
רכיבה מודעת

,  יש סיבה לדברים שאני עושה... אתה שואל אותי למה אני עושה דברים"
והם עונים לי  ?' למה עשית את זה, ובכן'אני שואל אנשים . והסיבה היא הסוס

איך הסוס אמור ללמוד אם אתה לא יודע מה  ' .זה מה שאומרים שצריך לעשות'
"?אתה עושה

האנטריי



מתגים-ממשק 



?מה זה מתג

מתג הוא כלי שנועד לתרגם פעולות שהרוכב מבצע עם המושכות ללחץ שמורגש  •
אצל הסוס

ונשיאת משקל, מהירות, הרוכב יכול להעביר לסוס הוראות לגבי כיוון, דרך המתג•

סרטון שמסביר על העברת משקל לאחור•

https://youtu.be/sy9N2xn_dJw


מבנה הפה של הסוס



נקודות לחץ
אלו הן הנקודות ניתן להפעיל לחץ  •

:בעת שימוש במושכות

פינות הפה1.

לשון2.

חניכים3.

קודקוד4.

שקע הסנטר5.

צידי הפנים6.

האף7.
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סגנון רכיבה/ סוג העבודה•

רמת האימון של הסוס•

מבנה הפה של הסוס•

תגובת הסוס למתגים קודמים שנוסו•

רמת האימון של הרוכב•

היצע•

ידיים לא מיומנות יהפכו כל לחץ לכאב  
ואי נוחות

שיקולים בבחירת מתג



קבוצת מתגים שפועלת על לחץ •
י הטבעת  "לחץ מופעל ע. ישיר

שאליה מחוברת המושכה

"  שבור פשוט"הנפוץ ביותר מכונה •
שכן פיסת הפה שלו מחולקת  

לשניים

מתג פשוט



המתג מפעיל לחץ על הנקודות  •
:הבאות

צידי הפה•

לשון•

חניכיים•

נקודות לחץ–מתג פשוט 



?מה קורה בפה של הסוס



מתגים פשוטים נוספים



למתגים בעלי זרוע חיצונית יש  •
השפעה גם על צידי הפנים

מתגים עם השפעה על צידי הפנים





מדובר בקבוצה של מתגים שלכולם  •
לחץ עקיף–מכנה משותף אחד 

הפעלת המושכות מייצרת לחץ •
במקומות נוספים מלבד המתג עצמו

השמות למתגים משתנים בין  •
סגנונות רכיבה וכך גם החלוקה  

לקבוצות

נקודות לחץ–מתג מנוף 



במתג מנוף נקודת החיבור של  •
המושכות ונקודת החיבור של 

הראשייה שונות

הפעלת מתח על המושכות מייצרת  •
הידוק של הראשייה על הראש של 

ולכן מייצרת לחץ על  , הסוס
הקודקוד

בחלק מהמתגים ניתן לחבר שררת •
וכך לייצר נקודת לחץ  סנטריתאו 

נוספת

עקרונות עבודה–מתג מנוף 



:המתג מפעיל לחץ על הנקודות הבאות•

צידי הפה•

לשון•

חניכיים•

שקע הסנטר•

קודקוד•

חלק מהמתגים מפעילים לחץ גם על צידי  •
הפנים

נקודות לחץ–מתג מנוף 



מתג מנוף שבור דו מפרקי וחד מפרקי



elevatedמתג מוגבה 



שלם-מתג מנוף 



ראשיות בלי מתג

Pull and turn sidepull



Docktor cook



האקמור

European hackamour Bozal hackamour




