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פרק 11: המלחמה בין 
נאוטילוס ויוניברסל

היה  שלי  הראשונים  הפרויקטים  שאחד  בעבר  הזכרתי 
עם חברת יוניברסל ג’ים, וסיפרתי איך השתמשתי בדיגיטייזר 
  CBA החדשני שלי במטבח ביתי. עבודתי זו הניבה רווחים ל
שלהם  הישנות  הכושר  מכונות  את  שיפרתי  וליונברסל. 

למכונות שמבוססות על עקרונות מדעיים. 

הארולד צינקין, הבעלים, והצוות שלו היו פתוחים לדרך 
חדשה של ייצור מכונות כושר שהתאימו עצמן באופן אוטומטי 
ומפתח  משקולות  מרים  היה  עצמו  הארולד  המתעמל.  לגוף 

גוף  body  builder(( בחוף השרירים בקליפורניה. למרות 
במחשבה  מדובר  כשהיה  ענק  היה  הוא  קומה,  נמוך  שהיה 

מקורית על תרגילים ומכשירים לחיזוק הגוף. 

אחד מחבריו הטובים היה ג’ק לליין האגדי. רבים מהאנשים 
שעסקו בפיתוח מכשירי כושר האמינו במיתוסים יותר מאשר 
תעשייה  של  הגורואים  לגבי  הדין  הוא  מדעיות.  בהוכחות 
או כאלה הקרויים מומחים בתחום  יש מעצבים  היום  עד  זו. 
תרגילי הכושר, שעדין מאמינים במיתוסים או בניחושים, כמו 
נמצא  הארץ  שכדור  האמינו  קופרניקוס  בתקופת  שאנשים 

במרכז היקום.

ברור שגם בימיו של הארולד על החוף היה ידוע על יחסי 
כנראה  השריר.  חוזק  ופיתוח  התנגדות  תרגילי  שבין  הגומלין 
שזה היה ידוע כבר מימיו של מילו היווני, שהרים כל יום עגל 
עד שזה גדל והגיע למלוא גודלו. אנשים תמיד הרימו משקולות 

כדי לחזק את כוחם. 

התנגדות  “תרגילי  השם  את  אימץ  לורם  דה   ,1948 ב 
מתקדמים” לשיטתו לפיתוח כוח שרירים באמצעות מכשיר 
שמבוסס על כבלים וגלגלות. שני אנשים מחוננים, תומאס דה 
לורם וארתור ל. ווטקינס, רופא במקצועו, פרסמו מסמך שהיה 
ציון דרך בתולדות אימוני הכוח. מאז פירסום אותו מסמך אלפי 
סטודנטים לרפואה ולאימון גופני הכירו את שיטת התרגילים 
 Progressive  הרפואיים של דה לורם ו-ווטקינס, שנקראה
 3 על  מבוססת  השיטה   .)Resistance Exercise )PRE
סטים של חזרות תוך שימוש ב 50%, 75%, ו-100% של 

10 מחזורים. 

עד היום מטפלים רבים משתמשים בשיטה זו. 

מק’קווין הבחין בין תרגילים שמיועדים להגדלת השרירים 
לתרגילים שמיועדים להגדלת הכוח שלהם. הוא סיכם שמספר 
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החזרות של כל סט של תרגילים הוא שקובע את המאפיינים 
השונים של התרגיל.

באמצעות  השרירים  פיתוח  על  נכתבו  מחקרים  מאות 
ולכל  שיטות  הרבה  היו  שונות.  בטכניקות  התנגדות  תרגילי 

אחת היו מחקרים שתמכו בה ואחרים שהתנגדו לה. 

שמותח  העשרה  בגיל  צעיר  היותי  מאז  שלי,  חיי  במשך 
התעניינתי  תמיד  אולימפי,  מתחרה  שהייתי  ועד  קפיצים 
בפיתוח השרירים ובקשר בין פיתוח זה להישגים בספורט. גם 
כשהייתי סטודנט לתואר שני ואחר כך שלישי חקרתי נושאים 
ששיקפו את התעניינותי בפיתוח החוזק. כתבתי גם מאמרים 

מדעיים על כך. 

על  שמבוסס  אימונים  במכשיר  משתמש  אדם  כאשר   
התנגדות, יש שני סוגי כוח שמופעלים על הגוף. הכוח הפנימי 
שנוצר על ידי מערכת השרירים, והכוח החיצוני שנוצר על ידי 
המכשיר עצמו. לא רק עוצמת ההתנגדות החיצונית קובעת את 
טיב האימון, אלא גם הכיוון שבו עוצמה זאת פועלת. מאמנים, 
מורים לחינוך גופני, מטפלים, ספורטאים, כולם עוסקים בכוח 

השרירים, אבל מעט ידוע על העוצמה של כוח זה.   

אפשר לתאר את גוף האדם כמערכת של מקטעים מחוברים 
זה לזה וכוחות שגורמים לרוטציה )סיבוב( של אותם מקטעים 
סביב הצירים האנטומיים שלהם. כוח השרירים וכוח המשיכה 
לתנועת  קריטית  שהיא  הרוטציה  ביצירת  שניהם  חשובים 
הגוף בחיי היום יום ובספורט. דחיפה, משיכה, בעיטה, ריצה, 
והליכה הן כולן תוצאה של רוטציה.  המקטעים המחוברים הם 
העצמות הגדולות שלנו, והכוח המניע את העצמות נגרם על 

ידי מבנה השרירים.  

מערכת  בפעולת  השולט  המכני  העיקרון  את  לתאר  כדי 
השרירים, אפשר לדמיין תנועה של נדנדה. כל אחד  התנדנד 
על נדנדה כשהיה ילד. הבנת העיקרון של איך ליצור כיף על 
ידי פעולת העלייה והירידה היא תוצר של ההתנסות האישית. 
אם שני ילדים מתנדנדים בנדנדה וילד אחד כבד מחברו, הציר 

צריך להיות בהתאם להבדלים במשקל. 

מתוך  המשען.  נקודת  נקרא  הציר  נמצא  בו  המקום 
התנסות של ניסוי וטעיה יבינו הילדים איפה צריך למקם את 

נקודת המשען כדי להתנדנד.  

מה שהילדים למדו, מבלי להיכנס לטרמינולוגיה מתמטית 
מנקודת  שלו  והמרחק  הילד  של  שהמשקל  היא  מסובכת, 
, שניהם חשובים כדי לקבוע את הכוחות שיאפשרו  המשען 
ליצור שיווי משקל עם הילד השני. זהו העיקרון של המומנט, 
והוא עיקרון חשוב בביומכניקה. ההגדרה שלו היא: “המומנט 
המרחק  כפול  הכוח  לעוצמת  שווה  נקודה  בכל  הכוח  של 
האנכי מקו הפעולה של הכוח בנקודה זו”. הדיאגרמה למעלה 

מסבירה את העיקרון. 

מאחר והמומנט הוא כוח כפול מרחק, הוא יכול לגדול או 
לקטון באחת משתי הדרכים. דרך אחת היא להגדיל את הכוח 
)המשקל( והשנייה היא לשנות את המרחק מנקודת המשען. 
במקרה של הנדנדה, אם שני הילדים הם באותו משקל, על 
שניהם לשבת באותו מרחק מנקודת המשען. אם אחד כבד 
פי שניים מהשני, השני – הקל - צריך לשבת במרחק גדול פי 

שניים מנקודת המשען כדי ליצור שיווי משקל.  

מומנט הכוח
http://arielnet.com/ref/go/1143
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גורם נוסף שצריך להתחשב בו בכל התנועות הוא היחסים 
גוף  מהעצמות.  אחת  לכל  שמחוברים  והשרירים  השלד  בין 
שהם  ומנופים,  שרירים  של  הדדיות  מערכות  מכיל  האדם 
בה  הזווית  את  משנים  אנחנו  נעים,  אנחנו  כאשר  העצמות. 
ימין  ביד  החזקת משקולת  למשל,  העצם.  את  מושך  השריר 
כאשר  מעלה.  כלפי  לעלות  למשקולת  גורם  המרפק,  וכיפוף 
המרפק מתכופף, השריר שמחובר לזרוע באופן קבוע משנה 
את כמות הכוח הנדרשת כדי להרים את המשקולת. האורך 
מתקזז  לעצם  שמחובר  השריר  של  והזווית  הזרוע  מנוף  של 
בשינוי היכולת של השריר לפתח מומנטים על המפרק. אם 

כך, יש שלושה גורמים בתנועה:

אורך המנוף )העצם(. 1

הזווית של השריר שמחובר לעצם. 	

אורך השריר עצמו. 3

בברושור  מופיע  השרירים  פעילות  על  מהמידע  חלק 
האדום המצורף.

יש יחסי גומלין מפצים בין הארגון הגיאומטרי של המנוף 
גוף  פעולת  שמאפשרים  השרירים  מבנה  של  והפיזיולוגיה 

חלקה.

בנוסף על ההתחשבות במערכת המנופים הפנימית בגוף 
האדם, המנופים וההתנגדות של מכשיר הכושר חייב לחשב 
את העלייה האופטימלית בכוח השריר.  כדי ליצור מעורבות 
מקסימלית של השריר, ההתנגדות צריכה להשתנות תוך כדי 

התרגיל. 

משקולות  הרמת  של  המוכר  התרגיל  את  למשל  קחו 
בשכיבה על ספסל. כשמשתמשים במשקלות רגילה,  התנגדות 
התרגיל,  בהתחלת  התנועה.  כל  במשך   100% עד  משתנה 
הכוח הנדרש להרים את המשקולת הוא גדול. באמצע ובסוף 
הכוח הנדרש הוא קטן יותר. כדי לגרום לשריר להתאמץ לאורך 
כל התרגיל, מערכת המנופים של המכשיר צריכה לשנות את 

ההתנגדות שלה לפעולת השריר תוך כדי התרגיל. 

מפרק נוסף שצריך ללמוד אותו היטב, כי הוא חשוב לכל 
אחד בכל גיל, הוא הברך. הברך הכרחית לתנועה. כל פגיעה 

בברך תפגע בכל הגוף. 

בצילומי  שימוש  תוך  הברך  על  נתונים  אספנו   197	 ב 
רנטגן. בעקבות זה בא ניתוח, אחד מני רבים, של הכוחות בין 
המפרקים בברך בזמן תרגיל סקוואט. )הסקוואט הוא תרגיל 
תרגיל  זהו  התחתון.  הגוף  פלג  לחיזוק  מאוד  נפוץ  התנגדות 
הברך  הקרסול,  מפרק  את  מפעילים  ביצועו  שבעת  מורכב 
הם:  הסקוואט  בתרגיל  העיקריים  הפעילים  השרירים  והירך. 
שריר הירך הארבע ראשי, שרירי מיתרי הברך ושריר העכוז 

הגדול. – המתרגם(.

ב  שימוש  של  דוגמה  מראה  הבא  בעמוד  התרשים 
רואים  בתרשים  הברך.  מפרק  של  מודל  ליצור  כדי   X קרני 
מרים  של  מטרתו  משקולת.  עם  סקוואט  תרגיל  מבצע  אדם 
המשקולות היא להגדיל את כוח השריר בעיקר בכיוון האנכי. 
כדי לזכות במדליית זהב על המשתתף להרים משקל רב יותר 
מהמתחרים. כדי למלא מטלה זו, תנועת מפרק הברך צריכה 

הברושור האדום
http://arielnet.com/ref/go/1145
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לייצר יותר כוח בכיוון האנכי ופחות בכיוון האופקי. הכוחות 
האנכיים מכונים לפעמים “כוחות גזירה”. 

חשוב  הכי  המידע  הברך,  על  הכוחות  את  להעריך  כדי 
יכול להיות מושג על ידי חישוב זרוע המומנט. זרוע המומנט, 
שמוצגת באיור כ X, מוגדרת כמרחק האנכי ממרכז המפרק 
עד לקו הכוח שנוצר על ידי השריר. כאשר הברך מתכופפת, 
זרועות כוח. המטרה היא לצמצם את מרכיב  משתנות שתי 
כוחות הגזירה ולמקסם את  מרכיב הכוחות האנכיים. קביעת 
כמות זרוע המומנט היא שימושית במיוחד למטרה זו. חייבים 
לקחת בחשבון את השינוי בזרוע המומנט של המפרק כאשר 

מתכננים מכשיר אימונים. 

לכוחות  חשוף  קבוע  שבאופן  הגוף,  של  פגיע  חלק  עוד 
הרביעית  המותניות  החוליות  בין  התחתון  הגב  הוא  הגזירה, 
ונושא  רגליים  שתי  על  שהולך  מאיתנו  מי  כל  והחמישית. 
לפעמים משאות, נתון בסכנה של פגיעה בגב תחתון. במשך 
תחתון  גב  כאבי  במניעת  מתמשך  עניין  היה  שנים  עשרות 

הקשורות  ובעיות  ביתיות  פגיעות  תעשייתיים,  ביישומים 
לספורט.

 פגיעות בגב מתקשרות בדרך כלל להרמת משאות. בכל 
תרגיל שיש בו הרמת משקל כלשהוא, יש גם מעמס על עמוד 
השדרה. קוטני )Kotani( מצא  קשר בין הרמת משקולות 
לבין נזקים לחוליות עמוד השדרה או מבנים אנטומים אחרים 
סדיר  באופן  שמתאמנים  ספורטאים  אצל  אליהן.  הקשורים 
מצאו  אחרים  חוקרים  קורה.  לא  כמעט  זה  נכונה  בצורה 
הם  משקולות.  הרמת  בזמן  הבטן  שרירי  של  רבה  מעורבות 
מקילים על פעולת עמוד השדרה. פיתוח נכון של שרירי הבטן 
חשוב מאד להקלת המעמסה על חוט השדרה ולמניעת כאבי 
גב תחתון. חגורת המותניים שמרימי משקלות חוגרים הרבה 
פעמים לא מיועדת לתמיכה בגב, כפי שהרבה אנשים חושבים, 

אלא לתמיכה בשרירי הבטן כדי להתנגד לכוחות הגזירה. 

מכשירי  או  מכונות  לייצור  החברות  היו  לא  ב1973 
אימונים מודעות לחישובים הביומכניים או להערכת השינויים 
הדינמיים הנחוצים. רבים חשבו שצריך לשפר את המוצרים 

כוחות שמופעלים על הברך במהלך תרגיל 
סקוואט

http://arielnet.com/ref/go/1146
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לבנות  איך  נתונים  להם  היו  לא  אבל  עיצובם,  ואת  שלהם 
מכשירים חדשים. זו הייתה ההזדמנות ליצירתיות של הארולד 
צינקין מחברת יוניברסל ג’ים. הוא היה כאמור, אתלט בשנותיו 
הראשונות בחוף השרירים, ועכשיו הוא חשב על העתיד על 
ידי חיפוש הוכחות ביומכניות בקו הייצור של מכונות הכושר 

שלו. 

את  להעריך  כדי   CBA של  בטכנולוגיה  השתמשנו 
תכננו  זאת  לאור  יוניברסל.  של  הקיימות  הכושר  מכונות 
במשך  ההתנגדות  את  לשנות  יכולה  שהייתה  חדשה  שיטה 
כל תרגיל בנפרד בהתאם לדרישות הפרט המתעמל. שיטה זו 
 DVR.  Dynamic נקראה “התנגדות דינמית משתנה”  או
Variable Resistance((. למכונות כושר אלו היו זרועות 
מנופי התנגדות שהשתנו בהתאם לדרישות של הקינסיולוגיה 
ומבנה הגוף האנושי, והיו מבוססות על מידע ביומכני כמותי 
בכל  הכוח  מומנט  את  אוטומטי  באופן  קבע  העיצוב  דינמי. 
תרגיל והתחשב באופן סימולטני בשרירים הפועלים ובכוחות 

הדינמיים בהתאם לתנועה.   

ב 1974 השיקה יוניברסל ג’ים כמה מכשירי DVR שהיו 
מכשירי  שני   .CBA ב  שנעשו  ופיתוח  מחקר  על  מבוססים 

שעוצבו על בסיס מדעי היו:

ספסל: . 1 על  שכיבה  כדי  תוך  הרמת משקולות  עמדת 
מכונה זו, בעלת יכולת לשנות את ההתנגדות תוך כדי 
התרגיל, שינתה את המעמס באופן אוטומטי בזכות 

שימוש במצלמה מיוחדת. 

לחיצה על ידי הרגליים והכתפיים: עמדה זו, אף היא . 	
אף  צמצמה  ההתנגדות,  עוצמת  שינוי  יכולת  בעלת 
כוחות  קודם,  שתואר  כפי  הגזירה.  כוחות  את  היא 
הפיתוח  מפרקי.  התוך  הלחץ  את  מייצגים  הגזירה 
מיועד לצמצם את  היה  הייחודי של מכונת הרגליים 
יציבת העמידה כאשר מבצעים את התרגיל. התרגיל 
מתרגלות  והרגליים  יושב  המתעמל  כאשר  מבוצע 
כנגד התנגדות אנכית. על ידי מתן תמיכה טובה לגב, 
מוגבלת  תנועה  יכולת  עם  המושב  על  מופעל  הלחץ 

כיפוף הגוף
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לצמצם  גם  זמן  ובאותו  התרגיל  את  להתאים  כדי 
למינימום את כוחות הגזירה. 

עבור כמעט כל המכשירים החדשים שבנינו, שיפרנו את 
תנועת השרירים המעורבים בתרגיל ב 85%.  

 DVR ה  מכונות  את  הציגה  ג’ים  שיוניברסל  לאחר 
הראשונות והסבירה את העקרונות הביומכניים כפי שלימדתי 
אותם, התגובה מצד המתחרים שלהם הייתה מיידית וחזקה. 
הבנתי כמה קשה היה לגלילאו כאשר החיילים כלאו אותו כי 
בישר לעולם שהחישובים שלו מראים שכדור הארץ מסתובב 
לגלילאו,  עצמי  את  להשוות  מתיימר  לא  אני  השמש.  סביב 

השנים   600 ב  הגדולים  מהמדענים  אחד  ספק  ללא  שהיה 
האחרונות. אני רק מציין ששנינו עשינו משהו שהיה נכון אך 

מהפכני והקדים את זמנו.

מ 1974 והרבה שנים אחר כך, אלפי מכונות כושר של 
מ  אותי  שכרה  יוניברסל  העולם.  בכל  נמכרו  ג’ים  יוניברסל 
CBA כדי לייצג ברחבי הגלובוס את המחקר שלי בכנסים. 
שנינו הרווחנו מעסקה זו. הם זכו ליחסי ציבור ממומחה ידוע 
 CBA  לביומכניקה, ואני יכולתי לפרסם את הטכנולוגיה של
בכנסים מדעיים. המטרה האישית שלי הייתה למשוך חברות 
שהיו מעוניינות בטכנולוגיית כימות כדי שישכרו אותנו לנתח 

מכונת הDVR  של יוניברסל
http://arielnet.com/ref/go/1147
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את ביצועי המוצרים שלהן. היו לנו הוכחות שזה מביא תוצאות 
חיוביות וזו הייתה הזדמנות פז להראות אותן. 

מאמר  הופיע  אחד  שיום  עד  היטב  עבדה  זו  אסטרטגיה 
בכתב עת נחשב,  the Athletic Journal. הכותרת הייתה 
“הונאה פושעת או טיפשות שלא תאמן”. המחבר היה ארתור 
ג’ונס. לא שמעתי עליו קודם, אך הוא הפציע בחיי בפתאומיות 
ובמהירות, כמו המטאור שנפל לפני 65 מיליון שנה בחצי האי 
הדינוזאורים.  כולל  בעולם,  החיים  רוב  להכחדת  וגרם  יוקטן 

למען האמת, ארתור ג’ונס היה פרימיטיבי בחשיבתו.

חברת  של  והבעלים  המייסד  היה  שהוא  גיליתי  במהרה 
יוניברסל.  זו הייתה המתחרה העיקרית של  נאוטילוס. חברה 

ארתור ג’ונס וכותרת המאמר
http://arielnet.com/ref/go/1148

http://arielnet.com/ref/go/1148
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המאמר היה בן שבעה עמודים וכלל טענות תימהוניות רבות 
נגדי ונגד יוניברסל. 

עצמו.  בפני  דופן  יוצאת  אישיות  בעל  היה  ג’ונס  ארתור 
הייתה טענה שהוא תמיד נשא אתו אקדח, ולפי אגדה אורבנית 
 707 מטוסי  שני  ברשותו  היו  ההדק.  על  קלה  יד  לו  הייתה 
שבאמצעותם הוא הטיס לארה”ב את מכונות האימונים שלו, 

אותם ייצר במפעל בקולומביה.

בצעירותו חי באפריקה וצילם שם תוכנית טלוויזיה בשם 
“מטען פראי”. תוכניתו הייתה פופולארית באמריקה כי הוא 
הציג בה חיות בר אפריקאיות בסכנת הכחדה בגלל שינויים 
בתנאי הסביבה או ציד בלתי חוקי. לאחר שעזב את אפריקה 
התיישב בעיר קטנה בפלורידה, בה יסד את חברת נאוטילוס. 
עכבישים  נחשים,  כמו  שגרתיות,  לא  מחמד  חיות  לו  היו 
יותר  מאוחר  חיות.  כחובב  מוכר  היה  תמיד  הוא   ותנינים. 
הטיס לחווה שלו מאפריקה על חשבונו 63 גורי פילים שהיו 

מיועדים להשמדה ועל ידי כך הציל אותם ממוות בטוח. 

למיטב ידיעתי, הוא לא סיים בית ספר יסודי וללא ספק לא 
הייתה לו השכלה אקדמאית. הוא היה בעל “חכמת רחוב”. 
היה לו הרבה דמיון ואינטואיציה, באמצעותם פיתח מכונות 
אימונים מפלצתיות. המכונות שלו היו יציבות וחזקות, בנויות 
היטב, אך הן היו ההפך ממה שנדרש כדי לפתח כוח דינמי. 
אם  מכוון.  איטי  בכוח  שימוש  נעשה  שלו  האימון  במכונות 
המתעמל היה מנסה לנוע מהר יותר, הייתה נוצרת תגובה לא 
בפתאומיות.  מעלה  כלפי  לנוע  למשקולת  שגורמת  נורמלית 
השריר  מסת  פיתחו  אצלו  שהמתעמלים  הייתה  התוצאה 
לפעילות  שנדרש  הכוח  את  פיתחו  לא  אבל  מרשימה, 

ספורטיבית. פעילות ספורטיבית דורשת אימון כושר דינמי. 

פתאומית  בתנועה  מלווה  תמיד  כמעט  ספורטיבי  אירוע 
מעורבים  בייסבול  בכדור  או  גולף  בכדור  בחבטה  מתפרצת. 
שריריים רבים המשולבים ביניהם ופועלים ביחד כדי להרחיק 
פעולה  דורש  כזה  מתפרץ  אירוע  האפשר.  ככל  הכדור  את 
משותפת של שרירים שפועלים בתיאום זה עם זה בכוח, ולא 
בדגם של שליטה מווסתת ואיטית, כמו זו שמושגת במכשירי 
ציור  כמו  ומבוקרת,  איטית  תנועה  נאולטילוס.  של  האימון 
התפרצות  דורשת  לא  באצבע,  מדויק  קו  סימון  או  במכחול 
אלה  תנועה  סוגי  שני  אחת.  בבת  רבים  שרירים  של  דינמית 
דורשים סוגים שונים של אימון. אימון לשם תנועה איטית לא 

כמו  מתפרץ,  בכוח  אימון  בייסבול.  חבטת  כמו  יכולות  יניב 
איטי  אימונים  משטר  ידי  על  יושג  לא  ברזל,  כדור  הדיפת 
ומבוקר. לכן, המכשירים של נאוטילוס טובים לסוג מסוים של 

פעילויות אבל לא לאימון ספורטאים.

ה  במכונות  לראשונה  נתקל  ג’ונס  שארתור  היה  נראה 
בקנזס  המאמנים  בכנס   1974 ב  ג’ים  יוניברסל  של   DVR
סיטי. לא פגשתי אותו אז אך דווח לי שהוא היה נרגז ביותר. 
סיפרו שהוא ממש השתולל. לאחר סיום האירוע התחיל ג’ונס 

בהתקפה עליי ועל יוניברסל.

בכתב העת שלו, סיפר ג’ונס על החברה שלו ועל הישגיו. 
אני אתמקד רק במה שרלוונטי לסיפורנו.

בעמוד 1, הצהיר ג’ונס:

מעורב  אם אתה  יגיד את האמת...  הזמן שמישהו  הגיע 
יהיו  הבאים  הדברים  גופני,  אימון  של  אספקט  שהוא  באיזה 

החשובים ביותר שתקרא.

אד בורק באולימפיאדת 1968
http://arielnet.com/ref/go/1149
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 חברת יוניברסל נאשמת בהונאה פושעת ... או, אם לא, 
אז הם לבטח נאשמים בטיפשות שלא תיאמן.

גם בהטעיות  זדוניים. כמו  בנוסף, הם נאשמים בשקרים 
מכוונות ובהסתמכות על מסמכים מזויפים.

תנו לי להיות ישר לגמרי... ההצהרות והטענות שנשמעים 
של  המטעות  לטענות  מתקרבות  לא  אפילו  יוניברסל  ידי  על 
זה... במקום  הגופני.  האימון  בתחום  אחרות  חברות  כמה 
הם משמיעים הצהרות שהן שקריות לחלוטין, מסתמכים על 
“מומחה” שלא קיים. מנסים “להוכיח” את השקרים שלהם 

בהתבסס על מחקרים שלעולם לא נעשו.

עד  שנה  שלושים  כבר  שקוע  הגופני  האימון  תחום  כל 
לברכיו בהונאה פושעת... המזון הבריאותי, דיאטת החלבונים, 
שאין  אימון  מכשירי  של  ארוכה  ושורה  הסאונה,  התרופות, 

הדברים  לכל  מינימלית.  תועלת  בהם  שיש  או  תועלת  בהם 
הם  אותם  שמקדמים  האנשים  מוכח.  ערך  אין  זו  ברשימה 

פושעים או במקרה הטוב  טיפשים.

עדיין, מעבר לכל זה, יש ערך לתרגילים נכונים ואמיתיים. 
צריך רק לדעת למי להאמין ולמי לא. איך תדע  להפריד בין 

אמת ובדיה?

השאלה האחרונה הייתה טובה אבל הוא לא שכח לשאול 
ברעיונותיו  בגישתו,  משוכנע  היה  הוא  עצמו.  את  אותה 
ובתפיסת עולמו למרות שאני לא מסכים עם רוב טענותיו. זו 
ארץ חופשית ואתה רשאי להאמין במה שאתה רוצה. חלק 
מהתלונות שלו היו מוגזמות אבל ללא ספק הן גרמו לו להרגיש 
טוב עם עצמו כשהעלה אותן. אבל התקפותיו חסרת הרסן על 
יוניברסל ועליי היו חסרות בסיס עובדתי, לא מבוססות מדעית. 

פגישה עם אד בורק 45 שנים מאוחר יותר
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בעמוד 	, ממשיך ג’ונס:

ואז, מאוחר יותר, בורק סיפר לכמה אנשים שאני איימתי 
על חייו, למרות שבפניי הוא הודה שמעולם לא אמר דבר כזה 
לאיש. למעשה, הוא מעולם לא אמר משהו למישהו שיכול 
היה אפילו להיות מפורש כביקורת עליי או על המוצרים שלי. 
רשימה  לי  יש  משפט.  בבית  יוכח  וזה  שקרן  הוא  בורק  אד 
שייך...  הוא  לשם  לכלא,  להכניסו  תוכל  שעדותם  עדים  של 
ספק  יטיל  לא  מכובדים שהשופט  אנשים  מאמנים,  רופאים, 

בדבריהם.

ידי ג’ונס היה אד בורק, אלוף ביידוי  האיש שהותקף על 
פטיש שהתחרה במקסיקו סיטי ב 1968.  למרות שלא זכה 
במדליה באולימפיאדה הוא היה עדין אלוף ארה”ב. הוא חזר 
להתאמן לאחר זמן רב, ונבחר לשאת את הדגל של המשלחת 
ב  אנג’לס  בלוס  האולימפיאדה  פתיחת  בטקס  האמריקאית 

 .1984

ב 1974 עבד אד ביוניברסל יחד איתי, ושנינו הצגנו את 
מכונות האימונים של החברה. הייתי מודע לכך שג’ונס איים 
לראשו.  אקדח  הצמיד  אפילו  ופעם  פעמים,  מספר  אד  על 

עד שאד  רבות,  פעמים  ועל משפחתו  עליו  איים  הוא  בנוסף 
נאלץ לעבור מפרזנו, שם שכנה חברת יוניברסל, לעיר אחרת. 
מאחר ואני מכיר את שניהם אני יכול להעיד שאד הוא אדם 

ישר ומכובד. אינני יכול להגיד אותו דבר על ג’ונס.  

בעמוד 3 ממשיך ג’ונס:

כמה חודשים אחרי אותה שיחת טלפון, הקפיצה יוניברסל 
לפתע את “הגיבור” שלה ... “הדוקטור הגדול” גדעון אריאל, 
ומהפכנית  חדשה  אימונים  מכונת  המציא  הוא  דבריהם  לפי 

בעל יכולת לשנות את עוצמת ההתנגדות. 

האמת היא שגדעון אריאל הונה אותם, ולמכונה שלו אין 
שום יכולת לשנות התנגדות. ההתנגדות נשארת אחידה לכל 

אורך הדרך.   

כאשר ראיתי את תרשים המכונה לראשונה, לא הבנתי 
את  כשראיתי  ואז,  ההתנגדות.  את  לשנות  אמורה  היא  איך 
המכונה עצמה, הבנתי שההתנגדות לא באמת משתנה אלא 
נשארת זהה בכל מצב. אז פניתי לדוקטור הגדול, גדעון אריאל, 
ושאלתי אותו.... “באיזה מידה עולה כוח לחיצת הרגליים שלך 

המכניזם של המכונה בעלת ההתנגדות המשתנה
http://arielnet.com/ref/go/401	
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במשך כל התרגיל?” והוא אמר, “באותה מידה של הממוצע” 
בצורה  איתי  “דבר  אמרתי,  משמעותי(.  כפל  קשקוש  )שזה 
אחוזים  בכמה  להבין.  יוכל  כמוני  טיפש  בחור  שגם  ברורה, 
עולה הכוח?” כי... כדי לשנות את ההתנגדות עליך לשנות את 
את  לשנות  צריך  אתה  אותו  לשנות  וכדי  הסיבובים,  מומנט 
המנוף או את הכוח האנכי או את שניהם... ומאחר ושניהם 
ואז  משתנה.  לא  ההתנגדות  שלך,  במכונה  אחידים  נשארים 
הצעתי לו להתערב על אלף דולר שהמכונה שלו לא משתנה, 
ושההתנגדות נשארת כל הזמן אותו דבר. הוא סרב להתערבות. 

מאוחר יותר הצעתי התערבות דומה לנשיא יוניברסל, צ’ק 
הוא סרב. בכל מקרה,  גם  דולר.  על מאה אלף  קוקר. הפעם 
ברור שגדעון אריאל הוא שקרן, אם הוא מבין שהמכונה שלו 
לא מספקת את הסחורה, או שהוא טיפש, אם הוא לא מבין 

את זה. שקרן או טיפש, תבחרו בעצמכם.

 DVR ג’ונס צדק בדבר אחד: הוא באמת לא הבין איך ה
עובד. לא היו לו הכלים המדעיים להבין את זה. בקטע זה לא 
מאוניברסיטת  פלגנהוף  פרופסור  את  גייס  שהוא  הופתעתי 

מסצ’וסטס, אותו ואת מעשיו כולנו זוכרים.

פלגנהוף  פרופסור  את  הזמנתי  זו,  מחשבה  לאור 
והוא  אריאל,  של  המרצה  שהיה  מסצ’וסטס,  מאוניברסיטת 

אישר באוזניי שאכן ד”ר אריאל הוא שקרן ורמאי. 

כאן ממשיך ג’ונס בשורת השמצות ששמע מהמרצה שלי 
בעבר, הקובעות שאני לא רק שקרן אלא גם טיפש מטופש. 

לא הופתעתי שפרופסור פלגנהוף התקיף אותי, זה די מובן 
לאור העבר שלנו.  

המכונה  איך  הבין  לא  הוא  שגם  מכך  בשוק  הייתי  אבל 
למי  מתאים  לא  זה  התרגיל.  במהלך  ההתנגדות  את  משנה 

שמבין כל כך הרבה בעקרונות של פיזיקה והנדסה.

ואנוכי  טארטגליה  פול  פרופסור  להנדסה  שלי  המרצה 
תיכננו מעין מנגנון דמוי שרוול אותו הצמדנו למוט. מנגנון זה 
הכיל גלגלת שתמיד שינתה את הכוח האנכי למוט. התוצאה 
הייתה שכל פעם שהמוט היה נדחף, זרוע המומנט התארכה 
אולי  יכול  אתה  לי.  מובן  לגמרי  לא  )זה  גדלה.  וההתנגדות 

להסביר את זה טוב יותר?(

שלו  החלקית  ההשכלה  עם  ג’ונס,  מדוע  להבין  אפשר 
בהנדסה, התקשה להבין את זה. אבל כאשר פרופסור פלגנהוף 

אמר שהוא לא מבין את זה, אני יכול רק להניח שהוא לא רצה 

להכיר בפשטות ובתחכום של המכשיר. או שהוא לא התאמץ 

לחשב איך המכשיר עובד, או שהוא היה עיוור בשנאתו אליי 

באופן אישי.

לפרנזו,  שאטוס  צינקין  הארולד  ארגן  מכן  לאחר   

ההאשמות,  על  בהסתמך  יוניברסל.  חברת  מרכז  קליפורניה, 

למרות הטירוף של מי שמעלה אותן, החלטנו שהדבר הטוב 

חיצונית  לחברה  לבדיקה  המכונה  את  לתת  יהיה  ביותר 

עצמאית. אחת מהחברות האלו הייתה מעבדות טרוסדייל. 

לכן  קודם  איתם  עבדנו  היא  כי  הזו  החברה  את  הכרתי 

בתיק של ג’וני קרסון.

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

http://arielnet.com/ref/go/4013
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תוצאות  ולספק  המכונה  את  לבדוק  הסכימה  החברה 
מפורטות. יוניברס סיפקה את המכונה הנבדקת. לא היה כל 
ספק שההתנגדות השתנתה. בכל מקרה, הנושאים העיקריים 

היו הדיוק של החישובים שלי והפונקציונליות של המכשיר. 

ספק  לכל  מעל  הוכיחו  טרוסדייל  המדידות של מעבדות 
שה DVR פעל בדיוק כפי שנטען שהוא צריך לפעול. כמדען, 
פחות  של  סטייה  הראו  שלהם  שהתוצאות  לגלות  שמחתי 
מאחוז אחד בהשוואה לחישובים שלי. המכונה אכן השתנתה 
במהלך התרגיל כתוצאה מפעולותיו של המתעמל, בדיוק כמו 

שפורסם שיקרה. 

ברבים את מסקנות המעבדות,  לפרסם  היה  הבא  הצעד 
כפי שמופיע בברושור המצורף.

אחר כך טסתי שוב לפרנזו. בשדה התעופה חיכה לי קליף 
האמריקאי,  במארינס  שירת  הוא  קוקר.  צ’ק  של  בנו  קוקר, 
הוכר כגיבור מלחמה בווייטנאם, וחזהו היה מכוסה במדליות. 
מיוחד  פרויקט  על  קליף  לי  סיפר  החברה  למשרדי  בדרך 
במינו שיוניברסל עומדים לבצע, ושהוא נבחר לעמוד בראשו. 

שמחתי לשמוע שהוא מקבל תפקיד ניהולי. בשנים האחרונות 
למדתי להכירו והתרשמתי מיכולותיו כמתכנן וכמנהיג.

כשנכנסנו למשרדו של הארולד ביוניברסל, ראינו שולחן 
פניהם.  על  חשיבות  שהבעת  אנשים  ישבו  וסביבו  ישיבות 
הארולד צינקין ישב בראש השולחן כשלידו אחד המהנדסים 
ונשיא  בורק  אד  המכירות,  מנהל  קיסר.  דניס  החברה,  של 
יוניברסל  צ’ק קוקר. קליף קוקר, ראש המחקר והפיתוח ואני 
ישבנו במקומותינו ליד השולחן. כל העיניים הופנו להארולד. 
היה מתח באוויר, כמו לפני התחלת קמפיין חשוב או בטרם 

קרב. 

לעשות  מתכננים  מה שאנחנו  זה  “גדעון,  אמר,  הארולד 
נאוטילוס  תאגיד  את  מיליונים  בהרבה  נתבע  אנחנו  בקרוב. 

ואת ארתור ג’ונס באופן אישי”.

קליף המשיך את קו המחשבה, “התביעות מבוססות על 
מה שג’ונס פרסם בכתב העת שלו, השמצות אישיות כנגדך, 

ואיומים פיזיים שג’ונס איים בכנס בקנזס.”

שאלתי,  לכם?”  לעזור  כדי  שאעשה  רוצים  אתם  “מה 
והטעיות  ההשפלות  כנגד  לעשות משהו  הולכים  שמח שהם 

שג’ונס פרסם.

הארולד נשען קדימה ואמר, “אנחנו רוצים שתעשה ניתוח 
ובאופן  בדיוק  לדעת  רוצים  אנחנו  נאוטילוס.  של  למכונות 
מדעי מה המכונות של נאוטילוס עושות למעשה והאם יתר 
את  לבצע  רשמית  בקשה  לך  נשלח  נכונות.  שלהם  הטענות 

המחקר הזה”.

“כמובן”, אמרתי, “אנחנו יכולים לספק את כל הניתוחים 
ולהכין לכם דוח.” 

תחבולה  צריכים  היינו  הזה  הפרויקט  את  לבצע  כדי 
לעורר את  צריכים לצלם את המכונות מבלי  היינו  מסוימת. 
ג’ונס או מי מאנשי המכירות שלו.  תשומת ליבו של ארתור 
בעולם  קשרים  מספיק  היו  קוקר  וקליף  בורק  לאד  למזלנו, 
מכונות  כמה  להשיג  בעיה  להם  הייתה  ולא  הכושר,  מכונות 
של נאוטילוס. אחרי שצילמנו את הסרטים, היו אלה עסקים 
 CBA כרגיל, במונחים של ביומכניקה. השתמשנו בציוד של
נתונים של  לנו  לנתח את פעולת המכונות. לאחר שהיו  כדי 

נאוטילוס, השווינו אותם עם נתוני יוניברסל.

הברושור הירוק
http://arielnet.com/ref/go/1151
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ג’ים.  יוניברסל  ל  ומעמיק  מפורט  דוח  הגישה   CBA
עם  והשוואה  נאוטילוס  של  מכונה  כל  על  פירוט  כלל  הדוח 
המכונה המקבילה ביוניברסל. הדוח היה ארוך וכלל חישובים 

ביומכניים רבים. 

לאחר הגשת הדוח הכינה יוניברסל ברושור מפורט שכלל 
את ממצאנו. בגלל צבעו הירוק והמבריק קראנו לו הברושור 

הירוק. הוא מופיע בצמוד לטקסט זה. 

בעמודים הראשונים הופיעה השוואה מפורטת, שהראתה 
ללא כל ספק שמכונות ה DVR של יוניברסל עולות על אלו 

של נאוטילוס בכל התחומים. 

בנוסף היה פרק שעסק ב”מונחים ועקרונות”, שמתייחס 
לתנאים שבהם גוף האדם יכול לפתח כוח וכושר גופני. המסר 
היה שכל התנגדות שעליה צריך השריר להתגבר בזמן האימון, 
אמורה לפתח את כוחו של השריר.  היו הבדלי גישות בין שתי 
החברות בהתייחס לעקרונות שיטות האימון וליעילות היחסית 

שלהן.

הוסבר שם שיש שני סוגים עיקריים של שרירים בגוף האדם 
שמעורבים בתנועה ספורטאית או בתנועה רגילה: קונצנטריים 
מבנה  של  השלישי  הסוג  וחיצוניים.  מרכזיים  ואקסצנטריים, 
שריר, איזומטרי, מעורב ביצירת כוח על ידי השרירים אבל בלי 

הזזת הגפיים תוך כדי יצירת הכוח זה.

מאחר ובאימוני כושר היו מעורבות רק פעולות של הנעת 
הגפיים, התרכז המחקר בתנועות אקסצנטריות וקונצנטריות 
פרק  מושך  השריר  כאשר  היא  קונצנטרית  פעולה  בלבד. 
בין  הזווית  להקטנת  וגורם  אחר  פרק  לקראת  הגף  של  אחד 
החזקת  למשל:  מתקצר.  השריר  זו  בפעולה  הפרקים.  שני 
משקולת ביד והרמת האמה כלפי מעלה, בצורה שהזווית של 
המרפק קטנה. פעולה אקסצנטרית היא בדיוק הפוכה. השריר 
מתארך והזווית בין שני הפרקים גדלה. אם מחזיקים משקולת 
פעולה  הזרוע,  אל  קרובה  והאמה  כפוף,  המרפק  כאשר  ביד 
אקסצנטרית גורמת להורדת היד והגדלת הזווית של המרפק. 

תוצאות רמות הכוח של שתי קבוצות ניסוי כפי שפורסמו בדוח של טרוסדייל
http://arielnet.com/ref/go/1150
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מינוח אחר מכנה פעולה קונצנטרית “עבודה חיובית” ופעולה 
אקסצנטרית “עבודה שלילית”. 

של  שילוב  הן  ספורטיביות  ופעולות  יומיומיות  פעולות 
שני טיפוסים אלה של פעולות השרירים. הליכה היא דוגמה 
מצוינת כי היא כוללת שילוב של גמישות מפרקי הרגל, ייצוב 
מרכז הגוף, ושיווי משקל שנוצר כתוצאה מפעולת הזרועות. 
אנשים  הרבה  רבות.  ברמות  להתרכז  יכולים  אימון  תרגילי 
משפרים את כושרם למען חיים בריאים, בעוד אחרים עושים 
זאת כי הם משתוקקים לזכות במדליה אולימפית או להשיג 

מטרות אחרות. 

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

מבנה המכשיר של כל אחת מהחברות השפיע על תוצאות 
האימון. 

אחד ההבדלים המובהקים היה הדגש על פעולה חיובית, 
פעולה  על  הדגש  לעומת  יוניברסל,  חברת  אצל  קונצנטרית, 
ביטוי  לידי  בא  זה  נאוטילוס.  אצל  אקסצנטרית,  שלילית, 
יוניברסל כיוון  בצורת בניית המכונות. מכשיר ה DVR של 
ברוב  מקסימליות  קונצנטריות  פעולות  לבצע  המתעמל  את 
פעולות  בעיקר  נעשו  נאוטילוס  של  במכשיר  התרגילים. 

לבצע  הייתה  המכונות  יצרני  של  וההמלצה  אקסצנטריות 
פעולות איטיות בכל הכיוונים.

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

לאמן את שריריך עליך להתחיל לאט ככל האפשר. 

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

תגובתו של ארתור ג’ונס בכתב יד
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במהירות מבוקרת. )אם תוריד מהר את היד עם המשקולת 
כלפי מטה, לא תאמץ את שריריך ולא תאמן אותם(.

בפעולה  ההתמקדות  של  ליעילות  בקשר  טיעונים  היו 
אקסצנטרית להשגת הישגים ספורטיביים. לא היה בסיס מדעי 
שתמך בטענה שאימון אקסצנטרי משפר הישגי ספורטאים. 
כל  את  לאמן  שצריך  לטענה  בסיס  יותר  שיש  היה  נראה 

השרירים לפעולה מהירה ודינמית.

של  בפיתוח  כל  ראשית  מתרכזים  ספורטיביים  אירועים 
הכוח  כהשתנות  מוגדר  פונקציונלי  כוח  פונקציונלי”.  “כוח 
בכיוון מסוים. הכלל הראשון בכל אימון הוא להגביר את הכוח 
פונקציונלי  כוח  של  המאפיינים  השרירים.  של  הפונקציונלי 
היכולת לשנות במהירות את הדרגות  כוללים את  ספורטיבי 

של: המהירות, הכוח, הכיוון והעוצמה. 

שלילית,  בפעולה  השרירים  את  מאמנים  כאשר 
לתנועה  מנוגדים  התנועה  ומהירות  הכיוון  אקסצנטרית, 
הכוח  על  להשפיע  שיכול  שלילי  דגם  ויוצרים  החיובית 
לירידה  להביא  יכול  רב  זמן  לאורך  כזה  אימון  הפונקציונלי. 
הנקודה  את  כי  אם  והביומכניות.  הספורטיביות  ביכולות 

האחרונה צריך עדין להוכיח.

במילים אחרות, הספורטאי צריך לייצר מקסימום כוח בכל 
ולא לפעול באיטיות תוך כדי שליטה. כאשר  נקודה בתרגיל 
מהספורטאי  הוא  הכיוון  הכדור,  את  הודף  ברזל  כדור  הודף 
רחוק ככל האפשר אל השדה. האימון חייב להיות דינמי תוך 
התפרצות כוח פתאומית, כמו הדיפת הכדור עצמה. שימוש 
בפעולה אקסצנטרית יהיה מתאים אם ההודף ירצה לתפוס את 
בתרגילים  שימוש  דורש  למשל,  יוגה,  אימון  במעופו.  הכדור 

איטיים של פעולה חיובית, שלילית, ואפילו איזומרית.

הכלל השני הוא אימון לשם ביצוע. בכל ענף ספורט יש 
בעיקר  לאמן  ושצריך  שמשתתפות  אחרות  שרירים  קבוצות 
אותן. כמו כן יש גם הבדלים בכיוון. השרירים שצריך לפתח כדי 
לקפוץ לגובה שונים מאלה שצריך לפתח כדי לקפוץ למרחק. 
בכל מקרה השרירים שצריך לפתח בכל אחד מהענפים האלה 
הם שרירי הרגליים. אבל הטכניקה של הקפיצה אחרת ולכן 

גם האימון שונה. 

לכן ברור שאימון של ספורטאי לא יכול לכלול רק פעולה 
אקסצנטרית. הוא צריך להיות שילוב של פיתוח כוח פונקציונלי 

עם אימון מיוחד לשם ביצוע הפעולות הנדרשות למען בענף 
הספורט הספציפי בו הוא עוסק, אימון לשם ביצוע. אי אפשר 

לאמן את כל הספורטאים באותה תוכנית אימונים. 

הקידמה במכשיר ה DVR של יוניברסל היא שהתרגילים 
המערכות  את  יותר  טוב  משקפים  זה  במכשיר  המבוצעים 
האנטומיות והנוירולוגיות בגוף האדם.  ה DVR מתוכנן ליחסי 
הרמה טבעיים בעוד ההתנגדויות משתנות בהתאם לשינויים 
המכניים. המנגנון המתכוונן שה DVR מספק מאפשר מאמץ 
מקסימלי של השרירים לאורך כל התנועה. רק למכשיר של 

יוניברסל יש מנגנון כזה. 

את  אוששו  טרוסדייל  הדוח של מעבדות  המזל,  למרבה 
הטענות שלנו. שמחתי שדוח חיצוני אישר את ממצאנו. 

הדוח הגיע בסופו של דבר לידי ארתור ג’ונס. הוא התחנן 
בפני יוניברסל שיסירו אותו מהשוק. הטון שלו כבר לא היה 
לוחמני. הארולד צינקין ביקש ממני לבוא שוב לפרנזו כדי לדון 
עם  נפגשתי  ושוב  לג’ונס. שוב טסתי לשם  בנוגע  עושים  מה 
הצוות של הארולד סביב אותו שולחן ישיבות. הפעם נכחו גם 
עורכי הדין של יוניברסל בפגישה. הנושא המרכזי היה הצעתו 
של ג’ונס ליישב את המחלוקות המשפטיות בין החברות. הוא 

הביע נכונות לפצות על הנזקים שגרם.

תגובתו המודפסת של ארתור ג’ונס
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שני  ואני.  ג’ונס  צינקין,  ארתור  רק  נכחו  הבאה  בפגישה 
עורכי הדין, של יוניברס ושל נאוטילוס, חיכו מחוץ לחדר. אין 
לי ספק שהמשפטנים ניסו לנחש מה קורה מאחורי הדלתות 

הסגורות.

ישבתי ולא אמרתי מילה. לא היה לי צורך לדבר בשעה 
מילוליות  מהלומות  ביניהם  החליפו  החברות  שתי  שנשיאי 
להצעה  להסכמה. הקשבתי  הגיעו  ארוך  דיון  לאחר  ופרטים. 
שלהם בהתהוותה, וכשהם שאלו לדעתי, אמרתי שאני מסכים 

לרוב הסעיפים.

ההצעה כללה את הצעדים הבאים:

בכתב . 1 להצהרתו  תגובה  מיד  יפרסם  ג’ונס  ארתור 
העת. התגובה תופיעה בכתב העת שלו ובכמה כתבי 

עת אחרים עליהם תהיה הסכמה.

ארתור ג’ונס ישלם לי במזומן )אני מעדיף לא לנקוב . 	
בסכום, אבל זה היה לא מעט(.

התשלום ליוניברסל יהיה נפרד מהסכום שישולם לי. . 3

כל . 4 דולר   	00,000 ג’ונס  ארתור  לי  ישלם  בנוסף 
חודש שיהוו “דמי יעוץ” על עשיית סרטים. זה ישקף 
את תוכניתו של ארתור ג’ונס להפיק כמה סרטי כושר 

בהם אני אשתתף כאחד האורחים.  

לבין  ביני  היחסים  כי  הסרטים  מעניין  מרוצה  הייתי  לא 
ג’ונס היו מתוחים. הארולד שיכנע אותי שזה יהיה טוב לשתי 
יוניברסל  בין  שהמלחמה  העולם  לכל  יראה  זה  החברות. 
שרכשתי  הכבוד  בגלל  בסוף  הסכמתי  הסתיימה.  ונאוטילוס 

להארולד.

יעלה  מה  הארולד  את  שאלתי  בשיחה  השלבים  באחד 
בגורלם של קליף, אד וצ’ק, שהותקפו אף הם על ידי ארתור 
הנזק  את  לכסות  אמורים  שהפיצויים  ענה  הארולד  ג’ונס. 
שנגרם רק לי ולו. הוא כבר ייתן להם את חלקם מתוך הפיצויים 

שניתנו ליוניברסל. 

לצערי, שקט ושלווה שררו רק לזמן קצר. בעבור שנתיים 
משפטי  מאבק  בעקבותיו  שגרר  ג’ונס  עם  נוסף  אירוע  היה 
חייב.  שהיה  התשלומים  את  לי  לשלם  הפסיק  הוא  חדש. 

הסיפור הפעם היה קצר.

ג’ונס,  לבין  ביני  וכן  ונאוטילוס,  יוניברסל  בין  המלחמה 
לפעמים  מנסים  פרטיים  ואנשים  תאגידים  סופה.  אל  באה 
להרוס אנשים יצירתיים שיש להם רעיונות חדשים. זה נובע 
מחוסר נכונות להתחרות או מחשש שהרעיונות שלהם כבר 
לא רלוונטיים. אני הרגשתי בצדק שה DVR שפיתחנו  צוותי 
מערכת  ואמין.  כנכון  מדעית  הוכח  ליוניברסל,  ומסרנו  ואני 
הניתוח הביומכנית סיפקה נתונים אמיתיים. מידע וידע תמיד 

מנצחים, אבל לפעמים זה לוקח זמן.
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