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 (מפגשים 2) וחוקי בסיסאמצעים  –כיוון מפרש  :תרגיל

 מתיחת מפרש בהתאמה לרוח. :היעד

 שעה - ראשונישושנת רוחות  תחושות – א'חלק 

 בהגה.חניך  – (דק 20 – 15) מנועשלב  .1

מה  – מאחורה 180חורה, בדיוק כשהרוח מאהפלג וחזור , אל מול הרוח, לתוך הרוחדקה )לאט( הפלג  .א

 ?ההבדלים בתחושה 

מאחורה,  180מוד כשהרוח נושבת מאחורה ,בדיוק ע ?כמה זמן תוכל לעמוד מול הרוח מול הרוח, עמוד  .ב

ה קורה בניוטרל, מפוגעת בדופן הסירה, לא ממש משנה איזו דופן,  עמוד כשהרוח ?כמה זמן תוכל 

 ?לסירה 

כאשר , הבא את הסירה לרוח צד מפנה שמאלי רוח צד, מפנה ימנילהסירה והבא את חצי דקה הפלג  .ג

ובצע תמרון שונה, , (השני)שמאלי צד במפנה ברוח כדקה החזר    חרטום.ה 'לפניתעבור 'בתמרון הרוח 

 .הירכתיים 'תעבור מאחורי'הפעם הרוח 

תרגולים מירב העל חזור  -  (דקות 25 – 20) , ללא מנועברוחמפרשים, שימוש  2הפלגת שלב  .2

 .הקודמים

למפגש לשמור את זה רצוי  .על מירב התרגולי הקודמיםחזור  –עם מפרש אחד הפלגה  - גרסה אפשרית .3

 .מתקדם יותר

להביא . (כיוון מפרש מדוייק פחות חשוב, זה בחלק הבא)מצבי הפלגה שונים  4-הבאת הסירה ל  :"בוחן" .4

 הרוח, רוח מקדימה, צד, מאחורה.מול  –הסירה  את

 (דק 45) ת מפרשיםבתנועתחושות  :ב'לק ח

 :צדברוח  .1
 .שתוכלהכי חזק  % 90 (ראשי / חלוץ)את המפרש בא ה .א

 עומס. 50%למצב של  (ראשי / חלוץ)את המפרש הבא  .ב

 עומס. 0כוח,  0למצב של  (ראשי / חלוץ)את המפרש הבא  .ג

 .עומס ומתח יעיל ביחס להפלגה כרגעאת המפרש למצב הבא  .ד
 ביניים בסירה.סיכום  .ה

 

 ביצוע השלבים הקודמים.  –קדמית כהה ברוח  .2
 יצוע השלבים הקודמים.ב –גבית ברוח  .3

 :כדי תמרוןתוך תרגולי מתיחת המפרש את צע נב .4
 יתחיל ברוח צד, הגאי ישנה קורס ויעביר הוראות.רגול ת. מסוייםקבוע ובמפנה הפלגה ראשון שלב  .א

 ערנות והטמעה.נבחן  –ההגאי ך ללא הוראות אשינוי קורס מתקדם תוך כדי שלב  .ב
 על כיוון לפי עליה / ירידה.נדבר  .ג

 :תרגיליםל הערות

רק ו לתפעל הגה בהדרכתךלצפות בלבד או לחניך תן . מפרש -הקשר רוח  אתראות הרגיש וללעדיף  .1

 .תן להתנסות יותר, דבר פחות ,בסבב מאוחר יותר להיות במפרש

 לבצע את תמרוני המנוע במרינה, במידה ויש רוח חזקה או גלים לא נוחים ללמידה.ניתן  .2
אם  –כלומר  ./ מכשולים לא ישפיע כל כךא הסיבוב / מהפך שנושמרחב ים פתוח ומרווח, כך ב התמקם .3

 ..כרגע. תרגל את כיוון המפרש ולא את הסיבוב / מהפךלחזור נאבל בצע נ -צריך סיבוב 

  .בחודשים הקרובים לחזור על התרגילים .4
 מספר שינויי קורסדקות הפלגה שכוללת שינוי  5מהלך ב בין בעלי התפקידיםתיאום נבחן  – "בוחן" .5

  .תפקידיםושינוי  –, עבודה בשקט, ללא מילים בחלוץאחרים באותו מפנה, אחד בהגה, אחד בראשי, 

 

http://www.yamyabasha.com/38541/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA

