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פרק 10: מגדל השן הנטוי

מעשיי  את  המשכתי  שגשגה,   CBA ש  בשעה 
באוניברסיטת מסצ’וסטס. בנוסף על לימודיי במדעי המחשב 
במחלקה  לפרופסור  עוזר  גם  הייתי  הקיברנטיקה  ובמחלקת 

למדעים מדויקים ובמדעי המחשב.

בשם  פיזיולוג  עמד  מדויקים  למדעים  המחלקה  בראש 
ד”ר הארי קאמפניי. מלבד תפקידו זה לימד ד”ר קאמפניי גם 
מדויקים  למדעים  המחלקה  היה  טיפוחיו  ילד  סטטיסטיקה. 
בעל  היה  הוא  ב 1967.  מסצ’וסטס  באוניברסיטת  שהקים  

הייתה  שלכולם  שונים  מתחומים  מרצים  ששכר  חינוכי  חזון 
זיקה לתנועה האנושית. 

בתחום  הייתה  קאמפניי  ד”ר  של  שהשכלתו  למרות 
העתיד  שתלמידי  בעובדה  הכיר  הוא  הקלאסית,  הפיזיולוגיה 
חייבים להיות בעלי בסיס אקדמאי רחב ואופקים רחבים אם 
הם מקווים להשיג עבודה באוניברסיטה או מחוצה לה. עליהם 
להתמחות בשני תחומי דעת עיקריים לפחות. לצורך כך הוא 
הביומכניקה,  בתחומי  אקדמי  מוניטין  בעלי  מרצים  שכר 

היבטים שונים של מערכת העצבים, וביוכימיה.

כך  ואחר  השני  התואר  בלימודי  שלו  סטודנט  הייתי 
בוועדת  חלק  ולקח  אן  של  המנחה  היה  הוא  בדוקטורט. 
ואני  אן  לצידנו.  שהוא  מזל  בני  הרגשנו  שלה.  הדוקטורט 
הרגשנו שהוא תרם רבות להשכלה שלנו וגם להשגת התואר 

השלישי של שנינו. 

וולטר  ד”ר  היה  שכר  קאמפניי  שד”ר  המרצים  אחד 
קיבל  שלו  הדוקטורט  ואת  שיקאגו,  יליד  היה  הוא  קרול.  פ. 

מאוניברסיטת אינדיאנה. 

הרבה  תכנות  למד  הוא  בתחומו.  חלוץ  היה  קרול  ד”ר 
לפני שהמחשבים הפכו נפוצים, ושילב טכניקות סטטיסטיות 
ביצועי  על  האישיות  השפעת  כמו  שאלות  על  לענות  כדי 
שימוש  בתחום  הישגיו  בזכות  ידוע  היה  הוא  הספורטאים. 
באלקטרומיוגרפיקה באמצעות אוסצילוסקופ כדי ללמוד על 
ד”ר  מהירה.  אנושית  תנועה  בזמן  העצבים  מערכת  תפקיד 
קרול היה יושב הראש בוועדת הדוקטורט של אן. אן הייתה 

אסירת תודה לו על עבודתו ותרומתו לעבודת חייה.

מרצה נוסף שד”ר קאמפניי שכר היה הביוכימאי ד”ר די 
אדינגטון. הוא למד מתמטיקה, קינסיולוגיה וביוכימיה, וקיבל 

ד”ר קרול
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יותר  פרסם  הוא  מישיגן.  מאוניברסיטת  הדוקטורט שלו  את 
דופן  יוצא  היה  הוא  ספרים.  כמה  וכתב  מאמרים   500 מ 
בפקולטה כי ההתמחות שלו עסקה ברמה התאית, בעוד כל 

האחרים התמקדו בגוף השלם. 

ד”ר פלגנהוף היה המרצה השלישי שנשכר. התחום שלו 
היה ביומכניקה של תנועה, והוא פיתח תוכנת מחשב קטנה 

לצורך החישובים של המאפיינים הקינטיים של התנועה. 

קאמפניי  ד”ר  צירף  הדוקטורט  את  שהשלמתי  לאחר 
הסטודנטים  שעל  בגישתו  התמיד  הוא  כמרצה.  אותי  גם 
שמסיימים את לימודיהם במחלקה שלו להיות בעלי השכלה 
בהמשך  או  העבודה  בשוק  להשתלב  יכולת  ובעלי  נרחבת 
הלימודים האקדמאים. אין כמעט משרות שהן רק בביוכימיה 
או רק בפיזיולוגיה, וסטודנט צריך להיות מסוגל למצוא עבודה 
יכולה  שלי  שהגישה  לכך  מודע  היה  הוא  תחומים.  בכמה 
לפתוח אפשרויות ורצה שאלמד קורס שיגשר על כמה תחומי 

שילבתי  אני  ובעסקים.  בחיים  עושה  שאני  כמו  התמחות, 
בהצלחה אקדמיה ועסקים. 

לי,  שבחרתי  לצוות  בזכות  הייתה  שלי  מההצלחה  חלק 
צוות של אנשים מבריקים וחרוצים. אבל רוב הקרדיט מגיע 
לעובדה שמצאתי נישה שמתאימה לתחומי ההתמחות שלי, 
שאיש לא מילא אותה קודם, ושהיה לה הרבה ביקוש. אנשים 
וחברות נזקקו ל  CBA ולמה שהייתה מסוגלת לספק להם 

כדי לשפר הישגים או מוצרים.

של  ולחזונו  לגישתו  שותפים  היו  כולם  לא  המזל,  לרוע 
וד”ר  ד”ר פלגנהוף  סיבה, שני מרצים,  ד”ר קאמפניי. מאיזו 
ריצ’י לא הסכימו עם תפיסת העולם של ד”ר קאמפניי. שני 
אלה התנגדו לחיבור שיצרתי בין האקדמיה והעסקים. חשבתי 
אותם  ולחשוף  סטודנטים  ללמד  היא  האוניברסיטה  שמטרת 
לאפשרויות העומדות בפניהם. אחר כך הם יכולים לקחת את 
הידע שקיבלו ולשלב אותו בחייהם או בעסקיהם. ד”ר ריצ’י 
וד”ר פלגנהוף התנגדו לתפיסת עולמי, כשם שהתנגדו לזו של 

ד”ר קאמפניי.

שלו,  האיבה  צמחה  מאין  אדע  לא  שלעולם  למרות 
יום אחד כשהוזמנתי לפגישה עם היועץ שלי, ד”ר  הופתעתי 
ריצ’י, שאמר לי להיזהר עם השילוב של עסקים והוראה. עניתי 
שאני לא רואה פה בעיה, מאחר ואני אמור ללמד איך לבנות 

צילמתי תמונה זו של ד”ר קאמפניי ושלי עם אן 
בקליפורניה לשם פרש,  13 שנים לאחר המחקרים 

שלנו באוניברסיטת מסצ’וסטס.

ד”ר די אדינגטון
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חיים מוצלחים. לגבי, חלק מחיים כאלה הם להצליח בעסקים. 
אני לא חושב שזה מתנגש עם האקדמיה. “תחשוב על זה”, 

הוא אמר לי.

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

אותי  שפט  ריצ’י  ד”ר  מדוע  התפלאתי  מזאת,  יתרה 
לחומרה על עסקיי בעוד ד”ר פלגנהוף עשה בדיוק אותו דבר. 
היו לו לד”ר פלגנהוף עסקים רבים מחוץ לאוניברסיטה, והוא 
שלשל לכיסיו את מה שהרוויח. בנוסף, הוא השתמש בציוד 
של האוניברסיטה וכן בסטודנטים. בדיחה שעברה מפה לאוזן 
והמרצים מקבלים  עושים את העבודה  סיפרה שהסטודנטים 
יכול  אני   ,  CBA לגבי  לפחות  התהילה.  ואת  הכסף  את 
פרויקטים  על  שעבדו  סטודנטים  לנו  היו  שכאשר  להתחייב 
להם סכומי כסף סבירים שתאמו  עליהם, שילמנו  שהרווחנו 

את תרומתם לפרויקט. 

לאן  קרא  ריצ’י  ד”ר  כאשר  הייתה  הבאה  ההפתעה 
למשרדו. לא היה לה שום מושג מדוע הוא רצה לראותה, אך  
מאחר והיה אחד מוותיקי הפקולטה, הוא יכול היה לדרוש את 

תשומת ליבה של תלמידת מחקר צעירה ולא מנוסה. 

כשהוא  באש  “משחק  אמר,  הוא  גדעון”,  שלך  “החבר 
לעזור  הוא  שלנו  השטח  ואקדמיה.  עסקים  לשלב  מנסה 

אוניברסיטת מסצ’וסטס
http://arielnet.com/ref/go/2600

http://arielnet.com/ref/go/2600
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לאנשים על ידי מתן ידע. המשחק שלנו הוא חינוך והוראה, 
גדעון  כסף.  עושים  לא  אנשים,  מלמדים  אנחנו  עסקים.  לא 

צריך להבין את זה”.

“סליחה, אבל למה אתה מתכוון?” היא ענתה לו והייתה 
בשוק.

“ביומכניקה היא תחום מחקר אקדמי. אסור לו לקחת את 
הידע שלו ולעשות מזה כסף. זה צריך להישאר עניין של מורים 

ותלמידים”. כך ענה ד”ר ריצ’י.

מדעיות  המצאות  המציאו  אנשים  “הרבה  אמרה,  אן 
ועשו מזה כסף. מה עם ריאת הברזל? תראה איך גדעון עוזר 
כמו  ניוון שרירים  עם מחלות  ואנשים  ומאמנים  לספורטאים 

הדיסטופיה. הם זקוקים לידע הזה כדי לשפר את חייהם”.

אנחנו   “ ריצ’י,  ד”ר  לה  ענה  מזה”,  מרוויח  הוא  “אבל 
לא יכולים לשלב רווחים וידע אקדמאי. זה מטמא את טוהר 

החינוך”. 

אן ישבה שם בשקט, מבולבלת, ושמעה את טענותיו של 
ד”ר ריצ’י. איפה החוקים האלה כתובים, היא חשבה לעצמה. 
ושגילויים  לחברה  לתרום  הוא  הידע  שמטרת  האמינה  היא 
 DNA ,זו. אחרי הכל מדעיים הם המדרגות בדרך לתרומה 
התגלה במעבדה ומידע מדעי זה תרם למחקרים וכן לעסקים. 
אלה היו המחשבות שהתרוצצו בראשה כאשר ישבה מול ד”ר 

ריצ’י.

הבניה  והיא  השולחן  על  ניירות  לסדר  התחיל  הוא 
שהפגישה הסתיימה. היא קמה ועזבה את המשרד. המרצה, 
אותו היא כיבדה, אמר לה שמה שאנחנו עושים הוא לא נכון. 
זה היה לא הגיוני ועמד בניגוד לכל מה שחשבנו על מדע ועל 
יכול  איך  לאחרים.  ולהעבירו  בידע  להשתמש  צריך  למידה. 
להיות שמה שעשינו היה מנוגד לזה? בליבה ידעה אן שאנחנו 
פועלים נכון. היא באה הביתה אחר הצוהריים וסיפרה לי את 

פרטי השיחה. גם אני הייתי בשוק. 

עד היום אני לא מבין מה גרם לו להתנגד כל כך למעשינו. 
בראשי  הנדתי  אחרת?  סיבה  הייתה  אולי  מקנאה,  זה  אולי 
ואמרתי לאן שאנחנו נמשיך עם מה שאנחנו עושים. נמשיך 
אחד  שיום  ונקווה  האוניברסיטה,  עם  ונמשיך   CBA עם 

ההתנגדות של ד”ר ריצ’י תיעלם. 

השקעתי בעבודה, כמו שאני עושה תמיד. למדתי, לימדתי 
ותיאמתי פרויקטים ב CBA. הפרויקטים האלה שיפרו את בסיס 
הידע, היו מעורבים בהם תכנות המחשבים והאפליקציות וכן 
בעיות אקטואליות הקשורות לעסקים מודרניים. הסטודנטים 
שלקחו חלק במחקרים אלה התלהבו והפיקו הרבה יתרונות 
מהמעורבות שלהם.  לצד הערך הלימודי, הם גם הרוויחו כסף, 

ואיזה סטודנט לא זקוק לכסף?

שלי  הפתיחה  שורת  חדש,  סמסטר  שהתחלתי  פעם  כל 
טוב  “בוקר  והצהרתי,  הראשון  לשיעור  הגעתי  זהה.  הייתה 
גבירותיי ורבותיי. ברוכים הבאים לכיתת הלוגיקה של התנועה. 
כולכם תקבלו A בקורס הזה. אתם לא חייבים לבוא לשיעורים 
אם אתם לא רוצים או אם יש לכם משהו יותר חשוב לעשות. 
הדוקטורט  את  אני  לא.  או  לכיתה  תבואו  אם  לי  אכפת  לא 
שלי כבר קיבלתי. בנוסף, אני לא הולך ללמד אתכם שום דבר. 
יותר  במקום זה אתם תלמדו אותי. בתהליך זה אתם תלמדו 
מאשר בכל קורס אחר שאי פעם למדתם, ומעולם לא יהיה 

לכם קורס עם כל הרבה כיף ללמוד”.

נעדר מהשיעורים, אלא  לא  סטודנט  אף  ידיעתי,  למיטב 
יצרנו  ואנחנו  מסורים  תלמידים  היו  הם  חולה.  היה  כן  אם 
ביחד מאות מחקרים עבור חברות מסחריות ועבור פרסומים 
 .CBA לקחו חלק בפרויקטים של מדעיים. כמה סטודנטים 
אחרים יצרו את הפרויקטים שלהם בעצמם כשהם משתמשים 

 .CBA בציוד של

סטודנט צעיר אחד, אברהם מלמד, השתמש בלוחות הכוח 
כדי לחקור כתב יד. הוא גילה שהכוח שנדרש לחתום את שמך 
יצליח אף פעם  לא  הייתה שזייפן  ייחודי. המסקנה שלו  הוא 
לחקות את עוצמת הכוח המדויקת בחתימתו של מישהו אחר. 
מיוחד  עט  עם  כזה  כוח  לוח  להחזיק  יכולים  למשל,  בנקים, 
שבעזרתו יוכלו לדעת אם מי שחתם על הצ’ק הוא באמת בעל 
החשבון. זה גם ימנע מאנשים שיכורים לחתום על צ’קים! כל 
דרך  והעברת הכספים  הבנקטים  היות  כמובן בטרם  קרה  זה 

הטלפון הנייד. אז גם לא היה טלפון נייד! 

שהשתתפו  הספורטאים  אחד  היה  מלמד  אברהם 
באולימפיאדת מינכן ב 1972. חלקתי איתו חדר לילה אחד 
חיובי  זמן  לבלות  שנינו  בשביל  מיוחד  זה  היה  הטבח.  לפני 

ומלא שלווה במחקר. 
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המחקרים  את  הסטודנטים  חלקו  הסמסטר,  כשנגמר 
היו תלמידים  שעשו עם עמיתיהם הסטודנטים האחרים. הם 
נלהבים ומסורים ושמחו לשתף את האחרים במה שלמדו. כל 
אחד מהם היה מופתע מהתגליות שגילה ומהאיכות הגבוהה 
את  סיימו  כאשר  עבודה  מצאו  הם  למזלי  המחקרים.  של 
ד”ר  של  גישתו  בזכות  היה  זה  אם  באוניברסיטה.  לימודיהם 
קאמפניי או בזכות השיעורים שלי – זה לא רלוונטי לגבי. הכי 

חשוב שכולם היו בעלי יכולת להצליח.

אני  ומהפכנית.  שגרתית  לא  הייתה  לימדתי  בה  השיטה 
ידעתי זאת והם ידעו זאת. ידעתי שאני שונה מהנורמה בגישתי 
שכר  קאמפניי  שד”ר  הסיבה  הייתה  זו  כנראה  ובמחשבותיי. 
אני אהבתי את עבודתי, את הפרויקטים, את  אותי כמרצה. 
הסטודנטים, את ההתעניינות שלהם והתקדמותם המדהימה. 
חברות פנו ל CBA כי הגישה שלי לפתרון בעיות לא הייתה 
שגרתית, והייתי מוכן להסתכן בתהליכי מחשבה אלטרנטיביים 
היום  שקוראים  מה  של  דוגמה  הייתי  דילמות.  לפתור  כדי 
“חשיבה מחוץ לקופסה”. כל חיי הלכתי בניגוד לזרם, מאתגר 

את גורלי, ומחפש פתרון לבעיות. 

עוזר  להיות  אותי  שכר  קאמפניי  ד”ר  כאשר  למעשה, 
פרופסור, הוא הודה שהוא חשב שעדיף יהיה להעסיק מרצה מן 
החוץ כדי שהסטודנטים יכירו רעיונות אחרים. הוא נוכח אחר 

כך לדעת שאני לא הייתי הבוגר הטיפוסי של האוניברסיטה, 
ללא  סטודנט.  בעודי  מסחרית  חברה  שפתחתי  כך  ידי  על 
הייחודיים  הרעיונות  שפע  את  ראה  הוא  שונה.  הייתי  ספק 
ואת הגישה הפתוחה בפתרון בעיות. הוא רצה שהסטודנטים 
ד”ר  התנסות.  של  כזה  וסוג  חשיבה  של  כזה  לסוג  ייחשפו 
קאמפניי ביטא את התייחסותו במכתב ששלח לאוניברסיטה:

אנחנו מאד מעוניינים ביכולת של גדעון אריאל, בעבודתו, 
בפוטנציאל שלו לתרום להבנת תנועתו של האדם.  אני נוטה 
 .1974-5 האקדמיות  לשנים  גדעון  של  מקומו  את  להבטיח 

אבל יש כמה מכשולים בדרכי בשלב זה.

אחד המכשולים הוא תביעה משפטית של ד”ר ריצ’י כנגד 
גדעון בטענה שהוא משתמש בקרנות, בטכנולוגיה וברעיונות 

של האוניברסיטה כדי לפתח את הפרויקטים שלו.

על פי ד”ר ריצ’י המחלקה למדעים מדויקים הונחתה על 
של  עמדתו  את  להעריך  לבוגרים  הספר  בית  של  הדיקן  ידי 

גדעון. הממצאים שלהם היו:

מקביל  בארה”ב  “פרופסור”  )המונח  אריאל  פרופסור 
ל”מרצה” אצלינו( קיבל הערכות טובות מאד בכל התחומים 
הוא מקדיש חצי מהזמן למחלקה למדעים  עוסק.  הוא  בהם 

מדויקים וחצי – למחלקה למדעי המחשב.

אברהם מלמד והשחיין זוכה מדליית הזהב 
מארק ספיץ.

http://arielnet.com/ref/go/1137

עם אברהם מלמד אחרי 35 שנה, בטקס הענקת 
הפרס באוניברסיטת מסצ’וסטס

http://arielnet.com/ref/go/1137
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לו.  שמוקצב  לזמן  מעבר  שלו  לסטודנטים  מקדיש  הוא 
הערכת הסטודנטים אליו היא עצומה.

בתחום המחקר הוא פירסם כמה מאמרים. הוא מעורב 
מאד במחקרים ובהצגת תוצאותיהם בכנסים ובמסגרות שונות. 
אני אישית שמעתי אותו פעמיים בהצגות כאלו והרגשתי שהן 

היו מוגשות היטב.

כתובית מתחת למסמך: חשבון חודשי אופייני

למרות מאמציי להפעיל חברה חדשנית ומתקדמת, ללמד 
כמה  היו  המדעי,  לידע  ולתרום  ראשון,  לתואר  סטודנטים 
ידי ד”ר  זה שנכתב על  מרצים שנפגעו ממני. לצערי, מסמך 
קאמפניי והיה ממוען לבית ספר לתואר ראשון באוניברסיטה 

הפך לשימושי מסיבה לגמרי אחרת. היה עלי לשכור פרקליט 
האוניברסיטה.  ידי  על  שהוגשה  התביעה  כנגד  להתגונן  כדי 
האוניברסיטה לא התלהבה להגיש את התביעה אבל נאלצה 
פלגנהוף.  וד”ר  ריצ’י  ד”ר  שלי,  המרצים  בלחץ  זאת  לעשות 
עורך הדין שלי, דויד בורס,  נעזר במסמך זה בתור קו ההגנה 

הראשון שלו.  

מענק  שקיבלתי  הייתה  ריצ’י  ד”ר  של  הטענות  אחת 
להשתמש ללא הגבלה במחשב המרכזי באוניברסיטה. באותו 
זמן, לכולם באוניברסיטה הייתה אפשרות להשתמש במחשב. 
לא הייתי יוצא דופן בקבלת זמן מחשב או הקצאת נפח זיכרון 
גישה  להם  שאיפשרו  קודים  קיבלו  וסטודנטים  מורים  בו. 

חשבון חודשי אופייני
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שנקרא  במה  חויבו  במחשב  השימוש  של  השעות  למחשב. 
“כסף צחוק”. או במילים אחרות: איש לא חויב מעולם לשלם 
על השימוש במחשב, כשם שלא היה חיוב על שימוש בספרים 

בספרייה.

של  מחשב  בזמן  שהשתמשתי  הייתה  אחרת  טענה 
ריצ’י  ד”ר  דולר.  מיליון  עשרה  של  בסכום  האוניברסיטה 
ווגרין, שהיה  ובידיעתו של ד”ר  זה נעשה ברשותו  ידע שכל 
החליטו  זאת  בכל  באוניברסיטה.  המיחשוב  כל  על  האחראי 
הוא וד”ר פלגנהוף לתבוע אותי על שימוש לא ראוי. בדרך זו 
הם יכלו להציג את התביעה כאילו היא באה מהיררכיה גבוהה 

באוניברסיטה.

הגיע יום המשפט. עורך הדין שלי ייצג אותי. שני המרצים 
של  לדבריו  הקשיב  השופט  להגיע.  טרחו  לא  אותי  שתבעו 
פרקליט האוניברסיטה, שייצג את אותם שני המרצים. באופן 
שלי  הביומכני  בידע  משתמש  שאני  הייתה  הטענה  כללי, 
ובמיומנות המחשב שרכשתי באוניברסיטה לצרכי הפרטיים. 

מחלקת  ראש  ווגרין,  ד”ר  היה  שלי  הראשון  העד 
המחשבים. למדתי אצלו כמה קורסים בשפות מחשב במחלקת 
מדעי המחשב. הוא היה מורה מצוין ופתוח לרעיונות חדשים. 
שבקרוב  ומלהיב  חדש  מכשיר  היה  המחשב  השקפתו  לפי 
יחליף את כל עבודות הנייר ועט של העבר. העתיד היה לגביו 

עם ד”ר ווגרין בטכס קבלת הפרס ב 2006
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החדשים  מהכלים  אחד  להיות  הולך  והמחשב  חדשה,  חזית 
המשמעותיים ביותר שיביא את השינויים. 

המחשבים  מחלקת  ושל  ווגרין  ד”ר  של  העולם  תפיסת 
האוניברסיטה  מ”תושבי”  אחד  לכל  לאפשר  שצריך  הייתה 
להשתמש בכלי המדהים הזה. זה נכון שההקצבה של “כסף 
אבל  הסטודנטים,  של  מזו  גדולה  הייתה  למרצים  צחוק” 
לכולם הייתה גישה למחשב. האוניברסיטה עודדה את בוגריה 

להשתמש במחשב.

גוזל  לא  אני  ידע שכשאני משתמש במחשב  ווגרין  ד”ר 
שום דבר מיחידת העיבוד של מישהו אחר. בנוסף, היו לו מילים 
במחשב.  השתמשתי  בה  היצירתית  הדרך  על  להגיד  טובות 
יהיו  הסטודנטים  שכל  מקווה  שהוא  אמר  במשפט  בעדותו 

יסכים  ושהוא  אני,  שהייתי  כשם  במחשב  בעבודה  יצירתיים 
לספק לי את כל זמן המחשב שאני זקוק לו לצורך השימוש 

החכם שלי בו. 

ווגרין,   ד”ר  של  בעדותו  מגובה  טען,  שלי  הדין  עורך 
שאני עושה בדיוק מה שנדרש לעשות סטודנט שבא ללמוד 

באוניברסיטה.

ואת  הצדדים  טענות  את  לנתח  ללשכתו  פרש  השופט 
העדויות שהובאו לפניו. כשהוא חזר לאולם המשפט הוא אמר, 
“אם ד”ר אריאל חייב כסף לאוניברסיטה, אז האוניברסיטה 

חייבת כסף לאייזיק ניוטון. התיק נדחה!”

רבים באולם המשפט מחאו כפיים והריעו אחרי הצהרת 
כמובן  היית  ואני  בשמחתי  שמחו  שהם  למרות  השופט. 

מחלקת המדעים המדויקים תחת אש
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שנתבעתי  מזה  מאד  מוטרד  הייתי  מהתוצאות,  מאד  מרוצה 
לי  הפריע  הצלחתי,  למרות  שלי.  המרצים  ידי  על  למשפט 
בבית  בעצמם  הופיעו  לא  לדין  אותי  שתבעו  המרצים  ששני 
המשפט  לבית  כבוד  להם  היה  שלא  הדבר  פירוש  המשפט. 
ולמערכת המשפטית. הם השתמשו במערכת זו כדי להילחם 
בי, אבל היו פחדנים מדי כדי לקבל את תבוסתם בציבור. הם 

והתנהגותם הגעילו אותי. 

ועמיתים.  באופוריה, מבקר חברים  לאוניברסיטה  חזרתי 
לפתע ראיתי את ד”ר ריצ’י הולך בנונשלנטיות באולם. ירדתי 
לאולם לכיוונו ופגשתי בו. בקול רם אמרתי לו כמה פחדן הוא 

שלא היה לו אפילו אומץ להופיע בבית המשפט. יתרה מזאת, 
הוא ביזיון לאוניברסיטה ולאנושות בכלל!

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

המקומיים  העיתונים  שהרגשתי,  הנעימות  אי  למרות 
תוך  מאמרים  כמה  ופרסמו  הסיפור  על  קפצו  באמהרסט 
הדגשת שני הצדדים של הסכסוך. התביעה המשפטית ויחסי 

מאמר שפורסם בקולג’יאן
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הציבור השליליים גרמו לאוניברסיטה לחפש דרכים לשפר את 

תדמיתה. 

ב 1965 יצרה האוניברסיטה לראשונה מחלקה למדעים 

חוקרים  של  בהנהגתם  קינסיולוגיה(  היום  )נקראת  מדויקים 

בעלי חזון  ואקדמאים  מתחום המדעים המדויקים. בהיותה 

במקור חלק מבית הספר לחינוך פיזיולוגי, הצטרפה המחלקה 

ב  הבריאות  ומדעי  הציבור  לבריאות  הספר  לבית  כך  אחר 

1993. מכאן אפשר להבין שמשימתה העיקרית הייתה לפעול 

למען בריאות ואיכות חיים.

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

ריצ’י וד”ר פלגנהוף.    

אחרי כל מה שעברתי, כמובן שהייתי מאד מרוצה לקרוא 
את הדוח הזה, בעיקר לאור העובדה שהוא חובר על ידי וועדה 

מאמר מתוך אמהרסט רקורד
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ראש  של  ללשכתו  כשנקראתי  עליו  למדתי  לגמרי.  עצמאית 
המחלקה החדש, ד”ר די אדינגטון.

הוא ביקש ממני לקרוא את הדוח כשהלך לאכול צוהריים. 
לצלם  כדי  למשרדי  אותו  לקחתי  הדוח  את  שקראתי  לאחר 
את  הנחתי  אדינגטון,  של  ללשכתו  חזרתי  במהירות.  אותו 
מאד  שהיה  כתבתי  בו  פתק,  עם  השולחן  על  המקורי  הדוח 

מעניין לקרוא.

שבוע לאחר מכן נסעתי לכנס בקנטקי. להפתעתי, בעודי 
והאמת על  גיליתי שהדוח הגיע לכל העיתונים,  מטייל בעיר, 

אודותיי ועל אודות מי שתבע אותי יצאה לאור סוף סוף. 

כשהייתי בכנס התקשר ד”ר אדינגטון לאן ושאל אותה אם 
אני הייתי זה שהדליף את הדוח לכל העיתונים. היא השיבה 
שאני בכנס בקנטקי ולא יכולתי לעשות זאת. היא הבטיחה לו 

שגם היא לא עשתה זאת ואפילו לא ראתה את הדוח. לדעתה 
היו עוד אנשים שהיו מעוניינים שהאמת שמופיעה בדוח תצא 

לאור. 

שאלה,  בסימן  הועמדה  כמרצים  שמשרתם  למרות 
המשיכו שני המרצים לתקוף אותי אבל ניסיונותיהם היו הפעם 
ניסו  יותר. במקום לשקוד על עבודתם האקדמית הם  עדינים 
לבלוש אחרי מעשיי ולחפש כל הילה שהיא לפגוע בי. למזלי 
הם לא הצליחו. זה היה בזבוז זמן וכוח מחשבתי. הסוף הגיע 
יבשת  הייתה  שדרושה  מניח  אני  לקליפורניה.  עזבנו  כאשר 

שלמה כדי להפריד ביננו.

הייתה אירוניה נוקבת לכל זה. ב 2006, 26 שנים לאחר 
מכן, בחרה אותה מחלקה להעניק לי פרס על ההישגים שלי. 

המחלקה לקינסיולוגיה: די אדינגטון, דויד בישוף, 
ג’רמי וג’נט ווייזוולטר קרול, בן ריצ’י, רוברט ג’יימס
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באותו טכס קרא לי ראש המחלקה, ד”ר ג’ו האמל, אל 
הפודיום להענקת הפרס. הלכתי לשם עם שמחה בלב וחיוך על 
הפנים. כשעמדתי שם ושמעתי את המחמאות שהרעיף עלי 
ג’ו, הסתכלתי על הקהל באולם. היו שם כמה מרצים ותיקים 
שעבדתי איתם, כמו רוברט ג’יימס, די אדינגטון, ד”ר ווגרין, וכן 
כמה סטודנטים שלי בעבר וגם כמה סטודנטים שלי בהווה. כל 
מי שבא לטכס הכיר את ההיסטוריה שלי באמהרסט. ביקשו 

ממני לומר כמה מילים. פתחתי את נאומי בדברים אלה:

“כבוד גדול הוא לי לקבל את הפרס כסטודנט במחלקה 
למדעים מדויקים. לרוע המזל, היה עליכם לחכות ששני מרצים 
ילכו לעולמם לפני שיכולתם להזמין אותי לטכס! בכל מקרה, 
זהו כבוד גדול להיות פה ולקבל את הפרס הנפלא הזה. אני 
ועמיתים שכיבדתם  מורים, תלמידים  לכולכם,  להודות  רוצה 
אותי בנוכחותכם הערב. זה מאד משמעותי עבורי ואני מאד 

מעריך זאת. תודה רבה”.   

לאחר הנאום הקיפו אותי רבים מחבריי. הם שמחו איתי 
באיחור.  הגיע  כולם  שלדעת  הפרס  ועל  בחיים  הצלחתי  על 
את  אזכור  תמיד  ווגרין.  ד”ר  את  לפגוש  התרגשתי  במיוחד 

עזרתו ואת חברותו האמיצה.

באמהרסט.  שלי  החיים  את  אהבתי  הקשיים,  למרות 
ההתרגשות,  הסטודנטים,  הפרויקטים,  בזכות  פה  שגשגתי 
האפשרויות, הלמידה. קיבלתי כאן דוקטורט, פגשתי את אן, 

וייסדתי חברה מצליחה ופורחת.

כן, גיליתי שקטנוניות וקנאה אפשר למצוא גם באקדמיה. 
עכשיו היה עלי להילחם במלחמת מכונות הכושר.

ד”ר ג’ו האמל מציג את הפרס
http://arielnet.com/ref/go/1138

עם כמה תלמידים וותיקים וחדשים במעמד קבלת הפרס

http://arielnet.com/ref/go/1138
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