהם לאחת הקבוצות. הנבחנים לא היו מודעים לכך 
לקבוצה  נתנו  המרפאה  רופאי  הקבוצות.  בין  הבדלים  שיש 
והשלישית  אנאבוליים,  סטרואידים  לשניה  פלצבו,  אחת 
והקבוצות  הייתה קבוצת ביקורת. הרשימה של המשתתפים 

נשלחה אליי.
ומבחנים.  אימונים  של  בסדרה  התנסו  הקבוצות  שלוש 
את  קיבלו  לא  או  קיבלו  הם  האם  היה  היחידי  ההבדל 
התרגילים  כל  את  עשתה  הביקורת  קבוצת  הסטרואידים. 
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 
ואז ניתנו להם קופסאות עם המרשם השבועי שלהם. באמצע 
הניסוי החליפו במרפאה את הכדורים. הקבוצה שקיבלה עד כה 
את כדורי הפלסבו קיבלה מעכשיו את הסטרואידים, וההיפך. 
אפשרות  הייתה  ולא  דבר  אותו  נראו  הכדורים  כל  כאמור, 
להבדיל ביניהם.  המידע לא הגיע לידיעתם של נבחנים. כולם 

חשבו שהם מקבלים סטרואידים אנאבוליים כחלק מניסוי. 

מכשיר  באמצעות  המשתתפים  של  כוחם  את  מדדתי 
שהמצאתי למדידת כוח איזומטרי. כוח איזומטרי הוא הכוח 
בזמן  נייח.  ממצב  להפיק  שאפשר  השרירים  של  המקסימלי 
השולחן,  על  שעונה  הימנית  כשזרועו  ישב  הנבחן  המבחן 
כרוך  )מעין צמיד(  וחפת  כלפי מעלה,  ישרה  בזווית  המרפק 
ככל  חזק  החפת  את  למשוך  אמור  היה  הוא  ידו.  פרק  סביב 

ידי המחשב. בצילום למטה אפשר  וכוחו נרשם על  האפשר 
לראות את המכשיר.

הברך.  פיקת  רפלקס  את  לבדוק  היה  נוסף  שבועי  מבחן 
ה”רפלקס” הוא תגובה לגירוי בלי מודעות. בתגובה זו מעורבות 
פעילויות של עצבים, רצועות, גידים ושרירים. בדיקת רפלקס 
פיקת הברך הוא מה שהרופא עושה כשהוא מכה בפטיש קטן 
על פיקת הברך. בניסוי שלי הוספתי אלקטרודות על רגל ימין 
למדוד כמה מרכיבים  גם  יכולתי  עצמו  כך שמלבד הרפלקס 

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

את כל התוצאות כדי לעבד אותן.

מכשיר איזומטרי למדידת חוזק
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על  למרפאה  בבוקר  שני  בכל  דיווחו  הניסוי  משתתפי   
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 
מתחזקים  שכולם  לי  היה  נראה  אבל  לי,  נדמה  היה  רק  זה 
שהוא  משוכנע  והייתי  מהמחקר  התלהבתי  פיזית.  מבחינה 
ולספורטאים בכל  יניב תוצאות שתהיינה חשובות למאמנים 

העולם. 
ביום שני של השבוע הרביעי, עבדתי עם כמה מהנבחנים 
בכיתת האימון של שעה 1 בצהריים, פתאום נכנס ד”ר ריקי 
אדומות,  פניו  פרוע,  היה  שערו  המשקולות.  לחדר  בסערה 
ההתנשפויות  בין  נשימותיו.  את  לסדר  לו  היה שקשה  נראה 
הוא סיפר לי שעלינו למהר למרפאה כי הרופא הראשי קרא 

לשנינו בדחיפות.
של  השמיעה  לטווח  מחוץ  והיינו  החוצה  יצאנו  כאשר 
הסטודנטים ועשינו את דרכינו במהירות למרפאה, הסביר לי 
ד”ר ריקי את מקרה החירום. הייתה בעיה רפואית עם אחד 
ליבי  למשרדו.  כשנגיע  לנו  יסביר  כבר  הרופא  הסטודנטים. 
לאחד  בקשר  נוראיות  חדשות  שאשמע  דאגתי  בקרבי.  צנח 
גם  דאגתי  אבל  חבריי,  גם  היו  שכולם  בניסוי,  הסטודנטים 
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. 
לא  מראהו  במשרדו.  הראשי  הרופא  מול  ישבתי  בסוף 
להתחיל  ועליי  נעצר  שלי  המחקר  פרויקט  טובות.  בישר 
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 
JP  הראתה הבוקר אפס!  הם דורשים ממני שאמצא אותו 
מיד ואביא אותו למרפאה לבדיקה חוזרת. אם יש לנו מזל זו 

רק טעות של המעבדה.  
לפני  הרבה  קרה  זה  כל  החוצה.  ורצתי  ממקומי  קפצתי 
זמן למצוא את הנבחן  לי  ולקח  היות הטלפונים הסלולריים, 
נוספת  פעם  הרופא.  אל  מהר  רצנו  אותו  כשאיתרתי   .JP
הסביר הרופא את הסיבה מדוע אנחנו כאן. כאשר שמע את 
סיבת הבהלה, JP התחיל להסמיק והביט ברופא בביישנות. 

בכל  מסקס  הימנעות  דורשים  הניסוי  שכללי  יודע  “אני 
משך הניסוי”, הוא התחיל לגמגמם, “ אבל בערב שבת יצאנו 

המסעדות  באחת  בירה  ולשתות  פיצה  לאכול  חברים  כמה 
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.
זה בזה והתחלנו לצחוק. איזו הקלה  ואני הבטנו  הרופא 
הסטודנטיאלי.  מההווי  קטע  סתם  הזה.  הסיפור  את  לשמוע 
קיווינו שזה יסביר את ספירת אפס תאי הזרע. הרופא אמר ל 
JP שעליו לפרוש מהניסוי עד שבמרפאה יהיו בטוחים שהוא 
לי  אמר  אלי,  מבטו  את  מעביר  כשהוא  ואז,  בריא.  לגמרי 
הרופא שאני יכול להמשיך במחקר.  יצאתי ממשרדו בהרגשת 

ריחוף. 
עיבוד  עשיתי  שבועות.   16 נמשך  הנתונים  איסוף 
מעניינים. אחד  דברים  כמה  וגיליתי  סטטיסטי של התוצאות 
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 
עליהם  שדווח  קודמים  במחקרים  פסיכולוגים.   גורמים   של 
מאומנים.  לא  או  חלשים  נבחנים  נבדקו  מדעית,  בספרות 
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 
מיומנים  היו  כבר  הם  אחרות,  במילים  החל.  לפני שהמחקר 
בפעולות הספורטיביות עצמן ואת העלייה בכוחם הגופני אי 

אפשר להסביר רק על ידי הרמת משקולות.
בניסוי. קבוצת הביקורת  לי שלש קבוצות  היו  זה  לצורך 
קיבלה רק גלולות דמה. שתי הקבוצות האחרות קיבלו גלולות 
הבליעה  פעולת  אם  לבדוק  רציתי  סטרואידים.  או  פלצבו 
הניסוי  באמצע  כזכור,  התוצאות.  על  משפיעה  גלולות  של 
בקבוצה  סטרואידים  בגלולות  הפלצבו  של  הגלולות  הוחלפו 
מבלי  שנייה,  בקבוצה  בפלצבו  הוחלפו  והסטרואידים  אחת, 
בשתי  שהנבחנים  הדבר  פירוש  כך.  על  ידעו  שהנבחנים 
הקבוצות קיבלו פלצבו וסטרואידים אבל בשלבים שונים של 
בתחילת  פלצבו  שקיבלו  שנבחנים  הראו  התוצאות  הניסוי. 
של  הראשון  בחלק  בכוחם  מתונה  מאד  עלייה  הראו  הניסוי 
הניסוי, ועלייה משמעותית בחלק השני, כאשר החליפו להם 
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עלייה  הראתה  השנייה  הקבוצה  לסטרואידים.  הגלולות  את 
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.
עלי  היה  אותן,  וניתחתי  התוצאות  את  שעיבדתי  אחרי 
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. 
שלו  המחקר  את  לשלוח  צריך  לדוקטורט  סטודנט  כל 
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 
תעודת  את  וקיבלתי  בהצלחה  עברתי  התוצאות.  את  לנתח 

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 
כיוון אני רוצה ללכת, אבל היה  ידעתי בדיוק לאיזה  זמן לא 

ברור לי שפרסום מדעי יוסיף לרזומה שלי בכל מקרה.

את  לכתוב  לי  לעזור  לדוקטורט  נוסף  סטודנט  שכנעתי 
המאמר ובתמורה ייכלל שמו בפרסום. אני אספק את הנתונים 
הסכים  הוא  שלו.  הטובה  האנגלית  את  והוא  ניתוחם,  ואת 
מחדש  וכותבים  מוחקים  כותבים,  עצמינו  מצאנו  ובמהרה 
במשך שעות את החומר למאמר. שלחנו את המאמר לארבעה 

כתבי עת בתקווה שירצו לפרסם אותו. 
לאיזה  שלחנו  מאמר  איזה  לרשום  הקפדנו  לא  לצערנו 
כתב עת. כל כתב עת התרכז בנושא קצת אחר, ולכן הנוסח 
של המאמר שנשלח אליו היה שונה במקצת. זה לא היה כל 
למרות  המאמר.  את  אישרו  שכולם  העובדה  מלבד  נורא  כך 
ששמחנו מאד עם כל מכתב שאישר את קבלת המאמר, לא 
מאמר  לאותו  התייחסו  המכתבים  כל  קטן.  לפרט  לב  שמנו 
אבל לא שמנו לב שכל מכתב היה מכתב עת אחר. החמאנו 

לעצמנו על שני מאמרים בשני כתבי עת.
נחתו  בו  ביום  בנו  שאחזו  והבלבול  החרדה  את  דמיינו 
בתיבת הדואר שלנו שני כתבי עת נפרדים, כשבכל אחד מהם 
הופיע אותו המאמר בדיוק, המאמר שלנו. החדשות הטובות 
בתחומם.  ומובילים  ליוקרתיים  נחשבו  העת  כתבי  ששני  הן 
החדשות הרעות הן שביצענו את הפשע המושלם באקדמיה: 

פרסום כפול!
ובושה.  אשמה  של  האטמוספירה  לתוך  ריחף  הסקנדל 
לאחר שהאבק שקע כתבנו מכתבי התנצלות לכל אחד מכתבי 
העת. התחננו לסליחה ולהבנה. במכתבים שלנו הופיע בגיליון 
הגינוי המייסר של  הבא במדור מכתבים למערכת, בתוספת 
לקריירה  אחד  כל  וחזרנו  לנו  סלחו  בסוף  הראשי.  העורך 

המצליחה שלו.
הדוקטורט המשכתי לשמוע  על  בו עבדתי  זמן  אותו  כל 
כרוך  היה  זה  האתלטיקה.  בנבחרת  מעורב  והייתי  שיעורים 
באימון יומי בחדר הרמת המשקולות, אימון הנבחרת ונסיעות 
באולמות  התקיימו  התחרויות  לתחרויות.  ספורטאים  עם 
סגורים בחורף ובחוץ באביב. יום אחד ב 1971, כאשר חזרנו 
מתחרות עם זורק הכידון רוקו פטיטו, שמנו לב לאגם יפהפה 
עם עצים סביבו בצד השמאלי של הכביש. האגם נראה מאד 

מזמין.

דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת 
מסצ’וסטס, 1973

http://arielnet.com/ref/go/1083

פרסום שהופיע בשני כתבי העת
http://arielnet.com/ref/go/4005

http://arielnet.com/ref/go/1083
http://arielnet.com/ref/go/4005
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לרוקו.   אמרתי  הזה”,  האגם  את  לראות  נלך  בוא  “הי, 
תמיד אהבתי טבע ובמיוחד ליד מים. האגם נראה אפילו יפה 
יותר כאשר התקרבנו אליו. בסוף מצאנו שלט לפיו שמו של 
שנקראה  דרך  מצאנו  במהרה  מטאקומט.  אגם  היה  האגם 
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 

התקשרתי  למחרת  הכפפות.  לתא  אותו  והכנסתי  פתק  על 
לבעלים, שאמר לי שהוא רוצה על הבית 15,000 דולר. 

קטנה  בדירה  וגרתי  מיעל  פרוד  הייתי  זמן  באותו 
בנורת’המפתון. עיירה זו נמצאת 10 מייל ממערב לאמהרסט 
מעבר לנהר הקונקטיקוט. הדירה הקטנה שלי הספיקה לצרכיי, 

אבל לא היה לי אגם בשביל הנשמה. 
מחשבה  הסתובבה  דולר?”,   15,000 משיג  אני  “איך 
בראשי.  דיברתי על זה עם אן. היא הפכה עם הזמן לחברה 
של  האקדמאי  בחלק  הרבה  עזרתה  מלבד  ואמינה,  קרובה 

הבית שלי באגם מטאקומט במסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/1085

אוניברסיטת מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/4006

http://arielnet.com/ref/go/1085
http://arielnet.com/ref/go/4006
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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 
מסוים  סכום  לי  היה  באוניברסיטה,  שלימדתי  מכיוון  עליהן. 
מפרויקט  כסף  להרוויח  והתחלתי  שלהם,  בבנק  שהופקד 

הביומכניקה שלי, הוא הציע לי הלוואה ב 3 אחוז ריבית.
מהבנק,  ההלוואה  את  קיבלתי  הבית,  לבעלי  התקשרתי 
והפכתי לבעלים הגאה של בית אדום על שפת אגם מטאקומט. 
הייתי כל כך מאושר שהיה לי בית משלי ועוד על שפת אגם. 
לפעילויות  גם  אבל  למגורים  בו  להשתמש  יכול  ידעתי שאני 

מדעיות ועסקיות.
לנסוע  המשכתי  הדוקטורט  על  עבדתי  שבו  זמן  באותו 
תחרויות  היו  אתלטיקה.  לתחרויות  שבוע  סוף  כל  כמעט 
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 
המאמן  בקיץ.  אולימפיים  זורקים  של  אימונים  מחנה  לארח 
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 
מנהל  למזלי  האימונים.  במחנה  להשתתף  ביכולתי  תפגע 
התוכנית הבינלאומית של האוניברסיטה התכוון לנסוע למשך 
פניתי  זה.  בזמן  אותו  שיחליף  מישהו  חיפש  והוא  הקיץ  רוב 
אהיה  מהזמן  שבחלק  הבנה  עם  המשרה,  את  וקיבלתי  אליו 

במחנה בדארטמות’.
המשימה השנייה הייתה למצוא מישהו שיעזור לי באיסוף 
עסוקה  די  הייתה  אן  האולימפי.  במחנה  ועיבודם  הנתונים 
למזלי  מוגבל.  באופן  לעזור  יכלה  והיא  בלימודיה  זמן  באותו 
אחד מהסטודנטים, רוקו, נזקק להעלות את הממוצע שלו על 
ידי עבודה נוספת בקיץ. סיכמנו שהוא יעבוד כעוזר ביומכני 
“ בציון של שלושה קורסים.   A“ יקבל ובתמורה  שלי בקיץ 
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.
ואינטנסיביים.  ארוכים  שבועות  שלושה  ארך  המחנה 
רוקו ואני נהגנו רבע שעות מאמהרסט להאנובר, שם התקיים 
המחנה, עבדנו עם הספורטאים, וצילמנו את ההופעות השונות 
שעות  ארבע  שנית  נסענו  צילומים  ימי  כמה  לאחר  שלהם. 
מרבית  את  עשה  רוקו  הנתונים.  את  לעבד  כדי  לאמהרסט 

קן וויינבל וקארל ווילנד במחנה האימונים במכללת דארטמות’
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העבודה של הכנסת הנתונים לכרטיסים המנוקבים. עלי היה 
הייתה  זו  הפלט.  את  ולנתח  הביומכנית  התוכנית  את  לבצע 
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 
שעבדו  מתקדמים  לתארים  וסטודנטים  אוניברסיטה  עובדי 
ג’ים סאלידס לקח את משפחתו  היקר  ידידנו  פרויקטים.  על 
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 
נפלאה  התקדמות  הייתה  זו  בלילה.   2 ב  אפילו  הפלט  את 
בהשוואה לאוניברסיטה שלנו. ניסיתי להפיק תועלת מהשיטה 

הזאת ככל יכולתי. 
המרצים,  שני  כי  במיוחד,  אותי  משך  מהקורסים  אחד 
הזמינו שפת מחשב חדשה  קורץ,  אי.  ותומאס  קנדי  ג’.  ג’ון 
שנקראה בייסיק.) )BASIC. היא הייתה ידידותית למשתמש 

הרבה יותר מפורטרן )FORTRAN ( ואפשרה למשתמש 
לתקשר עם המחשב דרך שיתוף זמנים. זה אומר שהמשתמש 
של  העיבוד  זמן  את  ולחלוק  ישירות  למחשב  להתקשר  יכול 
לעבוד  אפשרות  גם  הייתה  אחרים.  עם משתמשים  המחשב 
היו  כאשר  גם  למחשב.  פיזית  מחובר  להיות  מבלי  מרחוק 
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 1971 כל זה עדין 
לא היה קיים. סטיב ג’ובס וביל גייט טרם לא עשו בקסמיהם.   
האולימפיים  הזורקים  במחנה  המאמנים  מכינוסי  באחד 
הסברתי צעד אחר צעד את הפרוצדורה. מתחילים בהופעת 
החישוב  עיבודם,  הנתונים,  איסוף  הצילום,  הספורטאי, 
שנעשה על ידי המחשב, ולבסוף הסברת התוצאות שהתקבלו 
לספורטאי. ניתוח ביומכני היה פתרון פנטסטי על מנת לכמת 

הופעה ספורטיבית, למרות היותו תהליך איטי ומייגע.
כמה  ווינבל  למאמן  הסברתי  אלה  לדברים  בהמשך 
בתהליך  עבודה  שעות  הרבה  לחסוך  יכול  השיטה  ששכלול 
הניתוח הביומכני. למעשה, העברת הנתונים בצורה אוטומטית 
היכולת  את  שהכרתי  מכיוון  התמונות.  עיבוד  על  מאד  תקל 
שילוב  להיות  יכול  שזה  חשבתי   זמן  לשיתוף  המחשב  של 
שיטת  חוזה  שאני  באוזניו  תיארתי  טכנולוגיות.  של  מושלם 
מעקב אוטומטית מחוברת ישירות למחשב מרכזי כמו שראינו 
בדארטמות’. קן ווינבל שמע אותי והסתכל עלי בחוסר אמון, 
שאני  להם  כשאמרתי  בהדסים  הילדים  עלי  שהסתכלו  כמו 

אשתתף באולימפיאדה.  
בעיות,  לפתור  כשניסיתי  נכנעתי  לא  ומעולם  מאחר 
הבקבוק  צוואר  שהייתה  לבעיה  פתרון  לחפש  המשכתי 
ווינבל   בתהליך העבודה. ביום בהיר אחד בהאנובר, הציע לי 
ולהסתכל  בית הספר לרפואה  ללכת למעבדה המיוחדת של 
על הציוד שלהם. אולי יבוא לי רעיון. הוא שמע על אפליקציה 
רפואית שנעזרת בקרני לייזר, וחשב שהיא תוכל להועיל גם לי 

בביומכניקה.
ומצאתי  דארטמות’  של  לרפואה  הספר  לבית  מיהרתי 
שבו  ניתוחים  מרכז  גיליתי  עליה.  דיבר  שהוא  המעבדה  את 
משתמשים בציוד להסרת גידולים במוח על ידי קרני רנטגן, 
קרני  עד שש  ארבע  כך.  לשם  מיוחדת  בעט  שימוש  ועושים 
רנטגן מוקרנות על הגידול של החולה, כל אחת בזווית אחרת. 
הטכנאי משתמש בסוג מיוחד של עט המפיק אור כדי לעקוב 

ניתוח התנועה של אחד מהודפי כדור הברזל במחנה
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אחרי הקווים החיצוניים של הגידול בכל קרן רנטגן. אז אפשר 
לאתר את המיקום של הגידול באופן מדויק במוח בשלושה 
ידי  על  כך  לשם  שפותחה  בתוכנה  שימוש  תוך  ממדים, 
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 
במרכז  לגעת  יכול  כזה  עט  אולי  התמונות.  רצף  בצילום  לה 
כל מפרק וקול יחליף את האור שמסמן את גבולות הגידול. 
הטכניקה הביומכנית צריכה לקבוע את הקואורדינטות של ה 
“X” וה “Y” עבור מרכז של כל מפרק בכל תמונה בנפרד. 
הם  מדויקת.  שלהם  התוכנה  כמה  עד  החוקרים  את  שאלתי 
אמרו שזה שאלה של חיים או מוות עבור החולה, לכן התוכנה 
חייבת להיות מאד מדויקת. שאלתי היכן מייצרים את המכשיר 

הזה.
הרחק  לא  קטנה  עיירה  בקונקטיקוט,  מיוצר  המכשיר 
ביקורי  לאחר  קצר  זמן  לשם  נסענו  ואני  אן  מאמהרסט. 
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 
קול  ישמיע  “עט”  התמונה.  מסגרת  של  הצד  ועל  התחתון 
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 
הזכוכית.  בפני  נגיעה  הייתה  בו  המדויק  הרגע  את  שתעביר 
יותר  הקרוב  הוא  הקול  בוא  את  שיזהה  הראשון  המיקרופון 
במישור האופקי ובמישור האנכי. מיקום המיקרופונים מייצג 

      .”Y“ ו ”X“ את הקואורדינטות
לנתונים  ו”העברת  ה”מעקב”  את  שמבצע  המכשיר 
דיגיטליים” )דיגיטציה( יעביר את ערכי ה”X” וה “Y” לניקוב 
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.
ייחודי  ידי המצאת הסונר הדיגיטלי, פיתחתי מכשיר  על 
שיפור  דיגיטליים.  לנתונים  העברה  תהליך  כל  את  שיאיץ 
בזמן  הגוף  מפרקי  מיקום  של  המידע  ואגירת  הזיהוי  יכולת 
תנועה ישפר לעין ערוך את תהליך הכימות הביומכני. החברה 
התלהבה מרעיון ההתאמה הקולית, ואמרו שיודיעו לי כאשר 

המכשיר יהיה מוכן להדגמה. כשנסענו חזרה לאמהרסט, לא 
את  ודמיינו  החדש,  הכלי  על  לדבר  להפסיק  ואני  אן  יכולנו 

עצמנו משתמשים בו בטרם היה קיים למעשה.  
ביומכניקה  בנושא  פלגנהוף  ד”ר  של  מהשיעורים  באחד 
בסמסטר הבא באביב אן נשענה הצידה לחשה לי שזה יהיה 
טכניקה מצוינת לניתוח הריצה של סוסי מרוץ. לאחר השיעור 
להשתמש  שאפשר  למסקנה  והגענו  השיחה  את  המשכנו 
מי  לנבא  יכולה  היא  סוסים.  עם  היבטים  בעוד  זו  בטכניקה 
לנבא מי  ואפילו  לגלות פציעות,  יהיה הסוס המנצח במרוץ, 

מהסייחים בני השנה יהיה הסוס המבטיח ביותר. 
אמרתי לה, “בואי נפתח חברה”.

היא אמרה, “בסדר, בוא נעשה זאת.”
לכיוון  קונקטיקוט  דרך  נסענו  כך,  אחר  חודשים  כמה   
מאיתנו  איש  הזאת.  השיחה  את  לי  הזכירה  והיא  אמהרסט 
או  מתחילים  איך  מושג  לנו  היה  לא  חברה,  קודם  פתח  לא 
כמה כסף צריך בשביל ליישם רעיון כזה. כשחזרתי להאנובר 
מישהו  אם  לראות  יהיה  הראשון  שהצעד  החלטנו  למחרת, 

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 500 דולר. 
במסצ’וסטס זה עולה 5000 דולר, והתשלום השנתי אחר כך 
גבול  שחולקות  מדינות  שתי  שבין  מפתיע  זה  בהתאם.  הוא 

משותף יש כזה הבדל. אמריקה יכולה להיות מקום מבלבל.

הסונר הדיגיטלי
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בתוספת למציאת מידע שעזר לנו, הסכים המאמן ווינבל 
גם להשקיע בחברה שלנו, אם נפתח. אמרתי לו שאני צריך 

לדבר על זה עם אן.
אם  יעזור  בהחלט  שזה  והחלטנו  זה  על  דיברנו  ואני  אן 
שמרצה  בתחום  שם  בעל  פרופסור  גם  יהיה  שלנו  בחברה 
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 
ואני  אן  מהחברה.   50% קיבל  הוא  בתמורה  בקונקטיקוט. 
 CBA. קיבלנו את ה 50% הנותרים. שמה של החברה היה
 .   .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.
וגדול  מרווח  משרד  לנו  מצא  קן,  שלנו,  החדש  השותף 
וליד  האש  כיבוי  תחנת  מעל  נמצא  המשרד  שנייה.  בקומה 
לשולחנות  מקום  לנו  היה  בעיר.  ביותר  הטובה  הגלידריה 
ולמכשיר הסונר החדש. התחלנו לעבוד על החומר  העבודה 

שנשאר ממחנה הזורקים.
בעבודה.  מלא  הזה, שהיה  הארוך  הקיץ  במשך  קרה  זה 
הביומכני של  בפרויקט  ועבדנו  באותו משרד  למדנו  ואני  אן 
אותי  הזמניה  היא  באמהרסט  כשהיינו  מהמחנה.  הזורקים 
לביתה לסטייק וסלט כדי שנוכל להמשיך לעבוד. איך שהוא 
מבלי שמישהו מאיתנו התכוון, התפתחו ביננו יחסים רומנטיים. 
עיניה  זה, היא אומרת שיום אחד נפתחו  כשאן מספרת את 
והיא פתאום הייתה מודעת לכך שהיא אוהבת אותי! אני בטוח 

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 
מופתע  היה  מאיתנו  אחד  כל  לאהבה.  שהייתה  עד  ופרחה 

מגילוי האהבה. שנינו שמחנו על הגילוי הזה. 
סטודנטים  של  שטפון  עם  בסתיו,  התחדשו  הלימודים 
ופקולטות שחזרו לאמהרסט. היינו מאד עסוקים עכשיו והרבה 
רבים שהעסיקו  קורסים  היו  ולי  לאן  זמן.  באותו  קרו  דברים 
היו  לנהל.  חברה  עכשיו  לנו  הייתה  זה  עם  ויחד  מוחנו,  את 
עבודתה  עם  המשיכה  ואן  לאמן,  וקבוצות  ללמד  כיתות  לי 
גרתי  שלה.  הפרופסור  עבור  נתונים  אוספת  מחקר,  כעוזרת 
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 
גם אנשים  כדי שאקדמאים אבל  כל התהליך  אחר צעד את 
מהשורה יוכלו להבין אותו. בחרתי לשלוח את המאמר לכתב 
העת למכניקה וספורט. שם המאמר היה “ ניתוחים ביומכניים 
שמחה  מלא  והייתי   , האנושית”  התנועה  של  ממוחשבים 

כשהוא התקבל לפרסום. 
לי ד”ר פלגנהוף למשרדו. אני  מיד לאחר הפרסום קרא 
סיימתי ללמוד את הקורס שלו לפני שנה, והייתי מופתע שהוא 

זימן אותי. לא הייתי מוכן לטון הזועף שלו בשיחה. 

מיקומו של משרד CBA באמהרסט, מסצ’וסטס
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“מדוע פרסמת מאמר בביומכניקה מבלי להתייעץ בי?” 
הוא שאל. 

חברה  פתחתי  נעדר,  כשהוא  הקיץ,  שבמשך  לו  סיפרתי 
שמתמחה בביומכניקה.

“אתה פתחת חברה?” הוא הזדעק.
“כן, אדוני” עניתי.

מתגובתו  מופתע  הייתי  ואני  עצבני,  לי שהוא  היה  ברור 
ביותר של  אני הבנתי שאחד מההישגים החשובים  הזועמת. 
כך  כל  מה  הבנתי  לא  עבודתו.  את  לפרסם  הוא  מדע  איש 
מכעיס אותו בעובדה שפתחתי חברה. ד”ר פלגנהוף המשיך 

בהטפת המוסר שלו ואחר כך שוחררתי.  
יגרמו  איתו  שלי  שהיחסים  בתחושה  משרדו  את  עזבתי 
ד”ר  של  השלילית  תגובתו  למרות  במחלקה.  למבוכה 

עבודה  פרסומים,  בהכנת  מאד  עסוק  הייתי  עדין  פלגנהוף, 
הרמת  חדר  ניהול  למידה,  החברה,  עבור  פרויקטים  על 
או’בריין  המאמן  עם  ועבודה  האוניברסיטה,  של  המשקולות 
בנבחרת האתלטיקה. כעוזר מאמן האחריות שלי הייתה לאמן 

במקצועות כדור ברזל, פטיש, דיסקוס והטלת כידון.
לבקש  יבואו  וחובבים  מקצוענים  שספורטאים  ציפיתי 
עזרה ב CBA. הניתוח שלנו על הדרך בה הם בועטים בכדור 
ולהימנע  יותר  טובים  להישגים  להגיע  להם  יעזור  רצים  או 
לקוחות  זה  לו  זקוקים  שהיינו  מה  כל  עכשיו  מפציעות. 
ולהציג  מדעיים  לכנסים  להגיע  והרביתי  מאחר  שמשלמים. 
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 CBA; המאמר שהתפרסם ב מכניקה וספורט, 1972
http://arielnet.com/ref/go/1086
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מעדיף לחפש מישהו שיממן אותו ואת מחקריו יותר מאשר 
לחפש מישהו לשכור את שירותיו. המשכתי לנסוע עם נבחרת 
לשם  שמגיע  הקהל  שבין  וקיוויתי  לתחרויות,  האתלטיקה 

אמצא אנשים שיהיו מעוניינים בשירותנו. 

שמועות על השיטה שלי התפשטו בכל העולם. יום אחד 
קיבלתי טלפון מג’רלד אסטור, אחד מעורכי המגזין אסקוויר. 
לקבוע מהי  יכול  אני  ושאל אם  על השיטה שלנו  הוא שמע 
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 1976. היא הפכה 

את השיטה שלנו למפורסמת בעולם!

אחרי  אסטור  ג’רלד  עם  התחיל  הזה  הספר  למעשה, 
משחקי מונטריאול ב 1976.

את  בעולם  להפיץ  והניסיון  אתלטיקה  למפגשי  הנסיעות 
כפי  חדשים,  פרויקטים  לנו  הביאו  לא   CBA של  שירותיה 
שציפינו. המאמרים גרמו להתעניינות רבה בקרב האקדמאים, 
אבל לא הביאו לנו עבודות, עדין. קן. אן ואני החלטנו שאנחנו 
הדפסנו  שירותנו.  את  לקדם  כדי  ברושור  להדפיס  צריכים 

ברושור עם עיצוב יצירתי במיוחד. 
אי-מייל,  שהיה  לפני  רב  זמן  נולד  שלנו  החדש  הניסיון 
דגם ראשוני   לנו  היה  או אפילו מכונות פקסימיליה.  וובסייט 
זו  כי  הקווי  הטלפון  למערכת  מחובר  שהיה  פקסימיליה  של 
ימים. בנוסף,  הייתה הדרך היחידה להתחבר לטלפון באותם 
כי  אחד  קצר  מכתב  להעביר  כדי  שעתיים  למכונה  לקח 
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 1973  הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לרכוש 
להאנובר  אמהרסט  בין  הרבה  נסענו  החברה.  עבור  רכב 
נוספים  ואביזרים  חצובות  מצלמות,  כשברשותנו  ובחזרה, 
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 1973. מחיר 

הנפט קפץ מ 3 דולר לחבית לכמעט 12 דולר לחבית.
היו לנו שתי בעיות: 

לגלון.  מיילים   7 דלק,  זללה  שלנו  הלוויות  מכונית   .1
)בערך 3 ק”מ לליטר(.

להן  שמותר  הדלק  בכמות  הוגבלו  התדלוק  תחנות   .2
למכור לכל לקוח. 

בדרך כלל עזבנו את המשרד שלנו בהאנובר אחרי חצות 
כל  כמעט  הכביש  על  לבד  היינו  לאמהרסט.  חזרה  ונהגנו 
100 המיילים 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.  

פרסום במגזין אסקוויר
http://arielnet.com/ref/go/1088
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אן ואני חשבנו על האפשרות להקים מעבדה חדשה בביתי 
בהאנובר,  נהדר  משרד  לנו  שהיה  למרות  האגם.  על  החדש 
היה  פעם.  כל  לאמהרסט  וחזור  הלוך  לנסוע  קשה  היה  עדין 

עלינו לבחון מחדש את המצב.
אותו  לשכנע  והצלחתי  שלי  האגם  לבית  קן  את  הזמנתי 

להעביר את המשרד הראשי לשם. זה יחסוך לנו זמן וכסף.
ביותר התחילה המעבדה בבית האגם לפעול.  בזמן קצר 
אותו  שהזמנו,  החדש  המכשיר  לתוך  הסרטונים  את  הקרנו 
מיקמנו בין חדר המגורים והמטבח. הוא חובר לטלטייפ כדי 
להקליט את הקואורדינטות על סרט נייר, ומשם ישר למחשב 
שנדרשה  עבודה  של  ארוכות  שעות  חסך  זה  סידור  הראשי. 
קודם כדי לנקב את הכרטיסים. יחד עם זה, סרט הנייר היה 

הגיבוי שלנו במקרה שמשהו משתבש בדרך.
או  כמו שכל מדען  גיבוי.  מזל שפיתחנו מערכת  היה  זה 
מהנדס יודעים, דברים יכולים להשתבש. מיד אחרי שהעברנו 
הנתונים  העברת  במשך  קרה.  זה  אגם  לבית  המעבדה  את 
היה  זה  נכונים.  לא  נתונים  להעביר  המחשב  פתאום  התחיל 
אסון ענקי כי היינו תלויים לגמרי באינטראקציה עם המחשב. 
אבל  התערבבו,  שהנתונים  לגלות  נוראית  תגלית  הייתה  זו 

חשוב יותר היה לקבוע מה גרם לתקלה. 
כל חיבור בין חלקי ציוד נבדק. התחלנו מחדש את פעולת 
גרם  מה  מצאנו  ולא  הנתונים  העברת  מכשיר  ואת  המקרן 
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.
קו  חולקים  שאנחנו  הבנו  שיחה  של  דקות  כמה  לאחר 
באותה  הכביש.  של  השני  בצידו  שגרים  שכנים  עם  טלפון 
היו  קו  על אותו  קווי טלפון.  זה  זה עם  תקופה אנשים חלקו 
והיית  מנויים,  יותר  אפילו  או  שלושה  שניים,  להיות  יכולים 
צריך לדעת לחלוק עם כולם. השכן שלנו שמע קולות שנשמעו 
כל פעם כשהרים את השפופרת בצד שלו.  כמו שריטות  לו 
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. 
בגלל רעשים משוגעים  היו פה שתי משפחות מבולבלות  אז 

בטלפון. 

אחד  לכל  לתת  הטלפונים  חברת  את  לשכנע  עלינו  היה 
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 
או  שניים  על  תחשבו  כלקוח.  שלנו  ומתן  במשא  מדובר 
נייד אחד ב 2017.  שלושה אנשים שחולקים ביניהם טלפון 
היו  לא  אייפון  או  אנדרואיד  אם  נראה  היה  זה  איך  תחשבו 
המשותף  רכושם  היו  אלא  אחד,  לאדם  השייכים  מכשירים 
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. 
הצוות  את  הרחבנו  הטלפון  עם  הסיפור  לאחר  קצר  זמן 
שלנו. באחד מנסיעותיי לדארטמות’,  שוחחתי עם עוזרו של 
קן ווינבל, קרל ווילנד. קרל היה הודף כדור ברזל מצטיין שהדף 
לו  הייתה  זאת  מלבד  מטר(.   18( רגל.   60 מ  גדול  למרחק 
הגורים  של  האבא  גורים.  שישה  שהמליטה  האסקית  כלבה 
את  לי  נתן  קרל  החצר שלה.  לתוך  ניופאונלנד שחמק  היה  
אחד מהחברה הפרוותיים הקטנים וקראתי לו רינגו, על שם 
של  הראשון  למועסק  הפך  רינגו  החיפושיות.  של  המתופף 

 .CBA

הילוך חוזר מידי וקוסמות אלקטרונית, 
CBS, 1976 תוכנית הבוקר של

http://arielnet.com/ref/go/1089

http://arielnet.com/ref/go/1089


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו120

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

המועסק השני הגיעה קצת אחר כך. בערב ספטמבר קריר 
אחד אחרי ארוחת ערב מאוחרת, חזרנו למשרד כדי לעבוד 
דרכם  צרצרים תמיד מצאו את  איכשהוא,  עוד כמה שעות. 
כי  החוצה,  לצאת  להם  שגרמה  זו  הייתה  אן  המשרד.  לתוך 
היא לא הסכימה שיהרגו אותם. באותו ערב, כשהיא מלווה 
כשהסתכלה  קולני.  מיאו  שמעה  היא  החוצה,  אחד  צרצר 
למטה ראתה חתול אפור וגדול מתחכך ברגלה. החתול עקב 
אחריה לתוך המשרד, נהנה מארוחה טובה ושתה הרבה מים. 
זה  אותנו.  עד שמצא  מביתו  ארוכה  דרך  נדד  שהוא  כנראה 
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 
בעיות.  עשה  ולא  במשרד  לגור  עבר  החתול  לשווא.  הזה. 

לאחר חודש החלטנו לשכור את שירותיו והוא הפך למועסק 
השני שלנו. קראנו לו מלך, בעברית. 

הרגעים  האגם.  בבית  רינגו  את  לפגוש  מלך  את  לקחנו 
זה  לפני  זה  רישמית  הוצגו  אלה  ששני  לאחר  הראשונים 
חברי  הם  והלאה  להם שמכאן  הסברתי  משהו.  מתוחים  היו 
להיות  ללמוד  עליהם  ולכן  בחברה,  ומועסקים  משפחתנו 
חברים. אני מניח שהם הבינו את המבטא שלי, כי אחר כך הם 

נהפכו לידידים טובים וחיו באושר עוד 12 שנים. 
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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בחדר הרמת המשקולות התפרסמה  והכושר  החוזק  תוכנית 
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 
 York Barbell שנקראה   ספורט  לציוד  חברה  מייסד  וגם 
Company.  . מר הופמן היה מעורב בהבאתו של ארנולד 
הופמן  בוב  של  תמונתו  מאוסטריה.  לארה”ב  שוורצנגר 
בצעירותו, כאשר עסק בטיפוח הגוף, פיארה את הקיר בחדרי 

בהדסים כשהייתי ילד. 
הזה  העת  כתב  שעורך  לדעת  נעימה  הפתעה  זו  הייתה 
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. 
בלימודיהם  להצליח  הסטודנטים  את  עודדו  באוניברסיטה 
ולפרסם מאמרים בכתבי עת מקצןעיים. אבל פרסום עצמאי, 
מסוג  אחרות  והצלחות  ציבור,  יחסי  פרטית,  חברה  פתיחת 
ידי סטודנטים  זה היו דברים שלא היו אמורים להיעשות על 
לדוקטורט שפתח חברה  היחידי  הייתי הסטודנט  לדוקטורט. 
פרטית. לא היו כללים או חוקים כתובים שעצמאות מסוג זה 
היא אסורה, אבל המשכתי כל הזמן לחוש זרמי מעמקים של 

חוסר שביעות רצון והתנגדות. 

הדוקטורט  על  לשקוד  אן  המשיכה  זמן  אותו  כל  במשך 
שהיה  תנועתי,  בשילוב  התעניינה  היא  שימושי.  במדע  שלה 
התחום  עם  המשכתי  אני  העצבים.  מדעי  של  לתחום  שייך 
של ביומכניקה והתחלתי להתמקד בלימודי הפוסט דוקטורט 

במדעי המחשב ונוירולוגיה ממוחשבת. 
להרצות  והתחלתי  שלי  המוניטין  את  קידמו  פרסומיי 
בכנסים בארה”ב ובעולם על מגוון נושאים. אחת ההרצאות 
בבלטימור.  ספורט  לרפואת  האמריקאית  במכללה  ניתנה 
הנושא היה “ניתוח ביומכני ממוחשב של התנועה האנושית”. 

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

הפרסום בכתב העת כוח ובריאות – אני בצד ימין עם מכנסיים קצרים
http://arielnet.com/ref/go/1092
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במשך ההרצאה השתמשתי בשקופיות של 35 מ”מ, כשאני 
את  לחבר  היכולת  בשקופית.  רואים  מה  פעם  כל  מסביר 
או אנימציה  פוינט  ולהשתמש בפאוור  המחשב האישי שלך 
גרפית הייתה נחלת העתיד הרחוק. בכל זאת, בכנס זה הצגתי 
איתה  לעשות  מה אפשר  והדגמתי  שלי  תוכנת המחשב  את 

בביומכניקה.
לאחר ההרצאה ניגשו מדענים ומשתתפים רבים לשוחח 
בידוי  האמריקאי  השיאן  בורק,  אד  היה  מהם  אחד  איתי. 
ביצועים  למדוד  יכולה  שלי  השיטה  אם  שאל  אד  פטיש. 
משקולות  )הרמת  בשכיבה  לחיצה  כמו  בתרגילים  אנושיים 
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, 
כושר ששווקו  מכונות  יצור של  קו  פיתח  הרולד  קליפורניה. 
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 
הגורו  לליין,  ג’ק  היה  הטובים  מחבריו  אחד  קליפורניה.  מר 
 50 ה  בשנות  והכושר  הגוף  פיתוח  של  ביותר  המפורסם 
ואחריהן. במשך שנים עבדו שני החברים על כושר בחוף וניס 

בקליפורניה. חוף זה כונה גם “חוף השרירים”, בגלל המספר 
בהרמת  בעיקר  גופם,  את  שם  שפיתחו  הצעירים  של  הרב 

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 
כתפי  על  עמד  השלישי  הראשון.  של  בטנו  על  עומד  היה 
משקל.  שיווי  שמירת  תוך  השלישי,  כתפי  על  והרביעי  השני 
 3 הזה  המבנה  על  לשמור  הצליחו  הם  אם  נחשבה  הצלחה 
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 

CBA. אז טסתי לקליפורניה. 
ראשון  דבר  הרולד.  של  במשרדו  הכרה  ביננו  עשה  אד 
הייתי  אני  המתקדם.  גילו  למרות  השרירי  לגופו  לב  שמתי 

פרסומים באולימפיאן
http://arielnet.com/ref/go/1093
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בשנות ה30 שלי והתאמנתי יום יום, אבל הרולד היה מבוגר 
ממני ב20 שנה 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 
לפתח  ושצריך  טיפשיות,  הן  הכושר  שמכונות  אמרת  שלך 

מכונות כושר חכמות. איך אתה רוצה לעשות את זה?”

הסברתי שגוף האדם בנוי ממנופים ושרירים שמשתפים 
חוסר  יש  משקולת  מרים  אתה  שכאשר  כך  ביניהם,  פעולה 
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.

אד בורק
http://arielnet.com/ref/go/1095
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בעיקר כתוצאה  פותחו  לו שרוב מכונות הכושר  אמרתי 
על  מדעיים  נתונים  להן  אין  אישיים.  ורעיונות  מתצפיות 
ספורטאי מסוים או הופעה מסוימת. זה אומר, שהמכשיר אולי 
חישובים  בלי  אבל  שרירים,  קבוצת  או  שריר  לפתח  מתאים 
מכניים נכונים ובחינה של התוצאות, זה בלתי אפשרי לדעת 
אם הדרישות היו נכונות. אי אפשר לקבוע אם התרגיל היה 
חקר  וינצ’י  דה  ליאונרדו  עיניים.  מראה  לפי  רק  אפקטיבי 
כמה  שלו,  והתכנונים  מהעיצובים  אחד  אף  אבל  ציפורים, 
לך  להיות  יכול  לעוף.  אדם  לבני  אפשר  לא  מבריקים,  שהיו 
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. 
“שמתחשבת  הסברתי,  כושר”,  מכונת  לבנות  “חייבים 
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”.

ראיתי כמה משקולות בפינת המשרד של הרולד. אמרתי 
לו, “קח את המשקולת של ה 20 פאונד )9 ק”ג( והחזק אותה 
ואז הרם אותה לאט, כשאתה שומר על המרפק  לצד הגוף. 

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 100 פאונד )45 ק”ג(. רוב האנשים לא יוכלו להרים את 
המשקולת של ה 100 פאונד מעבר לנקודה מסוימת. פירוש 
יכול  שאתה  למשקל  מוגבלת  משקולות  הרמת  שכל  הדבר 

להרים בנקודה החלשה ביותר שלך”. 
משקל  עם  מתחיל  אתה  תרגיל.  אותו  את  שוב  “דמיין 
כבד, ואז מופיע איזה ג’יני, שד, שמפחית חלק מהמשקל ככל 
המשקל  אחרות,  במילים  יותר.  קשה  להיות  הופך  שהתרגיל 
משתנה באופן אוטומטי ככל שאתה מרים את הזרוע.  אנחנו 
הג’יני  פעולת  את  שיספק  כדי  מכני  פתרון  למצוא  צריכים 

בדוגמה שהבאתי”, סיכמתי.
לחלק  המשקולות  את  החזיר  כאשר  בראשו  הניד  הוא 
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 

הרולד זינקין )למטה(, בחוף השרירים, 
סנטה מוניקה, קליפורניה, 1934

http://arielnet.com/ref/go/1097
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ההתנגדות(  )או  שינוי המעמסה  ידי  על  הנדרשת.  השרירים 
אפשר לשמור על אותה רמה של פעילות השרירים לאורך כל 

התנועה.”
“תן לי דוגמה איך אתה יכול לעשות זאת”, ענה הרולד.

כשאתה  “למשל,  עניתי,  מהאחרים”,  שונה  תרגיל  “כל 
חזקה  שלך  הזרוע  משקולת,  עם  הזרוע  של  כפיפה  מבצע 
בהתחלה, חלשה כאשר המרפק מגיע לזווית של 90 מעלות, 
סוג  יש  כן,  כמו  הכתף.  לאזור  מגיע  היד  כאשר  שוב  וחזקה 
אחר לגמרי של כוח לפעולת מתיחת הרגל, וסוג אחר להרמת 

הכוח  סוג  מהו  לקבוע  היחידה  הדרך  בשכיבה.  משקולות 
הנדרש לכל תרגיל הוא לבצע ניתוח ביומכני”.  המשכתי.

לתכנן  שתוכל  חושב  אתה  האם  “גדעון,  אמר,  הרולד 
מחדש את המכשירים שלנו באמצעות הביומכניקה שלך? אם 
אתה חושב שזה אפשרי, אני רוצה שתתחיל מיד ושלח לי את 
מהר שאפשר”.  הכי  תוצאות  רוצה  אני  אגב,  דרך  החשבון. 

הוא חייך חיוך רחב כשאמר את המשפט האחרון.
אמרתי לו שאני זקוק לכמה מכונות של החברה שלו כדי 
ואוכל  בבית  גדול  מרתף  לי  יש  המדידות.  את  עליהן  לבצע 

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 
יוניברסל. היחידה העיקרית  בביתי עם כמה מכונות של ג’ים 
תרגילים   16 בתוכו  לבצע  אפשרות   עם  גדול  ריבוע  הייתה 
שונים. בנוסף על המתקנים, הרולד שלח את אחד המהנדסים 
הנתונים.  ועיבוד  באיסוף  איתנו  ביחד  שיעבוד  שלו  המכניים 
שמו היה קן. אן, קן ואני צילמנו את המכשירים ועקבנו אחר 
הקולי  הדיגיטאלי  במעבד  משתמשים  כשאנחנו  התנועות 
החדש שלנו. ואז קן חישב חלק מהשינויים המכניים - כשהוא 
מתבסס על התוצאות הכמותיות שמצאנו - שצריכים לעשות 

כדי לשנות את ההתנגדות עבור כל תרגיל בנפרד.  
שלנו  הביומכניים  והניתוחים  החישובים  דבר,  של  בסופו 
המערכת  ומנופים.  מסבים  של  מערכת  לפתח  לנו  גרמו 
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 

מנגנון לשינוי המעמסה בזרוע המכונה של יוניברסל
http://arielnet.com/ref/go/1098

פרסום הקשור ליוניברסל ג’ים
http://arielnet.com/ref/go/4007

http://arielnet.com/ref/go/1098
http://arielnet.com/ref/go/4007
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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 

את  שסיפק  היטב   מתוכנן  במסב  לשימוש  מותאמת  הייתה 

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(

עבור תרגילים מורכבים יותר, בהם מעורבים כמה מפרקים, 
עלינו לפתח מסב  היה  כמו הרמת משקולות במצב שכיבה, 
מיוחד שיתאים למשימה. המתקן הזה כלל שרוול שנכרך על 
לגזרה של מסגרת שנמצאה מנגד  היה מחובר  המוט. המוט 
למשקולת והיו עליה ידיות. שרוול שתוכנן במיוחד לכך היה 
המוט  על  נכרך  הוא  המשקולת.  של  המרכזי  למוט  מחובר 
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 
המעמס  עוצמת  את  קבעה  המוט  על  השרוול  של  השחרור 

תרגיל בהתנגדות דינמית באמצעות מחשב
http://arielnet.com/ref/go/1099

http://arielnet.com/ref/go/1099


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו128

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל



129  קר פו הפ פ ק7 קרפ

שעל המתעמל להרים. שינוי זה במיקום של המשקולת על פני 
המוט ביחס למתעמל סיפק את ההתנגדות המשתנה. 

כך  וחזר לפרסנו. מיד אחר  קן לקח את החישובים אתו 
בנה  שהרולד  האבטיפוס  את  לבחון  כדי  לקליפורניה  טסתי 
בהתבסס על החישובים שלנו. במשך כמה חודשים עבדנו על 
הניתוחים הביומכנים ויצרנו מנגנונים של מעמס משתנה בכל 

אחד מ 16 התרגילים.  
הרולד מינה אותי לראש יחידת המחקר של יוניברסל ג’ים. 
 DVR, Dynamic Variable  קראנו למתקנים החדשים
מתקני  כל  משתנה.  דינמית  התנגדות  מנגנון   .Resistance
או  מסבים  של  מנגנונים  כללו  ג’ים  יוניברסל  של  האימונים 

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

עזר לחברה להתרחב ורווחיה גדלו בצורה אקספוננצילית. 
וגם  המנגנון  ברושור חדש שתיאר את  הוציאו  יוניברסל 
אותי אישית. כמובן שהייתי גאה שהזכירו אותי בברושור. עבור 
CBA, זו הייתה התקדמות עצומה, מאחר והתפרסמנו בציבור 

וכן קיבלנו תשלום נאה על הניתוחים המדעיים שביצענו.
יחסינו עם יוניברסל התקדמו יפה. גם אן וקן היו מרוצים 
מהצלחת הפרויקט והמשך המעורבות עם יוניברסל. התבקשתי 
לעיתים קרובות להשתתף בכנסים ולתאר את תפיסת העולם 
שמאוחרי ה DVR, וגם זה סייע רבות לחברה. ככל שהייתי 

DVR ברושור שמתאר את מנגנון ה
http://arielnet.com/ref/go/1101

הפרויקט של יוניברסל ג’ים
http://arielnet.com/ref/go/1102

http://arielnet.com/ref/go/1101
http://arielnet.com/ref/go/1102
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יותר לקבל פרויקטים  גדול  לנו סיכוי  יותר מפורסם, כך היה 
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 350 דולר למכונה?” הוא שאל.

קיבלנו  פגישה  אותה  לאחר  עניתי.  נהדר”,  נשמע  “זה 
עמלה על כל מכונה שנמכרה על ידי יוניברסל.  פעם אחת הם 
מכרו יותר מ 5000 מכונות לשנה, ואנחנו קיבלנו רווח נאה. 
לנסיעה  אן  אלי  התלוותה  פגישה  אותה  לאחר  מה  זמן 

לפרסנו. הרולד זימן אותנו לפגישה במשרדו.

על  עושים  אתם  מה  “גדעון,  הייתה,  הראשונה  שאלתו 
העמלות ששלחנו לכם?”

הוא  בבנק.  הכסף  את  ששמנו  ואמרתי  בכתפיי  משכתי 
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 
אן  זה.  לתפקיד  המתאים  האדם  תהיה  שאן  מיד  והסכמתי 
יהיה  ששכרה  אמר  כשהרולד  והופתעה  היא  אף  הסכימה 

DVR מתקני האימון של יוניברסל ג’ים עם ה
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והיא  היו הרבה כסף  דולר  זמן 50  דולר לחודש. באותו   50
הסכימה ברצון להצעתו.

הרולד אמר לי שעלי לרשום פטנט על ה DVR, כי אני 
המצאתי את השיטה. הוא אמר שיוניברסל יעשו את עבודת 

חייב  הפטנט  חשבונם.  על  המשפטי  לצד  וידאגו  הניירת 
של  בסופו  חברה.  של  לא  אדם,  של  שמו  על  רשום  להיות 
את  שמשנה  מנגנון  או  מסב  לראשונה  הפטנט.  נרשם  דבר 
נכלל  וביומכניים  אנטומיים  תנאים  על  בהתבסס  ההתנגדות 

עקומת כוח מחושב

רוב המכונות בחדרי הכושר מבוססות על הפטנטים שלי.
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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 
ופרסומים  כושר,  מכונות  ומפתחות  שבונות  חברות  הרבה 

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 
פרויקטים  עוד  יתווספו  וקיווינו שבקרוב  אמיתי  ביומכני  כוח 

שיכניסו כף רב.
הציג  הוא  ספלדינג.  מחברת  מישהו  התקשר  אחד  יום 
ואמר שהוא מנהל את המחקר  רומקר,  עצמו בטלפון כאגון 
מר  מסצ’וסטס.  בצ’יקופי,  ספלדינג  ספורט  מוצרי  בחברת 
וספורט,  מכניקה  העת  בכתב  קרא את המאמר שלי  רומקר 

ושאל אם נוכל להיפגש ולדון בכמה רעיונות שהיו לו. קבענו 
במסעדה שנקראה יאנקי פדלר.

ממוקמת  שהייתה  שלנו  למעבדה  להזמינו  רציתי  לא 
“התלבשנו  לפגישה.  יפה  התלבשנו  ואני  אן  שלי.  במטבח 
יפה” פירושו שהחלפנו את הג’ינס והטי שירט שתמיד לבשנו 
לפגישה.  מייל   20 ונסענו  טוב,  יותר  קצת  שנראה  למשהו 
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 
להבטיח  כדי  מקרה,  בכל  זאת.  לעשות  יכולים  בכלל  אנחנו 
לנתח  יכולים  שאנחנו  הצהרתי  שלנו,  הראשון  הפרויקט  את 
כל דבר שנמצא בתנועה. אגון אמר שספלדינג היא החברה 
מהמתחרים  כמה  אבל  בעולם.  סל  כדורי  בייצור  המובילה 
שלנו טוענים שכדורי ספלדינג מתנודדים בזמן מעופם באוויר. 
כדורי  מייצרים  אותנו שאנחנו  במילים אחרות, הם האשימו 
סל כמו הכדורים המשוגעים בהם משתמשים חברי הארלם 

גלובטרוטר. 
שמשלבת  כדורסל  קבוצת  היא  גלובטרוטר  )הארלם 
ספורט עם תיאטרון וקומדיה. למרות השם היא לא התחילה 
את דרכה בהארלם אלא בשיקגו. הגלובטרוטר נותנים ליריב 
ומתנודד  שרוטט  כדור  שלהם  ההיתולית  מהשגרה  כחלק 
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. 
נוכל לבחון את מסלול מעופו של  מר רומנקר שאל אם 
יתגלו בעיות – להציע  הכדור כדי לראות שאין סטיות, ואם 
הכדור  “האם  הייתה:  השאלה  אותן.  לפתור  כיצד  פתרונות 
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 
יראה  הוא  שלו,  אחרים  מחלקים  קל  או  כבד  הוא  הכדור 
על  דיברנו  הצהריים  ארוחת  בזמן  המעוף.  בזמן  התנודדות 
טיוטה  ויצרנו  הכדור,  במעוף  הקשורים  השונים   הגורמים 
ראשונית של נוהל עבודה. עלינו לקבוע אם מרכז המסה הוא 

פטנט עבור מכונות כושר מבוססות מסב
http://arielnet.com/ref/go/1103

http://arielnet.com/ref/go/1103
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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 
מכונה  עם  מכונה.  מתוך  הכדור  את  ולירות  ספורט  באולם 
לחזור על  לא תהיה מעורבות אנושית בתנועת הכדור. צריך 
הניסוי מספר רב של פעמים. תוצאות הניסוי צריכות להיות 
בניגוד  דינאמי,  יהיה מבחן  זה  כן,  לגמרי. כמו  אובייקטיביות 
למבחנים הסטטיים שנעשו על ידי המהנדסים. אנחנו החברה 
היחידה שיכולה למדוד תנועה ומצב סטטי כאחד. נצלם את 
של  התנועה  את  ננתח  שלנו,  המצלמה  באמצעות  התנועה 
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 
את  הכדורים,  את  לספק  צריכים  סנפלינג  תשובה.  לי  תהיה 
אלינו  קרוב  שיהיה  לניסוי  מתאים  אתר  ולמצוא  המכונה, 
לנו  אמר  הוא  הביומכני.  הציוד  את  נספק  אנחנו  ואליהם. 

להתקשר אליו מהר ככל האפשר עם הצעת מחיר. 
בדרך חזרה לאמהרסט אן ואני היינו מאד נרגשים. יש לנו 
לנו  יש  “קן,  ושאגתי,  ווינבל  לקן  התקשרתי  ראשון.  פרויקט 

פרויקט!”
מתכוון  אתה  “כמה  שאל,  הוא  הוא.  אף  נרגש  היה  קן 

לדרוש על הפרויקט הזה?”
כה.  עד  בחברה  השקיע  הוא  כסף  כמה  אותו  שאלתי 
כולל ההרשמה במדינת  דולר,  היה 12,000  הוא אמר שזה 
המצלמות  ושתי  הדיגיטייזר,  מכשיר  רכישת  המפשייר,  ניו 
המיוחדות של קודאק שמצלמות 64 תמונות בשנייה. אמרתי 

לו שאתקשר אליו אחרי השיחה עם ספלדינג.
נסיעות  ימי  לשני  נדרש  בחישובים.  התחלנו  ואני  אן 
לצילומים ולפחות שבוע להכנסת הנתונים והעברתם לדיגיטל. 
נזדקק לעבודת ניירת ודפוס. לקחנו בחשבון גם 15,000 דולר 
דולר   2,000 ועוד  קן,  של  ההשקעה   12,000 הבית,  עלות 
לניירות, דלק וארוחות. בנוסף, נזדקק לעוד טלטייפ, שיעלה 
1,500 דולר. הערכנו ש 50,000 דולר יכסו את העלות שלנו, 
רצינו  עתידיות.  להשקעות  מיועד  לזה  מעבר  שיישאר  ומה 
ונשלים את המשימה  להיות בטוחים שנכסה את הוצאותינו 

כל כך טוב שנקבל בעתיד עסקאות נוספות. 

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”.
באותה  רומקר  מר  עם  שנית  להיפגש  למחרת  קבענו 
מסעדה ושם נסביר לו את ההצעה שלנו לניהול הניסוי. תארנו 
ובזוויות  במהירויות  כדור  זריקות   50 לפחות  שנבצע  לפניו 
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 
להפעיל  שנצטרך  והמחשוב  שנצלם,  הסרטים  של  הביומכני 

לצורך הפרויקט.
“אז כמה כל זה צריך לעלות?” הוא שאל.

“אני מעריך שכל זה יעלה 50,000 דולר”. הייתה תשובתי 
הבוטחת. 

“האם זה לכל הפרויקט?” הוא שאל.
לשולחן,  מתחת  מוצלבות  כשאצבעותיי  עניתי,  “כן”, 
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.
באולם  הניסוי  למקום  הגיעה  הכדורים  זריקת  מכונת 
הספורט של בית ספר מקומי. פגשנו את מר רומקר מוקדם 
לצלם  להתחיל  מוכנים  והציוד,  המצלמות  כשבידנו  בבוקר, 
את מעוף הכדור. לקח לנו כמעט יום שלם כדי לצלם את כל 

הכדורים שאגון הביא לצורך הניסויים.
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ימים  באותם  לפיתוח.  הצילום  סרטי  הבאנו את  למחרת 
תהליך הפיתוח לקח יומיים בערך. כל זה התרחש כמובן הרבה 

לפני עידן הצילום הדיגיטלי.

כאשר קיבלנו את הסרט המפותח, התחלנו להריץ אותו 
בדארטמות’  למחשב  הועברו  הנתונים  הדיגיטלי.  המסך  על 
באמצעות קו הטלפון. אן העבירה את הנתונים לדיגיטל. היא 
עבדה כל יום והשקיעה הרבה שעות,  ובכל זאת זה לקח לה 
שבועיים. באותו זמן כתבתי תוכנית בבייסיק כדי לחשב את 

מרכז הכדור ולעקוב אחר נקודה זו תוך כדי מעופו. 

כשהתקבלו התוצאות התחלנו לבדוק את מסקנות. המרכז 
של כל הכדורים שבדקנו נע במסלול פרבולי מושלם. אף כדור 

לא הראה סטייה. 

שלושה  מספלדינג  קיבלנו  זאת.  בכל  הבדלים  כמה  היו 
טיפוסי כדורים. באחד הייתה תוספת משקל באותו חלק בו 
היה השסתום. בשני היו פסים שחורים עדינים והשלישי היה 

אחיד בצבעו, ללא פסים.  

ניסוי אחד  עוד  לנו  לו שיש  להגיד  כדי  לאגון  התקשרתי 
לעשות לפני שנגיש את הממצאים שלנו. חזרנו לאולם הספורט 
בו אספנו את הנתונים הראשונים. הפעם אספנו את הנתונים 
כשאנחנו משתמשים בסטרובוסקופ, )מכשיר לצפייה בעצמים 
במקום  אור(,  הבזקי  באמצעות  מחזורית  בתנועה  הנמצאים 
באור הרגיל של האולם. כיבינו את האור באולם, הפעלנו את 
ואז  כמקודם.  מהמכונה,  הכדורים  את  וירינו  הסטרבוסקופ 

צילמנו את תנועתם.  

ניתוח מעופו של כדורסל
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עכשיו  גם  כמיקודם.  נוהל  באותו  הממצאים  את  ניתחנו 
גילינו שלא היו תנודות. אבל כשהסתכלנו שנית על הסרטים 
גילינו  הסטרובוסקופ,  של  האור  הבזקי  בתנאי  שצולמו 
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. 
הראינו  התוצאות.  את  לו  והצגנו  רומקר  מר  את  פגשנו 
פרבולי.   במסלול  מושלמת  בצורה  התקדמו  הסל  שכדורי 
כצפוי, הכדור הכבד יותר הראה דגם התקדמות מתפתל. בין 

שני האחרים לא היה הבדל. 
הנתונים  את  בפניו  תיארנו  אלו  תוצאות  הצגת  אחרי 
שהשגנו תוך שימוש בסטרובוסקופ. האור של הסטרובוסקופ 

מאיר וכבה לסרוגין כמו זה של הפלורסנט. הפלורסנט מאיר 
וכבה בתדירות קבועה של 60 מחזורים בשנייה. כל מי שראה 
שנשפך  הסטרובוסקופ  לאור  הריקודים  את  לילה  במועדון 
של  תנועה  רואים  נורמלי,  לא  נראה  שזה  יודע  מלמעלה, 
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 
החלק,  הכדורסל  תנודות.  של  אופטית  אשליה  יוצר  המרצד 
זה שלא היו לו פסים, לא יצר במעופו אשליה אופטית כזאת. 

CBA פרויקטים רבים של
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http://arielnet.com/ref/go/2007


136

כמו כן, נראה היה שכדור עם פסים דקים מתנודד פחות מזה 
עם הפסים הרחבים.

ואור  פלורסנטי  אור  עם  הזה  האפקט  את  הדגמנו 
היא  אופטית  שאשליה  קבע  שלנו  הניתוח  סטרובוסקופי. 
שגורמת לכדורים להיראות מתנודדים במעופם, למרות שהם 
עפים ישר. עכשיו הם יכולים לתכנן את הכדורים בצורה שונה 

כדי למנוע את האשליה האופטית הזאת.  
להסביר  מהאפשרות  והתלהב  מרוצה  מאד  היה  אגון 
לממונים עליו ממה נובעת הבעיה. עכשיו זה בידם לפתור את 
המוצלחת  העבודה  על  מספלדינג  תודות  הרבה  קיבלנו  זה. 

שלנו.

עבודה  לנו  הייתה  לעניין.  צוות  להיות  המשכנו  ואני  אן 

מעל הראש עם הכיתות שלנו, אבל עכשיו שילבנו אותה עם 

התחייבויות  לנו  היו  בנוסף,   .CBA של  והצמיחה  הפיתוח 

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 

יותר.  לריאליסטים  אותם  והפכה  בפרטים  התעמקה  אותם, 

מתקדמים  היה שאנחנו  ונראה  טובים,  היו  המשותפים  חיינו 

לקראת עתיד מלא יצירה.


