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ארטון באלצ'י" :הכלים שאני עובד איתם מאפשרים ללמוד להיות גאון.
מקובל להאמין שאתה לא יכול ללמוד להיות טוב בתחום מסוים אם אין לך
הכישרון .כלומר ,או שאתה בר מזל או שאתה לא .אני לא מסכים עם זה; אם
אני אצליח זה יאפשר לכולם ,לפחות ברמה הטכנית ,להיות גאונים .לנגן על
פסנתר כמו רובינשטיין ,לשיר כמו אריתה פרנקלין"
מיות בכל מה שקשור לתנועות גוף ,הן עבדו עם הרבה אנ
שים — מאתלטים שנפצעו ועד אנשים שעברו אירועים מו
חיים קשים — ואת כולם הן החזירו לתפקוד מלא בזמן קצר
מאוד .הן יעזרו לגוף שלי להגיע לתנועות אופטימליות
כדי שאוכל לממש את כל הפוטנציאל האתלטי שלי".
המוח ישתנה תוך כדי תנועה — ותוך כדי צפייה .באלצ'י
עובד לבד ,ללא מאמני כדורגל .הוא לא נשטף הסברים
נחרצים ועילגים ,לא ננזף ,לא מקבל הנחיות מאיזה מאסטר
מלא אגו .הוא פשוט צופה בגאוני הכדורגל בדי.וי.די של
מיטב המשחקים.
איך אתה יכול ללמוד משהו מצפייה?
"יש עדויות מדעיות לכך שאפילו אם אתה רק מדמיין
שאתה עושה תנועה כלשהי ,זה טריגר לשינוי נוירולוגי.
משהו במוח שלך משתנה ומאפשר לך לעשות את התנועה
הזו .שימוש בפסיכולוגיה בספורט נפוץ מאוד ובלי קשר
לשיטה שלי פסיכולוגים רבים מבקשים מהספורטאים שהם
עובדים איתם לחשוב ולדמיין את הפעילות שהם רוצים
שהגוף שלהם יעשה".

השיטה :יצירת החיקוי המושלם
אם הניסוי של באלצ'י יצליח ,הוא לא יהיה כדורגלןעל
רגיל .לא רק בגלל הדרך ,נקודת המוצא ,השיטה — אלא

זו שיטה לגאונות? היא משמשת רק למצוינות ,או
שאני יכול להשתמש בה גם באופן חלקי ,ביומיום?
"אנחנו יכולים להשתמש בשיטות להתחברות מהירה
עם אנשים ,למשל .זה עוזר בכל מקצוע".
ליאור ברקן ,מאמן אישי שהתעמק בשנים האחרונות
בחקירת התקשורת ,השכנוע והדינמיקה החברתית לפי
ה ,NLPמנסה להבהיר" :מודלים בשיטה נבנו כבר במג
וון תחומים ,מטיפול ,דרך מכירות ועבודה מול קהל ועד
שיפור היכולת הפיזית ,כמו שבאלצ'י עושה .המהות של
 NLPרחבה דיה כדי להתאים לעניינים שונים — זאת
שיטה של למידה ושינוי ,ועיקרה למידת הדרך שבה אדם
משתמש במשאבים המוחיים והפיזיים שלו כדי להגיע
למצוינות .זה הבסיס למודל שיאפשר ללמד אחרים לה
גיע לאותה מצוינות ,מודל שישלב גם את התפקוד הפיזי
וגם את אופן החשיבה של האדם — אמנות ,תבניות חשיבה
וכן הלאה .השילוב של הכל מאפשר להגיע ללמידה שהיא
יותר מסתם חיקוי שטחי".
לבאלצ'י יש דרכים משלו להסביר את העניין ,פשוטות
בהרבה" .אנחנו לומדים הכי טוב בלי לחשוב על זה" ,הוא
אומר" .למשל ,ילדים מבית מוזיקלי לומדים לנגן מהר
יותר ,כי כבר מגיל צעיר הם ראו את ההורים שלהם או את
האחים שלהם מנגנים או שרים .ילדים מעתיקים מהסביבה
שלהם בלי פילטרים".

העתיד :המומחים ספקנים
הניסוי הזה חתרני; הוא מנסה להפוך כמה הנחות יסוד
בלימוד כדורגל בפרט ,ובלימוד בכלל .צפייה בבאלצ'י
משחק מעידה על שחקן סביר ,לא יותר — לפחות בשלב
הזה של הדרך .עד כמה הוא יצליח להתרומם מכאן? האם
מה שלא נצרב בגוף של כדורגלןילד יכול אמנם להירכש
מאוחר יותר ,במידה מספיקה ואפילו מבריקה?
באלצ'י והמומחים שאיתו חוזרים ונותנים דוגמאות של
לימוד אצל ילדים .גם אנדי רוקסבורו ,המנהל הטכני של
אופ"א )התאחדות הכדורגל האירופית( ,שולף דוגמאות
כאלה — דווקא כדי להסביר לי למה לבאלצ'י אין סיכוי.
"חיקוי זו דרך לימוד טובה ,אבל יש דברים בסיסיים שצריך
ללמוד ולעשות לפני גיל  14כדי להפוך למקצוענים" ,הוא
אומר" .אני אשמח אם הוא יוכיח אחרת ,אבל ההנחה היא
שזה בלתי אפשרי".
הכדורגלן הביוני שלנו מכיר את הטענות" .הרשויות
ומוסדות הכדורגל לא אוהבים את מה שאני עושה" ,בא
לצ'י מודה" .אחרי הכל ,אני מנסה להוכיח שכל אחד
יכול להיות שחקן כדורגל מצוין באמצעות חיקוי ,ואצ
לם יש קונצנזוס שאי אפשר להיות מקצוען אם אתה
לא מקצוען מגיל צעיר" .לצערו ,הוא נאלץ לשמוע את
זה גם מהגיבור הפרטי שלו ,מנג'ר ארסנל ארסן ונגר.
"הייתי באירוע עם ונגר — איש שאני מעריץ כאוהד
ארסנל ומישהו עם יכולות טיפוח שחקנים צעירים שי
דועות בעולם כולו .ניגשתי אליו וסיפרתי לו על הפ
רויקט שלי .הוא אמר לי שהוא לא מאמין שאני יכול
לעשות את זה .כן ,גם ונגר מאמין שאם אין לך היכולות
הטכניות עד גיל  ,14את היכולות הפיזיות עד גיל 16
או  17ואת היכולות הטקטיות עד גיל  18או  — 19אתה
לעולם לא תהיה כדורגלן טוב".
זה היה רגע של שברון לב?

שיזף רפאלי
"זה היה מוזר לשמוע את הגיבור שלך נותן לך דעה
שלגמרי נוגדת את שלך .אז אמרתי לו' :ארסן ,אני אוהב
אותך ,אבל אני הולך להוכיח שאתה טועה'".
קולות אחרים )קצת( יותר מעודדים .מאט לה טיסייה,
מהכדורגלנים האנגליים הכישרוניים בכל הזמנים ומי
שמכונה  ,Le Godאמר ל" :BBCאני מכיר הרבה מאוד
שחקנים שלא היה להם כישרון ,אבל הם השקיעו שעות
באימון והיו כל כך נחושים כך שהיתה להם קריירה
טובה .כן ,אפשר ללמוד כישרון .אין ספק בקשר לזה".
יאן פורטפילט ,ששיחק בנבחרת האגדית של הולנד
למונדיאל  1978ומנהל כיום את סאות'המפטון ,הוסיף
באותה כתבה" :אם אתה מאמין בזה ,אז צריך ללכת על
זה" .אחר כך הוסיפו שניהם שהם לא מאמינים שבאלצ'י
יגיע לפרמיירליג.
ד"ר גריידנר דווקא אופטימי .הוא מזכיר ספורטאים
אחרים שהשתמשו ב NLPכדי לשפר את הביצועים שלהם,
רובם בריטים :רוכב האופניים כריס הוי ,שהיה אלוף אולי
מפי; הכדורגלן הנורבגי מורטן גאמסט פדרסן; המתאגרף
נייג'ל בו; והאתלטים רוג'ר בלאק ומרק ריצ'רדסון.
אבל באלצ'י הוא לא כדורגלן מקצועי שמנסה להש
תפר; הוא חובבן שמכוון הכי גבוה שאפשר .וגם לו יש
רגעי שבירה ,כמו בשיחת הטלפון שלנו ,בסוף יום אימו
נים מפרך במיוחד שאמור להעניק לו יכולות פיזיות כמו
אלו של דידייה דרוגבה ,החלוץ הספרטני של צ'לסי" .אני
נח עכשיו ,אבל יש לי עוד הרבה מאוד עבודה" ,הוא אומר
בקול עייף" .אף אחד מאיתנו לא יודע אם זה יעבוד ,כי
אף אחד לא ניסה את זה בעבר .אני לא יודע גם אם יק
בלו אותי למועדון פרמיירליג או למועדון מליגה נמוכה.
אחרי הכל אין לי ניסיון .אני יכול לנסות את עצמי במ
בחנים ,ואם יראו שאני טוב כמו רונאלדו בטוח ייתנו לי
חוזה ,אבל זה מחוץ לשליטתי".

המהפכה :הצלחה תשנה את העולם
האימונים המפרכים ,המאמנים הספקנים והעתיד המעו
רפל הם לא הקשיים היחידים של באלצ'י .הניסוי שלו הוא
פרויקט יקר מאוד ,ובאלצ'י שקוע בו במשרה מלאה .הטי
פולים ,התרגולים והתזונה עולים כסף ,גם המאמנים הע
סקיים ,היחצן וחברת המיתוג .הוא מגייס מימון מפה ומשם,
למשל באמצעות סרט תעודה על הפרויקט ,שהוא מתכוון
למכור לשידור; ובאמצעות האתר שלו thebeautifulaim.
") comאני צריך כל עזרה אפשרית ,גם מישראל .זה יהיה
מאוד נחמד אם תכתוב שאני צריך עזרה"(.
"אם אני הופך באמת לשחקן פרמיירליג אני מכסה את
כל ההוצאות בחודש אחד" ,הוא צוחק" .אבל בעיקרון המו
מחים עובדים איתי בחינם .לקחתי הלוואות מחברים כי
הם מאמינים בי ,ואם נוכל להוכיח שהשיטה שלי עובדת,
אפשר יהיה למכור אותה לקבוצות".
לא רק לקבוצות .אם היא עובדת אתה יכול להפוך כל
אחד לכל דבר.
"כן ,הכלים שאני עובד איתם מאפשרים לנו ללמוד
להיות גאונים .מקובל להאמין שאתה נולד כישרוני למ
שהו ולא יכול ללמוד להיות טוב בתחום מסוים אם אין לך
הכישרון .כלומר ,או שאתה בר מזל או שאתה לא .אני לא
מסכים עם זה; אם אני אצליח זה יאפשר לכולם ,לפחות
ברמה הטכנית ,להיות גאונים .לנגן על פסנתר כמו רובי
נשטיין ,לשיר כמו אריתה פרנקלין".
אבל יש דברים שאי אפשר לחקות; אישיות ,למשל.
"זה נכון ,הרבה מהאישיות של האדם נכנסת לגאונות
שלו .לא כולם יכולים להיות ליאו מסי ,אבל כולם יכולים
לכדרר כמוהו".
וד"ר גרינדר כבר מייחל לניסוי המושלם" :אם הוא
באמת יצליח בזה ,זה ישנה לחלוטין את כל המחשבה שלנו
לגבי למידה והצלחה ברמה הגבוהה ביותר — לא רק בס
פורט אלא בכל ענף אחר".
ouriel.daskal@calcalist.co.il

מה פשר שיכרון הצילום

הדיגטלי שתוקף
היום את כולם? התחום פורח כבר שנים ,אבל בימים האחרונים נדמה כי הגיע לשיאו.
כמה חברים נועצו בי השבוע ,כל אחד בנפרד וללא קשר זה עם זה ,בעניין קניית מצלמה
דיגיטלית .כמה עיתונים שאני נוהג לקרוא התמקדו לאחרונה בצילום דיגיטלי ובמדריכים
לקונה ולצלם החובב .שיטוט בין חנויות ברחבי העולם בתקופת הקניות הקודחת של ערב
חג המולד הוכיח לי באופן סופי שצילום דיגיטלי נעשה בוןטון .למה עכשיו?
המסורת היהודית — זאת שאוסרת על
על עשיית פסל ותמונה ומתנגדת להבל
היופי ושקר החן — חשדנית כלפי האמנות
החזותית ,נוטה לזלזל במראה עיניים ומע
דיפה את העולמות הפנימיים .חנוכה הוא
תזכורת לעניין :הרי ההתנגדות לפלסטי,
לפסלי המתייוונים ,נמצאת בבסיס
הסיפור על מלחמת המכבים ביוונים.
אז מה לנו עכשיו ולכל הדיגיטליזציה
החזותית הזאת? מה הבהלה לצילומים?
נהיינו כולנו תיירים יפנים?
ההסבר אינו מחירי המצלמות,
שיורדים ברציפות בשנים האחרונות.
הוא גם אינו נעוץ במבצעי חג המולד;
כל הסימנים מראים שאחרי החג המ
חירים יהיו אפילו טובים יותר .המשבר
הפיננסי ודאי שאינו יכול להסביר את
ההתעניינות המוגברת בציוד דיגיט
לי .הרי הדולר גבוה יותר מאשר לפני
כמה חודשים ,ולרבים מאיתנו כבר
יש מצלמה דיגיטלית מאחד הדורות
הקודמים.
ובכל זאת ,דווקא עכשיו ,באווירת
הצמצום ,קונים כמו מטורפים ומצל
מים כמו משוגעים ,סטילס ווידיאו .הרי
אפשר לצלם בחינם ,בלי שום צורך
להתאפק ולחסוך .לוחצים ולוחצים
שוב ,וכרטיס הזיכרון סובל הכל .דוגמה
מצוינת לאטרקטיביות של מה שניתן
בחינם ,שאי אפשר לעמוד בפניו.
אולי ,אם כן ,שיכרון הצילום הדי
גיטלי הוא סוג של משבר גיל הע
מידה .איזה צורך קומפולסיבי לתעד
הכל ,להשאיר אחרינו או לתת לאחרים
מוזוליאום קטן על עצמנו ,מרוצף דיסק
אוןקיז וכרטיסי זיכרון המכילים את קבצי
ה jpgשל חיינו.
נראה שבאמצעים דיגיטליים אנח
נו פתאום חיים לפי הציווי של יווני אחר
— לא אנטיוכוס כי אם סוקרטס .הפילוסוף
אמר שחיים שלא בחנו אותם אינם שווים
שיחיו אותם ,והנה אנחנו בוחנים את חיינו
ברמת הפרדה של מיליוני פיקסלים ובאלפי
תמונות.

אבל מה עושים

עם כל מה
שצילמנו? בעולם הדיגיטלי מתקיים היפוך
פרדוקסלי מסוים ,משעשע .דרכו של עולם
תמיד היתה שהגודל קובע .ואילו בעולם
הדיגיטלי דווקא הקוטן קובע — ִמזעור הוא
שם המשחק .מי שיש לו קטן יותר ,יוצא
יותר גבר .מי שיש לו כונן קשיח בגודל של

מחזיק מפתחות ,מי שנחוץ מיקרוסקופ כדי
לאתר את הטלפון הנייד שלו ,מי שצופה
בסרטים על גבי מסך בגודל ציפורן של נגן
ה MP4שלו ומי שהמחשב הנייד שלו נכנס
לארנק — נחשב מנצח .יש אפילו כלכלן
והוגה דעות מפורסם ,ארנסט פרידריך שו

צילום :שאטרסטוק

כושר ,כוח ,סיבולת ,טכניקה ,יוגה ופלדנקרייז .מומחי
האוניברסיטה מסייעים לו בתזונה ,מומחה בביוכימיה עוזר
בבניית הגוף ,מכון לפיזיותרפיה מעניק לו טיפולים ,בעל
חברת כושר אחראי על אימוני הכוח ,ובפלדנקרייז של
באלצ'י מטפלות ליאורה גאסטר ומיה סגל ,מתלמידותיו
הראשונות של משה פלדנקרייז" .זאת שיטה להכיר את
עצמך דרך איך שאתה נע" ,מסבירות האחיות את הרלבנ
טיות של פלדנקרייז לפרויקט של באלצ'י .הכדורגלן עצמו
מוסיף כי השיטה היא בעצם נקודת החיבור בין האימון
הפיזי לשינוי התודעתי.
"המוח האנושי יכול להשתנות מהר מאוד" ,אומר בא
לצ'י" .לפי השיטה של ליאורה ומאיה ,על ידי גירויים
— שהם תנועות שונות ממה שאנחנו עושים בדרך כלל
— הגוף שלנו יכול להפוך ליעיל יותר .השיטה מתבססת על
תרגילים שמטרתם לגרום למוח לכתוב את עצמו מחדש,
לתקשר עם עצמו מחדש .מאיה וליאורה הן פיגורות עול

גם בגלל החוכמה ,ההתובננות ,המודעות הגבוהה .המודעות
הזאת ,אגב ,מכריחה אותו להיות לאמודע.
מבלבל? כך ה NLPעובדת" .אנשים שלומדים בא
מצעות  NLPמודעים למגבלה של כולנו — ככל שא
נחנו יודעים יותר ,כך קשה לנו ללמוד דברים חדשים",
מסביר גרינדר" .אנחנו נוטים לחשוב בתבנית של 'היי!
המשהוחדשלגמריהזה הוא בדיוק כמו המשהושמוכר
לנוהיטב' .התבנית הזאת חוסמת אותנו ,וה NLPעוזרת
לשבור אותה .ארטון ינסה להיכנס למצב התודעה שהיה
לו כאיש צעיר ,וילמד לחקות את התנועות הטובות ביותר
של שחקני הכדורגל הטובים ביותר .הוא יעשה את זה
בלי להבין ,ובשיטות של צפייה בשחקנים ובקטעי וידיאו
שלהם במהירויות שונות ,התבוננות ,הפעלת נוירוני המ
ראה ) (mirrorוחיקוי מושלם .כך ,כנגד כל הסיכויים ,בה
תחשב בגילו וברקע שלו ,הוא יסגל לעצמו את היכולות
של שחקן מתחיל בפרמיירליג".

איזה פילטרים?
"תהליך למידה של בוגר עובר דרך המון פילטרים .למ
בוגרים יש דעות על הכל .יש להם ניסיון .יש להם השקפת
עולם .אלו דברים שמקשים על למידת כישרון .אנחנו מע
בירים כל מה שאנחנו לומדים בתור בוגרים דרך הפילטרים
האלה .בשביל ללמוד כמו ילדים אנחנו צריכים לשכוח את
מה שלמדנו לרגע וללמוד אותו בצורה טהורה .אחר כך
אפשר להחזיר את מה שלמדנו".
איך זה עוזר לכדורגלן?
"אני אתן לך דוגמה :בהתחלה פשוט צפיתי ברוברטו
קרלוס )מגן נבחרת ברזיל לשעבר ,שהיה ידוע בבעיטות
חזקות במיוחד — א"ד( ,וראיתי שלקראת בעיטה חופשית
הוא עושה ארבעה או חמישה צעדים קטנים ומהירים .אפשר
היה להתעלם מהצעדים האלה ,אבל אני התעכבתי עליהם
ושאלתי למה הוא עשה אותם .התשובה היא שהם חשובים
מאוד לחיבור עם הכדור .רק אחרי שלמדתי את זה יכולתי
להתעלם משאר הדברים הפחות חשובים".

מתבונן
על העולם החדש

כדי שנוכל לראות את
כל התמונות הדיגיטליות
שאנחנו מצלמים ,צריך שלא
יהיו יותר מדי .כדאי שנחשוב
על עריכה ,מיון וצמצום.
בואו נחזיר לצילום הדיגיטלי
את התפיסה שקטן הוא יפה
מאכר ,שיצר תורה שלמה של כלכלה הומ
ניסטית המאדירה את ההצטמצמות :קטן
הוא יפה.
עולם הצילום הדיגיטלי דווקא אינו
נשמע לצווי ההקטנה .כפי שעם מסכי
המחשב ,הפלאזמות וה LCDהגודל עדיין
קובע ,גם מתקני ההצגה של תמונות דיג
טליות )מסגרות ממוחשבות( ובעיקר המצ
למות הדיגטליות שואפים ליותר — בנפח
האכסון ,במספר הפיקסלים בכל תמונה,
בעדשות ההגדלה וההקטנה .הסימבוליקה
הפאלית אפילו לא מסתתרת כאן מאחו
רי איזה תירוץ ,והצינורות המשתלשלים
מצוואריהם של בעלי עדשות הזום פשוט
מפחידים.
אבל מה שבאמת מבעית הוא הנפח של
מאגר התמונות שמצטבר אצל כל צלם
דיגיטלי .הדיסקים הצרובים מתרבים,
הכוננים עולים על גדותיהם ,המצב יוצא

משליטה .בדיוק בשביל זה הומצא הבוידעם
הדיגיטלי ,כונן הגיבוי.

אלבומי התמונות

הישנים
מצהיבים בבוידעם ,והתמונות הדיגיטליות
יצהיבו בכוננים החיצוניים ,שכבר לא מד
ברים עליהם במונחים של ג'יגהבייט
אלא של טרהבייט )אלפי ג'יגהבייט(.
כדאי לזכור שהפורמטים של הצילום
והאגירה מתיישנים מהר .מי עדיין
מחזיק מקרן שקופיות ,כזה שעוד עובד,
שהנורה שלו לא נשרפה ושמישהו
זוכר איך לטעון את המחסנית שלו?
איפה עוד אפשר להשיג ,חוץ מבשוק
הפשפשים ,וידיאו מסוג BetaMax
או נגן קלטות  ?Eight-trackלמי יש
"פנס קסם"? או מקרנים של סרטי 8
מ"מ או סופר ?8באלבומים המצהיבים
שבבוידעם עדיין אפשר לדפדף ,כל
זוג עיניים רואה יכול לצפות בתמונות
שבהם .אבל קסטות של ,eight-track
כמו הכרטיסים המנוקבים והדיסקים
של  5.25אינץ' וסרטוני ה 8מ"מ — מי
ייגול עפר מעיניהם?
האינטרנט גדוש אתרים ידידותיים
שחשים לעזרת הציבור המצלם .פיקא
סה ,פליקר ,יוטיוב ועשרות מתחרים
אחרים מתנדבים לאגור ולהציג )בחי
נם או בחצי חינם( את אלפי התמונות
והסרטונים שכל אחד מאיתנו מצלם.
גם הרשתות החברתיות עושות זאת,
ולכל אלו אין שום בעיית אפסון .פליקר
הודיעו בתחילת החודש שבאתר יש כבר
יותר מ 3מיליארד תמונות ,ופייסבוק דיווחו
שאצלם טיפס המספר ל 10מיליארד תמו
נות .לכל אחד מאתנו יידרשו עוד  120שנות
חיים רק כדי לראות את כל התמונות האלה,
הקיימות כבר .כי מי בכלל יכול להקדיש את
הזמן ותשומת לב הנדרשים לתמונות שאנחנו
מצלמים ,שלא לדבר על סרטוני הווידיאו?
שני כללים חדשים מתאימים לעידן של
הצילום הדיגיטלי .זכרו כי העובדה שהצי
לום הוא בחינם אינה ציווי ,אלא רק הזדמ
נות .לא כדאי להיסחף; כדי שנוכל לראותם
בלבד ,צריך שלא יהיו יותר מדי .אולי
זאת ההזדמנות לחזור אל האדרת הצמצום.
ואחרי שנסחפנו וצילמנו ,כדאי שנחשוב על
עריכה ,מיון וצמצום .בואו נחזיר גם לצילום
הדיגיטלי את התפיסה שקטן הוא יפה.
פרופ' שיזף רפאלי הוא ראש בית הספר
לניהול והמרכז לחקר חברת המידע
באוניברסיטת חיפהsheizaf.rafaeli.net .

