
 ר/ ליאת שו2019 רגינוס יפונקציונל ספילאטי
 -העמיד  ףרצ
  ,ףהכת קלמפר םשל בסיבו תיורדו םידיי תעולו םידיי-םכתפיי תחגור.1

 טבליפ םרגליי תכפו הקדימ הבסופינציי םידיי
 .םפעמי סמ ףהרצ לע רלחזו םיורדי םעקבי רלאחו הבפרונצי םידיי

רג תכפו קלניתו דע םפעמי ששלו תיורדו תעולו םידיי האחור הקדימ ,ההציד 3•ןימי לברג למשק תהעבר.2
 .ישנ דולצ המהרצפ םליי
-ל העול ןימי ךבר-סבאלנ.3

בה תסיבובי הבתנוע לשמא ןימי ךיר קמפר לש תתנועתיו ,םלצדדי םידיי ההציד לכנ ואות הקדימ םידיי 90
 .םיפעמ סמ ףהרצ לע רלחזו םהידיי םע התאמ

לשמא ןימי ךבר לש הכפיפ תמשתחררו םידיי ןמשולח היריד בלג רמעב תשלובו םדי=99= קפיסו תעמיד.4
 .ןלסרוגי 
 .לבפיתו תתנועתיו יגב ברח לש המתיח לבקרסו האחיז.5
-  ןימי עלמכר רמעב.6
 .ףלכת ךבהמש די םע הימינ קעמו לופיתו החזר תאחורי לרג םע תהתקדמו 3 תניעו 3
- תורדי לשמא ךבר.7
ושלי סבאלאנ הימינ ןימי לרכ ףכ תהעבר סבאלאנ הלעליי רמהי רמעב ןימי לרג ףכ ילציד םידיי ךבר עמכר 

 .םפעמי הכמ ףהרצ לע רלחזו גסוומינ ףלהוסי כאח .החזר הט
פסוא ולאילי הופשיט לשמא לבקרסו תאוחז ןימי די הלמתיח סלהכנ תנגדי לורג די שש תבעמיד רלהשא.8
 .יראש עולארב ס
  .ישנ דצ 5-9- ףרצ.9

  -הרצפ ףרצ
-הבשכיב.1

יד גבריד החזר םלצדדי םידיי השמאל הרוטצי ההרצפ לע תדורכ לשמא לרג ףכ לשמא לע לבשיכו ןימי לרג
 םפעמי הכמ םהכתפיי וק למע םיי
ק תא תעוברו האחור םידיי סבפלק תיורד לרג דיור ןאג האחור םידיי ןימי לרג לש םלשמיי הדקיר/הפשיט.2
 .העול ןואג טבפויינ העול לרג םתפייהכ ו

 ססיזר+גהמסטרינ תמתיח.3
  ןימי לרג לופיתו הרוטצי ןימי לרג tree-ל העליי.4
ה לא שהטורקי ךדר הוחזר ךבר תלעמיד דע ילטראל חבמנ לושמא הכפופ ןימי לרג שלטורקי המודיפקצי.5

 .ןמזר
 1-6-מ ףהרצ לע םפעמי הכמ רלחזו דצ לא דמצ saw-ל רמעב.6
 .םפעמי הכמ הקובר יבייב ל רעבמ.7
 הוהליכ straddle+ 4• ןבאלכסו ךבר ךבר 4• תנגדי ףלכת די קלפלאנ פא שפו.8
 .תהדוגמני תלישיב דע תצידי הומתיח .יציד קפלאנ לא רמעב  הקדימ טמע ןימי די9

 םהברכיי לע תברביעי דלעמו ןניסיו םע .ספסוא וולאילי ךהיר קלמפר תתנועתיו - דמרמיי.10
 .לשמא לברג סלמידיו הומתיח רהשו תישיב לא עלמכר רמעב תמרביעי.11
הרצ םבסיו ףהרצ לוכ ןדאו ללרו השלמ הלישיב רמעב םהידיי תכפו לע תהשענו ךהפו ןלשולח תוריאציו.12
 .השניי הלעמיד דוע חבמנ ךהיר ילמפרק תתנועתיו םע תלכובס רמעב  יהשנ ף

  .ןהראשו ףברצ וכמ תחוזר תתנועתיו-םסיו.13

 


