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פרק 15: הקשר הסוסי

ישבתי ליד השולחן במשרד מראשי באמהרסט, מסתכל 
היה  פניהם  שעל  הרגל  ובהולכי  בכביש  שעוברות  במכוניות 
מבט בוחן וסקרני. זה מה שקרה בדרך כלל לאנשים שראו את 
השלט של החברה שלנו. אן ואני דיברנו על כמה פרויקטים 
השני  בצד  האיש  הטלפון.  צלצל  כשלפתע  אותו  שהעסיקו 
רוצה  ואני  ניתוח התנועה שלכם  על מערכת  אמר, “שמעתי 

לדעת אם תוכל להיפגש אתי כדי לדון בפרויקט הקשור לסוסי 
מרוץ”.

היכולת  על  וחברות ששאלו  לאנשים  רגיל  הייתי  כה  עד 
לכמת תנועות עבור כל סוגי היישומים. רובם עסקו בתנועות 
של בני אדם, מלבד החתולים והמחקר על דייזי הקופה, והרוב 
הגדול היה קשור לספורטאים. המוטו שלנו היה, “אם זה זז, 

תמונות תנועה – ניתוח דהירה ממוקד ככלי לאבחון וניבוי ביצועים
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אנחנו יכולים למדוד את זה”. לכן המשכתי להקשיב להצעה 
שלו. 

“איזה עסקים יש לך?” שאלתי. 

“יש לי כמה עסקים במיאמי, פלורידה, אבל אני גם מחזיק 
50 סוסי מרוץ בחווה שלי ליד אורלנדו. שמי אירווינג פולוק 
והייתי רוצה שתטוס למיאמי כדי שנוכל להחליף כמה מילים 
תוכל  שלך  התנועה  מערכת  אם  ולראות  שלי  הרעיונות  על 

לעזור לי”.  

“אוקיי” אמרתי, וסגרנו על תאריך.

על  אחד  הבטנו  ואני  אן  הטלפון,  את  שסגרתי  לאחר 
נושאים  הרבה  חקרנו  אחד.  כאיש  בכתפינו  ומשכנו  השנייה 
סוסים?  לא  למה  אז  שלנו,  הקצרה  הביומכניקה  בקריירת 
אן  שלנו  המוקדמים  הביומכניקה  משיעורי  באחד  למעשה, 
רכנה לעומתי ואמרה שזה יהיה מאד מעניין לנתח תנועה של 

סוסים. עכשיו יכול להיות הזמן לגלות אם זה נכון.

טסתי אם כן למיאמי. כשעזבתי את מסוע המזוודות ראיתי 
אותי  הוביל  הוא  עליו.  ושמי  גדול  לבן  שלט  עם  עומד  אדם 
למעני,  פתוחה  הדלת  את  והחזיק  גדולה  שחורה  ללימוזינה 
האחורי  במושב  ישבתי  שלי.  המזוודה  את  לוקח  הוא  בעוד 
ליד אדם נוסף, לבוש בשחור ולעיניו משקפי שמש. לא מזמן 
ראיתי את הסרט “הסנדק”, וחשש מסוים התגנב לליבי. האיש 
בשחור הציג את עצמו כמיסטר אירווינג פולוק. הוא הציע לי 

משקה ואני אמרתי, “לא תודה”, עדין חושב על הסנדק. 

למעשה זו הייתה נסיעה נוחה מאד משדה התעופה למלון 
שכולם  פלורידה  הייתה  זו  מיאמי.  של  החוף  על  פונטיינבלו 
השמש  שטופי  החוליים  החופים  בזכות  בה  עליה  חולמים 
רבות  פעמים  הייתי  והמפנק.  הנינוח  החיים  סגנון  ובזכות 

במיאמי בעבר, ושמחתי להזדמנות לחזור אליה. 

יפהפה,  שהיה  ללובי  פולוק  מיסטר  אותי  הזמין  במלון 
נאה  שיער,  אפור  היה  פולוק  מיסטר  ועשיר.  אורחים  מכניס 
למדי ומקסים. נראה היה שהוא שמח להתחלק איתי במלונו. 
הלכנו למרפסת ממנה נשקף נוף האוקיאנוס, הגנים שעל החוף 
על  ישבנו  הקלילה.  ברוח  נעו  הדקלים שצמרותיהם  ושדרות 
לי על העסקים הרבים  פולוק סיפר  ומיסטר  נוחות  כורסאות 
שלו. חוץ ממלון זה היה ברשותו גם מלון נוסף, ניופורט, והיה 
מהם   50 כאמור,  החזיק,  הוא  מרוץ.  סוסי  לגדל  תחביב  לו 

בחווה שלו באורלנדו. 

לאחר שיחה נינוחה על המרפסת הוא לקח אותי בלימוזינה 
שלו למלון ניופורט לסעודת ערב. המסעדה במלון, אין צורך 
היה מצוין.  לאחר מכן הלכנו  והאוכל  יפיפייה  הייתה  לומר, 
לראות הופעה באחד מהאולמות במלון. המופיעים היו איקה 
וטינה טרנר. שני מוזיקאים אלה התפרסמו מאד עם השנים. 
אם  טרנר.  טינה  של  וההתלהבות  מהאנרגיות  מוקסם  הייתי 
שידע  כמו  כישרון  באותו  סוסים  לבחור  יודע  פולוק  מיסטר 

לבחור זמרים, הרי שהוא הולך להצליח בגדול!

דרך  נסענו  לביתו.  פולוק  מיסטר  אותי  הזמין  מכן  לאחר 
השער, דרך גן עשיר ומטופח, ומסביב לחנייה עגולה מול פתח 
הבית. את פנינו קיבל משרת סיני מיניאטורי ושקד לקראתנו 
פולוק  כשמיסטר  הבית  ברחבי  בעקבותיו  הלכנו  קלה.  קידה 
היה  הבית  שלו.  המיוחד  הריהוט  ואת  הבית  את  לי  מתאר 
עצום בגודלו. היו בו הרבה חדרים ולכל אחד מרפסת שפנתה 
לגני היביסקוס, ורדים וצמחים סובטרופיים. הבית כולו שיגר 

תחושה של נוחות ושל לוקסוס.

מיסטר פולוק שאל לדעתי על הבית.

“הוא ללא ספק יוצא מן הכלל”, עניתי.  

“הוא חייב להיות”, הוא אמר. “זה היה פעם ביתו של אל 
קפונה, והוא חי בו במשך רוב שנותיו המוצלחות”. 

לאחר הסיור לקח אותי מיסטר פולוק לחדרי, שהיה יפה 
סביב  ופטיו שהשתרע  מפואר  חדר אמבטיה  לו  היה  ועצום. 

איקה וטינה טרנר במלון ניופורט
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צמחים  בין  נוחים  וכיסאות  שולחן  היו  בפטיו  החדר.  פינת 
של  בגודל  כמעט  היה  השינה  חדר  קטנים.  ועצים  מטופחים 
כל הבית שלי בבלצ’רטאון! מיסטר פולוק שאל אם זה מספק 
אותי, והבטחתי לו שזה מעל ומעבר לכל מה שחלמתי. קבענו 

להיפגש למחרת בארוחת הבוקר במלון.

בבוקר נקש המשרת הסיני על דלתי ולקח אותי לארוחת 
דרכי  היום את  עד  אני בטוח שהייתי מחפש  בלעדיו  הבוקר. 
בין חדרי הבית עצום הממדים. כמו כל דבר שקשור למיסטר 

פולוק, גם ארוחת הבוקר הייתה טעימה ונפלאה. 

זו הייתה ארוחת עבודה. יחד אתו היו כמה מאנשי הצוות 
פולוק  מיסטר  אותי  הציג  אוכלים  בעודנו  המרוץ.  סוסי  של 
ליתר האנשים. אלה היו שני מאמנים ומנהל החווה. דיברנו על 
ניתוח ביומכני באופן כללי, ואני הסברתי איך אנחנו מודדים 
תנועה, בעיקר של אנשים. אחר כך תיארתי איך הביומכניקה 
ארבע,  על  הולכי  תנועה של  גם  ולכמת  למדוד  לעזור  יכולה 

כולל סוסים. 

סוסית,  ביומכניקה  או  מרוץ,  סוסי  של  הביומכניקה 
מתאימה את שיטות הניתוח הביומכניות לסוסים. החוקים של 
ניוטון פועלים באותה דרך על כול מי שנמצא בתנועה, סוסים 
של  לזו  סוסים  תנועת  בין  העיקריים  ההבדלים  אדם.  בני  או 
בני אדם הם מספר המפרקים המעורבים. אנחנו משתמשים 
באותן שיטות, כולל הדיגיטציה של התנועה, כדי לנתח את 

צורת ההתקדמות של הסוסים.

היה ללא  האדם הראשון שעסק בביומכניקה של סוסים 
היה  מייברידג’   .1877-1878 ב  מייברידג’.  אדוארד  ספק 
צלם אנגלי שהיה ידוע כחלוץ צילומי התנועה. הוא התפרסם 

בין היתר כשצילם בכמה מצלמות בו זמנית כדי לנתח תנועה 
שנקרא  מכשיר  כשפיתח  גם  התפרסם  הוא  סוסים.  של 
מכשיר  היה  זה   .Zoopraxiscope “זואופרקסיקופ”  
ובני אדם בזמן תנועה,  שהקרין רצף תמונות של בעלי חיים 
והקרנתם במהירות בזו אחר זו יצרה אצל הצופה אשליה של 

תנועה. זה היה המבשר של סרטי הקולנוע. 

אדוארד מייברידג’ היגר לארה”ב בגיל 25. הוא הגיע לסן 
הפכה  שקליפורניה  לאחר  שנים  כמה   ,1855 ב  פרנסיסקו 
למדינה וכאשר העיר הייתה עדין “בירת הבהלה לזהב”. הוא 
והוצאה  להדפסה  לונדון  חברת  עבור  כמו”ל  קריירה  החל 

לאור. ב 1860 הוא היה מוכר ספרים מצליח. 

הוא עזב את סן פרנסיסקו ונסע לאנגליה כדי לקנות ספרים 
נדירים וישנים לעסק שלו. באותה נסיעה נפצע קשה בתאונת 
התמחות  פיתח  הוא  שלו  ההחלמה  תקופת  במשך  דרכים. 

חדשה – צילום.

כשחזר לסן פרנסיסקו ב 1867 כבר היה צלם מקצועי. הוא 
צילם את חיות הבר בשמורת יוסמיטי, נופים מיוחדים ובניינים. 
הוא נסע לאלסקה לצלם שבטי ילידים, צילם מגדלורים לאורך 
החופים, ותמונות מהמלחמה בין האינדיאנים ילידי אמריקה 
מקום  אותו  של  תמונות  של  רצף  צילם  הוא  ארה”ב.  לצבא 

בזמנים שונים וכן צילומי פנורמה שכיסו 360 מעלות.

 ב 1872 הוא נשכר על ידי ליילנד סטנפורד שהיה איש 
לאתגר  החליט  סטנפורד  מרוץ.  לסוסי  חווה  בעל  עסקים 
סוס  שכאשר   ,19 ה  במאה  רווחת  שהייתה  האמונה  את 

אדוארד מייברידג’
http://arielnet.com/ref/go/1207

זואופרקסיקופ שבו השתמש מייברידג’
http://arielnet.com/ref/go/2711
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רץ trots(( לפחות אחת מרגליו נמצאת תמיד על הקרקע. 
האמונה טענה שזה המצב גם בדהרה )gallop( . סטנפורד 
האמין שכל ארבעת הרגליים נמצאות באוויר לפחות בנקודה 

מסוימת בזמן הדהרה.  

מייברידג’ הכריע את הויכוח בצילום בודד בו הראה סוס 
רגליו באוויר. ב 1878 הוא הציב מצלמות  ריצה שכל  בזמן 
רבות לאורך מסלול מרוץ הסוסים כדי לצלם סוסים בדהרה.  

ההדק של כל מצלמה היה מחובר לחוט. כאשר הסוסים 
הפרסות  באמצעות  בחוטים  משכו  הם  המסלול,  על  דהרו 
שלהם והמצלמות צילמו בדיוק את אותו רגע. כך שכל מצלמה 
צילמה קטע קטן ממסלול הדהרה. מייברידג’ העתיק את כל 
התמונות במצב של צללית לתוך דיסק של מכשיר שהמציא 
 .Zoopraxiscope “זואופרקסיקופ”   שנקרא   קודם,  עוד 
בזמן  רגעים  שהיו  לראות  היה  קל  קודם(.   סיפרתי  )עליו 

הדהרה שכל רגליו של הסוס היו באוויר.

תרומתו של מייברידג’ לביומכניקה הייתה מעבר לעבודתו 
עם הסוסים. בפנסילבניה, בין 1883 ל 1886, יצר מייברידג’ 

צילם  הוא  שונות.  פעילויות  של  תמונות   100,000 מעל 
הוא  תנועותיהם.  את  ללמוד  כדי  ואנשים  חיות  של  תמונות 
צילם רצף תמונות של פעילויות כמו סוגים שונים של עבודה 
או ספורט, וכן פעולות יומיומיות כמו הליכה, ירידה במדרגות 

ועוד. 

לה.  ומחוצה  באמריקה  תהילה  לו  הביאה  הצלחתו 
על  מאמרים  פרסמו  נוספים  עת  וכתבי  אמריקאן  סיינטיפיק 
עבודתו. פריצת הדרך שלו היא שאפשרה את צמיחת תעשיית 

הקולנוע.

בהצבת  הייתה  הסוסית  לביומכניקה  העיקרית  תרומתו 
מספר רב של מצלמות ברצף. למרות הישגיו בתחום הויזואלי 
עדין היה חסר הפן המדעי שמאפשר מדידת פרמטרים שונים 
תמונות  של  רצף  לצלם  צריך  כך  לשם  בתנועה.  גופים  של 
במהירות ידועה. זה יכול לאפשר לאפליקציה שמתבססת על 
חוקי ניוטון לזהות את תנועת המפרקים. הביומכניקה הסוסית 
התפתחה מאד מאז ימי מייברידג’. משתמשים בה התחומים 
רבים הקשורים לטיפול בסוסים, לשם מניעת פציעות ולטיפול 

בהן, לתצוגות ראווה ולכמה סוגי ספורט.

הצילום המקורי של מיקום המצלמות על ידי מייברידג’
http://arielnet.com/ref/go/1208
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מרוץ סוסים הוא אחד מסוגי הספורט העתיקים בעולם. 

אסיה,  מרכז  של  הנודדים  השבטים  מימי  כנראה  התחיל  זה 

לפנה”ס.   4500 ב  בערך  הסוסים  את  שבייתו  הראשונים 

ממצאים ארכיאולוגים הצביעו על קיום מרוצי סוסים בבבל, 

של  לספורט  נחשב  זה  שנים  אלפי  במשך  ומצריים.  סוריה 

ביוון  באולימפיאדה  סוסים  מרוצי  היו  ואצילים.  מלכים 

ובאימפריה הרומית. 

מרוצי הסוסים המודרניים התחילו במאה ה 12, כאשר 
קלי  הערבים  הסוסים  עם  התיכון  מהמזרח  חזרו  הצלבנים 
גם  הסוסים  מרוצי  מסורת  את  הביאו  הבריטים  הרגליים. 
בלונג  נבנה  הראשון  הסוסים  מרוצי  מסלול  החדש.  לעולם 
איילנד ב 1665. מרוצים מאורגנים התחילו רק אחרי מלחמת 

האזרחים האמריקאית. 

ספר העדר האמריקאי של הסוסים החל להיכתב ב 1868. 
גוף ממשלתי  ללא  ענף מרוצי הסוסים  הגדילה המואצת של 

רצף התמונות של מייברידג’ המראות את ריצת הדהרה של הסוס
http://arielnet.com/ref/go/1209
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ב  לתחום.  קרימינליים  גופים  של  לכניסה  גרם  עליו  שיפקח 
1894 התכנסה ועידה של בעלי האורוות העיקריים בענף בניו 
יורק. המרוצים נוהלו מאז ביד ברזל עם חוקים ברורים, ורוב 

השחיתות נעלמה.

סוגים  שלושה  יש  המדינות.  בין  המרוצים משתנים  סוגי 
עיקריים: מרוץ במסלול מישורי, קפיצה מעל מכשולים, ומרוץ 
עם מרכבות. מבחינה כלכלית החלק החשוב ביותר במרוצים 
הוא ההימורים. בשנת 2008 הגיעו סכומי ההימורים בארה”ב 

לבדה ל 115 מיליארד דולר.

הפופולריות של הספורט וההימורים בעקבותיו ידעו עליות 
והאצילים  המלוכה  ספורט  השנים.  לאורך  בארה”ב  וירידות 

הפך לספורט עממי.

מאות בשנים שאלו אנשים את עצמם, “מה גורם לסוס 
של  הלב  היא  זו  שאלה  מהשני?”  יותר  מהר  לדהור  אחד 

הביומכניקה כשמדובר בסוסים.  

הגוף  במערכות  בעיקר  מתרכזת  סוסית  ביומכניקה 
המכניות. אי אפשר לזהות הבדלים קטנים בצורת הריצה על 
ידי הסתכלות בעיניים או אפילו על ידי הילוך איטי בסרט. אי 
אפשר לראות מהירות, כוח, ושינוי מקומות של מפרקים בלי 
חישובים מכניים. צילום במצלמה מהירה מאד של סוס תוך 
הריצה  ניתוח  אלה.  כל  אחר  מעקב  לאפשר  יכול  מרוץ  כדי 
מצב  הרגליים,  זווית  הצעד,  אורך  את  לבחון  יכול  כך  אחר 
בחשבון  לקחת  גם  חשוב  והכתפיים.  הצוואר  של  המפרקים 

את דגם תנועת הפרסות והתארכות הגוף.

ביומכניקה סוסית בוחנת גם את המצב היחסי של הגפיים 
ותזמון הנחת הפרסות על הקרקע. החומר ממנו עשוי המסלול 
חשוב גם הוא ויכול להיות קריטי, לחיוב או לשלילה. מסלולי 
המרוצים באמריקה עשויים ברובם מחול, בעוד ביתר הארצות 

רצים על דשא.

יכול להשפיע על הכוחות שמופעלים על  חומר המסלול 
המפרקים של הסוס בזמן ריצה, ועל ידי כך למנוע או להפחית 
עם  בין אדם שרץ  הבדל  לפציעות. כשם שיש  הסיכויים  את 

נעלי ריצה בולמות זעזועים על מסלול עפר לעומת אדם שרץ 
יחף על בטון, כך גם הסוסים צריכים בולמי זעזועים. 

גם מזג האוויר משפיע. לחלק מהסוסים גשם לא מפריע, 
גם שקיעה בחול מפחיתה הרבה  לאחרים הוא מפריע מאד. 
אנרגיה  “כמה  היא  ביותר  החשובה  השאלה  מהמהירות. 
הולכת לאיבוד כתוצאה מבלימת זעזועים?”. ביומכניקה יכולה 

לענות על שאלה זו. 

גורם נוסף שצריך להתחשב בו היא מידת ההתאמה בין 
המסלול.  על  הלינארית  המהירות  לבין  המפרקים  מהירות 
לנבא את  יכולה  צורת התנועה של המפרקים אצל הסייחים 
יכולות הריצה והמהירות שלהם כשיגדלו. לפעמים מוצאים גם 
הבדלים בין תנועת המפרקים בשעות שונות של היממה, וגם 

זה עתיד להשפיע על הביצועים בעתיד. 

אינה  הריצה  למהירות  המפרקים  מהירות  השוואת 
ממני  ביקשו  אנושיים.  רצים  כלפי  הנהוגה  מהטכניקה  שונה 
לחשב את המהירות של אצנים בתחרויות קדם אולימפיות. 
השאלה המתבקשת הייתה “איך אפשר להשוות את ריצתם 
בהווה?”.  אלה  של  לריצתם  מהעבר  אולימפיים  אלופים  של 
ההשוואה בעייתית כי אי אפשר לחזור בדיוק על אותם תנאים 

שהיו אז. מה גם שחלק מאלופי העבר כבר לא איתנו.

ריצתם  את  להשוות  אפשר  אם  הייתה  השאלות  אחת 
אפשר  אי  אוונס.  ג’סי  של  לזו  לואיס  וקארל  ג’ונסון  בן  של 
כמובן לשים את שלושתם על אותו מסלול היום. אבל אפשר 
להשוות את טכניקת הריצה של שלושתם על ידי ביומכניקה. 
העולמי  השיא  את  ושבר  זהב  מדליות  ב4  זכה  אוונס  ג’סי 
ב100 מטר ב 10.2 שניות בברלין ב 1936. השיא שלו נשבר 
רק אחרי 20 שנה. השאלה הייתה אם אפשר להשוות אותו 
היום לאצנים שגמאו את המרחק הזה ב 9.9 שניות או אפילו 
מהר יותר. האצנים היום רצים על מסלול מלאכותי משופר, יש 
להתחיל  כדי  מיוחדים  ובלוקים  לריצה  מיוחדות  נעליים  להם 
את הזינוק. האם יש דרך למדוד את יכולת הריצה שלהם מבלי 

כל העזרים האלה? 

על  טלוויזיה  סדרת  של  הידוע  המפיק  גרינספן,  באד 
מסרטיו  אחד  שלי.  חבר  היה  האולימפיים,  המשחקים 
המרשימים היה “ג’סי אוונס חוזר לברלין” )1968(. הוא נתן 

Northwest-“ מאמר שהתפרסם ב
”Orient Passages
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CAPPY אן ואני בטקס פרסי ה

לי סרטי צילום מקוריים של ריצתו של ג’סי אוונס. באוסף שלי 
היו גם סרטי צילום של בן ג’ונסון וקארל לואיס.

כאשר אצן רץ, המהירות נקבעת על ידי שינוי המקום של 
שלושה מפרקים, הקרסול, הברך, והמותניים. חלק מהאנרגיה 
הולכת לאיבוד בגלל המגע עם המשטח. חלק אחר נאבד בגלל 
הגמישות של בולמי הזעזועים של        המפרקים. גורם נוסף 

הוא כמה זמן נמצא האצן באוויר תוך כדי המרוץ.

לאפשר  יכולה  שהזכרתי  המפרקים  בשלושת  התמקדות 
השוואה בין רצים שונים, גם כאשר התנאים אינם זהים. 

עשינו ניתוח ביומכני לג’סי אוונס בהתבסס על הסרטים 
מצאנו  ברלין.  מאולימפיאדת  גרינספן,  ממיסטר  שקיבלנו 
לואיס,  וקארל  ג’ונסון  בן  שרצו  מהירות  באותה  רץ  שהוא 
זכה  לואיס  קארל  יותר.  טובות  תוצאות  השיגו  שהם  למרות 
הוא  שניות.   9.99 הייתה  ומהירותו   1984 ב  זהב  במדליית 
של  בתקופתו  עדין  פותחו  שלא  מיוחדות  בנעליים  השתמש 

שני  של  הקינטיים  הפרמטרים  את  משווים  אם  אוונס.  ג’סי 
הספורטאים, הרי שהם רצו באותה מהירות.

הייתי גאה ומאושר כאשר באד גרינספן בחר להעניק לי 
את הפרס על שם אשתו המנוחה, פרס קאפי CAPPY  ב 

.1991

באחת  הגדול  אוונס  ג’סי  את  לפגוש  הזכות  לי  הייתה 
מאליפויות העולם באתלטיקה. רכשתי כבוד רב לו ולהישגיו 
כמה  ואמר  בפניי  עצמו  את  הציג  הוא  המסלול.  ועל  בחיים 
שהוא מעריך את מחקריי בביומכניקה שהתפרסמו בכתבי עת 
שונים. זה בהחלט הוסיף לי כבוד שהוא אהב את עבודתי. הוא 

היה ספורטאי גדול ואדם נפלא. 

הסברתי למיסטר פולוק וצוותו במפגש על ארוחת הבוקר 
יכול לעשות אותו דבר גם עם סוסי מרוץ. ביומכניקה  שאני 
את  שתקבע  זו  והיא  המפרקים,  מהירות  את  לקבוע  יכולה 
המהירות על המסלול. אנחנו יודעים שסוסים מתחרים על חול 
למפרקים  שמועבר  הכוח  את  האפשר  ככל  לצמצם  כדי  רך 
ריצה. אבל אפקט השקיעה בחול מאט את  כדי  שלהם תוך 
כתוצאה  לאיבוד  הולכת  אנרגיה  הסוס.  של  הריצה  מהירות 
ממנגנון בלימת הזעזועים. פחות נזק למפרקים עולה בהפחתת 

המהירות. 

על כל הדברים האלה דיברנו בזמן ארוחת הבוקר הנפלאה 
שניסע  המארח  הציע  מכן  לאחר  פולוק.  מיסטר  של  בביתו 

למסלול לראות כמה מסוסיו.

שאלה אחרת שנשאלה הייתה מדוע המהירות במותניים 
משתנה באופן קיצוני בין האימונים בבוקר לבין המרוץ אחר 
בין  אחוז   40 של  הפחתה  מדדנו  אחד  במקרה  הצוהריים. 

שניהם. לא היה לנו מושג מה הסיבה לכך. 

לאחר שביקרנו באורוות, ראינו את הסוסים ופגשנו כמה 
מאמנים, חזרנו לביתו של פולוק לדון בצעדים הבאים. 

באופן כללי, מיסטר פולוק רצה לדעת אם נוכל למדוד את 
סוסיו ולקבוע למי מהם יש יותר פוטנציאל. הוא רצה מידע גם 
על סוסיהם של כמה ממתחריו. דיברנו על הרבה נושאים כולל 
נוסף על הניתוח הרגיל של הריצה.  ופרסות,  הצעות לאימון 
בשלב מסוים הוא הציע שנקבל אחוז מסוים מהרווחים, אני 
דחיתי את הצעתו כי אנחנו אמורים לקבל תשלום נכבד על כל 

ניתוח שנעשה.
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פולוק.  למיסטר  הצעה  ואני  אן  הכנו  באמהרסט  בחזרה 
הצענו שנעבוד בהתחלה על 12 סוסים כפיילוט.

נבדוק את הפרמטרים הבאים: 

זמן המגע עם הקרקע, . 1

הזמן בו כל הרגליים נמצאות באוויר, . 2

אורך הצעד, . 3

היחס בין אורך הצעד והזמן באוויר.. 4

והסכים.  אותה  קיבל  והוא  לפולוק  ההצעה  את  שלחנו 
עכשיו אנחנו והסוסים “מזנקים לתחילת המרוץ”.

במהרה גילינו שמעט מאד מחקרים נעשו על סוסי מרוץ. 
כל  אבל  מסורות.  או  ניחושים  על  מבוסס  היה  הידע  רוב 
תנועה.  חוקי  אותם  פי  על  פועלים  הארץ  כדור  על  העצמים 
אותם  יש  הסוסים  ידי  על  ומופעלים  על  שפועלים  לכוחות 
אחר.  גוף  כל  על  שפועלים  אלה  כמו  פיזיקאליים  אפיונים 
מטרתנו בפרויקט הפיילוט הייתה למצוא ולאפיין את המדדים 
המיטביים לפיהם יש לבחון סוס חדש, לאמן סייחים וסוסים 
הכוח  את  למקסם  ביותר  הטובה  הדרך  ולקבוע את  בוגרים, 

שנוצר בזמן המרוץ.

והציוד הביומכני  ואני טסנו לפלורידה עם המצלמות  אן 
הדרוש. במבט לאחור, היינו בני מזל שטסנו ב 1980 בטרם 
החלו כל הבעיות הקשורות לבדיקות ביטחוניות לפני הטיסה. 
את  שהזכיר  אפי  למסע  להידמות  הטיסות  החלו  מכן  לאחר 

מסעו של יאנוס לגיזת הזהב.

הגענו למסלול המרוצים והתחלנו לארגן את הציוד. לצורך 
נקודות מסוימות  וגם  הסוסים  לצלם את  עלינו  היה  העבודה 
בשטח בו רץ הסוס שנקראו נקודות ייחוס. נקודות אלה נדרשו 

לצורך כיול. 

ידי שלוש מצלמות  כל דבר צריך היה להיות מצולם על 
מזוויות שונות. היינו צריכים את זה כדי להזין את הנתונים אחר 
כך לתוכנה שידעה לעבד אותם לקורדינטות תלת ממדיות של 
הסוס. זה פשוט כשמצלמים בני אדם. אבל אצל סוסים הצעד 
ארוך יותר והמצלמות צריכות לכסות שטח גדול יותר. בסוף 

הצלחנו למקם את המצלמות בצורה נכונה.

באותו זמן השתמשנו במצלמות מהירות מסוג פוטוסוניק 
נחשבו  שהן  למרות  בדייקנות.  מחושבים  במקומות  שהוצבו 
למתקדמות מסוגן בעולם, מהירותן הייתה רק 500 תמונות 
טשטוש  למניעת  מנגנון  משלוב  היה  במצלמות  לשנייה. 
מצלמות  היו  לא  זמנים  באותם  המהירות.  עקב  התמונות 
כדי  פעם  כל  הסרט  לפיתוח  לחכות  עלינו  והיה  דיגיטליות, 

לראות את התוצאות. 

ראשית צילמנו את המסלול עם נקודות הייחוס. אחר כך 
צילמנו את הסוס כשהוא רץ על המסלול עם סוס אחר. נוכחנו 
דוהר  אחר  סוס  כאשר  יותר  מהר  רצים  מרוץ  שסוסי  לדעת 
איזה  לזכור  כדי  כיוונים.  משלושה  סוס  כל  צילמנו  לפניהם. 
רצף תמונות מתייחס לאיזה סוס, רשמנו מאפיינים שונים, כמו 

צבע החולצה של הרוכב.

לאחר שצילמנו את כל הסוסים, דיברנו עם מיסטר פולוק 
חזרנו  בהמשך.  שנעשה  הביומכני  הניתוח  לגבי  שלו  והצוות 
לאמהרסט לעבוד על התשובות לשאלות שעלו במהלך הדיון. 
ככל  מהר  מסודר  דוח  עם  שנחזור  פולוק  למיסטר  הבטחנו 

האפשר. 

יותר  מורכבת  סוס  תנועת  ניתוח  רב.  זמן  דרש  התהליך 
יותר והצעד  מניתוח תנועת אדם. לסוסים יש מפרקים רבים 
שלהם ארוך יותר. היה עלינו לנתח כל סוס לפי תמונות שצולמו 

משלושה כיוונים. 

פרס קאפי שהוענק לד”ר גדעון אריאל ב 1991.
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העבודה הייתה קשה ומסובכת יותר מכל מה שעשינו לפני 
כן.

התוצאות.  עם  למיאמי  טסתי  מוכן  היה  הדוח  כאשר 
הסברתי שבחרנו ב 12 סוסים כפיילוט כדי לאפיין את המדדים 

שיעזרו לנו לנבא את מהירותו של הסוס.

כדי למקסם את המדד “זמן המגע עם הקרקע” צריך הסוס 
שהות  באוויר.  קצר  זמן  ולשהות  ארוכה  פסיעה  בעל  להיות 
ארוכה באוויר נגרמת כאשר הסוס דוחף ברגליו את גופו כלפי 
מעלה יותר מאשר קדימה. כדי להגיע למהירות גבוהה צריך 
לצמצם ככל האפשר את התנועה של מרכז הכובד של הסוס 

למעלה.

בזמן  הרבה  וירד  עלה  לא  שלהם  הכובד  שמרכז  סוסים 
הדהרה היו מהירים יותר. 

הרגל  “איחור  הייתה  לב  שמנו  אליה  נוספת  תופעה 
ששלחה  האחוריות,  הרגליים  עם  דחיפה  לאחר  האחורית”. 
בהבאת  יותר  אנרגטי  היה  המהיר  הסוס  לאוויר,  הסוס  את 
הרגליים האחוריות קדימה לקראת הצעד הבא. הסוס האיטי 
עשה זאת לאט יותר ובמתינות. הזמן שלוקח לסוס להביא את 
הגורמים  אחד  הוא  הריצה  להמשך  קדימה  האחוריות  רגליו 

שקובעים את מהירותו. 

גורם נוסף היה המידה בה הסוס מתח את רגליו האחוריות 
אחורה בזמן הדהרה. כתוצאה מכך הכוח שמופעל על הרגליים 
גורם  זה היה  יותר.  גדול  נוגעות בקרקע היה  הקדמיות כשהן 
מעכב. כלומר: סוס מהיר לא מותח את רגליו אחורה בצורה 

ניכרת, ומכין אותן לקראת הצעד הבא מהר ככל האפשר. 

הניתוח  הקדמיות”.  הרגליים  “מיקום  היה  קריטי  מרכיב 
שלנו הראה שהסוס משיג מהירות גבוהה יותר כאשר רגליו 
הקדמיות נוחתות בצורה כמעט אנכית על הקרקע. בזווית זאת 

כוח הבלימה או ההאטה קטן במיוחד. 

הגוף  יותר  המוצלחים  הסוסים  שאצל  היה  נוסף  ממצא 
נשאר מקביל לקרקע. סוסים איטיים יותר הראו עליות וירידות 
בזמן הדהרה, כמו בנדנדה. זה גרם לבזבוז אנרגיה. ממצא זה 
היה מקביל למה שמצאנו במחקר אחר כשבדקנו רצים בריצת 
הגוף  של  הכובד  מרכז  על  לשמור  שהצליחו  אלה  משוכות. 
באותו גובה פחות או יותר מעל הקרקע בזמן הריצה, הם אלה 

שניצחו במרוץ ברוב המקרים.  

הצגתי את הדוח לפני מיסטר פולוק וצוותו כשאני מגבה 
את הממצאים בגרפים, תמונות והרבה חישובים.

הטכניקות  את  להציג  הייתה  הזה  הפיילוט  של  המטרה 
ולצוות  לאיש  האפשר  ככל  רב  מידע  ולספק  שלנו  והיכולות 

המאמנים שלו. היעדים העיקריים היו:

מרכזי המפרקים של סוס גזעי
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לזהות מה הם המאפיינים של סוסי מרוץ מצטיינים . 1

למקסם את המדדים שזיהינו. 2

לאבחן את הסייחים המתאימים שיגדלו להיות רצים . 3
מצטיינים

לפתח טכניקות אימון לביצועים אופטימליים.. 4

ההמשך  מחקר  שעשינו,  הפיילוט  מחקר  על  בהתבסס 
יתמקד על מדידות ספציפיות וקביעות סטטיסטיות של מדדים 
התוצאות  בין  השוואה  נעשה  שייחקרו.  הסוסים  של  שונים 
שנקבל לביצועים של הסוסים. הצענו טכניקת  אימונים ומודל 

לבחינת הסוסים בעתיד. 

ידי  על  התקבלו בשמחה  שלנו  ההצעות  לומר,  צורך  אין 
הדרך  שזו  הבינו  הם  שלו.  המאמנים  וצוות  פולוק  מיסטר 
פולוק  מיסטר  תוצאות.  להשיג  עצום  פוטנציאל  עם  הנכונה 
התלהב במיוחד והבטיח שייצור איתנו קשר כשיוכל להתארגן 

לניתוחים ביומכניים נוספים.

שבתי לאמהרסט והמשכנו לעבוד על הפרויקטים שהתרכזו 
בהולכי על שתיים. שלושה שבועות אחר כך התקשר מיסטר 
פולוק. הוא הציע שנעריך סוס אחד מיוחד ונשווה אותו לסוסים 
שלו. הוא יארגן את כל הדרוש, כולל רישיון לצלם במסלולי 

המרוצים. הסכמנו להצעתו וטסנו שנית למיאמי.

לסיור בחווה שלו. החווה  כאשר הגענו הוא לקח אותנו 
בכל  ופסטורליות.  מעוגלות  ירוקות  גבעות  בלב  נמצאה 
השטחים המגודרים היו סוסים. היו חלקות מיוחדות לסייחים 
ואימותיהם, וחלקות אחרות לסוסים שרעו באחו, מתעלמים 
מהאנשים שעמדו לאורך הגדרות. מיסטר פולוק וצוותו לקחו 
אותנו לסיור דרך המתבנים, הדירים, מעגלי האימונים ומסלולי 
הריצה. זה נראה כמו כוורת רוחשת פעילות ללא הרף. אן ואני 

היינו מוקסמים.

לאחר הסיור ישבנו לדבר על פרטי הפרויקט. מאחר והיינו 
בחווה, שאלנו על הכנת “הסוסים הספורטאים”. היה לנו ידע 
על אימון והזנה של ספורטאים אנושיים. היינו מסוקרנים כיצד 

עושים זאת עם ספורטאים על ארבע רגליים. 

התשובות לשאלות אלו היו מעבר ליכולתנו לדמיין.

הם  יומין.  עתיקת  מסורת  על  מבוסס  שהאימון  גילינו 
האכילו את הסוסים באותו מזון שאכלו סוסיו של אלכסנדר 

הגדול בשנת 300 לפנה”ס. נוהל האימונים היה זהה לזה של 
אנגליה במאה ה 16. היינו בשוק. “ככה תמיד עשו את זה” 

הייתה המנטרה של אימוני הסוסים.

אמרנו למיסטר פולוק שיש לנו כמה רעיונות ושנחזור אליו 
עם הצעה. בנוסף ביקשנו ממנו שייפגש עם חברנו ד”ר אריה 
סלינגר, שהיה מאמן כדורעף ידוע, אחד הגדולים בכל הזמנים. 
הוא עבד אצלנו באותם הימים כמאמן נבחרת הנשים במרכז 
וידע רב באימון  בקוטו דה קאזה. היה לו תואר בפיסיולוגיה 
שחקנים כדי להוציא מהם את המקסימום. האמנו שהוא יכול 

לעשות אותו דבר עם סוסים. 

הסברנו את זה למיסטר פולוק כאשר נסענו חזרה למיאמי. 
הוא היה פתוח לכל הצעה שתשפר את ביצועי הסוסים שלו. 
אני מאמין שזה היה האתגר הגדול היותר שלו. היה לו מספיק 
כסף ועסקיו שגשגו יפה. כמו דון קישוט הוא חיפש תחנות רוח 
נוספות להילחם בהן. אולי היינו אנחנו הסנשו פנשה שלו. הוא 

סמך עלינו שנוכל לשפר את ביצועי הסוסים.

כשחזרנו למיאמי הכנו את הציוד לצלם בשלושה מסלולי 
מרוצים. 

היינו צריכים בין היתר לאסוף נתונים במקום שהוא בדרך 
המצלמות  את  להציב  עלינו  היה  זאת,  עם  לקהל.  סגור  כלל 
באזור נרחב כדי שנוכל לצלם רצף של צעדים. כדי לצלם סוס 
בדהרה במלוא מהירותו צריך טווח של 20 מטרים כדי לכסות 
את כל התנועה. צריך לצלם את הטווח הזה בשתי מצלמות כדי 
שנוכל ליצור תמונה תלת ממדית. אחת המסקנות מהפיילוט 
הייתה שצריך שטח גדול יותר מה שחשבנו בהתחלה. מיסטר 
פולוק יכול היה לספק את כל צרכינו בנושאי הצילום במסלולים 

בפלורידה ובניו ג’רזי. 

ביומכני  ניתוח  אותו  את  שנעשה  ביקש  פולוק  מיסטר 
לסוס שהיה שייך לחבר שלו, מיסטר הארי מאיירהוף. סוס זה 
נחשב על ידי מביני דבר לסוס הטוב ביותר בזמנו. כדי לצלם 

אותו נסענו למומות’ פארק בניו ג’רזי.

ריצה  וקטעי  מרשימים  זינוקים  כמה  שצילמנו  לאחר 
זה  כדי לעבד את הפילם.  ואני לאמהרסט  אן  חזרנו  ודהרה, 
לקח יותר זמן מהזמן שהיה דרוש לנו לפיילוט, כי היו שאלות 
כבר  שהיא  טענה  אן  עליהן.  לענות  צריכים  שהיינו  נוספות 
המון  היו  לסוסים  כי  העבודה,  מרוב  וכמעט משוגעת  פוזלת 
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מפרקים שצריך היה לסמן למדוד אותם. אני יודע למה היא 
התכוונה כי לקח לנו פי ארבע זמן לנתח את תנועת הסוסים 
בהשוואה לניתוח רצים אנושיים.  בכל מקרה, הצלחנו בסוף 

להשלים את הניתוח.

טסתי בחזרה למיאמי והדגמתי את התוצאות לפני מיסטר 
פולוק וצוות המאמנים שלו. הם הכירו כבר את התהליך של 
הניתוח הביומכני ולכן היה עלי להראות להם רק את התוצאות. 

חילקנו את הסוסים לשלוש קטגוריות כלליות:

הסוס הטוב ביותר היה הסוס של מאיירהוף.. 1

2 . – נפצע(  יותר  )ומאוחר  על מסלול דשא  סוס שרץ 
קלייטון דלאני

סוסים שהיו בבעלותו של פולוק – מידנייט מיסטיק, . 3
ארקנזס בב, וג’נטל נייט.

הכנו דוח מקיף למיסטר פולוק. אנחנו מביאים פה רק את 
עיקריו.

התוצאות של המחקר הוצגו בארבעה פורמטים. בראשון 
הייתה תצוגת תנועתו של כל סוס כשהוא רץ משמאל לימין 
על גבי הדף. דוגמה אחת כזאת מוצגת בעמוד הבא. הקווים 
מחברים את המפרקים של גוף הסוס ולכן מייצגים את תנועת 
הגוף.  של  החיצוניים  המתאר  קווי  תנועת  את  ולא  העצמות 
הראש מיוצג על ידי קו בודד מהנחיריים לאוזניים והוא אינו 

מחובר לגוף. 

הפורמטים למצגת שהוכנה למיסטר פולוק כללו: גרפים 
הנתונים  של   ”X-Y“ גרפים  המפרקים,  מרכזי  תנועת  של 

הביומכניים, וניתוח התנועה. 

דיווחנו על הגודל האבסולוטי של הנתונים ועל האחוזים 
כדי  שימושי  היה  האחרון  המלאה.  מהפסיעה  כחלק  שלהם 
להשוות את הריצה של אותו סוס במהירויות שונות.  ניתוח 
ליעילות  ישירות  מתייחס  הוא  כי  טוב  סיכום  הוא  התנועה 
ההנעה של הסוס על המסלול. כדי להבין טוב יותר איזה גורם 
מורכבים  יחסים  לבדוק  צריך  מאחר  למהיר  אחד  סוס  הופך 
יותר בין מפרקי הגוף השונים והגפיים, במיוחד בעת התאוצה. 

מסלול המרוצים היאלה במיאמי
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“ספקטקולר ביד”, הסוס של מיסטר מאיירהוף, היה בעל 
משך הפסיעה הארוך ביותר וכן אורך הפסיעה הגדול ביותר, 
מה שגרם לו להיות בעל המהירות הממוצעת הגבוהה ביותר 
בקבוצה. למרות זאת היו סימנים ברורים לכך שהוא לא מגיע 
של  הסוסים  שני  מבין  יכול.  שהוא  המקסימלית  למהירות 
מיסטר פולוק, מידנייט מיסטיק הציג את המהירות הממוצעת 
הייתה פסיעה  ואחריו ארקנזס בב, למידנייט  ביותר  הגבוהה 
קצרה יותר ומשך הפסיעה אף הוא היה קצר יותר בהשוואה 
לארקנזס בב. זה היה צפוי בהתחשב בכך שמידנייט היה סוס 
קטן יותר. נראה היה שארקנזס בב לא רצה במהירות המרבית 

שלה. עובדה זו אושרה מאוחר יותר על ידי מאמנו. 

קלייטון דלאני היה יוצא דופן כי הוא רץ על דשא בעוד 
אמיתית  השוואה  לעשות  אפשר  אי  לכן  חול.  על  האחרים 
הפסיעה  ומשך  קצרה  פסיעה  בעל  היה  קלייטון  במהירויות. 

היה כמו של ארקנזס בב. יכול להיות שזה קשור למצע הדשא. 
לפסיעה  כנראה  לו  גרם  וזה  בעיה בכתף,  גם  לו  הייתה  אבל 

קצרה ומהירות נמוכה, יחסית.

באוויר  הזמן  לעומת  הקרקע  עם  המגע  זמן  בהשוואת 
זמן המגע  הרי שמידנייט השיג את  אינדיבידואלית,  רגל  של 
הקצר ביותר )במשך הזמן ובאחוזים( בין כל הסוסים. הגורם 
הוא מבנה  חזקה  דחיפה  ליצור  ביכולתה של החיה  המכריע 
קרוב  היה  היה שמידנייט  נראה  וחוזק השרירים שלה.  הרגל 
יותר לגבול הפיסיולוגי שלו בהשוואה ליתר הסוסים. כנראה 

שהוא רץ קרוב מאד למהירותו המקסימלית.  

המגע  זמן  את  לצמצם  מצליחים  היו  הסוסים  כל  אם 
להגביר את  יכולים  היו  עם הקרקע של הרגליים שלהם, הם 
מהירותם ב 10%. במקרה כזה ארקנזס בב הייתה רצה מהר 

הכנה לאיסוף נתונים על סוסים גזעיים
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היה  וספקטקולר  ממידנייט,  פחות  קצת  קלייטון  ממידנייט, 
נשאר המוביל, עם 10% מהר מארקנזס בב.

 .overreach ה  הוא  בו  להתחשב  שיש  נוסף  גורם 
הרגל  של  ההנחה  נקודת  בין  המרחק  זהו  יתר”(.  )“הגעת 
של  האחורית  הרגל  פוגעת  בה  לנקודה  הקרקע  על  הקדמית 
למהירות  ישר  ביחס  הוא  זה  שגודל  מובן  בקרקע.  צד  אותו 
גורם  של  אורכו  של  האחוזים  על  כשמסתכלים  אבל,  הסוס. 
זה מתוך משך הפסיעה ואורכה, רואים שיש מקום להשוואה. 
הגעת יתר ארוכה מעידה על רגליים אחוריות חזקות ושרירים 
גדולים בחלק האחורי של הסוס. ספקטקולר ביד מראה שוב 
פעם עליונות עם הגעת יתר ארוכה ואחוז גבוה של הגעת יתר 

כחלק מאורך הפסיעה, בהשוואה ליתר הסוסים. 

אין  בו  זמן  פרק  אותו  הריחוף”,  “זמן  היה  אחרון  גורם 
הסוס נוגע בקרקע. נראה שזה ברור שצריך לצמצם את הזמן 
הזה ככל האפשר, כי בשלב זה אין הסוס יכול לדחוף את עצמו 
קדימה. עם זאת, זמן ארוך באוויר מעיד על דחיפה כלפי מעלה 

ולא כלפי כיוון הריצה. 

למרות זאת, יש כמה היבטים חיוביים להימצאות ארוכה 
באוויר. אחד מהם זה היכולת להביא את הרגליים האחריות 
קדימה כדי להתכונן לדחיפה החזקה בקרקע בצעד הבא. השני 
הוא שדחיפה חזקה במיוחד, כלומר כוח רב במגע בין הפרסות 
את  ומגדילה  הקרקע  עם  המגע  זמן  את  מצמצמת  והקרקע, 

השהות באוויר. 

גם כאן, ספקטקולר ביד הראה את משך השהייה הארוכה 
בזכות  כנראה  זאת  ובאחוזים.  מוחלט  באופן  באוויר,  ביותר 
רגליו האחוריות החזקות. קלייטון הראה ריחוף קצר ואחוזים 
נמוכים של הגעת יתר. ארקנזס הדגימה הגעת יתר טובה וזמן 
קצר באוויר. עם דחיפה חזקה יותר ומהירות גדולה יותר היא 
הייתה יכולה להאריך את הריחוף. מידנייט הוכיח כבר קודם 
לו  לגרום  יכול  שיפור  וכל  קצר(,  קרקע  )זמן  חזקה  דחיפה 

לריחוף ארוך יותר.

צריך  התנועה.  של  האופקי  למרכיב  מתייחס  זה  כל 
להתחשב גם במרכיב האנכי. זה יוסיף מידע לגבי איך כל אחד 
מהסוסים מנצל את הגפיים שלו במשך הריצה. הדגם הכללי 

עבור תנועה של כל רגל הוא זהה:

מגע בקרקע ומיד אחריו הרמה מהירה של הפרסה. 1

גובה הפרסה . 2 רגל שבמהלכה  כל  קדימה של  תנועה 
מעל הקרקע יכול להשתנות

הורדה מהירה של הפרסה. 3

מגע בקרקע. 4

מידנייט  הבדלים.  כמה  נרשמו  הזה  הכללי  הדגם  בתוך 
האחוריות  הרגליים  של  סימטריה  של  גבוהה  דרגה  הדגים 
והקדמיות. כמו כן, הגובה המרבי של כל הרגליים היה כמעט 
זהה. ארקנזס הראתה סימטריה בין שתי הרגליים הקדמיות. 
לא הייתה סימטריה בין שתי הרגליים האחוריות. ספקטקולר 
רגל אחת  רגליו הקדמיות.  בין  מוגזם  סימטריה  חוסר  הראה 
התרוממה לגובה 51 ס”מ והשנייה הגיעה רק למחצית הגובה 
הזה. זה רומז על העדפה של רגל אחת על פני השנייה, אולי 
כתוצאה מכאב או חוסר נוחות. קלייטון לא הרים גבוה את 
רגליו, אולי כתוצאה ממצע הדשא. הייתה סימטריה בתנועת 

רגליו הקדמיות, וסימטריה פחותה ברגליו האחוריות.

עיקריים  גוף  חלקי  לתנועת  גם  התייחסנו  כך  על  בנוסף 
 – שהראש  היה  נראה  הסוסים  כל  אצל  הפסיעה.  כדי  תוך 
אף עד אוזניים – מראה את התנועה האנכית הגדולה ביותר 
והכתפיים – את הקטנה ביותר. מידנייט וקלייטון הראו תנועה 
אנכית גדולה בגב, בעוד ארקנזס הראתה תנועה קטנה יותר. 
הפחתת התנועה האנכית של חלקי גוף כבדים מצמצמת את 
התנועה של מרכז הכובד ומכאן חוסכת באנרגיה ומעלה את 

היעילות.  

מסלול המרוצים במומות’ פארק
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מחקר זה הראה שאפשר למדוד פרמטרים שונים בצורה 
כמותית באמצעות השיטות שלנו. מעבר לכך, מדידת הבדלים 
יכולה לתרום להגדלת מהירות הריצה של הסוסים ושל יעילות 
להשוות  שאפשר  גם  הראה  המחקר  כללי.  באופן  התנועה 
סוסים מסוימים לסוס אחר, שנחשב לאידיאלי מבחינת יכולת 
הריצה שלו, ולקבוע איזה סוס מגיע למקסימום היכולת שלו 

ואיזה אפשר לאמן כדי שיתקרב למהירותו של האלוף. 

אין ספק שהמחקר הצליח יפה והשיג את מטרתו. 

לבחור  כדי  אלו  בשיטות  שנמשיך  המלצתי  זו  בנקודה 
את הסוסים בעלי הפוטנציאל הטוב ביותר וכדי לאמן בצורה 
נכונה את הסוסים הקיימים, על מנת להגיע לתוצאות מרביות. 
מיסטר פולוק והמאמן הראשי שלו חשבו שזו הצעה טובה. 
החלטנו שנעבוד גם עם אריה סלינגר כדי לקבל כמה נקודות 

מבט חדשות על נוהלי אימונים.

הסיבה  הפרויקט.  כדי  תוך  שקרה  מעניין  סיפור  היה 
כבר  למדנו  אחד מהסוסים.  כל  של  השונה  האישיות  הייתה 
שחלק מהסוסים היו רצים מחוננים והצליחו במרוץ טוב יותר 
מהסוסים האחרים. אבל גם הטובים ביותר לא זנחו את יצר 
העדר שלהם, והעדיפו להימצא עם סוסים אחרים על פני חיים 
אוהבים  הם  נוער,  בני  כמו  הם  סוסים  לוקסוס.  בתנאי  לבד 

להימצא עם אחרים הדומים להם וחושבים כמוהם.

מסיבה זו, כל סוס צריך שיהיה לו “חבר”, לרוב סוס אחר. 
אם אין סוס זה יכול להיות חמור, עז, כלב או אפילו תרנגול. 
בבעלותו  והיה  דולר  מיליון  שווה  שהיה  הסוס  נייט,  לג’נטל 
של מיסטר פולוק, היה חבר פוני. זה לא היה ממש פוני, אלא 
סוסה זולה בהשוואה לסוס היקר שהיה בחברתו. במקרה זה, 
נייט היו בלתי  וג’נטל  שמה של הפוני היה ארקנזס בב והיא 

נפרדים. 

למסלול  הגענו  נייט  ג’נטל  את  לצלם  רצינו  שבו  בבוקר 
לצלם את הסוסים במרוץ הבוקר.  הייתה  5. המטרה  בשעה 
ביקשנו מהמאמן שיגרום לסוס לרוץ הכי מהר שאפשר לפני 
סוס  שיהיה  טוב  שהכי  לנו  הסביר  הוא  שהצבנו.  המצלמות 
נוסף לפניו, כדי שינסה להשיג אותו. הוא הציע שניתן לארקנזס 
המומחיות  כמובן.  התווכחנו  לא  נייט.  ג’נטל  לפני  לרוץ  בב 
שלנו הייתה ביומכניקה של תנועה, והמומחיות שלהם הייתה 
איך לגרום לסוסים לדהור מהר. באותו בוקר צילמנו את שני 

הסוסים תוך כדי מרוץ. שניהם עברו לפני המצלמות שלנו.

לה  הייתה  הנתונים.  את  לעבד  כדי  לאמהרסט  חזרה  אן 
הרבה עבודה שדרשה לוח זמנים צפוף. באותם ימים כל תהליך 
הפיתוח של סרטי ה 35 מ”מ היה איטי. ברגע שהיא סיימה 
לעבד ולנתח קטע של סרט היא שלחה אותו אליי לפלורידה. 
חלק מהתוצאות הראשונות היו של ספקטקולב ביד, ג’נטל נייט 

תרשים המראה את תנועת מפרקי הסוס בזמן ריצה
http://arielnet.com/ref/go/4015
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והסוסה שנלוותה אליו, ארקנזס בב. כאשר הגיעו התוצאות 
הראיתי אותן למיסטר פולוק.

כמובן שהתוצאות המרשימות ביותר היו של ספקטקולר 
ביד. הסברתי לו מה הם המאפיינים שעושים את הסוס הזה 
כל כך מתאים לשמו. )מרהיב, מרתק(. לאחר מכן התרכזתי 
בארקנזס בב והופתעתי לגלות שהייתה לה מהירות מדהימה 
והיא הציגה מאפייניי ריצה כמעט זהים לאלה של ספקטקולר 
מרשימות.  פחות  הרבה  היו  נייט  ג’נטל  של  התוצאות  ביד! 
מיסטר פולוק לא האמין, וטען שכנראה אן עשתה טעות או 

חישבה לא נכון. 

התקשרתי לאן ואמרתי לה שהיא עשתה טעות עם הפוני, 
ארקנזס בב. היא נשמעה סקפטית ומתוסכלת ואמרה שהיא 

תמיד מאד מקפידה על הפרטים, ולא יכול להיות שטעתה. 

“אני מאמין לך”, אמרתי, “אבל מיסטר פולוק לא יודע עד 
כמה את מדייקת, ולכן הוא דוחה את התוצאות. כדי לשכנע 

אותו יהיה עלינו לחזור על הניתוח”.

 32 יש  סוס  לכל  כך,  על  לחזור  לי  תגרום  אל  “בבקשה 
שלוש  של  כיוונים  ויש  בהן,  לצפות  תמונות   75 מפרקים, 
בצורה שלא  וזה קשה  זמן  כך הרבה  כל  לוקח  זה  מצלמות. 
זוכר  אתה  מעומעם.  היה  מהתמונות  בחלק  האור  כי  תאמן 

שצילמנו בשעת בוקר מוקדמת”. 

על  מקפידה  היא  כמה  ידעתי  אן,  עם  לחלוטין  הסכמתי 
הדיוק בעבודתה. מצד שני, מיסטר פולוק הוא זה שמשלם את 
ואנחנו צריכים לשכנע אותו כדי שירצה גם בעתיד  החשבון 
לעבוד איתנו. אן הסכימה לחזור על בדיקת כל התוצאות עבור 

שלושת הסוסים.

לאחר כמה ימים היא שלחה את התוצאות החדשות. הן 
ביד,  דומות למדי לתוצאות הקודמות. מלבד ספקטקולר  היו 
ארקנזס בב הייתה הטובה ביותר בין הסוסים שבחנו. מיסטר 
פולוק בדק שוב את התוצאות. הוא היה מאוכזב מכך שדווקא 
הסוס שעלה לו כל כך הרבה כסף משיג תוצאות פחות טובות 

מבת לווייתו שעלתה כל כך מעט. 

לאחר שראה את התוצאות החליט מיסטר פולוק להכניס 
את ארקנזס בב למרוץ, למרות שלא היה לה ניסיון רב בתחום. 
הוא מצא מרוץ ושילב בו אותה. ההימורים היו 70 ל 1 כנגדה. 
מיסטר פולוק החליט להמר עליה, אבל עשה זאת בלאס וגאס. 
שלי  החברים  אפסיד  שאם  כדי  אלמוני  להיות  רוצה  “אני 

בפלורידה לא יצחקו עלי”. 

על  הימר  פולוק  מיסטר  נגדה,   1 ל   70 של  הימור  עם 
ארקנזס בב ב 10,000 דולר. אני חושב שעצרתי את נשימתי 
כישוריה הטבעיים.  זה  לה  ידעתי שכל מה שיש  כל המרוץ. 
הביומכני  הניתוח  ביכולת  יותר  להאמין  צריך  הייתי  אבל 
בחמישה  המתחרים  את  בהקדימה  במרוץ  נצחה  היא  שלנו. 
דולר.   700,000 ב  פולוק  מיסטר  את  והעשירה  גוף,  אורכי 
מיד התקשרתי לאן וצהלנו משמחה על ניצחונה של ארקנזס 
סיבה  שלנו.  הביומכני  לתהליך  אישור  שקיבלנו  הרגשנו  בב. 
לנו לשמוח הייתה שעזרנו לאנדרדוג, שאיש  נוספת שגרמה 

לא האמין בו, לנצח. 

דבר נוסף ששמתי לב אליו, אולי מפני שאני רגיל לעבוד 
מלאכותיים,  מסלולים  על  שרצים  אנושיים  ספורטאים  עם 
מבחינה  בחול.  השקיעה  בגלל  מזמנם  איבדו  שהסוסים 
היסטורית, מסלולי מרוץ סוסים היו עשויים מעפר, דשא או 

המחקר של פולוק – ניתוח סוסי מרוץ
http://arielnet.com/ref/go/4041
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מחומרים סינתטיים. העפר הוא הפופולרי ביותר כי קל יותר 
לקבוע עליו מי ניצח במרוץ. דשא עדיף לרגלי הסוסים כי הוא 
בולם זעזועים טוב יותר. חומרים סינתטיים נמצאים בשימוש 

שנים אך הגיעו לארה”ב רק לאחרונה.

מסלולי עפר קלים לטיפול והם זולים יותר. אפשר להפכם 
לרכים יותר על ידי תוספת קצץ אורנים או קש. סוסים נוטים 
להחליק במקצת על עפר, אבל זה עדין עדיף על דשא. לסוסים 
שאינם  דבר  עפר,  על  מהירות  להגביר  או  לשנות  יכולת  יש 
יכולים לעשות על דשא. העפר לא מספק בולם זעזועים טוב. 
רגלי הסוסים דקות יחסית ועליהן לשאת גוף כבד מאד. יחד עם 
זאת העצמות של הרגל אינן חזקות ושברים יכולים לקרות גם 

בריצה על אדמה רכה.

בדקנו גם את התגובה השונה בין ריצה על אדמה יבשה 
לריצה על אדמה רטובה או בוץ. נראה שסוסים מעדיפים סוג 
להחליף  שננסה  פולוק  למיסטר  הצעתי  השני.  פני  על  אחד 
עשויות  יותר  רחבות  בפרסות  הסוסים  של  הפרסות  את 
מפוליאוריטן. זה ירחיב את שטח המגע של הרגל עם הקרקע, 
כמו שסנפירים מגדילים את שטח הפנים של רגלי השחיינים. 
זה היה חוקי ועד כמה שידענו, איש לא חשב על זה קודם. הכנו 
על  אותן  להלביש  וניסינו  מיוחד  חרושת  בבית  הפרסות  את 
כמה סוסים. כולם שיפרו את מהירותם בשנייה אחת לפחות 

ללא קשר לסוג המשטח עליו רצו. 

מיסטר  של  בחווה  סלינגר  אריה  של  ביקור  גם  אירגנו 
פולוק. הגבעות מסביב היו ירוקות ומזג האוויר היה חם ולח 
בחווה  סיבוב  לאריה  עשו  והמאמנים  פולוק  מיסטר  כרגיל. 

והראו לו את המתבנים, מתקני האימונים וחצרות התרגול.

ישבנו לדון בכמה אסטרטגיות אימונים שחשבנו שיעזרו 
ואן,  יותר. מאחר  ומהירים  סוסים בריאים, חזקים  לנו לפתח 
אריה ואני באנו מרקעים שונים, כל אחד מאיתנו הגיש הצעות 

שונות.

כדי לשפר את חוזקם של הסוסים הצענו שהם ירוצו לשני 
צידי  משני  לשרירים  יאפשר  זה  המעגלית.  בחצר  הכיוונים 
הגוף להתפתח בצורה שווה ולכן – יאפשר שיווי משקל טוב 
יותר. אם צד אחד יהיה חזק מהשני זה יכול להוביל בהמשך 

לפציעות. 

הצעה אחרת הייתה לעשות תרגילים במים. היתרונות של 
תרגילי שחייה לסוסים הם:

המים . 1 כי  והמפרקים  העצמות  על  לחץ  פחות  יש 
נושאים חלק גדול ממשקל הגוף.

המערכת . 2 של  חוזקה  את  לשפר  יכולים  הסוסים 
הקרדיו-וסקולרית שלהם מבלי לרוץ על הקרקע.

השחייה מהווה שיטת אימונים שדומה לריצה על חול . 3
רך

ומחישה . 4 לפציעות  הסיכוי  את  מפחיתה  זו  שיטה 
החלמה מפציעות קיימות. 

מאחר ואריה היה מאמן ספורטאים בעל ותק בכל העולם, 
צוות  הראש  ועמד  בפיסיולוגיה,  אקדמאי  תואר  בעל  והיה 
המאמנים של נבחרת הנשים האולימפית בכדור עף, הוא היה 
בקי באימון ספורטאים, כולל כאלה שהולכים על ארבע. בנוסף 
במטרה  שונה  יומית  אסטרטגיה  הציע  הוא  במים  לתרגילים 
לפתח סיבולת ושיווי משקל. הטכניקה הזאת הייתה מומלצת 

כדי שהסוסים יהיו מאותגרים גם מנטלית, לא רק פיזית.

אריה התעניין גם במזון ובזמני הארוחות. ההמלצות שלו 
כללו מנת חלבון מספיקה במשך זמן פיתוח הגוף וההחלמה 
מוכרת  שהייתה  בטכניקה  דגל  הוא  המרוץ  בזמן  מפציעות. 
פחמימות  עודף  היה  שפירושה  פחמימות”,  “העמסת  בשם 

והפחתה של חלבון ביום המרוץ. 

הוא למד שביום המרוץ הסוסים אוכלים מוקדם בבוקר, 
והארוחה הבאה היא רק אחרי המרוץ. אריה התעקש שהסוס 
צריך לקבל חטיף עשיר בפחמימות לפני המרוץ. אחרת הוא 
יהיה כמו מכונית מרוץ שנוסעת בלי דלק. דמיינו את הפתעתנו 
כשנאמר לנו שאסור לתת לסוס אוכל לפני המרוץ אחרת הוא 

התפוצץ!

אריה שאל, “למה אתה מתכוון ב”התפוצץ?”

המאמן התעקש שהקיבה של הסוס תתפוצץ בזמן המרוץ 
אם הוא יקבל אוכל קודם. איש לא ראה אף פעם אירוע כזה, 

אבל זה היה מקובל על כולם שזה מה שעתיד לקרות. 

שוחחנו על כך עם מיסטר פולוק והוא הסכים שננסה את 
זה על סוס אחד. לאחר שניתן לסוס אוכל לפי הדגם המוצע 
במשך כמה חודשים, הוא נכנס למרוץ. הוא קיבל את חטיף 
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התפוצצה  לא  שלו  הבטן  המרוץ,  לפני  שעתיים  הפחמימות 

והוא סיים במקום טוב בהרבה מזה שהיה צפוי לסיים. 

אבל רוב ההצעות שלנו נתקלו בחוסר אמון מצד המאמנים 

לשיטות  חזרו  הם  שעזבנו  שאחרי  בטוח  אני  והמגדלים. 

הרגילות. ענף סוסי המרוץ היה כלוא בתפיסת עולם מיושנת 

והתנהל כמו גילדה מימי הביניים. האנשים היו שמרנים, חסרי 

גמישות מחשבתית וחסרי נכונות לשמוע רעיונות חדשים. אני 
מקווה שהיום המצב השתנה, לטובת הסוסים.

ניתוחים  ועשינו  פולוק  מיסטר  עם  לעבוד  המשכנו 
וסייחים  חדשים  סוסים  הערכנו  סוסים.  להרבה  ביומכניים 
והצלחתנו  הסוסים  עם  עבודתנו  לבסוף,  למכירה.  שעמדו 
התפרסמו ברבים. היו בעלי סוסי מרוץ אחרים שלא אהבו את 

כמה תוצאות גרפיות של ספקטקולר ביד
http://arielnet.com/ref/go/4017

מיסטר איורוינג פולוק עם ג’נטל נייט

http://arielnet.com/ref/go/4017
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מה שעשינו. פעם חזרנו לחדרנו במלון בתום יום עבודה וראינו 
שכל המצלמות שלנו היו מנופצות. על המיטה מצאנו פתק: 

“הברכיים שלכם הן הבאות בתור!”

בלי קשר לאזהרה, שלא ידענו עד כמה היא אמיתית, הבנו 
שהעיסוק בסוסי מרוץ קצת גדול על העסק הקטן שלנו. עבדנו 
עם מיסטר פולוק והוא יכול היה להעריך את התרומה הענקית 
של הביומכניקה ושל עבודתנו לעסקי סוסי המרוץ. הצטערנו 
להפסיק את יחסי העבודה שלנו אתו. זה היה מרתק ומעניין, 
אבל חיכו לנו בבית הרבה פרויקטים נוספים שהפסקנו באמצע 

בגלל הפרויקט המיוחד הזה. 

בתחום  בעבודתנו  מעוניינות  שהיו  נוספות  קבוצות  היו 
שלנו  בשיטות  אוניברסיטאות שהשתמשו  היו  מהן  חלק  זה. 

למחקרים וטרינריים.

והסטודנטים  קלינטון  הילארי  של  הייתה  אחרת  קבוצה 
היא   ,1992 ב  בברצלונה  לאולימפיאדה  בהכנות  שלה. 
השתמשה בשיטות שלנו כדי לנתח את ריצתם של הסוסים 
את  הילארי  עם  תיאמנו  בתחרויות.  להשתתף  אמורים  שהיו 
הניתוח  לשיטת  נתונים  לאסוף  כדי  המצלמות  הצבת  אופן 

שלנו.

כדי  שפעלו  מצלמות  הרבה  היו  עצמה  באולימפיאדה 
מצלמות  גם  היו  אבל  הטלוויזיה.  לרשתות  צילומים  לספק 

אחרות במגרשי מרוצי הסוסים, שהיה להן תפקיד אחר.  

ניתוח  לצורך  הסוסים  את  שצילמו  מצלמות  היו  אלה 
על  לענות  ניסו  שלה  והסטודנטים  קלינטון  הילארי  ביומכני. 
השאלה “האם יש לסוס מאפייני ריצה מסוימים שהם חיוניים 

לצורך ביצוע מושלם?”

מהמאמר של הילארי קלינטון
http://arielnet.com/ref/go/1214

http://arielnet.com/ref/go/1214
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את  קלינטון  צילמה  מספרד,  מדענים  כמה  עם  בשיתוף 
ריצת  בתחרות:  ביותר  הקשים  מהביצועים  בשניים  הסוסים 
טרוט על המקום, וריצת טרוט איטית תוך הרמה מוגזמת של 
הרגליים. בתחרות האולימפית חייבים הסוסים גם לבצע את 
המטלות האלו במרכז הזירה, וזה קובע 25% מהציון הסופי.  
הזירה כדי לצלם את הצעדים  שלוש מצלמות הוצבו בשולי 

של הסוסים בזמן הביצוע המסובך.

מעבר  קפיצות  כדי  תוך  סוסים  גם  צילמה  קלינטון  גב’ 
הריצה  של  מהשלבים  אחד  כל  שצילמה  אחרי  מכשולים. 
דיווחה  היא  כך,  אחר  והנחיתה  מעליו  הזינוק  המכשול,  אל 
שהצעד החשוב ביותר שקובע את הצלחתו של סוס אחד על 
מעבר  אחרי  עושה  שהוא  הראשון  הצעד  הוא  מתחריו  פני 

המכשול, כשהוא מתחיל לרוץ לכיוון המכשול הבא. 

תנועה  שניתוח  לפני  תשובה  ללא  כמה שאלות  עדין  יש 
אלופים  שיהיו  הסייחים  הם  מי  רוטינית  בצורה  לקבוע  יוכל 
אולימפיים בבגרותם. ברור שאימון ממושך יכול לשפר הרבה. 
יוצר  לא סתם אומרת המורה לפסנתר מיליון פעם ש”אימון 
מושלמות”. אימון ממושך הופך סימנים על הנייר לקואורדינציה 
נוירו-מוסקולרית )עצבית- שרירית( של אצבעותיך. יש עוד 

דרך מדעית ארוכה כדי לקבוע אם אצל סוסים זה גם ככה. 

החוקרים רק מגרדים את פני השטח כדי להבין עד כמה 
כתוצאה  הזמן  במשך  משתנים  הסוסים  של  הריצה  מאפייני 
המנבאים  הם  מאפיינים  ואילו  מהתבגרות  ו/או  מאימון 
הטובים ביותר את ההצלחה בענפי ספורט מסוימים. הביצוע 
הסופי הוא לא סך הכישרון המולד של הסוס והשיפור שנעשה 
על ידי האימון. גם היכולות של המאמן ושל הרוכב משחקות 
פה תפקיד, אופיו של המשטח עליו רץ הסוס, מצב בריאותו 

מאמר שהתפרסם בכתב העת של שחקני הפולו
http://arielnet.com/ref/go/1215

http://arielnet.com/ref/go/1215
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הכללי של הסוס, והישות החמקמקה שאינה ניתנת למדידה, 
הלב.

עם כל זה, ניתוח הריצה מבטיח רבות בניבוי הביצועים. 
אם ההשוואה נעשית בין הסוס שלך לסוס סופר סטאר, בין 
גף אחד לשני, בין ביצוע לפני ואחרי, או כל השוואה אחרת, 
זה ברור: ניתוח הריצה הוא לא פולשני )לא מחברים חוטים 
לסוס או חיישנים לעורו( וגמיש )אתה יכול לבחור היכן להציב 

את המצלמות(.

הניתוחים הביומכניים של קלינטון יכולים לעזור בתחומים 
שמחלימים  לסוסים  כאלה  שניתוחים  הציעה  היא  נוספים. 

מפציעה יכולים להראות עד כמה הטיפול הצליח.

נמצאים  הריצה  ניתוח  של  הספקטרום  של  אחד  בקצה 
ובצורה  יותר  מהר  לנוע  שלהם  היכולת  המחוננים.  הסוסים 
חסכונית יותר מאשר המתחרים שלהם היא שמבדילה בינם 
לעיתים  מופיעים  סופרסטארים  יותר.  האיטיים  הסוסים  לבין 
רחוקות, אבל כשזה קורה ההבדל בינם לבין האחרים יכול מיד 
היתרון  ביד.  ספקטקולר  של  במקרה  כמו  לעין,  בולט  להיות 
הגדול של הניתוח הביומכני הוא שאפשר לזהות סוס טוב גם 

בלי פרוצדורה פולשנית או בדיקה של ייחוס אבותיו. 

שהשאלה  הציעה  קלינטון  גב’  כמותית  מבט  מנקודת 
“האם הסוס הזה צולע?” צריכה להיות מנוסחת אחרת: “עד 
על  לענות  יכולים  סרטון  או  צילום  הזה?”  הסוס  צולע  כמה 
השאלה הזאת. לפי הצילום אפשר לעשות השוואה עם סוסים 

אחרים או עם אותו סוס בזמן אחר. 

עסקנו גם בתנועת ההינף של שחקן הפולו בזמן המשחק, 
נעשה  זה  פרויקט  גם  הפולו.  מחבט  של  לעיצובו  ותרמנו 
הפולו,  למחבט  קשורה  הייתה  ששאלנו  השאלה  בפלורידה. 
גילינו  כי  מפתיעות  היו  שקיבלנו  התוצאות  ה”מאלט”. 
שהרוכב מכה למעשה בקרקע מאחורי הכדור במקום בכדור 
עצמו. זו הייתה תופעה דומה לזו שמצאנו בהוקי קרח. באופן 
עקרוני, שני סוגי ספורט אלה יוצרים מצב שבו הם “טוענים” 
את המקל או המחבט באנרגיה שמשתחררת כאשר המחבט 
מכה קדימה. משהו דומה קורה כשמקישים באצבעות. גילינו 
הפולו  ומחבט  ההוקי  מחבט  המקישה,  האמצעית  שהאצבע 

עושים שימוש באותה טכניקה. 

את  למקסם  כדי  השתמשנו  בה  שיטה  באותה  לסיכום, 
שהתחרו  סוסים  אצל  השתמשו  מרוץ  סוסי  של  ביצועיהם 
רק  עבדנו  כן  לפני  זהב.  מדליות  להשיג  כדי  באולימפיאדה 
דייזי.  עם ספורטאים על שתיים, מלבד הפרויקט של הקופה 
בהתנסות זו בעבודה עם סוסי מרוץ הדגמנו פעם נוספת את 

המוטו שלנו: “אם זה זז אנחנו יכולים למדוד את זה”.

ניתוח של הינף היד במשחק הפולו
http://arielnet.com/ref/go/2797

http://arielnet.com/ref/go/2797
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