האופר יחנומ
)'ו המישד(
הימוטנא

דעו לש האופרה-יחנומל הדעווה הסנכתנ ב"שת ולסכב 'דב

מישר לש םוסדפו דוביע רחאל התלועפ תינכת תא קודבל

העד ללכל העיגה הדעווה 1.היגולואינלבו 8תודליימ יחנומ

אופר ףנע םוחתב םיחנומ טקלב וא תוירקמ תומישרב

ל תיאופרה היגולונימרטב הצממ קוסיע קוסעל אוה העשה
רבינואב האופרה תארוה יכרצב בשחתהב .הזה עדמה יפנע

מה ראש לכל הימוטנאה תא םידקהל איה

שמ-תדעו הכותמ הדעווה התנימ הז דיקפת עוציב םשל

ושלה דעו םעטמ — ןילבד י"י ר"דו תרופ 'א ריד :םה
ל ד"ד .םיאפוד-ץיבוניבר 'א ר"דו יקסבודס 'א ד"ד

הדעווה ריכזמ .םיבצעה תכרעמ לע ןוידב ףתתשהל הילא
נע דוריב םשל ،ופתתשה הנשמה-תדעו לש תודחא תובישיב

סיפ( ץיבוביל 'י ד"דו )תיגולותפ הימוטנא( דגנוא 'ה ד"ד

פב הנשמה-תדעו הפסאתנ הנש התוא לש ולסכב ה"כב

ישר .ץיבוניבר 'א ר"ד ןיכהש ،תועצה תמישר הינפלשכ

תא עבק הז רבדו ،ולש "היגולויסיפהו הימוטנאה רפס ،،תנכהב

תדימכו רתויב םיירקיעה םיחנומה תא קר המישרה הללכ

לוחה תיבב תוחאה לש תיעוצקמה

מוחב הנויע תא הנשמה-תדעו הרמג הנש התוא לש ןוויסב

שנאל ןכו הדעווה תאילמל התדובע תונקסמ תא הרסמ באבו

יקלח ינשמ בכרומ היה האילמל הריבעה ש"מהעוש רמוחה

שח דצמ ןיב ،הערכהו רוריב תונועט תולאש )ב ןתומכסומ
תועדה תודחא הגשוה אלש םושמ ןיבו ،תיעוצקמה

ידכ הדעווה תאילמ בוש הפסאתנ ג"שת ןושחרמב 'אב

הדעווה דבה תאמ ולבקתנש ،תועצהו תורעהב םגו תשגומה

פ 'א / ٦٠٦ונישטרוט ה"נ 'סורפ /ןרוהניא ,ש  ٦٠٦؛םה הירבח 1

،ןידפלייה 'ל ר"ד ،והיכרב 'מ ! ٦٠٦ןושלה רעו ירבח—ןילבד

مץיבוג יב ד 'א ، ٦٠٦םואבנגיפ 'א 'סורפ /יקסב וד ס ,א ר"ר /רנ ט גומ יז ٦٠٦
.םיאפור—חקור ל"י ר"ד
' 89—91، 262—266، 369—372.טע 'י ךרכ "וננושל" 2.
' 63—82.טע א"י ךרכ •וננושל" 3.

 248—265.ימע א"י ךרכ •וננושל4. ،
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דלוג 'א ר"דו ימע-ןב ר"ד תאמו ,ןרוהניא 'ש ר"ד

באילתב תיאופדה תורדתסהה ףינס לש רבעשל "םיחנומה

הו רודיב ןועטה תא הדעווה תאילמ הרריב 'ב רדאב ח"י

יכה ןתינו םיירקיעה תודוסיה וגשוה ךכ ידי לעו ,הערכה
.הנשמה-תדעו לש

צ קופיסל תנווכמ  -זמרנכ , -דתיה ץיבוניבר ד"ד תמישר
תתל ,ל"נההמישרב הנויד םויס םע ,ש"מהעוהשקיב ךכיפל

יב הבוטה ךרדה יכ ,האצמ הנשמה-תדעו .רתוי תססובמו

ידכ ךותו ,םיאשונ יפל רמוחה תא ךורעל אוה ולוכ

עבש תוכבוסמ תולאשמ המצע תא רוטפל הלוכי איהש
 Nomimרפסה תא השעת םא ,הימוטנא יחנומל ןולמה

עד לע רבוח ,םינש רשע ינפל אציש ,הז רפס ".התדובעל

ונב םירכינ םינוקית ובו ,תודחא תוצראב הימוטנאל תורבח

ייוצמ םניא ןיידע םיבר םיאפור יכ ,הדעוול עודיש יפ-לע-ףא

תביוחמ המצע תא התאר תאז לכב ,םינקותמה םייניטלה

מח ךשמב תימואלניב הדעו הדקש םתנקת לעש ,םיחנומה

הי ,ותנכהב קוסע ןושלה דעווש ,הימוטנא יחנומל ןולמה

אכ תמסרפתמה המישרהו ,רכזנה יזעולה רפסה תנוכתמכ

 20—36ימע( ובש םינושארה

כ הדעווה .תובישי שמחו םיייברא ומייקתנ ו"שת ןוויס דע

תכרעממ ץוח הימוטנאב םיידוסיה םיחנומה לכ לע טעמכ

פסמ הז חטשב םג העבק םירחא םיקרפב הינויד

בצעה תכרעממ ץוח( התע הנשמה תדעו לש התכאלמ רקיע

ש ,תוינורקעה היתוטלחהמ םילועה םיינושלה םיפוריצה לכ

קפתש ,םייוטיבל םיידוסיה םיחנומה תא דבלב תינכימ
.םייעדמה תומשל םיירבע

תעיבקב הדעווה הטבלתנ הברה יכ ,ריעהל םוקמה ןאכו

טומ וליאו ,תירבעל םוגרת םינועט םייניטלה תומשה ןמ

מתשהל הדעווה לע יכ ,הרומג המכסה ,דתיה לכ תישאר

םיירבעה םיחנומה חא רשפאה תדימב שומישב סינכהלו הל

עמ ןויע .םייניבה-ימי תפוקתב דוחייבו ,תורוד ינפל ירבעה

ול היה יקסבוחינדשט לש ותכירעבאיזמל םיחנומה רפסו-

1. NOMINA ANATOMICA Zusammengestellt vo
1923 gewahlten Nomenklatur-Kommission, unter Be

Vorschlage der Mitgheder der Anatomischen Gesellscha

Society of Great Britain and Ireland, sowie der Ame

Anatomists, uberpruft und durch Beschluss der Anatom

auf der Tagung in jena 1935 endgultig angenommen

. Verlag von Gustav Fischer؛Erlauterungen veiseheu von H. Slicvt
Jena 1936.

האופר יחנומ

לוצינב .םיפדרנ תומש םהמע שיו ,םיעובק םיחנומ ןיא םיטעומ-אל םירקמב יכ
דחא קר דימת טעמכ הרחבו הרדסהל הדעווה אופא הפאש יתרוסמה דמוחה
.םיפדרנה םיחנומה ןמ
הדעווה התסינ תקיודמו הרורב תיעדמ תירבע היגולונימרט רוציל התמגמב

ומייקלו ליבקמ ידבע חנומ )ומגרתל ךרוצ התאד םא(יניטל חנומ לכל עובקל
,ללח =  cavitasןוגכ ,חתפו ללח םינייצמש ,םינוש תומש לשמל .םיפוריצה לכב

,חתפמ = , apperturaתג , sinusהרעמ = , antrumהליחמ = caverna
רוח = , porusהסינכ = , ad1tusאובמ=، meatus _=0r1f1c1umחתפ=ostium
םיפוריצה לכב תיניטלל תוליבקמכ תועיבקב םישמשמ םהירה — בקג==؛60_0
.המודכו חתפב חתפמ ,דוחב בקנ ףילחהל םיתעל ןתינ תיניינע הניחבמ יכ ףא

רחאל .דועו  mediahs mtermedius medius medianusןוגכ םילמב ןידה אוה
תומשה תא לקנב רבחל ןתינש ,ררבתנ םיידוסיה םיחנומה לכ לש תטלחומ העיבק
איה םיירבעה תומשה לש םתוכירא יכו ,הימוטנאב בר םרפסמש ,םיבכרומה
.יעדמה םשה לש ותובידאב תינתומ השעמל

אלא ,םיימואלניבה םייעדמה תומשב שומישה לע רוזגל הדעווה תנווכ ןיא
םיקלחו ,האופרל ץוחמ םג תדמלנ הימוטנאהש ,הדבועה לע התעד תא הנתנ איה

שגויש יוצר ךכיפל ,תינוכיתה הלכשהה םוחתב ויהיש ןידה ןמ הלש םיירקיע
.ירבע ןושל-עבטמכ עובקו רדגומ רמוחה הלאל

תדות תאו םייללכה םיחנומה תיברמ תא ללוכ ןלהל םסרפתמה עטקה
לש התדובע ךרדו ימוטנאה ןולמה ביט תא האלמ המגדה םיגדמ אוהו ,תומצעה
תונמדזה עוצקמה ישנאל ןאכ תנתינ דחוימ רפסל רמוחה לכ סוניכ ינפל הדעווה
.םילולכשו םינוקית עיצהלו העד תווחל הנורחא

.תויביסרוק תויתוא י"ע םיטלבומ םייטיניגוטנוא םייוטיב :הרעה
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יקלח לש ןווכו בצמ םיגיצמה םיחנמה
Termini situm et direetionen partium co
םייללכ םיחנמ Termini generales
interims

ימינפ

ירוחא

posterior

externus

 (dorsalis.יגוהג ventralis (opp

medianus

יבג

dorsahs

יצח

sagittalis

ןוילע ,ילע

ימדק ןיחצמ

frontalis

ןותחת ,יתחת

ןוציח

ךותה לש

יכדא ,ךדאל

 longitudinalisיבנז ,בנז לש
iransversus

mediahs

ןוכית

lateralis

ידצ

ירוקמ

ינמי

יעצמא؛

medius

ילאמש
ימדת

anterior

ברקמ

proximaiis

קחרמ
ידושח

ידמג 'דמג לש

קמע

ad extrenntates spectantes

ןטקה הנקה )דצל יא( לש

distalis

יפכ ,ףכ לש

radialis

יבג ,בג לש

ulnaris

ילגרה ףכ ,לגרה ףכ לש

 tibialisלודגה הנקה )דצל וא( לש יבג ,בג לש؛

םייללכ םיחנמ
תינא

)acinus (—lobulus

rostralis

יפא ,ףא ؟ي

 Sinisterיחטש إ

םיפגה לע םיבסומה

caudahs

nasalis

)ימיגיב (,םיניב לש ;dexter

םיחנמ

inferior

 transversalisתלגלג לש cramal1s(opp caudal1s)1nV^ /1

יבחר ,בחרל

יבחר ,בחיול

superior

intermedins

superficialis
profundus
Termini

fibularis
volaris

dorsalis

plantaris
dorsalis

Termini generales
■ רוזמ ןיתיוז ,תיוז לש 1

angularis

 ansaונייה( הרודה ),םיבצעב( האלול  1 aditusהסינכ

ןילוח[ םיקד؟ לש ןוגכ/תוסיפכ ) I aidםיפגב ''; ٦د( ףנכ
)תוילכה תורוניצ לש ]/ב"ע חמ !  alarisי_ ,ףבכ ؛<ש
 antrumהרעמ / 1 alveolusשתכמ ;^דאירה יבגל( תידאנ
 anuiusןותעבט )םיינישה יבגל(םישתכמ '٦

 anיגותעבט [/ותעבט לש  1 alveoiarisשתכמ לש תידאנ לש
 anusתעבטה יפ /תעבט  arnpuiaהלפמא

הלפמא לש ampullaris

 analisיתעבט ,תעבט לש

angulus

 aperturaחתפמ

תיוז
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cavum

cerebellum

cerebellaris

האופר

בלה, apex
ללח/ ללחה תיב

ןטקה חטה לע/

)לודגה( חמה לש,  יחמcerebrahs
cervix

cervicalis
circulus

circularis

דאוצ לש, ידאוצ
לגעמ

לגעמ לש,

הכרב

colliculus

לילת

commissura

commissuralis

ראוצ
דוזיע

דבילש

דבילש לש

condylus

condylicus
conus

conicus

ילע

יילע ילע לש

)יטורח (ינוק
.ןניק

£,'"ר
ןרס

corpusculum
cortex

corti calls
cranium

cranialis

cribrum

cribriformis

cribratus (false
crista
crus

areolaris

articulus
articularis
basis
basialis

brachium
brachialis
bucca

ילילכ
ףוג

ףיפוג
דפלה

יתפלק הפלק לש
תלגלג

יתלגלג תלגלג לש
דבכמ

יומד-דבכמ

cribrosus) לש
סכר

קוש

ילכ/ רישכמ, הכרעמ

( ןתפסות٦' )םינתפסות
ןתפסות ؟ש, יגתפסות
תשק

תשק יומד, תשק לש

תשק, יתשק
תשק יומד, תשק לש
חטש
ינוחטש

(קרפמ, )קרפ
הרפמ לש, יקרפמ
סיסב

סיסבה לש, יסיסב

)'د( עורז
עורז לש, יעורז
יחל

יחל לש, ייחל

bulbus

םובלב

canaliculus

תילעת

canahs

הלעת

capitulus

ישאר

capsula

לילכ,  )ן"؛< סחיב^דדתוכ ןדתכcorona
corpus

arcuarius

buccalis

cornu

coronarius

arcuatus

)טירח (סונוק

corniculum
corniculatus

arcifornus

area
ילגעמ

cisterna

columna

appendicular^
arcus

דאיצ

collum

apparatus

appendix

)לודגה( חטה

לש(__צאלש(הצק

)האירה לש(הפכ أ )האירהו ןושלה

ןוחט، ןטק חמ

ןוחטה לש, יגוחמ
cerebrum

יחגומ

capsulars
caput
capitalis
cartilago
cartilagmeus
caruncula
Cauda

caudalis
caudatus
caverna
cavernosus

cavitas

תיספק

תיספס לש, ?،יתימפ
שאר

שאר לש
סוחסח

סוחסח לש, יסוחסח
לותלת
בנז

בנז לש, יבנז
בגזמ
הלחמ

יתלחמ

ללח, היב-ללחה
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funiculus

funicularis

geniculum
geniculatus

לבחי

לבח לע

glandularis
glomerulum

glomus
glomifornus

(a؛hilus (=por
humor

impressio

לעב-תיכרב
ךרבי

הטולב
דטולב לע./ יטולב
תיעקזפ

תעקפ
תעקפ יומד
דעע

ץימ، החל
עבטמ

incisura

infundibulum

קדח

isthmus
isthmicus

junctura
labium

labialis
lacuna

lacunaris
lamina

'יעמ
יעמ לע י
רצמ

ligamentum

ligamentosus
limbus

limbicus
hrnen
linea

liquor

lobulus (=acmus)
lobus

ductulus
ductus
eminentia

extrenntas
facies

facialis
falx

falciformis

fasciculus
fascicularis

בג

יבג 'בג לע
תידונצ
רוגצ

הטילב

( ףג٦' רוצק )םיפג,
םינפ

םיגפ לע
עמדח

עמרח יומד
המלא

המלא לע، יתמלא
ףיל

fibrosus
filum
fissura
flexura

דצמ לע، ירצמ
רועק
הפע ل

הפע לע، יתפע
םימגא

ימימגא

חול

latus

lateralis

dorsalis

ךפעמ إ

intestinuni

mtestinahs

קוע לע،יקוע
 'יז( תמצ٦' )םיתמצ

' תיכדבdorsum

genu (gen. genus)
glandula

cruralis

decussatio

דצ
ידצ

דעוצר

העוצר לע، יתעוצד
תלבוג

 إfolium
؟foliatu

folliculus
foramen
foraminosus
formatio
fornix

fornicatus

fossa
fossula
fovea

foveola

תלבוג לע. יתלבוג
לובג ן ףס

2ו

זונ،
תינא

הןא

foveolans

frenulum
funda
fundiformis

fundus

יפיל
טוח

ץרח
ףפכ

הלע

הלע לע، ילע
קיקז
בהנ

בקנ לע، יבקנ
הרוצת 'הנבמ
הפכ

הפכ לע، יומד-הפכ
ץמג

ץיצמג
המג
תיממג

יתיממג 'תיממג לע
תינסר

עלק

עלקייומד

תיעקרק

יחנומ

האופר

257

palatum
palatums

macula

ךח לע، יכח

papilla

המטפ

papillaris
paries

הנא לש,  יתנאlobaris

ךח

םתכ

דשה"תמטפ,  דדmamiiia
mamillaris  תמטפ לש٨٥٨

יתמטפ

ידד הד לש

( דקדק٦' נידקדק،)ח ז،ן

parietalis

margo

ןידקדקהקדק ؟ש

םילוש לש,  آلأل؛اصmargtnalis

ןפד לש, ינפד
pars

קלח

pelvis

massa

ןגא לש, ינגא

הסמ

meatus אובמ

ןגא

pelvinus

םילוש

תומצעה (חמ,  )הרדשהmedulla

perichondrium

סוחססה בסמ, תומצעה (המ לש םורק،  )הרדשהmedullars

periosteum

בס؟-םצעה, םודק

plexus

membrana םורק
םורק לש،  ימודקmembranaceus

תעלקמ

membrum רביא

plica

ט؟ק

porta (=hilus)

דעש

mucus

ףיר

portio

קלח

mucosus

יריר

porus

זיז

processus

prominentia

שרש

ישרש

radicularis
ramulus

ףיפנע
ףנע

ramus

rete

לש

retinaculum

rhaphe

רקת
קדס

rostrum

רוקמ

rostralis לש

sacrum

תקרפמ לש،  יתקרפמnuchahs

nucleus ןיערג
ןיערג לש،  יביערגnuciearis
תשד
; ףר؛occiput
תשר, יתשר
ףרע לש،  יםרעocc
קבח
תברא-ןיעה،  הבראorbita

rima

sacciformis

רשק לש،  ירשקnodosus
nucha תקרפמ

םוחת

regio

saccus

noduius רירשק
nodus רשק

הןסנ

recessus

rudimentum

 תירירש )הבכש(أ ירירשmuscuiaris

ה؟ילב

radix

reticularis

muscuius דירש

דח, תי؟ובקנ

ןיעה"תברא לש،  יתבראorbitaiis

רביא ילכ،  ןגרואorganon
orificium

רוקמ,
OS
דמג

קש

יימד-קש

(הצע)ה םצע

^

(gen
ירוקמ
oris) דפ

 ימם הפ לשoralis OS (gen. ossis) םצע

םצע לש،  " ימרגosseus
ostium

חתפ
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--

—٠

----י■

.

—

-

truncus
עזג١
sacralis

יצע ,הצע ל؟؛'

septulum

תיציהמ ,הנטק הציחמ

septum

ץיח ,הציחמ

septals

ץיח לש ,הציחמ לש
1תג

sinus

חור

spatium

הרדשה-דומע !ץוק

הרצוצח

יתרצוצח ,הרצוצח לש
שושבג

ישושבג ,שושבג לש
תישושבג

 spinalisהרדשה דומעלש,יצוק,ץוקלש
הבכש

stria

هو

striatus

)הדק؟ 'נ( דקע
תיתשמ

stroma

substantia

דמח

ץימ

sucus

תינעמ

sulcus
synovia

קדפמה-תחשמ

קרפמה-תסשמ לש

synovialis
taenia

טרס
טרסמ

taeniatus

tegmen

ןופס

ינופ؟ ,ןופס לש

tegmentahs

דיג

tendo
tendineus

ידיג

tuber

tuberalis
tubercuium

תששבג

tuberositas

תיבובא

tubulus

בובא

tubus

הטעמ

tunica

רובט

umbo

2לבנע

uvula

קיתרנ

vagina

יקיתרנ ,קיתרנ לש
תיעקב

ה؟וח

)ה؟וח(ףקמ
םתסמ

ימתסמ ,םתסמ לש
רונצ

) telaתואליו 'ר( ןוליו[

קד ,המקר

tubalis

 tubercuiarisיתישושבג ,תישוש؟ג לש

spina

stratum

tuba

ןטב

ן ינטב ,ןטב לש

vaginalis
vallecula

vallum
vallatus
valvula
valvularis
י vas

velum
venter

ventrahs

)thoraxיבג,ו_( ינוחג أ

הזח

יזח ,הזח לש

thoracicus

הטילב

)torus (---eminentia
trabecula

סיפב

ליבש

הגספ

תיחופלש

יתיחופלש ,תיחופלש לש إ

tractus
תיחופלש ,הנטק תיחופלש

trigonumתויחופלש"הברמ إ

שלשמ

יש'לשמ ,שלשמ לש

trigonalis

לילס

trochlea

ילילס ,לילס לש

trochlearis

רודזורפ

ירודחרפהודזורפלש
סי؛<

vertex
vesica

vesicalis
vesicula

vesiculosus
vestibulum
vestibularis
villus

רשפא  sinus sphenoidalis, -maxiliaris, -frontalisיבגל קר .ללכה ןמ אג،וי ילב 1.
.הרעמ תלמב ءدم שמתשהל

).هلطالط( תלטלוטו ) (٠٧האהל םילמה ךכל ושמיש םייניבה ימיב 2.

יחנומ

האומר
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vorticosus ילברעמ
zona
zonahs

viscera רק3םי

רוזא

visceralis רק לש5םי

ירוזא

vortex ة0לבךעמ صأ

Systema

sceiefc

רעמ

Osteoiogia תרות-תומצעה
םצעspongiosa
 הכר؛؛OS longum
 יגופסה רמחהsubstantia
 תומצעה המ ללחcavum
medullare
םצע
 הרצקOS breve

 החוטש םצעI OS planum םצעה בסמ, ה םורק
 תיט؟בנפ םצעos pneumaticumתימינפ ا- םצעהendosteum
 תומצע"חמmedulla ossium

 םצעה"ףוגdiaphysis

 בה؟ תומצעדזמm 0 fiava

 םצעהדדנ؛קepiphysis

 םדא תומצע סמm 0 rubra

 יסוחסחה רובחהsynchondrosis

 םצעה תוצק לשepiphyseos
 יניטלג תומצע סמm 0 geiatinosa
 ןזה בקנהforamen nutricium

5 סייקרפמ םינfades articularis

 הפלקcortex
 הנזה הל؟תהcanalis nutricium

 סוחדה רמ؛ןהsubstanti

(הרדשה_ד؛ומע/  )הרזשהCoiumna vertebralis
vertebrae cervicales ראוצה תוילח
 הילחה תשקarcus vertebrae
 הילחה תשק שרשradix arcus vertebrae
vertebra prominens תטלובה הילחה

 הילחה קרחincisura vertebrae
vertebrae thoracicae הזחה תוילח
 יתל؛לגהcranialis

vertebrae lumbales םינתמה"תוילח

vertebrae
sacrales הצעה תוילח
 יבגזה הילחה קרחinc vert
caudahs

caudales ץקעה תוילח
 הילחה בקנforamen vertebrae
vertebrae
תלעת-י؟חה1 תcanalis vertebralis

(=coccyg1cae)

corpus vertebrae הילחה ףוג
 תוילחה ןיבש בקנforamen inter
vertebrale

facies terminalis םייפוסה םינפה

עט-הרדשה בצע תינcranialis
sulcus
nervi spinalis
םייתלגלגד

 ץוקה זיזprocessus spinalis

facies terminalis םייפוסה םינפה

 םייבנזדcaudajis ך יעלצ זיז1• יב؟processus costotransve
ד לש1תויל-צה5 ראsariusvertebrarum
fovea
cervicalium
 ת גוחגה ת שושבגה-tubercuium ven

ילח לש1ת- דאוצדtralevertebrarum
cervicalium

costalis תיעלצד דמגד

cranialis תיתלגלגה

fovea costalis תיעלצה המגה
caudalis תיבגזה
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arcus dorsaiis תיבגה תשקה

 המודקה תישושבגה-tubercuium ca

sulcus arteriae הילחה קרוע תינעמ
(=שארה קרועל،  לשcum vertebra
vertebrahs

צה"תילח5 תיששה ראcervicahs V

tubercuium dorsale תיבגה תישושבגה

 תיבגה תישושבגהt dorsale vertebr

תוילח ؟ש- ראוצהrum cemcaHum

Epistropheus ריצה תילח

dens

ןשה

apex dentis ןשה דח

 לש יבחרה בקנהforamen transv

 ראוצה"תילחsanum vertebr
rum cervicalium

facies articuiaris םייקרפמה םינפה
 יבחרה זיזהprocessus transver
ventraiis םיינוחגה

 לש םייעלצה םינפהfacies costa

facies articuiaris םינפה
םייקרפמה
יבחרה זיזה
 לשprocessus tranver

٠ dorsaiis םייבגה

תילח- הזחהvert thoracicae

proc costanusverteלש יעלצה זיזה
facies articuiares םינ^ה
םייקרפמה
laterales םיידצה

brarum lumbabum םינתמה תוילח

processus articu- םייקןפמה םיזיזה

Os sacrum דצעד"םצע

 םייבגה םינ؟הfacies dorsaiis
 םיינןאה םינפהfacies peivina
 םייפוסה םינפהfacies terminalis

 םייתל؛לגהlares craniales
 םייקרפמה םינפהfacies articuiares

 םייתל؛לגהcraniales
 םייקרפמה םיזיזהprocessus articu
lares caudales םייבנזה

 םייתלג؟גקcraniahs

facies articuiares קרפמה םינפה
processus artjcu caudales
םייבןזה םיזיזה
םייקדפמה
lares craniales םייתלגלגה

pars lateralis ידצה קלחה
facies auricularis םייתאה םינפה

processus accesorius ה זיזה
processus mamillaris ידדה זיזה

tuberositas sacralis הצעה תששבג

8 ا ל

foramina mterver- תוילחה ןיבש םיבקנה
tebralia

תידצה ה؟מה, תסמ- ד؛؛הmassa lateralis

foramina sacralia הצעה יבקנ
םיינגאה
תשקה
 תינוחגהarcus ventraiis
peivina
 תיגוחגה תישושבגהtubercuium ventrale

lineae tranversae םייבחרה םיוקה
foramina sacralia םייבגה הצעה יבקנ
dorsalia

crista sacralis media ןוכיתה הצעה םנד
cristae sacrales םיידצה הצעה יסכד
laterales

 תויקרפמה תומגהioveae articuiares

craniales תויתלג^גה
facies articuiares םייקדפמה םינפה
caudales םייבנזה

facies articularea ינפה

dentalis ןשה לש

سه

_פר

ل6ق

רירש תישושבג- tuberculum musculi

יסכר- הצעה-cristae sacrales ar

ל؟ןמה1؛ תscalen

 םייקרפמהticuiares

 קרועה תינעמsulcus arteriae

ינרק- הצ^הcornua sacralia

 יחירב תתהsubciaviae

 הצעה תל؟תcanalis sacralis

 תלעת עקבמcostae
 הצ؟הhiatus canalis
 עלצה )לש( תששבגtuberositas
 הינשהsecundae

sacralis

 ע؟צה"תינעמsulcus costae

 הצעה"פצע דחapex ossis sacri

 דזחד"פצעsternum

 םייפוסס םינפהfades terminahs
 םייבגזהcaudahs

 הזחה"טצע לש תידיmanubrium sterni

 הזחהדבצע לש תיוזanguius sterni
םצע-ץק؛;ד

 הזחה םצע החאמsymphysis sterni
 הזחה םצע ףוגcorpus sterni

Os coc

םדםינ^ד1 םייפ1 f t

ע ח^ש$ם- הזחהplanum sternale

םייצ؟ד

ינרק

זיז-ה5 ףיprocessus ensiformis

ה) םצע( קרחה5 יחיךincisuraclavicularis

1

פצע-ץקער

corn

 הזחהThorax

תיב קךחה- יראוצהincisura juguiaris

 תועלצct
 םייעלצה םיקרחהincisurae costales
 הז؟ןה ם إل תוע؛؟צהcostae
(( )תועבצה זזprocessuscostales)

 תשקה תוע צcostae arcuariae
( לעממש םיזיזה،processus supra)
 תשקד"תועלצcostae arcuariae

פצעל-( )הזחהsternales

 תוקוברדaffixae

(( לעממש תומצ؟הossa suprasternalia)
מצעל-)הזחה
 הזחהThorax

ללח- הזחהcavum thoracis

תועלצ- תשקדcosta arc
 תופוחרדfluctuantes

מצע- עלצהOS costale

םוחםח- עלנ؛הcartiiago cost

שישאו- עלצהap|tulum costae חתפמ- ית???|'ד הזקהa
cranialis

 םייקרפמה םינפהfacies articular
 יבנזה הזחהדדתפמap. thor. caudahs
 עלצה"שישאד לשcapituii costae

תשק- תועלצהarcus costarum
 שישארה"סכדcrista capituii
 תועל؟ה"תותשק תיוזanguius arcuum
עלצהיףוג
costarum

corpus costae

 עלצהדוישוש؟גtuberculum costae

שםיחוךה5 תועלצהןיspatia intercostalia
ב،$ לש םייקרפמה םינfacies articularis

 תלגלגזז"תומצעOssa cranH  על؟ה תישושבגtubercuii costae
ם؟ע- ףרעהOs occipitaie

 עלצהידאוצcollum costae

،ראוצ סכר-ד، ע?צcrista colli costae
בקנ- לודןה ףרעהforamen occipitaie
magnum

תיוז- עלצהanguius costae
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pars basialis יסיסבה קלחה
fossa occipitalis לש יפרעה ץמגה
cerebellar^ (ןטקה המה(ןוחמהsulcus petrosus תיעלסזז תינבמה

 ידצה קלחהI pars lateralis תינעמ- ץחהsulcus sagittaiis
 ףדעה םצע תשקשקsquama occipitalis  תיבחדהתינעמה؛sulcus transveisus
 םייתמטפה םילושהmargo mastoideus ؛

Os spheuoides דתיד"מצע

 אךמלה"ילושmargo lambdoideus
var. OS inter- "תומצע ןיבש םצעה

ףוג؛

corpus

parietale דקדקה

 עלה"תישושבג-sella turcica I tuberculum pharyn
gjcum  תיתחתה הלגה ץמג ؛fossa hypophyseos
 ףבאה"ב;؛dorsum sellae

 ףרעה"מצע ילעcondyius occipitalis

 ףכאה תישושבגtuberculum sellae

 ילעה תלעתcanalis condylicus

processus sellae  בצע לש הלעתהיעצמאה ףכאה זיזcanalis nervi
medius

 ןוש^ה"תתhypogiossi

תיב תישושבג- ראוצהtuberculum jugulare בג זיז أ- ףכאהprocessus dorsi s

 יראוצה"תיב קרחהjncisura juguians קרוע תינעמ- שארהsulcus carot

תיב זיזד- יראוצהus juguiaris<؛I proccs  דת؛ה"תינושלiingula spheno
 דתיסיםצע סכרcrista sphenoidea

ץמג- ילעהfossa condylica

 דתיה"םצע רוקמrostrum sphenoideum
 ךות؟ש זיזד-processus intra

דת؛ה"םצע תג, sinus sphenoideus

juguians ראוצה"תיב

דת؛הדכצע תרעמ
planum

 )"ץיח וא( "תציחמseptum sinuum

occipitale ףרעה"חטש

planum nuchale חטש-תקרפמה

 )תורעמה וא( תותגהsphenoideorum
protuberantia occi- תטילב-ףרעה
דתיה"פצע לש

 וא( תציחמ חתפמapertura sinus
 וא( תגה )ץיחOSSIS sphenoidis
דר؟מה,)דת?הםצעלע

 "םצע תיכנוקconcha OSSIS
 דתיהsphenoidis
דרומ

chvus

pitalis externa הנוציחה

crista occipitalis ןוציחה ףרעה"סכר
externa

linea nuchaiis יתקרפמה לקד
supraterminalis יפוס"לעה

linea nuchaiis יפוסה יתקרפמה וקה
terminalis

 הנטקה ףנ؟הala parva linea piani nuchaiis תקרפמה"חטש וק
! תמלא תינעמsulcus fasciculi
optic
1תטיל؟
 ףרעהprotuberantia occi
היארה

 תימינפהpitalis interna

 תמלא תלעתcanalis fasciculi

 לש יפרעה ץמ؛הfossa occipitalis

 היארהoptici

 )לרד^ה( חמקcerebralis

 הנטקה ףנכה זיזprocessus alaeparve

ונומ،י

ופר#ה

ص

 ה؟נכה ץמגfossa pterygoidea

 ה؟דאה ץרחfissura orbitalis

יחמה
 הפנכה תלעתcanaiis pterygoideus

cerebralis

 עלה תל^תcanaiis pharyngicus
 הלודגהala magna
 עלה סיסב תלעתcanaiis basi

 םייחמק םינפהfacies cerebrahs

(== )השרחמה תל؟תpharyng١cus  םייעדצה םינ؟הfacies temporalis

 הד؟וצחה תינעמsulcus tubae pha
ה5 תחתמש סינfacies infratemporalis
עדיןל, םייעדצ תתה םינפה

 ףתהו עלה לשryngo tympanicae

ד תינעמ،5 ךןזהו הפנ-sulcus pterygo
 דתיה דצל םינפהfacies spheno

 הנוילעה תסלהוmaxiiiaris

palatinus

 םייתבראה םינפהfacies orbitaiis
 עדצדמצ؟1 ot p

 ) םצע( םילושהmargo zygomaticus
םיילעה

 םייח؟מה םילושהmargo frontalis
 עלסה לש קלחהpars petromastoidea
 תיד؟ד!?ה תיוזהanguius parietaiis
( יתמטפה זיזהוmastoidea+petrosa)
 םייתשקשקה םילושהmargo sqnamosus

 םייפרעה םיילושהmargo occipitalis
עדצל תסתמ؟؛ סכרה, -crista infra

 יתמטפה זיז؛ןprocessus mastoides
 יעדצ"תתהtemporalis
 זיזה לש קרחהincisuraסכר؟ן
mastoidea
 הלגעה הלן?תהcanaiis rotundus
ד5יתמ؟؟

ק תינ؟מה1 לsulcus s nus sig
 הלקעה תגהmoidis
קרוע תינ؟מ- sulcus artenae
 ףךעדoccipitalis

 לגלגסה בקנהforamen ovale

בקנ- ץוקהforamen spmae
םצע( ץוק-)  דת;הspina ossis sphenoidis

 !הפנכה"זיזprocessus pterygoides
 לש ידצה חולס-lamina lateralis pro

 יתמטפה זיזה בקנforamen mastoideum

 הדימןיפpyramis
 דדימריפה"ינפfacies cerebralis

 הפנכהcessus pterygoidei

 לש ןוכיתה חולס-lamina medialis pro

 הפנכהcessuspterygoidei

(( םיימדקהanterior interna)

 הפנכה"קרחincisura pterygoidea
 המה דצל )םיימינפהpyramidis
 הדיסה"יומד ץמגהfossa scaphoides
 הדימריפכ ינפfacies cerebellaris
 קיתרנה זיזprocessus vaginalis
(( םיירוחאהposterior interna)
ה0 ןוהמה דצל )םיימינpyramidis
לקנא-ה5 הפןhamulus pterygoideus

ינפ-' הדימריפהfacies basialis pyra
 לקנא לש תינעמןןsulcus hamuli pte
 םייסיס؟>כmidis
ן،2 הפנrygoidei

1. הפוסב א"הב הבותכ ףנכ לש תימראה הליבקמה איה המנכ

נכ ןיבו הניב לידבהל ידכ תימראה הלמה חא החיגה הדעווה

 תינוויה הלמה ןמ הלדבה םשל ןאכ בכרומπ
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לש ימינפה חתפמה
 ינפapertura
 הדימריפהfacies
interna
tympanica

 רודזורפה תילעתcan vestibuii

 סייפתהpyramidis

 תיעלסה תינעמהsulcus petrosus  הדימריפה"ד؛ןapex pyramidis
 יראוצה תיב קרחקincisura juguiaris הדימריפה סכרcrista pyramidis

 ךותבש זיזה-processus intra

• "סכר תינעמsulcus cristae pyra

 ראוצה"תיבjuguiaris

 הדימריפהmidis

 ראוצה"תיב ץמגfossa juguiaris

 ףתה ןופסtegmen tympani

 יתמטפה זיזהתילעתcanaliculus

 ןופסה סכרcrista tegmentahs

mastoideus

 ףתה"עקרקsolum tympani

 תילעת לש תינעמהsulcus canahcuiiהתשקה הטילבה, eminentia arcuata
 ית؟טפה זיזהmastoidei
תיתשקה הגילבה
 המטפהו טרחה בקנforamenעקבמה
stylo תחתמשhiatus subarcuatus
mastoideum

תשקל, יתשק תתה עקבמה

 עלסה ץיצמגfossula petrosa

תשקל תחתמש ץמגה، fossa subarcuata

 ףתה תילעתcanaliculus tympa

יתשק תתה ץמגה

 םינפה בצע תלעתcanalis nervi facialis

nicus

 לש ןוציחה חתפמהapertura externa
עקבמה

 תלעת לשhiatus canalis

 ףתה תילעתcanahcuii tympanici
 םינפה"בצעnewi facialis

 לש יפתה חתפמהapertura tympanica
 תלעת לש תיכךבסgeniculum canal

 ףתה תילעתcanahcuii tympanici
 םינפה בצעnervi facialis

 ףתה"תינעמsulcus tympanicus
 בצע לש תינעמהsulcus nervi petrosi
 "בצע תילעתcanaliculus nervi

 יחטשה עלסהsuperficiahs

 יחטשה עלסהpetrosi superficiahs

 ןטקה٠ minons
 יפתה חתפמהapertura tympanica
 "בצע תילעת לשcanahcuii nervi
 יחטשה עלסהpetrosi superficiahs

 לודגהmajoris

 בצע לש תינעמהsulcus n

 ןטקה יחטשה עלסהsup
minons

 )ב؟עה( לש עבטמדimpressio trigemini

 ןטקהrnmoris
 ימינפה חתפמהapertura interna

שלשמה

 ימינפה העימשה רחporus acusticus

internus
 תילעת לשcanahcuii nervi petrosi

 יחטשה עלסה"בצעsuperficiahs
 העימשה"אובמmeatus acusticus
 ןטקהminons
 לולבשהדוילעתcanaliculus cochleae

 ימינפהinternus

במה תיעקרק1 אfun

 לש ןוציחה חתפמהapertura externa  רודזורפה תילעתcanalic
 לולבשה"תילעתcanalicuh coclileae

קדוע תלעת- שארהcanalis caroticus

_ חתפמהapertura Vest1

 תילעת לשinsn؟canahcuii

יחנומ
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ימינפה
חתפמה לעממש
^!^؛spina
supra לש
tne

תשקשק
niargo

תל؟ת
שארה"קרוע
עדצה
squama
tempoc

חתפמה
ןוציחה
 לשa
parietaiis
םילושה
דקדקה

incisura

parietaiis

קרחה

דקדקה

canaiicuii
 ) םצע( םילושהmargo
sphenoideus carotico
םיידתיה

ת

tympanici ףתהו

canahs musculo שה תלעת
 םייעדמה םינפהfacies temporalis

 הרצוצחהוtubaiis
(עדצה וק,  )הקרהlinea temporalis
בזרמה
 רירשה לשsemicanalis muscu
linea temporalis עדצה תלתחמ וק

 ףתה"חתומtensoris tympani

fascialis

לעהדיז
ץמג

תסלה

םינ؟ה
זיזה

דור؟וצח בןךמ
semicanals tub
processus
zygomatic

 עמשהfossa
auditivae
הנותחתה
mandibuiar

8םייקרפמ
facies
articularis
תציחמ
()ץיח וא
 תלעתsept

הר؟וצח؟ןו
muscui
רירשה ירוחאמש
processus
retroart

 קרפמהcuiaris

؛ ףתס"ללחcavum tympan

vide organonsta)
 קרפמה תישושבגtuberculum
articulare
tus et auditus)
 םייח؛נה םין؟והfacies
cerebralis

ףתה רתימ תי?עת
canaliculus chordae
 קרוע תינעמsulcus arteriae
temporalis

 יעצ؟אה עדצהmediae

tympani

incisura tympanica קלחהקרחה
יפתה
(ש؟ה)"םצע1 ינpars hyoidea
meatus acusticus העימשה"אובמ

externus ןוציחה

 טרחהדיזprocessus styloides
( קיתךנה( קיתרנהvagina (semivagina

fissura tympano ץרח
ףתה
זיזהו
)הצחמל
זיז לש
 טרחהproc styioidis
mastoidea יתמטפןו
 יפתה קלחהpars tympanica
anulus
tympanicus
תעגטה1יפתה ן
fissura petrotym ץרח
עלסה
ףתהו
panica

fissura petrosqua תשקשקהועלסזןץרח
mosa

spina tympanica לודגה י?תה ץוקה
major

נת؛ן ץוקה، ןעקה יspina tympanica
minor

Os parietaie םצע-דקדקה
crista tympanica כךה0 יפתס
 ا םייח؛נד םינ؟כfacies b
sulcus anuii tym ןותעבטה תינעמ

 هآ؛آجآإأأ םין؟כfacies pari t u

 םי*؟ףעה םילושהmargo occipitalis panic! יפתה
 םייתשקשקה םילושהmargo squamosus
porus acusticus רח-ןוציחה העימשה
externus
 ם"חעמה םילושהmargo frontalis

 ظ ק ש ج و קלחה٢١  יpars squamalis
 ם؛؛וש؛ן3 םיןצ؟margo sagittalis

ןוש؛<ה דעו תו؛ועסמ

ץוק- לילםהvar spina trochlearis
 תיחצמה תיוןהanguius frontalis
 לילסה תיממגfoveola trochlearis

כ، תיפדעה תיוזanguius occipitalis

 הבראה תלעתcanalis orbito

 תידתיהץםצע(תיוןהanguiussphenoideus

 תלגלגהוcranialis

 זיזה דצ؟ תיוןהanguius mastoideus

{ת؛/ ה؟؛7 הבראה ל؟canalis orbito

יתמ؟؟ה

 דקדןלה בקנforamen parietale
 הרבכה) םצע(וethmoideus
 תועמדה תטולב ץמגfossa
 שושבגgiandulae
 דקדקהtuber parietale
lacrimalis

 י עדצה"וקhnea temporalis

 םייח؛נה םינ؟הfacies cerebralis

اחמ וקfתל٠עדצה1neatemporal1sfasc1al1sا

 חצ؟נה סכרcrista frontalis

 ץח؛{ תינעמsulcus sagittahs

 ץחה תי?עמsulcus sagittaiis

 תיבחרה תי{؛זמ؛ןsulcus transversus

 םוטאה בקנהforamen caecum
 חצמדדוגsinus frontalis

פ^ע- הצמהOs frontale

 חצמס"תשקשקsquama frontalis
 )ץיח וא( תציח؟septum sinuumfron
םי{؟ה
 םייחצמהfacies frontalis
-חצמק )תורעמ וא( תותג
tahum
 םייתבר؛ןהmargo orbitahs
 ) םצע( תויממגהfoveolae{םילוש؛
ethmoideae
{תויתךב؟؛

 ה ן ב و ה םצעOs ethmoides
מה חולה5 תיךבlamina cribriformis

 תלברבהcrista galli

 ית؟ך؟ה קלחהpars orbitalis
 יתר؟כה)"םצע( קרחהincisura ethmoidea

 יפאה קלחהpars nasalis
 לש יפא؟ן ץוקהspina nasalis ossis
ד"ם؟ע، חצמfrontalis

 יפנכה זיזהprocessus alaris

{ םיי'פאה םילוש؛margo nasalis

 ךותה"סולlamina medians

{ םיירקדקס ם؛?וש؛margo parietalis

 הךב؟הךםעע( ךובמlabyrinthus ossis  ל؛؛ה"זיוprocessus zygomaticus
ethmoidis
{{؟؛، םי؛עךצס םיfacies temporalis

 הרבכה )םצע( תגsinus ethmoideus  עןצ؛ר וקlinea temporalis

ה עקבמה5 ינור؛ןhiatus semilunaris  חצמ؛ן שוש؛ןגtuber frontale

(תעוב-דךםצע، הן؟כbulla ethmoidea  םי؟יך!ד)_לעמש(ת؟؛קarcus superciliaris
 תס!פglabella
 ןתלס וא( הבד؛ןה סולlamina orbitalis

( )ירי?סpapyracea)

קד؟

(١٠٢

)בקנ

{ןוכית؛
 הףבכה) هإلال( יבקנforamina ethmoidea

חי؛מ؛נ

medialis

in

(

frontale mediale)
( ףאהדויכנוקconcha nasalis)

( )הנוילעהsuprema

וא(קרח

)يو

חצמק

 ידצהlateralis (foramen
 תילעה ףאה תיכנוקconcha nasalis
superior

frontale laterale)

^תיכן- תיע؟؟א؟ףא؟eon. nas. media 3 םי؛؟בך؟ה םי{؟facies orbitalis

in

יתממ

תאומר

ةءآ

^ יבלכס ץמfossa canma

זיזה

 ףאה ינ؟לש ץמ؟הvar fossa praenasalis
ק
 יפאה קדחהincisure nasalis

ז

נ

ילקןאה
יכ

ת

-

ה

pro
א

ף

 תיתחתהinferior
 הנוילעה תסלה שושבגtuber maxillae

זיז-ע؟ך؛ן1 תprocessus lacrim
 םיישתכמס םיבקנהforamina alveolaria

 הןוי؟עה תסלה זיזprocessus maxii
()םינשה ישתכמלש

 תוישתכמה תולעתהcanales alveolares
 יתרבכה) םצ؟(זיזהprocessusethmoi
()םיגשה ישתכמלש

 תועמדר םצעI ه إ

 יתיכנוקה םכר؟ןcrista conchahs

 ירוחא{תיועמךססכך1 ا،

 יח؟מה זיזהprocessus frontalis
posterior

ימרקהתועמזה זיז،0ח016א3118_،^818ת،

תיןעמ-ן، תוע؛؛?ךsulcus lacrimaiis
 תוע؟רד*קךחncis ra lacrimaiis'
 תועמרק לן؛ןאhamulus lacrimahs

 תךבכה) םצע( סכרהcrista ethmoidea

 תו؟מךה ילושmargo lacrimaiis

؟םצע8 ا ף0

 תועמךס"תיגעמsulcus lacrimaiis
|،יבןן- ףאדforamina nasalia

םצ؟( זיז؛ן-)1 יל؟؟processus zygomaticus

 ךק'ד"זיזprocessus palatinus

 )"םצ؟( תינ؟מסsulcus ethmoideus
ד5תיתך؟

?רה0 ה$ יפcrista nasalis

 ימךקה יפאה ץוקהspina nasalis(ם؟؟
anterior
) השרחמהVomer

 ךחה תוינעמsulci palatini

ףנכ-ן، השרחמala vomens

 ישתכמה זיזהprocessus alveolaris
 םיישתכמ؛؛ םילושהmargo alveolaris הנוי؟עה תסלהMaxilla
 םינשה ישתכמalveoli dentales  הןוילעה תסלה ףוגcorpus maxillae

 םיימךקה םי{פהfades anterior
^^^ וא( תוציחמהsepta interalveolaria
םינ؟ה
אה3- םיfades nasalis
םישתכמה ןיבש
 םייתבךאה םינ؟סfacies orbitahs
וא(תוציחמהsepta intraaiveoiaria^^fm
םייעןצ"תתה םינ؟הםישתכמה ךותבשfacies mfratemporalis

 לש )הר؟מהוא( תגהsinus maxiiiaris
נ؛ןג3י- םישתכמקjuga alveolaria
הגוילעוד ת؟לה
 )הרעמה וא(תגקעקבמhiatus sinus
 םי؛תבראה םי؛יושהmargo orbitalis
 הןוילע؛ן תס?؛ן לשmaxiiiaris

ם؟؟-ן، תוכתוחOS incisivum

3תםזז הן؟؟-5ן؛,תיתב8؛131מ_^؛1 canalis

*ת?עת0 תוכתוחcanalis incisivus؟זתינ؟ט؛ן0תיתבך؟ן"ת113118^_ !מsulcus
ן،תתס בקנ- יתבףאforamen infraorbital
כתוח!כ"בקנ1 תforamen incisivum
 !בלש"ב7؛0 י؟בךאיתsutura infraorbitals
ג בלש-כתוחק1 תsutura irtcisiva

 'هإل הרעה האו270*
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_<תו؛

foramen zygomatico- עלצהו לעה בקנ
ע

"םצ

חולה

temporaie

ךחדו

הגותחתה תסלה יצוקesأaاsp1naemand1bu

 ןסכלמה וקהlmea obhqua

 ؤ مآأو-٦٦٢ ossa muscuh
 ינטב ודהbiventeris

תסלס

lam

 דת ה םצ؟ לש קרחהincisure spheno

2 רטנסה תישושבtuberculum mentale

 ןוש؟ה םצעו רטנסהgeniohyoids

pal

 ?עד٦٢

 רטנסה תטיל؟protuberantia mentalis

 רטנסה בק؟foramen mentale

דצ؟

Os

٣  תסלס דצל םfacies m

 דקנסס"שלשמtrigonum mentale

 לש רירשה ץוקspina muscuh

ךח

 ا םייפאד םי פכf

 הנותחתה תסלה ףוגcorpus mandibuiae

 ןוש؟הו רטנסהgeniogiossi

و

הנוילעה

 ה؟ותחתה תפלהMandibuia

 לש רירשה ץוקspina muscuh

ועו

؛

أ

P

ךחדודפנכדתינ؟מ
דןימריפד יומדזיזד8  ك اp py

 בקנforamen palatinum
 םינסלכ ךחכ יסלנforamina palatina

 ךחד תולעת٠ 11 canal s p
 ת כנוקה סכרהcrista conchaiis
 יתרבכה)"םצע(סכרהcrista ethmoidea

 ית؟ראד זיזדprocessus orbitalis
 םצעו תונחוטה וקlinea mylohyoidea
ןוש؟כ

 תונחוטה תינעמsulcus mylohyoideus

 ידתיכ) םצע(זיזכp ph d us

 ךןחהדןולlamina palatina
 םייפא؟ םינ؟כ1 f

ןושלס םצעו

 םי؟'תכמה"יננ؟גjuga alveoiaria

 ם בחה ם נ؟הfacies palatina
קד1חאדיפ؛ןד ץ1 יךspina nasalis posterior

 הגותחתס תסלה ףנעramus mandibuiae
 יפאה סכרהcrista nasalis

 ת؟לכ לש תיוןכangulus mand bula

מצע- לעהOs zygomaticum

הנותחתה

סעإلמה תוששב؟tuberos1tatesmasseter1caeםינפס

 םיייחלסfacies malaris

^ הפנכה תששtuberositas pterygoidea םייעדצה םינ؟פfacies temporalis
 הנותחתה ת؟לס קרחincisure mandibuiae
 םיית؟ר؛؟ה םינפסfacies orbitalis

 יקרפמה זיזהprocessus articulans  יעדצס זיזסprocessus temporalis
 תסלה שישארcapitulum mandibuiae ד، דתיהו חצמהדצ؟זיזprocessus fronto
הנותחתה

 תןןלהראוצcollum mandibulie

sphenoideus

 ת؟לה דצ؟ זיזפprocessus maxillaris
ה؟וי؟עה

תחתס1ה؟

ס_רירשתמ؟5 לש ה؟נfovea pterygoidea

 יקרפמס זיזהprocessus articularis

 ירירשה זיזהprocesssus muscularis

 הבדאזןו לעה בק؟foramen zygomatico
orbltale

 םינססן לעה בקנforamen zygomatico

faciale ^ תסלה בק؟foramen mandibulaenjtoljr

יחגומ
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תי{וש?ה
 יפךעה תל^ה ץמגfossa cranii occipitalis

 םייחמ םיננבגjuga cerebralia

תסלה

li

הנותחתה

יע؟؟<מ- םי؟ותפהimpressiones gyrorum
ה؟עתה

 םיקךועה תוילעמsulci arteriarum
 טידידוה תוי(עמsulci venarum

לש

לש

תסלה

ca

הנותחתה

 םישתכמה קלחpars alveolaris

 םיישתכמס םילושהmargo alveolaris
 תוי(יעךגס תוימדהfoveolae granulares
 םינשה ישתכמalveoli dentales
 םיבלשה תומ؟עvar. ossa suturaram

 יעדצה חטשהplanum temporale

ציחמ^ן١إםי؛ءיءإהואزתar1aأsepta 1nteralveo

 עדצה"ץמגfossa temporalis

ןיבש-םישתכמה, _ד،5םיישתכמךי

ה תשק/ ל؛arcus zygomaticus
וא(תוציחמה

ז^)םיציחה6013^_ן11 septa

 תחת؟ש ץמנהfossa infratemporalis
םישתכמה וןות؟ש, —םיישתכמ ךותה
 ירוחאמש שלש؟הtrigonum retromolare
?עדצ, תתה ץמ؟ה-יעדצ
תונחוטה

^ ךחתו הפןכה ץמfossa pterygopaiatina

ןו תפנכה תלעת، ךחcanahs pterygo

 ןושל ה •םצעOs hyoides

palatinus

 ןחהו הפנבק בקנforamen pterygo

 ןושלה םצע ףוגS1S hyoidis<؛0 corpus

 הןטקה ןרקסcornu minus

palatinum

ס|א יומד חת؟מ, apertura piriformis

 הלודגה ןרקהcornu majus

יסןא חתפמ

 ףאיד"ללהcavum nasi

 תלגלגלCranium

תציחמ-תימך^ד ף؛؟ה, septum nasi osseum

תרדק- חמדcaivaria

ץיח-ה8ימךגזז ף

ד"בסמ, תלגל؟pericranium

אובמ-ו ףאה/ תימצmeatus nasi communis

 ןוציחד סולדlamina externa

אובמ- ילעה ףאהmeatus nasi superior
גופ؟- םיניבדdiploe

ד אובמ,8 ינזצמאה ףmeatus nasi medius
 םיניבד גופס תולעתcanaies d

 יתחתה ףאה אובמmeatusnasi inferior
 ימינפד חולכlamina interna
על אוב؟- יפאmeatus nasopharyngicus
( דןספדvertex (vortex

 ךפשמchoana

תצמ

irons

 הדבכהו דתיה תג؟נrecessus
spheno
/؛٦٦ occiput
ethmoideus

יסב0* תלג؟גהbasis cranii

תיב בקנ-ד, דא؛וצforamen
jugulare
םיימינפד םינפד
facies interna
םינפדlacerum=)
ציחד1 םיינiacies externa
(= בקנהוא[ עסשהfor

וסשה5] ריתא؟,) ץמג-יחצמהתלגלגד
(posterium
fossa cranii

frontalis

 ע?סהו דת؛ה ץרחfissurasphenopetrosa
ץמג- יע؛؛ןמאד תלגלגדfossa cranii media
ד ץרח, ףדעהן ע?סfissura petrooccipitalis

 יפכ؛ןד קלחדpars seiiaris

'דו דת؛؛ן ץרח1^ ףד؛fissura sphenooccipital

 םייעדצד םיקלחדpartes temporales

ןישלה דעו תולועפמ 270

זיזהו ףדעה בלש sutura occipito
 foramen Jacerבקנה וא( עסשה
ית^ט?ה mastoidea

ירוחאה )עוסשה

בלש sutura sphenofrontal
םוחסחה
יפיל 3דתיה
fibrocartilago basחצמהו
יסיסבה

osseum

הבראהו דתיה בלש sutura sphenoorbitalis

 palatumימד؛ה ןחה
הרوכהודתיהבלשsuturasphenoethmo1dea

 sutura spheתשקשקהו דתיה בלש ) (I (torus paiatinus؟ןחה"תטילס(
squamalis
 orbitaהבראה ,ןיעה תברא
הםיןכ،כ
 aditus ad orbitamתבראל
 suturasphenoparietalisדקדקהודתיהבלש
 sutura parietoעדצהו דקדקהבלש

הבר؛؟ה ת5ינכ ,ןיעה

 temporalisإ  margo aditusהס^כה"ילוש

) (sutura fronחצמה"בלש(؛  pars frontalisיחצמה קלחה

 sutura paזיזהו דקדקה בלש!  pars zygomaticaילעה קלחה

 mastoiיתמטפה  I pars maxillarisהבילעה תסלה קלח

 sutura mיתמטפה זיזה בלש(؛) paries superiorילעה_(,ןוילעהןפדה

) (sqתשקשקהו ر ) paries inferiorיתחתה— (,ןותחתה ןפ،ז،ד
 paries temporalisיעדצה ןפדה

חצמהו ףאה בלש sutura nasofronhlis

 paries nasalisיפאה ןפ،זה

הדבכהו חצמה בלש sutura fronto

 fissura orbitaiisיחמק הבראה ץרח
cerebralis

 fissura orbitaiisיתבר،ןה ץרחה

ethmoidea

תסלהו חצמה בלש sutura fronto-

הנוילעה maxillaris

חצמה בלש sutura fronto
םצעו לש
 sphenomaxillarisתסלהו דתיה
תועמדה lacrimaiis

הנחילעה

ץמג בלש sutura zygomatic 0
לעה
חצמהו
תועמדה קש
fossa sacci lacrimaiis
 canalisnasolacrimalisתועמדהו ףאה תלעת

frontalis

 ^_-suturazygomat.coתלגל"1-יבלע

 maxillaהנוילעה ؛]sujura corona؛ 5בלשה דתכה-בלש

 sutura ethmoideoתסלהו הדבכה בל!ע ילילכד

_".1؛  sulura sagitlalis ٠١٠ض

sutura lambdoidea

 sutura sphenozygomaticaלעהו דת؛ה בלש
אדמלה"בלש

עובקל ) 72ימע א"י ךרכ 'וננושל"ב המסרופ( תמדוקה התטלחה ןמ תונשל התאד הדעווה 1.

)'320מעב"שתתגשםינזאמב(לדיקסבוחינרשטלש ותעד תא הלביק איה .םירקמה לכב  sutura-hרפת

ןבומב רפת ןיבו )םייניבה ימי לש תיאופרה תורפסב חנומ( ימוטנאה ןבומב בלש ןיב הניחבמו
לע לבקתמ וניא ,יקסבוחינרשט תכירעב איזמ לש ונולמב אבוהש ,בלש דוקינה ).יגרוריכה^( יחותינה
*יאופר חנומכ הלמה דוקינל תרוסמ ןיאו ליאוה .עודי ישחומ םצע תנייצמ וז הלמ ןבש *הדעווה תעד

"וננושל.ב םולצת 'ר( סוילזיו לצא  scelavimיובירה לש ביתכהו ,רפת מ"ע הדקגל הדעווה הטילחה

.ךכל הריתס וב ןיא )1آل 5—mימע ןיב 'י ךרכ

יחגומ

חאוהר

271

 תל؛^ס"ים؟ךמFonticuh cranii

(בלש

קה ספרמה9 ןfonticuius minor

דתיה

( )הןוילעהmaxillans

 לודןה ספךמהfonticuius major

תסלהו

s

)( עדצקו לעה בלשsutura zygomatic

רמה3 זיזה לש ס؟fonticuius mastoideus temporalis
ית؟؟<?ה

מעע ןיבש בלשה1 דוsutura Internasalis

 דתיה םצע ס؟ךמfonticulussphenoideus

הזחה ףג תומצע

ףאה

? תסלהו ףאה בל؟sutura nasomaxillary

Ossa extremltatis thoracicae

םייזחה םיפגה תרוגח תומצע

דנוילעד

םצע בלש- תוע؟דה-sutura lacrimo

כו، הנוילעה ת؟(؟maxillans

Ossa cinguli extremltatum

עמדה"םצע בלש1 ת-sutura lacrimo

thoracicarum

 תיכנוקהוconchaiis

םצע- םכשהScapula

 ת؟ת؟לה ןיבשבלשהsuturaintermaxillaris

 םייערכ םינפכfacies costalis

 תםלזןו ךחה בלשsutura paiato

 םירירשד יולlineae musculares

 הנוילעהmaxillans

 םייב؛ה םיג؟נדfacies dorsaiis

 הדבכהו ךחה בלשsuturapalatoe

ק1 םהשד"םצע ץspina scapulae

 ךותה לש ךחה בלשsutura

 ץוקל לעמש ץמגדfossa supra spinam

mediana

יצוק לעה ץמגה

בלש- יבחךהךחהsutura paiatina transversa

 ץוקל תחןומש ץ؟؛ךfossa infra spinam
קדותד ץמ؛ד1י؟

 ףתכה אישacromion

(( )תוכתוחה"בלשsutura lncisiva)
תלגל؛ד לש םייסוח؟סד םידובחד

 לש םייקרפמה םיגפהfaciesSynchondroses
articuiaris
cranii

 ףתכה אישacromn
 לש יסוחסחה דובחהsynchondrosis
 םייתילחה םילושהmargo vertebralis
 ףרעהו דתיהsphenooccipitahs
 םי؛יחשה םילושהmargo axillaris  לש יסוחסחה רובחהsynchondrosis
 םיית؟؛ל؟ה םילושהmargo cranialis

 עלסהו דןויסsphenopetrosa
 תיבגזה תיוןהanguius caudahs וח؟קה רובחה0 לש יsynchondrosis

 תיקרפמה תיוןהanguius articuiaris

 ףרעהו עלסהpetrooccipitahs

 תיתלאה תיוזהanguius cranialis  יסוחןןחה רובחהsynchotidrosissqua
 יקרפמה ץמגהfossa articuiaris  לש ידצה יתשקשקהmoiaterahs
 םכשה םצע ראוצcoiium scapulae  ףדעה םצעOSSIS occipitalis
 תקתמש תששבגהtuberositas infra  יסוחסחה רובחהsynchondrosis basilate
קרפמל, —מ_תןוה5 תיקרarticuiaris

ה1י؟יס؟- ידצהrails OSSIS occipitalis

 לעממש תששבגהtuberositas supra

ףדעה םצע לש

קרפמל, " תיקרפמ לעהarticuiaris

 ןיבש יסוחסחה רובחהsynchondrosis

 םעשס"סצע קרחncisura scapulae

 דת؛ס)"םצע(יקלחintersphenoidea
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 ס؛כרחהדיזprocessus coracoides  קפרמה"תקפ ץמג اfossa
i  יווה זיזה ל ور ץמגהfossa coronoidea

 חירבס"מצ؟I Clavicuia  רושחד)"םצע( ץמגfossa ra

 הזזוה םצע דצלהצןןהextre_s sternahs  ילע؟ לעממש זיזד إa proc

 דצלםייקףפמהםינ؟בהfacies articuiaris  إcon
 הזחהsternahs ؛

 תיעלצה תששבגהtuberositas costahs מאה תומצע أ

 דצל הצקהr^1w؟extremitas acrom1a11s ם إل ע ر ן

 םייקרפמה םינפהfacies articuiaris' חה ףוג
 ףתכה איש דצלacromiahs דושחה שישאר؛

 תימטדחה תשש؟גהtuberositascoracoidea חה שישאד תמג

דאוצ؛- דושחהcollum radii
ח!؛נצע1 ٤٢٢١ ו؛ו1 יז٦؛٥۶٥٢١ יקךפמה ףקהה יcircumferentia articuiaris
 דושחהדיישושבגtubercuium radii

Ossaextremitatis thoracicaeHberae

תומיעה ןיבש סכד, crista interosseaOs brach1i==humerus עודזה"םצע

 עודזה) םצע( שאדcaput humeri' םיתומצעה ןיב סכד

 ימוטנאה דאוצהcollum anatomicum  םייבגה םינפה رأfacies dorsalis
 יחותנה דאוצהcollum chirurgicum ד،5 םייפכה םינfacies voiaris

(הי )יגדריכה וא5 םיידושחה םינfacies radiahs

 הלודגה תישושבגסtubercuium majus  ) דידשה( תששבג أtuberositas pronato

 הנטקס תישוש؟גהtubercuium minus ןפכה י

 ןיבש תינעמהsulcus intertuber
 םייבגה םילושהmargo dorsalis
ד، תוישוש؟גcuiaris
 םייפכה םילושהmargo voiaris
processus styloides טרחה"זיז

 תישושבגה םכדcrista tubercuii

incisura ulnaris ידמגה קרחה

 הלודגהmajoiis

 הנטקה תישושבגה סכרc t minons
 םייקרפמה םינפסfacies articuiaris

שרש דצל- דיהcarpica
 דמגהUlna

רזה)"םצע( ףוג1 עcorpus humeri
 םיידמגה םילושהmargo ulnaris

 םיירושחה םילושסmargo radialis

ףוג- דמגהcorpus ulnae

 אתלדה תששבגtuberositas deltoidea

 קפרמה"תקפolecranon

בצע תינעמ- רושחהsulcus nervi radiahs

 יווה זיזהprocessus coronoides

 דמגה"בצע תינעמsulcus nervi ulnaris

תששבג- דמגהtuberositas ulnae
 יגודהסה קדחהincisura semilunaris

 ירושחה קדחהinasura radialis

 עורזה)"םצע( ילעcondylus humeri
 עורזה)"םצע(שישארcapituium humeri

 עורזה)"םצע( לילסtrochlea humeri
תומצעה ןיבש סכרה, crista interossei
תילבג- דמגהepicondylus ulnaris
סכד- רושחה"םצע תילבגם؛תומצעהךיבepicondylus radialis

יחנומ

האופר

3םינפ
םצע

םייפכה

ךותמ

סיס؟ה

3ד2

facies

voians؛

ה5،םייבגה םיג
facies metacarpi
dorsahs
א(דיה
 ؛הOS

basis

{ םיידמגה םינפ؟facies ulnaris

 ףוגהcorpus

 םייבגזן םילושהmargo dorsahs

 שישארהcapituium

 םיי?כה םילושהmargo voiaris

 םצע לש טרחה זיזprocessus
styioides
רירשה( םכר
)  ןבגהcrista supinatoria

capituium ulnae
ךותמ- תישילשה דיהossisדמגה"שישאר
metacarpi III
 טרחה"זיזprocessus stytoides

דיה תוע؟צא תומצע

שרש תומצע-- דיהOssa carpi

Ossa digitorum mantis

ברاלמהלילوהphalanx prox1mal1s
שרש תומצע-תוברסמה דיה

 יעצמאה ליל؛הphalanx media

 קחרמס לילןהphalanx distahs

 לילןה"סיסבbasis phalangis
 םייקרפמה םינפהfacies articuiaris

Ossa carpi proximalia
 הריסה םצעOS navicuiare

 "םצע תישוש؟גtubercuium ossis
 הריסהnavicularis

 תיזכרמה םצעה1 var OS centrale לילןה ףוגcorpus phalangis

םצע- דססהOS Iunatum לילס ؛- לילגהtrochlea phalangis
 זירשה םצעi OS trlquetrum (=os  םיעופצה תשש'בגtuberositasunguicularis

 תוימשמשה תומיעהossa sesamoidea cuneiforme)

ינגאה ףגה תומצע
Ossa extremttatis pelvtnae

OS pisiforme השדע תיומד םצע

שדש תומצע-תומחרמה דיה

0ssa carpi dlstaHa תומצע ؛-םיפגד לש דרוגחד
םצעה٨٠٠٦٥ ٨١٠٠١٢٨ ulum،؟os _*an ם נגאה أ
us؛-Ossa cinguii extremitatum i ma
 םצעה לש ת שושכגהtubercuium ossis  أpelvinarum
 תויוןה תברמmultangulimajoris ٠  םיצלחה םצעOs coxae
הלודגה

 םות؟ה בקנהforamen obturatum
 םתוסה םורקהmembrana obturatoria

 תויוזה"תברמ םצעהOS muitanguium

 תשחרמacetabulum

 הנטקהminus

 תשחרמה"ץמגfossa acetabuii

(؛ד)"םצע5 ןקOS capitatum

 תשחרמה"קרחincisura acetabuli

 ןקפה)"םצע( שארcaput ossis capitati

 םיינורהסה ם^פהfacies lunata

 לקנאה"םצעOS hamatum
 לקןאה םצע לקנאhamulus ossis

 לסכה"טצעOs ilium

hamati

 לסכה"םצע ףוגcorpus ossisתומ^ע
ilium לש יאולהossa accessoria

 לסכה"מצע ףנכala OSSIS ilium
 דןה"שךשcarpi

I
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קס וקה7ית؟,  וקהhnea arcuata

ramus OSSIS pubis קיחה םצע ףנע

pars acetabularis יתשחרמה קלחה

תשקה

pars symphysica  לס?ה)"ם؟ע( סקר החאמה"קלחcrista lhca
pecten ossis pubis  הנוציחה הפשה קיחה םצע קרסמlabium externum
eminentiaihope(tinea  םיניבה"וק לסכה תטילבlmea intermedia

 תי؟ינפה הפ^הlabium internum

קרסמהו

tuberculum pubicum 'םצע תישושבג

םצ؟( ץוק-) לק؟הspina liica ventralis

קיחה

ינוחגה

crista phaihca רכזה רביא סכר

 ) םצ؟( תישוש؟؛tuberculum ihcum

crista obturatoria םתוסה סכרה

לסכה

sulcus obturatorius תמתוסה תינעמה

ק1 לסכה)"םצע( ץspina lhca dorsalis

tuberculum obtura תמתוסה תישושבגה

ד יבגה،3 ית?גלcraniaiis

tonum pubicum  קיחה"םצע לשspina lhca dorsalis ק1לסכה)"םצע( ץ
tuberculum obtura  תמתוסה תישושב^דcaudahs יבנזה יבגה
tonum ischiadn urn תשה"סצע לש

יתלןלגהזוכעה"וק3115_^ lin

 י؟^ה תפעה וקlinea giutaea dorsalis  הזואמה ינפ إfacies symphyseos

 לעמע זופעהיוקlinea giutaea إ

ישפחה ינגאה ףגה תומצע
Ossa extemitatis pelvinae liberae
 ךד؛ה"םצעOs femoris = femur

 ךריה"שארcaput femoris

 תשחרמלsupraacetabularis

ייומד םינפה- ןז^הfacies auricuiaris

 םינ?הדילעשתינעמהsulcus juxta
ייומד- ןזאדauricuiaris
תשש؛גג- לסכהtuberositas ilica

 ךריה שאר תמגfovea capitis femoris
םצע(ץמג

 ךריה"ראוצcollum femoris
ףוג- ךריהcorpus femoris

) לס؛?הfossa lhca

Os ischii םצע- תשה

 לודגה ךריה לתtrochanter major
corpus ossis ischii תשה)"םצע( ףוג

 ךריה"לת ץמגfossa trochanterica
ramus ossis ischu תשה)"םצע( ףנע
לת- ן^קה ךריהtrochanter minor
pars acetabularis יתשחרמה קלחה

 ךריה ילת ןיבש וקה-hnea inter
pars pubica יקיחה קלחה
trochanterica

tuber OSSIS ischii םצע(שושבג-)תשה

crista inter- יילת ןיבש סכרה
spina OSSIS ischii תשה)_םצע( ץוק

trochanterica ךריה

דתשה קרח، לוד؟incisuraischiadicamajor

crista femoris ךריה סכר

 ןטקה תשה קרחincisuraischiadicaminor

labium laterale תידצה הפשה
labium mediale הנוכיתה הפשה

Os pubis קיחה םצע

linea pectinea  קרסמה"וקi corpus ossis pubis קיחק"םצע ףוג

יחתמ

האופר
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 תידצה תישושב؛ה-tubercuium inter

תשש؟؛

 םיי؟עה ןי؟שcondylicum laterale

זוכעה"רירש

ךריה"לת

 לודגה הנקה תששב؛tuberositas tibiae

ץמגה

 לוד؛ה ה^קה ינפfacies tibialis

וקה

 םיירוחאה םינפהfacies posterior

planum

ישילשה

ןיבש

ןי؟ש

f

lin

pophteum

כ הנקה דצל םינפה، ן؟קfacies fibularis condylus

 לודגה הנקה ילושtnargo tibialis
 ימדקה סכרהcrista anterior

var

םיילעה

םיילעה

t

tibialis

לודגה

 ה؛קה דצל ילעהcondylus fibularis

תומצעה ןיבש סכר, crista interossea
םינפהםיתומצעה"ןיב סכר

ןטקה

 םייתקפהfacies pateiiaris

 הנקה דצל תילבגהepicondyius tibialis
 ךרבה) תיב(רירש לש וקהlinea pophtea
לוד؛ה

 לודגה הנקה לש למרקהmalleolus tibiae

 הנקה דצל תילבגהepicondyius fibularis
^ ןטקה הנקה דצל קרחהincisura fibular

ן؟קה

 לש לסרקסדוינ؟מsulcusmalleolitibiae
לוד؟ה הנקה

 דיךש לש תינ؛ןמהsulcus pophteus

ה3 םייקרפמה םינ؛facies articuiaris

(5ךרבה) תי

incisura pophtea לש הטישפה קדח

 םיקחרמהdistahs

1 ךרבה תי؛extensoria  לש םייקרפמה םינפה اf

incisura pophtea הפיפכה"קרח

 לסרקהmalleoli

fiexoria תיב-ךרבה
 ןקקההנקקFibula
 ןט؛؛ד דנקדלש ףוגדcorpus fibulae
 תומיןעד ןיבש סכרדcrista interossea

מצע1 קושיה~תOssa cruris

 לודגה הנקהTibia

םיתומצעהךיב סכר

 לודןההנקהלש ףוגהcorpus tibi

 ימדקה סכרהcrista anterior

 לודגה הנקה לש ילעהcondylus tibial

 ן؟קה הנקה לש סכרהcrista fibularis
 ןטקה הנקה לש ילעהcondylus fibular

 לודןה הנקה דצל סכרהcrista tibialis
 םייקרפמה םינפהfacies articuiare

 ןטקה הנקה ינפfacies fibularis
 םיבךקמהproximaies
ה8 לודגה הנקה ד؟؟ םינfacies tibialis
 ןיבש ימדקה ץ؟גהfossa intercondylica

 םיירוחאה םינ؟ודfacies posterior םיילעהanterior

ןטקה הגקהלששישאדהcapituiumfibuiae
 ןיבש ירוחאה ץמגהfossa interco

םיילעה
 לש םייקרפמה םינפהfacies articuiaris
 שישאדהcapituh

posterior

 םיילעה ןיבשהטילבהeminentia inter

דח- לש שישארהapex capituli
fibulae
condylica
 הנוכיתה תישושב؛הtubercuium inter
 םיילעה ןיבשcondylicum
mediale
 أءجو הנקה לש ל؛נךקהmalleolus
fibulae
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 לע דיגה תינעמsulcus tending

 םייקרפמה םיגפהarticuiaris ؛f

( ףפוכה )רירשהmuscuh fiexons

 לסךקה לשmalleoli

 לגדה ןהכ לע ךלאהhaiiucis longi  לע לסרקה תינעמsulcus malleoli
 דצלםייקרפמהםינפהfaciesarficuiarisnavi ן؟קה הנקהfibulae

ץמ؛- לע לסרקהfossa malleoli הריסה,  םייולרפמה הריסה ינפcularis

 ןטקה הנקהfibulae  םייקרפמה םיגפהcakaneo اج1 a. pro

 إإ ך؛؟פp t  הריסהו בק؟ה תעוצר؟ اnavicuiaris
 ידיחאה םוקךעהדיזprocessus posterior
 הקפהיסיסבbasis patellae
tall

 הק?ה"ד؛ןapex patellae

ג5 הגקהדצלתישושtuberculum fibulare

 םייקרפמה םינ؟הfacies articuiaris

 הנקה דצ؟תישושבג' לגךזן~שר؛ע תומצעtubercuium tibiale

i Ossa tarsi ףךןך،

 תוברקמה לגדהדער؛ע תומצע1  בקעה םצעCalcaneus
1 Ossa tarsi proximalia םצע( ףוג-) בקעהcorpus caicanei

 םוקר עTalus םצע( שושבג-)  בקעהtuber caicanei
עאל- םוקרעהcaput tall  הנקה דצל תישועבגtubercuiumfibuiare

ףוג- םוקרעןןcorpus tall שועבג לש ןעקה- בקעהtuberis C
ראוצ- םוקדעהicoiiumtaii  הנקה דצל תישושבגt tibiale tuberis
 םוקרעה לילסtrochlea tall  בקעה שושעג לש לודגה اcaicanei
 םיברקמה םינעהfacies proximahs 'ןעשמ- םוקרעהsustentaculum tall
 דצל םיילסרקה םינפהfacies maiieolaris  לש דיגה תינעמ أsulcus tendinis

 לחנה הנקהtibialis ( ףפוכה )רירשהmuscuh fiexons
 לגרה ןהב לש ךראהhaiiucis longi facies maiieolaris םיילסרקה םינפה

 ןטקה הנקה דצלfibuiaris םצע( תינעמ-ץ, בקעsulcus caicanei
 םייקרפמה םינפהfaciesarticulans talarisתינעמ

 םוקךעה דצל םיירוחאהposterior

 םוקךעהsulcus tall

 ידצה םוקךעה זיזprocessus lateralis tall

 םייקרפמה םינפהfacies articuiaris talaris םייקרפמה םינפהfacies articuiaris

 םוקרעה דצ؟ םייעצמאהmedia

 דצל םיירוחאהcalcanearis posterior

פצע-טייקרפמה םינפה؛ בקעהfacies articuiaris talaris
 םייעצמאה םייקרפמהמינפהfacies articuia
 םוקרעה דצ? םיימדקהanterior

 םייקרפמה םינפהvar f a ،.antenor
צ؟٦בקעה*םצעaוns calcanearis med
 םייקרפמה םינפהfacies articuiaris calc
 םוקרעה דצל םיצחמהםיימדקהbipartita
 רירשה לש דיגה תינעמsuicus-tendinis
' םיימדקה،טצע דצ- בקעהanterior
 ךיואה ירלובפהmuse fibuiaris longi
 םיימדקה םייקךפמה םינפהar f a c a\

 לילסה זיןvar. processus trochlearis
מצע דצל םיצחמה- בקעהbipartita

_ית

ת،_

قأ؟

ךותמ תומצע-םינ؛ןהלגרה
Ossa metatarsi

 הי؟קהcuboidea

^؟؟!"^؟ םצ؛זOS metatarseun

לגדד לש דריסד"מצע

(ד—א،) I-V
סיסבה

םינפזז

ףוגה

םייקרפמה

Os naviculare pedis

basis

מצע תששבג-הריסד
םייקך؟ןמה
facies
Tuberositas ossis naviculars

artic

corpus

 שישארהcapituium

תוקתרמה לגרה שרש תומצע

 םצעה לש תששבגהtuberositas
Ossa OSSIS
tarsi distalia
ךותמ לש הנושארה-ם؟על^ה-זירטה
metatarsi
I
 اOS

cuneiforme

 םצעה לש תששבגהtuberositas OSSIS

הנושארה

דךות؟ לש תישימחה،לתOS
٧ cuneiforme
metatarsiii זירטה"מצע
הינשה

תועב؟א תומצע-לגרה

 וירטה"מצעOS cuneiforme HI
Ossadigitorum pedis

^^^؟phalanx proximalisn^p

תישילשה

 יעצמאה לילןהphalanx media
 ם צ- أ و ة ה
 קחר؟ד לילגדphalanx الdistalis

 הOs cuboides

 לש דיגה תינעמsulcus tendinis

 םינרבה תשש؟גtuberositas
unguicularis

 רל בפ ר רשהmuscuii fibuiaris

 ףלאהlongi

 לילגהיםיס؟basis phalangis

 ה؛בן؛הדכצע תששבגtuber
ןד،5 םייקךםמך םיfacies articularis

 לילןד"ףוגcorpus phalangis

cuboidis

 לש יאולה תומצעvar ossa tarsi

trochlea phalangis ל לןה ל לס

שרש- לגדהaccessoria

ossa sesamoidea תוישמשל תומ^עד

