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פרק 13: מערכות חיים מדעיות

בקולורדו   USOC ה  של  האולימפי  המרכז  הקמת 
האמריקאים  לספורטאים  מבטיחה  התחלה  הייתה  ספרינג 
המשוכללים  האימונים  מתקני  אבל  הבאות.  באולימפיאדות 
היו  הספורטאים  מספיקים.  היו  לא  הביומכניים  והניתוחים 
זקוקים גם לזמן כדי להתאמן, ולקבל משכורות עבור עבודתם 

זו. 

התאמנתי,  כאשר  מחשבותיי  את  הטריד  הזה  המצב 
וגם כאשר הייתי אמור לישון. עד שביום  כשנהגתי במכונית 
אחד קפץ למוחי רעיון. אולי משוגע אבל לפחות אפשרי. מה 
אם נפתח רשת של מועדוני ספורט של ה USOC, ונשכור 
צוות?  כחברי  שם  שיעבדו  האולימפיים  הספורטאים  את 
הספורטאים יקבלו שכר עבור עבודתם זו. באותו זמן הם יוכלו 
זה  סידור  במועדונים.  האימונים  במכשירי  בעצמם  להתאמן 
לא יפגע במעמדם כחובבים. הם לא יקבלו כסף כדי להתאמן 

אלא כדי לאמן. 

לד”ר דארדיק, שהתלהב מההצעה שלי.  מיד התקשרתי 
באוזניי  תאר  האולימפיים,  לספורטאים  בקשר  לרעיון  בנוסף 
הסובלים  ילדים  עם  שלו  המעורבות  את  גם  דארדיק  ד”ר 
ילדים  אותם  של  ההורים  שגם  ציין  הוא  נעורים.  מסוכרת 
ומבוגרים אחרים הקשורים אליהם סבלו כתוצאה מהמחלה. 

כך  על  הצביעו  ותצפיות  ניסויים  של  מוקדמות  תוצאות 
את  להוריד  הצליחו  יום,  מדי  גופנית  פעילים  שהיו  שילדים 
ולפעמים אפילו לבטל  עליהם לקחת,  כמות התרופות שהיה 
את  לשלב  הציע  דארדיק  ד”ר  כליל.  בתרופות  הצורך  את 
נעורים עם הצורך של  הילדים שסבלו מסוכרת  הצרכים של 
הספורטאים במשרות. כך נוכל להעלות בציבור את המודעות 
לספורטאים  נעזור  זאת  עם  וביחד  הגופני,  האימון  לחשיבות 

האולימפיים לתמוך כלכלית בעצמם.  

שעלינו  למסקנה  הגענו  הללו,  הרעיונות  על  כשדיברנו 
 Scientific“   ”להקים איגוד שייקרא “מערכות חיים מדעיות
Life Systems“ )SLS(. איגוד זה יקים מרכזי אימונים בכל 
יהיו  ובה  לרעיון  תמיכה  נמצא  בה  עיר  בכל  ארה”ב,  רחבי 
מספיק ספורטאים שירצו לקחת חלק בפעילות. הספורטאים 
וילדים,  גברים  נשים,  הרחב,  והציבור  כמאמנים,  שם  יעבדו 
יוכלו לקבל אימון  יבואו להתאמן בשיטת אחד על אחד. הם 
אישי מספורטאי אולימפי. אלה יהיו מרכזי אימונים/בריאות. 
בריאות  בעלי  כלל  בדרך  הם  אולימפיים  ספורטאים  בנוסף, 
להם.  להידמות  ירצו  צעירים  ואנשים  מיוחד,  באופן  טובה 
אנחנו מאמינים שהם יעניקו השראה לילדים ולהוריהם, שירצו 

להתאמן עם האתלטים הללו וישפרו את בריאותם.

ד”ר דארדיק ואני האמנו שזה יהיה פתרון מושלם לבעיה. 
קודם כל, SLS יעניק לספורטאים פרנסה בלי לפגוע במעמדם 
כחובבים. שנית, הקהל הרחב יזכה לשפר את בריאותו ואיכות 
חייו במועדוני כושר בחברת ספורטאים מהשורה הראשונה. 
שלישית, עשרה אחוז מהרווחים יועברו ל USOC כדי לשפר 
את  בעיקר  האולימפיים,  לספורטאים  האימונים  מרכזי  את 

המעבדות הרפואיות והביומכניות.

תכננו לשלב את הטבעות האולימפיות בסמל של מרכזי 
האימונים של SLS. זה לא היה חדש. הרבה חברות השתמשו 
די  זה.  שימוש  תמורת  ושילמו  האולימפיות  הטבעות  בסמל 
להזכיר את חברת הנעליים מהפרק הקודם. אבל גם מקדונלד, 

נייק, פאנאסוניק וקוקה קולה עשו זאת, וזו לא כל הרשימה.

היו לי עוד כמה רעיונות לגבי מה אפשר לצרף למועדונים 
האלה. נעלי האוויר שפיתחתי, מכונות אימונים ממוחשבות, 

ועוד. אבל קודם כל צריך להתחיל עם מרכזי האימונים.
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לתמוך  איך  רעיון  היה  ולי  דארדיק  כשלד”ר  עכשיו, 

כלכלית בספורטאים ואיך לעודד את הציבור להתאמן ולעסוק 

 .USOC בספורט, הצעד הבא היה לערב ברעיון את ה

הנשיא של USOC באותו זמן היה וויליאם סימון. הוא 

היה מאד מעורב בפעילות הקהילה. הוא היה סגן המזכיר של 

משרד האוצר בין השנים 1973-4, והיה מזכיר משרד זה מ 

1974 עד 1977. הוא היה יושב ראש של מועצת המדיניות 

הכלכלית, משרד האנרגיה הפדרלי, ומועצת מסחר החוץ. יחד 

בכיר לשתי  יועץ  היה  הוא   ,USOC כנשיא  ה עבודתו  עם 

חברות גדולות. הוא היה אדם עסוק בצורה קיצונית, אם לסכם 

את הנאמר עד כה.

לי  העניק  הוא   .1976 ב  החורף  במשחקי  אותו  פגשתי 

עסק  הספר  לאמת”.  “הזמן  ספרו  של  ידו  על  חתום  עותק 

במערכת הפוליטית.  מנקודת מבטי כספורטאי לשעבר, כחבר 

אולימפיים,  בספורטאים  וכתומך  הספורט,  רפואת  בקהילת 

החלטתי להציע את הרעיון שלי לסימון כ”זמן אמת” למערכת 

האימונים הלאומית שתביא תועלת ל USOC, לציבור הרחב, 

ולספורטאים האולימפיים.

וויליאם סימון
http://arielnet.com/ref/go/1179

http://arielnet.com/ref/go/1179
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כתבתי למיסטר סימון את הצעתי בקשר למועדוני הכושר 
והחיבור לספורטאים האולימפיים. הוספתי למכתב מאמרים 
ודוחות הקשורים לעניין ושיכולים לתמוך ולהסביר את הרעיון. 
המחקרים  ועל  ג’נרל  דאטה  של  התרומה  על  גם  סיפרתי 
יוכלו  שהספורטאים  הסברתי  שעשינו.  הרבים  הביומכניים 
מזה  ירוויח   USOC ה  ושגם  לקהילה,  ולתרום  להתפרנס  

משהו. השקעתי הרבה זמן ומחשבה בניסוח המכתב. 

והרצון שלי  קיבלתי מכתב תשובה ששיבח את הנכונות 
לתרום לקהילת הספורט האולימפי, ואת ההסכמה העקרונית 
להירתם לרעיון שהעליתי. מיסטר סימון הבטיח שיהיה בקשר 
לו  כשיהיה  לו  החבילה ששלחתי  בכל  יותר  ושיתעמק  איתי, 

יותר פנאי.  

מיסטר סימון, מזכיר משרד האוצר האמריקאי, היה חבר 
שלי ועכשיו גם קולגה. דמיינו את זה –לילד מקיבוץ בישראל 
יש חבר שהוא  מזכיר משרד האוצר האמריקאי. הוא אפילו 
ידו מעל  דולר שהוא חתם עליו בכתב  לי שטר של שני  נתן 

חתימתו המודפסת.

הצעד  שלי.  הרעיון  את  אהב  סימון  שמיסטר  התלהבתי 
קבענו  הלאה.  ממשיכים  איך  והחליט  להיפגש  היה  הבא 
להיפגש אתו, ד”ר דארדיק ואני, במשרדו בניו יורק. באותה 

גם קולגה שלו, מיסטר  נוכח גם אחד מחבריו שהיה  פגישה 
וויליאם קייסי. 

ריגול  רשת  בהפעלת  מעורב  היה  קייסי  מיסטר  אותו 
על  הברונזה  כוכב  מדלית  וקיבל  השנייה,  העולם  במלחמת 
חלקו בתיאום הפעולות עם המחתרת הצרפתית בעת הפלישה 
בכירים  תפקידים  של  בשורה  כיהן  כך  אחר  לנורמנדיה. 
בתוכנית מרשל באירופה ובממשל הנשיא ניקסון. רונלד רייגן 

  .CIA מינה אותו מאוחר לתפקיד ראש ה

וויליאם קייסי היה אדם רב מעללים ובעל אישיות מעניינת 
ביותר, כפי שלמדתי כשהכרתי אותו אישית. שמחתי כשהוא 
העניק לי עותק של ספרו על המהפכה האמריקאית, היכן ואיך 

התנהלה המלחמה.

 מלחמתו של קאסיי התנהלה בשדות הקרב ובעולם של 
תככים ואינטריגות. על מנת לגבור על האויב בעלות הברית 
היה  צריך  כיוון  לאיזה  אבל  ובפצצות.  בקליעים  השתמשו 
על  נעשה  זה   – והתותחים  הרובים  של  הקנים  את  להפנות 
בסיס המידע שסופק על ידי מיסטר קייסי וצוות המרגלים שלו. 

ה”מלחמה” שלי התנהלה בשדה האתלטיקה. גם בתחום 
להביס  כיצד  וללמוד  המתחרים  אחר  לרגל  מקום  היה  שלי 
מיסטר  של  במלחמתו  וטכנולוגיה.  כישרון  באמצעות  אותם 

שטר של 2 דולר חתום על ידי וויליאם סימון
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שיתאים   SLS של  מרכז  ובפיתוח  בקליפורניה(,   CBA של 
לאינטרסים של החברה שויקטור עמד בראשה. מיסטר סימון 

חזר לניו יורק לדווח על שיחותיו. 

מיסטר קייסי סידר את כל הצדדים הפורמלים של ייסוד 
האיגוד.

במזומן  ראשונית  והשקעה  ארבעתנו,  עם  קם   SLS כך 
השקיע  מהם  אחד  כל  סימון.  ומיסטר  קייסי  מיסטר  ידי  על 
ניו  באינגלווד,  כפיילוט  ראשון  מרכז  פתחנו  דולר.   50,000
ביותר  המשוכללים  האימונים  במכשירי  צויד  המרכז  ג’רסי. 
שהיו באותו זמן, ואויש על ידי ספורטאים אולימפיים מסורים 
ואינטליגנטים שהציעו תוכנית אימון כושר אישית שהתאימה 
זקן או צעיר, מנוסה או טירון,  לצרכים של החברים במרכז. 
כולם יכלו לקבל חצי שעה של אימון בחברת הגיבורים שלהם.  

וויליאם קייסי וספרו
http://arielnet.com/ref/go/1180

קייסי היית יכול לאבד את חייך. ב”קרב” האתלטי היית יכול 
לכל היותר להפסיד מדליה אולימפית.

במשך הפגישה בניו יורק הסכמנו כולנו לייסד איגוד של 
כולם  בהם  הישיבות  אחת  הייתה  זו  מדעיות.  חיים  מערכות 

מסכימים ושופעים רעיונות. 

ד”ר  לבצע.  משימה  הייתה  אחד  לכל  הישיבה  בסוף 
הכושר.  למועדוני  תוכנית  לפתח  צריכים  היינו  ואני  דארדיק 
על מיסטר קייסי הוטל לייסד באופן רשמי וחוקי את האיגוד 
של SLS. מיסטר סימון היה צריך לטוס לקליפורניה להיפגש 
הרעיון  יותר.  מאוחר  אספר  שעליו  פאלמיירי,  ויקטור  על 
יוקם במקום שנקרא קוטו    SLS היה שהמרכז הראשון של
בנושאים  דנו  הם  עליו.  פיקח  פאלמיירי  שויקטור  קאזה,  דה 
הקשורים למרכז המחקר בקוטו )מקום בו רציתי לייסד מרכז 

http://arielnet.com/ref/go/1180
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ואני,  דם,  ולכלי  ללב  מומחה  כרופא  דארדיק,  ד”ר 
דאגנו  אימונים,  מכשירי  וכמפתח  לשעבר  כספורטאי 
לבריאותם של האנשים. ראינו במרכזים אלה דרך לשפר את 

בריאות הציבור על ידי תוכנית רפואה מונעת וכושר גופני.

המרכז היה מחויב גם לאנשים עם מגבלות גופניות שלא 
כושרם.  את  ולפתח  להתאמן  אחרים  מקומות  למצוא  יכלו 
חולי  בילדים  בטיפול  במיוחד  מעוניין  היה  דארדיק  ד”ר 
סוכרת. הוא היה מודע לכך שסוכרתיים מועדים יותר לפתח 
מחלות לב וכלי דם, שגרמו לא אחת למוות בגילאים צעירים. 
אחת הדרכים למנוע את זה הייתה להתמיד בתרגילים פיזיים 
שתוכננו במיוחד לשיפור זרימת הדם. מבחינה היסטורית, זה 
לא  כי  בעיקר  בסוכרת,  בטיפול  ביותר  המוזנח  התחום  היה 
הוא  זה  מאבק  זו.  למטרה  מסודרת  אימונים  תוכנית  הייתה 
הסוכרת  חולי  בקרב  המוטיבציה  העדר  בגלל  ביותר,  מורכב 
ונופלים  כוח להתמודד,  הצעירים. הם מובסים בקלות, חסרי 
בקלות להגדרה עצמית של “חולים”. כשעבדנו איתם ראינו 
היו  המאמנים  כאשר  פעולה  לשתף  מצידם  רבה  התלהבות 

ספורטאים אולימפיים. 

אנשי  בקרב  הבריאותי  המצב  את  לשפר  רצון  גם  ראינו 
היה  יכול  שלנו  המרכז  ידם.  על  שהועסקו  ואנשים  עסקים 
הלבן,  הצווארון  עובדי  של  ספציפיות  בעיות  ולתקן  לזהות 

בעיקר כאבי גב תחתון, הנפוצים מאד בקרב עובדי משרד.  

לשרוד  שיכולתם  אנשים,  של  נוספת  קבוצה  הייתה 
מיוחד  באופן  תלויה  הייתה  סבירה  חיים  איכות  לקיים  או 
בפעילות גופנית ספציפית. אלה היו בעלי המוגבלויות הפיזיות 
מיוחדת  תוכנית  פיתחנו  מצידנו  אנחנו  הגפיים.  משותקי  או 
וזרימה סדירה של  לאנשים כאלה שמבוססת על חוזק גופני 

הדם במערכת הקרדיו וסקולארית. 

לעזור  הייתה  המרכזים  של  ביותר  החשובה  המטרה 
קידום  אבל  פיזיקאלי.  מצב  או  גיל  הבדל  בלי  לאמריקאים 
מרכזים  מידה.  באותה  חשוב  היה  האולימפיים  הספורטאים 
בשעה  הספורטאים  של  החובבני  מצבם  את  שימרו  אלה 
להם  הייתה  בנוסף  ושימושית.  חשובה  שעבודה  שעסקו 
אפשרות להתאמן מבלי שמצבם הפיננסי ייפגע תוך כדי כך. 

היה הרבה רווח ל USOC מהמרכזים, בעיקר היה שיפור 
ביכולותיהם של הספורטאים האולימפיים שעבדו שם. בנוסף, 

זה העלה את יכולתו של ה USOC לגלות כישרונות צעירים 
בתחום הספורט. היה כמובן גם רווח כספי מהמרכזים.

והשני  ג’רסי  בניו  אחד  מרכזים,  שני  פעלו  בהתחלה 
בוושינגטון הבירה. 

מיסטר ג’ק קאהיל ניהל את המרכז בוושינגטון. הוא היה 
עורך דין שהכרנו ועבדנו אתו בעבר. בשני המרכזים היה יותר 
מכל  אולימפיים  ספורטאים  שלהם.  הקיבול  מיכולת  ביקוש 
ענפי הספורט נשכרו כדי לעבוד שם. הם התאמנו בתחומם 
ויחד עם זה אימנו ילדים ומבוגרים. זו הייתה הצלחה פנטסטית, 

תפקודית וכלכלית.

תכננו להוסיף מרכזים ותוכניות אימונים נוספות. הרעיון 
רק  ולא  הלאומי  במישור  גם  שתתאים  תוכנית  ליצור  היה 
הקהילתי. חשבנו גם לכלול במרכזים אפשרויות נוספות, כמו 
גופניות רוטיניות, אימון מיוחד שמיועד למאמץ של  בחינות 
גם  נציע  חשבנו,  בעתיד,  ממוחשבות.  תזונה  ותוכניות  הלב, 

ניתוח ביומכני לטניס, גולף, ותחומי ספורט אחרים.  

לעבודה שלי  המחלקה השלישית של ה SLS התייחסה 
בפיתוח וניהול של מתקני אימונים ממוחשבים. מערכות אלו 
יכולות לפעול לא רק במרכזי האימונים אלא גם בבתי חולים 
ובמרפאות שיקום לאחר פציעה או מחלה. למרות שהיו לי רק 
שני מתקנים ממוחשבים כאלה זמינים, היו לי תוכניות לייצר 
עוד, והן חיכו לי על לוח השרטוט. כל מה שהיה חסר לי זה 

כסף וזמן.

במשך תהליך השיפור של התוכניות האלו, נהנינו מתמיכתו 
הנלהבת של קולונל מילר, שהמשיך בתפקידו כמנהל הקהילה 
האולימפית. הוא ראה את שפע האפשרויות לספורטאים ול 
USOC, שזכה בתזרים מזומנים שעזר גם במרכזי אימונים 

אחרים.

המערכת  את  יראה  קייסי  שמיסטר  חשוב  היה  זה 
ולכן  הממוחשבים,  האימון  מתקני  ואת  שלנו  הביומכנית 
ארגנו לו ביקור במשרדי CBA באמהרסט. עד אז, הפיתוח 
של SLS התעכב כי מיסטר קייסי היה חבר ההנהלה היחיד ב 
SLS שלא ראה ממקור ראשון את השיטה בה אנחנו אוספים 
ומעבדים את הנתונים הביומכניים, וכן את מכונות האימונים 

  .)CES( הממוחשבות
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עבדתי בקדחתנות כדי להתכונן לביקורו. אן נסעה לקבל 
איתו  יחד  קונקטיקוט.  בהאטפורד,  התעופה  בשדה  פניו  את 
הגיע איש צעיר מדרום אפריקה בשם מאנפרד סטיין. קאסיי 
נהם כל הדרך בקולו הצרוד, ולמזלה של אן הוא נרדם באמצע, 
כך שהייתה לה הפסקה בין הנהימות. יאמר לזכותה שהיא לא 

אמרה כלום.

את  להם  הצגנו  ואני  הצוות   ,CBA ל  הגיעו  כשהם 
 .CBA הטכנולוגיה הביומכנית ואת השלבים המוקדמים של

שניהם התרשמו עמוקות מיכולותינו. 

קייסי  מיסטר  כאשר  עליהם  שעבדנו  הפרויקטים  אחד 
ביקר אותנו היה התיק של דאו כימיקלים. הוא הסתכל איך 
אנחנו מנתחים תנועה של מתעמלות, בוחנים את השטיחים 
ובודקים מה הן התכונות של השטיחים שגרמו  שניתנו להן, 
לכאורה לפגיעות ראש טראומטיות תוך כדי האימונים. מיסטר 
בתחום  שלנו  הטכנולוגיה  של  בפוטנציאל  הבחין  מיד  קייסי 
של בדיקת מתן פיצויים לעובדים שנפגעו. אנחנו כבר עשינו 
כמה צעדים בתחום זה, אבל מיסטר קייסי חזה אותו מראש 

   .SLS כמרכיב מובהק ב

כל  תוכנית שיווק בה  קייסי  פיתח מיסטר  כתוצאה מכך 
יצרן של מתקן הקשור בספורט יצטרך בעתיד להציג אישור 
 ,”CBA approved“ ,ונמצא תקין CBA שהוא נבחן על ידי
כמו שמוצרים חשמליים צריכים להציג תווי תקן שהם נבדקו 

ונמצאו תקינים. 

לבחון  שיכלה  היחידה  החברה  הייתה   CBA בנוסף, 
ולמדוד את טבען של פציעות קשות. למשל, במאמר שפורסם 
שמשטחים  נטען   ,1978 באפריל   6 ב  טיימס  יורק  בניו 
מלאכותיים של מגרשי פוטבול יכולים להיות הסיבה לעלייה 
במספר הפציעות של רגליים, ברכיים וקרסוליים. CBA יכלה 
ליישב את הסוגייה הזאת על ידי הצגת תוצאות כמותיות של 

אינטרקציות בין בני אדם וחומרים.  

עצמה  הוכיחה את  כבר   CBA ,המוצר בתחום אחריות 
בשני סוגים של מקרים: חומריים ולא חומריים. המקרה של 
הקודמים,  הפרקים  באחד  עליו  נכתב  שכבר  קרסון,  ג’וני 
נופל בקטגוריה של מקריים לא חומריים, בעוד המקרה של 
עסקנו  חומריים.  מקרים  של  בקטגוריה  נופל  כימיקלים  דאו 
במקרים נוספים בקטגוריות אלו, והראנו אותם למיסטר קייסי. 

לאחר יום אינטנסיבי של מצגות והצגת מקרים בפניהם, 
הסענו אן ואני את מיסטר קייסי ומיסטר סטיין חזרה לשדה 
הביעו  שניהם  יורק.  לניו  המטוס  את  שיתפסו  כדי  התעופה, 
באוזניי  אישר  קייסי  מיסטר  שלנו.  מהטכנולוגיות  התפעלות 
שיש לנו הרבה פוטנציאל ושהם ידונו בכך עם מיסטר סימון 

כשיחזרו לניו יורק.

מיסטר קייסי ומיסטר סימון הבינו של CBA ולי יש משהו 
בעל פוטנציאל לא נורמלי אם רק יודעים להפעיל אותו נכון. 
עם  רבים,  מפעלים  על  אדירה  השפעה  יש  המוצר  לאחריות 
היתרבות מקרי התביעה למשפט והעלייה המטאורית במחירי 
תביעות  מיליוני  היו  אחד  במקרה  הביטוח.   של  הפרמיות 
הגיעו  אליהן  הממוצעות  והפשרות  המוצר,  אחריות  בתחום 
בסוף היו בסביבות 300,000 דולר. )במחירי 2017 זה שווה 

ל 1,305,000 דולר(.

התעשיות  ארה”ב,  של  המסחר  משרד  של  נתונים  לפי 
היו  המוצר  באחריות  הקשורות  מתביעות  בעיקר  שנפגעו 
מכוניות, מתקני ספורט ובריאות, צעצועים, מכונות, תרופות, 
טבק, וסמים. מכל דולר שהוצא על ידי תעשיות אלה כפיצויים 
המשפט.  הוצאות  כיסוי  היו   56% המוצר,  אחריות  בתחום 
הוצאה זו על אחריות המוצר וההוצאות המשפטיות המתלוות 
אליה גדלו מ 2 מיליארד דולר ב 1955 ל 15.4 מיליארד דולר 

ב 1976. היום זה בסביבות ה 100 מיליארד. 

את  שתנתח  כדי    CBA ל  חברות  כמה  פנו   1977 ב 
מבט  מנקודת  שלהן  האחריות  את  ותעריך  שלהן  המוצרים 
ביומכנית. מקרה אחד שכבר כתבנו עליו היה עם חברת דאו 
כימיקלים ומזרוני הספורט שלה. בנוסף, פנתה אלינו גם חברה 

מובילה שמייצרת קסדות פוטבול. 

כאשר מיסטר סימון ומיסטר קייסי התחילו לחקור לפרטי 
פרטים את תחום הפיצוי לעובדים, הם גילו ביקוש ענקי לשוק 
זה. המוצרים, המעורבות האישית, הפוטנציאל המחקרי היו 
להכנסה.  ו/או  הפוטנציאלים  למחקרים  בהתייחס  עצומים 
בסוף שנות ה 70 הגיעו התביעות ל 30 מיליארד לשנה ולא 
או  הנכות  של  הדרגות  את  למדוד  מוסכמת  שיטה  הייתה 
המוגבלות.  לחברות הביטוח לא הייתה נוסחה אחידה לקבוע 

כמה פיצויים לשלם לעובדים.
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על ידי שימוש בביומכניקה, אפשר היה לקבוע דרגות של 
נכות או מוגבלות עם אחוז קטן מאד של טעות. את האחוז הזה 
אפשר לצמצם למינימום אם העובד נמדד בצורה ביומכנית גם 
לפני שקרתה התאונה. השוואה בין יכולותיו של העובד לפני 
ואחרי התאונה יכולה לקבוע את חומרת הפציעה. לפי נתונים 

אלה אפשר גם לקבוע את גובה הפיצויים.  

של  בעיניהם  לעובדים,  והפיצויים  המוצר  אחריות  עסקי 
ומניבי  טווח  ארוכי  להסכמים  להוביל  יכולים  וקייסי,   סימון 
מיליונים עם חברות הביטוח. זה היה גם מאד מעודד לגביי, 
יכולת  לספק  כדי  שוטפת  הכנסה  נדרשה   CBA ול  מאחר 
עמידה ויציבות. הכנסה שמבוססת על חיים מפרויקט לפרויקט 
הייתה פחות אמינה בגלל משך הזמן  המוגבל של כל חוזה.  

מיסטר קייסי ומיסטר סימון העריכו שכל השוק שווה 100 
מיליארד אבל זה היה  רק ניחוש. גם בלי עבודת בילוש יסודית 
מעוניינות  רשימה של חברות שתהיינה  על  לחשוב  יכלו  הם 
בבדיקה של אחריות המוצר שלהן. הרשימה כללה בין היתר 
חברות ביטוח מהשורה הראשונה. העתיד נראה מבטיח מאד 

 .SLS חברות הביטוח ו ,CBA עבור

האימונים  מערכות  היו  פוטנציאל  בעלי  נוספים  מוצרים 
 .CBA ב והצוות  אני  פיתחנו  אותן   ,)CES( הממוחשבות, 
הצגתי את המערכות האלו בפני מיסטר קייסי ומיסטר סטיין 
בביקורם באמהרסט. אן ואני נסענו גם לביתו של מיסטר סימון 

בניו ג’רסי כדי להראות לו איך המערכת עובדת. 

דמוי  משהו  של  מסגרת  כללה  הממוחשבת  המערכת 
זוויתי שפיקח  ומכשיר  מנוע,  על  קטן שפיקח  ספסל, מחשב 
על שסתום הידראולי, שגם אותו המצאנו. כל מרכיב במערכת 
המיוחדות  את  הצגנו  רשום.  פטנט  ידי  על  ומוגן  מיוחד  היה 
ציפייה  עם  בה  המחשב ששולט  ושל  זו  אימונים  מכונת  של 
שמיסטר סימון יכיר גם את הפוטנציאל להרוויח ממנה כסף 

נוסף על יכולתה לתרום בתחום הכוח והכושר הגופני. 

המערכת כללה גם מחשב קטן וקומפקטי, הראשון מסוגו, 
כזה  קטן  האמנו שמחשב  ובנינו.  המצאנו  אנחנו  אותו  שאף 
אותו  ולשווק  נפרד,  באופן  המוני  בייצור  לייצר  יהיה  אפשר 
בו  ולהשתמש  לרכוש  יוכל  אחד  שכל  פופולארי  כמכשיר 
בבית או במשרד. זה יהיה הקץ של עידן המחשבים הגדולים 
ולהזין  ממוזג  בבניין  אותם  לאחסן  היה  שצריך  והמסורבלים 

זה שבו השתמשנו  כמו  המיני,  גם מחשב  בכרטיסים.  אותם 
אנחנו, יוחלף על ידי מחשב קטן וקומפקטי. 

והתרשמו  שניהם  התלהבו  קייסי  ומיסטר  סימון  מיסטר 
לפירמה  שלו  העיצובי  הרעיון  את  ולקחו  הקטן,   מהמחשב 
 Booze אלן.  בוז  אז,  שהייתה  מתקדמת  הכי  הטכנולוגית 
Allen . מיסטר סימון עבד איתם, כך שיכולנו לצפות לתגובה 
מהירה. בכל מקרה, לא ציפינו לתגובה אותה קיבלנו. הם ענו, 
“הציבור האמריקאי מעולם לא יקנה מחשב כדי להשתמש בו 
בבית”. אני מניח שסטיב ג’ובס וסטיב ווזניק היו ברי מזל שהם 

לא ניסו להפיק  את הרעיון של אפל באמצעות בוז אלן!!

אני חושב שכולנו הנחנו ש SLS יוכל לפתח ולשווק את 
המוצר הפנטסטי הזה, אבל מיסטר סימון ומיסטר קייסי היו 
מבוגרים ושמרנים ממני. אני חושד בהם היום שהם רצו לפתח 
מבחינה  יותר  מבטיחים  להם  שנראו  האחרים,  הדברים  את 
לפיתוח  הקטן  המחשב  ואת   CES ה  את  ולשמור  פיננסית, 

עתידי. 

 .SLS המצב עם קוטו דה קאזה, היה קצת שונה עבור ה
לא הייתי בקליפורניה כאשר מיסטר סימון נפגש עם מיסטר 
השיחה  התפתחה  איך  באמת  יודע  לא  שאני  כך  פאלמיירי, 
לי  הסביר  בקליפורניה  הבא  בביקורי  מקרה,  בכל  ביניהם. 
מיסטר פאלמיירי שהוא מאד מעוניין שאני והצוות שלי עם כל 
המערכות הביומכניות שלנו נבוא לקוטו דה קאזה, אבל הוא 
לא רצה לכלול בעסקה זו גם הקמה של מרכז ה SLS. הוא 
אמר שהוא מרגיש שזה מוקדם מדי ביחסים ביננו לעשות צעד 
כל כך דרמטי בתחום המחקר הביומכני של קוטו דה קאזה. 
המטרה של פן סנטרל ) Penn Central ( הייתה למכור את 

SLS התוכנית של
http://arielnet.com/ref/go/4040

http://arielnet.com/ref/go/4040
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הנכס הנדל”ני ואנחנו יכולנו לסייע להם להשיג את המטרה 
הזאת באמצעות עבודה ופרסום. להקים מרכז של SLS  היה 
עבודה  יחסי  מגבולות  חורג  פאלמיירי משהו  למיסטר  נראה 

פורמליים. משהו קצת אישי מדי.

כפי  הרציונל  את  קיבלו  סימון  ומיסטר  קאסיי  מיסטר 
במרכזי  שנתרכז  החלטנו  פאלמיירי.  מיסטר  ידי  כל  שהוצג 
את  ונשאיר  ובוושינגטון  ג’רסי  בניו  כבר  הקיימים   SLS ה 

האתרים האחרים להתייחסות עתידית.

שכרנו  מאד.  הצליחה  שלנו  האולימפית  הכושר  תוכנית 
ומבוגרים.  ילדים  לאמן  מאד  אולימפיים ששמחו  ספורטאים 
חיפשנו ערים נוספות מאחר והיו ספורטאים שרצו לשפר את 
מצבם הפיננסי אבל היו מוגבלים לאזור מגוריהם. ואז, משום 

מקום, התפוצצה הפצצה.

העולם  בכל  עיתונים  פרסמו   ,1981 בנובנמבר   20 ב 
מאמר מאת ג’ק אנדרסון שתקף בחריפות את  מיסטר קייסי. 
זו לא הייתה התקפה הראשונה של ג’ק אנדרסון, שכונה “אבי 

העיתונות החוקרת”, לכיוונו של קייסי. אבל לרוע המזל של 
SLS זה הגיע בזמן לא מתאים. 

וויליאם  לשעבר  האוצר  מזכיר  את  גם  הזכיר  המאמר 
סימון, את ד”ר דארדיק ואותי, כאנשים שלוקחים חלק במיזם 
 USOC עסקי לא הוגן ושנוי במחלוקת. הטענה הייתה ש ה
והספורטאים נעשקו ונוצלו על ידי המנגנון שנוהל על ידי כל 
אחד מאיתנו בצורה לא הוגנת ולא ישרה. היה במאמר עוד 
נוספות  בעיות  ושורה ארוכה של  לא תקין  למנהל  האשמות 
המאמר  את  לקרוא  בשבילי  היה  זה  זעזוע  איזה  שהועלו. 

התוקפני הזה! 

 זה היה מאמר מצמרר שגרם לי לסבול ייסורים. החלק 
הקשה ביותר היה שאם מישהו מותקף בעיתון, הוא זה שצריך 
לתקן את שמו ואת המוניטין שלו. לך ותצעק עכשיו שאין לך 
אחות. לפעמים מפרסמים גם דברים נכונים, אבל במקרה הזה, 
זו הייתה התקפה מרושעת של ג’ק אנדרסון שנשענה על חצאי 
נכון שהספורטאים האולימפיים  ועובדות מסולפות.  אמיתות 

”Trenton Times“ מאמר שפורסם ב



283  חר רפ  3 ח רפ רקק  13 קרפ

עבדו במרכזי הכושר, אבל הם קיבלו שכר הוגן עבור עבודתם 
זו. זה לא היה נכון שד”ר דארדיק ואני הינו ברשימת מקבלי 
וגם לא  השכר של הקהילה האולימפית. למעשה לא דרשנו 
לקולורדו  שלנו  הטיסות  על  הוצאות  החזר  אפילו  קיבלנו 
ספרינג. אבל הרמזים הלא מוכחים והאשמות בחוסר תקינות, 
והמעשים הלא כשרים לכאורה שנעשו על ידי מיסטר קייסי, 
והידיעה שזה רק ההתחלה של סדרת קרבות ועימותים, גרמה 

.SLS לכל אחד מאיתנו לחשוב שנית על העתיד של

לכל אחד מאיתנו היה עניין אישי, וכן גם קולקטיבי )כלומר 
SLS( שהיינו צריכים להתחשב בו. ד”ר דארדיק ואני שמענו 
ארה”ב.  לנשיאות  בריצה  מהרהר  סימון  שמיסטר  שמועות 
ד”ר דארדיק היה רופא ומנתח ידוע, שלא רצה שפרסום שקרי 
הייתה בשלבים מוקדמים  אני  במוניטין שלו.  יפגע  בעיתונות 
של פיתוח ה CBA, והאתר החדש בקליפורניה. זה לא היה 
עכבות  חסר  מישהו  עם  למאבקים  עכשיו  להיכנס  לי  מועיל 
היה  זה  ציבור חזקים באמצעות העיתון שלו.  יחסי  שהיו לא 
כמו להילחם עם דוב גריזלי. גם אם תנצח תצא חבול ופצוע. 
מה המחיר שאתה מוכן לשלם עבור הניצחון? למרות השקרים 
 .SLS שהופיעו במאמר וחוסר האמיתות, החלטנו לנטוש את

שהופיעו  האמיתות  וחצאי  הבדותות  כל  מבטי,  מנקודת 
במאמר של אנדרסון היו נורמליים לגביו. הוא שגשג מהתקפת 
אנשי ציבור ובחלק מהמקרים התקפות אלו היו מוצדקות. אבל 
הוא התקיף את SLS כתוצאה מרצונו העז לתקוף את מיסטר 

 ,USOC הייתה לעזור לספורטאים, ל SLS קייסי. הכוונה של
ולשפר את הכושר הגופני של ציבור הרחב. מיסטר אנדרסון, 
מהמטרות  התעלם  הציבור,  לטובת  הייתה  כוונתו  אם  אפילו 

שלנו.

על  הותקפתי  וקרבות.  במאבקים  מלא  היה  שלי  הרקע 
הרבה  על  התגברתי  ג’ונס.  ארתור  ומיסטר  שלי  המרצה  ידי 
נכנעתי  זרה, בלי לשלוט בשפה בהתחלה. לא  קשיים בארץ 
ולא ויתרתי על המאבק. בכל מקרה, ד”ר דארדיק היה מודאג 
לגבי הפרקטיקה הרפואית שלו, ומיסטר סימון שקל אפשרות 
אנדרסון  כי  ביותר  הפגיע  היה  קייסי  מיסטר  לנשיאות.  לרוץ 
גם  ויתרתי  ורצה להרוס אותו. אז הפעם  סימן אותו כמטרה 

אני על המאבק. 

כך בא הקץ על SLS.  זה היה רעיון גדול שהוכרע ונהרס 
על ידי קנאה של אנשים לא יצרנים שקיבלו ידע מוטעה,  או 
הפרויקט  של  הסוף  אבל,  אחד.  אדם  איבה של  ידי  על  סתם 

המבורך הזה פינה לי זמן להמשיך ולפתח את החברה שלי.

בקוטו  החדש  המחקרי  והמרכז   ,CBA שלי  החברה 
)עליו אספר בפרק הבא(, שגשגו. העסקים הצליחו יפה, ואני 
ידי  על  להשתפר  אמריקאים  לספורטאים  לעזור  המשכתי 

ניתוח ביומכני של הביצועים שלהם.
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