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פרק 9: שיטת אריאל לניתוח ביצועים

היה  מהם  אחד  בפרויקטים.  מוצפת  הייתה   CBA
השרירית.  הדיסטרופיה  מחלת  של  ההתקדמות  את  לבחון 
שרירים  מחלות  קבוצת  היא   )MS( שרירית  דיסטרופיה 
תורשתיות שמחלישות את השרירים המניעים את גוף האדם. 
MS מאופיינת על ידי חולשה בשרירי השלד, שיבוש בחלבוני 

השריר, ומות תאי השריר והרקמות שלו. 

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

ביכולת הלמידה. 

מכשיר הדיגיטציה החדש במשרד החדש שלנו האמהרסט, מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/4008
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זו. מכאן  וויינבל, סבל ממחלה  בנו של השותף שלנו, קן 

שמחקר זה היה קרוב ויקר לליבנו. 

הסיבה למחלה ודרך הטיפול בה לא היו ידועים. המטפל 

יכול היה רק לנסות להאט את התקדמות המחלה ולייצר כוח 

שרירים שיהיה בו די כדי לתמוך את הגוף. מרכיב אחד היה 

ידוע, והוא דגם ההתדרדרות או ההחמרה. הניוון של השריר 

התחיל בשריר הסובך, שהוא השריר בחלק האחורי של שוק 

הרגל, והמשיך משם ליתר שרירי הגוף. הכימות הביומכני של 

המטופל  של  בהליכתו  שינוי  לגלות  היה  יכול  שלנו  התנועה 

מוקדם יותר ממכשירים אחרים שהיו זמינים. התחלנו לפתח 

כמה מסלולים כדי לנסות לפתח תהליך כימות שיעזור לרופאים 

שמתמחים בתחום זה.

רצינו לקבוע האם אפשר לאבחן התקדמות מיוחדת של 
המחלה ובאיזו דרך התקדמות זו משפיעה על יכולת התנועה 

של החולה. 

צורת  את  להשוות  יכולנו  בביומכניקה  שימוש  ידי  על 
כך  תניב,  זו  השוואה  המחלה.  ובלי  עם  ילדים  של  ההליכה 
קיווינו, כמה תוצאות יעילות. קיווינו שנוכל לכמת את הערכים 
של דגמי התנועה עם התקדמות המחלה. עבדנו על פרויקט זה 

בבית החולים הנובר, בית החולים המקומי של ניו המפשייר.

דיגיטציה  ועשינו  הצילום  סרטי  את  שאספנו  לאחר 
משמרת  מנהל  שהיה  סוליבן,  טום  עם  נפגשתי  לנתונים, 
הלילה של המחשב באוניברסיטת מסצ’וסטס. בדרך כלל, היו 
כל תוכנות המחשב זמינות בין 8 בבוקר עד 11 בלילה. לא 
הייתה גישה למחשב בשעות אחרות. אבל טום היה בעל לב 
חם ואנושי, והוא היה מעוניין לעזור לנו למצוא טיפול למחלה 
נוראית זו. הגעתי אתו להסכם שאם אני נוקש על דלת המשרד 
בצורה מסוימת, הוא יסייע בידי גם אם זה יהיה ב 2 בלילה. על 
ידי הרצת הנתונים באמצע הלילה קיבלתי מהר את התוצאות. 

בלי סידור זה היה עלי להמתין עוד כמה ימים. 

מעניין שטום היה מחדש בעצמו. הוא העלה את הרעיון 
להשתמש בדלק מימני למכוניות ובאנרגיה סולארית לחימום 
ולחשמל. זה מפתיע עכשיו, בעשור השני של המאה ה 21, 
הוצעו  אלה  אלטרנטיביות  אנרגיה  מקורות  כיצד  לראות 

לשימוש כבר ב 1972.  נראה שבזבזנו הרבה שנים. 

מאמר שהתפרסם ב”מאסל דייג’סט”  
”Muscle Digest“

http://arielnet.com/ref/go/1112

פרויקט הדיסטרופיה השרירית
http://arielnet.com/ref/go/2008
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לילה אחד הזמנתי את טום להיפגש עם אן ואתי לצהרים 
במסעדה החביבה עלינו. רציתי להודות לו בדרך זו על עזרתו 

הרבה בעיבוד הנתונים. 
לי  יחסוך  וזה  אתו  המחשב  פלט  את  שיביא  לו  אמרתי 
נסיעה למרכז המחשוב. טום הגיע למסעדה עם המון ניירות. 
ווייבל.   התחלנו לדון בתוצאות הקשורות למחלת בנו של קן 
על  מצביעים  ההליכה  אופן  של  הנתונים  איך  לטום  הראיתי 

ההחמרה במחלה. 
בעוד אנחנו נהנים מהארוחה ודנים בתוצאות הביומכניות, 
לא שמתי לב לסועדים אחרים בשולחן לידנו. ישבו שם שלושה 
ג’נטלמנים ושוחחו ביניהם. המילים שהגיעו לאוזני במקרה היו 
הייתי מעוניין  ולמספרים. לא  בנקים  לפונקציות של  קשורות 

להקשיב לשיחתם בכל מקרה.
הג’נטלמנים,  אחד  אמר  מתערב”,  שאני  “סליחה 
הדיסטופיה  מחלת  ניתוח  על  מדברים  אתכם  “האם שמעתי 

השרירית?”
“כן”, עניתי, והתחלתי להסביר מה אנחנו עושים.

נראה היה שהוא מאד מרוכז ומתעניין בכל מה שסיפרתי. 
ועניין  התמצאות  על  מובילות שהראו  גם שאל שאלות  הוא 
בנושא. לפתע עצר והתנצל על שלא הציג את עצמו עד כה. 
מהיות  נובעת  בנושא  שלו  ההתעניינות  גרהאם.  לארי  שמו 
נשיא בית החולים הולייוק  ומהמעורבות האינטנסיבית שלו 

בבתי חולים נוספים בכל הארץ. 
מיסטר גרהאם המשיך לתאר את פועלו. הוא היה הבעלים 
של בית החרושת למוצרי נייר חד פעמיים ומכר אותו. מכאן 
בית  כנשיא  משכורתו  התנדבותית.  לפעילות  לזרום  המשיך 
בנק  של  הבעלים  הוא  בשנה.   דולר  היא  למשל,  החולים, 
מקומי בדרום האדלי, מסצ’וסטס, הוא הזמין אותנו להצטרף 

לשולחנו, והצטרפנו.   

פעילותו  ואת  שלו  הרקע  את  תאר  מאיתנו  אחד  כל 
המחשבים  בחדר  תפקידו  את  הסביר  טום  הנוכחית. 
באוניברסיטה וכיצד סייע לי בהרבה פרויקטים. אני סיפרתי לו 
על ההיסטוריה שלי, על ישראל, על מעשיי עד כה, על מינכן, 
על הנסיעה למזרח גרמניה. אן סיפרה על המחקר שלה על 
מערכת העצבים במסגרת לימודיה לתואר שני, ועל החברה 
במשרדנו,  לבקר  יוכל  אם  שאל  הוא   .CBA שבבעלותנו, 

יאנקי פדלאר, הולייוק מסצ’וסטס. המסעדה 
האהובה עלינו. כאן הומצא משחק הכדור עף
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כדי שנוכל להראות לו את השיטות בהן אנחנו נעזרים וכמה 
מהפרויקטים שעליהם אנחנו עובדים עכשיו. 

ולמרות שאני משתמש  לו שאני עובד מהבית   הסברתי 
בטכנולוגיית מחשב רבת תחכום, שולחן העבודה שלי נמצא 
במטבח. הוא משך בכתפיו ואמר שהרעיונות ותפיסת העולם 
שאנחנו חוקרים חשובים לו יותר מהתנאים הפיזיים בהם אנו 

עובדים. נדברנו להיפגש בעוד יומיים. 

באותו יום שלישי בו נקש לארי על דלתנו באוקטובר 1973, 
דיגיטליים מאולימפיאדת  נתונים  בהעברת  עסוקה  אן  הייתה 

מינכן. אני הייתי מחובר למחשב של האוניברסיטה. כדרכנו, 
עבדנו בחריצות ובהתמדה. 

שהמטבח  לב  ששם  מאליו  ומובן  מסביב  הסתכל  לארי 
היה המשרד שלנו. הוא בחן בקפדנות את הפרסומים, גיליונות 
על  מוצגים  שהיו  והגרפים  הדיגיטליות  התוצאות  הנתונים, 
הקירות. אז לקחנו אותו למטה, הראינו לו את מכונת הכושר 
של יוניברסל, שעמדה ליד החלון הפונה לאגם. הסברנו לו את 
תהליך הניתוח של הנתונים. הוא כל כך התרשם מעבודתנו 
המדעית ומהדברים שעשינו, ששכח לשים לב ליופיו של הנוף 
ולא  מעמיקות  שאלות  הרבה  שאל  הוא  מהחלונות.  הנשקף 

שמנו לב איך הזמן עובר. 

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

המעבדה והמשרד שלנו במטבח, בלצ’רטאון, מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/2009
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לכם שאני האדם שיכול לעזור לכם. שניכם הוכחתם לי שאתם 
אנשי כבוד ויש לכם אתיקה מקצועית מצוינת, בנוסף לעבודה 
הייחודית ובעלת הערך שאתם עושים. אני חושב שנהיה צוות 

נפלא ומצליח. כמובן אם אתם מעוניינים בעזרתי”. 
אתה  מה  גרהאם,  “מיסטר  ואני,  אן  אמרנו,  אחת  בבת 

מציע?”
ראשית, לארי ביקש לראות את הספרים והדוחות שלנו, 
המתאים  המקום  היכן  ולהעריך  שלנו,  השותף  את  לפגוש 
ביותר למשרד החדש. אחרי שהוא בחן את הספרים ודוחות 
הכספיים, הוא הגיע למסקנה שאנחנו מאד לא מסודרים אך 
למרות מגבלה זו הוא היה יכול לראות שאנחנו רווחיים. ואז 
כולנו החלטנו מה יהיה השלב הבא. אם הכל ילך כשורה, לארי 
אמר שהוא רוצה למצוא מקום יותר מתאים למשרד ושהוא 
יקנה את כל הציוד הדרוש כחלק מההשקעה שלו. השלב הבא 

היה לנסוע לניו המפשייר לפגוש את קן וויינבל.  
 ,CBA למרות שקן היה השותף הטבעי והראשון שלי ב
בשלב מסוים בעבר שקלנו אפשרות לצרף את המרצה שלי, ד”ר 
סטנלי פלגנהוף. קן ואני שיתפנו פעולה בCBA בניו המפשייר 
בשנת 1971 בחופשת הקיץ. כשהחלו הלימודים בסתיו הייתי 
גאה מאד לבשר לחבריי ולמוריי על ההתפתחות החדשה ועל 
סקפטיים.  אבל  איתי  שמחים  היו  חבריי  שפתחתי.  החברה 
כולנו היינו סטודנטים לדוקטורט, שקועים במחקרנו, חושבים 
על עתיד באקדמיה. כך גם היו אנשי הסגל. רק אדם אחד זעם 
עליי. כמו שסיפרתי כבר קודם, ד”ר פלנגבוף כעס שהקמתי 
חברה לביומכניקה בלי שהתייעצתי אתו ובלי שעירבתי אותו 
בנעשה. הייתי מופתע מתגובתו ונעתקו המילים מפי. הטיעון 
שלו היה שאני הייתי סטודנט שלו ואסור היה לי לפתוח חברה 
מבלי לשתף אותו. אמרתי לו שהוא מוזמן להצטרף ושאפילו 
הנחתי שהוא ישמח לעשות זאת. בחודשים הבאים הוא נסע 
אתי להאנובר  ולקח חלק בניתוח אירועי ספורט רבים שצולמו 

במינכן. בנוסף, הוא עבד איתנו על פרויקט נעלי יונירויאל.  
היה מתח בCBA בימים בהם היה ד”ר פלגנהוף במשרד. 
במשרד.  שעזרו  לאנשים  בבוז  והתייחס  גס,  עקשן,  היה  הוא 
באמהרסט, באוניברסיטה, הייתה התנהגותו רחוקה מלהיות 
ריקי,  נעימה, בעיקר אלי. הוא משך גם חבר סגל אחר, ד”ר 
למעגל העוינות שלו. עד לאותו זמן היה ד”ר ריקי מאד לבבי 
אלי ואל משפחתי. למעשה, כשרק הגענו לאמהרסט, היה לנו, 

זה  כל  איך  אותנו.  אימץ  ריקי  שד”ר  רושם  ולי,  לגפן  ליעל, 
התהפך מצד לצד אני לא מבין עד עכשיו. 

של  המחשב  במערכת  להשתמש  המשיכה   CBA
דארטמות’  מכללת  של  בזו  וכן  מסצ’וסטס  אוניברסיטת 
ההנדסה  משרדי  במבוך  הולך  בעודי  אחד,  יום  בהאנובר. 
שהפרידו בין מגרש החניה למרכז המחשוב, שמתי לב לפלט 
מחשב מהמשרד שלנו  בCBA. הייתי בשוק לראות שד”ר 
פלגנהוף חתום עליו, אז שאלתי את האיש הצעיר שעמד ליד 
השולחן מה היה הפלט הזה. הוא השיב שהוא והמרצה שלו 
עובדים על פרויקט של החלפת מפרק ירך עבור חברת סמית’ 
של  נתונים  להם  סיפקה  פלגנהוף  ד”ר  של  ושהחברה  קליין, 
תנועת הליכה בשלושה ממדים. הוא ניסה נואשות לקבוע מדוע 
הכוחות בתוצאה שקיבל לא הסתדרו בצורה נכונה. הסברתי 
לו שהנתונים לא היו תלת ממדיים כי באותו זמן עדין אי אפשר 
היה לחשב את כל הצירים שהיו דרושים ליצירת תמונה תלת 
ממדית. מה שהוא קיבל היו שתי תמונות של תנועת הליכה 
מזוויות שונות, וכל אחת יצרה תוצאה דו ממדית. לשלב אותן 

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

http://arielnet.com/ref/go/1310


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו162

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

ביחד לכדי יצירת תמונה תלת ממדית היה בלתי אפשרי. לכן, 
הכוחות לעולם לא יסתדרו.

אותו.  לאתר  שיכולתי  ברגע  פלגנהוף  ד”ר  עם  התעמתי 
הוא היה נוקשה כדרכו. לא היה אכפת לו שהפרופסור וחברת 
סמית’ קליין הוטעו על ידו לחשוב שהתוצאות שנתן היו תלת 

ממדיות.
זה  להם.  משקר  אתה  ממדי.  תלת  לא  שזה  יודע  “אתה 
אפילו גרוע יותר כי הם עובדים עם חברת חלפים רפואיים על 
החלפת מפרק ירך שיושתל בגופם של אנשים תמימים”. הייתי 
נרגז בגלל חוסר היושר שלו. הוא עזב את החדר ללא מילה. 

נראה היה שהוא לא מייחס חשיבות מיוחדת לעניין. 
היתרונות  על  ואני  קן  דיברנו  האלה  הדברים  לאחר 
כשברשותו  בחברה,  פלגנהוף  ד”ר  השארת  של  והחסרונות 
בינלאומיים  מוניטין  לו  שהיו  היו  היתרונות  מהמניות.  שליש 
אלינו  למשוך  יכולות  הראה  כבר  והוא  הביומכניקה  בשדה 
פרויקטים משתלמים. החסרונות היו האישיות הלא קלה שלו, 

התנהגותו האתית שהייתה שנויה במחלוקת, ומנהגו המוכח 
לשמור את כספי הפרויקטים במקום להעבירם לחברה.

על  עולה  החיובית  שתרומתו  החלטנו  ואני  קן  לבסוף, 
שאנחנו  הרגישה  כי  מניות  לו  לתת  התנגדה  אן  מגרעותיו. 
לא חייבים לו דבר. היא העריכה את תרומתו לידע שלנו ואת 
ספק  להטיל  המשיכה  אבל  שלנו,  המרצה  שהיה  העובדה 
יכול  הוא  הייתה שאם  הגישה שלה  ובמהימנות שלו.  ביושר 
לנהוג בחוסר יושר פעם אחת, אין סיבה שלא יעשה זאת שוב. 
פלגנהוף  ד”ר  עם  להיפגש  החלטנו  ואני  קן  מקרה,  בכל 
מגורינו.  מקומות  בין  הדרך  באמצע  בורמונט,  במסעדה 
הוא  לסתות.  שומט  אבל  צפוי  אירוע  עוד  הייתה  הפגישה 
התעקש שברשותו רוב המניות, לקן יש חלק קטן בחברה כי 
על  לעבוד  לי  מותר  בכלל.  מניות  אין  ולי  כסף,  השקיע  הוא 
הפרויקטים כל עוד ד”ר פלגנהוף מרגיש שיש לי מה לתרום 
מהר  עבר  והריב  להתווכח  התחילו  פלגנהוף  וד”ר  קן  להם. 
מאד לצעקות, דבר שלא הוסיף לנו כבוד בעיני סועדים אחרים 
במסעדה. בסוף הזכרתי להם שאני אמנם הצעיר בחבורה, אך 
זה גרם לשיחה לחזור  אני היחידי שמתנהג כמבוגר אחראי. 
שנינו  בין  נתייעץ  שאנחנו  לו  אמרנו  בסוף  סבירים.  לטונים 

ונודיע לו מה החלטנו. 
כשד”ר פלגנהוף עזב את המסעדה, כמובן בלי להשאיר 
לו  ואני למסקנה שאין  כסף עבור הארוחה שאכל, הגענו קן 
על  להשתלט  רוצה  שהוא  ברור  היה  יותר.    CBA ב  מקום 
החברה ולהיפטר מאיתנו ברגע שיוכל. הייתה הקלה מסוימת 

בעובדה ששנינו הרגשנו אותו דבר.  
לארי  את  להכניס  מוכנים  היינו  מקרה,  בכל   ,1972 ב 
גרהאם כשותף לחברה. נפגשנו בהאנובר, ניו המפשייר, בביתו 
ושמחנו  צמיחה  של  מהאפשרות  התרגשנו  כולנו  קן.  של 
והכישרונות  הקשרים  עם  אלינו,  יצטרף  לארי  כמו  שמישהו 
לקן,  שליש  ללארי,  שליש  לשלש:  המניות  את  חילקנו  שלו. 
 .CBA ושליש לאן ולי. עמדנו על סיפה של התחלה חדשה ל
לארי  רצה  רשמי,  באופן  כשותף  לחברה  ייכנס  בטרם 
לבדוק את הפוטנציאל האמיתי של CBA באמצעות חברה 
הרבה משקיעים  כמו  חולם,  אדם  ידע שאני  לארי  עצמאית. 
בעלי חברות. מה שנראה לי רעיון מצוין יכול אולי להיות חסר 
ערך כלכלי. מטרתו של לארי הייתה לבנות חברה טובה יותר 
להבטיח שכל השגנו  גם  יכולת תחרות מעולה, אבל  ובעלת 

אן מעבירה לדיגיטציה תנועות של שחקני כדור עף
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יזכו לתמורה נאותה ולרווחים, ושהחברה תוכל לעמוד בערכי 
המצוינות שאנחנו שואפים להציב לעצמנו. 

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

של כישלון. 

ביתרונות  עסק  הוא  עמודים.   100 כלל  שלהם  הדוח 
ובחסרונות של החברה. הנקודות העיקריות היו:

שרותמת . 1 הראשונה  השותפות  את  מייצגת   CBA
ניתוח ביומכני מדעי לתועלת מסחרית.

השוק הפוטנציאלי הוא בלתי מוגבל. אפשר להשתמש . 2
במערכות  תנועה  יש  בו  מקום  בכל  ביומכני  בניתוח 
ביולוגיות, כולל בני אדם, חיות )סוסים למשל(, וכו’. 

לשוק . 3 לתרום  יכולה  שהחברה  מסחריים  שימושים 
הכללי: 

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

ציוד בטיחות, כמו שקיות אוויר למכוניות	 

תביעות ביטוח, בעיקר כאלה הקשורות לחוסר יכולת 	 
תנועה אמיתית או מדומה

תכנון גפיים מלאכותיות	 

התאמת שטחים הבאים במגע עם העור האנושי, כמו 	 
נעליים, רצפות ועוד

גולף, 	  שחקני  הכשרת  כמו  לימודיות,  אפשרויות 
שחקני טניס, רקדני בלט ומקצועות אחרים.

מאיתנו  וגם  המחקר,  מתוצאות  מאד  התרשם  לארי 
כפרטים. הוא נוכח לדעת של CBA יש פוטנציאל של מכרה 

זהב, והחליט להצטרף אלינו ללא דיחוי.

ליד   ,9 בכביש  משרד  לארי  מצא  שבועות  כמה  כעבור 
ומחסן  סנדוויצ’ים  חנות  בין  היה  המקום  אמהרסט.  מכללת 
צבעים. היה לנו חדר לקבלת פנים שהיה מופרד בקיר מיתר 
מלבד  והמחשב.  הדיגיטציה  חדר  היה  לקיר  מעבר  המשרד. 
זאת היו חדרים עם שולחנות ומחשבים לצוות, שני חדרי ניסוי 
גדולים, חדר נוחיות, מקלחת ואמבטיה. יכולנו לעבוד על כמה 
פרויקטים בו זמנית, כל אחד בחדר אחר. ההשקעה של לארי 
ריהוט, מסוף מחשב חדש,  קנה  הוא  הייתה אדירה.  בחברה 

המשרד החדש בכביש 9, אמהרסט, מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/1081
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אוסצילוסקופ, מכשיר דיגיטציה חדש, מצלמת קולנוע חדשה 
ומשוכללת מזו שהייתה לנו קודם. .

לא דיברנו על כמות הכסף שהשקיע, אבל אני מעריך שזה 
הגיע ל 100,000 דולר, שמקבילים ל 500,000 דולר היום. 
עם השיפורים החדשים נראה היה שהאפשרויות הביומכניות 
שלנו הן בלתי מוגבלות. ההתלהבות שלי גדלה עם הרעיון ש 

CBA הולכת לשחק אותה בגדול.
זה  כל  חיינו.  השתנו  ואיתה  שלנו  החברה  השתנתה  כך 
היה בזכות פגישה מקרית במסעדה. הודינו למזלנו הטוב על 
שפגשנו את לארי, על ההזדמנויות הנפלאות שהוא יצר. תמיד 

נזכור את לארי בשמחה.
הצוות שלנו הפך לתשלובת של אנשים מבריקים ומיוחדים. 
קארל  בדיגיטציה.  שעות  והשקיעה  המשרד  את  ניהלה  אן 
מהיר  היה  והוא  דארטמות’  ממכללת  מתכנת  היה  פטרסון 
ויצירתי בשפת בסיק.  )BASIC ( . קארל ואני ביחד יצרנו 
את התוכנה האוריגינלית של הביומכניקה ב 1971. קארל היה 
טיפוס יוצא דופן. פעם שמענו אותו מנגן בחצוצרה במקלחת. 

גם  שכרנו  מבריק.  מתכנת  היה  הוא  שלו  המוזרויות  כל  עם 
את אלאן בליצבלאו, שעבד במרכז המחשוב של אוניברסיטת 
מסצ’וסטס, אבל היה זמין בחלק מהזמן לעבוד גם איתנו. הוא 
 )FORTRAN and APL .התמחה בשפות פורטרן  ואפל
( . אלאן היה אחראי להרבה מהתוכנות שפיתחנו. הוא עבד 
אתי 18 שנים. משפחתו של אלאן גרה בחווה וגידלה בעצמה 
לנו  נפלא כשבקיץ הוא הביא  זה היה  רוב האוכל שלה.  את 

עגבניות וירקות אחרים תוצרת בית. 

פגשתי את ג’ים וולטון בכנס בו הציג מחקר שעסק בתנועה 
תלת ממדית. באותו זמן היה ג’ים סטודנט באוניברסיטת פן 
סטייט. ) Penn State University.(. שכנעתי אותו שיסיים 
מהר את הדוקטורט שלו ויבוא לעבוד איתנו. התלהבתי מאד 
מהעבודה שעשה כשפענח תוצאות תלת ממדיות מצילומים 

בכמה מצלמות בו זמנית. ג’ים היה איש המכשירים שלנו.

בנוסף היו לנו שני סטודנטים גאונים שעבדו למעננו, פטר 
סמארט וג’סטין מיליום. שניהם היו מומחים בתוכנה וחומרה. 

אבל התכנת הכי חשוב שלנו בהיסטוריה שלנו בא סתם 
כדורי  פרויקט  על  יום אחד עבדתי בחזית המשרד  מהרחוב. 
הטניס. השנה הייתה 1974. כבר שנה שאנחנו במשרד זה. 
כזכור, המיקום שלנו היה בין חנות סנדויצ’ים למחסן צבעים. 
לקנות  שרצו  אנשים  בטעות  אלינו  נכנסים  היו  פעם  מדי 
סנדויצ’ים או צבעים. מצד שני היו גם אנשים שנכנסו מתוך 

הציוד החדש שלנו של יוניברסל ג’ים.
http://arielnet.com/ref/go/1113

מאמנים ספורטאים אולימפיים באמצעות מחשב
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סקרנות כי רצו לראות מה אנחנו עושים. השלט בכניסה היה 
מסתורי ולא מובן לרוב הקהל. כולנו התרגלנו כבר למבקרים 
מוזרים. אבל הפעם זה היה שונה. נכנס אלינו היפי עם שיער 
ארוך וזקן שכיסה את כל פניו, והוא נראה כדוב יותר מאשר 

כבנאדם. 

איזה  שרוצה  הומלס  שהוא  הייתה  הראשונה  מחשבתי 
נדבה או עזרה כספית. לפני שהכנסתי יד לכיס הוא הציג את 
עצמו כג’רמי ווייס. מסתבר שהוא לא נכנס בטעות, אלא היה 
זה  המרצה של שני הסטודנטים שעבדו אצלנו. בשבילי היה 

שוק באותו רגע. 

ד”ר וויס הסביר שהסטודנטים שלו סיפרו לו על החברה 
שלנו, והציעו לו לבוא לבקר. שוחחתי אתו על שני הסטודנטים 

הגאונים שלו ואחר כך לקחתי אותו לסיבוב במשרדים. 

הוא התרכז במחשב החדש שלנו נובה-3. “אני מכיר טוב 
את המחשב הזה”, הוא אמר, “פטר וג’סטין חשבו שאני יכול 

אולי לתרום לכם באיזו דרך”. 

“מה הרקע שלך?”, שאלתי, לא ציפיתי שהנושאים בהם 
הוא עוסק ישיקו את נושאי המחקר שלנו.

עכשיו הבחור הזה, שנראה כמו היפי, הטיל עוד פצצה. 
הדוקטורט שלו היה בפיזיקה גרעינית. הוא הציג את מחקרו 
במחלקה  פרופסור  והיה  איילנד  בלונג  ברוקהבן  במעבדת 

מפי  נעתקו  המילים  מסצ’וסטס.  באוניברסיטת  לפיזיקה 
וחשבתי מה אני עושה הלאה.

אמיתי,  לא  האיש  שאולי  לעצמי  הרהרתי  רגע  באותו 
שטופה  הייתה  וארה”ב  השבעים,  שנות  היו  אלה  מתחזה. 
את  ראה  הוא  מסוממים.  והרבה  היפים  מלחמה,  במתנגדי 

חוסר האמון בעיניי.

בוא  אותי במבחן.  עבורך. תעמיד  לי לתכנת משהו  “תן 
נראה אם יש לי יכולת או מיומנות  שאתה יכול להיעזר בהם”, 

הוא הציע. 

לפתע קפץ לי רעיון.  אז אמרתי: “מה דעתך לתכנת את 
שוק המניות עבורנו?”. הוא ביקש פרטים. אמרתי לו שייבחר 
במדורי  ויחפש  שלהן,  הסמלים  את  ילמד  חברות,  עשר 
העסקים בעיתונים את כל הנתונים שפורסמו. ואז שיכין דוח 
מודפס עם כל הפונקציות שמופיעות בשוק המניות וכל דבר 
אחר שהוא חושב יהיה מעניין למשקיע שמתבסס על התוכנית 

ד”ר ג’רמי וויס
http://arielnet.com/ref/go/1311

מאמר שהופיע במגזין “גוף בתנועה” 
”Body in Motion“
http://arielnet.com/ref/go/1126
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שלו. אמרתי לו שאשלם 10 דולר על כל שעה שישקיע בבניית 
התוכנית, ושיחזור למשרד ברגע שבו הוא משלים את המוצר. 

“בכל מקרה”, אמרתי, “אין לך מה לדאוג בקשר לכסף”. 
לשעה,  דולר   4 הייתה  זמן  באותו  המינימלית  המשכורת 
ועזב  יותר מהוגנת. הוא הסכים  וחשבתי שההצעה שלי היא 
הוא  ואם  שוב,  אותו  אראה  שלא  בטוח  הייתי  המשרד.  את 
יחזור זה יהיה כי נכשל במשימה, או כי הוא חושב שמגיע לו 

עוד פיצוי כספי. 

להפתעתי הוא חזר אחרי יומיים. 

לך עם הפרויקט?” שאלתי. חשבתי שעכשיו  “איך הולך 
הוא ייספר לי על הבעיות בהן נתקל.

את  בפניך  שאציג  רוצה  אתה  אותו.  “סיימתי  ענה,  הוא 
התוצאה?”

ישבנו ביחד ליד המחשב והוא הכניס את התוכנית שלו. 
מרשים  בפירוט  צעד  אחר  צעד  התוכנית  את  הציג  הוא  ואז 
ביותר. דבר לא היה חסר. בנוסף למה שביקשתי הוא הציג גם 
גרפים שמראים את הנטייה של כל מניה לאורך תקופת זמן, 
ואת ביצועיה בשוק. לא האמנתי. הוא עשה ביומיים מה שלי 

היה לוקח שנה לפחות. 

אמרתי, “ג’רמי, אני שוכר אותך. אני לא יודע מה בדיוק 
תעשה אבל אני בטוח שאתה גאון בתכנות. זה יותר מאשר 
ושנוכל  אוהב  שאתה  משהו  שנמצא  עד  מספקת  סיבה 

להשתמש בו”.

עובד  עדין  והוא  ב 1974   CBAלעבוד ב התחיל  ג’רמי 
איתנו עכשיו. התרומה שלו לחברה היא עצומה. ביחד תכננו 
את התוכנות המתוחכמות ביותר בעולם בביומכניקה מ 1971 
תוכנות  יצרנו  נוספות.  לתכנת  ממשיכים  אנחנו   .2017 עד 
למחשבית אישיים ומסחריים, ובנינו תוכניות למכונות כושר 
נהדרים. הוא  ומקצועיים  יחסים אישיים  לנו  יש  ממוחשבות. 
אדם נהדר ונאמן מאד לחברה, לאן ולי. אנחנו מאד מעריכים 

את ידידותו ומקווים שיחסים נפלאים אלה ימשיכו. 

 בזמן שבו עבד ג’רמי על תכנות שוק המניות, יוניברסל 
ג’ים חיפשה הכנסה נוספת על תכנון חדש. במעבדה החדשה 
על  יותר  מפורט  מידע  ליוניברסל  לתת  עכשיו  יכולנו  שלנו 
תכנון פרטי ציוד, וגם לשכלל כמה מודלים ישנים. הם שלחו 

לנו את כל החומרות שהם ביקשו לשכלל.

יוניברסל היה לשם בניית מכונות כוח  החוזה של חברת 
)מכונות לאימון כושר( וכללו את הפרמטרים הבאים:

מבחן קדם – פשיטת רגלים על מנת לקבוע את מדדי . 1
ההתנגדות  את  ולהתאים  הכוח(  )עקומת  השריר 

בהתאם אם יש צורך בכך.

כפיפת . 2 תרגיל  עבור  ההתנגדות  נוסחת  את  לקבוע 
הברך בעמידה.

משיכה . 3 תרגיל  עבור  ההתנגדות  נוסחת  את  לקבוע 
צידי במכשיר היוניברסל בתחנת המשיכה.

לבדוק את כל הפרמטרים לגבי נערים בגיל 15-12. . 4
יותר       הקטנה  האימון  מכונת  לתכנון  ישמשו  אלה 

שתותאם לנערים בגיל זה.

חזה, . 5 לחיצת  בתרגילי  נשים  עבור  התנגדות  מבחני 
לחיצת כתפיים, משיכה צידית, קרוב והרחקת ירכיים.

כפיפת . 6 תרגילי  עבור  ההתנגדות  נוסחת  את  לקבוע 
מרפק ופשיטת מרפק )תלת ראשי( בישיבה.

)פול . 7 תרגילי  עבור  ההתנגדות  נוסחת  את  לקבוע 
אובר(, פשיטת כתף בישיבה ובשכיבה.

הצוואר . 8 תרגיל  עבור  ההתנגדות  נוסחת  את  לקבוע 
כמו במצב צידי, רוטציה )סיבובי( פשיטה וכפיפה.

שינויים במאמץ השרירי תוך כדי כיפוף הזרוע 
שמרימה משקולת של 10 ק”ג.
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היו לנו כמה רעיונות נוספים כתוצאה מההתמחות שלנו 
בניתוח התנועה האנושית והאינטראקציה בין אדם למכונה. 
את  להביא  לאנשים  שעוזרת  מכונה  לבנות  הייתה  מטרתנו 
כוחם למקסימום בכל שלב משלבי התרגיל. גוף האדם מכיל 
חוט  הידיים,  הרגליים,  את  שיוצרות  מנופים  מערכות  הרבה 
כאשר  משתנות  אלו  מנופים  מערכות  אבל  ועוד.  השדרה 
האדם נמצא בתנועה. למשל, כאשר אדם מחזיק משקולת של 
10 ק”ג ביד פשוטה כלפי מטה, המשקל והמצב הם יחסית 
ואז  לו. אם אותו אדם ממשיך להחזיק את היד ישרה  נוחים 
מנסה להרים את המשקולת, זה יהיה לו די קשה ויכול להיות 
שהוא לא יצליח לעשות זאת כל עוד ידו תהיה ישרה. דמיינו 
עכשיו איזה שד קטן, ג’יני, שמפחית ממשקל המשקולת ככל 
את  חזרה  מוסיף  הוא  מסוים  שבשלב  עד  מתרוממת,  שהיד 
המשקל שהפחית כאשר זה אפשרי. במילים אחרות, כאשר 
היד הייתה במצב של חוסר הנוחות הביומכנית הגדולה ביותר, 
מה שנקרא גם נקודת הסבל, על האדם לייצר כוח שריר גדול 
יותר מאשר כשהיד הייתה במצב המכני הנוח. כאשר מערכת 
האדם  שלה,  ביותר  הנוח  במצב  נמצאת  האנושית  המנופים 
נזקק למאמץ שרירי מינימלי על מנת להחזיק משקל מסוים. 
יהיה לו קשה להחזיק את אותו משקל כאשר יגיע למצב של 
שקיימת  ההשתנות  לכן,  המרבית.  הביומכנית  הנוחות  חוסר 
במאמץ השרירים במהלך התרגיל היא קודם כל תוצאה של 

השינויים בנוחות או בחוסר הנוחות שנוצרת על ידי מערכת 
המנופים האנושית.

התרשים למטה מדגים בצורה גרפית את השינויים במאמץ 
השריר שמתרחשים כאשר היד האוחזת משקולת של 10 ק”ג 
מתכופפת כלפי מעלה. עם תנועת המנוף עולה הכוח שצריך 

האדם להפעיל כדי להרים את המטען. 
כדי  הביומכני  הניתוח  בטכניקת  להשתמש  החלטנו 
להעריך את עקומת הביצוע שתושג על ידי מתעמל בכל אחת 
אותו  שהשריר  ראינו  ג’ים.  יוניברסל  של  המכשיר  מתחנות 
מאד  בטווח  שלו  הפוטנציאל  במלוא  עובד  לאמן  רוצים  אנו 
קטן של התנועה )למעשה רק בנקודת המאמץ המקסימלי(. 
במילים אחרות, הניסוי שלנו קבע שלפני ואחרי נקודת המאמץ 
היא  השריר  כוח  לבניית  התרגיל  של  התרומה  המקסימלית, 
המצורף.  בגרף  יפה  זה  את  לראות  אפשר  ביותר.   קטנה 
העקומה בגרף מראה שרוב הפעילות נמצאת מתחת ליכולת 
של השריר לייצר כוח. הזמן היחידי שבו השריר מתאמץ חזק 

יותר היא בנקודת המאמץ המקסימלי.
במטרה לפתח יעילות מקסימלית, ההתנגדות של המכשיר 
צריכה להשתנות במהלך התרגיל. התיקון או ההתאמה שלנו 
בכל אחת מתחנות המתקן היה מיועד להגדיל את ההתנגדות 
לפני ואחרי נקודת המאמץ המקסימלית. עם התאמה זו של 
של  זהה  מאמץ  לקבל  אפשר  המתקן,  של  המנופים  מערכת 

השריר לאורך כל התרגיל. 
כמה  עוד  הוספנו  ג’ים,  יוניברסל  עם  לפרויקט  בנוסף 
פרויקטים מורכבים לרשימת המטלות שלנו. אחד מהם עמד 
לנתח  כדי  נשכרנו  שלנו.  העסקים  את  דרמטי  באופן  לשנות 

נעלי ספורט. 
אלי  ניגש   ,1972 ב  האולימפי  בכנס  הרצאתי  לאחר 
אדידס.  חברת  של  הציבור  יחסי  ראש  ברינק,  הנס  מיסטר 
רעיונות שהעליתי בהרצאה למאמנים  לדון בכמה  רצה  הוא 

ולספורטאים. 
“איזה רעיונות?” שאלתי אותו.

נעליים  על  שאמרת  במה  בעיקר  מתעניינים  “אנחנו 
ששוקל  שאדם  הגיוני  לא  שזה  אמרת  הספורטאים.  ומשקל 
נעליים  ינעל את אותן  ועדין  נעליים מס 11,  ינעל  100 ק”ג 
כאשר ישקול 75 ק”ג. אמרת שבולם הזעזועים צריך להיות 
שונה לכל משקל גוף”. זו הייתה תשובתו. הייתי מסוקרן איך 

גרף המאמץ
http://arielnet.com/ref/go/2798

http://arielnet.com/ref/go/2798
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הוא זכר את הפרטים מההרצאה. לשנינו היה מבטא זר, והיה 
עלינו להתרכז כדי להבין זה את זה. 

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

זאת  עם  ויחד  המשטחים,  לשני  היטב  שמתאימות  נעליים 
בהם  עוסקים  שאנחנו  המחקרים  אחד  זה  ייצוגיות.  נראות 

עכשיו”, אמרתי.
זמן קצר לאחר שובי ממינכן קיבלתי מכתב מהנס ברינק. 
הוא כתב שנשיא החברה, מיסטר אדי דסלר, מעוניין לפגוש 
אותי. הוא אפילו מוכן לשלם לי כרטיס להרצוגנאורך, מקום 
מושבה של חברת אדידס, כדי שאוכל להיפגש אתו, עם הצוות 
תכננתי  מקרה  ובכל  מאחר  אצלו.  שעובדים  המהנדסים  ועם 
לנסוע לכנס במינכן, החלטתי שאחרי הכנס אסע להיפגש אתו 

ועם צוותו.
הבוקר באדידס היה מלא בדיונים על ביומכניקה, תהליך 
נוספים.  למחקרים  ורעיונות  הצעות  הממצאים,  של  הניתוח 
הדיונים.  של  האינטנסיביות  בגלל  מהר  חלפו  הבוקר  שעות 
כשדחפנו  צוהריים.  לארוחת  הזמן  שזה  ההכרזה  הגיעה  ואז 
את הכיסאות משולחנות העבודה והתחלנו לעשות את דרכנו 
לקפטריה, ביקש ממני מיסטר דסלר לבוא אתו למשרדו. הלכנו 
מהרעיונות  בחלק  לדון  ממשיכים  כשאנחנו  למשרדו  לאט 

שהועלו בדיוני הבוקר. 
אחת  בבת  לי שהועברתי  היה  נראה  למשרד,  כשהגענו   
לחלל בין גלקטי. היו שם הרבה גאדג’טים וציוד מתקדם בכל 
מקום שרק הסתכלתי. נראה היה שהשולחן שלו ויתר הרהיטים 
היו עשויים מזהב טהור, וכן גם דגמי הנעליים שהיו על הקירות. 
יקרים  ממוזיאונים  נלקחו  כאילו  נראו  הקירות  על  התמונות 
הסתם  מן  השקיעו  הזה  המשרד  של  ובציוד  בבנייה  במיוחד. 
מיליוני מארקים גרמניים. אלא למה ציפיתי, חשבתי לעצמי, 
היחיד של  נמצא במשרדו של האיש שהוא הבעלים  כשאני 
חברת הנעליים והביגוד הגדולה בעולם? אדידס היה מה שכל 
ילד, ספורטאי מקצועי או ספורטאי של סופשבוע רצה ללבוש. 
אדידס היה פסגת השאיפות של כל כך הרבה אנשים בעולם 

ומובן מאליו שהמשרד הזה על כל הפאר שלו שיקף זאת. 
שגרם  הראשוני  מהשוק  להתאושש  מנסה  אני  בעוד 
מחדרי  לאחד  דסלר  מיסטר  אותי  לקח  המשרד,  מראה  לי 
הארונות במשרד. היו שם חולצות, מכנסיים, חליפות ומספר 
ארונות  בחדר  נתון  זה  כל  ספורט.  ונעלי  בגדי  של  אינסופי 
מואר היטב ורחב ידיים. מבין המתלים של החליפות הוא שלף 
פתאום חליפה נוצצת של קצין SS. זה לא היה מה שציפיתי, 
ישראלי.  למבקר  להראות  ומיותר  מוזר  פריט  לי  נראה  זה 

מכתב מאדידס
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שאלתי אותו אם הוא היה קצין SS בצבא הגרמני במלחמת 
ושזו  “לא”,  תהיה  מאד שהתשובה  וקיוויתי  השנייה,  העולם 

סתם מזכרת מהמלחמה.   

הוא הודה שהיה קצין SS, אך הצדיק את עצמו כשאמר 
“לחמתי נגד הגרמנים, לא היהודים”. משום מה הוא ראה בזה 

מעין הצדקה.

לא יכולתי שלא לפלוט, “הגרמנים לחמו רק נגד הגרמנים, 
נכון?”

הלכנו  יותר.  זה  לנושא  חזרנו  לא  השיחה.  נגמרה  בזאת 
אדידס,  של  הראשי  המהנדס  עם  צוהריים  ארוחת  לאכול 
לנעליים  בקשר  רעיונות  הרבה  על  דיברנו  פוגלר.  מיסטר 
שמיועדות לאזורים ותפקידים שונים, כמו עובדי בניין, פרסונל 
בנעלי  להתרכז  החלטנו  לבסוף  ספורטאים.  וכמובן  רפואי, 
ספורט במחקר הבא שלנו. הם רצו למדוד את הכוחות בתוך 

הנעל וכיצד הגוף מגיב לנעלי הספורט.

זמן קצר לאחר שחזרתי מגרמניה, קיבלתי מכתב ממיסטר 
דסלר בו הוא מודה לי על הזמן שהקדשתי להם. חשובה יותר 
הייתה ההצעה של אדידס שנעבוד ביחד תוך שימוש בניתוח 

ביומכני של הנעליים שלהם.
הקשרים שלנו עם אדידס התחילו בשורה של מחקרים על 
נעליים וספורטאים, וכן על נעליים ואנשים שאינם ספורטאים. 
היו לנו מצלמות מתאימות כדי למדוד ולנתח תנועת גוף עם 
תנופה,  תאוצה,  מהירות,  כמו:  שלהם,  הקינטיים  המרכיבים 
יחסי גומלין בין תנועת הרגליים והזרועות, ומדדים ביומכניים 

אחרים. 
הכוחות  את  למדוד  מכניים  מנגנונים  לנו  היו  לא  אבל 
לוחות  כוח.  ללוחות  נזקקנו  כך  לשם  הנעל.  בתוך  שפועלים 
כיוונים  בשלושה  הכוחות  את  שמודדים  אביזרים  הם  אלה 
מדידת  ידי  על  בקרקע.  נוגעת  הרגל  כאשר  לזה  זה  אנכיים 
על  מושג  לנו  יש  יחפים,  רצים  ידי  על  המופעלים  הכוחות 
מאפייניי בולמי הזעזועים של הרץ או הרצה. אם מוסיפים את 

נעלי אדידס. היינו מעורבים בעיצוב שלהן.
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על  וחוזרים  שלהם  הפנים  שטח  צורת  את  ומשנים  הלוחות 
הריצה - מקבלים מושג על השינויים שצריך לבצע, אם בכלל 
צריך, במאפייניי בולמי הזעזועים. לבסוף, על ידי נעילת נעליים 

שונות, נוכל להעריך את התאמת הנעל לרץ.   
מטרה אחת הייתה לפתח נעל עם בולמי הזעזועים הנכונים. 
רצינו לתכנן נעל שבולמת כוחות התנגשות בזמן ריצה, אבל 
כאשר הרץ מעביר משקל קדימה אל הבהונות, הנעל מחזירה 
אנרגיה לרץ בפעולה חוזרת, כמו ריבאונד בכדורסל. הרעיון 

שלי היה - מלבד להחזיר אנרגיה לרץ - גם למנוע פציעה. 
רצינו  לספורטאים,  מיועדות  היו  שלא  רגילות,  בנעליים 
לקבוע את הדרישות הנפרדות לכל משימה ובהתאם לכך – 
היה המשך טבעי של המחקר  זו  לה.  נעל שמתאימה  לתכנן 
המיוחדות  לתכונות  בקשר  התקנים  מכון  עבור  שעשינו 

הנדרשות מהנעליים של עובדי המסעדות. 
לכן, אחת הרכישות הראשונות שהיה עלינו לבצע הייתה 
של לוחות כוח. באותו זמן היו לוחות כאלה מיוצרים רק על 
היו  שלהם  הלוחות  קיסלר.  בשם  אחת  שוויצרית  חברה  ידי 
מתח  יצירת  שפירושו  פיאזואלקטרי,  עקרון  על  מבוססים 
ארבעה  היו  לוח  לכל  מכני.  לחץ  ידי  על  בגבישים  חשמלי 

שלהם  התוצאות  הפינות.  בארבע  ממוקמים  שהיו  דיסקים 
היו מרשימות. רכשנו שני לוחות כאלה במחיר המדהים של 

30,000 דולר. )172,000 דולר במחירים של היום(. 

המשימה הבאה הייתה לבנות מנגנון שמשלב את הנעליים 
בלוחות ולראות איך החומר מגיב. המכשיר הזה עשה שימוש 
היה  ולא  מאחר  מחשב.  ידי  על  ונשלט  הידראולי  בצילינדר 
מכשיר כזה בעולם, היה עלינו להמציאו. המכשיר הזה אפשר 
לנו לבחון את השפעת הפעלת כוחות על חומרים. הוא היה 
ייחודי, כי יתר המכשירים שבחנו חוזק חומרים והשפעת כוחות 
עליהם בדקו רק את העמידות שלהם למתיחה. זה לא התאים 
בזמן  הנעל  לתוך  הרגל  את  דחפו  הרצים  כי  שלנו,  לצרכים 
ריצה. בנוסף, אפשר לנו המחשב לשנות את עוצמת הכוחות 
שהופעלו, ולעשות הדמיה של כוח שמופעל על ידי אדם רץ.   

אחד  בכל  השריר  תגובת  את  למדוד  עלינו  היה  בנוסף, 
מהשלבים של צעדי הריצה במשך הפעולות השונות. הערכת 
הפעילות החשמלית של השריר במשך תנועה הצריכה שימוש 
האלקטרומיוגרפיים  האותות  את  שמדד  מיוחד  במכשיר 
שרירים  קבוצות  על  הונחו  קטנות  אלקטרודות   .)EMG(
כדי פעילויות כמו  נרשמה תוך  והפעילות החשמלית  שונות, 
הליכה, ריצה או ריצה קלה. אפשר היה להתאים את הפעילות 
הביומכניים  ולמדדים  הכוח  לוח  של  לתוצאות  החשמלית 

הקינטיים. 

ניתוח של ספורטאי אולימפי מבצע הדיפת כדור 
ברזל על ידי שימוש בשלשה לוחות כוח

לוח כוח והמכשיר שרושם את התוצאות שלו.
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  EMGהשתמשנו במצלמות, ניתוח ביומכני, לוחות כוח ו 
. כך יכולנו למדוד מה עושה הגוף האנושי בתוך ומחוץ לנעל 
בזמן ריצה. השווינו בין לוחות הכוח לפעולה שנמדדה. לכל 
הלוחות.  מיקום  צריכים לשנות את  היינו  פעולה ספורטיבית 

היה הבדל בין ריצה להדיפת כדור ברזל, למשל.

 ב1972 עדין לא חשבו על התאמת הנעל לאופי הפעולה 
של הספורטאי. היינו מודעים לכך שישנם הבדלים בין מרכיבי 
והליכה.  במדידות שלנו, מצאנו שהרבה  ריצה  הצעדים של 
רצים נחתו קודם כל על העקב ואז התגלגלו הלאה. זה שונה 
מאד מהליכה. רצים מפעילים כוח שגדול פי שלוש ממשקלם 
כאשר הם נוחתים על הקרקע. זה יוצר גל זעזוע מהעקב אל 
רגילה  בנעל  העקב  השדרה.  לחוט  ומשם  הירך  אל  הברך, 

יכול אולי להתאים להליכה, אבל לא למאמץ ולמשא הכבד 
שמופעל עליו בזמן ריצה. שלא לדבר על ריצה מהירה ממש, 

על ספרינט.  
חלק מהרצים נוחתים על כל הרגל, והקשת של כף הרגל 
את  מחקים  אחרים  הגוף.  של  המשקל  בעול  הנושאת  היא 
ומתגלגלים  האצבעות  על  ונוחתים  המהירים  הרצים  פעולת 
עם  למגע  העקב  את  מביאים  לא  רובם  העקב.  עד  לאחור 
התגלגלות  העקב,  על  נחיתה  היא  שלישית  טכניקה  הקרקע. 
לכיוון השפה החיצונית של כף הרגל לפני נחיתה על כל הכף, 

ואז דחיפה להמשך הריצה באמצעות הבהונות.
בקרקע  המכה  את  לבלום  שצריך  היא  המוצא  נקודת 
שעוצמתה יכולה להיות, כאמור, פי שלש ממשקל הגוף, עדיף 

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

הטראומה של הנחיתה.  

בדקנו את ההבדלים הביומכניים בין הליכה לריצה. דרך 
אחת להבדיל ביניהן היא לבדוק את שלב התנועה באוויר של 
כל אחת מהן. בריצה יש תנועה כפולה של הרגליים, כלומר 
הרגל  ואז  בקרקע,  נוגעת  הרגל  כף  קדימה,  נעה  אחת  רגל 
באוויר  לגמרי  להיות  הגוף  יכול  בריצה  קדימה.  נעה  השנייה 

למשך תקופה מסוימת.

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

תנועות שריר פוזיטיביות.
בריצה, אפילו בריצה קלה במהירות 7 קמ”ש, מעורבת 
ריצה  של  הביומכניקה  עבור  אחרת.  לגמרי  הנעה  פעולת 
האנלוגיה היא לא של תנועה סימטרית של ביצה שמתגלגלת 
קצה אחר קצה, אלא של כדור מנתר. בריצה כף הרגל נוגעת 
לראשונה בקרקע, השלב הבא הוא שלב התמיכה האמצעית, 
ולבסוף נדחפת כף הרגל קדימה. בריצה על הרגל לפעול בצורה 
אקטיבית כדי למנוע ממפרקי הקרסול, הברך והירך להתקפל 

כתוצאה מהמשקל של חלק הגוף העליון ושל הכוח שנוצר. 
בנוסף לכך, מצאנו ששריר משמר את האנרגיה כמו כדור 
של  לדינמיות  תורמת  הגמישות  אותו.  שמקפיצים  אלסטי 
עליה.  שקופץ  במתעמל  תומכת  שהטרמפולינה  כמו  הריצה 
אפשר להשוות את שימור האנרגיה של השריר גם להקפצת 
כדורסל, בה השחקן משלב את הכוח שמיוצר על ידי היד עם 
האלסטיות של הכדור המנתר. כדור מנופח היטב יקפוץ גבוה 
מתרחשת  דומה  תגובה  במלואו.  מנופח  שאינו  מכדור  יותר 
יכול  אנרגיה  כמה  קובעת  השריר  התאמת  כי  האדם,  בגוף 

השריר להחזיר.

המצאת נעלי האוויר
http://arielnet.com/ref/go/1115

בוחן חומרים, הבודק את תגובת החומרים מהם 
עשויה הנעל לכוחות המופעלים מבחוץ ומבפנים.

http://arielnet.com/ref/go/1115
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כמה  נמשך  נעליים  לתכנון  בקשר   CBA של  המחקר 
שנים. למדנו כל מה שאפשר על כף הרגל כיחידה אנטומית 
לתכנן  עלינו  היה  הגוף.  חלקי  יתר  עם  שלה  הגומלין  ויחסי 
ולבנות מתקן מיוחד על מנת למדוד את הכוחות שמשפיעים 
רגל  היה  שפיתחנו  נוסף  מתקן  קודם.  שסופר  כפי  הנעל,  על 
מכנית שנשלטת על ידי מחשב. הרגל המכנית תוכננה לבצע 
לאחר  קבענו  אותן  מסוימות,  נקודות  על  לחץ  של  הדמיה 

מדידות קינטיות ביומכניות במהלך ריצה או הליכה. 

ניסוי שיכול באמצעות  כפי שנזכר קודם, המצאנו מתקן 
בנעל.  על חלקים מסוימים  דרגות לחץ שונות  ליישם  מחשב 
ומאפייני  הכוח  את  לקבוע  הייתה  הזה  המתקן  של  מטרתו 
 – זה  כל  הנעל.  עשויה  הייתה  ממנו  החומר  של  התגובה 
בחלקים שונים של הנעל וכתגובה למגוון רחב של משכי זמן 

וכיוונים של כוחות.

המופעל  הכוח  את  להכפיל  המכשיר  את  לתכנת  אפשר 
של  שונים  סוגים  כדי  תוך  מפעילה  שהרגל  הזמן  משך  ואת 
הליכה או ריצה. זה היה המכשיר היחידי בעולם שיכול היה 

למדוד זאת.

לאחר מחקר ממושך על תנועות ההליכה והריצה סיפקנו 
לאדידס את הידע שהם דרשו, וכן נתנו להם עצות רבות בקשר 
לתכנון מחדש של נעלי הספורט שלהם. רבות מהעצות שלנו 
יושמו בדגמים חדשים של נעלים שאדידס יצרו עוד שנים אחר 

כך.    

ב 1975, היה כנס של החברה הבינלאומית לביומכניקה 
בנושא  מחקר  על  שם  לדבר  הוזמנתי  פינלנד.  ביאבאסקולה, 

מידע  לחשוף  לא  להיזהר  צריך  הייתי  ספורט”.  נעלי  “תכנון 
חסוי, אלא להתרכז בשיטות העבודה והמחקר בהן השתמשנו 

כדי לתכנן נעלי ספורט.  
ההרצאה הייתה מאד יעילה ואפשרה לחברת הביומכניקה 
שיצרנו.  והדינמיים  המלהיבים  מהתכנונים  כמה  להציג  שלנו 
המחקר שלנו למען חברת אדידס העניק לנו את הידע והציוד 

שאף חברה אחרת או אדם אחר לא היו יכולים להשיג. 
אדם אחד שנודע לו על המחקר שעשינו לאדידס ושמע 
ארגנטינאי  מולר,  רוברטו  היה  בפינלנד  בכנס  הרצאתי  את 
זמן קצר אחרי שחזרתי  יורק. קיבלתי ממנו טלפון  שגר בניו 
ועל  טכניקות המחקר שלנו  על  מולר שאל  מיסטר  מפינלנד. 
מה שעשינו בתחום נעלי הספורט. אמרתי לו שהמחקר שלנו 
ואיננו  בלבד,  הלקוח  של  לעיניו  ומיועד  לחלוטין  חסוי  היה 
מתכוונים לשתף אותו במידע. הוא היה רגוע למדי כששמע 
את הצהרתי, ושאל אם נוכל להיפגש ולדון בנושאים רלוונטיים 
אחרים.  לקוחות  של  באינטרסים  יפגע  שהדבר  בלי  בשבילו, 
כמובן שהסכמתי וקבענו להיפגש במעבדה שלנו במסצ’וסטס.
לבוש  היה  הוא  במשרדי.  הופיע  הוא  כך  אחר  קצר  זמן 
דיפלומט דרום אמריקאי  היו כשל  ונימוסיו  בצורה אלגנטית 
או כאיש עסקים מצליח. הוא הציג את עצמו במבטא כבד )לי 
אין זכות לדבר על מבטא!(. באותו זמן היו לנו כמה ישראלים 
מהם  אחד  פרויקטים.  כמה  על   CBA ב  עבורנו  שעבדו 
כזכור,  מינכן  באולימפיאדת  הייתי  איתו  מלמד,  אברהם  היה 
באוניברסיטת  שלישי  לתואר  שלי  סטודנט  היה  הוא  ועכשיו 
במחלקת  אחר שעבד  ישראלי  היה  ברון  רוברט  מסצ’וסטס. 

מדעי המחשב.

רוברטו מולר
http://arielnet.com/ref/go/1116

רוברטו מולר, פוני אינטרנשיונל
http://arielnet.com/ref/go/1117

http://arielnet.com/ref/go/1116
http://arielnet.com/ref/go/1117
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על  ודיברנו  הכינוסים  בחדר  ישבנו  ואנוכי  מולר  מיסטר 
פרויקטים עתידיים עבור חברת הנעליים שלו. למעשה, הוא 
אמר לי שהוא רוצה לבנות קו יצור חדש בחברה שלו, פוני. 
נאצי  של  בן  שהוא  רושם  לי  היה  אבל  בעיני,  חן  מצא  הוא 
השנייה  העולם  מלחמת  אחרי  לארגנטינה  שברח  לשעבר 
כדי להימלט ממשפט בנות הברית. באחת מהפסקות הקפה 
מלמלתי לאברהם ורוברט בעברית: “מולר הזה הוא בטח בן 
של נאצי. הרי הרבה מולרים ברחו מגרמניה לארגנטינה אחרי 
הוא  מה  משנה  “לא  בעברית,  עדין  המשכתי,  המלחמה”. 

רוצה, אני עומד לחייב אותו פי שלש יותר מכל לקוח אחר, כי 
יש לו רקע נאצי”.    

אחרי הפסקת הקפה פנינו לדון שנית בעסקים עם חברת 
פוני של מיסטר מולר. אחר כך הגיע הזמן לארוחת צוהריים. 
נסעתי עם מיסטר מולר בפולקסוואגן שלי לאחת המסעדות 
המקומיות. הוא ישב לידי ומאחור ישבו שניים מחברי הצוות 
שלי. פתאום הוא פנה אלי בעברית מושלמת ושאל, “אז איך 

הולך?”    
בעבר כבר קרה לי לא פעם שדיברתי עם מישהו בעברית 
וחשבתי שאני מדבר אנגלית. אבל אף פעם לא קרה שמישהו 
הסתכלתי  עברית.  מדבר  שהוא  וחשבתי  אנגלית  איתי  דיבר 
ונוכחתי לדעת שהשאלה הזאת הגיעה ממיסטר מולר,  סביב 
האורח הארגנטינאי הנאצי שלנו. פניתי אליו ושאלתי, “האם 

זה עתה דיברתי אלי בעברית?”
הוא ענה בעברית, “כן. למעשה עשיתי שלש שנים צבא 

בארץ”.  
“אתה יהודי?” שאלתי בתדהמה.

“כמובן” הוא ענה, בעברית כמובן. אין צורך לומר שהייתי 
מאד נבוך. שאלתי אותו אם הוא שמע מה שאמרתי לאברהם 

ורוברטו במשרד. “כמובן”, הוא ענה. שוב בעברית.

מכתבים מחברת הנעלים פוני

עם רוברטו מולר, פוני אינטרנשליונל.
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של  ובשמים  בעצים  המכונית  חלון  דרך  הסתכלתי 
יש לי כישרון להרוס הזדמנות עסקית  אמהרסט, חושב איך 

מבטיחה. “אז מה עכשיו?” שאלתי אותו.

“מרגע זה אני מבין שנעשה עסקים מצוינים ביחד ונהיה 
חברים טובים. כל זה בגלל הרקע שלך, הידע, המומחיות שלך 
בביומכניקה והגישה הקרבית שלך! בבקשה תקרא לי רוברטו 
ועבדנו  טובים  חברים  נהינו  צדק.  הוא  מולר”.  מיסטר  ולא 

ביחד עוד שנים רבות.

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

שירותיו המשפטיים בהעברת הבעלות על החברה לידיו.   

למרות שהחברה יצאה באותו זמן מהעסקים, ומצבה היה 
בכי רע, הצליח מיסטר סנטר להחזיר לה את הסכם הבלעדיות 
שנים,  באותן  מקוריאה.  הנעליים  כל  יבוא  על  לה  שהיה 
מיוצרות  הנעליים  כל  כמעט  היו  השבעים,  שנות  בראשית 
בקוריאה, כך שזה היה צעד יוצא מן הכלל עבור מיסטר סנטר. 

הוא השקיע בכמה חברות נעלים, כולל חברת פוני, וכן מכר 
לחברות נוספות רישיונות לייבא נעלים מקוריאה.    

רוברטו  סנטר,  מיסטר  עם  להיפגש  כדי  יורק  לניו  נסעתי 
וצוות המהנדסים שלהם. הכל הלך כשורה וסיכמנו על פרויקט 
בין החברות  וחזקים  גומלין טובים  יחסי  היו  פוני.  נעלי  עבור 
שלנו וזה נמשך שנים. פיתחנו את הנעליים הכי פונקציונליות 
בעולם עבורם. גם לפי המושגים של היום, היה תכנון הנעליים 

שלנו מושלם.

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

אלה.

עשור,  כמעט  נמשכו   CUTC ו  פוני  עבור  המחקרים 
 CBA ל  נמסרו  נעליים  זוגות  אלפי   .1984 עד  מ1975 
במשחקים  במעבדה,  נבדקו  נתונים  קבצי  מאות  לבדיקה. 
עצום  בנק  היה   CBA ל  ארציות.  ובתחרויות  האולימפיים 
של נתוני ביצועים של ספורטאים ושל הנתונים הדרושים כדי 

לייצר את הנעליים הטובות בעולם.

מאמר שפורסם בכתב העת הקנדי
http://arielnet.com/ref/go/1118

http://arielnet.com/ref/go/1118
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עוד  עבורה  לבצע   CBA מ  ביקשה   CITC  1981 ב 
בינתיים,  בייסבול.  ונעלי  נעלי הליכה  רצו שנייצר  מחקר. הם 
קיבלה CBA תמלוגים על כל נעל שיוצרה על ידי פוני וחברות 
אחרות הקשורות אליה. לפי החוזה  קיבלנו 10 סנט על כל 

נעל שיוצרה ב CITC בהסתמך על המחקרים שלנו.    

המקור  עדין  היו  קוריאה  תוצרת  נעליים  המזל,  למרבה 
ארה”ב.  של  המאסיבי  בשוק  לפחות  ספורט,  לנעלי  העיקרי 
תגמולים  קיבלנו  שלא  כך  מאירופה,  יובאו  ופומה  אדידס 
מחברות אלה. אבל המוצרים של שתי חברות אלו היו יקרים 

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

ההתנהלות שלנו. 

גם  שלנו  המחקרים  תרמו  הכספי,  מצבנו  משיפור  חוץ 
 CITC למוניטין שצברנו בכתבי עת מובילים בתחום. פוני ו

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

http://arielnet.com/ref/go/1120


177  לר פי  רות ללרלר רארת י  ר9 קרפ

אישרו כל מאמר שכתבנו, והם התקשרו ישירות לכתבי העת 
והציעו להם לפרסם את המאמרים שלנו, כי לדבריהם הם היו 
מתאימים בדיוק לתחום העניין של הקוראים שלהם. זו הייתה 

שיטת שיווק טובה לפוני.
אחד מכתבי העת היה כתב עת קנדי לנעליים. שם המאמר 

היה “נעליים ממוחשבות”, והוא התחיל בהצהרה זו:
איך בתודעה של האדם נכנס תחום התכנון והעיצוב של 
על  מבוסס  אבל  בדיוני,  במדע  שגובל  למשהו  ספורט  נעלי 

עובדות מדעיות אמיתיות.  
העבודה עם פוני העניקה לנו גישה לספורטאים מפורסמים 
ועבדנו איתם על כישורי הביצועים שלהם, יחד עם המאמצים 
גדול  חלק  בותר.  הטובות  הנעליים  את  להם  וליצר  לתכנן 
מהנעליים שיצרנו עזרו לספורטאים להגיע לשיאי עולם. אני 

אזכיר כמה מהם.
הדיסקוס  מזורקי  אחד  ווילקינס  מאק  היה  זמן  באותו 
הטובים ביותר בארה”ב. נסענו לכמה תחרויות כדי לצלם את 
וניתוחם,  הנתונים  עיבוד  לאחר  אמת.  בזמן  שלו  הביצועים 
הזמנו את מאק להיפגש איתנו במעבדה. כאן ביקשנו ממנו 
את  מודדים  כשאנחנו  הדיסקוס  זריקת  פעולות  על  שיחזור 
הביצועים שלו באמצעות שני לוחות כוח, EMG, וחישובים 
קינטיים. זה היה תהליך מעבדתי ארוך אבל הכרחי אם אנחנו 

רוצים לתכנן למאק נעליים שיתאימו לביצועיו.
בזריקת דיסקוס הספורטאי מסובב את גופו ביותר מ 360 
מעלות. זה אומר שעוצמת החיכוך ברגל המסתובבת, במקרה 
זו רגל שמאל, צריכה להיות מינימלית. אבל ממש  של מאק 
לפני שחרור הדיסקוס מהיד, אסור שהספורטאי יחליק קדימה 
תגרום  ביותר,  הקטנה  ולו  נעל,  של  החלקה  כל  אחורה.  או 
הכוח  כל  ילך  אנרגיה,  איבוד  יהיה  לא  אם  אנרגיה.  לאובדן 

לדיסקוס. זה יגרום כמובן לזריקה רחוקה יותר.
לאור זה תיכננו נעל שתגרום לתנועה קטנה ככל האפשר 
של הרגל קדימה ואחורה, אבל לא תמנע או תאט את תנועת 
הסיבוב. בחינה זהירה של הנעל הניבה יצירת גומות זעירות על 
הסוליה. הן יצרו חיכוך מינימלי בזמן סיבוב אך מנעו החלקה 
להגיע  למאק  תרמו  אלה  נעליים  ואחורה.  קדימה  בתנועה 

לשיא עולמי בזריקת דיסקוס.
נעל אחרת שתיכננו לפוני הייתה נעל לאצנים )ספרינטרים(. 
לסוליה של הנעל זו היה טריז, שגרם לעקב להיות מורם. זה 

נעליים עם סוליית גומות

נעלי אצנים שמשפרות את מהירות הריצה

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

זעזועים לא הייתה נחוצה.    

לנו הרבה תגליות לא  פוני היו  במשך שנות המחקר עם 
צפויות בקשר לנעליים, למשל:

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

של 300 מילישניות. באותו זמן היו נעליים כאלה חוקיות. 

לענפי ספורט בהם נדרשו בליטות, השתמשנו בטכניקה 
האופטימליים.  במקומות  הבליטות  עם  נעליים  ליצור  שלנו 
ענפי ספורט כאלה היו קפיצה לגובה, קפיצה למרחק, בייסבול 

וגולף. 

”The Runner“ נעל העתיד, מאמר שהתפרסם בכתב העת
http://arielnet.com/ref/go/1119
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אצנים לא זקוקים לזיזים, )או “מסמרים” בנעליים(.   .1
הדרישה לבולמי זעזועים היא מינימלית כי תנועת הגוף היא 
על  הנחיתה  פעולת  את  ביעילות  וממזערת  ביותר  נמרצת 
את  שתגביר  כך  מעוצבת  להיות  צריכה  הסוליה  הקרקע. 

הדחיפה.

ארוכים  למרחקים  הרץ  של  יחסית  האיטי  הצעד   .2
והמספר הרב של מגעי הרגל בקרקע גורמים לחיכוך ולבולמי 
שגמישות  ממליצים  אנחנו  ביותר.  חשובים  להיות  הזעזועים 
הסוליה תאפשר תנועה של קימור חלק כאשר העקב נע כלפי 

מעלה.

רצים  נעליים של  לנעול את אותן  צריכים  רצי שטח   .3
למרחקים ארוכים, עם שתי תוספות. בגלל האפשרות לדרוך 
על בליטות כמו אבנים למשל, על הסוליה לכלול יותר רכסים 
המעמסה  לרוב  גורמת  בעליה  ריצה  העומס.  את  לחלק  כדי 
ליפול על כרית כף הרגל. לכן על הסוליה להכיל יותר בולמי 

זעזועים באזור זה.   

על  ראשון  העקב  נוחת  אולימפיים  הלכים  אצל   .4
השנייה  כשהרגל  קורה  זה  כל  באוויר.  והבהונות  הקרקע, 
מתרוממת מהקרקע. אין מצב ששתי הרגליים באוויר. התנועה 
להיות  צריכה  הפנימית  הסוליה  אופקית.  לגמרי  כמעט  היא 
רכה כדי לאפשר מעבר חלק אל הבהונות. החלק העליון חייב 
להיות מאד גמיש כדי להתאים לנחיתה של הקשת האורכית 

והאלכסונית. הנעל צריכה להיות מותאמת בצורתה לעצמות 
כרית כף הרגל ולעקב מבלי ליצור לחץ על גיד אכילס.     

בנוסף, שינוי משמעותי שצריך להתחשב בו עבור כל נעלי 
האתלטיקה היה ההטמעה של עקב גבוה.

והעקב  הסוליה  גודל  את  צמצמו  היצרנים  שרוב  נראה 
לצמצם  אפשר  אי  אבל,  הנעל.  משקל  את  להפחית  במטרה 
את שטח הסוליה אם אין חלופה מתאימה לבלימת זעזועים. 

מערכת APAS בפעולה
http://arielnet.com/ref/go/1177

נעלי האוויר של אריאל, 1974מיקום מיטבי של הבליטות
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נעל העתיד
http://arielnet.com/ref/go/1122

בזמן המרוץ עצמו או התחרות עדיף באמת להשתמש בנעל 
קלת משקל. 

שרץ  הממוצע  לאדם  או  האימונים  בזמן  לספורטאי 
עבור  הכרחית.  אינה  הנעל  משקל  הפחתת  בריאותו,  למען 
עבור  זעזועים.  מפני  להגן  אמור  הנעל  משקל  הספורטאים, 
אלה הרצים רק בסופי שבוע, הנעל אמורה לתמוך ברגל כדי 
להגן על מערכת השלד. אחרי הכל, רוב האנשים רצים על מנת 
לשרוף קלוריות. למטרה זו נעל כבדה עדיפה על פני נעל קלה. 

זה הגיון ביומכני ישר.

גורם נוסף שיש להתחשב בו בנעלי ריצה הוא שהעקב של 
בנוסף,  נמוך מהעקב של הרץ למרחקים.  להיות  האצן צריך 

ומחודד  הנעל,  החיצוני של  להיות מעוגל בחלק  צריך  העקב 
וקצת מוגבה בצד הפנימי.

המיטבית  הנעל  את  עיצבנו  אלה  מחקרים  על  בהתבסס 
להרבה ענפי ספורט. רעיון נוסף שהיה לי עזר לפוני להתאים 
את הנעליים למגוון משתנים וסגנונות. אנשים שונים מאד זה 
מזה בגובה, משקל וגודל הרגל. למעשה מצאתי גם הבדלים 
קטנים בין רגל ימין ושמאל, לפעמים. איך אפשר להתגבר על 

הבדלים אלה?
התשובה שלי הייתה “אוויר”. הרעיון בא מהגודל השונה 

של הצמיגים שמתאימים לסוגים שונים של כלי רכב. 
בהתבסס על כל המחקרים שערכתי במשך שנים, הובהר 
לי שספורטאים צריכים נעלי אוויר. נעל שיכולה להתאים את 
מצוינת  בחירה  תהיה  פעולות  במגוון  ולמשקל  לכוח  עצמה 
לאדם שנועל אותה וכן לחברה שמייצרת אותה. בנוסף לכך, 
אוויר יכול לספק את ההתאמה הנדרשת בגודל ובצורה. נעלי 
אוויר יכולות להפחית את מספר הגדלים של הנעליים, ולכן גם 

להקטין את המחיר של ייצור הנעליים ולמנוע עודפים.
אוויר  נעלי  אפשרות  על  חשבתי   70 ה  שנות  בראשית 
ברינק,  להנס  הרעיון  את  הצעתי  זעזועים.  לבלום  במטרה 
מיסטר פוגלר ואדי דסלר מאדידס באחד הדיונים הראשונים 
שלנו. אדידס יצרו נעל עם בועות אוויר בתוך הסוליה, האדידס 
72, שהייתה נעל הריצה המוצלחת ביותר בעולם באותו זמן. 
אבל אלה היו בועות אוויר מקריות ולא עוצבו על ידי תכנון 
מדעי כדי לשפר את בלימת הזעזועים.  אדידס לא קיבלו את 
הרעיון של נעלי אוויר תוך שימוש בתהליך הדיאגנוזי שלי כי 

זה היה יקר מדי והתבטא אחר כך במחיר המכירה.
מיד לאחר מכן הייתי היועץ של נעלי טייגר, שהייתה אחת 
פני. הצגתי בפניהם את הרעיון  מהחברות של CITC, כמו 
אדידס.  בפני  אותו  הצגתי  בה  דרך  באותה  אוויר,  נעלי  של 
טייגר נטו לקבל את זה יותר מאדידס. כדי לבדוק את הרעיון 
הכנו כרית מתנפחת זהה לחלק הפנימי של הסוליה שיכולה 
הכרית  הספורטאי.  של  הספציפי  לצורך  בהתאם  להתנפח 
הייתה בנויה עם שסתומים שיכלו להעביר אוויר מאזור אחד 
ואז  הרגל  בנחיתת  יתמוך  העקב  באזור  אוויר  למשל,  לאחר. 
השסתום יאפשר לאוויר לזרום לחלק הקדמי ולאזור האצבעות 
כדי לאפשר ניתור לצעד הבא. זרימה זו של אוויר דרך שסתום 
חד כיווני מאפשר פעולה דינמית של תנועת הספורטאי, יותר 

http://arielnet.com/ref/go/1122
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הרבה  הכנו  במקומם.  קבועים  אוויר  כיסי  או  רכסים  מאשר 
אבטיפוסים בהתאם למקום ברגל עליו נוחת הספורטאי. חלק 
או  הרגל  כף  כרית  על  וחלק  העקב  על  נפלו  מהספורטאים 
ביותר לכרית  ניסינו לקבוע את המקום המתאים  האצבעות. 
ניסינו  ואז  הריצה של הספורטאים.  לתנועת  האוויר בהתאם 
לבחון את תגובת כרית האוויר בתןך הנעל כשאנו משתמשים 
הכוח.  לוח  על  ההידראולי  המבחן  ובמכשיר  המכנית  ברגל 
לענפים שונים היינו צריכים להשתמש במרקמים שונים. אחרי 
בתוך  נבנתה  הכרית  והשסתום,  האוויר  כרית  את  שמיקמנו 
הסוליה. לכל נעל היה שסתום חיצוני לשחרר אוויר או לנפחו 
כפי שנדרש על ידי הספורטאי. זה מאפשר התאמה של הנעל 
לספורטאי, לענף הספורט ולגודל. זה גם מוריד את הצורך בכל 
כך הרבה גדלים שונים של נעליים. מלבד זאת – זה מאפשר 

להתאים את הנעל לכל רגל.

הייתה  נייק  שחברת  לפני  הרבה  טייגר  נעלי  עם  עבדתי 
בילי  היה  נוסף  יועץ  היחידי שלהם.  היועץ  הייתי  לא  קיימת. 
בווארמן מאורגון. לבסוף הוא עזב אותם וייסד את חברת נייק. 
מאוחר יותר הצטרף אליו פיל נייט והחברה החלה להמריא. 

על  צחקו  אנשים  הרבה  בעיתונים  הופיע  המידע  כאשר 
זה אומר  הרעיון. שאלו אותי לעיתים קרובות, “גדעון, האם 
שעליי לקנות שלוש נעליים, למקרה שלאחת מהן ייצא האוויר 
והיא תהיה שטוחה פתאום? או האם עלי לרוץ עם משאבה 
את  פרסמו  אילוסטרייטד  ספורט  אוויר?”  לנפח  כדי  צמודה 

הקריקטורה שמופעה בהמשך. 

 The    אבל הוצאות אחרות חשבו שזה רעיון טוב. למשל
 .Runner

מפעל עצמאי היה מעוניין לייצר את נעלי האוויר בשבילי.

בתוך  בנויה  שהייתה  מיוחדת  אוויר  כרית  הייתה  לנעל 
הסוליה, ואיפשרה לנפח אוויר או להוציאו דרך שסתום בחלק 
אדיר.  נעל  ועיצוב  פנטסטי  רעיון  היה  זה  הנעל.  של  האחורי 
בכל זאת, עלות הייצור הייתה חריגה ביחס לנעל ללא אוויר. 
נעלי  לייצר  שהסכים  נעליים  יצרן  מצאנו  לא  השנים  במשך 
כמו  גוועה,  בעולם  הטובה  הספורט  נעל  אז,  כאלה.  אוויר 
אני  הכדאיות.  מזבח  על  הכל  נמוגו.  טובים  רעיונות  שהרבה 
עדין חולם שבעתיד תהיה חברה ליצור נעליים שתרצה להרים 

את הכפפה ולייצר נעליים כאלה.

הנעליים המתנפחות כפי שהופיעו ב”ספורט אילוסטרייטד”.

יצור נעליים ממוחשב
http://arielnet.com/ref/go/1123
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בעולם.  להתפשט  שלנו  המוניטין  התחיל  זמן  באותו 
ליצור  רבות  חברות  אלינו  פנו  לצלצל.  הפסיק  לא  הטלפון 
נעליים שביקשו את עזרתנו בתכנון. אחת מהן הייתה חברת 
נעלי  ולעצב  בראון מבוסטון, הם ביקשו שנעזור להם לתכנן 
אחיות. ידידנו מספלדינג ביקשו עזרה בתכנון נעליים רגילות, 
נעלי  בשיפור  עזרה  ביקשו  יונירויאל  חברת  הממוצע.  לאדם 

כדורסל, וד”ר שול חיפשו מחקר שיסייע בשיפור הסוליות. 
טלפון  שיחת  כשקיבלתי  הנעליים,  הפרויקטים  על  עבדנו 
בבית בשעת לילה מאוחרת. האיש בצד השני הזדהה בשמו 
אך הוא לא היה מוכר לי. הוא שאל שאלות רבות על ניתוח 
שלי.  הסטודנטים  אחד  שזה  חשבתי  השאלות  לפי  ביומכני. 
הבטחתי לו שלכל השאלות תהיינה תשובות עד סוף הסמסטר. 
הרגשתי  בשיחה.  שלי  לצד  והקשיבה  במטבח  הסתובבה  אן 
על  חזרתי  מדבר.  אני  מי  עם  לשאול  העזתי  ובסוף  מבולבל 
מהרדסקין”.  אלן  “ג’ורג’  תשמע,  שאן  כדי  רם  בקול  השם 
מאמן  היה  שהוא  ציינה  והיא  לרווחה,  נפערו  אן  של  עיניה 
הפוטבול הראשי. להגנתי אומר שאני נמשכתי יותר לכדורגל 
כמו שמשחקים בארץ, פחות לפוטבול אמריקאי. מעבר לכך, 
לא היה לי מושג על שמות, קבוצות ומאמנים. הגבתי לדבריו, 
הפילה  זו כמעט  תגובה  סוג של מאמן?”.  איזה  “האם אתה 
את אן לרצפה. היא הייתה אוהדת שרופה שלהם. אבל לא 
נראה שזה עשה אותו רושם על המאמן אלן. הוא ענה שהוא 
אכן המאמן הראשי והוא מזמין אותי לבקר במתקן האימונים 

  .DC שלהם בוושינגטון
אותנו  הסיע  העוזרים  אחד  לוושינגטון.  ואני,  אן  טסנו, 
מהמלון לפגישה. היה לנו דיון ממושך עם המאמן אלן  והוא 
היה נלהב לפרויקט שסיכמנו עליו בדבר ניתוח ביצועי השחקנים 
הפרויקט  לאמהרסט.  חזרנו  מכן  לאחר  בקבוצתו.  הבועטים 
היה קצר והשלמנו אותו מהר. שלחנו לו את התוצאות, והוא 
שלח לנו בחזרה צ’ק בתוספת מכתב מרגש, בו הביע תקווה 

להמשך שיתוף פעולה בעתיד. 

בנוסף לכל המחקרים שעסקו בנעליים, CBA משכה אליה 
פרויקטים נוספים. יום אחד קיבלתי טלפון ממאמן  ששאל מה 
היה  התברר שהוא  בייסבול.  כישורים של שחקני  על  דעתנו 
מצוות המאמנים ועבד על הזריקות והחבטות של שחקני קנזס 
באופן  צריכים  הבייסבול  שחובטי  האמין  הוא  רויאלס.  סיטי 
הצידה  ממבט  מסתכלים  הם  אליו  הכיוון  את  להחליף  קבוע 
למבט קדימה לפני שהכדור נזרק אליהם. יכולתו של החובט 
להחליף את כיוון מבטו, ויכולתו לפגוע בכדור, זה מה שיקבע 

גרסה מוקדמת של הנעל המתנפחת

עיצוב נעל
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בסופו של דבר את הצלחת החבטה שלו. למאמן הייתה סוללה 
של מבחנים שכל השחקנים נבחנו בהם ותרגלו במטרה לשפר 
את מיומנותם לפגוע בכדור. תכננו פרויקט מחקר לקבוע את 

הקואורדינציה בין הזורק והחובט.

בירד,  ודונג  בוסבי  כל בסטיב  קודם  זה התרכזנו  במחקר 
שהיו שניהם זורקים של הקנזס סיטי רויאלס. המטרה הייתה 
מקושת  וכדור  מהיר  כדור  בזריקת  התנועה  דגמי  את  לבחון 
ולהעריך את תגובת החובט לשתי צורות זריקה אלו. קבוצת 
נגד  שחקו  בו   1973 משנת  סרט  לנו  ארגנה  רויאלס    KC
יורק יאנקיז. תכננו שיטה מיוחדת של צילום תוך שימוש  ניו 
הזורק  את  לראות  יכולנו  זריקה  אירוע  שבכל  כך  במראות, 
והחובט באותו פריים. בצורה זו יכולנו להתאים את תנועותיו 

של הזורק לאלו של החובט. 

כפי שכבר הזכרנו, זה קרה לפני היות הצילום הדיגיטלי. 
חייב  אני  באמהרסט.  לעיבוד  הסרטים  את  ולקחנו  צילמנו 
עניין אותי.  גם לא  וזה  ניצח,  לי מושג מי  להודות שלא היה 
על  שלקחנו  התנועה  ניתוח  של  במשימה  רק  התמקדתי 
לשני  ביומכני  ניתוח  עשינו  כך  אחר  שבאו  בימים  עצמינו. 
הזורקים. במקביל התרכזנו גם בשני החובטים, לראות איך הם 

מסתכלים על הזורקים ומנסים לחבוט בכדור שנזרק אליהם.

התוצאות הראו שבוסבי הפגין שימוש נפלא במפרקי גופו. 
שחרור  לפני  ממש  פתאומי  באופן  שלו  והירך  השוק  האטת 
בוסבי השתמש בשריר  והיד.  הכדור תרמה למהירות הכדור 
באפקט  הקדמית  ברגלו  גם  כמו  הזריקה  במהלך  שלו  הברך 
מושלם. אבל הייתה לו נטייה לאבד את התנופה ממש לפני 

שחרור הכדור, כשזרק כדור מהיר. 

היותו  שלמרות  הראה  בירד  דונג  של  הביומכני  הניתוח 
יעיל מאד, הוא לא השתמש במפרקי גופו כמו שעשה בוסבי. 
הוא יצר את אותה האטה כמו קודמו, אבל עם פחות עוצמה. 
בירד לא היה פתאומי באותה מידה בשחרור הכדור וזה גרם 
להשתמש  הצליח  לא  הוא  בנוסף,  יעיל.  פחות  תנועה  לדגם 

כיאות בשרירי הברך שלו. 

יכולנו  שניהם  של  המרפק  פשיטת  עוצמת  בהשוואת    
לקבוע שבוסבי היה החזק בין השניים. על בירד היה לחזק את 
מפרקי פלג גופו העליון כדי להגביר את מהירות היד הזורקת 
שלו. רצף הזריקה של בוסבי היה כמעט מושלם. הוא השתמש 

ברגל הקדמית במלוא הפוטנציאל שלה. הוא היה חזק מבירד 
ב 25% בכוח ובכיוון הזריקה. בירד צריך היה לחזק את גופו. 

בכוח  תלויה  הזריקה של שניהם  קבענו שפעולת  בנוסף, 
ובעיתוי של מפרקי פלג הגוף התחתון. עם רגליים וגו חזקים, 
בפתאומיות  שתעצור  הקדמית  רגלו  את  לשתול  הזורק  יכול 
את התנועה של הגוף קדימה. הכוח יעבור ליד, למרפק ולכדור 
שגורמת  בקיר,  שמתנגשת  מכונית  כמו  במהירות.  שייזרק 
לנהג שאינו חגור להיזרק מבעד לשמשה הקדמית, כך בלימה 
לאנרגיה  מאפשרת  והגו  הרגליים  עם  הגוף  של  פתאומית 

לעבור אל הכדור. 

כעת השחקנים ומאמנם הבינו יותר על עצמם כשחקנים 
ועל המורכבות של הזריקה. בנוסף, למאמן יש יותר מידע כדי 
לעזור לחובט. כמו עם רוב הפרויקטים של CBA, נאסף יותר 

מידע מאשר מישהו דמיין שייאסף לפני שהמחקר החל.

המאמן ג’ורג’ אלן
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באותו זמן החליט אבי, משה, לטוס לאמריקה לבקר אותי. 
הוא תכנן לנחות ב JFK אחר צוהריים אחד באביב 1975. 
שליליים  רגשות  שלו.  הביקור  לקראת  מאד  עצבני  הייתי 
וחיוביים כאחד הלכו בתוכי מכות. מצד אחד, ציפיתי להראות 
ובחיי  בעסקים,  באקדמיה,  שלי  ההישגים  את  בגאווה  לו 
האישיים. למרות כל הישגיי, לא יכולתי להשתחרר מהצל של 
מה  בכל  שלו  והזלזול  שלו  ההתעללות  שלי,  הילדות  חוויות 
שאי פעם רציתי להשיג. בכל זאת, אן ואני התכוננו לביקורו 

בצורה הטובה ביותר שיכולנו.
הטרמינל  בתוך  שלי.  בפולקסוואגן  יורק  לניו  נסענו    
הנוסעים  יצאו  ממנה  הכניסה  בדלת  סבלנות  בחוסר  הבטתי 
שנחתו זה עתה, מסתכל על כל מי שעבר בה. לאחר הרבה 
זמן הופיע אבי סוף סוף בדלת. הוא נראה עייף וקודר אחרי 
בפני  התוודתה  אן  כך,  אחר  שעות  הרבה  הארוכה.  הטיסה 
ניגש לאיש הקטן שנפלט  לראות אותי  שהיא הופתעה מאד 
בקושי מאולם המכס, גורר אחריו מזוודה ענקית. ההנחה שלה 
הייתה שאני בטח רוצה לברר כמה נוסעים ממתינים עוד בתור 
אצל המוכסים. היא לא תיארה לעצמה שהגבר הגדול והשרירי 
שהיא מכירה יכול להיות קרובו של האיש הקטן והשביר עם 

המזוודה הגדולה. 
הצגתי את אן לאבי, והבנתי עד כמה שניהם מתרשמים 
לנו  היו  משם.  והלכנו  אבי  של  מזוודתו  את  לקחתי  מזו.  זה 
עוד ארבע שעות נסיעה כדי להגיע לאמהרסט, ולאבי זה בטח 
היה קשה במיוחד אחרי 14 שעות טיסה שעבר. אבי המסכן 

היה תשוש לגמרי. כמה ימים אחר כך למדתי שהוא ארז את 
 6 בלוד  התעופה  לשדה  והגיע  הטיסה,  לפני  חודש  המזוודה 
שלו  לאישיות  מתאים  היה  זה  ההמראה.  מועד  לפני  שעות 

להתכונן בקפדנות. 
לבסוף הגענו לרחוב שלנו. פילסנו את דרכינו בתוך הירוק 
חומים  כתמים  כמה  ועברנו  העצים  שעל  העלים  ניצני  של 
השלג  של  הקטנות  מהמטליות  יותר  הכביש  פני  על  שבלטו 
הנמס, ואבי שאל בקול מאד קטן, “ איפה בית העצים שלך?” 
הייתי מאד מבולבל למשמע השאלה, ועניתי, “איזה בית 

עצים?”
 Poole ההסבר שלו היה שמאחר ואני גר ברחוב הבריכה
Road, ופירוש הדבר לפי הבנתו היה שאני גר בתוך המים, 
המילים  יבש.  להישאר  כדי  עצים  על  להיות  חייב  ביתי  אז 
נעתקו מפי! פנינו לרחוב שמקיף את האגם והנה לפנינו הבית 
הקטן, החמוד והאדום שלי, בשולי גבעה קטנה, משקיף לאגם. 
למרות שאבי לא הזכיר זאת אף פעם שנית, אני בטוח שהוא 
נשם לרווחה כשנודע לו שלא יצטרך לטפס בסולם כדי להגיע 

אלי הביתה.  
ככל שהתקדם ביקורו, אבי למד להנות מהשקט והיופי של 
הבית בתוך הטבע, על שפת האגם. הוא היה אדם שקט עם 
אומנותיים  כישרונות  גילה  הוא  מסובכים.  ורגשות  מחשבות 
קודם  אותו  עודד  לא  איש  קודם.  ידועים  היו  מפתיעים שלא 
כילו את  וימי העבודה שלו  יכולותיו האומנותיות  לפתח את 

כל זמנו. 

הבית שלנו על האגם ברחוב פול, בלצ’רטאון, מסצ’וסטס
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במשך ביקור זה הבנתי כמה מעט ידענו אחד על השני. אבי 
לא הבין באמת מהי העבודה שאנחנו עושים ב CBA. הוא 
נכח בשיעורים שלימדתי באוניברסיטה, הסתכל על המאמרים 
הדוקטור  דיפלומת  את  וחקר  אודותיי,  או שנכתבו  שכתבתי 
שהייתה ממסוגרת על הקיר. קשה היה לקבוע אם הוא מופתע, 
מזועזע, מפוחד או גאה. הוא הסתכל על הכל ולא אמר דבר. 

למרבה הצער, עבור שנינו היה העבר גדול מהעתיד.
פרויקט מעניין אחד הופעל בימי הביקור של אבי. לשכת 
המסחר של ארה”ב פיקחה על מכון התקנים הלאומי. בשנה 
נוהלי המבחנים  הקודמת פנה אלינו מכון התקנים ושאל על 

שלנו ומה הן התוצאות שאנחנו יכולים לספק. 
הוזמנתי  המקצועי,  הצוות  עם  מקיפות  שיחות  לאחר 
שאנחנו  המחקרים  סוגי  על  נשאלתי  הבירה.  לוושינגטון 
צריכים  היו  למוצרים שהם  והתאימו  ייחודיים  עורכים, שהיו 
בהן  להציג את השיטות  להם סטנדרטים. התבקשתי  לקבוע 
אנחנו משתמשים על מנת למדוד ביצועים אנושיים בספורט, 

בתעשייה, ובפעולות יומיומיות.   
שביצענו  מהמחקרים  כמה  להראות  התבקשתי  בנוסף, 
נעזרנו כדי לנתח מוצרים או ביצועים.  וכמה מכשירים בהם 
ביקשו  יכולנו להתרכז במחקר שהם  זו,  דברים  לאחר הצגת 

שנעשה עבורם.   
לאבי  להראות  פז בשבילנו  הזדמנות  שזו  הבנו  ואני  אן   
את וושינגטון וכל אוצרות התיירות שבה. מלבד זאת הוא יוכל 
בפני מכון  אני מציג  נוכח באחת ההרצאות שלי, בה  להיות 

התקנים הלאומי את עבודתנו. 
עיר  בוושינגטון,  נחתנו  מהרטפורד  קצרה  טיסה  לאחר 
מלון  שהיה  הייאט,  במלון  התאכסנו  ארה”ב.  של  הבירה 
מפואר וקרוב למרכז העיר. הוא היה קרוב גם למקום בו הייתי 
עלינו  הערב  ארוחת  לאחר  בבוקר.  למחרת  להרצות  צריך 
הסמוך.  בחדר  ואבי  אחד,  בחדר  השתכנו  ואני  אן  לחדרינו. 
למחרת בבוקר הקשתי על דלת חדרו. דבר לא קרה. סובבתי 
את הידית ונוכחתי לדעת שהדלת לא הייתה נעולה. אבא שלי 
ישב על אחת המיטות, לבוש באותם בגדים בהם היה לבוש 

אתמול בערב. 
שאלתי אותו, “אבא, איך ישנת?”

“לא ישנתי”, הוא ענה.
“למה לא?”

“כי הוא לא הגיע”, ענה אבי.

“מי לא הגיע?” שאלתי.

“האיש השני”, הוא ענה.

הייתי  מדבר?”  בכלל  אתה  מה  על  שני?  איש  “איזה 
מבולבל ונדהם, אפילו קצת מודאג בשלב הזה.

עם אבא שלי בוושינגטון הבירה
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אבי הצביע על המיטה השנייה בחדר. כמו בכל חדר מלון 
היו כאן שתי מיטות. אבי מעולם לא ישן במלון מהודר בעבר, 
ולא העלה על דעתו שיכול להיות שיתנו חדר עם שתי מיטות 
לאדם אחד. זה היה מעבר לדמיונו הפרוע ביותר. למה להציע 
מיטה שנייה אם אף אחד לא הולך לישון בה? אף מלון לא 
יכול להיות כל כך טיפש כדי לעשות דבר כזה. למרות שהיה 
בשנות  מפולין  לישראל  הגיע  אבי  זמן,  באותו  שנים   75 בן 
ה20 של המאה הקודמת, ומעולם לא התארח במלון ברמת 
לוקסוס כזאת כמו ההייאט. לרוע המזל היינו צריכים להמשיך 
בלוח הזמנים הרגיל שלנו, למרות שאבי לא ישן בלילה. למרות 
ובתשובות  ובשאלות  בהרצאתי  מאד  התעניין  הוא  עייפותו 
שאחריה. בהחלט היה לו מעניין לראות את בנו עובד ומחליף 

רעיונות עם מדענים ופקידי ממשל. 

באותו  היום.  בסוף  מאד  עייף  היה  הוא  במפתיע,  שלא 
לילה הוא ישן היטב, כשבגדיו על המיטה הריקה שלידו. 

האהוב  האגף  סמית’סוניאן.  במוזיאון  למחרת  בילינו 
לו  כשניתנה  מפיו  נעתקו  המילים  וחלל”.  “תעופה  היה  עליו 
לירח.  שהגיעו  החלל  ובספינת  בטיל  ממש  לגעת  ההזדמנות 
לא היה לו עניין לבקר במוזיאון ההיסטורי ובעתיקות המוצגות 
שם. הוא רצה רק לראות את התצוגות המדעיות החדשות. 
מאד  היה  הוא  בעולם,  בטיולים  ניסיון  לו  היה  שלא  למרות 
מתקדם בהתעניינות שלו בטכנולוגיה המודרנית. העתיד מאד 

משך אותו, העבר - בכלל לא. 
כך ביקרתי את אבי בדירתו בישראל. לאחר  שנים אחר 
אבי.  של  משכניו  אחד  את  ופגשתי  ברחוב  הלכתי  הביקור 
דיברנו קצת על חיי באמריקה והשכן סיפר לי על רשמיו של 
אבי מהביקור באמריקה וממני. לאחר שחזר לארץ הוא תיאר 
את הבית שלי, את הנוף הנפלא של ניו אינגלנד, ואת הנסיעה 
לוושינגטון. ההפתעה הכי גדולה הייתה הפגישה במכון התקנים 
הלאומי. “לא תאמינו, הבן שלי גדעון מדבר עם אנשי הממשל 
יכולתי  יכול להבין, אבל לא  זה שהוא דיבר אני  בוושינגטון. 

להאמין שהם גם הקשיבו לו!”  
לאחר ההרצאה שלי לפני אנשי מכון התקנים, דיברנו על 
כמה דברים שהם היו זקוקים להם וביקשו שנעשה. שיחה זו 
פרויקט  שעשינו.  ביותר  המעניינים  מהמחקרים  כמה  הניבה 
גפרורים  קופסאות  של  מחדש  בתכנון  עסק  אחד  מחקר 

“מתקפלות”.  
כמצע  שימש  המתקפלות  הקופסאות  שעל  הכיסוי 
לפרסומות החל מ 1894, שנתיים אחרי שהן נרשמו כפטנט. 
אותן  לאסוף  שנהנו  לאנשים  האלה  הקופסאות  קסמו  מאז 
מנדלסון  אופרת  על  מצביעים  רבים  היסטוריונים  כתחביב. 

מכתב למכון התקנים

מכתב תשובה ממכון התקנים



187  לר פי  רות ללרלר רארת י  ר9 קרפ

כמי שהתחיל להשתמש בקרטון של הקופסאות המתקפלות 
קופסאות  על  יד  בכתב  פרסומות  כתבו  אנשיה  כפרסומות. 
 .1894  . ו   1893 ב  מארץ’   בינהמטון  חברת  של  חלקות 
מאוחר יותר התחילו חברות נוספות ללכת בעקבות האופרה. 

הפרסומות הבאות כבר היו מודפסות.
קופסת  של  העיצוב  התקנים,  ממכון  אלינו  פנו  כאשר 
גפרורים מתקפלת כלל כיסוי מתקפל שבו בגפרורים ערוכים 
בשורה בפנים מעל רצועה של חומר מחוספס כלשהוא. היו 
אלה  הקופסה.  של  האחורי  הצד  ועל  הכיסוי  על  פרסומות 
היו פרסומות של מלונות, מסעדות, ומגוון גדול של מוצרים. 
הכיסוי הקדמי נפתח כלפי מעלה וחשף את שורת הגפרורים, 

כמו פרח שנפתח בגן. 
מכוסה  היה  שלהם  אחד  כשקצה  עשויים  היו  הגפרורים 
במצע  מהיר  חיכוך  ידי  על  להתלקח  יכולת  בעל  כימי  חומר 
מתאים. כדי להשתמש בגפרור צריך היה לתלוש אחד מתוך 
השורה, לסגור את הכיסוי, להעביר במהירות את ראש הגפרור 

על הרצועה ולגרום לו להתלקח.
קרובות  שלעיתים  הייתה  אלינו  פנו  שבגללה  הסיבה 
כאשר  אלו.  בקופסאות  משימוש  כתוצאה  שריפות  התלקחו 
היו בקופסה פחות מ 5 גפרורים, הרצועה המחוספסת הפכה 
חלקה מרוב שימוש, וקשה יותר היה לגרום לגפרור להתלקח 
על ידי חיכוך בה. אנשים ניסו להדליק את אותו גפרור פעם 
אחר פעם. הגפרורים עצמם היו עשויים קרטון, והפכו לרכים 
מי  מכך  וכתוצאה  ושלישית,  שנית  בהם  השתמשו  כאשר 
לראש  קרוב  באצבעותיו  בו  אחז  כזה  גפרור  להדליק  שרצה 
הגפרור, וכשהצליח להדליק בסוף היה נכווה לעיתים קרובות 
מידיו  הקופסה  את  שומט  היה  הוא  כזה  במקרה  באצבעות. 

וגורם לשריפה.
את  לבנות  המלצות:  לשתי  הגענו  ביומכני  מחקר  לאחר 
הגפרורים מחומר נוקשה יותר, לא מקרטון שהופך לרך וגמיש 
ניסיונות הדלקה. דבר שני – לשנות את החומר  אחרי כמה 
שעל הרצועה למשהו מחוספס וחזק יותר, שלא יישחק עם כל 
חיכוך גפרור בו. שינויים אלה, כך קיווינו, יפחיתו את הסיכוי 

שאנשים ישרפו את אצבעותיהם ויגרמו לשריפות.  
לנו  שנראתה  בקשה,  בעוד  אלינו  פנה  התקנים  מכון 
קשר  לזה  שיש  הבנו  במהרה  אבל  משהו,  מוזרה  בהתחלה 
לבטיחות. המחקר אמור היה להעריך את הצורה של בקבוקי 

הקטשופ ולקבוע אם הפרופורציות של צורה זו היא בטיחותית 
או לא והאם צריך לתכנן כלי קיבול אחר. 

ריבוי תאונות.  הייתה  לכך שפנו אלינו  גם הפעם הסיבה 
באופן מפתיע היו הרבה פציעות מבקבוקי קטשופ שהחליקו 
מידיהם של אנשים שניערו אותם כדי לגרום לקטשופ לזרום 
החוצה. זה כמעט לא קרה כאשר הבקבוק היה חדש ונתפח 
וכן  החדר  בטמפרטורת  היה  הבקבוק  זה  במקרה  עתה.  זה 
הקטשופ, והזרימה של הקטשופ מהבקבוק הייתה קלה. אבל 
המקרר,  מתוך  קטשופ  עם  זכוכית  בקבוק  לקח  כשמישהו 

התוצאה הייתה אחרת. 

ומניחים  מהמקרר  בקבוק  מוציאים  כאשר  כלל,  בדרך 
חמה  לסביבה  מאד  קר  מאזור  עובר  הוא  השולחן  על  אותו 
נוסף  וגורם  עולה,  בבקבוק  הקטשופ  של  הדחיסות  בהרבה. 
הוא הצוואר הצר מדי של הבקבוק. זה גורם לכך שהקטשופ 
והוא  פחות.  נוזלי  הקר  הקטשופ  הפעם.  בקלות  זורם  לא 
מתנגד לזלוג החוצה מהבקבוק. התגובה הכמעט אוטומטית 
לקטשופ  לגרום  כדי  בחזקה  הבקבוק  את  לנער  ניסיון  היא 
לצאת, או להכות בכף היד השנייה על תחתית הבקבוק. לרוע 
המזל, הבקבוק נעשה חלקלק כאשר מוציאים אותו מהמקרר 
לטפרטורת החדר, וניעור חזק מדי גורם לו לפעמים לעוף כחץ 
בו. למכון הגיעו מקרים רבים של הורים  מתוך היד האוחזת 
שאיבדו שליטה על בקבוקי הקטשופ וגרמו לפציעת ילדיהם. 

מכתב מקימברלי קלארק
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כמה  לנו  היו  הקטשופ,  לבקבוקי  הניתוח שערכנו  לאחר 
הצעות. מדוע לא להחליף את צורתו של הבקבוק או להשתמש 
הראה  שערכנו  מהמחקרים  אחד  אבל,  מפלסטיק?  בבקבוק 
כשהוא  יותר  טוב  טעם  יש  שלקטשופ  מתעקשים  שאנשים 
בבקבוק מזכוכית בהשוואה לבקבוק מפלסטיק. זה גורם שכל 

יצרן קטשופ צריך להתחשב בו.
לעשות  הייתה  הקטשופ  ליצרני  שלנו  נוספת  המלצה    
בקבוקים עם פתח רחב יותר, מה שיאפשר זרימה שוטפת של 
המוצר החוצה ולא יצריך פעולת ניעור נמרצת. אין פלא שהיום 

רוב בקבוקי הקטשופ עשויים מחומר פלסטי גמיש ולחיץ.
פרויקט שלישי עם מכון התקנים עסק ברצפות החלקלקות 
במטבחים ובמסעדות.  המחקר עסק ב”מצבי החלקה ונפילה” 
בדרך  היא  המטבח  רצפת  דורכים.  עליו  והמשטח  הנעל  בין 
ומזון  מאחר  אבל,  אותה.  לנקות  קל  שיהיה  כדי  חלקה  כלל 
ונוזלים נשפכים עליה לעיתים קרובות, הרצפה רטובה כמעט 
מלאות  צלחות  עם  מגשים  איתם  נושאים  העובדים  תמיד. 
וכלי אוכל לאחר הסעודה. השילוב  מנות, או מפנים צלחות 
של זה ורצפה רטובה וחלקה מזמין נפילות, לפעמים. מצד שני, 
בשטיחים.  קרובות  לעיתים  מכוסה  עצמה  במסעדה  הרצפה 
נעליים שמתאימות היטב  אדם שעובד במסעדה צריך לנעול 
לשני סוגי המשטחים, ויחד עם זאת נראות ייצוגיות. )הזכרתי 

את הפרויקט הזה קודם, בעמוד 7(.
צילום  שכללה  שלנו  לטכניקה  היטב  התאים  זה  פרויקט 
הכוח  בלוחות  שימוש  כן  וכמו  בוידיאו,  בפעולתם  העובדים 
עשויות  ממנו  החומר  על  ציוד  פרטי  למדידת  ההידראוליות 
התקנים  למכון  שלנו  התוצאות  את  הגשנו  הנעליים.  סוליות 
עבודה  לסביבות  )סטנדרטים(  תקנים  לקבוע  יכלו  והם 
במסעדות. מלבד ההמלצה על הנעליים, הצענו גם שבאזורים 
חלקים במטבחים, כדאי להשתמש בשטיחונים בעלי חריצים. 
שטיחונים אלה ימנעו החלקה כאשר הם רטובים, ואפשר יהיה 
לרחוץ אותם בסוף יום העבודה ולשמור על האזור נקי וסניטרי. 
קיבלנו  על הפרויקטים של מכון התקנים  עובדים  בעודנו 
טלפון. האישה בצד השני של הקו שאלה אם החברה שלנו 
יכולה לנתח מתאר של גוף. היא התקשרה מקימברלי-קלארק 
בנינה, וויסקונסין. אמרתי לה שאנחנו יכולים למדוד כל שטח 
שיש לו ממדים, בלי קשר לשאלה אם הוא שייך לגוף אנושי 

או אחר.
מתקן בדיקת הפדים, פדים עם חיישנים זעירים 

שמודדים את הלחץ בתוכם.
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“האם תוכלו למדוד את מתאר האף על הפנים?” שאלה 
האישה.

“אנחנו יכולים לנסות”, עניתי, קצת מוטרד מהשאלה. 
הזמנו אותה למעבדה שלנו באמהרסט. האישה הייתה ד”ר 
אליין ג’בלי. בצירוף מקרים מוזר התברר לנו שהיא התגוררה 
בעיירה קטנה לא רחוק מאמהרסט לפני שעברה לוויסקונסין. 
ופקקי  מסעדות  מהאזור,  משותפות  חוויות  על  קצת  שוחחנו 

תנועה, ואז ניגשנו לעניין שלמענו התכנסנו.
להפתעתנו המידע שהיא נזקקה לו לא היה קשור לפנים 
או לאף. התברר שהיא רצתה לשפר את המוצרים הקשורים 
להיגיינה נשית. מאחר ולגוף האישה יש צורה וממדים שאינם 
אחידים לאורך זמן, והצורה גם משתנה עם התנועה הטבעית 
לעיתים  היו  בשוק  הקיימים  ההיגיינה  מוצרי  האישה,  של 
קרובות פחות יעילים ממה שנדרש. מטרתה הייתה לברר אם 
גורמות למוצר  ותנועותיה  גוף האישה  הצורות  השונות של 
מוצר  לעשות  אפשר  אם  ואחידה.  קבועה  בדרך  להשתנות 
שיתאים טוב יותר ויהיה יעיל יותר, אז החברה והלקוחות שלה 
יהיו מרוצות יותר. ללא ספק זה היה אתגר שונה ויוצא דופן 

עבור החברה שלנו.  
היו כמה דרכים להתמודד עם השאלות שהועלו. דרך אחת 
השנייה  ממדים.  בשלושה  עצמו  המוצר  את  למדוד  הייתה 
רצף  כדי  תוך  צורתו  את  משנה  המוצר  איך  למדוד  הייתה 

התנועות של האישה שלובשת אותו. 
ראשית כל היה עלינו למצוא שיטה למדוד בצורה כמותית 
את המוצר בשלושה ממדים. זה לא נעשה קודם, והתמודדנו 
עם אתגר ממשי. למזלנו היו לנו מהנדסים ופיזיקאים מוכשרים 
בצורה  פד  כל  שמדד  סטטי  בוחן  מתקן  לתכנן  שיכלו  מאד 
הונח  כיול, שהפד  תכננו מסגרת  ותלת ממדית. הם  כמותית 
במרכזו, שאיפשר חישוב של כל הזוויות מכל כיוון. התמונה 

של המתקן מופיעה למטה.
מוצר  כל  של  ממדים  בשלושה  כמותית  מדידה  לאחר 
שהיה מעורב בבדיקה, המשכנו עם מבחנים לקבוע את שינויי 
הצורה. משימות מיוחדות תוכננו שיתאימו לכל אישה ויכולים 
הנמדדים.  הסובייקטים  ובקרב  בין  אחידים  העתקים  להיות 
המבחנים כללו ישיבה על כיסא נוקשה, ישיבה וקימה מאותו 
צילמנו  פעולה  כל  לאחר  במדרגות.  וטיפוס  הליכה  כיסא, 
כל  שבחנו  לאחר  הצורה.  שינוי  את  לבדוק  כדי  המוצר  את 

לפני שבדקנו  כל מבחני התנועה  בנפרד, סכמנו את  משימה 
את המוצר שנית. מצאנו שהישיבה והקימה ממנה הם שגרמו 
היעילות  ירדה  הצורה  שינוי  עם  ביותר.  הגדול  הצורה  לשינוי 
והיא הייתה מאד  ג’בלי  של המוצר. התוצאות הועברו לד”ר 

מרוצה מהן.
לאחר המבחנים הללו הוזמנו לנינה, וויסקונסין, כדי להציג 
התבקשנו  ההרצאה,  לאחר  שלנו.  הביומכניות  השיטות  את 
להעריך גם את הפרוצדורה של בדיקת חיתולי התינוקות שהם 
מייצרים. הדרך שלהם לבחינת איכות החיתולים הייתה להזמין 
בכמה  חותל  ילד  כל  שלהן.  התינוקות  עם  מהסביבה  נשים 
סוגים של חיתולים של החברה. עבור כל חיתול נשאלה האם 

אם נראה לה שהילד מרגיש בנוח. 
וכמותית.  מדעית  יותר  בדרך  זאת  להעריך  להם  הצענו 
הם צריכים לצלם את הילד הולך בלי חיתול, ואחר כך לצלם 
להסתיר  אפשר  שונים.  חיתולים  לובש  כשהוא  הולך  אותו 
כך  אחר  בפרטיות.  לפגוע  לא  כדי  התינוק  של  זהותו  את 
עם  ההליכה  מול  בעירום  ההליכה  של  ביומכני  ניתוח  לבצע 
החיתולים השונים. כך יוכלו לקבוע באופן כמותי את איכות 
ההליכה של התינוק עם החיתול ולא להסתמך על חוות דעת 
לא אובייקטיבית שמבוססת על תצפית. הבנו שהם ביצעו עוד 
מבחנים מבוססים על שיטות אובייקטיביות יותר בהסתמך על 

המלצתנו.
הפרויקטים שלנו הביאו לנו הכנסה וגם מוניטין ופרסום.  
כל  את  כמעט  לרכוש   CBA חברת  כבר  יכלה   1975 ב 
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הניתוח.  שיטות  שיפור  לצורך  לה  שנדרש  הטכנולוגי  הציוד 
היינו חסכנים בניהול העסקים שלנו ומעולם לא הוצאנו יותר 
מההכנסה שלנו. עם התנהלות זהירה של הקרנות שלנו, יכולנו 
לרכוש דיגיטייזרים חדשים שהיו מתוחכמים יותר מאלה שאני 
המצאתי. קנינו עוד לוחות כוח, מכשירי EMG, ומסוף מחשב 
מהיר יותר עם יכולת קיבול משופרת. זה יכול אולי להפתיע 
את הצעירים מבין קוראינו, אבל באותו זמן  דיסק עם יכולת 
אחסון של MB5  היה מתקן עגול בקוטר של 60 ס”מ, בעובי 
5 ס”מ ומחירו היה 10,000 דולר. המתקן שנועד לספק כוח 
ולהחזיק את הדיסק הזה היה בגובה 2.4 מטר וגימד בממדיו 
אנלוגיים  נתונים  שמעביר  המתאם  והמסך.  המחשב  את 
ומחירו היה  ריבוע בגודל 40 ס”מ  לדיגיטליים )D/A( היה 
25,000 דולר. בעולם של היום, D/A  כזה הוא בגודל 7.5 

על 5 ס”מ, ומתאים בגודלו למסך של טלפון סלולרי. 

מערכת  הייתה  שלנו  ביותר  המיוחדות  הרכישות  אחת 
להציג  לנו  איפשרה  היא   .  Megatek מגטק      גרפית 
תוצאות בתלת ממד. יכולנו להראות את הגופים עליהם עבדנו 
גבוה, 150,000  כיוון אפשרי. מחירה היה  באנימציה, מכל 
מכשיר  וסיפקה  שלנו  החברה  את  שיפרה  היא  אבל  דולר, 
ייחודי למספר הגבוה של ראיונות בטלוויזיה אליהם הוזמנו. 
הביומכניקה  חברת   CBA הייתה  האלה  החידושים  כל  עם 
החברה  שהיינו  להגיד  אפשר  למעשה,  בעולם.  המתקדמת 

היחידה שעסקה בתחום זה.

היינו בני מזל שהיו לנו מספיק הסכמים וחוזים כדי לנהל 
את העסק. יכולנו לקנות את הציודים החדשים ככל שגדלנו. 
אמנם היו כמה אוניברסיטאות שהיו להן מחלקות ביומכניות, 
לא  שלהן  והתקציבים  ומינימלי,  מיושן  ציוד  להן  היה  אבל 
הקרנות  באמצעות  פעלנו  תאגיד,  היינו  אנחנו  גבוהים.  היו 
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היינו תלויים  ולא  שלנו, שנוצרו באמצעות העבודה שעשינו, 
בתקציבים ממשלתיים.    

ב 1976 קיבלתי טלפון מידידי הוותיק מספלדינג, איגור 
רצה  הוא  החדשות.  הרכישות  על  אותי  ברך  הוא  רחמצ’ר. 
ואדגים  לו כמה מהמכשירים החדשים  שניפגש כדי שאראה 
בפניו את היישומים שלהם. במשך שיחתנו הזכיר גם שהוא 
רוצה לנהל פרויקט גדול לניתוח כדורי טניס. היו הרבה שאלות 
בנוגע לכדורי טניס, מה קורה כשהם נוגעים ברקטה )מחבט( 
ומה קורה כשהם מתנגשים בקרקע. למשל: כמה זמן נשאר 
הכדור על הרקטה וכמה זמן הוא נוגע בארץ? כמה מהירות הוא 
מאבד כשהוא פוגע ברקטה אחת, וכמה כשהוא פוגע אחר כך 
ברקטה השנייה? מה מקדם החיכוך שלו בקרקע ובמגוון של 
לאלה  בהשוואה  ספלגינג  הכדורים של  איך  מצעים אחרים? 
של המתחרים? אלו היו רק חלק מהשאלות שהועלו במהלך 

שיחתנו. 

בגלל  לחקור.  אגון  רצה  אותן  שאלות  כמה  על  סיכמנו 
היקף הפרויקט, אמרנו לו שנתכנן כמה נוהלי מחקר ונדון בהם 
איתו בשבוע הבא. הצוות שלי ואני דיברנו ביננו על הגורמים 
החשובים ביותר אותם צריך לחקור, ציוד שנזדקק לו, ומה הם 
המבחנים שנצטרך לעשות. אגון הסכים עם כל מה שהצענו 

ואמר לנו להתחיל לעבוד.

הדבר הראשון לו נזקקנו היה מתקן מיוחד שזורק כדורי 
של  ובסחרור  בכיוון  במהירות,  לשלוט  לנו  שיאפשר  טניס, 
הכדור. ואז היינו צריכים לתכנן את מערכת במעבדה שתאפשר 
פוגע  הוא  בה  העוצמה  ואת  הכדור  מהירות  את  למדוד  לנו 
יכולנו  הכוח,  לוח  על  השטח  פני  שינוי  ידי  על  הכוח.  בלוח 
שונים.  בחומרים  פוגע  כשהוא  הכדור  התנהגות  את  לקבוע 
בהתבסס על התוצאות שלנו יכלו ספלדינג לתכנן כדור טניס 
חדש. המבחן הסופי יהיה לבדוק אם הכדור החדש הוא בעל 

מאפיינים טובים יותר בהשוואה לאלה שהיו לפניו. 

APAS מערכת
http://arielnet.com/ref/go/1124

http://arielnet.com/ref/go/1124
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ההערכה הראשונה התחילה עם בדיקת התנאים המשפיעים 
על הכדור, הרקטה, והחומרים מהם היו עשויים  מגרשי טניס 
שונים. ירינו כדורי טניס מתוך מתקן מיוחד שתכננו אל רקטת 
טניס שהייתה מחוברת ללוח כוח. המהירות, הסחרור והכיוון 
תוכנתו כדי להעתיק אותם מביצועי טניס שחישבנו ממשחקי 
טניס אמיתיים. חקרנו שחקנים מקצועיים וחובבים כך שיכולנו 
על  שלנו  המבחנים  במשך  ריאליות  תוצאות  ולקבל  להעריך 

הכדור והרקטה.

תגובת הרקטה והשפעת הכדור צולמו במצלמה מיוחדת 
שמצלמת 10,000 צילומים בשנייה. כל מבחן גזל גליל שלם 
של סרט צילום. המבחן עצמו נמשך 3 שניות. בגלל המורכבות 
תקציב  בכל  השתמשנו  בהפעלתה,  והקשיים  המצלמה  של 
הפילם שלנו רק ללמוד איך להפעיל אותה. יכולנו להקליט את 
השפעת הכדור ולעקוב אחר שינוי הצורה של הכדור והרקטה 

אחרי כל פגיעה.

המבחנים שלנו הראו שכאשר כדור טניס פוגע במשטח 
הכדור  גוף  אופיינית.  בצורה  צורתו  את  משנה  הוא  חלק, 
נהיה פחוס והקצוות העליון והתחתון משתטחים. ואז הכדור 
נע לפני הפגיעה. אם הכדור נשאר  ממשיך לנוע לכיוון אליו 
באתו מקום על פני השטח או מחליק הלאה זה תלוי בחומר 

ממנו עשוי המצע. ככל שמקדם החיכוך גבוה, כך הכדור נע 
פחות. מקדם חיכוך נמוך גורם ליותר החלקה.

במילים אחרות, במגרש טניס שעשוי מחומר גס ומחוספס, 
אבל  קטנה.  אופקית  תנועה  עם  בחזרה  וינתר  יפגע  הכדור 
במשטח חלק או כאשר הוא פוגע בקו, הכדור יפגע במשטח, 
יחליק, ואז ינתר בחזרה לאוויר. שני צופים שרואים את הכדור 
פוגע בקו יכולים לטעון כל אחד דבר אחר לגמרי. האחד יגיד 
שהכדור פגע בפנים והשני יגיד שהוא יצא מהמגרש. למעשה, 
פוגע  הכדור  את  ממש  רואים  לא  אנשים  צודקים.  שניהם 
במגרש. הם רואים את הכדור חוצה את האוויר ואת המסלול 
נחת  יכולה להצביע שהכדור  הנחיתה  זווית  עף.  שבו הכדור 
צורה  משנה  שהכדור  אחרי  אבל  הקו.  על  אולי  או  בתוך 
היה  שהכדור  תגלה  היציאה  זווית  האדמה,  פני  על  ומחליק 
מחוץ לקו המגרש. זה קשה לראות איפה הכדור נחת ומהיכן 
הוא ניתר בחזרה. מצב זה גרם להרבה מריבות בין שחקנים 
ושופטים. אפשר לפתור את המצב הזה על ידי מערכות צילום 

מתוחכמות.  

זווית ההחזרה, את  מדדנו גם את מהירות הנחיתה, את 
בין  היחס  שהוא  ההחזרה,  מקדם  ואת  ההחזרה,  מהירות 
קינטיים  מדדים  חקרנו  ההחזרה.  למהירות  הפגיעה  מהירות 

מכונה ממוחשבת לזריקת כדורים וניתוח של 10,000 תמונות בשנייה
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של הכוח, התנופה, זמן ההשהיה והחיכוך. כל אחד ממדדים 
בכדור,  בחזרה  לפגוע  השחקן  של  היכולת  על  משפיע  אלה 

ומכאן קובע גם אם הוא יצא מרוצה או מתוסכל מהמשחק.

תוצאות המבחנים הצביעו על כך שכדורי טניס שנשארו 
זמן  כן,   כמו  יותר לשליטה.  קלים  היו  יותר ברקטה  רב  זמן 
אפשר  בקרקע  הפגיעה  לאחר  הכדור  של  יותר  ארוך  מעוף 

לשחקן זמן רב יותר כדי להגיב למסירה.

השחקנים  עם  שקיימנו  ומראיונות  המבחנים  מתוצאות 
רצוף  ממשחק  יותר  נהנים  השחקנים  שרוב  למסקנה  הגענו 
שיש בו הרבה חבטות בזו אחר זו, ופחות נהנים ממשחק שיש 
או  היד  גב  בחבטות  שימוש  ופחות  הגשה  חבטות  הרבה  בו 
אחרות. בהשתמשם בתוצאות אלה, ספלדינג תכננו כדור עם 

לחץ פנימי שונה.

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

שילמה לנו תמלוגים של סנט אחד על כל כדור שנמכר.  
שכלל  צוות  עם  האלה  הפרויקטים  כל  את  לנהל  יכולנו 
לעזור  מהאוניברסיטה שהתגייסו  וסטודנטים  אנשים  חמישה 
היה  זה  כאשר  מנתונים  חלק  עיבוד  של  השיגרתית  בעבודה 
להשתמש  יכולנו  ביעילות.  לפעול  לחברה  אפשר  זה  נחוץ. 

כדור טניס, רקטה וכיף עם נושא המבחן
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בחברי הצוות בעלי התארים המתקדמים לצורך תכנון וניתוח 
הנתונים, בעוד אנחנו מסתמכים על עבודת הסטודנטים לרוב 
אבל  קשה  עבדו  הסטודנטים  יותר.  היומיומיות  המשימות 

שמחו לקבל את השכר הכספי המשתלם שהענקנו להם.
באותה שנה לקחתי חלק בשתי מחלקות באוניברסיטה: 
מחלקת המדעים המדויקים ומחלקת מדעי המחשב,  מה שנתן 
לי גישה לרמות מדהימות של כוח אקדמי ואינטלקטואלי. אם 
תוכנת  פיתוח  או  ההנדסה  בתחום  עזרה  לאיזו  זקוק  הייתי 

מחשב, יכולתי למצוא אותה בקלות. היו עוד יתרונות.
אחד היתרונות של החיבור הזה היה  שיכולתי לקחת כל 
לי  היה  שנראה  או  אותי  שקידם  תחום  בכל  שרציתי,  קורס 
ביומכנית.  בעבודה  שלי  הרקע  את  לשפר  כדי  חיוני  שהוא 
כולל  בסיסית  בהנדסה  קורסים  לקחת  זקוק  שאני  החלטתי 
חשבתי  והידראוליקה.  חומרים  חוזק  דינמיקה,  סטטיסטיקה, 
גם שזה חשוב לקחת קורס בסיסי בפיזיקה לפני שאני לומד 

קורסים מתקדמים. 
נומרי  ניתוח  היה  במתמטיקה  הבסיסיים  הקורסים  אחד 
והמרצה היה ד”ר אלברט סטוריי. ההתנסות של עם שיעורי 
אדישים,  פרופסורים  ידי  על  מועברים  שהם  היה  מתמטיקה 
שקטים ומיושבים בדעתם שכותבים הוכחות מתמטיות ארוכות 
הנוסחאות  את  להעתיק  יכול  הייתי  רגיל,  באופן  הלוח.  על 

מהלוח וללמוד אותן בבית. אבל, כל ההתנסויות שלי בלימודי 
לכיתתו של ד”ר סטוריי.  מתמטיקה עפו מהחלון כשנכנסתי 
המרצה היה צעיר, דינמי, ונלהב מאד לנושא שלימד. זה היה 
הפרופסור הראשון שראיתי שלא הלך אלא קפץ. הוא קיפץ 
וניתר סביב הכיתה כשהוא לא פוסק מלדון בנושא המתמטי 
מחזיק  כשהוא  השולחן  על  קפץ  אפילו  הוא  הפרק.  שעל 
באוויר.  בהם  ונופף  דמיוניים  מספרים  של  סטים  כמה  בידיו 
היו  ד”ר סטוריי הסטים הדמיוניים האלה  אני מאמין שלגבי 
אמיתיים לגמרי. אני לא טוען שהוא היה חס וחלילה משוגע, 
והפך את הסטים  אך הוא היה כל כך שקוע בנושא הלימוד 
יתפסו את  כדי שהסטודנטים  ככל האפשר  האלה לממשיים 
הטקטיקה  אבל  בפניהם.  הציג  שהוא  המתמטיים  הרעיונות 
הקשה ביותר שלו לגבי הייתה שהוא כתב נוסחאות על הלוח 
זה לימד אותי  ימין, ומחק אותן כמעט מיד ביד שמאל.  ביד 
איך לכתוב מהר! ד”ר סטוריי היה המרצה הכי חיוני שראיתי 
בכל נושא שהוא, אבל להיות כל כך נלהב ממתמטיקה נראה 
יוצא דופן. אם כל המרצים היו מתלהבים מהנושא אותו  לי 
היו  שהסטודנטים  בטוח  אני  סטוריי,  ד”ר  כמו  מלמדים  הם 

מתלהבים יותר ללמוד. 
ד”ר סטוריי בחן את תלמידיו כל יום שיש בקביעות. אם 
ביום  נכשל.  “נ”,  אוטומטי  באופן  קיבלת  במבחן,  נכחת  לא 
רביעי אחד אמרתי לו שאני אעדר מהעיר ביום שישי לרגל כנס 
בו אני מרצה ולכן לא אהיה במבחן. שאלתי אם יש אפשרות 
לקבל את המבחן מוקדם יותר או להיבחן ביום שישי שלאחריו. 

הוא לא גילה סימפטיה ולא קנה את התירוץ להיעדרותי.
בקשר  ופרטים  שלך  ההרצאה  של   העתק  לי  “תביא 
למחקר עליו אתה הולך לדבר. אני אעבור על זה ונראה אם יש 
לך סיבה מוצדקת להיעדרות”, אמר לי בחוסר אמון כשפסע 

נמרצות לכיוון משרדו.
מיהרתי למשרדי CBA והכנתי את כל הניירת הדרושה. 
שמי  את  בעיגול  והדגשתי  הכנס  תוכנית  את  גם  צירפתי 
שלי  התזה  את  צירפתי  כמרצה.   מושבים  בשני  שמופיע 
במאסטר ובדוקטורט ו 15 מאמרים שפרסמתי. הכנסתי את 
לד”ר  למתמטיקה,  למחלקה  ושלחתי  גדולה  למעטפה  הכל 

סטוריי. ואז נסעתי לכנס.
נומרית,  במתמטיקה  לקורס  הלכתי  שלאחריו  שני  ביום 
כרגיל. כשנכנס ד”ר סטוריי לכיתה הוא צעק, “ד”ר אריאל!” 

כדורי הטניס החדשים של ספלדינג שמבוססים על 
המחקר שלנו
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מספר פעמים, בקול רם. עיניי נפקחו בתימהון ולא ידעתי מה 
הם  ומה  אתה  מי  לי  סיפרת  לא  מדוע  אריאל,  “ד”ר  להגיד. 
לאף מבחן  לגשת  ולא  ללמוד  לבוא  צריך  לא  הישגיך? אתה 

יותר. אני גאה שאתה יושב בכיתתי”, הוא המשיך.
הייתי מופתע ומן הסתם גם הסמקתי. אמרתי לו שלקחתי 
את הקורס מיוזמתי, שאני רוצה ללמוד והמבחנים חשובים לי 
כדי לראות אם הבנתי את החומר הנלמד. לאחר השיעור הוא 
שלא  לו  והבטחתי  בי,  פגע  או  אותי  הביך  אם  והתנצל  ניגש 
נפגעתי בשום דרך. אמרתי גם שאני נהנה מדרך הלימוד שלו 

ולמדתי ממנו המון.
היה  המרצה  בהנדסה.  היה  שלקחתי  נוסף  בסיסי  קורס 
ד”ר פול טארטאגליה. פרופסור טארטאגליה נתן לכיתה חמש 
מטלות כשיעורי בית בסוף השיעור הראשון. במקום להשתמש 
בסרגל חישוב, נייר ועט, החלטתי לפתור את המטלות על ידי 
המתמטיים  הצעדים  את  לעשות  כדי  מחשב  תוכנת  כתיבת 
ההכרחיים, כשאני משתמש בשפת BASIC. הרעיון שלי היה 
שאם אני יכול לקבוע איך לפתור בעיות הנדסיות צעד אחר 
צעד על ידי הגיון שמצריך תוכנת מחשב, אז בטוח אני מבין 
את הבעיה וכן את העקרונות הפיזיקליים שעומדים מאחוריה.  
מטרתי בלקיחת הקורס הזה הייתה הבנת ההנדסה והפיזיקה. 
הגשתי את העבודה על ניירות צהובים שכל מסופי המחשבים 

השתמשו בהם באותו זמן.
בשיעור הבא קרא לי פרופסור טארטאגליה ללשכתו. 

שלי,  הצהובים  בדפים  אוחז  לי,  אמר  הוא  רמאות”,  “זו 
“נתתי לך את הבעיה כדי שתשתמש בספר ההנדסה ובסרגל 
חישוב כדי לפתור אותה. אני מצפה שתכתוב את כל הנוסחאות 
המתמטיות בהן השתמשת כדי להגיע לתוצאה הסופית. לא 
הייתה אופציה של שימוש במחשב. תחזור על כל המטלות או 

שתקבל “נ”.
לו  הייתי בשוק מהתגובה שלו. הסברתי  לומר,  צורך  אין 
בידיו.  כדי להגיע לתוצאה שהוא מחזיק  מה עשיתי למעשה 
צריך  הייתי  שאלה  כל  עבור  תוכנה  לכתוב  שכדי  הסברתי 
להשקיע הרבה יותר זמן מאשר לפתור אותה בדרך המקובלת. 
בשבילי, להבין את הבעיה ואת התשובה בעקבותיה היה חשוב 
יותר מאשר רק לעקוב אחר רצף של כללי חישוב. אני מעוניין 
בבניית יסוד של ידע בהנדסה ובפיזיקה. זו הסיבה שלקחתי את 
הקורס הזה וזו הסיבה שהשקעתי כל כך הרבה זמן בתכנות. 

הזמנתי אותו לבקר במעבדה שלי ב CBA לראות מה אנחנו 
עושים עם הפרויקטים שלנו ואיזה ציוד יש לנו. 

לי  שיש  לפניו,  סטוריי  ד”ר  כמו  הבין,  ד”ר טארטאגליה 
כבר דוקטורט. הוא נהיה די ידידותי משלב זה והלאה. הוא גם 
הסכים להסביר דברים ששאלתי אותו. למעשה, כאשר הייתי 
כדי  אותו  שכרתי  ג’ים,  יוניברסל  עבור  מצלמה  לתכנן  צריך 
הבית  כמהנדס  אותו  שכרנו  כך  אחר  החישובים.  את  לבצע 
בעודו ממשיך ללמד באוניברסיטה. לרוע מזלנו, לאחר שנתיים 
של  הצעה  הייתה  זו  אחרת.  מאוניברסיטה  הצעה  קיבל  הוא 
פעם בחיים. היה לנו חבל שהוא עזב אבל הבנו מדוע. אפילו 

שמחנו בשבילו.

 ,CBA חיי הפכו מאד מלאים. מלבד הפרויקטים הרבים ב
הקורסים שלקחתי כדי ללמוד עוד, הייתה גם המעורבות שלי 
באיחוד מחלקת מדעי המחשב. המיקוד שלי במדעי המחשב 
היה בתחום הקיברנטיקה, שהיא למידה רב תחומית העוסקת 
בחקר תהליכי התקשורת, מערכות הבקרה ועקרונות המשוב 
ומכונות.  ארגונים  אחרים(,  אורגניזמים  )או  אדם  בני  בין 
יישומית כאשר המערכת שמנתחים אותה  הקיברנטיקה הכי 
במילים  עצמה.  על  שחוזרת  לולאה  תנועת  בלופ,  מעורבת 
בסביבתה  שינויים  לכמה  גורמת  במערכת  פעולה  אחרות, 
)פידבק(  מידע  דרך  המערכת  לתוך  מוזנים  אלה  ושינויים 
החדשים.  לתנאים  יותר  מותאמת  להיות  למערכת  שגורם 
שינוי במערכת משפיעים על התנהגותה. יחסי גומלין מעגליים 
אלה הכרחיים מנקודת מבט קיברנטית. למדתי על תחום זה 
בכיתת הלימוד של ראש המחלקה, ד”ר מיכאל ארביב. ד”ר 
  Neuroscience ,ארביב היה מומחה עולמי במדעי העצבים

והתמחה במיוחד במבנה המוח.  

במדעי  לי  זמינים  שהיו  הקורסים  כל  את  כמעט  לקחתי 
כך,  המרצה.  ארביב  ד”ר  היה  מהם  בחלק  למזלי  המחשב. 
הוא ואני נהנינו מהרבה שעות של דיונים על יחסי הגומלין בין 
ליצור  ואיך הם משתפים פעולה כדי  ושרירי השלד  העצבים 
תנועה. העניין של ד”ר ארביב היה איך המבנה והתפקוד של 
המוח פועל כדי ליצור תנועה. העניין שלי היה בתנועות שהן 
הגענו  שנינו  הזה.  הנוירולוגי  והתפקוד  המבנה  של  התוצר 
כוחות  נאחד  שנינו  אם  נשכר  יצא  המדע  שעולם  למסקנה 
למחקר משותף, בו כל אחד מאיתנו יביא את נקודת השקפתו.
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הראש  יושב  של  בהנהגתו  המחשב  למדעי  המחלקה 
ד”ר ארביב, השיגה תקציבי מחקר שהובילו לכמה מחקרים 
מדהימים. אפילו אחרי שנים רבות אני גאה שהאסיסטנטים 
שלנו ב CBA תרמו רבות למחקרים אלה. CBA תרמה את 
הציוד שלה והמומחיות שלה ללא תמורה. הצוות שלי ועמיתיי 

בחברה תרמו ברצון למען המדע.  
ארביב.  ד”ר  כלפי  ואחריות  אישית  מחויבות  חשתי  אני 
המדעים  מחלקת  עם  בתאום  שלו  למחלקה  אותי  שכר  הוא 
המדויקים. המטרה הייתה לנהל חקר שיתפרש על מה שכל 
אחד מאיתנו יכול לעשות. נקודת מבט רחבה זו איפשרה לו 
דולר   700,000  – מהם  אחד  מחקר.   תקציבי  יותר  להשיג 
לבריאות  הלאומי  מהמכון  בא   – מסצ’וסטס  לאוניברסיטת 

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

בצרבלום לא גוררת שיתוק אלא חוסר תיאות בתנועות, בעיות 
בשיווי המשקל, ביציבה ובלמידה מוטורית.

לחקר  גישות  שתי  שנציע  ביקש  הלאומי  הבריאות  מכון 
הצרבלום. היבט אחד היה ליצור סימולציה גרפית ממוחשבת 
רפלקסיבית  תנועה  עם  השידרתי  החשמלי  המעגל  של 
נתונים  לספק  היה  המחקר  של  השני  החלק  האיבר.  ומיקום 
על ביומכניקה של התנועה בהסתמך על ניתוח ממוחשב של 
סרטי צילום, אותן אני ומעבדת ה CBA יכולים לספק. באותו 
לספק  שיכלה  בעולם  היחידה  הייתה   CBA ה  מעבדת  זמן 
מרכיבים תלת ממדים על שינוי מקומו של האיבר בזמן תנועה 
יותר  מדויקים  נתונים  שלו.   והתאוצה  המהירות  על  גם  וכן 
יכולים לשפר את הסימולציה הממוחשבת  של פעילות המוח 
שיכולתי  הייחודית  התרומה  היה  זו  תנועות.  על  המבוססת 

לתת לד”ר ארביב, למחלקה הקיברנטית שלו ולעמיתיו.

המרצים במחלקת מדעי המחשב היו ד”ר ספינלי ו ד”ר 
כל אחד מהם חקר  בקורסים שלהם.  למדנו  ואני  אן  קילמר. 
שלהם  המחקרים  בסיס  על  עצבית.  שליטה  של  אחר  היבט 

נעשו מחקרים אחרים בהמשך. 

שלש  מעורבות  היו  ספינלי  ד”ר  של  ממחקריו  באחד 
עיוורים  חתולים  כללה  אחת  קבוצה  חתולים.  של  קבוצות 
מלידה. בקבוצה שנייה הייתה לכל חתול רטייה על עין אחת, 
מכוסה  רטייה  השנייה  העין  ועל  אנכיים,  בחתכים  מכוסה 
בחתכים אופקיים. כך שלקבוצה השנייה הייתה יכולת ראייה 
דרך החתכים  למה שנראה  רק  מוגבלת  הייתה  אך  מסוימת, 
קבוצת  הייתה  השלישית  הקבוצה  האנכיים.  או  האופקיים 
קיבלו  ולא  רגילות  היו  זו  בקבוצה  החתולים  עיניי  ביקורת. 

טיפול כלשהו. 

האכיל  חודשים,  כמה  החתולים  את  גידל  ספינלי  ד”ר 
לרוע  ואז  מכני.  הליכון  על  תרגילים  להם  ונתן  היטב,  אותם 
הייתה  המטרה  המדע.  מזבח  על  החתולים  הוקרבו  המזל 
למדוד מתחת למיקרוסקופ את התאים בקליפת הראייה במוח 
שלהם. החוקרים מצאו שהתאים בקליפת הראיה שיקפו את 
התפתחו  הראיה  קליפת  תאי  חוו.  שהחתולים  החיים  תנאי 
והאנכי בהתאם למגבלות  פיזיקאלית ממש במישור האופקי 
יכולה  שלנו  שההתנסות  סיכם  ספינלי  ד”ר  שלהם.  הראיה 

ממש ליצור תבניות פיזיקליות במוחנו.

ניתוח מוצרים רבים
http://arielnet.com/ref/go/2010

http://arielnet.com/ref/go/2010
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אבל, המחקר הכי לא רגיל, או אולי הכי לא ממושמע, שלי 
עמד להתחיל. המחקר ניתח את דגמי ההתאמה )הקורדינציה(  
בין הגפיים של חתולים בזמן הליכה וריצה. מדוע החתול נע 
גורם  מה  איטית?  בריצה  מאשר  מהירה  בהליכה  יותר  מהר 
מטרת  להפך?  או  לאיטית  מהירה  מתנועה  לעבור  לחתול 
התנועה הקשורים  דגמי  ולהעריך את  למדוד  הייתה  המחקר 
לניידות של החתול ולנסות לקבוע איך הארכיטקטורה העצבית 
שולטת בתנועה עבור חיה זו. אולי הבנת דגמי המוח או הבנה 
של השליטה העצבית על תנועת החתול יכולה לעזור בהבנת 

אותם הדברים עבור בני אדם.  
רות  בשם  מבריקה  דוקטורנטית  צורפה  המחקר  לצוות 
לדוקטורט  כסטודנטית  ארביב  ד”ר  עם  עבדה  היא  מאלוצ’י. 
וכעוזרת מחקר. ההתמחות שלה הייתה לפתור באופן סימולטני 
 - הזה  החתולים  המחקר  של  המטרה  מתמטיות.  משוואות 
שנתרם על ידי ה NIH - הייתה לקבוע באיזה פרמטר)ים( 
תנועתי)ים( משתמש החתול כדי לקבוע את צורת התקדמותו. 
זה דרש לצמצם את מספר האפשרויות של הבחירה שנתנו 
לחתול ולכן, דרש לצמצם את מספר האפשרויות בנוסחאות 

המתמטיות של תנועה שנגרמת על ידי תנועת החתול. 
המשוכה הראשונה שרות ואני היינו צריכים לדלג מעליה 
קראתי  הליכון.  על  לרוץ  שלנו  החתולים  את  לשכנע  הייתה 
לחתולה בשם פוצי, אבל ההיענות לשמה הייתה אחת הפעולות 
להתחבא  העדיפה  היא  מצידה.  פעולה  שיתוף  של  הבודדות 
מתחת להליכון במקום לרוץ או ללכת עליו. למעשה, ההליכון 
היה מוצג מוזיאוני עתיק שרות ואני מצאנו באחד מהמחסנים 
או  אשפה  למשאית  שדמה  קול  השמיע  הוא  המעבדה.  של 
המנוע  את  כשהפעלנו  להליכון.  מאשר  יותר  בטון  למערבל 
פוצי  על  שעברה  הטראומה  את  דמיינו  רעדו.  החלונות  שלו 
ולאיזה תסביכים היא נכנסה. היינו בדילמה מה עושים ואיך 
אנחנו משיגים נתונים מחתולה בטראומה. לא הגענו לפתרון 
מספק. ללא פתרון נצטרך להפסיק את המחקר לפני שאפילו 

התחלנו אותו.
החלטתי לעשות לרות הכרה עם אן. אולי שתיהן, בתור 
חובבות חתולים, ימצאו פתרון לבעיה. רות ואן הפכו לחברות 
טובות ממש מהר, ופוצי ואני היינו כחומר ביד היוצר בידיהן. 
ההחלטה המשותפת הייתה שצריך למצוא טכניקה אחרת כדי 
להוציא נתונים מהחתולה. הבאנו את פוצי למעבדה שלנו ב 

CBA, שחררנו את הרצועה שלה כדי שתרגיש בנוח לחקור 
את סביבתה, וחיכינו בשקט שתירגע. אחרי שהרגישה בנוח 
עם סביבתה, השתמשנו במזון כדי למשוך אותה מקצה אחד 
של המעבדה לקצה השני. היה נראה שזה הולך מצוין. כולנו 
ומזון  הזו,  מאיימת  והלא  השקטה  במעבדה  לתפקד  יכולנו 

החתולים התגלה כפיתיון נפלא עבור פוצי. 
יש  אחד  כשלכל  ברצף  זרם  שלנו  הניסוי  נוהל  לבסוף, 
תפקיד. אני הפעלתי את המצלמה, אחת הנשים אחזה בפוצי, 
שחררה אותה, ופוצי רצה לצד השני של המעבדה, שם האישה 
האחרת נתנה לה מזון חתולים. פוצי למדה מהר והבינה את 
תפקידה לאחר כמה מסלולים. מנקודה זו היא שיתפה פעולה 
יפה, הלכה או רצה לאוכל, ולמרבה המזל, ברוב המסלולים 
היא  גם דרכה על לוח הכוח במשך התנועה. הבעיה העיקרית, 
לאחר שהתגברנו על בעית האילוף, הייתה לגרום לה להמשיך 
לרצות לאכול, גם כשקיבתה הייתה מלאה כבר. פוצי הלכה, 
דהרה או רצה ברצון לאוכל עד שהחליטה שהיגיינה אישית 
חשובה יותר. כאשר התחילה לסרק וללקק את עצמה, אנחנו 

בני האדם הבנו שהניסויים נגמרו להיום.
בעוד שנראה היה שהיא מרוצה מאד מתפקידה כלוקחת 
חלק בניסוי מדעי, היו לפוצי עוד כמה רעיונות. רובם עצמאיים 
יותר. היא המליטה שלושה גורים! כאשר היו הגורים מבוגרים 
גידלה רות את החתלתולים  דיים כדי להיות לבד, בלי אמא, 
בביתה. בדרך הטבע הם גדלו ויצרו בעצמם עוד חתלתולים, 
כך שבסוף היו לנו 22 חתולים. כולם היו מאומנים בריצה בין 
אן לרות על פני לוח הכוח. אולי נכון יותר לתאר את תנועתם 
מאדם למזון. זה יהיה נחמד לעשות האנשה לחתולים ולהניח 
שהם חושבים שהם תורמים למדע במעשיהם, אבל אני חושב 

שהמניע היחידי היה האוכל.
יום שיש  החתולים גרו בחדר מיוחד באוניברסיטה. בכל 
רות הכניסה אותם לארגז והסיעה אותם למעבדה. הם נשארו 
במחסן של חדר האמבטיה עד שהגיעה זמנם להיבחן בראשון 
עזב   CBA  והצוות של לכולנו, מאחר  יפה  עבד  זה  בבוקר. 
בסופי שבוע ביום שישי וחזר בשני בבוקר. אן ואני עבדנו כל 
סוף שבוע כך שתמיד היינו שם כדי לבדוק שידידנו החתולים 
ראשון  בכל  באוניברסיטה.  מחדרם  הרחק  גם  טוב  מרגישים 
בבוקר היינו רות, אן ואני מצלמים כל חתול בדהרה, ריצה או 
הליכה. הערכים שלהם היו ביחס ישר למידת הרעב שלהם. 
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המשימה  הייתה  והפנים  הכפות  ליקוק  שבעים,  היו  כאשר 
היחידה שהם היו מעוניינים לבצע. 

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

הזה.

והאסיסטנט  דניס  הגיעו  ראשון שטוף שמש,  יום  בבוקר 
עצום  אדם  היה  דניס  דייזי.  הקופה  עם  שלנו,  למעבדה  שלו 
בגודלו, מעל ל 1.90  מטר, היה לו שיער סבוך דמוי שיח וזקן 
פרא. הוא לבש אוברול ג’ינס, והזכיר במראהו את פול בוניאן, 
מידותיו  למרות  והקנדי.  האמריקאי  מהפולקלור  אגדי  ענק 

יוצאות הדופן, הוא היה עדין ורך דיבור. 

לאחר שנאספנו במעבדה ליד לוח הכוח, דניס הביר מה 
הוא מצפה שהקופה תעשה. מבחן אחד היה קפיצה מהשולחן 
למטה, אל לוח הכוח. מבחן שני היה קפיצה למעלה אל השולחן. 
מלבד נתוני הכוח, התכוונו גם לצלם את התנועות כך שדניס 
כדי להשלים את מחקרו.  הקינטיים  בנתונים  יוכל להשתמש 
דניס הסתובב במעבדה כשהקופה קשורה אליו ברצועה, ונתן 
לה לחקור את כל מה שהיא רואה שם, כדי שתתרגל למקום 
החדש. באותו זמן אן ואני הכנו את המצלמה, התאורה, את 
לוח הכוח ואת מכשירי המדידה. לאחר שהכל היה מוכן, היה 

זה תורה של דייזי לקפוץ למעלה ולמטה מהשולחן.
לרוע המזל, מה שבנאדם רוצה זה לא תמיד מה שקופה 
לא  וקופים  אדם  שבני  למדנו  מאד  מהר  לעשות.   מתכוונת 
משדרים באותם אורכי גל. דניס רצה שדייזי תקפוץ מהשולחן 
לכיוון  למעלה  אחר,  לכיוון  לקפוץ  רצתה  דייזי  אבל  למטה, 
שהוא  מה  לא  העיקר  אחר,  כיוון  לכל  או  התקרה,  אורות 
רצה. ניסינו את המבחן השני אבל דייזי גם לא רצתה לקפוץ 
מהרצפה לשולחן. דניס ועוזרו הציעו לה בננה ומאכלי קופים 
אחרים, אבל היא הייתה מעוניינת ללכת לכל כיוון אפשרי רק 
לא לקפוץ למעלה ולמטה. בסוף היא הפגינה את מורת רוחה 
כלל  וביצוע משימה שבדרך  הלוח  אל  למטה  קפיצה  ידי  על 

עושים בשירותים. איכס!
מבויש  היה  דניס  הזאת,  הנלהבת  ההתנסות  אחרי 
מהתנהגותה של הקופה. כמובן, כדי לבצע מחקר מדעי צריך 
לשתף  מוכנה  הייתה  דייזי  הזה  המקרה  לאחר  לנקות.  קצת 

פעולה וצילמנו אותה מקפצת למעלה ולמטה, כנדרש. 
לפתע נפתחה הדלת הראשית ולמעבדה נכנס יושב הראש 
של CBA ואחד הבעלים, לארי גרהאם. דמיינו את המראה 
על פניו כשראה את מעבדתנו המתוחכמת מלאה באדם גדול 
ושעיר, מחזיק ברצועה קופה שקופצת ומתגרדת, וחלקי בננה 
מפוזרים בכל מקום אפשרי. אן ואני נותרנו ללא מילים. לאחר 
רגע אחד של שתיקה כולנו התחלנו לדבר בבת אחת. לבסוף 
הרים לארי את ידיו וכולנו שתקנו. לארי אמר שהיה בפגישה 
בבנק וחשב לקפוץ לרגע להגיד שלום. הוא רק ייכנס לשירותים 

ומייד ימשיך בדרכו. 
אן ואני היינו המומים ולא היה לנו שום רעיון מה להגיד 
או לעשות. עמדנו קפואים במקומותינו. לא היה ללארי שום 
מושג מה מחכה לו בחדר השירותים. כולנו כלאנו את נשימתנו 

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

מהחדר.
לארי חזר למשרד ביום שני וכולנו צחקנו כשניסינו להסביר 
מה קרה עם החתולים והקופה. הוא התייחס בספורטיביות לכל 
 CBA הסיפור, והיה למעשה מאד חיובי בקשר לתרומה של
למדע. שנים אחר כך נודע לנו שהוא הלך הביתה, ואחר כך 
הלך ישירות לאיזה באר כדי לשתות משהו! אשתו שאלה מה 
לא בסדר, והוא ענה לה, “אל תשאלי, בכל מקרה לא תאמיני 

אם אספר”. 
לה  רות שיש  אישרה  נתונים,  איסוף  חודשי  כמה  לאחר 
מספיק לכל צורת התקדמות. החתולים יכלו להישאר בחדר 
המפרכת  במשימה  התחילה  כשהיא  באוניברסיטה  שלהם 
להם  זקוקה  הייתה  שהיא  הערכים  של  והקלטה  מעקב  של 
ליצירת המשוואות המתמטיות המסובכות שלה. היא נשארה 
במעבדה שעתיים עד ארבע שעות כל יום, והכפילה את משך 

הזמן הזה בסופי שבוע, מעבדת את הנתונים הביומכניים. היא 
הייתה חוקרת מאד זהירה, והקליטה בקפדנות את המהירות, 
ולכל  לכל אחת מצורות ההתקדמות  והזמן  הכוח,  התאוצה, 
גיבשו  ביחד  בילינו  בהן  הארוכות  השעות  מהחתולים.  אחד 
את הקשרים החברתיים בין שלושתנו, קשרים שהיו הדוקים 

גם קודם.  

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

אלטרנטיבי שיספק את המידע הדרוש.

ההצעה שלי הייתה שבמקום לנתח את החתולים אפשר 
להגביל את תנועת הראש שלהם על ידי הלבשת משהו שימנע 
מהם לראות את הקרקע. זה יגרום להם לנוע רגיל אבל בלי 
לראות על מה הם דורכים. השוואה בין הליכה נורמלית להליכה 
מוגבלת ראייה, תהווה חקר השוואתי טוב יותר מאשר הליכה 
נורמלית לעומת הליכה ללא צרבלום. המשוואות המתמטיות 

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

 Advances in  פרסום בכתב העת
Behavioral Biology
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של רות יתבססו על נתונים מחיות שלמות במקום השוואה בין 
חיות רגילות לחיות מעוותות בצורה לא ריאליסטית. 

לאחר כמה פגישות עם ד”ר ארביב הוא הסכים עם ההצעה 
NIH שלנו. עכשיו היינו צריכים לשכנע את ה

שהנוהל שאנחנו מציעים יאפשר לנו לאסוף יותר מידע, 
ומידע טוב יותר, מאשר הנוהל שהוצע קודם. ה NIH בסופו 
של דבר הסכימו איתנו. רות, אן ואני היינו מאד נרגשים, אפילו 
שהחתולים לא היו מודעים למה שהיה יכול לעלות בגורלם. 
אולי הם היו מבועתים מפחד כמונו, אבל היו שחקנים טובים 

יותר!

מוגבלי  החתולים  עם  הניסוי  את  לתכנן  כדי  התקדמנו 
הראייה. עשינו שקעים בקרקע עליה הלכו החתולים, זה היה 
כמו אדם שהולך במדרגות אבל פתאום חסרה מדרגה אחת 
והוא לא יכול לראות את זה. החתולים ינועו בצורה אופקית 
ופתאום תישמט הקרקע מתחת לרגליהם. בהיותם חתולים, אין 
ספק שכישורי התנועה שלהם יאפשרו להם להמשיך להתקדם 
לכיוון האוכל.  אבל לנו הייתה אפשרות לצלם ולהקליט את 

הממדים הקינטיים של הפרעה זו בתנועה. 

משתמשים  כשאנו  מושלם  עכשיו  היה  הנתונים  איסוף 
בראייה נורמלית ומוגבלת, וכמו כן בהפרעה פיזיקלית שאיתה 
כמה  על  הצביעו  התוצאות  להתמודד.  החתולי  המוח  צריך 
אצל  ההתקדמות  על  העצבית  בשליטה  בסיסיים  עקרונות 
איך  על  מעניינים  אתגרים  כמה  סיפק  הזה  המידע  חתולים. 
המוח האנושי שולט בתנועותינו כשאנו רצים או הולכים. ד”ר 
ארביב אהב את התוצאות הכמותיות והאיכותיות של המחקר, 
היה  יכול  שאותה  העצבית  הארכיטקטורה  מהבנת  והתלהב 

לשלב במחקר שלו.  

המחקר התקבל והתפרסם בכתב העת קידמה בביולוגיה 
ב   Advances in Behavioral Biology התנהגותית 

.1974

חתולים   22 ל  בית  למצוא  היה  צריך  המחקר  לאחר 
אוהבים,  בתים  להם  למצוא  נחושות  היו  ואן  רות  יפהפיים. 
לכל אחד מהם. הן שמו מודעות בעיתונות מקומית, התקשרו 
לחברים וקרובי משפחה בכל רחבי ארה”ב, מחפשות בתים 
ואן  ורות  כאלה  בתים  נמצאו  לבסוף  לחתולים.  מתאימים 

יכולות היו להירגע.

ממצאים  היו  ארביב  לד”ר  הושלמה.  המחקר  משימת 
את   להבין  ניסה  בו  שלו,  במחקר  לשלבם  מחקריים 
החתולי.  למוח  בהשוואה  האנושי  המוח  של  הארכיטקטורה 
אן  לפילדלפיה.  ועברה  שלה  הדוקטורט  את  השלימה  רות 
מחקר  על  לעבוד  וחזרה   NIH ל  מתרומתה  מרוצה  הייתה 
הדוקטורט שלה. אני התחלתי להנות מהזמן הפנוי לעבודות 

מחקר הכינור של פול זוקופסקי
http://arielnet.com/ref/go/2011

http://arielnet.com/ref/go/2011
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האחרות שלי בבקרים של ימי א’. מכל השותפים למחקר, אולי 
לחתולים היה סוף הכי טוב כי הם לא ידעו מה היה צפוי להם. 
משימה  עוד   CBA ל  הייתה  החתולים  מחקר  לאחר 
בתור   – זמן  באותו  אותי  שואלים  היו  אם  שגרתית.  לא 
יישומים  בהרבה  לביומכניקה  מומחה  לשעבר,  דיסקוס  זורק 
אני  מה   – לאחרונה  חתולית  לתנועה  וסטודנט  תעשייתיים 
יודע על כינור הייתי עונה שאני אוהב להקשיב לו. אבל לעולם 
לא חשבתי שהחברה שלנו תעסוק בשדה המוסיקה הקלסית. 
למרות שאהבתי מוזיקה קלסית והקשבנו לה ברשת המקומית 
במעבדה, הייתי מאד מופתע לקבל שיחת טלפון מכנר ידוע, 
פול זוקופסקי. הוא שאל אם הוא יכול לבקר במעבדה שלנו. 
אני מודה שלא היה לי מושג למה הוא רוצה לבוא לבקרנו עם 

הכינור שלו. 
שבועיים אחר כך הוא הופיע במעבדה שלנו באמהרסט. 
מחקר  ממענק  מסוים  כסף  סכום  לו  שהיה  הסביר  הוא 
ג’רסי. הדברים החלו להתבהר כשהסביר  ממעבדות בל בניו 
התמקדו  בל  מעבדות  ומוזיקה.  בל  מעבדות  בין  הקשר  את 

במידע על קולות וצלילים.   
תקשורת  של  נמוכה  מתדירות  החל  קולות  כלל  זה 
לווייתנים עד לצלילים הגבוהים של הכינורות. פול, בהיותו כנר 
מיוחדים  כינור  ביצועי  בלימוד  במיוחד  מעוניין  היה  מומחה, 
יכולים  אינם  כנרים  שהרבה  גילה  פול  פגניני.  של  אלה  כמו 
כך  על  הצביע  הוא  מסוימות.  מוזיקליות  קומפוזיציות  לבצע 
ברמה  מורכבים  כישורים  של  משולבים  לימודים  אין  שהיום 
גבוהה במיוחד, כמו נגינה בכינור. ככל שעברו השעות ודיברנו 
בעיקר  מתייחסות  שלו  שהשאלות  הבנתי  שלו,  הנושא  על 
והזרוע  היד  בין  ולאילוצים בקורדינציה  לגבולות, להתאמות, 
של  הביומכנית  שהטכניקה  ברור  נהיה  בכינור.  הנגינה  בזמן 
הערכת הביצוע של נגינה בכינור אינה שונה בהרבה מזו של 
כימות  בסיסי,  באופן  הברזל.  כדור  הודף  או  הדיסקוס  זורק 
הייתה  שלנו  הקינטית  בטכניקה  שימוש  כדי  תוך  התנועה 
אפשרית לרוב התנועות. המוטו שלנו היה: “אם זה זז, אנחנו 
ולזורק  בכינור  למנגן  מתאים  היה  זה”  את  למדוד  יכולים 

הדיסקוס.
לגבי המחקר  על הפרטים  דיונים הסכמנו  יום של  אחרי 
המבוקש. מיסטר זוקופסקי היה משוכנע שמעבדות בל יסכימו 
לתקצב את המחקר. ביררנו שהוא מבין היטב מה הוא הציוד 

בפעם  הנתונים  כל  את  להשיג  שנוכל  כך  שיביא  לו  שנזדקק 
אחת.  הוא היה צריך להביא את הכלים שלו, את עמוד התווים, 
כדי להציג את  בנוסף,  לנגן.  דפי המוזיקה שהוא מתכנן  את 
הניתוח הביומכני הנכון ביותר, המפרקים בגופו צריכים להיות 
הכי גלויים שאפשר. ברוב המחקרים שנעשו על ידינו האנשים 
שהיו נושאי המחקר היו יחפים ולבשו מכנסיים קצרים וחולצה 

ללא שרוולים. 
אין צורך לומר, זו לא הייתה התלבושת נמקובלת בקונצרט 
לכינור. אבל במטרה להשיג את מטרות המחקר, הסכים פול 
ללא  וחלוצה  קצרים  מכנסיים  שלנו.  הביגוד  דרישות  לרוב 
שרוולים זה בסדר, אבל הוא התעקש על הנעליים שאיתן הוא 
את  עושות  שהנעליים  מסתבר  הקונצרטים.  באולם  מופיע 

האדם.
במטרה להציג בשלושה ממדים, היה עלינו לצלם משלושה 
היו  הראשונים  השניים  זמן.  באותו  לזה  זה  אנכיים  כיוונים 
מקדימה ומהצד. אבל רצינו להשיג גם צילום מלמעלה למטה, 
מעל הראש של הכנר. לשם כך היה עלינו לצלם בחוץ ולשים 
בנאי  לשכור  צריכים  היינו  הגג.  על  את המצלמה השלישית 
שיתקין לנו מבנה מיוחד לעמדת הצלם במצלמה השלישית. 
לבסוף ארגון הצילום היה מוכן. עכשיו צריך לחכות לכנר, פול 

זוקופסקי.
יום הצילומים היה יום אביב אופייני במסצ’וסטס, לא חם 
כן  על  לעמוד  צריך  היה  פול  חלקית.  עננות  ועם  מדי  קר  או 

מנגנת בנבל, עם ובלי הכלי
http://arielnet.com/ref/go/1129
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מוזיקה  קטעי  ולנגן  הראשי,  לכביש  כשפניו  למעבדה  מחוץ 
שהמחקר שלו היה מעורב בהם. התחלנו לצלם עם המוזיקה 

שהוא בחר.
עכשיו דמיינו את התמונה: חזית של חנות בין מחסן צבעים 
וחנות סנדויצ’ים על כביש סואן. שלושה צלמים עם מצלמות, 
אחד  שנבחרו.  מהכיוונים  אחד  כל  לזיהוי  ושלטים  מחברות, 
הצלמים ממוקם על הגג. והכי חשוב – באמצע כל זה עומד 

אדם חצי עירום ומנגן בכינור.
המכוניות בכביש 9 עצרו והנהגים יצאו להסתכל בחזיון 
גורם  מה  לברר  המקומית  המשטרה  הגיעה  במהרה  המוזר. 
לפקק. הם לא כל כך האמינו לי כשהסברתי שאנחנו מבצעים 
ניסוי שאי אפשר לעשותו בפנים, כי אנחנו זקוקים למצלמה 
בגובה. בסוף הם שוכנעו שזה ייקח רק כמה שעות ואחר כך 
נכנס למשרד ונמשיך שם. השוטר הבין אבל עמד על כך ששני 

שוטרים יעמדו שם ויכוונו את התנועה.
התוצאות  היו  מהסרטים,  הנתונים  את  שעיבדנו  אחרי 
מיומנות  היא  בכינור  נגינה  פול.  ועבור  עבורנו  מפתיעות 
תנועות  ידי  על  נוצרת  המוזיקה  רבה.  קורדינציה  שדורשת 
היד והזרוע תוך השגת קצב מדויק ותזמון מדויק, הרבה יותר 
לנגן  שכדי  גילינו  למשל,  אחרות.  רבות  אנושיות  מפעילויות 
בכינור בצורה המסורתית, הזרוע שאוחזת את הכינור נשארת 
יציבה, בעוד הזרוע והיד של הקשת הן שעושות את העבודה. 
קטעי  לנגן  יכולים  אינם  מהכנרים  חלק  מושג,  זה  כשמצב 
מוזיקה מורכבים. אבל אם מאפשרים לזרוע שאוחזת בכינור 
לנוע תוך התאמה לתנועות הזרוע והיד של הקשת, הרי שהם 
מסוגלים לנגן את הקטעים האלה. פול היה נלהב לשמוע על 

כך ורצה כבר לספר על הממצאים למעבדות בל. 
עסקנו בעוד פרויקט שהיה קשור לנגינה. ניתחנו את הנגינה 
הייתה  שלנו,  מהלקוחות  אחד  בג’ני,  ד”ר  של  אשתו  בנבל. 
 EMG לאסוף את ה היה  הרעיון  עולמי.  נבלנית בעלת שם 
)אלקטרומיוגרפיה( של שריר הזרוע והאצבעות של הנבלנית 
ותדירויות   EMG ה  נתוני  מוזיקלי.  קטע  מנגנת  היא  בעוד 

הצלילים של הנבל הוקלטו במקביל ונשמרו במחשב.
אצבעותיה  את  להזיז  הנבלנית  התבקשה  הבא  בשלב 
באותו אופן בו ניגנה קודם, אבל הפעם בלי נבל. היא “ניגנה” 
הנתונים   .EMG ה  נתוני  נאספו  הפעם  גם  דמיוני.  נבל  על 
יכולנו  במילים אחרות:  הקודמת.  לאלה של הפעם  זהים  היו 

להקליט את נתוני התנועות שעשתה בלי לגעת באמת בכלי, 
ולנגן על פיהם את המוזיקה. 

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

לא מדויקת או מוטעה. 

חברות ביטוח נופלות לא אחת קורבן לתביעות שווא, אך 
יש להן כמה כלים להתמודד איתן. כמה חברות ביטוח למדו 
על  ולא  מדעיים  נתונים  מדידת  על  שהשיטה שלנו מבוססת 
ניחושים ודעות. יכולנו לספק אינפורמציה מאובחנת על הרבה 
מוצרים והשימוש בהם. למדנו גם שמסגרות החוק מעוניינות 
יותר בעובדות מאשר כל דבר אחר. במטרה להכין הגנה חוקית 

מתאימה, היו עורכי הדין זקוקים למידע אמין ונכון.  

אחד המקרים הראשונים בהם היינו מעורבים היה של דאו 
כימיקלים. חברת עורכי הדין קורלט, מריט, קיליאן וסייק ייצגו 
את דאו כימיקלים ואת הביטוח שלהם, קרן פיירמנס. הם היו 

מעורבים בכמה מקרים חמורים של פציעות מתעמלים. 

את  סיים  פלורידה  בדרום  תיכון  בגיל  מבטיח  מתעמל 
סדרת תרגילי ההתעמלות רגילים שלו אחר הצוהריים. האיש 
הצעיר היה רתום בכל ליבו לספורט שלו, ובילה שעות ארוכות 
להוסיף תרגילים חדשים  ניסה  וגם  ישנות  מיומנויות  בתרגול 
לשגרת האימונים שלו. באותו אחר צוהריים הוא רצה לנסות 
את התרגיל החדש של הסלטה בריצה שלמד לאחרונה, ללא 
רתמות האבטחה. באותו רגע הוא הרגיש שהוא שולט בתרגיל 
יום  את  מסיים  שהוא  לפני  אחרונה  פעם  אותו  לבצע  ורצה 
ואחורה  קדימה  האימונים  פני שטיח  על  רץ  הוא  האימונים. 
לאוויר  עצמו  השליך  ואז  אקרובטיים  תמרונים  ביצוע  תוך 
כשפניו  רגליו  על  לנחות  אמור  היה  לאחור, שבסופו  בסיבוב 
הצליח  לא  המזל,  לרוע  התחיל.  ממנו  לכיוון  המנוגד  לכיוון 
וצווארו.  ראשו  על  ונפל  הסיבוב  את  להשלים  הצעיר  האיש 
הדין במעבדה  עורכי  צווארו. כשביקרו אותנו  הוא שבר את 

באמהרסט, היה האיש בתוך ריאת ברזל. 
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דרך  או,  בנחיתה.  ועבה  בהמראה  דק  יהיה  מושלם  שטיח 
סירת  מתוך  בתותח  לירות  “אי אפשר  זאת:  להסביר  אחרת 

קנו”.

בחנו מתעמלים וכן את כל סוגי השטיחים. לבסוף מדדנו 
מתאים  היה  הוא  בפלורידה.  שימוש  נעשה  בו  השטיח  את 
בהחלט לתרגיל. בשעה שהמתעמל ניסה לבצע את הקפיצה 
הזאת לא היה ביכולתו לייצר די כוח כדי להשלים סיבוב של 
גופו במלואו. אולי הוא היה עייף מדי כי זה היה סופו של יום 
יצא קצת משיווי המשקל כשזינק  אימונים מפרך, אולי הוא 
כלפי מעלה. מסיבה זו או אחרת לא היה בכוחו של המתעמל 
לייצר כוח מספיק על מנת להשלים את הסיבוב והוא נפל על 

ראשו וצווארו.

לאפשר  כדי  דיים  רכים  שהם  שטיחים  אין  המזל,  לרוע 
נחיתה על הראש והצוואר אך נוקשים דיים כדי לזנק ולבצע 
את התרגיל. יש מזרונים עשויים מקצף שבנויים לאפשר נחיתה 
קפיצה  או  במוט  קפיצה  באתרי  שנמצאים  אלה  כמו  רכה, 
המפרקים  התעמלות.  לתרגילי  מתאימים  אינם  אלה  לגובה. 
בכפות הרגליים, בברכיים ובירכיים בנויים על ידי הטבע לבלום 
זעזועים, אך אין אפיונים של בולמי זעזועים במפרקי הצוואר 
והראש. הנזק היה נמנע או מופחת לו היה האיש הצעיר נוחת 

על כל חלק אחר בגופו.

אפשרי  בלתי  היה  שזה  הראה  כן,  אם  שלנו,  הניתוח 
לזינוק שיעניק תנופה מספקת כדי  גם  יהיה מתאים  שהמצע 
לבצע את הסלטה כולה, וגם רך מספיק כדי לבלום נזקים של 
שלה  הביטוח  וסוכן  כימיקל  דאו  והצוואר.  הראש  על  נפילה 
היו סימפטים יותר מרוב החברות המסחריות וסוכני הביטוח 
לנער  רגילה  בלתי  בצורה  נדיב  הסדר  הציעו  הם  בימינו. 
ולמשפחתו שיכול לספק להם רווחה כספית מיידית, במקום 
אני שמח לבשר  ומייגע.  לערב אותם בתהליך משפטי ארוך 
שלמרות הטרגדיה שפקדה את הנער ומשפחתו, לפחות הם 

לא היו צריכים לדאוג לנושא ההוצאות פיננסיות. 

לספק  כדי  נשכרנו  ההתעמלות,  שטיחי  פרויקט  לאחר 
פציעה  בו  מעורבת  שהייתה  אחר,  במקרה  ביומכני  ניתוח 
בטרמפולינה.  ספורטאית צעירה ביצעה תרגיל קפיצה לאחור 
על טרמפולינה, נחתה על השול במקום במרכז הטרמפולינה, 
ושברה את צווארה. משפחתה תבעה את יצרנית הטרמפולינה.

השאלה  הייתה  בכך?”  אשם  ומי  נכון  נעשה  לא  “מה 
שהופנתה אלינו. שאלה זו גרמה לתביעה נגד כולם: בעלי מכון 
הכושר, המאמן, היצרן של שטיח האימונים. דאו כימיקל היה 
היצרן של החומר, אתאפאום, שבו עשו שימוש ביצור השטיח. 
שהאתאפאום  לגלות  הופענו  בייצור.  רשלנות  שהייתה  נטען 
פותח במקורו על ידי דאו כימיקל למשרד ההגנה האמריקאי 
נעשה  עכשיו  לויאטנאם.  פצצות  אריזה של משלוחי  כחומר 
בו שימוש למטרות שלום, אבל השאלה הייתה אם זה באמת 

החומר המתאים לייצור שטיחים לחדרי כושר.
דאו  ידי  על  שסופקו  השטיחים  כל  את  לבדוק  התחלנו 
מחצי  החל  שונים,  בעוביים  דאו  ידי  על  נמכרו  הם  כימיקל. 
ס”מ(.   10 )בערך  אינטש  ארבעה  ועד  ס”מ(   1.2( אינטש 
חלקם היו עם ציפוי מיוחד להתעמלות וחלקם ללא ציפוי כזה, 
כמו יצרן השטיחים האחר שפעל בשוק באותו זמן. לתוכנית 
המחקר שלנו היו שני שלבים: לעשות ניתוח ביומכני לתרגיל 
הסלטה האמור, ולהשתמש במכשיר מבחן החומרים - שעליו 
רשמנו פטנט - עם לוח הכוח, כדי להעריך את תכונות החומר 

של כל אחד מהשטיחים שנדגמו.
מצאנו בנבחרת ההתעמלות של אוניברסיטת קונייטיקוט 
מתעמלים שהיו בגודלו של המתעמל “שלנו”. צילמנו אותם 
מבצעים או אותו תרגיל. בהסתמך על הנתונים שהשגנו חיברנו 
ההידרואלקטרי  החומרים  מדידת  למכשיר  השטיחים  את 
הממוחשב שלנו, כשאנו משתמשים בלוח הכוח כדי למדוד 

את הכוח. 
הראשון  הנושא  מעניינות.  תוצאות  הניבו  אלה  מבחנים 
היה קשור לכוח שהיה נחוץ למתעמל כדי לבצע את התרגיל 
ולסיים אותו בנחיתה על הרגליים. הייתה לנו אפשרות לכמת 
את הכוח הזה ולהציג טבלה מבוססת על המתעמלים שבחנו. 

ואז השתמשנו בכוחות אלה כדי להפעילם על השטיחים.  
הזמנו את כל המעורבים בתביעה לבוא למשרדנו להצגת 
בתרגיל.  המעורבת  הפיזיקה  את  הסברנו  בישיבה  התוצאות. 
המתעמלים צריכים לייצר כמות מספקת של כוח כלפי מטה 
לכיוון הרצפה במטרה ליצור כוחות חזקים דיים כלפי מעלה 
כדי להשלים את הקפיצה. אם השטיח עבה מדי, הוא סופג 
כבולם  פועל  העבה  השטיח  מטה.  כלפי  מהכוח  מדי  יותר 
זעזועים. שטיח דק לא יספוג את הכוח ויאפשר זינוק טוב יותר 
זעזועים טוב בנחיתה.   יהיה בולם  כלפי מעלה, אבל הוא לא 
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יכולים  שאנשים  הראה  שלנו  הביומכני  הניתוח  תוצאות 
הטרמפולינה  על  שלהם  הקפיצה  גובה  את  להגדיל  בקלות 
בהשוואה ליכולתם לקפוץ ממצע קשה. לרוע המזל, היכולת 
לקפוץ גבוה לא בהכרח מעניקה גם את הכישרון לבצע נחיתה 
רכה בקלות. במילים אחרות, אם מישהו היה מציע לכם 100 
דולר כדי לזנק מהקרקע ולבצע פליק פלק לאחור, קרוב לוודאי 
יכולתכם לבצע משימה כזאת.  שהייתם חושבים פעמיים על 
לכם  מציעים  והיו  טרמפולינה  על  עומדים  הייתם  אם  אבל 
לשקול  מיד  מסכימים  הייתם  משימה,  אותה  על  דולר   100
על  יותר  גבוה  לנתר  יכולים  אתם  כי  הזאת.  האפשרות  את 
הטרמפולינה ואתם מאמינים שתוכלו לבצע את הפליק פלק. 
גם  תוכלו לשלוט  יותר, אבל האם  גבוה  תגיעו  ניתור  כל  עם 

בנחיתה באותה מידה? 

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

הראש ולא על הרגליים. 

נראה  זה  אולי  המיומנות.  או  הכישרון,  הוא  נוסף  גורם 
קל לקפוץ על טרמפולינה, אבל מיומנות ותרגול נדרשים כדי 
לשלוט בגוף תוך כדי הקפיצות ולנחות המרכז הטרמפולינה ולא 
במקום אחר בשוליה. אולי זה מה שקרה לצעירה המדוברת. 
למרות שטרמפולינות זה כיף והן הפכו מאד פופולריות, עדין 

צריך ללמוד איך להשתמש בהן בבטחה. 

הפופולריות של הפוטבול האמריקאי גדלה כל הזמן בקרב 
גדל  יחד איתה  וברמות שונות של מקצועיות.  גילאים שונים 
גם מספר הפציעות בספורט זה, למרות השיפורים התמידיים 

במיומנויות, באימונים, ובציוד מגן של השחקנים. 

נדרשנו  פוטבול.  בקסדת  עסק   CBA ל  שהגיע  המקרה 
להעריך את הקסדה ואת המוצרים של המתחרים. קיבלנו סרט 
שצולם תוך כדי מקרה הפציעה. הייתה במגרש רשת טלוויזיה 
שצילמה הכל. הספורטאי שנפגע היה בוגר תיכון שפרק את 

צווארו ועכשיו הוא משותק בארבע גפיו. 

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

בהתנגשות גרם לפריקה בצווארו של הספורטאי. 

פתרון אחד יכול להיות לתכנן קסדה שתוכל לבלום ולפזר 
את הכוח של הפגיעה. אם הקסדה הייתה רכה יותר או שהיה 
לה פגוש כמו למכונית, הכוח של הפגיעה היה פוחת. אפשרות 
התנגשות  הכתפיים.  ומגיני  הקסדה  בין  חיבור  היא  אחרת 
חזיתית עם הראש, “דקירה”, היא אולי לא חוקית במשחקים 
של היום, אבל פגיעות ראש ממשיכות לקרות מכל מיני סיבות 
במשחקי פוטבול. למרבה הצער עדין אין קסדה שיכולה לתת 

מענה לפגיעות ראש כאלו. 

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

ניתוח הלוח הנטוי במשפט של קרסון



205  לר פי  רות ללרלר רארת י  ר9 קרפ

דולר. הם פנו אלינו כדי שנעריך את התביעה. מטרתם הייתה 
לקבוע האם הם אכן יצרו מוצר פגום ואם כן, איך לתקן אותו. 
כפי  התאונה  תיאור  את  למדנו  באמהרסט  במעבדה 
הפעולה  על  חזרנו  קרסון.  מיסטר  של  בתביעה  שהופיעה 
בדיוק כפי שתוארה על ידי מיסטר קרסון, כשאנו משתמשים 
באדם בגודלו ובמשקלו של התובע. בנוסף, אותו אדם ביצע 
את התרגיל במדויק לפי הוראות החברה המייצרת, שליוותה 
כל אחד ממוצריה בזמן הרכישה. השתמשנו במצלמת קולנוע 
הטכניקה  את  הפעלנו  ואז  התנועות  את  לצלם  כדי  מהירה 

הביומכנית הממוחשבת שלנו. 
הוראות  פי  על  בדיוק  פעל  לא  קרסון  שמיסטר  גילינו 
לפני  התוצאות  את  הצגנו  שנפל.  הסיבה  הייתה  וזו  היצרן, 
סוכן הביטוח שלהם.  הדין שייצג את  ועורך   LNR תעשיות
לחברת  פנה  הוא  מרוצה.  היה  לא  הצד השני  הפרקליט של 
למסקנה  הגיעו  הם  היא.  גם  שתבדוק  כדי  עצמאית  הנדסה 
שצדקנו, ואפילו שהשתמשנו בכלים אמינים יותר ממה שהם 

יכלו להציע. מיסטר קרסון משך את התביעה.
באותו זמן בו עבדנו על הפרויקט הזה, פנו אלינו מחברה 
אחרת של יצרני ציוד ספורט, AMF. הם מכרו ויצרו מוצרי 
ווילסון.  ספורט  ומוצרי  ספלדינג  עם  והתחרו  רבים,  ספורט 
דוידסון,  הארלי  אופנועי  ספורט,  אופני  היתר  בין  יצרו  הם 
ועוד  לגינון,  ציוד  שלג,  אופנועי  טניס,  ורקטות  לסקי  קסדות 
הרבה מוצרים אחרים. בשנות ה70 הם התחילו את הפרסומת 
שלהם בטלוויזיה בסלוגן “AMF, אנחנו יוצרים סופי שבוע”.
לרקטות  קשור  היה  לנו  הציעו  שהם  הראשון  הפרויקט 
טניס. )אני לא משתמש במילה “מחבט” כדי לא לבלבל עם 
מחבט בייסבול - המתרגם( הם רצו להפחית את הלחץ על 
האנגלי  בשמו  יותר  שמוכר  טניס”,  ל”מרפק  שגרם  המרפק 
את  לשנות  הייתה  מטרתם   .tennis elbow אלבו   טניס 
המיקום של “הנקודה המתוקה” על הרקטה כדי לצמצם או 
לבטל כליל את הסיבוב שנגרם על ידי החבטה בכדור בנקודה 

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

נקודה  בה.  לו לחבוט  טוב  כנקודה בה החובט מרגיש שהכי 
בנקודת  נמצאת  שלו  והיד  בכדור  מכה  החובט  אם  שבה, 
שלו.  למכה  שמגיב  פתאומי  כוח  מרגיש  לא  הוא  הסיבוב, 

)למונח “נקודה מתוקה” אין מקבילה בעברית - המתרגם(.
כלי  נמצאת במרכז  לגבי חרב, הנקודה המתוקה לא  גם 
הנשק הזה אלא במקום אחר, שנקבע בין היתר על ידי מאפייני 

הוויברציות והגמישות של החומר ממנו היא עשויה.  
שבה  זו  היא  האמצע  נקודת  הטניס,  רקטת  של  במקרה 
אלה  את  אלה  יבטלו  אנכית  חבטה  לאחר  שייווצרו  הכוחות 
ויגרמו לכך שלא תהיה תנועה סיבובית. זה נכון כשבוחנים את 
בידיו  קבוע. כשמדובר ברקטה שנמצאת  על מעמד  הרקטה 
של השחקן, הרי שהיד, הזרוע והכתף צריכים להילקח בחשבון 

גם הם כגורמים בנוסחה.
בדיוק  לפגוע  הטניס  כדור  שעל  חושבים  אנשים  הרבה 
במרכז הרקטה כדי להגיע לנקודה המתוקה. אבל הרקטה היא 
נמצאת  היכן  לקבוע  מנסים  כאשר  שלה  השטח  פני  רק  לא 
נקודה זו. חייבים להתייחס גם לידית וליד האוחזת בה כחלק 
מהמערכת. לכן, הנקודה המתוקה איננה במרכז הגיאומטרי 

של הרקטה אלא היכן שהוא  קרוב יותר לחיבור עם הידית. 
הצענו ל AMF פרויקט שייקבע היכן הנקודה המתוקה 
במעמד  מוחזקת  הרקטה  כאשר  מצבים:  בשלושה  נמצאת 
קבוע במעבדה, כאשר הרקטה תלויה על חבל, וכאשר אדם 

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

שיפור המצב. 
אחת מהן הייתה להגדיל את ראש הרקטה ולצמצם ככל 
בעלת  ידית  לפתח  הייתה  אחרת  הידית.  אורך  את  האפשר 
גמישות מסוימת, שתמנע מהכוח שנוצר לעבור ליד ולמרפק 
של השחקן. כאשר הצגנו את המצב לאבא של אן, הוא המציא 
בדיוק ידית כזאת. הוא היה ממציא חובב. הצענו בדיוק את 
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הוא פרש מהחברה והקים חברה משלו, שיצרה את הרקטות 
עליהן המלצנו. היום רקטה בעלת ראש גדול היא הסטנדרט 

בין כל היצרנים. 

פרויקט אחר שהובא אלינו על ידי חברת AMF היה רכב 
תלת גלגלי. הוא הזכיר קצת תלת אופן אלא שהרוכב  עמד 
על משטח קטן, דמוי דוושה, וכיוון את הרכב על ידי אחיזה 
בכידון אנכי גבוה. התנועה הושגה על ידי העברת הכוח של 
הרוכב  מצד לצד, בצורה שמזכירה את פעולתו של המחליק 

המצאתו למהנדסי  AMF כאשר אלה באו למשרדינו לבדוק 
את התוצאות. 

מהנדסי AMF היו מבולבלים מהפתרון שלנו. הם חששו 
בלעג  תתקבלנה  הקצרה  הידית  בעלות  הגדולות  שהרקטות 
בקרב ציבור השחקנים. אך הם קיבלו את התוצאות שלנו וחזרו 
למעבדות שלהם כדי לנסות את הממצאים שלנו. היה ברור 
שהייתה מחלוקת פנימית בתוך החברה והמהנדס, הווארד הד, 
רצה ללכת עם הרעיון של הרקטה בעלת הראש הגדול. לבסוף 

AMF רכב תלת הגלגלים, פטנט רשום של
http://arielnet.com/ref/go/1130

http://arielnet.com/ref/go/1130
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אל קרטר, בעל ארבע מדליות זהב בזריקת דיסקוס
http://arielnet.com/ref/go/1131
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על סקטים. כדי לעצור את הרכב צריך היה לדחוף את הדוושה 
כלפי מטה עם העקב.  

אין ספק שנהנו מפרויקט זה יותר מאשר מאחרים! הצוות 
רכב סביב הבניין, מזנק בין מכוניות ואנשים, חולף בשריקה 
מאחורי  החנייה  במגרש  לעצמנו  שהצבנו  למכשולים  מבעד 
מופתעים  נהגים  עם  פעם  אף  התנגשנו  לא  למזלנו  המבנה. 
שתמרנו את רכבם כדי לחנות. אבל היו כמה כמעט תאונות 
לביקור  שוב  שזכינו  כך  המשרדים,  מול  הראשי  ברחוב 
המוזרים  מהפרויקטים  נהנו  תמיד  הם  המקומית.  המשטרה 
שלנו, אבל למען בטיחות הציבור התבקשנו לשחק רק בחצר 

נתנו להם לנסות לרכוב בעצמם על הרכב התלת  האחורית. 
גלגלי שלנו, והתבדרנו לראות את לובשי המדים מזגזגים להם 

בדרך מאחורי המשרדים. הם נהנו מהצעצוע לפחות כמונו.

שקט  יעיל,  היה  הזה  שהרכב  הראה  ביומכני  ניתוח 
ובטיחותי. לא הייתה לו בעיה של נטייה הצידה כמו לכלי רכב 
דו גלגלי ומהירותו המרבית הייתה מוגבלת לכזאת שאדם יכול 
בשטח  בעיקר  שימושי  היה  הוא  בלבד.  שריריו  בכוח  לייצר 
מישורי חלק כמו משטחי הלינלאום במפעלים, נמלי תעופה 
וקניונים. AMF היו מרוצים מממצאנו ועזבו את משרדנו עם 

חלום להוסיף קצת כיף לסופי השבוע שלהם.       

עם אל פוירבך ומאק ווילקינס, מחזיקי שיאי העולם בכדור ברזל ובדיסקוס
http://arielnet.com/ref/go/1132
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אני   .CBA ב  שלנו  הפרויקטים  על  לעבוד  המשכנו 
הכל  שלה.  הדוקטורט  על  ואן  המחשב  לימודי  על  שקדתי 
היה שגרתי ורגיל עד שקיבלתי ביקור יוצא דופן מהגיבור שלי 
תלויה  הייתה  שתמונתו  אל  זה  קרטר.   אל  הימים,  משכבר 
מעל מיטתי בהדסים אחרי שזכה במדליות בהלסינקי 1952 
רומא  באולימפיאדת  אותי  שהביס  אל  זה   .1956 ובמלבורן 
במעבדה  אותי  לבקר  בא  והוא   .1964 ב  ובטוקיו   1960 ב 
הכבוד שחשתי,  ויראת  ההערצה  את  לתאר  היה  שלי! קשה 
עזרתי  את  ביקש  אל  שהרגשתי.  והשמחה  ההתלהבות  ואת 
בשיפור זריקת הדיסקוס שלו, כדי להתכונן לקראת המשחקים 
האולימפיים במוסקבה ב 1980. הוא כבר היה בן 44 באותה 
שנה. הבטחתי לו שנעשה הכל כדי לעזור לו להשיג את מטרתו. 

עבדנו באינטנסיביות עם אל על הפרויקט הזה. הרגשתי 
התרוממות רוח לעבוד עם גיבור ילדותי וקיוויתי מאד שיזכה 

במדליית זהב. צילמנו אות כשהוא זורק את הדיסקוס ובנינו 
הביומכני  המחקר  הכוח.  לוח  על  בשבילו  מיוחדים  תרגילים 
שלנו הראה שגם בגיל 44 , על ידי שיפור כוחו ומהירותו, הוא 

יכול להגיע לשבירת השיא האולימפי.

אל, מהנדס מחשבים בעצמו, צפה בעצמו במסך המחשב 
כמה  ראה  הוא  הביומכניות.  התוצאות  את  כשהצגנו  שלנו 
יכולים להשתפר אם יעשה שינויים קטנים בטכניקה  ביצועיו 
שלו. אל היה ספורטאי גדול ויכול היה להפנים את השינויים 

הדרושים ולהמשיך להתאמן לקראת האולימפיאדה.

מחאה  פעולות  כמה  קרטר  הנשיא  ביצע  המזל,  לרוע 
כתגובה על פלישת הרוסים לאפגניסטן. אחת מאותן פעולות 
זו  הייתה החרמת המשחקים האולימפיים במוסקבה. פעולה 
ספורטאים  הרבה  של  האולימפיים  לחלומותיהם  קץ  הביאה 

גדעון אריאל ומכונת הקסם שלו, מאמר שפורסם בספורט אילוסטרייטד, 1977
http://arielnet.com/ref/go/4010
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ספורט אקסטרה
http://arielnet.com/ref/go/1313

בוקר טוב אמריקה
http://arielnet.com/ref/go/2012

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

גדעון אריאל ומכונת הקסם שלו
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השיטה המתוחכמת של APAS בניתוח הליכה
http://arielnet.com/ref/go/1136

מדע עכשיו
http://arielnet.com/ref/go/4011
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לקראת  להתאמן  ואני  אל  המשכנו  זאת,  למרות  מערביים. 
האולימפיאדה ב 1984, בלוס אנג’לס. 

בשלב זה היו אלפי ספורטאים מכל העולם שבאו למעבדה 
שלנו. ביניהם היו שני מחזיקי שיאי עולם: אל פרוירבך בכדור 
ברזל, ומק ווילקינס בדיסקוס. עבדנו עם ספורטאים אלה כמו 
שעבדנו עם אל קרטר כדי לשפר הישגים לקראת התחרויות 

הבאות.

אילוסטרייטד  ספורט  מטעם  קבוצה  ביקרה   1967 ב 
במעבדות CBA באופן מפתיע. לימדתי באוניברסיטה באותו 
זמן ולא ידעתי על הביקור הלא צפוי. אן יצאה ממשרדה כדי 
על  כתבה  לכתוב  רוצים  שהם  לה  הסבירו  הם  איתם.  לדבר 
הטכנולוגיה שלי ועליי. אחת השאלות הראשונות שאן שאלה 

הייתה כמה ימים ייקח הראיון.  

הם אמרו לה שזה יהיה משהו בין שלושה לחמישה ימים. 

“אם כך”, אמרה אן. “זה יעלה 25,000 דולר.

“אל תדאגי, את לא צריכה לשלם לספורט אילוסטרייטד 
כדי שיעשו כתבה עליך”, ענה קני מור, הנציג שלהם.

“כנראה שלא הייתי ברורה,” אמרה אן. “התכוונתי שזה 
המחיר של שלושה ימים מהזמן שלנו”.

מופץ  אילוסטרייטד  ספורט  לגמרי?  השתגעת  “מה? 
במיליוני עותקים בכל העולם. זה שווה לכם מיליונים כפרסומת 

חינם”, ענה קן.

לנו  אין  המזל,  לרוע  אבל  צודקים.  שאתם  בטוחה  “אני 
אפשרות להקדיש כל כך הרבה זמן לפרסומת. לגבינו, זמן שבו 
איננו עוסקים בפרויקטים שלנו פוגע ביכולתנו לייצר פתרונות 
במוניטין שלנו. כאשר  גם  פוגע  ומכאן  עבור הלקוחות שלנו 
תמיד  אנחנו  מסוים,  בזמן  תוצאות  למסור  מתחייבים  אנחנו 
במשהו  זמן  להשקיע  עלינו  אם  שלנו.  המילה  את  מכבדים 
אנחנו  קודם.  שאמרתי  מה  הוא  המחיר  עבודה,  לא  שהוא 
הזמן.  כל  וקוראים אתכם  אילוסטרייטד  ספורט  אוהבים את 

אבל עכשיו אין לנו זמן להשקיע בפרסומות. תודה על הזמן 
שהקדשתם לנו, אבל אני חייבת להגיד לא” .

את  ועזבו  אן  ידי  את  לחצו  שלו  הצוות  ואנשי  מור  קני 
המעבדה, לא מאמינים שזה באמת קרה.

חזרתי למעבדה אחרי השיעור. אן סיפרה על הביקור ועל 
בטח  נורמלית!  לא  את  “אן,  להאמין,  יכולתי  לא  תשובתה. 

הפסדנו עכשיו מיליונים בפרויקטים עתידיים וביחסי ציבור”!

ישבתי  השבוע  בסוף  ימים.  במשך  רע  רוח  במצב  הייתי 
שום  לעשות  יכולתי  לא  ובתקרה.  בקירות  ובהיתי  במשרד 
מור  וקני  צלצל הטלפון  שני  ביום  בדיכאון.  והרגשתי  עבודה 
היה על הקו. “החלטנו להיענות לבקשתכם ולשלם 25,000 
דולר על זמנך. אנחנו מבינים כמה הזמן שלך חשוב, ולנו חשוב 

שהכתבה הזאת תתפרסם”. 

אמרתי לו שהוא יכול לבוא והמעבדה שלנו, הפרויקטים 
ואנוכי נעמוד לרשותו בשמחה. הודיתי לו על הבחינה מחדש 

של כל העניין. קבענו תאריך.

לא האמנתי, אן צדקה...שוב.

המאמר בספורט אילוסטרייטד גרם להתעניינות בנו בכל 
שבעה  כלל  המאמר  היום.  עד  נמשכת  והיא  העולם,  רחבי 
עמודים, סיכם בקווים כלליים את השיטות בהן אנחנו עובדים 
וסיפר על כמה פרויקטים שסיימנו. ספורט אילוסטרייטד גם 
עזרה  איתנו  העבודה  כמה  שסיפרו  ספורטאים,  כמה  ראיינו 

להם לשפר הישגים. המאמר האיר אותנו באור מאד חיובי. 

עם פרויקטים ומחקרים אלה העסקים שלנו פרחו. השם 
בביומכניקה,  שעוסקת  בעולם  היחידה  החברה  בתור  שלנו, 
אן  ללמד,  הפרויקטים,  על  לעבוד  המשכנו  למפורסם.  הפך 
המשיכה להשלים את עבודת הדוקטורט, וכמובן שלא הפסקנו 
להתאמן כל יום. בכל זאת, לפעמים יש גם “צרות בגן העדן”.


