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פרק 16: מרכז המחקר קוטו

ב 1975 נכנס למשרדי ויק בארדן. הוא היה אדם חברותי 
ונעים הליכות שהחיוך לא מש מפיו. לא פגשתי את ויק לפני 
כן אבל הכרתי כמה סיפורים עליו. הוא קיבל את התואר שלו 
בפסיכולוגיה מקולג’ קלמזו, מישיגן, ואת תאריו המתקדמים 
יותר מ UCLA, קליפורניה. אבל עיקר תהילתו בא מהטניס. 
בכתב העת ספורט אילוסטרייטד סיפרו עליו שנסע בטרמפים 
עד דטרויט רק כדי לצפות בשחקן טניס מפורסם, דון בודג’, 

כקפטן  כיהן  הוא  כסטודנט  שלו.  היד  גב  חבטת  את  מבצע 
נבחרת הטניס של קולג’ קלמזו.   

בעודו יושב אצלי הוא התייחס לסיפורים אלה ועוד רבים 
המדרגות  במעלה  ארון  בתוך  שגר  סיפר  היתר  בין  אחרים. 
בפקולטה לספורט באוניברסיטה בהיותו סטודנט, כי לא היה 
לו כסף למעונות. היו לו חיים קשים בנעוריו, אבל הוא היה 

התגלה כמבוגר מצחיק ושמח בחלקו באותו יום באמהרסט.

מרכז המחקר קוטו, קוטו דה קאזה, קליפורניה, 1980
http://arielnet.com/ref/go/1216
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הוא סיפר גם על הקריירה שלו כשחקן טניס. למרות שלא 
קרמר,  ג’ק  מצוין.  מאמן  היה  הוא  מאד,  מוצלח  שחקן  היה 
הטוב  הטניס  “מאמן  אותו  כינה   ,1947 ב  ווימבלדון  אלוף 
בעולם”. אמרו שהוא יכול לשפר את המשחק של כל אחד, 

מתחיל או אלוף. 

ב 1975 הוא היה ידוע בשיטות האימון של שהיו מלאות 
בהומור ומאד מצליחות. הוא הופיע על השער של כתב העת 
בטלוויזיה  בפרסומות   ,Tennis Magazine טניס  לענייני 
ב  נמכר  בהם  שהמוצלח  ספרים  חמישה  וכתב  ובסרטים, 

200,000 עותקים. 

לאחר שעה קלה של שיחה עם האיש המקסים והמצחיק 
הזה התחלתי לתהות מה הוא עושה במעבדה שלי. אני זורק 
דיסקוס, לא שחקן טניס. לבסוף כשיכולתי לשאול אותו, אמר 
ויק שהוא רוצה שאסביר לו למה התכוונתי כשכתבתי משהו 

שהניתוח  הסברתי  מאמר,  באותו  הטניס.  של  העת  בכתב 
הביומכני של “סחרור עליון” )“טופ ספין” - כדור המסתובב 
קדימה בזמן שהוא מתנועע באוויר. עקב תנועה זו, הוא נוטה 
האוויר( הראה שהשחקן  עם  בגלל החיכוך  ליפול במהירות, 
לא מכה בכדור הטניס בחלקו העליון. ברוב חבטות הטניס, 
פני הרקטה מאונכות פחות או יותר לקרקע וזה לא משנה אם 
זו חבטת גב יד או חבטת חזית. בכל מקרה, “טופ ספין” נוצר 

על ידי חבטה של הרקטה בכדור בזווית. 

כדי ליצור “טופ ספין” הרקטה צריכה לפגוע בכדור תוך 
כדי תנועה מחלקו התחתון לעליון, כך שמגע הרקטה בכדור 

הוא בזווית. הרקטה לא “מסובבת” את הכדור.

במאמר שפרסמתי בכתב העת, הטענה שלי הייתה ש”אם 
אתה מסובב את הרקטה על פני הכדור, הכדור יפגע לך בבוהן 
זו הייתה לשון הגזמה להסביר שבמקרה כזה הכדור  הרגל”. 
יעוף בחוזקה כלפי מטה. רציתי לעזור לקורא להבין שהכדור 
נמצא על הרקטה רק כמה מילישניות, פני השטח של הרקטה 
ה”טופ  את  ליצור  כדי  מדויקת  מאד  בזווית  להיות  צריכים 
ספין”. כל תנועה של היד והרקטה אחרי כמה מילישניות של 

מגע הכדור ברקטה היא תיאטרלית בלבד. 

מעוף  על  לא משפיע  זה  להיראות מרשים אבל  יכול  זה 
הכדור. כמו כן, יש טווח צר ביותר שינוי הזווית של הרקטה 

שבה הכדור ינחת בתוך המגרש.

בנוסף על תנועת הרקטה במגעה עם הכדור, גם פני השטח 
יגיב.  הכדור  בה  בדרך  חשוב  תפקיד  משחקים  המגרש  של 

קווי הטניס הממוחשבים בכפר הטניס של 
ויק בארדן

http://arielnet.com/ref/go/4018

אוריינטציה של כדור ורקטה
http://arielnet.com/ref/go/2774

השפעת פני השטח על סיבוב הכדור
http://arielnet.com/ref/go/2776
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המגרש  של  השני  בחלק  נוחת  החוזר  הכדור  המקרים  ברוב 
ספין”  “טופ  כמו  נראה  זה  שני.  לצד  מתהפך  שלו  והסיבוב 
לשחקן הממוצע. שחקני טניס מקצוענים כמו ביורן בורג או 
בכזה  שלהם  הרקטה  זווית  את  לשנות  יכולים  נדאל,  רפאל 
דיוק שיגרום לכדור לשנות את סיבובו. כישרון זה הוא מעבר 

ליכולת של שחקן טניס ממוצע. 

ויק, “אתה  אותי  זה שאל  כל  דקה אחרי שהסברתי את 
בכלל משחק טניס?”

“לא”, עניתי.  

“אם כך, איך הגעת לכאלה תובנות יוצאות דופן על טופ 
ספין?” הוא שאל אותי.

סיור מקיף במעבדה  ולאשתו מלודי  לויק  ואני ערכנו  אן 
שלנו על כל חלקיה. כמו כן הראנו להם כמה מחקרים שעשינו 
למען ספלדינג ו AMF, שבהם השתמשנו במצלמות מהירות. 
של  לשנייה  תמונות   10,000 של  במהירות  תצוגות  כמה 
כדור טניס פוגע בקרקע ומחליק כמו פנקייק וכן ההתמתחות 
חבטה  לאחר  הרקטה  של  וערב  השתי  חוטי  של  והרעידות 
בכדור טניס – כל אלה הרשימו מאד אפילו אדם מנוסה כמו 
ויק. יכולנו לענות על כל שאלה ששאל, או לתאר את הפרויקט 

המחקרי שצריך לבצע כדי לענות עליה.

לאחר הרבה שעות הציע ויק שנמשיך את השיחה בארוחת 
הנסיעה.  בזמן  הרף  ללא  דיברנו  ואני  מלודי  ויק,  אן,  ערב. 
נוספים, כולל הפיתוח של רקטת טניס  שוחחנו על מחקרים 
ניילון.   וחוטי  מעי  חוטי  בין  ההבדלים  ועל  גדול,  ראש  בעלת 

חברי, ויק בארדן המדהים
http://arielnet.com/ref/go/4019
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העבודות שעשינו עם AMF, ספלדינג ו-ווילסון ספורטינג גודס
http://arielnet.com/ref/go/2777

ביל טומיי
http://arielnet.com/ref/go/1217

ביגנאל שמח
http://arielnet.com/ref/go/2779
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ראש גדול של רקטה יאפשר ל”מרכז החבטה” להיות קרוב 
יותר ליד של השחקן למען שליטה טובה יותר. שימוש בניילון 
גם  חשבנו  הטניס.  לעולם  חדש  יחסית  היה  הרקטה  לחוטי 
טניס  כדורי  פחות.  שנמעך  טניס  כדור  ליצירת  פרויקט  על 
מסורתיים נמכרו בקופסאות פח לחוצות, וסנפלינג פנו אלינו 
בבקשה לפתח כדורי טניס שהביצוע שלהם יישאר זהה אבל 
שלא יזדקקו לאריזת לחץ. סיפקנו להם את הסחורה וסנפלינג 

שיווקו את הכדורים החדשים ככדורי טניס “אוסטרליים”.  

אתה  “האם  פעמים,  כמה  ויק  אותי  שאל  הערב  במשך 
ולפגוש את  רוצה לבוא לקולג’ הטניס שלי בקוטו דה קאזה 
חושב  אני  בסביבה.  להביט  גם  תוכל  והצוות?  הסטודנטים 
שתאהב את האקלים ואת המקום הנפלאים בו נמצא הקולג’. 
אני קורא לו השנגרי-לה של מחוז אורנג’ “. סיכמנו שבמסע 

העסקים הבא שלי אסע אליו.

חודש אחר כך נפגשנו בקולג’ שלו.

נווה המדבר של קליפורניה, קוטו דה קאזה
http://arielnet.com/ref/go/4021

קוטו דה קאזה כפי שמצאנו אותה ב 1976
http://arielnet.com/ref/go/4020
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במסע זה ארגנתי באופן נפרד פגישה עם חברי ביל טומיי. 

הוא היה אלוף האולימפי בדקתלון ב 1968. שנה לאחר מכן 

זכה בתואר הספורטאי החובב הטוב ביותר בארה”ב. הוא היה 

אדם נפלא ובעל חוש הומור יוצא דופן. כשאנחנו ביחד אני לא 

מפסיק לצחוק עד שכואבות לי הלחיים. 

הדרך.  את  שאיבדנו  חשבנו  קאזה  דה  לקוטו  כשנסענו 
התקשרתי לויק וסיפרתי לו את זה. הוא ענה, “זה סימן שאתם 
בדרך הנכונה”. הצילומים בדפים אלה מראים לכם מה מצאנו 

כשהגענו.

בינגל  מרי  ב1969.  ראנד   בינגל  מרי  עם  התחתן  )ביל 
אחת  גם  והייתה   1960 ב  ברומא  באולימפיאדה  התחרתה 
באותו  היה  זה  בישראל.  למכביה  שהוזמנו  מהספורטאיות 
זמן בו אני התחריתי בכדור ברזל ובדיסקוס. התרשמתי מאד 
לחבריי  להראות  והתגאיתי  הספורטיביות,  ויכולותיה  מיופיה 
זכתה  מרי  בישראל.  בעיתונות  שהופיעה  ושלי  שלה  תמונה 
עולמי.  שיא  ושברה  בטוקיו  למרחק  בקפיצה  זהב  במדליית 
היא זכתה גם במדליית כסף בפנתתלון ובמדליית ארד במרוץ 
שזכתה  היחידה  הבריטית  הספורטאית  הייתה  מרי  שליחים. 

בשלוש מדליות באולימפיאדה אחת.

לאוארסמן  נשואה  הייתה  היא  ביל  עם  שהתחתנה  לפני 
סיד ראנד, אתו הסכימה להתחתן אחרי הכרות של 3 ימים. 
ילדה  להם  יש  שבועות.   5 כעבור  התרחשה  עצמה  החתונה 
אחת, אליסון. הנישואין שלהם החזיקו חמש שנים. נישואיה 
ביץ’  ביל החזיקו 22 שים. כאשר ביקרתי אותם בלגונה  עם 
הזה  הקטע  כל  יפהפיות(.  בנות  שתי  להם  היו  קליפורניה, 
חושב  אני  לעלילה.  תורם  לא  אבל  מעניין  הוא  בסוגריים 

שאפשר לוותר עליו. 

בארדן  לויק  לפני שנסענו  בערב  ומרי  ביל  נשארתי אצל 
על  צוחקים  כהרגלנו,  שוחחנו  ואני  ביל  שלו.  הטניס  ולקולג’ 

ביל טומיי, זוכה במדליית הזהב במקסיקו 
סיטי

http://arielnet.com/ref/go/2778

המקום של קוק
http://arielnet.com/ref/go/2780
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סיפורים מעברו. לפעמים הייתי צריך לבקש ממנו להפסיק כדי 
שאוכל לחזור לנשום.

בבוקר למחרת נסענו לויק ברולס רויס של ביל. באמצע 
לאורך  מאוכלס  היה  בקליפורניה  אורנג’  מחוז   70 ה  שנות 
החוף, אבל ככל שהתרחקת מהים הלכו הפרדסים והשתלטו 
פרדסים  בעיקר  ראינו  והתמעטו.  הלכו  הבתים  הנוף.  על 
ושטחים לא מעובדים, מכוסים בעשב וקקטוסים. ריח פריחת 

עצי ההדר היה אלוהי והזכיר לי את ילדותי בישראל. 

יותר.  צר  לכביש  הראשית  מהדרך  ביל  סטה  בהמשך 
בהצטלבות ראינו מבנה גדול ועליו שלט “המקום של קוק”. 
לפני המבנה היו 50 או 60 אופנועי הארלי דוידסון. הרוכבים 

לבשו מעילי עור, חבשו קסדות גדולות והיו מכוסי קעקועים. 
נשים שלבשו את אותם  גם כמה  היו  גברים. אבל  היו  הרוב 
מעילי עור ורכבו על אותם אופנועים כבדים. דמיינתי לעצמי 
מפחיד  בטח  והמקום  אופנועים  יותר  פה  יש  שבוע  שבסופי 
עוד יותר. חשבתי שביל הלך לאיבוד, אבל הוא הבטיח לי שזה 

בסדר ואנחנו על הדרך הנכונה.

ועיניי נפערו לרווחה, כי ביל  כנראה שהלסת שלי צנחה 
צחק על חוסר האמונה שלי. “בדרך כלל הם חבורה שמחה”, 
הוא הסביר. “זה נכון עד ליל ראשון בו הם חוזרים לאחר סוף 
שבוע של בירה ועוד כמה פעילויות. אז הם חדורי רוח קרב או 

הדרך המתפתלת לקוטו דה קאזה
http://arielnet.com/ref/go/1218

קוטו דה קאזה, 1976
http://arielnet.com/ref/go/1219
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כנועים באופן קיצוני. המשטרה מחכה להם כדי למנוע בעיות 
עם נהגים שיכורים”. 

המקום  את  שעברנו  אחרי  במסענו  המשכנו  ואני  ביל 
היה  ברכס  הגבעות.  במעלה  שהתפתל  צר  בכביש  קוק  של 
מקבץ מדהים של פרחי בר בצהוב וורוד. הדרך התחילה לרדת 
אותנו  עטף  במהרה  ומהמורות.  סדקים  מלא  בכביש  למטה 
יער אלונים צפוף שקרני השמש בקושי חדרו בעדו. התחלתי 

להאמין לסיפורים שמספרים על יופייה של קליפורניה. 

יצאנו מחופת היער והכביש המשוגע שינה את פניו שנית. 
כמה  בעברנו  כפרי,  פארק  דרך  שטוח  בעמק  נסענו  עכשיו 
גדרות בהן רעו סוסים והביטו בנו, ואז הגענו לאפיק יבש של 
קניון. אז לא ידעתי שבעונת הגשמים המקום הזה הופך לנחל 

שוצף. הדרך טיפסה על גבעה בפיתול בצורת S ואז מצאנו את 
עצמנו בלב אזור פסטורלי עם פרות וגם כמה איילים. הייתי 
שניבט  ומהיופי  בכביש  פנייה  כל  עם  בנוף  מהשינויים  המום 

מכל עבר. 

בסוף הגענו לאיזה שער מעץ. נסענו אל תוך העמק.  שוב 
פעם הוקסמתי מהנוף שנפרש לעינינו. היו שם גבעות, פרחי 
בר, גדרות ואפילו תחנות רוח! הנוף של קליפורניה היה כל כך 
אלה  במדינות  מסצ’וסטס.  או  בוויומינג  שראיתי  מזה  שונה 
ביערות עבותים. כאן במערב  יותר צמחו  ירוקים  היו  העצים 
היבש של ארה”ב נראה היה שכל עץ ענף כאילו מעניק מקלט 
והוא עומד בשדה שלו בבדידות מזהרת.  לאדמה שמתחתיו 
הגבעות, הפרחים, העצים, הקקטוסים והעשב חזרו על עצמם 

בהרבה וריאציות אבל עם יופי ייחודי. הכל היה מרתק.

קולג’ הטניס של ויק בארדן
http://arielnet.com/ref/go/2781
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לא  שאני  בטוח  להיות  כדי  עצמי  את  לצבוט  עלי  היה 
על  מסתכלים  ביל,  של  בביתו  בוקר  ארוחת  אכלנו  חולם. 
הגלים שגולשים אל החול. לאחר 20 דקות של נהיגה מזרחה 
אנחנו בעמק שלו עם פרחי בר, עצים ענקיים ופתאום הופיע 
גם אייל מאחורי גזע האלון. ביל אמר לי שבאזורים אלה של 
קליפורניה אתה יכול לנהוג שעתיים ולהחליק על שלג באחד 
ההרים, ואז לנהוג שעתיים בחזרה ולטבול בים בטמפרטורה 
של 24 מעלות. בלילה אתה יכול לשחק טניס במגרש מואר 
ולא יהיו שם חרקים! בשלב זה הייתי בטוח שאני חולם ועוד 
להיות  יכול  לא  יופי  הרבה  כך  כל  לקיצו.  יגיע  החלום  מעט 

אמיתי. בטח הכל אשליות!

ויק.  נסיעה של 5 דקות הגענו לקולג’ הטניס של  לאחר 
הפרוע,  מהמערב  נלקח  כאילו  שנראה  עץ  בית  לפני  עצרנו 
היה  זה  דשא.  וכר  עצים  היו  לפניו  היטב.  ומוחזק  אך שמור 

שער הכניסה למלון, למסעדה, למקלחות וחדרי ההלבשה של 
המועדון. אחריו הייתה בריכת שחיה ואחריה קולג’ הטניס.

את  לנו  הראה  הוא  העץ.  לבית  בכניסה  אותנו  פגש  ויק 
מעניין  חינוכי  מרכז  לו  היה  הקולג’.  את  כך  ואחר  המבנה 
ויצירתי. בחלק מהמגרשים היו מצלמות שהראו לסטודנטים 
את הביצועים שלהם לאחר המשחק. למרבה ההפתעה, חלק 

מהסטודנטים לא האמינו שהם השחקנים שנראים בסרט! 

עיגול  כמו  שנראה  מגרש  היה  ייחודי  לימודי  מתקן  עוד 
מחולק לפרוסות עוגה. במרכז היו מכונות ליריית כדורי טניס. 
בחלק  אחד  כל  שנמצאו  השחקנים  לעבר  נורו  הטניס  כדורי 
המרוחק של הפרוסה. בסידור זה, כל שחקן התאמן על מענה 
לכדורים במהירות המתאימה לו. המאמן עבר בין השחקנים 
את  להפסיק  מבלי  המתאימות  העצות  את  אחד  לכל  ונתן 

אימוניהם של האחרים. הייתה זו טכניקה יעילה וגאונית.

כתב העת “טיים” ובו הכתבה על קולג’ הטניס של ויק בארדן
http://arielnet.com/ref/go/1220
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ראינו גם חדרי ישיבות גדולים. ויק התחיל כל יום בשיחה, 
הרצאה או סרט בידורי או אינפורמטיבי. קבוצות קטנות יכלו 

להיפגש כדי לקבל הוראות לפני צאתן למגרשים לתרגול.

ליד  קטן  ישיבות  בחדר  שלושתנו  ישבנו  הביקור  לאחר 
משרדו של ויק. ביל סיפר לויק על עבודתנו עם הועד האולימפי 
ועל כמה פרויקטים עליהם עבדנו במהלך השנים האחרונות. 
אני עצמי לא הצלחתי להתרכז בשיחה ולבסוף שאלתי את ויק 

אם אני יכול להתקשר לאן. הוא הושיט לי את הטלפון. 

“אן, את לא תאמיני באיזה מקום אני נמצא. קפצי בבקשה 
על המטוס הראשון מחר ובואי”.

“השתגעת?” היא ענתה. “יש לי עבודת דיגיטציה ענקית, 
ייקח לי הרבה ימים להשלים אותה”. 

“את חייבת לבוא, בבקשה. מצאתי את בית העתיד שלנו, 
אם נקבל פה עבודה ואם לא. את חייבת לבוא. זה המקום”. 
התעקשתי, “את לא תאמיני לי עד שלא תראי את זה בעיניך 
ואני מוכן להסתכן באיחור של כמה ימים. אני יודע שתמצאי 
שלי  החלק  את  כששמע  מחייך  ויק  את  ראיתי  הזמן”.  את 

בשיחה. “גדעון, אני כל כך שמח שבאת לבקר. אני גם מקווה 
שיהיו לנו הרבה דברים להנות מהם בעתיד”.

על העתיד של תרופות ספורט  לדבר  שלושתנו המשכנו 
ועל ספורטאים עד מאוחר בלילה. בסוף ביל קם ואמר שאשתו 
תהרוג אותו אם לא יחזור במהרה הביתה. אני בטוח שכולנו 
היינו מופתעים איך עבר הזמן מהר כשדיברנו. ביל ואני אמרנו 
על  ביל  של  לביתו  המשוגע  בכביש  חזרה  ונסענו  טוב  לילה 
החוף. הייתי מותש ועייף. אפילו ההתרגשות מהדברים שעברו 

עליי היום לא גרמו לי להישאר ער. נרדמתי בדרך לכרית.

למחרת בבוקר נסעתי במכוניתי השכורה לאסוף את אן 
משדה התעופה. כשנסענו דרך הפרדסים בהם עברתי אתמול 
לה  אמרתי  אבל  שפוי”.  לא  נראה  זה  “גדעון,  אמרה,  היא 
הבעייתי  הכביש  למרות  כך.  אחר  ותחליט  היטב  שתסתכל 
קאזה.  דה  לקוטו  להגיע  הצלחתי  תדיר,  המשתנה  ואופיו 
חובבת  השותפה  בתימהון.  אן  של  עיניה  נפתחו  כשהגענו 
הייתה  ותגובתה  אני  שהייתי  כמו  בשוק  הייתה  שלי  הטבע 
המעוגלות,  הגבעות  סביב  כשנסענו  שתהיה.  שציפיתי  כמו 
והנרחב,  הגדולים, בשטח הפתוח  עצי האלון  לחופת  מתחת 
היא הבינה למה התכוונתי אתמול בטלפון. “וואו!” היא פלטה 

בסוף, “זה לא יאמן!”

לאחר שהגענו לבית העץ ויק הצטרף אלינו לסיור משלים. 
התחלנו בארוחת צוהריים חפוזה במסעדת המועדון ואז נסענו 
לסיבוב בקוטו דה קאזה. השטח היה בן 500 אקרים שבמרכזו 
עמק ארוך וגבעות עוטרות אותו משני הצדדים. כביש אספלט 
המעטים  העצים  העמק.  את  חצה  מיילים  שני  של  שחור 

מאמרים בספורט אילוסטרייטד
http://arielnet.com/ref/go/4022
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שראינו היו עצי אלון בני כמה מאות שנים, שענפיהם התפשטו 
לכל הכיוונים וכיסו שטח ענקי. הם לא נראו עצומים בגדלם 
וגבוהים כמו עצי הסקוויה, אבל נראו חזקים מאד ומרשימים.

לחורשת  פנינו  מהעמק  רבעים  שלושה  שעברנו  לאחר 
אלונים שבמרכזה עמד בית. מרפסת מקורה מעץ הקיפה אותו. 
במרחק מה מהבית היה שדה לירי בצלחות. כמה אנשים צעקו 
נופלת  היא  כיצד  ראינו  באוויר.  עפה  חרס  וצלחת  “שחרר”, 
ישבו סביב  כאשר מישהו הצליח לקלוע בה. אנשים אחרים 
שולחנות וצפו ביורים, או שוחחו ביניהם על כוס בירה. כמה 
עצי אלון גדלו מסביב והעניקו צל נעים לאורחים. בבית מכרו 
חטיפים, בירות וצלחות חרס לקליעה למטרה. זה היה כל כך 
שונה ממה שאן ואני הכרנו באמהרסט, בניו אינגלד. אני חושב 

שעכשיו היינו במערב הפרוע.

ליד  עברנו  שלו.  הטניס  לקולג’  בחזרה  אותנו  לקח  ויק 
אורוות סוסים ומתבנים בהם “קאובויז וקאוגירלז” של סופי 
שבוע השאירו את כספם כדי לשחק אותה ג’ון וויין. היו בעמק 
כמה בתים ודירות להשכרה עבור אנשים שבאו לקולג’ הטניס.

לאחר יום מלהיב ויק צילם אותנו על משטח העץ בקולג’, 
וכתב על התמונה “אל תשכחו לעשות דיגיטציה לזה”. במבט 
לאחור, הערה זו הייתה נבואית יותר מרוב הפתקים שמוצאים 
בעוגיות המזל במסעדות סיניות. באותו זמן איש מאיתנו לא 
ידע מה הולך לקרות. לא עשינו כמובן דיגיטציה לתמונה זו, 
אבל זה היה אחד הרגעים הראשונים של החיים החדשים של 

אן ושלי.  

ויק ואני הפכנו חברים טובים. עשיתי כמה עבודות מחקר 
אחד  יום  בטניס.  כנסים שעסקו  בכמה  ביחד  והופענו  למענו 
הוא שאל אותי, “גדעון, מה צריך לקרות כדי שתעבור לקוטו?”

הרישום המקורי שלי של מרכז המחקר קוטו
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עבודה  לי  יש  אבל  לקוטו,  לעבור  אשמח  אני  “ויק, 
יכול  אני  איך  באוניברסיטה.  שם  מלמד  גם  ואני  באמהרסט 

לעזוב?”

על  לקוטו  שתעבור  כדי  לך  נחוץ  מה  “אז  התעקש.  ויק 
בסיס קבוע?”

לזה לא הייתה לי תשובה. אן ואני רצינו לעזוב את האקלים 
הבלתי אפשרי של מסצ’וסטס, אבל טרם מצאנו את המקום 
המושלם. הניסיון שלנו בקליפורניה הראה שזה כנראה המקום 

המתאים לנו. 

את  שמחזיקה  החברה  של  הראש  יושב  את  “פגשתי 
הנכסים כאן”, אמר ויק. “אם תבוא לקוטו בזמן הביקור שלו, 
אני אעשה ביניכם הכרה ואולי יהיו לכם אינטרסים משותפים 

ונמצא דרך איך להעביר את העסקים שלך לכאן”.

נפגשתי עם  יושב הראש בקוטו.  עם  פגישה  לי  ויק ארגן 
ויק קודם לכן וסיכמנו מה יהיו הדרישות שלי מבחינת מבנים, 
לי  שיתאים  היה  נראה  למעשה,  לצוות.  וסידורים  מגורים, 
בית  ליד  ונבנו  שהלכו  החדשות  מהשכונות  שתיים  לרכוש 

הספר לטניס.

היה  זה  הנרי פלמיירי,  ויקטור  יום הפגישה.  הגיע  לבסוף 
שמו של יושב הראש, היה משפטן ומשקיע בנדל”ן. בין היתר 

מילא כמה תפקידים בכירים בממשל הנשיא ג’ימי קרטר. 

של  ביותר  הגדול  הנכס  קאזה  דה  קוטו  היה  זמן  באותו 
החברה. משימתה של החברה היה למכור את נכסיה ברווח 
הגדול ביותר שאפשר כדי להימנע מפשיטת רגל. היו לחברה 

זאת עוד הרבה נכסים, כמובן. 

עם ויקטור פלמיירי ו-ויק בארדן
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רעדו  קאזה.  דה  מקוטו  רחוק  לא  במסעדה  נפגשנו 
להיות  הולכת  שזאת  רושם  לי  היה  שיקשקתי.  הידיים.  לי 
הצלחת חיי או קטסטרופה מוחלטת. ניסיתי לשמור על גישה 

אופטימית.

משהו  אמר  שמישהו  ולפני  קפה  הזמנו  ביננו.  הכיר  ויק 
אילוסטרייטד”  “ספורט  של  גיליון  פלמיירי  מיסטר  הוציא 

הטיח אותו על השולחן ושאל, “גדעון, איך עשית את זה”?”

“למה בדיוק אתה מתכוון?” שאלתי.

הוא דפדף בכמה עמודים עד שמצא את מבוקשו וקרא 
בקול רם:

“לקח לאריאל יותר מ 10,000 שעות לתכנת את המחשב 
שלו כדי לנתח את תנועות הספורטאים. עכשיו אריאל מציע 
לעולם הספורט הזדמנות למנף את עצמו ולצאת, על פי דבריו, 

מימי הביניים. במשך השנים הפך אריאל עצמו מזורק דיסקוס 
למשקיע משכנע.”  

ראשונה  במחלקה  יושב  “בעודי  פלמיירי,  אמר  “ובכן”, 
בעמוד  אותך  מוצא  אני  ואז  אותך  לפגוש  בדרכי  במטוס 
הראשון, ואחריו 9 עמודים של סיפורים עליך. צירוף מקרים 

די מוזר, הייתי אומר. אתה לא חושב?” הוא חייך ועיניו נצצו.

הייתי המום ולקח לי זמן להגיב. “ראיינו אותי לפני כמה 
יכתבו מאמר או  שבועות” הסברתי, “הם לא אמרו אם הם 
עד כמה אינטנסיבי זה הולך להיות. לא הייתי בטוח בכלל אם 
זה יפורסם ומתי. אבל עכשיו כשזה בדפוס אני מאד מרוצה!”

חשובים,  עסק  לבתי  נשלחו  העת  כתבי  רוב  זמן,  באותו 
כולל חברות תעופה, בטרם פורסמו בציבור הרחב. לא היה 
לי מושג מתי תופיעה הכתבה עליי, אם בכלל. הכתבים בילו 
שמענו  לא  כך  אחר  אבל  באמהרסט,  במשרדנו  שלם  שבוע 

מהם דבר.

התרגשתי במיוחד לראות שבשער הופיע דמות של זורק 
הדמות  מחשב.  של  קודים  של  בטכניקה  שנוצרה  דיסקוס 
מקסיקו  באולימפיאדת  טומיי  ביל  ידיד  של  הייתה  שהופיעה 
רב,  זמן  לפני  פיתחתי  אני  הזאת  הטכניקה  את   .1968 ב 

באמצעות תוכנה שנחשבת היום פרימיטיבית.

כולל  חיי,  על  נוספים  לפרטים  שאל  פלמיירי  מיסטר 
סיפר  ויק  מה  ידעתי  ולא  מאחר  ועבודות שעשיתי.  השכלתי 
לו עלי ועל הפרויקטים המשותפים שעשינו, סיפרתי לו הכל 

בהתלהבות הרגילה שלי. 

יכול  אני  עוד  מה  פלמיירי,  מיסטר  “ובכן  אמרתי,  בסוף 
יש לי מעבדה נפלאה באמהרסט מסצ’וסטס עם  לספר לך? 

כמה פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו”. 

מרכז  של  שלי  המקורי  הרישום  התרשים:  מעל  כתובית 
המחקר קוטו 

“האם אתה יכול לעבוד על הפרויקטים האלה כאן?” הוא 
שאל.

“אין לי פה את כל האמצעים שיש לי שם” עניתי.

“ומה אם נבנה לך פה מעבדה בדיוק לפי הדרישות שלך? 
תגיד לנו בדיוק מה אתה צריך”, ענה מיסטר פלמיירי.

ההסכם בין קוטו דה קאזה והחברה שלנו, 
CBA
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לי  שיש  הראשונה  הפעם  זו  פנטסטי.  רעיון  היה  זה 
הזדמנות לתכנן את מעבדת חלומותיי מהתחלה. לקחתי את 
המפיות מהשולחן ועשיתי רישום של המעבדה שרציתי. אין לי 
כשרון מיוחד ברישום, אבל היה לי בראש בדיוק איך אני רוצה 
שהמעבדה תיראה, “מעבדת החלומות לביצועים האנושיים”. 
יכולתי  אבל  אומנותי  או  מפורט  כך  כל  רישום  היה  לא  זה 
היום  עד  בציור.  להסביר  הצלחתי  במילים מה שלא  להסביר 

אני שומר את המפית הזאת. 

הרעיון היה לבנות בניין בן שתי קומות עם מסלול שעובר 
כוח  פלטפורמות   יונחו  המסלול  פני  על  התחתונה.  בקומה 
בכמה נקודות. הן יהיו באותו מפלס של המסלול, כך שהרצים 
יקיף  יהיו קבורים בקרקע. המסלול  ייתקלו בהן. החוטים  לא 
את כל השטח ובמרכז יהיה חלל לחקר טניס או סוגי ספורט 
אחרים. על פני השטח יהיו חיישנים שירגישו כל כדור שפוגע 

בהם ויעבירו את הנתונים למחשב מרכזי משוכלל. 

אפשר להשתמש בחלק מהמסלול למטרות שאינן קשורות 
דווקא ריצה. זה יהיה קטע של מעבדה סגורה שמחוברת לחדר 
המחשב. כמו כן ייבנו כמה חדרים קטנים שישמשו כמשרדים 

או לצרכים אחרים.

המיקרו  בתנאי  לשלוט  אפשרות  תהיה  המחשב  בחדר 
מלבד  הפנימית.  המעבדה  לאזור  חיבור  לו  ויהיה  אקלים, 
נתונים  איסוף  מוניטורים שיאפשרו  בו שלושה  יהיו  המחשב 

בזמן אמת משלושה כיוונים, כדי ליצור תמונות תלת ממד.  

חדר  המחשב.  חדר  בהמשך  יהיה  הדיגיטציה  חדר 
יהיה ארוך במיוחד כדי לאפשר הקרנה על המסך  ההקרנות 

של הדיגיטייזר. 

בקומה למעלה יהיה חדר כושר עם כל האמצעים למדוד 
פעילות לב, צריכת חמצן ומדדים נוספים, כולל EMG. חדר 

יהיה מצויד בכל מכונות הכושר הממוחשבות  גדול  אימונים 
של אריאל ובתוספת מכשירי כושר נוספים שאלי נזדקק להם 

במחקרים עתידיים. 

בחלומותיי, יהיה מבנה נוסף בצמוד למבנה זה. הוא יהיה 
קטן יותר וישמש כמשרד לאן ולי וליתר אנשי הצוות. יהיה לנו 
חלל גדול למזכירות או קבלה. אם ויק ירצה יהיה שם משרד 

גם בשבילו. 

גדעון,  יודע,  “אתה  ואמר,  אותי  עצר  פלמיירי  מיסטר 
החלומות שלך יעלו מיליוני דולרים”. 

“מיסטר פלמיירי, שאלת אותי מה יגרום לי לעבור לכאן, 
לא כמה זה יעלה”, אמרתי.

“עוד דבר,” הוספתי, “אני לא רוצה שמישהו יהיה הבוס 
ואריאל  קאזה  דה  קוטו  בין  הסכם  הוא  הזה  החלום  מעליי. 
במרכז  ההחלטות  ומקבל  הבוס  להיות  חייב  אני  דינמיקס. 

המחקר שלי”.

פניו של מיסטר פלמיירי הביעו תדהמה, אולי הוא חשב 
שאני סהרורי. אבל, המאמר בספורט אילוסטרייטד, האשראי 
האדיר שהיה לי מהמחקרים שכבר ביצעתי, ההופעות הרבות 
משכנעים  היו  אלה  כל  ויק,  של  וההתלהבות  בטלוויזיה  שלי 
וידעתי  מאחר  לשמה.  יהירות  כמו  יראה  לא  שזה  כדי  דיים 
הזה  דמיינתי שהחלום  לא  מאד,  גבוה  להיות  הולך  שהמחיר 

באמת יתגשם.

ואז שאל מיסטר פלמיירי: “אם נחליט לקיים את הפרויקט 
הזה, מתי אתה חושב שכדאי שנתחיל?”

דעתך  מה  רביעי.  יום  “היום  ואמרתי:  לרגע  רק  חשבתי 
שנתחיל ביום שישי?”

שלבי הבנייה של מרכז המחקר קוטו
http://arielnet.com/ref/go/2722
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מיסטר פלמיירי הביט על ויק שנראה לחוץ ומתוח. האם 
ידו  את  פלמיירי  מיסטר  לי  הושיט  לפתע  קורה?  באמת  זה 
התחילו  כולם  עסק”.  עשינו  “גדעון,  כולם,  להפתעת  ואמר 
לצחוק. כמעט שתהיתי אם זה לא חלום, כמו החזון שלי על 

מרכז המחקר, או שזה אמיתי.

אומר.  שאני  מה  על  שלטתי  שלא  שמח  כך  כל  הייתי 
אדאג  אני  זה  כל  את  לי  בונה  אתה  אם  פלמיירי,  “מיסטר 

להביא את המשחקים האולימפיים לקוטו  ב 1984”.

“גדעון, עצור בבקשה.” הוא ענה, “אתה לא צריך לתת 
הבלתי  ומהיכולות  שלך  מהכריזמה  די  התרשמתי  דבר.  שום 

נדלות שלך.”

“אתה עוד תראה, אני אביא את התחרויות האולימפיות 
לקוטו דה קאזה”. זו הייתה תשובתי.

ונרעש  נרגש  הייתי  פנינו.  על  רחב  וחיוך  נעמדנו  כולנו 
שלנו.  ולחברה  ולי  לאן  צופן  שהעתיד  הרבות  מהאפשרויות 
אני בטוח שלויק היו החלומות שלו. באשר למיסטר פלמיירי, 
וקיווה  הימור  זרק  ולא סתם  בי  קיוויתי שהוא באמת האמין 
לטוב. במבט לאחור, אני יכול להעריך את הספקות שלו, אבל 

התוצאות הוכיחו שהחלום היה מציאותי. 

לכל  להיפגש בקרוב שוב.  עזבנו את המסעדה בהסכמה 
אחד מאיתנו הייתה משימה להשלים כדי לאפשר את בניית 
מרכז המחקר. כשהלכנו לעבר המכונית אמר לי ויק שהוא חשב 
המשחקים  הבאת  את  כשהבטחתי  מהפסים  לגמרי  שירדתי 
ההצהרה  עם  הרעיון  כל  את  שדפקת  “כמעט  האולימפיים. 
המגוחכת הזאת”. לא אמרתי כלום, אבל בליבי התחלתי כבר 

לתכנן איך להפוך את ההצהרה הזאת למציאות.

מרכז המחקר לאחר השלמתו, 1980
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הפנתטון  הפגישה,  לאחר  שנים  עשר   ,1984 בשנת 
יכול  שזה  האמין  לא  איש  בקוטו.  נערך  האולימפי  המודרני 

להתרחש חוץ ממני. החלום היה משוגע אבל הוא התגשם.

שנוכל  מה  על  הרף  ללא  ודיברנו  לקוטו  נסענו  ואני  ויק 
לא  מאיתנו  איש  למעשה  החדש.  המחקר  במרכז  לעשות 

הקשיב לשני. כל אחד ביטא במונולוג ארוך את חלומותיו.

כשהגענו לקוטו, עמדנו על משטח העץ של קולג’ הטניס 
של ויק והסתכלנו על החלל הריק שיהיה מרכז המחקר בעתיד. 
הייתה  כבר  זו  במוחי  אבל  ריקה  אדמה  חלקת  רק  הייתה  זו 
ענפי  כל  לניתוח   21 ה  המאה  בסגנון  משוכללת  מעבדה 

הספורט והפעילות האנושית. 

“אן!  באמהרסט.  שלנו  למרכז  התקשרתי  כך  אחר  מיד 
תתכונני לעבור לקוטו. בזה הרגע לחצתי ידיים לסגירת עסקה 

של 5 מיליון דולר!”

“אין מצב”, היא אמרה, “באמת עשית את זה?”

“אני טס בחזרה מחר, אז תתקשרי ללארי גרהאם ותשאלי 
יקראו  החדש  למרכז  האפשר.  ככל  מהר  להיפגש  נוכל  אם 
לקראת  הכל  את  לארגן  הבטיחה  אן  קוטו”.  החקר  “מרכז 

הפגישה, וסידרה לי טיסה לחוף המזרחי. 

במהלך השבועות הבאים נפגשנו עם לארי גרהאם שהיה 
התיאור  היה  ומר  מתוק  שלנו.  ומהעתיד  מאיתנו  מאד  נלהב 
היועץ  המנטור,  היה בשבילנו  לארי  ביותר של המצב.  הטוב 
הדמויות  אחד  היה  הוא  אן.  ועבור  עבורי  האב  דמות  וגם 
מחוץ  הגדול  העולם  את  ולהבין  לגדול  לנו  שעזרו  הבולטות 
לעולם האקדמי הקטן והמוגן שחיינו בו. קשה היה לדמיין את 

העולם ללא תמיכתו וחוכמתו של לארי.

לקליפורניה.  ונעבור  העסקה  את  שניקח  התעקש  לארי 
הוא הבטיח לעזור לנו והיה בטוח בהצלחתנו. 

אן ואני בביתנו החדש בקוטו דה קאזה
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עורך הדין של לארי בבוסטון עבד עם החברה המתאימה 
כדי להבטיח שהחלום שרקמנו במסעדה יתגשם.

החברה שלחה את אחד המבקרים המובילים שלה לבחון 
ישב  הוא  האץ’.  קולין  מיסטר  היה  שמו  שלנו.  הרקורד  את 
במשרד הראשי שלנו באמהרסט ועבר על הנתונים הפיננסים. 
אן  שאלה,  שאל  שהוא  פעם  שכל  ומשעשע  מביך  היה  זה 
ולגיליונות  לנו  היינו מדענים! מה  לענות!  ידענו מה  לא  ואני 
איש  היה  לארי  המזל,  למרבה  מס?  וחישובי  אלקטרונים 
עסקים ובנקאי כך שהרקורד שלנו היה נקי ומסודר. עברנו את 
המבחן של מיסטר האץ’. אני חייב לציין שעברו כמעט 40 
הוא  ומאז  שלנו,  הספרים  את  האץ’  מיסטר  עבר  מאז  שנה 
רואה החשבון של רוב ההשקעות שלנו. הוא הפך לחבר קרוב 
ואמין וכן ליועץ. יש לנו מזל שהוא בסביבה. ואנחנו עדין לא 

מבינים את רוב המונחים.

הלוך  טיסות  של  שנתיים  לי  והתחילו  החוזה  על  חתמנו 
שלנו  המחקר  מרכז  בעוד  וקליפורניה,  אמהרסט  בין  וחזור 
להיות “הבוס”. הרבה  הייתה הרגשה מוזרה  זו  ונבנה.  הולך 
הניחו שנהיה חלק מקולג’ הטניס של ויק. אבל לא היה מצב 
שאהיה אחראי על מישהו מלבד עצמי. אני אהיה “הבוס” של 

עצמי ואהיה הבעלים של 50 אחוז ממרכז המחקר קוטו. 

במשך הבנייה הייתי בשוק פעם אחר פעם כשראיתי כמה 
כמה  התהליך.  כדי  תוך  לקבל  צריכים  טריוויאליות  החלטות 
מה  שלהן,  המיקום  יהיה  ואיפה  תהיינה  חשמליות  יציאות 

ברושור של מרכז המחקר קוטו
http://arielnet.com/ref/go/1222
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צבעים  באיזה  המשרדים,  חלונות  של  והגודל  הצורה  תהיה 
היינו  ואני  אן  וגידים.  עור  לקרום  החל  הבניין  וכו’.  לצבוע, 
נרגשים מהאפשרות לבנות מרכז אימונים ומחקר מההתחלה. 

רוב  וכן  מוכנות  היו  הכתה הקטסטרופה! התשתיות  ואז 
הקומה התחתונה בשני הבניינים כאשר התחיל לרדת גשם. 
שעות   24 המטיר  הוא  כזה.  לא  אבל  גשמים  כבר  ראיתי 
לשיטפון  גרם  פוסק  הבלתי  הגשם  יום.  אחר  יום  רצופות, 

מעל ומתחת ליסודות. הרגשתי שאני בסיפור המבול של נוח, 
מחכה ליונה עם עלה הזית ולקשת בענן שתופיע!

לאחר שהשמש הפציעה שנית בשמים הכחולים הלך הכל 
והתייבש. לחוסר המזל, הכריז המפקח על הבנייה שהתשתיות 
של המבנה לא ראויות. היה עלינו להרוס הכל, לבנות יסודות 
מהתחלה ולבנות שוב את כל מה שבנינו עד כה. לא הייתה 

ברירה וכך באמת עשינו. 

איסוף נתונים בחוץ במרכז המחקר קוטו

אזור הניסויים במעוף כדורי הגולף, כולל מכונת האיירון באירון
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לקוטו.  בדרך  הרעוע  הכביש  גם  הוצף  הגשם  ימי  במשך 
זה קרה במקום בו הכביש חצה ערוץ יבש של אפיק נחל. עם 
הגשמים הפך הערוץ היבש לנהר גועש, וחתך את הכביש מצד 
לצד. לאחר ימים רבים של גשם יצאה סוף סוף השמש. היא 
עדין. בכל אחד מצידי הנהר  מי הנהר שגעשו  פני  על  זרחה 
והרימו  אלה  את  אלה  וברכו  הריעו  אנשים,  התקבצו  הזמני 

כוסות יין ובירה זה לעומת זה. 

הבא  הטניס  אירוע  משתתפי  בעיה.  עכשיו  הייתה  לויק 
היו צריכים להגיע לקולג’ הטניס שלו. חלקם הזמינו תור כמה 
חודשים מראש. איך הם יגיעו כשנהר גועש חוצה את דרכם? 

לבסוף, ארגן ויק כמה מהמשאיות הענקיות להובלת עפר 
להעביר  הצליח  הוא  ובאמצעותן  הבנייה.  בפרויקט  שעבדו 
אנשים על פני המים. דמיינו את חובבי הטניס עם המזוודות 
עפר,  להובלת  משאית  על  מטפסים  שלהם,  הטניס  ומחבטי 
מובלים בתוך זרמי מים שוצפים, ויורדים אחר כך בצד השני 

באמצעות  לקוטו  ועד  מכאן  דרכם  את  עשו  הם  הנהר.  של 
בחלק  התניידו  אנשים  בקולג’.  למצוא  שיכלו  הרכב  כלי  כל 
מי  כל  של  פרטיים  וברכבים  גולף  ברכבי  טנדר,  של  האחורי 
שהתנדב להסיע. אני בטוח שהיה להם כיף לנסוע ככה, והם 
בטח מספרים עד היום על החוויות שעברו עליהם בדרך לקולג’ 

הטניס.

מתקני  רוב  את  העברנו  הושלמו,  שהבניינים  לאחר 
המדידה ואת המכשירים המדעיים מאמהרסט. חלק מהצוות 
של ה CBA נשאר באמהרסט בגלל ילדים שהיו בבתי ספר 
נוספות באזור. מאחר ותקשורת  או מפני שהיו להם עבודות 
מחוף אל חוף הייתה כל כך פשוטה, זה באמת לא היה משנה 
ולא פגע בפרויקטים עליהם עבדנו. כמו כן, לא הייתה בעיה 
להטיס אנשים ממקום למקום כשרצינו להיפגש כולנו במקום 

אחד. 

חברי הצוות הקליפורני: דני סער, ויק, המחבר, אן ואלאן בליצבלאו
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מה שלא העברנו מהחוף המזרחי קנינו במקום. לבסוף היה 
המחקריים  בפרויקטים  להמשיך  ויכולנו  מוכן  המחקר  מרכז 
שלנו. בכל מקרה, רצינו לבשר לעולם על פתיחת מרכז המחקר.

ארגנו פתיחה חגיגית של המרכז ב 20 בנובמבר, 1980. 
הזמנו עמיתים למקצוע, את חברי הקהילה של קוטו, את כל 
ספקי הציוד שעבדו איתנו, וכן אנשים של החברות המסחריות 

שעבדנו על פרויקטים מחקריים שלהן. 

בבית הפתוח היו לפחות 500 איש שהלכו מסביב לבניין, 
אורחינו  העמק.  של  היפים  ומהנופים  מהמבנה  התפעלו 
הפעם  הייתה  שזו  חושב  אני  ומשקאות.  טעים  מכיבוד  נהנו 
הראשונה והאחרונה שאן הסכימה להכנסת משקאות חריפים 

לאגף המחשבים!!

המחיר היה גבוה מאד, אבל היה לנו נכס מתוכנן היטב, 
בנוי היטב ובמיקום יוצא מן הכלל.

אן ואני רכשנו שני מבני מגורים יפים, אחד למגורינו אנו 
היו במרחק הליכה ממרכז המחקר.  והשני לאורחים. שניהם 
בכל בוקר קראה אן בספרה בעודה הולכת עם הכלב שלנו, 
אז  הייתה סבלנות ללכת ברגל,  לי לא  רינגו, מהבית למרכז. 

נסעתי לשם בסקוטר הממונע שלי.

גרפי  מסוף  לנו  היה  מדהים.  היה  המבנה  בתוך  הציוד 
ובנוסף מצלמות מהירות  ממוחשב מעוצב בצורה אומנותית 

ביותר. היו שמונה משטחי כוח במסלולים ובמעבדה.

כיול שדה של מעוף כדורי הגולף

התנועה המושלמת...
http://arielnet.com/ref/go/1224

http://arielnet.com/ref/go/1224
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זמנית ממספר  בו  נתונים  יכולנו לאסוף  בחצר החיצונית 
רב של זוויות צילום. היו לנו כמה פרויקטים עבור ויק, עליהם 

התחלנו לעבוד יום אחרי פתיחת המרכז. 

בקליפורניה  אנשים  ארבעה  עם  קטן,  היה  שלנו  הצוות 
להיות קטן אבל  יהלום שיכול  כמו  ושניים באמהרסט. אבל, 
מבריק ונוצץ, חוקרים אלה היו יעילים, אינטליגנטים, ומחויבים 

לכל הפרויקטים בהם עסקו.

לעבוד  התחלנו  עליהם  פרויקטים  כמה  שמרנו  למזלנו, 
באמהרסט. זה אפשר לנו להמשיך לעבוד גם כשעברנו למרכז 
עבור  פרויקטים  בשני  לעסוק  המשכנו  למשל,  שלנו.  החדש 

אחד הלקוחות שלנו, ווילסון ספורטינג גודס. 

אחד הפרויקטים היה מכונת האימונים הממוחשבת אותה 
התחלנו לפתח לפני מספר שנים. שמה היה “ווילסון אריאל 
התוכנה  על  בנוסף  החיצונית  צורתה  על  ושקדנו   ”4000
שהפעילה אותה. ארגנו את הקומה העליונה של המבנה הגדול 
בחינם  להתאמן  המקומית  לאוכלוסייה  הצענו  כושר.  כחדר 
בקבוצת  להיות  התלהבו  המשתתפים  כל  שלנו.  במכשירים 
שלנו.  המשוכללים  במכשירים  בחינם  ולהתאמן  המחקר 
מעניין שאחרי 30 שנה אנחנו עדין פוגשים אנשים שהתאמנו 
בתוכנית שלנו. המפתיע הוא שהם נלהבים עכשיו כשם שהיו 

אז, בזמן המחקר.

 CES ואז הגיע הרגע ביחסנו עם ווילסון שבו לקחנו את ה
זה  על  סיפרנו  הבא.  לשלב  הממוחשבת(  האימון  )מכונת 
באחד הפרקים הקודמים. בימים הראשונים של המרכז בקוטו, 
ווילסון תמכו כספית ב CES, והמשכנו לפתח אותה ולבחון 

את הביצועים שלה ביתר שאת.

ווילסון בחן את השפעת  עליו עבדנו עבור  נוסף  פרויקט 
הצבעים השונים על סופטבול. )כדורים רכים(. רוב הפרויקטים 

היו גדולים ומורכבים והניבו לנו הרבה דולרים.

אחד הפרויקטים המורכבים ביותר היה קשור למעוף כדור 
  17 ה  המאה  עד  ה14  שמהמאה  ללמוד  הופתענו  הגולף.  
שהכינו  הנגרים  גולף.  ככדורי  נוקשים  עץ  בכדורי  השתמשו 
אותם עשו שימוש בכלי העבודה הפשוטים שהיו באותם ימים.  
כדור  היה  זה  ה”נוצות”.  כדור  גם  הומצא  זמן  באותו  בערך 
תפור מעור ובתוכו מילוי של נוצות תרנגולת או אווז. למרות 
ולמרות  במדויק,  עגול  שיהיה  כזה  כדור  להכין  קשה  שהיה 
שמשקלו השתנה כאשר היה רטוב, בכל זאת הוא היה כדור 

הגולף המקובל ביותר עד המאה ה19. 

פגישה ראשונה עם ויק בארדן ב 1976
http://arielnet.com/ref/go/2721

אירון באירון

http://arielnet.com/ref/go/2721
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ב 1848 המציא ד”ר אדם פטרסון כדור שנקרא “גוטי” 
שהיה עשוי משרף מוקשה של עץ הספודילה המלאית. שרף 
זה הוא חומר דמוי גומי שאפשר לחמם אותו ולעצבו ככדור 
להכנה,  יותר  זולים  היו  אלה  כדורים  עגולה.  תבנית  בתוך 
אפשר היה לתקנם אם איבדו את צורתם העגולה והייתה להם 
לכדורי  במהרה  הפכו  הם  יותר.  טובה  אווירודינמית  איכות 

הגולף המועדפים.

במקצת  נשחקו  ה”גוטי”  שכדורי  התגלה  מקרי,  באופן 
כתוצאה משימוש נורמלי ורגיל. במקרה כזה הם עפו טוב יותר 
יצרני  החלו  מכך  כתוצאה  וחלקים.  חדשים  “גוטי”  מכדורי 

הכדורים האלה לפגום בפני השטח שלהם באמצעות סכין או 
בפטיש ומפסלת. הרבה דגמים נוסו והיו בשימוש. 

התרחשה  הגולף  כדורי  בשטח  הבאה  הגדולה  הפריצה 
לפגישה  חיכה  אוהיו  מקליבלנד,  האסקל  קובורן  ב1898. 
למשחק גולף עם נציג של חברה מסוימת. בעודו מחכה הוא 
כרך כמה חוטי גומי סביב כדור הגולף שלו, ניסה להקפיץ אותו 
על הרצפה והכדור ניתר כמעט עד התקרה. כדור גולף מצופה 

בגומי נהפך לדגם המקובל ביותר עד היום.  

במשך עשרות שנים, נעשה שימוש בכדור הגומי המחורץ 
המכיל מרכז נוזלי או מוצק וסביבו שכבת גומי עשויה חריצים, 

עובדים עם ארתור אש
http://arielnet.com/ref/go/2723

http://arielnet.com/ref/go/2723
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נוספת שנקראה בלטה. בלטה הוא למעשה  עטופה בשכבה 
שמו של עץ שגדל המרכז ודרום אמריקה ובאיים הקריביים. 
את  בו  לעטוף  ביותר  כמתאים  התגלה  הזה  העץ  של  השרף 

כדורי הגולף. 

גומות  הוסיפו  העשרים  המאה  של  הראשונות  בשנים 
בשטח פני הכדור, דבר שהפך את השליטה במסלול המעוף 

שלו לטובה עוד יותר. 

כדור  שיעוף  המרחק  לחצי  יעוף  לגמרי  חלק  גולף  כדור 
 500 ל   300 בין  היום  יש  המודרניים  לכדורים  גומות.  בעל 
גומות, בעומק ממוצע של 0.01 אינץ’. שינוי מזערי בעומק 
הגומות יכול לגרום לשינוי משמעותי במסלול הכדור ובמרחק 
אליו הוא יכול לעוף. באחד ממיני הכדורים השתמשו בגומות 

בצורת משושים. 

האוויר  כיצד משפיע  היו  עליהן  לענות  השאלות שרצינו 
על מעופו של כדור גולף, וכיצד משפיעות הגומות על מגוון 
על  משפיע  היא שהאוויר  הפשוטה  התשובה  המעוף.  צורות 
כל גוף שנע דרכו. החזק את זרועך מחוץ לחלון של מכונית 
נוסעת ותיווכח בכך. הצורה האווירודינמיות שוברת את כוח 
או  הגוף  ידי הרמת  על  צורות:  האוויר בשתי  ההתנגדות של 

בזרם  שלך  הידיים  של  הזוויות  את  משנה  כשאתה  הורדתו. 
ההרמה  כוחות  של  והכיוון  הכמות  את  משנה  אתה  האוויר, 

וההורדה שפועלים על ידיך. 

בנוסף לכוחות הרמה וההורדה, לגוף שנמצא בתנועה יש 
על  נע בצורה חלקה  גבוה בחלקו הקדמי. האוויר  אזור לחץ 
פני החלק הקדמי ולבסוף עובר לחלקו האחורי. גוף בתנועה 
דרך האוויר משאיר מאחוריו שובל של אזור לחץ נמוך. גודל 

השובל משפיע על מידת ההנמכה של הגוף.

של  דקה  שכבה  יוצרות  הכדור  שטח  פני  על  הגומות 
לזרימת  זה מאפשר  מערבולות אוויר שנצמדות לפני הכדור. 
האוויר החלקה לזרום על פני שטח הכדור וכך מקטינות את 
גודל השובל. לכדור עם גומות יש, אם כך, חצי מכוח ההורדה 
פי שניים  ירד במעופו כלפי מטה  של כדור חלק. כדור חלק 

מהר יותר מכדור עם גומות. 

הגומות משפיעות גם על ההרמה. כדור שנמצא בתנועה 
סיבובית יוצר כוח הרמה כמו כנף של מטוס. תנועת הסיבוב 
יוצרת מתחת לכדור לחץ אוויר גבוה יותר מזה שבחלק העליון 
של הכדור. חוסר איזון זה יוצר כוח עילוי. סיבוב הכדור אחראי 
לחצי מיכולת ההתרוממות של הכדור. החצי השני נוצר על ידי 

הגומות שמאפשרות אופטומיזציה של כוח העילוי.

דגם הגומות משפיע על המעוף של הכדור, אך גם מספר 
צריך  הכדור  על  הגומות  ארגון  המעוף.  על  משפיע  הגומות 
להיות הכי סימטרי שאפשר. לרוב הכדורים הנמכרים היום יש 

עובדים עם ג’ימי קונורס
http://arielnet.com/ref/go/2724

ג’ימי קונורס בפעולה
http://arielnet.com/ref/go/4025

ג’ימי קונורס וגדעון אריאל
http://arielnet.com/ref/go/2734

http://arielnet.com/ref/go/2724
http://arielnet.com/ref/go/4025
http://arielnet.com/ref/go/2734
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250-450 גומות, אך יש גם כדורים עם גומות רבות יותר, עד 
 .1000

כך  הגומות  את  לארגן  הכדורים  ליצרני  מאפשר  זה 
וגבוהה  שההתנגדות לסיבוב תהיה נמוכה לאורך ציר מסוים 
לאורך ציר אחר. זה מאפשר מעוף שבו הסיבוב יהיה מקביל 
לקרקע ואנכי לכיוון התנועה. זה מונע מהכדור לנוע במסלול 

מפותל. 

הנתונים  כולל  לנו,  חשוב  מאוד  היה  הזה  המידע 
ההיסטוריים המעניינים. דיברנו עם ווילסון במטרה להבין מהו 
האובייקט האידיאלי שהם מעוניינים בו. ואז קיימנו דיון ביננו 
כדי להגיע למסקנה מהו המחקר הטוב ביותר שאנחנו צריכים 

לעשות כדי להשיג את המידע הדרוש. 

המדדים  השפעות  את  ללמוד  להתחיל  מוכנים  היינו 
השונים של כדור הגולף על המהירות, הסיבוב וזווית החבטה. 
בדרך כלל, כדור הגולף נמצא במגע עם המחבט במשך חצי 
מילי שניה. במשך זמן זה נע ראש המחבט בערך אינץ’ אחד. 
)2.5 ס”מ(. המחקר שלנו התמקד בבחינת תגובת מאפייני 
תמונות  כמה  לראות  צריכים  היינו  זמן.  אותו  במשך  הכדור 
וזווית  סיבוב,  מהירות,  לקבוע  שנוכל  כדי  החבטה  אחרי 
הפגיעה. כמו כן, היינו צריכים לקבוע את דגם התעופה אחרי 

החבטה ולמדוד את המרחק שהכדור עבר. 

לפחות  שונים  כדורים  חמישה  לבחון  הייתה  ההצעה 
ולחבוט בהם באמצעות שני מחבטים שונים לפחות.  בנוסף, 
כשאנחנו  כדור  אותו  של  שונים  וריאנטים  ארבעה  נבחן 
משתמשים באותו מחבט כדי לראות אם יש השפעה על מעוף 

הכדור.

ניתוח פעולותיו של ג’ימי קונורס

מכתה ההערכה מאימו של ג’ימי
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החבטה  עוצמת  של  סטנדריזציה  לעשות  צריכים  היינו 
וכיוונה, כדי ליצור בידוד משתנים.

ווילסון סיפק לנו מכונה שמשתמשים בה בתעשייה למטרה 
זו. האיירון באירון היא מכונה אלקטרו מכנית בה משתמשת 
גולף  וכדורי  מחבטי  לבחון  כדי  לגולף  האמריקאית  האגודה 
ולהשוותם לתקנים. האיירון באירון הוא רובוט ששמו ניתן לו 
על שם שחקן גולף מפורסם, באירון נלסון. בזמנו אמרו עליו 

שתנועת החבטה שלו כל כך מושלמת ועקבית, שרק מכונה 
יכולה להחליף אותו.   

לגמרי  זהה  אפשר להתאים את המכונה שתבצע חבטה 
10,000 פעם בזו אחר זו, כדי למדוד כדורים או מחבטי גולף. 

צורתו של הרובוט הזה לא הייתה דמוית אדם. היא הייתה 
מפעל  של  נע  הסרט  שרואים  הלחמה  למכונות  יותר  דומה 
להרכבת מכוניות. בכלל לא משהו שמזכיר סרטי מדע בדיוני. 

הפרויקט שלנו עם ג’ימי קונורס הופיע ב CBS בתוכנית של מורלי סאפר
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היא הייתה בגובה 4 – 5 פיט, מצוידת בזרוע מתכת שמחקה 
את היד האנושית. היה לה מעין שרוול כדי לחבר אליה את 

המחבט שרוצים לבדוק. 

באחד מהעמודים הקודמים הופיעה תמונה של אזור ניסויי 
הגולף. בתמונה רואים גם האיירון באירון. 

והרבה שבועות של  נתונים  איסוף  ימים של  לאחר כמה 
עיבודם, הגשנו דוח לווילסון. זיהינו כמה פקטורים שמשפיעים 
על מעוף הכדור ועל המרחק שהוא עובר. המידע היה מבוסס 
על הממצאים שלנו ללא הטיה כי ווילסון אישית שמר אצלו 
את הקוד עבור כל כדור. המדענים ואנשי הפיתוח של ווילסון 
היו מאד מרוצים מהתוצאות שסיפקנו להם. אין צורך לומר 

שאנחנו היינו מרוצים מתגובתם.

לאחר מכן פנינו לפרויקטים אחרים. חלקם היו מיועדים 
לקולג’ הטניס של ויק.

לא  הוא  מקום,  בקרבת  שכן  ויק  של  שהקולג’  למרות 

קוטו. השתמשנו בכמה  היה ממש חלק ממרכז המחקר של 

מסלולים משותפים, ומשרדיו של ויק היו בתוך מרכז המחקר 

שלנו. 

הרבה  משך  והוא  התוססת  באישיותו  ייחודי  היה  ויק 

של  מביצועיהם  נתונים  אספנו  שלו.  לקולג’  נלהבים  אנשים 

טובי שחקני הטניס המקצועיים שבאו אליו. ביניהם היו ג’ימי 

קונורס וארתור אש. תפקידנו היה לאסוף נתונים ולנתח את 

החבטות המוצלחות והפחות מוצלחות של ספורטאים אלה. 

היה לנו ענין מיוחד בפרויקט עם ג’ימי קונורס הגדול. הוא 

רבות  פעמים  זכה  הוא  בעולם.   1 מספר  הטניס  שחקן  היה 

 )81.77%( שלו  הניצחונות-הפסדים  ביחסי  סלאם.  בגרנד 

הוא היה שני רק לביורן בורג )82%(. 

EMG איסוף נתוני
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רשימת הישגיו של ג’ימי קונור עוד ארוכה. די אם נזכיר 
שהוא היה הגבר היחידי שהחזיק בתואר שחקן הטניס מספר 

1 במשך 5 שנים ברציפות. 

מתוחכמת  בצורה  בנויים  הטניס  כשמחבטי  אלה,  בימנו 
ג’ימי.  כמו  דינוזאורים  זוכרים  לא  כבר  טכנולוגיה,  ומבוססת 
כל  של  ביותר  הגדולים  הטניס  אחד משחקני  היה  הוא  אבל 

הזמנים. 

לקשיים  לו  שגרמה  ברגל,  בעיה  לו  שהייתה  לנו  נודע 
המבנה  את  להבין  צריכים  היינו  אותה  לפתור  כדי  במשחק. 
המיוחד של כף הרגל שלו. יחד עם זאת צילמנו אותו בפעילות 
על המגרש תוך שימוש בארבע מצלמות מהירות, אחת מהן 
של  הפעילויות  בכל  אותו  צילמנו  מלמעלה.  תלויה  הייתה 
להגיע  ריצה מהירה  וחזית,  יד  גב  כולל חבטות  טניס,  שחקן 
לכדור מרוחק, שינוי פתאומי ומהיר של כיוון, עצירה. ניתחנו 

אחר כך את כל התמונות במעבדה. החלטנו שאם נוכל למדוד 
את הלחץ של הרגל על המשטח ועל הנעל בכל אחד מסוגי 
למבנה  שתתאים  מיוחדת  טניס  נעל  לתכנן  נוכל  הפעילות, 

הרגל ולסגנון המשחק שלו. 

לא  היו  ג’ימי  של  מתנועותיו  שהרבה  הראו  הסרטונים 
במהירות  אחורה  נע  הוא  למשל,  קיצונית.  בצורה  שגרתיות 
כיוונים  שינה  הוא  לרשת.  ביחס  גופו  מצב  של  שינוי  ללא 
לעיתים קרובות וגרר את הבוהן של הרגל בעשותו זאת. הוא 
נמצא בתנועה מתמדת וסובב את הכריות המרכזיות של כף 
והחליקה בתוך הנעל.  יציבה  הרגל. כף הרגל שלו לא הייתה 
הוא נחת לעיתים קרובות על כרית העקב שלו וזו נעה בתוך 
הרגל. מצאנו עוד גורמים שתרמו לחוסר היציבות שלו בתוך 

הנעליים בזמן המשחק.  

כתובית מעל המסמך: מכתב הערכה מאימו של ג’ימי

תאי אימון הטניס הממוחשבים.

ויק בארדן ומרכז הטניס הממוחשב שלו
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שיטת ה APAS  בפעולה
http://arielnet.com/ref/go/1134

עובדים עם ספורטאים בכל הענפים
http://arielnet.com/ref/go/1225

http://arielnet.com/ref/go/1134
http://arielnet.com/ref/go/1225
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מיוחדת שתאים  נעל  תכננו  אלה  ממצאים  על  בהתבסס 
ג’ימי קונורס. הנעל כלל התוכה מעין  ולרגליו של  לתנועותיו 
בית מיוחד להחזקת הבוהן וריפוד ספוגי ומניעת זעזועים. היא 
נבנתה בצורה שתמנע ככל האפשר תנועה של הרגל בתוכה. 

הוספנו גם הגבהה לעקב למנוע לחץ על גיד אכילס. 

הבעיות  את  שתפתור  שקיווינו  הנעל  את  שתכננו  אחרי 
שהיו לו ברגל, התפנינו לנתח את חבטת ההגשה של קונורס. 
המהירות המקסימלית של החבטה שלו הייתה 72 מייל לשעה, 
)116 קמ”ש(, פחות מהמהירות הממוצעת של שחקני טניס 
מקצועיים באותם זמנים. הניתוח הביומכני שלנו הראה שהוא 
יכול להגיע ל 100 מייל לשעה )160 קמ”ש( אם ישפר את 

הטכניקה שלו. 

ההגשה  חבטת  בזמן  הכדור  מהירות  את  להגדיל  כדי 
המלצנו שישפר את יציבות עמידתו על הקרקע בזמן החבטה. 
הוא יכול לעשות זאת על ידי הנמכת נקודת המגע של הכדור 
במחבט בכמה סנטימטרים. במילים אחרות, לא לקפוץ באוויר 
תוך כדי החבטה בכדור, כי כך יש לך פחות יכולת לייצר כוח. 
הייתה  שלנו  המנטרה  האוויר.  כנגד  “לדחוף”  יכול  לא  אתה 
לגרום  מבלי  קנו  סירת  מתוך  בתותח  לירות  יכול  לא  “אתה 
לסירה לשקוע”. קונורס שמע לעצתנו ושיפר את המהירות ל 

90 מייל לשעה )144 קמ”ש(. 

ניתחנו גם את חבטת גב היד שלו. קונור היה שחקן נלהב 
קיבלנו מכתב מלא הערכה  איתו. להפתעתנו  לעבוד  ואהבנו 

לאימו של ג’ימי, שהייתה אף היא מעורבת בעסקי הטניס.

בקוטו.  טניס במרכז המחקר שלנו  ניתחנו מאות שחקני 
בחלק מהמקרים לא יכולנו לנסוע למקום התחרויות וקיבלנו 

סרטים שאחרים צילמו, אותם ניתחנו במעבדה שלנו. 

יחסי  בניתוח אביזרי ספורט. בהמשך  גם  היינו מעורבים 
העבודה שלנו עם חברת ווילסון הכנו עבורם פרויקט שעסק 
במחבטי טניס. אחרי הכל, עם הקרבה לויק ולקולג’ שלו ועם 
הרקע שלנו במוצרי הטניס של ספלדינג ושל יצרנים אחרים, 

נהינו מומחים בתחום זה.

בין  ווילסון.  לחברת  במאמר  סיכמנו  שרכשנו  הידע  את 
היתר ציינו שם:

“טניס זה לא רק כדור, מחבט ושחקן שאפשר להתייחס 
לכל אחד מהם בנפרד. זה סדרה של אינטרקציות בין הכדור 

המחבט  בין  המגרש,  של  השטח  ופני  הכדור  בין  והמחבט, 

והשחקן. מסיבה זו יש הרבה תפיסות שגויות בקשר למשחק 

ולתרומה של כל מרכיב בו.”  

הברכיים  המגרש  על  נעים  השחקנית  או  השחקן  כאשר 

גופם.  ממשקל  חמש  פי  כמעט  סופגים  שלהם  והקרסוליים 

וקרסוליו  ברכיו   – ק”ג(   68( פאונד   150 ששוקל  שחקן 

צריכים לעמוד בעומס של עד.750 פאונד )640 ק”ג( . 

מעבדה לבדיחות
http://arielnet.com/ref/go/1223

http://arielnet.com/ref/go/1223
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נעלי טניס וכן המגרש אמורים להיות מתוכננים כך שתהיה 
להם יכולת לספוג אנרגיה על מנת להגן על השחקנים.

באופן כללי, יש תוצאות טראומטיות מהזעזועים החוזרים 
ונשנים כתוצאה מהריצות והקפיצות במשך משחק טניס. 

   המשך פרק 16

אחד מהמונחים המוכרים בטניס הוא הנקודה המתוקה, או 
SWEET SPOT במחבט. זו נקודה מסוימת בראש המחבט 
ואפשר לחשב את מיקומה באופן מתמטי. היא נמצאת היכן 

שהוא בין מרכז המחבט וצווארו. 

ביצענו סדרה של בדיקות כדי לקבוע את כמות השרירים 
ביד ובזרוע המעורבים בסוגים שונים של חבטות טניס. המטרה 
אלה  שרירים  בין  היחסים  את  ווילסון  לחברת  להציג  הייתה 
ולהבין  המשחק,  כדי  תוך  והזרוע  היד  של  השונים  והפרקים 
את  לשפר  יכלו  הם  למשל,  להם.  לעזור  יכול  זה  מידע  איך 

ידית האחיזה  המחבט או לשנות את החומרים ממנו עשויה 
שלו. לא חשוב מה הם רוצים לשנות, העיקר שהם עושים זאת 

בהתבסס על מידע מדעי, מדיד ואובייקטיבי.    

התמונות המצורפות מציגות כמה אביזרים בהם השתמשנו 
לאיסוף נתוני תגובת השרירים לפגיעת כדור הטניס במחבט. 
נראות  בתמונות   .  )EMG( מיוגרפיה באלקטרו  השתמשנו 
האלקטרודות של הEMG כנקודות קטנות בחלק הקדמי של 
היד וכתגיות לבנות או אדומות על המחבט. אספנו גם נתונים 

     .EMG ביומכניים כדי להשוות תנועת מחבט עם ובלי ה

אחד הפרויקטים שפיתחנו היה לתכנת את המכונה שיורה 
את כדורי הטניס כדי שתחקה את המהירות, הזווית ועוצמת 
אנושי.  טניס  שחקן  ידי  על  נחבט  כאילו  הכדור  של  הסיבוב 
אחרי שאספנו נתונים ממאות חבטות של ג’ימי קונורס, יכולנו 

לקבוע את כל המדדים האלה. לפיהם תכנתנו את המכונה.

כתב עת למדע פופולרי
http://arielnet.com/ref/go/1226

http://arielnet.com/ref/go/1226
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בצילום המצורף אפשר לראות את תאי האימונים סביב 
המרכז. במרכז היו מכונות לירי כדורי טניס, כל מכונה מכוונת 
לתא אחר. בכל תא כזה התאמן שחקן אחר. אפשר היה לכוון 
כל מכונה כך שתירה את הכדורים שלה במהירות ובעוצמה 
“הורג”  והוא  שלך,  השכן  נגד  משחק  שאתה  דמיין  שונות. 
בווידאו  מקליט  דמיין שמישהו  שלו.  היד  גב  בחבטות  אותך 
את משחקך נגד השכן וחבטות גב היד שלו נשמרות במאגר 
ממוחשב אחרי שעשו להן דיגיטציה מהווידיאו. עכשיו אתה 
מקבל תא אימונים כזה והמכונה יורה לך כדורים בדיוק כמו 

מתאמן  אתה  שלך.  מהשכן  הקודם  במשחק  שקיבלת  אלה 
ואפילו לא  נמצא שם  במשחק מול השכן למרות שהוא לא 
השבוע  בסוף  שלו.  החבטות  את  להחזיר  לומד  שאתה  יודע 
הבא אתה משחק שוב נגדו ומפתיע אותו ביכולות שלך להחזיר 

את הכדורים שלו. זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שלנו.

בנוסף, פיתחנו גם “מכונת זמן תגובה” שמודדת את זמן 
התגובה שלך למצבים על המגרש. רוב הקולג’ של ויק בארדן 

היה מופעל על ידי מכונות אינטליגנטיות. 

ד”ר אירוינג דארדיק, ויק בארדן וגדעון אריאל
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ווילסון גם את ההבדלים בין  בדקנו על פי בקשת חברת 
מיתרי מחבט מניילון וממעי. כרגיל, הם היו מרוצים מהתוצאות 

והודו לנו על עבודתנו. 

לנו  והיו  בקליפורניה  החדש  למשכננו  כשעברנו  עכשיו, 
ד”ר  הוותיק  חברי  את  הזמנתי  עליהם,  שעבדנו  פרויקטים 
אירווינג דארדיק למרכז החדש. הוא התלהב מהמקום כשם 
אימונים  מרכז  יהיה  שקוטו  הציע  ואפילו  אני,  שהתלהבתי 
החליט  הוא  הקהילה,  כראש   .USOC ה  עבור  אטרקטיבי 
במרכז  תתקיים  הספורט  רפואת  קהילת  של  הבא  שהמפגש 

המחקר בקוטו. 

שהשפיעו  תחומים  כמה  כללה  הספורט  רפואת  קהילת 
ישירות על הספורטאים האולימפיים והביצועים שלהם. ביניהם 
היו פיסיולוגיה של אימונים, פסיכולוגיה, ביומכניקה ויישומים 

רפואיים שמתייחסים במיוחד לפציעות בספורט. במשך ארבע 
שנים הייתי יושב הראש של מחלקת הביומכניקה.

החלטה נוספת הייתה לייעד את מרכז המחקר קוטו להיות 
אתר אימונים אולימפי. זה היה סידור מושלם כי הוא התאים 
הבינו  לא  אולי  הנדל”ן  מומחי  כאחד.   ולמרכז  לספורטאים 
בביומכניקה וברפואת ספורט, אבל הם הכירו בערך שמתווסף 

 .USOC לנכסים שלהם כתוצאה מהחלטת ה

ב  מוסקבה  באולימפיאדת  חלק  לקחת  זכינו  לא  לצערנו 
1980 מסיבות פוליטיות שלא יכולנו לשלוט בהן. כדי לפצות 
בהכנות  שלנו  והמרץ  ההתלהבות  את  לרכז  החלטנו  כך  על 
שנים  ארבע  לנו  היו   .1984 ב  אנג’לס  לוס  לאולימפיאדת 

להתכונן. 

קהילת הרפואה הספורטיבית האולימפית של ארה”ב, 1980-1984
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בתוספת לפרויקטים שעבדנו עליהם עבור ווילסון, קהילת 
רפואת הספורט ושחקני הטניס של ויק, הייתה לי  עוד משימה.

זה היה הזמן למלא את הבטחתי לפאלמיירי שקוטו דה 
קאזה תהיה האתר בו יתקיימו משחקים אולימפיים. 

הספורט  ענפי  את  לבחור  הייתה  הראשונה  המשימה 
ואני  אן  חשבנו  בהתחלה  שלנו.  לאתר  ביותר  שמתאימים 
והיא לא  על שחייה. לרוע המזל הייתה לנו רק בריכה אחת 
עמדה בתקן האולימפי. לא היו סיכויים לשכנע את המשקיעים 
לבנות בריכות נוספות. האופציה הזאת ירדה. חשבנו גם על 
קליעה למטרה. בקצה העמק היפה שלנו היה מטווח לצלחות 
חרס. )כתבתי עליו בעבר(. היה עלינו לבנות מטווחים נוספים 

ולהשקיע עוד הרבה. גם זה ירד מהפרק. 

לפתע עלה על דעתי שהפנתתלון המודרני יתאים בדיוק.  
ספורט  ענף  הוא  מודרני  חמש  קרב  או  המודרני  )הפנתתלון 
סיף,  שונים:  ענפים  בחמישה  מתחרויות  המורכב  אולימפי 
שחייה ל-200 מטר חופשי, רכיבה על סוסים בסגנון קפיצות 
ראווה ובתור אירוע סיום - ריצת שדה ל-3,200 מטר משולבת 

עם ירי באקדח מ-10 מטר(.

המציאו  שהם  שטענו  אבות  מספר  היו  זה  לספורט 
והוא  בפנתתלון,  להתחרות  היה  נהוג  העתיקה  ביוון  אותו. 
כלל אז ענפים קצת שונים. בכל מקרה, הכישורים הנדרשים 
מספורטאי לעמוד בתחרות זאת זהים לאלה הנדרשים מחייל 
רכוב ורגלי בשדה הקרב. הוא נכנס למשחקים האולימפיים ב 

1912 והמנצח הראשון היה שוודי בשם גוסטה ליליהוק.

במשחקי הקיץ האולימפיים בלוס אנג’לס הוקדש יום נפרד 
לרכיבה.  הקשורים  הענפים  היו  הראשונים  ספורט.  ענף  לכל 
קליעה  ולבסוף  שחייה  כך  אחר  לסיוף.  הוקדש  השני  היום 
באלה  אלא  הספורטאים  כל  התחרו  האחרון  ביום  למטרה. 
בריצה לטווח ארוך. המנצח היה זה שהגיע בזמן הקצר ביותר. 
הזינוק נעשה בהדרגה בגלל המספר הגבוה של המשתתפים, 
ומיקומם בזינוק נקבע על פי הישגיהם בארבעת ענפי הספורט 

הקודמים. 

כזה.   ספורט  לענף  שנחוץ  מה  כל  היה  קאזה  דה  לקוטו 
בפנתתלון  זהב  במדליית  זכתה  לא  מעולם  שארה”ב  למרות 
מודרני, אנחנו יכולים לספק את המקום האידיאלי ואולי אפילו 
נזכה באליפות. הפנתתלון נחשב לענף ספורט תובעני ביותר 

שונים  ספורט  תחומי  כולל  הוא  כי  ופיזית,  מנטלית  מבחינה 
מאד זה מזה: סיוף, רכיבה, שחייה, קליעה וריצה.

הספורט  את  להביא  הדרך  את  למצוא  עלי  היה  עכשיו 
על תחום  הועד שאחראי  למצוא את  צריך  כל  קודם  לקוטו. 
טסתי  ביותר.  הטוב  הוא  שלנו  שהמיקום  אותו  ולשכנע  זה 
לקולורדו ספרינג לפגישה של קהילת רפואת הספורט. למזלי 
ענפי  כמה  ועדים של  ראשי  נפגשו  זמן  ובאותו  מקום  באותו 
ספורט. ביניהם היה גם היו”ר של הפנתתלון, שוודי במוצאו. 

השוודית  קהילה  של  נוספים  נציגים  ועם  אתו  דיברתי 
והסברתי את היתרונות של קוטו כאתר אידיאלי לפנתתלון. 
ביתר  מקום.  באותו  להתקיים  יכולות  התחרויות  חמש  כל 
האתרים היה מרחק של 50 מייל בין מיקום של תחרות אחד 
לשני. אתר כזה מעולם לא היה להם. סיכמנו על תאריך בו הם 

יבואו לבקר ולראות את האתר המוצע.    

בשלב הבא היה עלי ליצור קשרים מתאימים עם הועדה 
שבוחרת את האתרים למשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס. 
של  פגישות  עוד  ספרינג  בקולורדו  מקום  באותו  היו  למזלי 
ועדות אולימפיות. אחת מהן כללה בדיוק את האנשים שרציתי 
)“דיק”( סרג’נט שהיה  ריצ’רד  לפגוש. הוצגתי בפני מיסטר 
אמור לאתר מקומות מתאימים למשחקים האולימפיים. פעם 

מכתב הערכה מהקהילה המארגנת של המשחקים 
האולימפיים בלוס אנג’לס
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נוספת הצגתי את היתרונות של המקום והוא הבטיח שיבוא 
לבקר ולראות אם המקום אכן מתאים כל כך, כפי שאמרתי.  

היה  הפנתתלון  ועדת  עם  סרג’נט  מיסטר  ביקר  בו  היום 
בשבילי יום של פרפרים בבטן. הרגשתי כמו לפני תחרות זריקת 
)“דיק”(  ריצ’רד  עם  לכולם  הכרה  וערכתי  חייכתי  דיסקוס. 
בולטינגהאוס שהיה היו”ר של הנדל”ן  בקוטו. התפקיד שלו 
היה חשוב כתפקידי שלי, כי בסמכותו היה לאשר או לשלול 

כל שינוי שנדרש באחד המבנים באתר בקוטו. 

אותם  הסענו  כל  ראשית  חלק.  באופן  התנהלה  הפגישה 
לכל אחד מאתרי התחרות של ענפי הספורט. בכל מקום נערך 
יום  של  בסופו  בכלל.  אם  הנדרשים,  השינויים  הם  מה  דיון 
זמן קצר אחר כך קיבלנו  נקבע שהמקום שלנו אכן מתאים. 
אישור רשמי שקוטו דה קאזה מתוכנן להיות האתר בו יתבצעו 

תחרויות הפנתתלון במשחקים האולימפיים ב 1984.

כול מי שהיה מעורב התלהב כמובן מההתפתחויות. כל 
תושבי העמק נרתמו למשימת אירוח הספורטאים והמאמנים 

שיבואו למשחקים. 

הייתי מרוצה במיוחד כי הבטחתי לפלמיירי שאביא את 
המשחקים האולימפיים לקוטו, ואכן עמדתי בהבטחתי. קוטו 
הייתה עכשיו על המפה. כמו כן הבאתי לקוטו קבוצת ספורט 

נוספת, את הנבחרת האולימפית של כדורעף נשים.  

ספרינג  לקולורדו  נסעתי  בקוטו,  שהייתי  לפני   ,1977 ב 
עמית  פגשתי  זו  בהזדמנות  במעבדה.  ביומכניקה  למשימת 
נבחרת  של  הראשי  המאמן  שהיה  סלינגר,  אריה  ישראלי, 
הנשים  נבחרת  זמן  באותו  ארה”ב.  של  בכדורעף  הנשים 
בכדורעף  של ארה”ב לא הייתה משהו לכתוב עליו הביתה. 
דורגה  הנבחרת  במיוחד.  נחשב  לא  שלה  המאמן  להיות  גם 

במקום ה 45 בעולם.

אריה היה גבר נאה בגובה ממוצע, עם גוף מסותת ועיניים 
כחולות. הוא נראה כאדם השקוע תמידית במחשבות רבות. 
קצת מעורפל. ככל שהכרתי אותו יותר כך הערכתי יותר את 

רצינותו והתמקדותו בכדורעף.  

היה  ספרינג  קולורדו  של  האימונים  מרכז  ימים,  באותם 
ארבע  זמני,  צבאי  במתקן  שוכנה  הנבחרת  בנייה.  בתהליך 
נשים בחדר. האוכל שסופק על ידי חדר האוכל לא היה מתאים 
למי שעוסק בספורט בצורה אינטנסיבית, וגם לא היה טעים 
במיוחד, כפי שאמרו לי הנשים. בעיה נוספת הייתה הרום מעל 
פני הים, 7000 פיט. )2133 מטר(.  זה היה מקום אידיאלי 

לאימוני ריצה למרחקים ארוכים, אבל לא לאימוני כדורעף. 

את  בהרבה  לשפר  אריה  הצליח  אלא  כשלים  למרות 
היכולות והמיומנות של הנבחרת.

נשים  כדורעף  על  בשיחות  זמן  הרבה  בילינו  ואני  אריה 
זמן  הרבה   זה  לספורט  הקדישו  אחרות  ארצות  בארה”ב. 
שחקניות  כמה  האחרון  ברגע  קיבצו  האמריקאים  ומחשבה. 

שהיו זרות זו לזו ואמרו להן לשחק. התוצאות היו בהתאם.

נבחרת ארה”ב הגיעה חמישית מתוך שש נבחרות. ארבע 
 1972 ב  שמונה.  מתוך  שמינית  הייתה  היא  כך  אחר  שנים 
וב1976 לא הגיעה הנבחרת למינימום הדרוש כדי להשתתף 
והצליח  זה  את  שינה  סלינגר  אריה  האולימפיים.  במשחקים 

לשפר בהרבה את מצב הנבחרת ואת רמת השחקניות. 

שני  כמו  בעברית,  כמובן  ואני.  אריה  ארוכות,  דיברנו 
הוא  שלו.  הפרטית  ההיסטוריה  על  הרבה  למדתי  ישראלים. 
ומשפחתו  הוא  בפולין.  בקרקוב  היהודי  בגטו  ב 1937  נולד 

כפי שהבטחתי הבאתי את המשחקים האולימפיים ב 
1984 לקוטו דה קאזה
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הצליחו להתחמק במשך שנתיים מהנאצים אבל לבסוף נלכדו 
ונשלחו למחנה הריכוז ברגן בלזן. ב1945 הועמס עם אימו 
לקרון רכבת שעשתה את דרכה לאתר ההוצאה להורג. במזל 
השתלטו חיילים אמריקאים על השומרים הנאצים של הרכבת 

בטרם הגיעה למחוז חפצה, וכל האסירים שוחררו. 

מיועד  שהיה  חולים  בבית  להחלמה  נשלחו  ואימו  אריה 
עם  לנסוע  כדי  דיו  ובריא  צעיר  היה  הוא  מלחמה.  לשבויי 
ימים. המקום  ישראל באותם  כפי שנקראה  דודו לפלסטינה, 
הראשון בו נקלטו היה קיבוץ. הוא סיפר לי סיפורים מצחיקים 
על אותה תקופה. הוא היה יוצא בגניבה כל לילה מחוץ לקיבוץ 

אריה סלינגר עם שתי שחקניות כדורעף מנבחרתו
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על ידי חיתוך פתח בגדר, וכולם היו מחפשים אותו למחרת. 
עד שדודו הראה לו ששער הקיבוץ לא נעול ואם הוא רוצה 
הוא יכול לצאת משם בחופשיות, מתי שהוא רק רוצה. ילד 
שנולד בגיטו וגדל כל חייו במנוסה או במחנה ריכוז – לגביו 
כל גדר נועדה לכלוא אותו. הוא לא יכול לדמיין שתפקיד הגדר 
היה לשמור על הפרות והכבשים שלא יברחו. התחננו לפניו 
שיפסיק לחתוך גדרות כי הכבשים בורחות וזה אחר כך סיפור 
לאסוף אותן בחזרה. המושג  חופש היה זר למי שחי כל חייו 

בבריחה ובפחד.

לקח לו זמן להתרגל לחיים בישראל. הוא למד שארץ זו 
לאחר  ובביטחון.  בחירות  חיים  ליהודים  לאפשר  כדי  נבנתה 
הילדות שחווה זה לא היה פשוט להתאים את עצמו לתפיסת 

עולם חדשה. 

גם  לישראל.  אליו  היא הצטרפה  החלימה  לאחר שאימו 
היא התרגלה לחיים החדשים וחיה עוד שנים ארוכת בארץ. 
אריה מאד העריך אותה על התקופה בה הצליחה להעניק לו 

משהו שהיה הכי דומה לילדות בשנים האיומות במחנה. 

יתר קורות חייו היו דומות למדי לאלה של צעירים רבים 
בארץ באותה תקופה. הוא למד בתיכון והתגייס לצבא. לאחר 
שחרורו התחרה כאצן, קופץ למרחק ושחקן כדורעף בנבחרת 
ב  לאמריקה  שעבר  לפני  בארץ  מאמן  היה  הוא  ישראל.  
דוקטור  תואר  וקיבל  אילינוי  של  באוניברסיטה  למד   .1969

נבחרת  כמאמן  התמנה  מכן  לאחר  מאמץ.  של  בפיסיולוגיה 
הנשים האמריקאיות בכדורעף. 

לדבריו, “נבחרות הנשים בכדורעף של קוריאה, סין, קובה, 
רוסיה ופרו מתאמנות שש שעות היום, שישה או שבעה ימים 
ולנצח אותן אנחנו  רוצים להתחרות בהן  בשבוע. אם אנחנו 

צריכים לעשות כמוהן”. 

רב.  זמן  עוד  בראשי  להדהד  המשיכו  אריה  של  דבריו 
כאשר חתמנו על החוזה עם קוטו דה קאזה הבנתי שזה יכול 
להיות מקום אידיאלי לנבחרת הכדורעף של ארה”ב. לפעמים 
חלומות מתגשמים. אריה ונשות הנבחרת יכולים לגור קרוב 
אימונים  מתקני  לרשותם  ויעמדו  מתאמנים,  הם  בו  למקום 
במקביל  יכול  אני  שלהן.  המשחק  ויכולות  הכושר  לשיפור 
נוכל  ביומכנית.  בצורה  שלהן  והביצועים  התנועה  את  לנתח 
לעזור להן לשכלל את הטכניקה שלהן. זה הולך להיות הפתרון 

האידיאלי לכולם. 

שכנעתי את אריה שיבוא איתי לראות את המקום. טסנו 
לקוטו וכפי שחשבתי, הוא התלהב ולא האמין למראה עיניו. 
“זה המקום שיוכל להביא לך מדליית זהב”, אמרתי לו.  “זו 

הארץ המובטחת לספורטאים!” אמר אריה ועיניו אורו.

כמה  עוד  היו  נעשתה.  שהעסקה  בליבי  וידעתי  חייכתי 
משהו  לא  זה  אבל  לעשות  היה  שצריך  פורמליים  סידורים 

בעייתי במיוחד. 

אריה שאל את שאלת 46 מיליון הדולר, מהיכן יגיע הכסף 
למעבר ולחיים בקוטו. אמרתי לו לכתוב רשימה של בקשות 
לד”ר  אותו  ולמען  ארה”ב,  של  הספורט  רפואת  לקהילת 

דארדיק, יו”ר הקהילה. אני כבר אמצא את הכסף.

מגורים  וכללה  הגיונית  הייתה  אריה  של  הרשימה 
ותקציב  ציוד  מזון,  המאמנים,  ולצוות  הנבחרת  לשחקניות 
לנסיעות לתחרויות בין לאומיות. הוא רצה להשתמש בתוכנית 
ניתוח התנועה שלנו עבור השחקניות של הנבחרת וכן עבור 
שחקניות של נבחרות אחרות. זה יהיה הנשק הסודי שיאפשר 

לנבחרת האמריקאית לדעת יותר על הנבחרות המתחרות. 

לקחתי את הרשימה לד”ר דארדיק ועברנו על הפרטים. 
לו  ולהסביר  מילר  קולונל  עם  להיפגש  אחד  כאיש  החלטנו 
את היתרונות של המקום החדש, וכן את חוסר הסיכויים של 
הנבחרת להצליח אם תישאר במקום האימונים הנוכחי שלה, 

מאמן נבחרת כדורעף הנשים האולימפית 
של ארה”ב

http://arielnet.com/ref/go/4024

http://arielnet.com/ref/go/4024
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בקולורדו ספרינג. למזלנו הסכים קולונל מילר לצעד זה ואף 
התלהב מהתוכנית שלנו.

זמן  באותן  מרעיונות.  התפוצץ  ראשי  לומר,  צורך  אין 
מיזונו שהתרכז בפדי  ביומכניים עבור תאגיד  ניתוחים  ערכנו 
הגנה ונעליים לסוגי ספורט שונים. סיימנו בדיוק את הפרויקט 

והיה עלי לטוס ליפן על מנת להציג בפניהם את התוצאות.  

להיפגש  כדי  זמן  באותו  ליפן  לטוס  צריך  היה  אריה  גם 
היפנית  הנשים  בנבחרת  מעורבותו  בגלל  מיזונו  מיסטר  עם 
שנות  מראשית  החל  זה  בתחום  חזקה  הייתה  יפן  בכדורעף. 
ה60. הגישה של היפנים לבניית נבחרת ספורט הייתה מדויקת 
או  מצלמות  מכוניות,  בבניית  מגישתם  פחות  לא  ומושקעת 

מחשבים. הם היו מוכנים לעבוד קשה כדי להגיע לשלמות.

אחרי  עקבו  הם  שלנו.  המר  האויב  הייתה  יפן  נבחרת 
החוזקות והחולשות של השחקניות בנבחרת שלנו, וחרשו את 
בתי הספר התיכונים שלהם בחיפוש אחר שחקניות מוכשרות 

מתאימות. אריה התייחס אליהם בשילוב של כעס והערצה. 

כסף.  לעשות  אוהבים  גם  “היפנים  לו,  הזכרתי  “אבל” 
מה יקרה אם תציע למיסטר מיזונו שהשחקניות שלנו ילבשו 
חולצות וינעלו נעליים עם כתובות של הפירמה שלו כאשר הן 

עולות על המגרש, גם במשחקים האולימפיים?”    

בפגישתו ביפן עם מיסטר מיזונו הציע לו אריה את הרעיון 
האמריקאיות  הנשים  בנבחרת  לתמוך  הסכים  מיזונו  הזה. 
יעלו על המגרש עם חולצות מתוצרת  ודרש שהן  בכדורעף, 

בית החרושת שלו, שנושאות את הלוגו של חברתו. 

נבחרת כדורעף הנשים האולימפית מתאמנת בקוטו דה קאזה
http://arielnet.com/ref/go/1228
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כספית  תתמוך  זרה  שחברה  נורמלי  היה  לא  זה  לדעתי 
בספורט  אחרת.  מדינה  של  לאומית  ספורט  בנבחרת 
המקצועני, לכל קבוצה יש הרבה תומכים פיננסים. השחקנים 
החובבני,  בספורט  הזה.  מהקשר  הרבה  מרוויחים  והפירמות 
כולל האולימפי, יש מעט תומכים וקצת עזרה פיננסית מגופים 
אולימפיים. כל זה עתיד להשתנות, אך זה היה המצב ב 1979. 

נבחרת  במעבר  כספית  יתמכו  שמיזונו  היה  הרעיון 
וימשיכו  הכדורעף מקולורדו ספרינג למרכז הספורט בקוטו, 
כמו  בביתה החדש.  נמצאת  היא  גם כאשר  בנבחרת  לתמוך 
כן הם יתמכו בנבחרת באולימפיאדות מוסקבה ולוס אנג’לס. 
בתמורה תלבשנה השחקניות בגדים ונעליים מתוצרת מיזונו, 
הן  הלבוש.   פרטי  כל  על  יופיע  הזאת  הפירמה  של  והלוגו 
את  יפר  לא  זה  אם  באולימפיאדות,  גם  זה  בלבוש  תופענה 

הכללים האולימפיים.

הנבחרת  את  והעביר  אוטובוס  אריה  שכר  מכן  לאחר 
הצעד  על  ספרינגס  קולורדו  מאנשי  ביקורות  ספגתי  לקוטו. 
הזה, אבל הייתה לי תשובה מוכנה: “אתם רוצים מדליית זהב 
בכדורעף נשים או לא? הדרך היחידה להשיג את זה היא על 

ידי אימונים בקוטו דה קאזה!”

בסוף נרגעו הרוחות. הנבחרת קבעה את משכנה בקוטו 
למשך 8 שנים אחר כך. 

בין  במסעות  הנבחרת  הייתה  בשנה  חודשים  חמישה 
אירופה, אסיה, דרום אמריקה ובתוך תחומי ארה”ב. כאשר 
ימים  שישה  ביום,  שעות   8 התאמנו  הן  בנסיעות,  היו  לא 

בשבוע, באופן אינטנסיבי. 

משכורת.  קיבלו  לא  הן  “חובבות”,  היו  והנשים  מאחר 
מינימליות  הוצאות  לכסות  היו  שאמורים  כיס  דמי  להן  היה 
)למען  טווח.  ושיחות טלפון ארוכות  קוסמטיקה,  ביגוד,  כמו 
מארץ  ושיחות  אז,  היה  לא  נייד  טלפון  הצעירים:  הקוראים 
לארץ היו יקרות במיוחד. כמובן שאף אחד עוד לא חלם שפעם 

יהיו ווטסאפ או שיחות טלפון בוידיאו(. 

אף אחת בנבחרת לא שיחקה עבור כסף. אני מניח שזו 
לא היה מפתיע שרוב האמריקאים לא ידעו שיש בכלל נבחרת 
כדורעף נשים, כך שאף אחת גם לא ציפתה לזכות בתהילה. 
עבור  זהב  במדליית  לזכות  אחת:  למטרה  רק  כאן  היו  כולן 

ארה”ב באולימפיאדה. 

וכולם נשאו עיניים לזכות במדליית זהב במשחקים  כולן 
האכזבה  הייתה  רבה  מה   .1980 ב  במוסקבה  האולימפיים 
האולימפיים.  המשחקים  את  להחרים  ארה”ב  כשהחליטה 
אין צורך לומר שאריה וכל הנבחרת התנגדו נמרצות לחרם. 
במוסקבה,  האולימפיים  המשחקים  על  הזמן  כל  חלמו  הם 
ידה  בהישג  כזאת שהמדליה  לרמה  בטוחים שהגיעו  היו  הם 

כתב העת של הכדורעף
http://arielnet.com/ref/go/1227

ספורט העתיד עם הספורטאיות הגדולות
http://arielnet.com/ref/go/4026

http://arielnet.com/ref/go/1227
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של הנבחרת. וזאת לאחר שבשנים הקודמות נבחרת ארה”ב 
למשחקים  להיכנס  כדי  מספקת  לרמה  אפילו  הגיעה  לא 
על  לחלום  להתחיל  אלא  להם  נותר  לא  האולימפיים. 

אולימפיאדת 1984. 

הממוחשבים  האימונים  במכשירי  התאמנה  הנבחרת  כל 
השיפור  שנים.   8 אותן  במשך  בקוטו  היו  בו  יום  בכל  שלי 
הממוצע בניתור לגובה היה 6 אינץ’. היו גם כאלו ששיפרו ב 
ויכולת  8 אינץ’. לכל חברת נבחרת הייתה גישה למכשירים 

לשמור את הנתונים שלה במטרה לשפר ביצועים. 

ביומכניים  ניתוחים  לעשות  איך  גם  למדו  השחקניות 
בעצמן. לאור התוצאות יכולנו לדון עם אריה בדרכים לשפר 

את עבודת הצוות של הנבחרת. 

הצוות שלי ואני נסענו עם הנבחרת של אריה סביב העולם 
ואספנו נתונים מכל נבחרת. ישבנו במקומות אסטרטגים סביב 
המגרשים וצילמנו את המשחקים. צילמנו משחקים ברוסיה, 
קובה, ברזיל, יפן, סין ועוד. את הנתונים ניתחנו אחר כך לפי 
שתי קטגוריות: ניתוח ביומכני של שחקנית בודדת ותנועה של 

נבחרת שחקניות במצבי משחק שונים.

קיבלה  אחת  וכל  משבצות,   36 ל  המגרש  את  חילקנו 
מספר. יש תמונה שמדגימה זאת באחד העמודים הבאים. 

התוכנה שלנו חישבה מה תעשה הנבחרת היריבה בתנאים 
שונים. במשחק הכדורעף אין זמן לחכות שהכדור יגיע למגרש 
שלך, אלא עליך לחזות לאן הוא עתיד לעוף. מהרגע שהכדור 
נזרק על ידי היריב עד שהוא מגיע לשטח שלך עוברות 0.2 
פועלת.  היא  ואיך  מתארגנת  נבחרת  כל  איך  למדנו  שניות. 
כל  כנגד  נפרדת  אסטרטגיה  בנינו  משחקים.  מאות  ניתחנו 

נבחרת. 

יש  שמולכם  השחקן  מאחורי  בו  פוקר  משחק  דמיינו 
הייתה  זו  שלו.  הקלפים  את  לראות  יכולים  ואתם  מראה, 
היכולת המיוחדת שלנו. אספנו נתונים כאלה במשך 4 שנים 

לפני 1980. אחר כך המשכנו לעשות זאת 4 שנים נוספות. 

בדרך זו ידענו לשפר את היכולות של השחקנית הבודדת 
והקבוצה עד למקסימום. 

מול  ב”סימולציה”  לשחק  שיטה  לנו  הייתה  כן  כמו 
עליהם  והקרנו  האולם  באמצע  סדינים  תלינו  יריבה.  קבוצה 
כנגד  שיחקו  שלנו  השחקניות  אמיתי.  במשחק  שצולם  וידיו 
המתחרות שעל המסך. אריה כיוון לפעמים את ההקרנה כך 
במציאות.  מאשר  יותר  מהר  ינועו  המצולמות  שהשחקניות 
כאשר השחקניות שלנו נפגשו לבסוף עם הקבוצה האמיתית 

הריכוז האינטנסיבי על פניה של ריטה קרוקט
http://arielnet.com/ref/go/1230
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היריבות  השחקניות  איטיות  כמה  התפלאו  הן  המגרש,  על 
היום. 

כך דורגה נבחרת הנשים בכדורעף של ארה”ב בין הטובות 
ביותר. ב1977 היא הייתה במקום ה45. ב1980 היא הייתה 
מוכנה כבר לזכות במדליית זהב באולימפיאדת מוסקבה, אבל 
אנג’לס  לוס  באולימפיאדת  רק  התחרתה  היא  החרם  בגלל 

ב1984.  

הנבחרת הייתה מוכנה אחרי שנים של אימונים מסורים 
וקשים, של השקעה ואימון במכונות אימון ממוחשבות. 

מוכנות  להיות  אותן  הביאו  אריה  של  האימון  יכולות 
להתחרות כנגד כל נבחרת בעולם. מרכיבים אלה עזרו לארה”ב 

לזכות במדליית ארד בפרו ב 1982.

לטובה  הסינית  הנבחרת  נחשבה   1984 באולימפיאדת 
ביותר. 

דרום  פרו,  יפן,  נבחרות  התחרו  בראשון  בתים.  שני  היו 
גרמניה  מערב  סין,  ארה”ב,  התחרו  בשני  וקנדה.  קוריאה 
את  החרימו  בריה”מ,  כולל  המזרחי,  הגוש  מדינות  וברזיל. 

המשחקים מסיבות מובנות. 

מודדות נתונים קרדיו-וסקולריים וצריכת חמצןמתאמנות במתקנים הממוחשבים
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לנבחרת ארה”ב היו כמה נקודות חולשה לעומת הסיניות. 
למשל, בנבחרת סין היו כל השחקניות באותו גובה. 

היה לזה יתרון גדול מבחינת יכולתה של הרכזת הסינית 
הייתה  שלנו  שהרכזת  בעוד  אחת,  לכל  הכדור  את  להעביר 
יכולנו להתגבר על  צריכה להתחשב בגובהן של השחקניות. 

בעיה זו על ידי אסטרטגיה קבוצתית ממוחשבת. 

במשחק מוקדם מול הסיניות נצחה נבחרת ארה”ב 3:1. 
זה נתן לשחקניות שלנו תקווה לנצח אותן גם אם נגיע למשחק 
הגמר המכריע נגדן. אבל עדיף לא להיתפס לאופטימיות יתר. 

ולבסוף  היריבות שלהן,  וסין הביסו את  נבחרות ארה”ב 
זהב,  מדליית  תקבל  המנצחת  הגמר.  בשלב  זו  מול  זו  ניצבו 
הסיני  המאמן  הבין  מזלנו  לרוע  כסף.  מדליית  והמפסידה 
את  לשנות  קבוצתו  את  להנחות  והחליט  שלנו,  השיטה  את 
מזה  שונה  באופן  שיחקו  הן  שלה.  הרגילה  האסטרטגיה 
הסיניות  לקראתו.  והתאמנו  ציפו  האמריקאיות  שהשחקניות 
ניצחו והאמריקאיות המאוכזבות הסתפקו במדליית כסף. הן 

לא הגיעו לפסגה אבל גם הישג זה היה מכובד מאד. 

הטניס  שחקני  הכדורעף,  נבחרת  עם  עבודתנו  מלבד 
עת  בכתבי  מאמרים  גם  פרסמנו  ווילסון,  של  והפרויקטים 

ריטה קרוקט בתחרות
http://arielnet.com/ref/go/5005

דוגמה של תנועה קבוצתיתדיאגרמה של אסטרטגיה קבוצתית בכדורעף
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מהפרסומים  חלק  בטלוויזיה.  כיסוי  לנו  והיה  מקצועיים 
מופיעים בעמודים אלה. 

כתב עת נוסף שפרסמנו בו היה כתב עת לגולף. התרכזנו 
ב”חבטה מושלמת”, וטענו שאין טכניקה של חבטה

או תנופה שמתאימה לכל שחקן. 

 :Putter שנקרא  במחבט  עסק  שלנו  המחקרים  אחד 
הגרין  על  בעיקר  משתמשים  בו  שטוחים  פנים  בעל  מחבט 

)משטח הדשא( על מנת לגלגל את הכדור לכיוון הגומה.   

הוא  האחד  עיקריים:  כישורים  שני  דורש  הגולף  משחק 
דיוק על מנת להכניס את  והשני הוא  ומהירות,  כוח, תנופה 

הכדור לגומה קטנה. 

הנוירו  במערכת  שליטה  דורש  גבוהה  ברמה  ביצוע 
זה לא חשוב כמה חזקים השרירים או כמה טוב  וסקולרית. 
הוא חילוף החומרים של השחקן, הגורם החשוב ביותר הוא 

השליטה. המוח ושליטתו בגוף הם שקובעים.

מה שקובע את היכולת לשלוט הוא מספר יחידות העצבים 
המוטורים לכל סיב של שריר. ככל שיש יותר עצבים כך יש 
ששולטים  השרירים  של  במקרה  כמו  לתמרן,  יכולת  יותר 
בתנועת העין. כאשר מעורבים פחות יחידות עצבים מוטוריים 
הליכה. הסיב  כמו במקרה של  פחות,  היא מעודנת  בפעולה 
מלאה.  בסינכרוניזציה  פועל  לפעול,  לשריר  שגורם  הבודד, 
אופטימלית   תנועה  ליצור  כדי  ביותר  חשובה  סינכרוניזציה 
את  שיוצר  מי  חבטה.  כמו  בפעולה  למשל  כמו  מתואמת 

נבחרת הנשים של ארה”ב בכדורעף מתאמנת בקוטו דה קאזה במשך 6 שנים
http://arielnet.com/ref/go/4027

http://arielnet.com/ref/go/4027
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הפעולה הסימולטנית של כל השרירים היא מערכת העצבים 
המרכזית ששולחת אותות לסיבי השרירים. 

מה אם כן, הן הדרישות האלמנטריות לתנועה?  קודם כל 
שגורמת  )סיגנלים(  אותות  מערכת  היא  שני  גורם  שרירים. 
מגיעות  לשרירים  הוראות  מסוים.  בסדר  לפעול  לשרירים 

ממערכת העצבים. 

הגוף  להביא את  יכול  בחלק מפעולות הספורט, האימון 
זורקי הדיסקוס,  לפעול באופן אוטומטי. זה מה שקורה אצל 
הודפי כדור הברזל או מיידי הפטיש. ספורטאים אלה יכולים 
לאמן את מערכת העצבים שלהם להתגייס תמיד לביצוע אותה 
משימה. זה לא המקרה עם שחקני הגולף. כל הנפה וחבטה 
חייבות להיות מתואמות במדויק עם מקומו של הכדור, מצב 

המגרש, מהירות וכיוון הרוח והמרחק אל הגומה. היכן שהוא 
דגם של תנועה המתאים לדרישות  נמצא  במערכת העצבים 
הקואורדינציה של השרירים כדי לייצר את החבטה הנכונה. 
אבל שליטה אופטימלית בתנועה מקצועית, כמו במקרה של 
הכנסת הכדור לגומה, מושגת על ידי תוכנית מוטורית גבוהה 
יותר שבה מעורבת מערכת העצבים המרכזית ויש בה התאמה 

מודעת לתנאים הסובבים. 

בהסתמך על המחקרים שלנו, החלטנו לבדוק את ההשערה 
אם הפחתת מספר הפרקים בגוף המעורבים בתנועת השחקן 
כשהוא מכוון את הכדור לגומה תגרום לדיוק רב יותר. בהתאם 
מספר  בה  לפעולה  שיתאים  גולף  מחבט  לתכנן  עזרנו  לכך 

הפרקים המעורבים יהיה מינימלי. 

New Scientist Magazine  פרסומים שהופיעו ב
http://arielnet.com/ref/go/1231

http://arielnet.com/ref/go/1231
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APAS מאק וויקינס, אל פוארבך ודויד לאוט מתאמנים על מערכת לוחות 3 הכוחות ומערכת
http://arielnet.com/ref/go/2727

בן בלאוקנט, שיאן עולמי
http://arielnet.com/ref/go/2728

בראיין אולדפילד, שיאן עולמי
http://arielnet.com/ref/go/2729

http://arielnet.com/ref/go/2727
http://arielnet.com/ref/go/2728
http://arielnet.com/ref/go/2729
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השחקן  שלנו  במחבט  שימוש  ידי  שעל  היה  נוסף  יתרון 
ולא קצת הצידה, כמו שנהוג היה  עומד כשפניו אל הגומה, 

בשיטה המסורתית.

טניס  שחקני  השתמשו  הקסם”,  “מחבט  זו,  בהמצאה 
רבים. זה לקח להם קצת זמן ואימון כדי להתרגל אליו, אבל 

אחרי ששלטו במחבט שיפרו כולם את הישגיהם.   

לאחר הפרויקט של מחבט הקסם לא נחנו לרגע. החיים 
כל  יחד עם  ימים.  מנוח באותם  כיפיים אבל חסרי  היו  שלנו 
הפרויקטים שבהם היינו עסוקים עד מעל לראשינו ניסיתי גם 
להגיע לכמה שיותר תוכניות טלוויזיה.  אחת הראשונות שבהן 
הייתה זו של דויד לטרמן, הקומיקאי. הוא הפתיע אותי מיד על 
ההתחלה כשסיפר שהוא אוהב לשחק מטקות. הוא רצה לדעת 
אם אני יכול לנתח גם את התנועות של משחק זה. הוא שאל 
לנצח  מצליחה  בתחום,  האלופות  הילטון, אחת  הילארי  איך 
אותו פעם אחר פעם. לדבריו הוא היה חזק ומהיר ממנה, אבל 

דויד לאוט, ספורטאי אולימפי
http://arielnet.com/ref/go/2730

יורי סדיך, מיידה פטיש, ונטליה 
ליסובסקיה, הודפת כדור ברזל

http://arielnet.com/ref/go/2731

רוס הודג’ס
http://arielnet.com/ref/go/2732

http://arielnet.com/ref/go/2730
http://arielnet.com/ref/go/2731
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היא הצליחה תמיד לנצח עם תנועות קטנות וחבטות חלשות. 
איך זה יכול להיות?

)בארה”ב משחקים מטקות בתוך מגרש סגור עם קירות 
לרוב  טניס.  לכדורי  דומים  הכדורים  באמצע.  ורשת  בצדדים 
משחקים שני זוגות שחקנים זה מול זה. זה לא כל כך דומה 

למטקות שאנחנו מכירים מחוף הים אצלנו. המתרגם(.

אתה  שבו  למגרש  שלנו  הציוד  כל  את  “נביא  אמרתי, 
משחק מול הילארי, נסריט אתכם ונבצע ניתוח של התנועות, 

ואז נוכל לענות על השאלה שלך”.

הדרוש.  והציוד  המצלמות  עם  יורק  לניו  נסענו  ואני  אן 
מול  שיחקו  והילארי  כשדויד  נתונים  אספנו  יומיים  במשך 
המצלמות. כפי שדויד חזה, כל המשחקים הסתיימו בניצחונה 

של הילארי. 

לאן  שלנו.  הרגיל  בהליך  שאספנו  הנתונים  את  ניתחנו 
כל  על  מצלמות  שתי  היו  כי  דיגיטציה  עבודת  הרבה  הייתה 

ומהיר  יותר  חזק  היה  באמת  שדויד  הראו  התוצאות  חבטה. 
יותר, אבל הילארי הייתה מהירה יותר ביכולתה לצפות להיכן 
יגיע הכדור של דויד אחרי שזה חבט בו. דויד חיכה עד שהכדור 
יוטח בקיר בטרם הגיב. מבחינתו של דויד זה אומר שהיה זמן 
השהייה בתגובתו לכדור. הילארי עמדה כבר במקום הנכון כדי 

לענות לכדור של דויד בטרם זה נגע בקיר.  

לה  היה  שאולי  או  מתמשך  ניסיון  של  תוצאה  היה  זה 
כישרון טבעי. בכל מקרה – זה הספיק כדי להביס אותו פעם 

אחר פעם. 

לאחר שהשלמנו את המחקר יצרנו קשר עם הצוות של 
דויד  של  לתוכנית  הוזמנתי  כך  אחר  קצר  זמן  לטרמן.  דויד 

לטרמן עם הילארי ודויד. 

שחקן  כיצד  מראות  שלנו  שהתוצאות  להסביר  יכולתי 
של  יישום  וחזק.  מהיר  מתחרה  על  לגבור  יכול  ואיטי  חלש 
אסטרטגיה נכונה מאפשר לשחקן להתגבר על חולשה פיזית 

הספורטאים האולימפיים במרכז המחקר שלנו בקוטו
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הדגימה  הילארי  זו  בדרך  וכישרון.  בטכניקה  שימוש  ידי  על 
כיצד ניבוי תנועת הכדור מאפשר לה להחזיר כדורים ביעילות. 
דויד היה ללא ספק זריז יותר אבל חיכה לראות היכן הכדור 

יפגע וזה כמובן היה בעוכריו. 

מעורבים  היו  בו  משחק  הראה  שהוצג  הסרטונים  אחד 
שני השחקנים. המלצנו לדויד להתרכז באסטרטגיה שתשפר 
את משחקו. בכל מקרה, זה דורש שעות של תרגול. הילארי, 
כמקצוענית, יכולה לשפר את כישוריה  הספורטיביים ותמיד 
תמצא דרכים חדשות לשפר את משחקה. השינויים שעליה 

לעשות הם מזעריים.

קיבלנו  הילטון,  והילארי  דויד לטרמן  עם  לאחר העבודה 
בקוטו.  שלנו  במרכז  ביומכניים  ניתוחים  אלפי  לבצע  בקשות 

היינו מעורבים בהרבה פעילויות אולימפיות. 

אז הגיעה אלינו  WGBH, תחנת טלוויזיה בבוסטון. הם 
ביקשו שנעשה סדרה על ספורטאים שונים והספורט שלהם. 
התוכנית נקראה ספורט העתיד וכללה 13 פרקים. ויק בארדן 
הספורטאים  את  והצגנו  והמראיינים,  המארחים  היינו  ואני 
ואת הניתוח הביומכני של הספורט שלהם. רשימה חלקית של 

הספורטאים שהופיעו אצלנו:

במרתון 	  זהב   במדליית  שזכה  שורטר,  פרנק 
באולימפיאדה ב 1972

כידון 	  בהטלת  ארד  במדליית  שזכתה  שמידט,  קייט 
באולימפיאדות של 1972 ו 1976

דיאגו 	  סן  בנבחרת  פוטבול  שחקן  בנירשקה,  רולף 
)1978-1986(

זהב 	  במדליות  שזכה  דיסקוס  זורק  אוארטר,  אל 
באולימפיאדות של 1956, 1960, 1964, ו 1968

האל קונולי, שזכה במדליית זהב בהדיפת כדור ברזל 	 
באולימפיאדת 1956

מטר 	   400 בריצת  זהב  במדליות  שזכה  מוזס,  אדוין 
משוכות באולימפיאדות 1976, ו 1984

סקוט טינלי, שזכה במדליית זהב ב1982 בטריאתלון 	 
ובאיש הברזל ב 1985

בקפיצה 	   1986 ב  זהב  במדליית  שזכה  סיגרן,  בוב 
במוט

פרנקו קולומבו, שהיה מיסטר אולימפיה ב 1976 וב 	 
1981

פעמים 	  שמונה   70 ה  בשנות  שזכתה  שפירו,  שרון 
בתואר המתעמלת הלאומית של ארה”ב

ניתוח פעולת חבטת הגולף של ג’ראלד 
פורד, נשיא ארה”ב

http://arielnet.com/ref/go/1235

Science Digest כתב העת
http://arielnet.com/ref/go/1234
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באליפות 	  שזכה  כבד  במשקל  מתאגרף  נורטון,  קן 
העולם ב 1977 ו 1978.

העבודה על פרקי הסדרה ספורט העתיד היה אחד הדברים 
שלי.   הקריירה  בכל  שעשיתי  ביותר  והמהנים  המלהיבים 
פגשתי הרבה מגיבורי הילדות שלי, כמה מגדולי הספורטאים 
שאי פעם היו, אנשים בעלי כישרון ספורטיבי דמיוני. אלה היו 

זמנים של כיף והשראה.

שנים  הזאת.  התוכנית  את  יצרנו  מאז  רבות  שנים  עברו 
שבהן נסעתי בעולם, הרצתי בכנסים וביקרתי באוניברסיטאות. 
לעיתים קרובות שמעתי בלכתי ברחוב את מנגינת הפתיחה של 
“ספורט העתיד”. תמיד חשתי גאווה על היותה של התוכנית 

כל כך אוניברסלית.  

בדרום  בסיאול  התחילה  בטלוויזיה  שלי  הבאה  ההופעה 
מחקר  ממצאי  להציג  כדי  לשם  הגעתי   .1988 ב  קוריאה 
בכנס האולימפי המדעי הבינלאומי. ליווה אותי חבר יקר בשם 
ג’ורג’ דאלס. דאלס ואנוכי תכננו לצלם כמה שיותר תחרויות 

אתלטיקה במהלך האולימפיאדה. 

מתקופת  ותיק  חבר  לפגוש  שמחתי  בסיאול  היותי  בזמן 
אמהרסט, מיסטר טום ברקוב מה NBC. שוחחנו ביננו, והוא 
סיפר לי בין היתר על תוכנית ב NBC שהוא לקח בה חלק 
חשוב, שנקראה, “ספורטאים שחורים: עובדות ובדיות”. דיברנו 
על הנושא ועל הרגישות הרבה שהוא מעורר באמריקה. טום 
רצה שהתוכנית תהיה אובייקטיבית ומבוססת ככל האפשר על 
עובדות מדעיות. הוא היה נחוש להציג עובדות ולא מיתוסים 

צורות תלת ממדיות שנוצרות על ידי ניתוח ביומכני
http://arielnet.com/ref/go/1236

תמונות מתוכנית הטלוויזיה של דויד לטרמן עם גדעון, דויד לטרמן והילארי הילטון
http://arielnet.com/ref/go/1237

http://arielnet.com/ref/go/1236
http://arielnet.com/ref/go/1237
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או דעות מוטות, והיה בטוח שהתוכנית הולכת להיות מעניינת 
ובעל ערך.  

לערוך  איך  לדון  כדי  פעמים  כמה  נפגשנו  ואני  טום 
מבחן אוביקטיבי כדי להשוות ספורטאים מתוך האוכלוסייה 
של  הטכניקות  לגבי  טום  את  עדכנתי  תספק.   NBC ש 

ערכנו  כי  הביומכניים  הניתוחים  הכיר את  הוא  הביומכניקה. 
והצגנו את התוצאות  רוג’רס ב 1976,  ולביל  לו  כזה  ניתוח 
בתוכנית “TODAY” שהוא הנחה. כאן בסיאול, בערך 12 
החדשה  התוכנית  את   בפניו  להציג  יכולתי  כך,  אחר  שנים 

והמתוחכמת בהרבה שלנו. 

סיוף, אצנות, הטלת כידון ורולף בנירשקה, שחקן פוטבול בקבוצת סן דיאגו
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הממדית  התלת  המצגת  את  לו  להראות  גם  יכולתי 
שפיתחנו. 

הסברתי לטום שכל הדיון באמריקה על ספורטאים לבנים 
זו  ארץ  בישראל.  עלי  עברה  ילדותי  לי.  זר  היה  שחורים  או 
הייתה ארץ הגירה עוד לפני שנולדתי ב 1939. היו בה יהודים 
צבע  לשונות,  של  תערובת  הייתה  הארץ  תבל.  קצוות  מכל 

עור, ומסורות יהודיות שונות שכל אחד הביא עימו. זה בלט 
במיוחד בבית הספר בו למדתי, הדסים, בו ביליתי שנים רבות. 
שכניי לחדר היו מארגנטינה, רומניה ועיראק. אחת מתלמידות 

הכיתה שלנו הגיעה עם אביה מקונגו הבלגית. 

שמה היה מרים סידרנסקי. היא הייתה אצנית אולימפית 
והשתתפה יחד איתי באולימפיאדת טוקיו ב 1964. 

אדוין מוזס, זוכה מדליית הזהב בריצת משוכות ל 400 מטר
http://arielnet.com/ref/go/2733

אריאל מדגים את שיטת הניתוח הביומכנית
http://arielnet.com/ref/go/1238

http://arielnet.com/ref/go/2733
http://arielnet.com/ref/go/1238
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ה  בשנות  בישראל  הטובות  האצניות  אחת  הייתה  מרים 
60. היא שברה את השיא הישראלי ב 200 וב 100 מטר. 

מרים ואני היינו חברים טובים מזה 50 שנה, והנושא של 
צבע העור או ארץ המוצא מעולם לא עלה. אני מאמין שזו 
הנושא  את  הכרתי  לא  רבים.  ישראלים  בין  הרווחת  הגישה 
של ההפרדה הגזעית לפני שהגעתי לארה”ב. זה המם אותי כי 

הגעתי ב 1963 ובאותן שנים נראה היה שאין למצב פתרון 
נראה לעין.

כולל  שונים,  מתחומים  מדענים  להביא  תכנן  טום 
בנושא  לדון  מנת  על  ופסיכולוגיה,  פיזיולוגיה  סוציולוגיה, 
בתוכניתו. התחום שלי היה ביומכניקה, וכמו שהסברתי לטום, 
הפסיכולוגיה  ידי  על  אולי  מושפעת  התנועה  של  המכניקה 

ספורטאים במרכז המחקר בקוטו
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תלויה  עצמה  התנועה  אבל  הסוציולוגיה,  או  הפיזיולוגיה  או 
בפיזיקה של הספורטאי. ספורטאי עם פסיכולוגיה טובה ופיזיקה 
עם  ספורטאי  להיות מפסיד מאושר.  היותר  לכל  יכול  גרועה 
פסיכולוגיה גרועה ופיזיקה טובה עדין יכול לנצח. את הפיזיקה 

האנושית אפשר למדוד על ידי הביומכניקה.

יכול  השריר  השרירים.  סיבי  ידי  על  נוצרת  תנועה  כל 
הם  מתכווצים  השלד  שרירי  כאשר  אחד.  בכיוון  רק  לפעול 
מושכים את העצמות אחת אל השניה. למשל, כיפוף הזרוע 
כיווץ שריר שמקרב את עצמות  ידי  נגרם על  באזור המרפק 
האמה אל עצמות החלק העליון של הזרוע. כל ענפי הספורט 

תלויים בתנועת העצמות שנגרמת על ידי פעולת השרירים. 

שונות  מורכב מסיבים שמתכווצים במהירויות  כל שריר 
ומייצרים את הכוח. יש כמה סוגי סיבי שריר, שמוכרים באופן 
מהר”  “מתכווצים  או  “לבנים”,  או  “אדומים”  בתור  כללי 
יוצרים  האלה  הסיבים  מסוגי  אחד  כל  לאט”.  ו”מתכווצים 
פעולה מיוחדת, ופעולת השריר כולו מושפעת מהרכב הסיבים 
שבו. NBC העסיקו מומחה לסיבי שרירים כדי להסביר את 

ההיבט הזה של התנועה.

שחורים  ספורטאים  עשרה  של  קבוצה  NBCאירגן   
ועשרה ספורטאים לבנים. זה מדגם קטן מדי ולא יכול לייצג 
ריכזנו  זאת  בכל  הספורטאים.  מיליוני  כל  את  צורה  בשום 
שימוש  תוך  המחקר,  שתוצאות  כך  שלנו  המאמצים  כל  את 
מבחינה  אובייקטיביות  תהיינה  ביותר,  מתקדמת  בטכנולוגיה 

מדעית עבור הספורטאים שלקחו בו חלק.

קליפורניה  אוניברסיטת  של  הכדורסל  קבוצת  שחקני 
מאירווינג צולמו תוך כדי ביצוע מספר פעולות, למשל קפיצה 
מגובה אל משטח כוח, קפיצה לגובה מתוך עמידה על משטח 

טום ברוקוב באולימפיאדת סיאול ב 1988
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כוח, ושימוש במכונות האימון הממוחשבות כדי למדוד כוח 
ותאוצה במספר רמות של התנגדות.

ערכנו מחקר אינטנסיבי על מדגם זה של ספורטאים שכלל 
כאמור עשרה  שחורים ועשרה לבנים. 

אובייקטיבי  הכי  יהיה  שהמחקר  רצה  ברוקוב  מיסטר 
שאפשר. לכן השתמשנו באסטרטגיה שנקראת בשפה מדעית 
“מחקר העיוורון הכפול”. זה אומר שכאשר הנתונים נאספו, 
 NBC רק צופה אחד בלתי מוטה שהתמנה לשם כך על ידי
סימן את הנתונים עם קוד שמציין אם הספורטאי הנבדק היה 

שחור או לבן. רק אדם זה הכיר את הקוד ויכול היה לפענח 
אותו.

כמה ימים לאחר איסוף הנתונים, נכנסתי לחדר המחשב 
לנתח את הנתונים של כל ספורטאי בנפרד. נתוני משטח הכוח 
עבור כמה ספורטאים גילו באופן עקבי דגם אופייני של כוח 
מתפרץ ומהיר ובעקבותיו דעיכה הדרגתית של הכוח. בניגוד, 
תוצאות  אחר.  דגם  הראתה  ספורטאים  של  אחרת  קבוצה 
הנתונים ממשטח הכוח הראו בקבוצה זו בניית כוח הדרגתית 
בקבוצה  כמו  מהיר  כוח  של  שיא  בלי  אבל  יותר  ואיטית 

הקודמת. 

עם טום ברקוב בזמן הדיון
http://arielnet.com/ref/go/1239

המאמן ג’ונסון )משמאל( מתווכח על התוצאות עם טום ברקוב )מימין(
http://arielnet.com/ref/go/1240

http://arielnet.com/ref/go/1239
http://arielnet.com/ref/go/1240
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אלה היו שני הדגמים היחידים שנוצרו על ידי הספורטאים 

במחקר. הספורטאים השחורים היו שייכים לקבוצה הראשונה, 

שנבנה  הכוח  של  לקבוצה  והלבנים  המתפרץ,  הכוח  של 

בהדרגה. במילים אחרות, היה הבדל ברור בין שתי הקבוצות 

בקשר לדגם של בניית הכוח.

הממוחשבות.  במכונות  התוצאות  את  בדקנו  כך  אחר 

הכוח.  במשטחי  שהושגו  לאלה  זהות  היו  הן  כללי  באופן 

למרות שהייתה חפיפה מסוימת וחלק מהספורטאים הלבנים 

הראו דגם מתפרץ של כוח כמו השחורים. 

תוצאות אלו שכנעו את NBC שניתוחים ביומכניים היו 
לכלול  והוחלט  מדעית,  מבחינה  אובייקטיבים  מובהק  באופן 
מדענים  עם ממצאי  ביחד  הוצגו  הממצאים  בתוכנית.  אותם 
תגובה  הדגימו  השחורים  כללי,  באופן  אחרים.  מתחומים 
במכונות  גם  וכן  המשטחים,  על  אנכי  כוח  של  יותר  טובה 
הממוחשבות. ממצאים אלה הראו שהשחורים היו בעליונות 

על הלבנים מבחינה אתלטית.

בעקבותיה  גררה  זו  טלוויזיה  שתוכנית  לומר  צורך  אין 
נכון  ללא  נחשב  כזה  דיון  באמריקה  המזל,  לרוע  ביקורת. 
מבחינה פוליטית. כל דיון שמעורב בו גזע באיזו צורה נחשב 

שרירים עם סוגים שונים של סיביםספורטאים שחורים, עובדות ובדיות

חלק מהמכשירים לאיסוף נתונים של קפיצה על לוחות כוח
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הניתוחים מראים הבדלים ברורים בין שתי קבוצות הספורטאים
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המאמן  ג’ונסון,  ברוק  ד”ר  למשל,  מאפליה.  ומריח  מוטה 
סטנפורד,  אוניברסיטת  של  האתלטיקה  נבחרת  של  הראשי 
דחה את התוצאות וקבע שהן תוצאה של מצב חברתי ואימון 

ספורטיבי בלבד.  

ומתוסכל  מאוכזב  הרגשתי  באמריקה,  נולד  שלא  כאדם 
אני  ובגזע.  במדע  שמדובר  מה  בכל  שלי  המארחת  מהארץ 
וההטיה  האפליה  של  נעימה  הלא  להיסטוריה  היטב  מודע 
מדעית  שבדיקה  האמנתי  אבל  באמריקה.  השחורים  לרעת 
יותר. אם  מרעננת תעזור להחליף את ההטיה לראיה בריאה 
מישהו היה אומר לי שהישראלים רצים מהר יותר או זורקים 
נלהב  הייתי  אחרת,  אנשים  קבוצת  מכל  יותר  רחוק  דיסקוס 
לשמוע זאת, למרות שאני בא מאוכלוסייה שסבלה מאכזריות 

רבה ואפליה מרושעת. 

במשך התוכנית של ה NBC לקחתי חלק בדיון הפתוח 
בעקבות הפרקים שהציגו גישות מדעיות שונות. ג’ון אנטיין, 
שולטים  שחורים  ספורטאים  מדוע  “טאבו:  הספר  מחבר 
בספורט ומדוע אנחנו מפחדים לדבר על זה” כלל בספרו את 

אחת מתשובותיי בדיון הפתוח.

“אני יודע שהמערכת האמריקאית מאד רגישה לכל הקשר 
של שחור ולבן. אך אין אתה יכול להתעלם מהמדע. אינך יכול 
לקרוא ליום לילה וללילה יום. אלה עובדות. אני חושב שעל 

הספורטאים השחורים להיות גאים בכך שאלוהים לצידם” .

ישראלי  ספורטאי  לשעבר  ביומכניסט,  אריאל,  גדעון 
אולימפי. 

יתכן שהחלק האהוב עלי ביותר בתוכנית של הNBC היה 
אישי. מאד נהניתי לבלות שוב במחיצתו של טום ברוקוב. אלה 
היו זמנים כיפיים ומלהיבים כשניתחנו את טכניקת הריצה שלו 
גוג’רס.  ביל  מיסטר  הקודם,  המרתון  רץ  עם  אותה  והשווינו 
לבסוף,  עצמו.  בפני  תענוג  היה  בסיאול  שוב  אותו  לפגוש 
שחורים:  “ספורטאים  כמו  בתוכנית  להשתתף  ההזדמנות 
אור.  נקודת  לי  הייתה  ברוקוב  מיסטר  עם  ובדיות”  עובדות 
מיסטר ברוקוב הוא אדם נפלא ומהנה והיה לי מזל להימצא 

בחברתו.

בתוך המחקרים, הפרויקטים, תוכניות הטלוויזיה והמשך 
העבודה על המכונות הממוחשבות, התמזל מזלנו לזכות בעוד 
פרץ של התלהבות ממקור בלתי צפוי. מאחר והיינו צמודים 
לבית הספר לטניס של ויק בארדן, נדרשנו לא פעם על ידי ויק 
להציג את שיטות העבודה שלנו בפני באי בית הספר. בדרך 
כלל אני הסברתי איך אנחנו מצלמים ומעבדים את הסרטים 
על המחשב. אן המשיכה אחרי והסבירה איך עושים דיגיטציה 
אנשים  שני  של  לעניין  צוות  היינו  כלל  בדרך  ממדית.  תלת 

שהשלימו זה את זה. 

האורחים  אחד  שאל  המצגת,  הצגת  לאחר  אחת,  פעם 
כל  על  לו  סיפרתי  אנחנו משתמשים.  באיזה מערכת מחשב 
בו  משתמשים  שאנחנו  מחשב  המיני  עד  שעברנו  התהליך 
אפשרי  להיות  יכול  שזה  חשבנו  אם  שאל  הג’נטלמן  עכשיו. 
שאל  הוא   .IBM של  במחשב  שלנו  הניתוח  את  להפעיל 
שאלות נוספות, רבות ומתוחכמות. שמחתי לענות לו. בקשר 
לשאלה על IBM, עניתי שאני לא יודע אבל אפשר לחשוב 
על זה. אני לא רואה סיבה מדוע שלא נעשה זאת. לא הייתה 

לנו אף פעם מערכת של IBM לנסותה.

ב  ייצור  סגן מנהל  כדון אסטרידג’,  הוא הציג את עצמו 
IBM. אחד מהמוצרים שהפך להיות הבייבי שלו היה המחשב 

האישי, או ה PC כפי שהיה מוכר מאוחר יותר.

שבירת הטאבו על ספורט וגזע
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דונלד אסטרידג’ )1923 – 1985( שנודע בשם  פיליפ 
“דון”, הוביל את הפיתוח של המחשב האישי של IBM. הוא 
נחשב לאבי ה PC. ההחלטה שלו לפתח מחשב אישי שינתה 

באופן דרמטי את תעשיית המחשבים העולמית. 

עבד  פלורידה,  באוניברסיטת  ראשון  לתואר  למד  הוא 
בצבא ופיתח רדאר ממוחשב עבור מרכז החלל של נאסא. 

הדחיפה לפיתוח מחשב זול יחסית וזמין לציבור באה כדי 
להתחרות במוצרים דומים של אפל. 

ולמכור מחשבים  לייצר  בסופו של דבר, לאחר שהתחיל 
אישיים בהצלחה מסחררת, הציע לו סטיב ג’ובס משרה כנשיא 
אסטרידג’  דולר.  מיליוני  של  דמיונית  במשכורת  אפל  חברת 

דחה את ההצעה.  

בעל  היה  הזה  המקרי  המפגש  שלי,  החברה  ולגבי  לגבי 
התנועה. מהתחלת החברה  ניתוח  עסקי  על  עצומה  השפעה 
בהרבה  לפעול  שתוכל  כדי  שלנו  התוכנה  את  פיתחנו  שלנו 
מחשבים. כל מעבר שעשינו פירושו היה שפת תכנות חדשה 

ותרגום של התוכנה שלנו. 

אם  עכשיו,  מחשב.  למיני  היה  האחרון  הראשי  המעבר 
את  ייקח  זה   ,IBM של  האישי  במחשב  להשתמש  נוכל 
התוכנה והחברה שלנו לרמה חדשה. אם נוכל לכתוב מחדש 
הקטן  האישי  במחשב  לפעול  שתוכל  שלנו  התוכנה  את 
לתוכנה  הרישיון  עם  החומרה  את  למכור  נוכל  והקומפקטי, 
שלנו ישירות ללקוחות. זה יאפשר ללקוחות לבצע את הניתוח 
הביומכני מהסרטים בהתחלה עד עיבוד הנתונים בסוף. אנחנו 
כבר לא נהיה אלה שצריכים לספק להם את הניתוח ועיבוד 

הנתונים. 

על ידי מכירת תוכנת הניתוח ללקוחות, יהיה לנו יותר זמן 
שחורה,  עבודה  פחות  חדשות.  תוכנות  פרטי  לפתח  חופשי 
יותר יצירתיות. לגבי הלקוחות, זה יאפשר להם שליטה מלאה 
כשסודותיהם  פרטיות,  יותר  להם  תהיה  כך  שלהם.  בנתונים 
אינם גלויים לעיני כל. אוניברסיטאות תוכלנה לספק לסטודנטים 
יותר זמן ויותר גמישות כדי להשלים את הפרויקטים שלהם. 
עבור IBM, למרות שברור היה שנרד בכמות המכירות שלנו, 
נוכל  אנחנו  למשוך.  קיוו  השותפים שהם  בדיוק  היינו  אנחנו 
יכולים להשתמש בייחודיות שלנו לצורך  לפתח תוכנות והם 

השיווק שלהם.

פיתוח  את  להשלים  נוכל  אם  שאל  אסטרידג’  מיסטר 

לקראת   PC ב  לשימוש  מוכנה  שתהיה  כדי  שלנו  התוכנה 

המשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס ב 1984. הבטחנו שנוכל 

לעמוד בזמן. ידעתי שנצטרך לעבוד קשה אל תוך הלילה כדי 

IBM ב PC דון אסטרידג’, - המנהל של
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לעמוד במשימה, אבל זו לא הייתה הפעם הראשונה שאנחנו 
עובדים תחת לחץ של זמן. 

להתחיל  שנוכל  כדי    PC 10 מחשבי לנו  IBM שלחו 
לעבוד על התוכנה שלנו. לא היו להם דיסקים קשוחים אלא 
רק דיסקים רכים, אך לנו כבר היה ניסיון בעבודה עם כאלה. 

צללנו לתוך הפרויקט.

במקרה  בונוס  עם  דולר,   100,000 היה  שלנו  השכר 
ניתוח התנועה במחשבי ה  ונצליח להטמיע את התוכנה של 
PC לפני המשחקים האולימפיים. הבונוס היה אמור להכפיל 
את המחיר שנקבל. כל כך רצינו לעבוד עם IBM, שאן ואני 
זה  את  לעשות  מוכנים  שהיינו  השנייה  בפני  האחד  התוודנו 
גם בחינם. IBM היה באותו זמן פסגת ההר ששאפנו להגיע 

אליה.

מגויסים 100 אחוז  היו  ואלאן,  ג’רמי  המתכנתים שלנו, 
ב  כבר  הושלמה  המשימה  הזמנים.  בלוחות  לעמוד  מזמנם 

1983, לפני הזמן.

החליטו  עודף,  זמן  והיה  המשימה  את  שגמרנו  מכיוון 
במחשב  שלנו  הביומכנית  האפליקציה  את  לשלב   IBM ב 
בבוקה  שלהם  המיוחדת  השיווק  בפגישת  שלהם  האישי 
רטון, שהיה נמל הבית שלהם. הרעיון היה שנבחרת הנשים 
בכדורעף תשחק מול צוותי המכירות כאשר אלה מציגים את 
האפליקציה שתופעל בתוך ה PC. הם הטיסו את כל נבחרת 
למפגש  רטון  לבוקה  צוותי  ואת  אותי  וכן  בכדורעף  הנשים 
החברה כדי להציג את מערכת ה APAS  בתוך ה PC של 

.IBM

גדול  ספורט  אולם  בתוך  התקיימה  הכדורעף  תחרות 
אחת  כל  קבוצות,  לארבע  שחולקו  מכירות  אנשי  מאות  עם 
וגם  המכירות  אנשי  את  לראות  מדהים  היה  זה  אחר.  בצבע 
של  יומיים  היו  אלה  שלהם.  לקבוצה  מריעים  המנהלים  את 
זה לעיתים קרובות אחר כך, ותהיתי  כיף. חשבתי על מפגש 
אם האנשים והנשים שלקחו חלק באירוע עקבו אחר נבחרת 
הנשים בכדורעף כאשר זכתה במדליית כסף באולימפיאדה ב 

.1984

למרבה הצער דון אסטרידג’ נהרג בהתרסקות מטוס ביחד 
עם אשתו ב1985. הוא היה רק בן 48 שנים במותו. באותה 
שנה עבדו ב IBM קרוב ל 10,000 עובדים והיא מכרה יותר 

 .PC ממיליון מחשבי

“דון  ואמר:  למנוח  ספד  אקרז  פ.  ג’ון   IBM נשיא  
אסטרידג’ היה בעל חזון שכישרונו ומנהיגותו אפשרו  לעסקי 
לו  היה  ולהצליח.  לשגשג  החברה  של  האישיים  המחשבים 
עתיד מזהיר בחברתנו. הוא ואשתו יחסרו לנו מאד”. המרנו 
למחשבים  שלנו  המחקריים  והפרויקטים  התוכנות  כל  את 
המחקר  במרכז  חיינו  כל  את  שינה  זה   .IBM של האישיים 
לכן  שקודם  הניתוחים  כל  את  בבית  לעשות  יכולנו  בקוטו. 
יכולנו לעשות רק במשרדי החברה. החברות לא היו צריכות 
 PC יותר לשלם לנו כדי לבצע עבודות. כל חברה יכלה לקנות
, להשתמש בתוכנה שלנו ולבצע בבית את הניתוח בעצמה. 

הם העדיפו לעשות זאת מטעמי ביטחון. 

שלנו  והחומרה  התוכנה  את  לשפר  ממשיכים  אנחנו 
יכולות  את  מקדמים  שלנו,  הממוחשבות  האימון  במכונות 
התוכנה ומתאימים אותה לזמנים המשתנים. עד 1987 הגענו 

לנקודת מפנה של אתגרים ושינויים חדשים בחברתנו.
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