
האופר יחנומ 

('ו המישד) 

הימוטנא 

ידכ 1ןושלה דעו לש האופרה-יחנומל הדעווה הסנכתנ ב"שת ולסכב 'דב 

،؛؛םייללכ םיחנומיתומישר לש םוסדפו דוביע רחאל התלועפ תינכת תא קודבל 
קפתסהל ןיא בושש ،העד ללכל העיגה הדעווה .1היגולואינלבו 8תודליימ יחנומ 

ךרוצ אלא ההא יאופר ףנע םוחתב םיחנומ טקלב וא תוירקמ תומישרב 
לש םיוסמ דדס יפל תיאופרה היגולונימרטב הצממ קוסיע קוסעל אוה העשה 
התאד דיתעל הטיסרבינואב האופרה תארוה יכרצב בשחתהב .הזה עדמה יפנע 

.תועוצקמה ראש לכל הימוטנאה תא םידקהל איה 

הירבחש הנשמ-תדעו הכותמ הדעווה התנימ הז דיקפת עוציב םשל 
،דנטנומ 'ז ד"ד ,ןושלה דעו םעטמ — ןילבד י"י ר"דו תרופ 'א ריד :םה 
ףרטצנ ןירפלייה 'ל ד"ד .םיאפוד-ץיבוניבר 'א ר"דו יקסבודס 'א ד"ד 
.םייחיןב 'ז ד"ד אוה הדעווה ריכזמ .םיבצעה תכרעמ לע ןוידב ףתתשהל הילא 
.םידחוימ םיניינע דוריב םשל ،ופתתשה הנשמה-תדעו לש תודחא תובישיב 

.(הימיכו היגולויסיפ) ץיבוביל 'י ד"דו (תיגולותפ הימוטנא) דגנוא 'ה ד"ד 
،הנושארה םעפב הנשמה-תדעו הפסאתנ הנש התוא לש ולסכב ה"כב 

הכורכ .רתיה וז המישר .ץיבוניבר 'א ר"ד ןיכהש ،תועצה תמישר הינפלשכ 
ןכש ..ריפואו הפקיה תא עבק הז רבדו ،ולש "היגולויסיפהו הימוטנאה רפס،، תנכהב 

הלכשהל םתוציחנ תדימכו רתויב םיירקיעה םיחנומה תא קר המישרה הללכ 

.םילוחה תיבב תוחאה לש תיעוצקמה 
,הל שגוהש רמוחב הנויע תא הנשמה-תדעו הרמג הנש התוא לש ןוויסב 

.הל הצוחמש עוצקמ ישנאל ןכו הדעווה תאילמל התדובע תונקסמ תא הרסמ באבו 

תועצה (א :םידרפנ םיקלח ינשמ בכרומ היה האילמל הריבעה ש"מהעוש רמוחה 

וא תינושלה ןתובישח דצמ ןיב ،הערכהו רוריב תונועט תולאש (ב ןתומכסומ 

.ש"מהעו ךותב תועדה תודחא הגשוה אלש םושמ ןיבו ،תיעוצקמה 

העצהב ןודל ידכ הדעווה תאילמ בוש הפסאתנ ג"שת ןושחרמב 'אב 
ביבא-לחב בשויה הדעווה דבה תאמ ולבקתנש ،תועצהו תורעהב םגו תשגומה 

١٠٢١ ר"ד ،ת רופ 'א ٦٠٦ /ונישטרוט ה"נ 'סורפ /ןרוהניא ,ש ٦٠٦ ؛םה הירבח 1 

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

مץיבוג יב ד 'א ٦٠٦ ،םואבנגיפ 'א 'סורפ /יקסב וד ס ,א ר"ר /רנ ט גומ יז ٦٠٦ 
.םיאפור—חקור ל"י ר"ד 

.372—369 ،266—262 ،91—89 'טע 'י ךרכ "וננושל" .2 

.82—63 'טע א"י ךרכ •וננושל" .3 

.265—248 ימע א"י ךרכ •וננושל، .4 
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תדעו، ירבחמ ןייטשדלוג 'א ר"דו ימע-ןב ר"ד תאמו ,ןרוהניא 'ש ר"ד 
דע תובישי עבשב .ביבאילתב תיאופדה תורדתסהה ףינס לש רבעשל "םיחנומה 

ךירצש המב העירכהו רודיב ןועטה תא הדעווה תאילמ הרריב 'ב רדאב ח"י 

התלועפ ךשמהל ןוויכה ןתינו םיירקיעה תודוסיה וגשוה ךכ ידי לעו ,הערכה 
.הנשמה-תדעו לש 

,םיפוחד םיכרצ קופיסל תנווכמ - זמרנכ - ,דתיה ץיבוניבר ד"ד תמישר 

העובק הרוצ התדובעל תתל ,ל"נההמישרב הנויד םויס םע ,ש"מהעוהשקיב ךכיפל 

עוצקמה יוצימל רתויב הבוטה ךרדה יכ ,האצמ הנשמה-תדעו .רתוי תססובמו 

,הל רדבתנ התדובע ידכ ךותו ,םיאשונ יפל רמוחה תא ךורעל אוה ולוכ 
לש תיעוצקמה הכירעבש תוכבוסמ תולאשמ המצע תא רוטפל הלוכי איהש 
דוסי Nomima anatomica רפסה תא השעת םא ,הימוטנא יחנומל ןולמה 
לש תדחוימ הדעו תעד לע רבוח ,םינש רשע ינפל אציש ,הז רפס ."התדובעל 

.תיניטלה הרוטאלקנמונב םירכינ םינוקית ובו ,תודחא תוצראב הימוטנאל תורבח 

םיחנומה לצא םייוצמ םניא ןיידע םיבר םיאפור יכ ,הדעוול עודיש יפ-לע-ףא 

םתוא הנולמב עובקל תביוחמ המצע תא התאר תאז לכב ,םינקותמה םייניטלה 
.רתויו םינש הרשע-שמח ךשמב תימואלניב הדעו הדקש םתנקת לעש ,םיחנומה 

ךורע אופא היהי ,ותנכהב קוסע ןושלה דעווש ,הימוטנא יחנומל ןולמה 

םיקרפה תא תללוכ ןאכ תמסרפתמה המישרהו ,רכזנה יזעולה רפסה תנוכתמכ 
.(36—20 ימע) ובש םינושארה 

הטילחה רבכ הדעווה .תובישי שמחו םיייברא ומייקתנ ו"שת ןוויס דע 
ךות לבא ,םיבצעה תכרעממ ץוח הימוטנאב םיידוסיה םיחנומה לכ לע טעמכ 

.םיחנומ לש דפסמ הז חטשב םג העבק םירחא םיקרפב הינויד 

תקידב איה (םיבצעה תכרעממ ץוח) התע הנשמה תדעו לש התכאלמ רקיע 

הבכרה ביכרהל ןיא ןכש ,תוינורקעה היתוטלחהמ םילועה םיינושלה םיפוריצה לכ 

םיליבקמ שמשל םדיקפתש ,םייוטיבל םיידוסיה םיחנומה תא דבלב תינכימ 
.םייעדמה תומשל םיירבע 

וליא ,םימוחתה תעיבקב הדעווה הטבלתנ הברה יכ ,ריעהל םוקמה ןאכו 

.םזעלב םריאשהל בטומ וליאו ,תירבעל םוגרת םינועט םייניטלה תומשה ןמ 
תנתינה תונמדזהב שמתשהל הדעווה לע יכ ,הרומג המכסה ,דתיה לכ תישאר 

יאופרה עדמב וגהנש ,םיירבעה םיחנומה חא רשפאה תדימב שומישב סינכהלו הל 

הזה רמוחב רתוי קימעמ ןויע .םייניבה-ימי תפוקתב דוחייבו ,תורוד ינפל ירבעה 

חיכומ-בר רזעל הדעוול היה יקסבוחינדשט לש ותכירעבאיזמל םיחנומה רפסו- 

 1. NOMINA ANATOMICA Zusammengestellt von der 1m Jahre
 1923 gewahlten Nomenklatur-Kommission, unter Berucksichtigung der
 Vorschlage der Mitgheder der Anatomischen Gesellschaft, der Anatomical

 Society of Great Britain and Ireland, sowie der American Association of
 Anatomists, uberpruft und durch Beschluss der Anatomischen Gesellschaft

 auf der Tagung in jena 1935 endgultig angenommen. Mit besonderen
 Erlauterungen veiseheu von H. Slicvt؛. Verlag von Gustav Fischer
 Jena 1936.
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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 = cavitas ןוגכ ,חתפו ללח םינייצמש ,םינוש תומש לשמל .םיפוריצה לכב 
 caverna = הליחמ, antrum = הרעמ, sinus תג, appertura = חתפמ,
 ostium=חתפ، meatus _=0r1f1c1um=אובמ, ad1tus = הסינכ, porus = רוח
םיפוריצה לכב תיניטלל תוליבקמכ תועיבקב םישמשמ םהירה — בקג==؛0_60 

.המודכו חתפב חתפמ ,דוחב בקנ ףילחהל םיתעל ןתינ תיניינע הניחבמ יכ ףא 

רחאל .דועו mediahs mtermedius medius medianus ןוגכ 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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ףוגה יקלח לש ןווכו בצמ םיגיצמה םיחנמה 
 Termini situm et direetionen partium corporis indicantes

 Termini generales םייללכ םיחנמ

 posterior ירוחא   interims ימינפ 

 ventralis (opp יגוהג (dorsalis.  externus ןוציח 
 dorsahs יבג   medianus ךותה לש 

 superior ןוילע ,ילע   sagittalis יצח 

 inferior ןותחת ,יתחת   frontalis ימדק ןיחצמ 

 cramal1s(opp caudal1s)1nV^ /1 תלגלג לש transversalis יבחר ,בחרל 

 caudahs longitudinalis יבנז ,בנז לש  יכדא ,ךדאל 
 rostralis ירוקמ   iransversus יבחר ,בחיול 

 nasalis יפא ,ףא ؟ي   mediahs ןוכית 
 medius יעצמא؛   lateralis ידצ 

 intermedins  dexter; (ימיגיב ,)םיניב לש ינמי 

 superficialis Sinister יחטש إ  ילאמש 

 profundus קמע   anterior ימדת 

 Termini  ad extrenntates spectantes םיפגה לע םיבסומה  םיחנמ 

 fibularis ןטקה הנקה (דצל יא) לש   proximaiis ברקמ 
 volaris יפכ ,ףכ לש   distalis

קחרמ 
 dorsalis יבג ,בג לש   radialis ידושח 

 plantaris ילגרה ףכ ,לגרה ףכ לש   ulnaris ידמג 'דמג לש 
 dorsalis יבג ,בג לש؛  tibialis לודגה הנקה (דצל וא) לש 

 Termini generales םייללכ םיחנמ 

 angularis ■ רוזמ ןיתיוז ,תיוז לש 1   acinus (—lobulus) תינא 

ansa ונייה) הרודה ,(םיבצעב) האלול aditus 1 הסינכ 

ןילוח] םיקד؟ לש ןוגכ/תוסיפכ I aid (םיפגב '٦ ;'د) ףנכ 
(תוילכה תורוניצ לש /[ב"ע חמ ! alaris י_ ,ףבכ ؛>ש 

antrum הרעמ alveolus 1 /שתכמ ;^דאירה יבגל) תידאנ 
anuius ןותעבט (םיינישה יבגל)םישתכמ '٦ 
anuiaris יגותעבט /]ותעבט לש alveoiaris 1 שתכמ לש תידאנ לש 
anus תעבטה יפ /תעבט arnpuia הלפמא 

 ampullaris הלפמא לש

 angulus תיוז

analis יתעבט ,תעבט לש 

apertura חתפמ 
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 cavum apex ,בלה ללחה תיב /ללח  לש)__צאלש)הצק 
 cerebellum ןטק חמ ،ןוחט  (האירה לש)הפכ أ (האירהו ןושלה 

 cerebellaris /ןטקה חטה לע   apparatus הכרעמ ,רישכמ /ילכ 

יגוחמ ,ןוחטה לש   appendix (םינתפסות '٦) ןתפסות 
 cerebrum (לודגה) חטה   appendicular^ יגתפסות ,ןתפסות ؟ש 

cerebrahs יחמ ,(לודגה) חמה לש   arcus תשק 
 cervix דאיצ   arcifornus תשק לש ,תשק יומד 
 cervicalis ידאוצ ,דאוצ לש   arcuatus יתשק ,תשק 

 circulus לגעמ   arcuarius תשק לש ,תשק יומד 
 circularis area ילגעמ ,לגעמ לש  חטש 

 cisterna הכרב   areolaris ינוחטש 

 colliculus לילת   articulus (קרפ ,)קרפמ 

 collum ראוצ   articularis יקרפמ ,הרפמ לש 

 columna דוזיע   basis סיסב 

 commissura דבילש   basialis יסיסב ,סיסבה לש 

 commissuralis דבילש לש   brachium ('د) עורז 

 condylus ילע   brachialis יעורז ,עורז לש 

 condylicus יילע ילע לש   bucca יחל 

 conus
(טירח )סונוק 

 buccalis ייחל ,יחל לש 

 conicus (יטורח )ינוק 
 bulbus םובלב 

 corniculum
ןניק. 

 canaliculus תילעת 

 corniculatus '"ר,£ 
 canahs הלעת 

 cornu
ןרס   capitulus ישאר 

corona (ן"؛> סחיב^דדתוכ ןדתכ ,לילכ   capsula תיספק 

 coronarius ילילכ   capsulars יתימפ،? ,תיספס לש 

 corpus ףוג 
 caput שאר 

 corpusculum ףיפוג   capitalis שאר לש 

 cortex דפלה   cartilago סוחסח 

 corti calls יתפלק הפלק לש   cartilagmeus יסוחסח ,סוחסח לש 

 cranium תלגלג   caruncula לותלת 

 cranialis יתלגלג תלגלג לש   Cauda בנז 

 cribrum דבכמ   caudalis יבנז ,בנז לש 

 cribriformis דבכמ-יומד   caudatus בגזמ 

 cribratus (false  cribrosus) לש  caverna הלחמ 

 crista סכר   cavernosus יתלחמ 

 crus
קוש   cavitas ללחה-היב ,ללח 
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 funiculus לבחי   cruralis יקוע،קוע לע 
 funicularis לבח לע   decussatio (םיתמצ '٦ 'יז) תמצ 

 geniculum תיכדב'   dorsum בג 

 geniculatus תיכרב-לעב   dorsalis יבג 'בג לע 

 genu (gen. genus) ךרבי 
 ductulus תידונצ 

 glandula הטולב   ductus רוגצ 

 glandularis יטולב /.דטולב לע   eminentia הטילב 

 glomerulum
תיעקזפ 

 extrenntas ,רוצק (םיפג '٦) ףג 
 glomus תעקפ 

 facies םינפ 

 glomifornus תעקפ יומד   facialis םיגפ לע 

 (a؛hilus (=por דעע   falx עמדח 

 humor
החל ،ץימ 

 falciformis עמרח יומד 

 impressio עבטמ   fasciculus המלא 

 incisura
קדח 

 fascicularis יתמלא ،המלא לע 
 infundibulum

ךפעמ إ  ףיל 
 intestinuni יעמ'   fibrosus יפיל 

 mtestinahs יעמ לע י   filum טוח 

 isthmus רצמ   fissura
ץרח 

 isthmicus ירצמ ،דצמ לע   flexura
ףפכ 

 junctura
רועק 

folium إ  הלע 

 labium הפע ل  foliatu؟  ילע ،הלע לע 
 labialis יתפע ،הפע לע   folliculus קיקז 

 lacuna םימגא   foramen בהנ 

 lacunaris ימימגא   foraminosus
יבקנ ،בקנ לע 

 lamina חול   formatio הרוצת 'הנבמ 

 latus
דצ   fornix הפכ 

 lateralis ידצ   fornicatus הפכ-יומד ،הפכ לע 

 ligamentum דעוצר   fossa
ץמג 

 ligamentosus יתעוצד ،העוצר לע   fossula
ץיצמג 

 limbus תלבוג   fovea המג 

 limbicus יתלבוג .תלבוג לע   foveola תיממג 

 hrnen
לובג ן ףס 

 foveolans יתיממג 'תיממג לע 
 linea

ו2   frenulum תינסר 

 liquor ،זונ   funda
עלק 

 lobulus (=acmus) תינא   fundiformis
עלקייומד 

 lobus
הןא 

 fundus
תיעקרק 
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 palatum ךח  lobaris יתנא ,הנא לש 

 palatums יכח ،ךח לע   macula םתכ

 papilla המטפ  mamiiia דד ,דשה"תמטפ 

 papillaris יתמטפ   mamillaris ٨٥٨ תמטפ לש

 paries ן،ח ז(،נידקדק '٦) דקדק  ידד הד לש 

 parietalis ןידקדקהקדק ؟ש   margo םילוש

ינפד ,ןפד לש  margtnalis آلأل؛اص ,םילוש לש 
 pars קלח   massa הסמ

 pelvis ןגא   meatus אובמ
 pelvinus ינגא ,ןגא לש  medulla (הרדשה ,תומצעה )חמ 

 perichondrium medullars (הרדשה ،תומצעה )המ לש םורק ,סוחססה בסמ 

 periosteum םודק ,םצעה-בס؟   membrana םורק
 plexus תעלקמ  membranaceus ימודק ،םורק לש 
 plica ט؟ק   membrum רביא

 porta (=hilus) דעש   mucus ףיר

 portio קלח   mucosus יריר

 porus תי؟ובקנ ,דח   muscuius דירש

 processus זיז  muscuiaris תירירש (הבכש)أ ירירש 

 prominentia ה؟ילב   noduius רירשק
 radix רשק nodus שרש 
 radicularis ישרש  nodosus ירשק ،רשק לש 

 ramulus ףיפנע   nucha תקרפמ
 ramus ףנע  nuchahs יתקרפמ ،תקרפמ לש 
 recessus הןסנ   nucleus ןיערג
 regio םוחת  nuciearis יביערג ،ןיערג לש 
 rete תשד  occiput ףר؛; 
 reticularis occipitalis יםרע ،ףרע לש יתשר ,תשר לש 

 retinaculum קבח  orbita הברא ،ןיעה-תברא 
 rhaphe רקת  orbitaiis יתברא ،ןיעה"תברא לש 
 rima קדס  organon ןגרוא ،רביא ילכ 
 rostrum רוקמ   orificium ^
 rostralis ירוקמ ,רוקמ לש OS (gen oris) דפ
 rudimentum דמג  - oralis ימם הפ לש 
 saccus קש   OS (gen. ossis) םצע
 sacciformis קש-יימד  osseus " ימרג ،םצע לש 

 sacrum הצע(ה םצע)   ostium חתפ
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 truncus ١ עזג sacralis יצע ,הצע ל؟؛' 

 tuba הרצוצח   septulum תיציהמ ,הנטק הציחמ 

 tubalis יתרצוצח ,הרצוצח לש   septum ץיח ,הציחמ 

 tuber שושבג   septals ץיח לש ,הציחמ לש 
 tuberalis ישושבג ,שושבג לש   sinus 1תג 

 tubercuium spatium תישושבג  חור 

tubercuiaris יתישושבג ,תישוש؟ג לש   spina הרדשה-דומע !ץוק 
 tuberositas תששבג  spinalis הרדשה דומעלש,יצוק,ץוקלש 
 tubulus תיבובא   stratum הבכש 

 tubus בובא   stria هو 

 tunica הטעמ   striatus (הדק؟ 'נ) דקע 
 umbo רובט   stroma תיתשמ 

 uvula 2לבנע   substantia דמח 

 vagina קיתרנ   sucus ץימ 

 vaginalis יקיתרנ ,קיתרנ לש   sulcus תינעמ 

 vallecula תיעקב   synovia קדפמה-תחשמ 
 vallum ה؟וח   synovialis קרפמה-תסשמ לש 
 vallatus (ה؟וח)ףקמ   taenia טרס 

 valvula םתסמ   taeniatus טרסמ 

 valvularis ימתסמ ,םתסמ לש   tegmen ןופס 
 vas י רונצ   tegmentahs ינופ؟ ,ןופס לש 
 velum (תואליו 'ר) ןוליו]   tela קד ,המקר 
 venter ןטב   tendo דיג 

 ventrahs ן ינטב ,ןטב לש   tendineus ידיג 

thorax (יבג,ו_) ינוחג أ  הזח 

 vertex הגספ   thoracicus יזח ,הזח לש 

 vesica תיחופלש   torus (---eminentia) הטילב 

 vesicalis יתיחופלש ,תיחופלש לש إ   trabecula סיפב 

 vesicula tractus תיחופלש ,הנטק תיחופלש  ליבש 

 vesiculosus trigonum תויחופלש"הברמ إ  שלשמ 

 vestibulum רודזורפ   trigonalis יש'לשמ ,שלשמ לש 

 vestibularis ירודחרפהודזורפלש   trochlea לילס 

 villus סי؛>   trochlearis ילילס ,לילס לש 

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

.(هلطالط) תלטלוטו (٠٧) האהל םילמה ךכל ושמיש םייניבה ימיב .2 
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 viscera םי3רק

 visceralis םי5רק לש
 vortex לבךעמ صأ0ة

 vorticosus ילברעמ

 zona רוזא

 zonahs ירוזא

 Systema sceiefc דלשה-תכרעמ

 Osteoiogia תומצעה-תרות

OS longum הכר؛؛ םצע 

OS breve הרצק םצע 

substantia spongiosa יגופסה רמחה 
cavum medullare תומצעה המ ללח 

periosteum םצעה םורק ,םצעה בסמ I OS planum החוטש םצע 
endosteum םצעה-תימינפ اos pneumaticum תיט؟בנפ םצע 
medulla ossium תומצע"חמ  diaphysis םצעה"ףוג 

epiphysis םצעהדדנ؛ק 

synchondrosis יסוחסחה רובחה 
epiphyseos םצעה תוצק לש 

fades articularis סייקרפמ םינ5 

cortex הפלק 
substantia compacta סוחדה רמ؛ןה 

m 0 fiava בה؟ תומצעדזמ 
m 0 rubra םדא תומצע סמ 

m 0 geiatinosa יניטלג תומצע סמ 

foramen nutricium ןזה בקנה 

canalis nutricium הנזה הל؟תה 

Coiumna vertebralis (הרזשה /)הרדשה_ד؛ומע 

 vertebrae cervicales ראוצה תוילח

 vertebra prominens תטלובה הילחה

 vertebrae thoracicae הזחה תוילח

 vertebrae lumbales םינתמה"תוילח
 vertebrae sacrales הצעה תוילח

 vertebrae caudales ץקעה תוילח
 (=coccyg1cae)

 corpus vertebrae הילחה ףוג
 facies terminalis םייפוסה םינפה

arcus vertebrae הילחה תשק 
radix arcus vertebrae הילחה תשק שרש 

incisura vertebrae הילחה קרח 

cranialis יתל؛לגה 
inc vert caudahs יבגזה הילחה קרח 

foramen vertebrae הילחה בקנ 
canalis vertebralis ת1י؟חה-תלעת 

foramen inter תוילחה ןיבש בקנ 

 cranialis םייתלגלגד

 facies terminalis םייפוסה םינפה

 fovea costalis תיעלצד דמגד
 cranialis תיתלגלגה

 fovea costalis תיעלצה המגה
 caudalis תיבגזה

 vertebrale

sulcus nervi spinalis הרדשה בצע תינ-עט 

processus spinalis ץוקה זיז 

processus costotransver• יב؟1ך יעלצ זיז caudajis םייבנזד 
sariusvertebrarum רא5צה-תויל1ד לש 
 cervicalium

tubercuium ven- ת גוחגה ת שושבגה 

tralevertebrarum דאוצד-ת1ילח לש 

 cervicalium
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tubercuium caroti- המודקה תישושבגה 

cum vertebrae לש ،שארה קרועל=) 

cervicahs VI תיששה רא5צה"תילח 

t dorsale vertebra תיבגה תישושבגה 

rum cemcaHum ראוצה-תוילח ؟ש 

foramen transver לש יבחרה בקנה 

sanum vertebra ראוצה"תילח 

 rum cervicalium

processus transversus יבחרה זיזה 
facies costahs לש םייעלצה םינפה 

processus tranversi לש יבחרה זיזה 

vert thoracicae הזחה-תילח 

 arcus dorsaiis תיבגה תשקה

 sulcus arteriae הילחה קרוע תינעמ
 vertebrahs

 tubercuium dorsale תיבגה תישושבגה

 proc costanusverte- לש יעלצה זיזה
 brarum lumbabum םינתמה תוילח

 processus articu- םייקןפמה םיזיזה

lares craniales םייתל؛לגה 
facies articuiares םייקרפמה םינפה 

 Epistropheus ריצה תילח

 dens ןשה
 apex dentis ןשה דח
 facies articuiaris םייקרפמה םינפה
 ventraiis םיינוחגה

 facies articuiaris םייקרפמה םינפה

 ٠ dorsaiis םייבגה

 facies articuiares םייקרפמה םינ^ה
 laterales םיידצה

 Os sacrum דצעד"םצע

craniales םייתל؛לגה 
processus articu םייקרפמה םיזיזה 
 lares caudales םייבנזה

 facies articuiares םייקרפמה םינפה

 caudales םייבןזה

 processus accesorius ףסונה זיזה

facies dorsaiis םייבגה םינ؟ה 
facies peivina םיינןאה םינפה 
facies terminalis םייפוסה םינפה 

craniahs םייתלג؟גק 

 processus mamillaris ידדה זיזה

ا ל 8 

 processus artjcu םייקדפמה םיזיזה
 lares craniales םייתלגלגה

 pars lateralis ידצה קלחה
 facies auricularis םייתאה םינפה

massa lateralis ד؛؛ה-תסמ ,תידצה ה؟מה 

arcus ventraiis תינוחגה תשקה 
tubercuium ventrale תיגוחגה תישושבגה 

ioveae articuiares תויקרפמה תומגה 

 craniales תויתלג^גה
 facies articuiares םייקדפמה םינפה
 caudales םייבנזה

 facies articularea םייקדפמה םינפה

 dentalis ןשה לש

 tuberositas sacralis הצעה תששבג

 foramina mterver- תוילחה ןיבש םיבקנה

 tebralia

 foramina sacralia םיינגאה הצעה יבקנ

 peivina

 lineae tranversae םייבחרה םיוקה

 foramina sacralia םייבגה הצעה יבקנ
 dorsalia

 crista sacralis media ןוכיתה הצעה םנד

 cristae sacrales םיידצה הצעה יסכד

 laterales
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tuberculum musculi -רירש תישושבג 

scalen؛ ת1ל؟ןמה 

sulcus arteriae קרועה תינעמ 

subciaviae יחירב תתה 

tuberositas costae עלצה (לש) תששבג 
secundae הינשה 

sulcus costae ע؟צה"תינעמ 

sternum דזחד"פצע 

manubrium sterni הזחה"טצע לש תידי 

anguius sterni הזחהדבצע לש תיוז 

symphysis sterni הזחה םצע החאמ 

corpus sterni הזחה םצע ףוג 

planum sternale הזחה-ם$ע ח^ש 

processus ensiformis ףי5ה-זיז 

incisuraclavicularis יחיך5ה( םצע) קרחה 

incisura juguiaris יראוצה-תיב קךחה 

incisurae costales םייעלצה םיקרחה 

(processuscostales) (תועבצה זז) 

(processus supra، לעממש םיזיזה) 
sternales) (הזחה-פצעל 

(ossa suprasternalia) לעממש תומצ؟ה) 

(הזחה-מצעל 

Thorax הזחה 

cavum thoracis הזחה-ללח 

cristae sacrales ar- הצעה-יסכר 

ticuiares םייקרפמה 

cornua sacralia הצ^ה-ינרק 

canalis sacralis הצעה תל؟ת 
hiatus canalis הצ؟ה תלעת עקבמ 

 sacralis

apex ossis sacri הצעה"פצע דח 

fades terminahs םייפוסס םינפה 

caudahs םייבגזה 

Os coccygis ץק؛;ד-םצע 

f t 1 םייפ1םדםינ^ד 
1 םייצ؟ד 

cornua ossis coccygis ץקער-פצע ינרק 

Thorax הזחה 

ct תועלצ 

costae sternales הז؟ןה ם إل תוע؛؟צה 

costae arcuariae תשקה תוע צ 

costae arcuariae תשקד"תועלצ 
affixae תוקוברד 

costa arcuaria תשקד-תועלצ 
fluctuantes תופוחרד 

OS costale עלצה-מצע 

cartiiago costahs עלנ؛ה-םוחםח 
apertura thoracs ית???|'ד הזקה-חתפמ ap|tulum costae עלצה-שישאו 
 cranialis

facies articulares םייקרפמה םינפה 

capituii costae עלצה"שישאד לש 

crista capituii שישארה"סכד 

corpus costae עלצהיףוג 
tuberculum costae עלצהדוישוש؟ג 

facies articularis לש םייקרפמה םינ$،ב 

tubercuii costae על؟ה תישושבג 

collum costae עלצהידאוצ 

crista colli costae ע?צ،ד-ראוצ סכר، 

anguius costae עלצה-תיוז 

ap. thor. caudahs יבנזה הזחהדדתפמ 

arcus costarum תועלצה-תשק 
anguius arcuum תועל؟ה"תותשק תיוז 

 costarum

spatia intercostalia תועלצהןי5שםיחוךה 

Ossa cranH תלגלגזז"תומצע 

Os occipitaie ףרעה-ם؟ע 

foramen occipitaie לודןה ףרעה-בקנ 

 magnum
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 pars basialis יסיסבה קלחה

 sulcus petrosus תיעלסזז תינבמה

 fossa occipitalis לש יפרעה ץמגה

 cerebellar^ (ןטקה המה)ןוחמה
sulcus sagittaiis ץחה-תינעמ I pars lateralis ידצה קלחה 

sulcus transveisus תיבחדהתינעמה؛ squama occipitalis ףדעה םצע תשקשק 

؛ margo mastoideus םייתמטפה םילושה 

margo lambdoideus אךמלה"ילוש 

 var. OS inter- תומצע ןיבש םצעה"

 parietale דקדקה

 Os spheuoides דתיד"מצע

corpus ףוג؛ 

sella turcica I tuberculum pharyn- עלה"תישושבג 
 gjcum תיתחתה הלגה ץמג ؛ fossa hypophyseos

dorsum sellae ףבאה"ב;؛ condyius occipitalis ףרעה"מצע ילע 

tuberculum sellae ףכאה תישושבג 

 processus sellae יעצמאה ףכאה זיז
 medius

canalis condylicus ילעה תלעת 
canalis nervi בצע לש הלעתה 

hypogiossi ןוש^ה"תת 
processus dorsi sellae ףכאה-בג זיז أ tuberculum jugulare ראוצה-תיב תישושבג 

sulcus caroticus שארה-קרוע תינעמ jncisura juguians יראוצה"תיב קרחה 

iingula sphenoidea דת؛ה"תינושל I proccs؛>us juguiaris יראוצה-תיב זיזד 
crista sphenoidea דתיסיםצע סכר 

rostrum sphenoideum דתיה"םצע רוקמ 

sinus sphenoideus ,דת؛ה"םצע תג 

fossa condylica ילעה-ץמג 
processus intra- ךות؟ש זיזד 
 juguians ראוצה"תיב

 planum occipitale ףרעה"חטש
 planum nuchale תקרפמה-חטש
 protuberantia occi- ףרעה-תטילב

 pitalis externa הנוציחה

 crista occipitalis ןוציחה ףרעה"סכר
 externa

 linea nuchaiis יתקרפמה לקד
 supraterminalis יפוס"לעה

 linea nuchaiis יפוסה יתקרפמה וקה
 terminalis

 linea piani nuchaiis תקרפמה"חטש וק

protuberantia occi ףרעה תטיל؟1 
pitalis interna תימינפה 

fossa occipitalis לש יפרעה ץמ؛ה 

cerebralis (לרד^ה) חמק 

דת؛הדכצע תרעמ 

septum sinuum ("ץיח וא) "תציחמ 

sphenoideorum (תורעמה וא) תותגה 
דתיה"פצע לש 

apertura sinus וא) תציחמ חתפמ 

OSSIS sphenoidis וא) תגה (ץיח 

דת?הםצעלע(,דר؟מה 

concha OSSIS "םצע תיכנוק 

sphenoidis דתיה 

chvus דרומ 

ala parva הנטקה ףנ؟ה 
sulcus fasciculi optic! תמלא תינעמ 

היארה 

canalis fasciculi תמלא תלעת 

optici היארה 

processus alaeparve הנטקה ףנכה זיז 
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fissura orbitalis ה؟דאה ץרח 
cerebralis יחמה 

ala magna הלודגה 
facies cerebrahs םייחמק םינפה 

facies temporalis םייעדצה םינ؟ה 

facies infratemporalis תחתמש סינ5ה 

םייעדצ תתה םינפה ,עדיןל 

facies spheno דתיה דצל םינפה 
maxiiiaris הנוילעה תסלהו 

facies orbitaiis םייתבראה םינפה 

margo zygomaticus ( םצע) םילושה 
םיילעה 

margo frontalis םייח؟מה םילושה 

anguius parietaiis תיד؟ד!?ה תיוזה 

margo sqnamosus םייתשקשקה םילושה 

crista infra- ,עדצל תסתמ؟؛ סכרה 

temporalis יעדצ"תתה סכר؟ן 

canaiis rotundus הלגעה הלן?תה 
foramen ovale לגלגסה בקנה 
foramen spmae ץוקה-בקנ 

spina ossis sphenoidis דת;ה (-םצע) ץוק 

processus pterygoides !הפנכה"זיז 

lamina lateralis pro- לש ידצה חולס 

cessus pterygoidei הפנכה 

lamina medialis pro- לש ןוכיתה חולס 

cessuspterygoidei הפנכה 

incisura pterygoidea הפנכה"קרח 

fossa scaphoides הדיסה"יומד ץמגה 

processus vaginalis קיתרנה זיז 

hamulus pterygoideus הפן5ה-לקנא 

sulcus hamuli pte לקנא לש תינעמןן 

rygoidei הפנ2،ן 

fossa pterygoidea ה؟נכה ץמג 

canaiis pterygoideus הפנכה תלעת 

canaiis pharyngicus עלה תל^ת 
canaiis basi עלה סיסב תלעת 

pharyng١cus (השרחמה תל؟ת==) 

sulcus tubae pha הד؟וצחה תינעמ 

ryngo tympanicae ףתהו עלה לש 

sulcus pterygo- ךןזהו הפנ5،ד תינעמ 

 palatinus

ot p 1 עדצדמצ؟ 

pars petromastoidea עלסה לש קלחה 

(mastoidea+petrosa) יתמטפה זיזהו 

margo occipitalis םייפרעה םיילושה 

processus mastoides יתמטפה זיז؛ן 
incisura mastoidea זיזה לש קרחה 

יתמ؟؟5ד 

sulcus s nus sig ל1ק תינ؟מה 
moidis הלקעה תגה 

sulcus artenae -קרוע תינ؟מ 

occipitalis ףךעד 

foramen mastoideum יתמטפה זיזה בקנ 

pyramis הדימןיפ 
facies cerebralis דדימריפה"ינפ 

(anterior interna) םיימדקה) 

pyramidis המה דצל (םיימינפה 
facies cerebellaris הדימריפכ ינפ 

(posterior interna) םיירוחאה) 
pyramidis ןוהמה דצל (םיימינ0ה 

facies basialis pyra' הדימריפה-ינפ 

midis םייסיס؟<כ 

.לבוקמה גהנמה ס"ע הפוסב א"הב הבותכ ףנכ לש תימראה הליבקמה איה המנכ .1 

יעדמה חנומהש םשכ <(ala=) ףנכ ןיבו הניב לידבהל ידכ תימראה הלמה חא החיגה הדעווה 

.(ףנכ =) πτέρνξ תינוויה הלמה ןמ הלדבה םשל ןאכ בכרומ 
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facies tympanica הדימריפה ינפ 

pyramidis סייפתה 

apex pyramidis הדימריפה"ד؛ן 

crista pyramidis הדימריפה סכר 

sulcus cristae pyra• "סכר תינעמ 

midis הדימריפה 

tegmen tympani ףתה ןופס 

crista tegmentahs ןופסה סכר 

solum tympani ףתה"עקרק 
eminentia arcuata ,התשקה הטילבה 

תיתשקה הגילבה 

hiatus subarcuatus תחתמש עקבמה 

יתשק תתה עקבמה ,תשקל 

fossa subarcuata ،תשקל תחתמש ץמגה 

יתשק תתה ץמגה 

canalis nervi facialis םינפה בצע תלעת 

hiatus canalis תלעת לש עקבמה 
newi facialis םינפה"בצע 

geniculum canalis תלעת לש תיכךבס 
nervi facialis םינפה בצע 

sulcus nervi petrosi בצע לש תינעמה 

superficiahs יחטשה עלסה 

majoris לודגה 

sulcus nervi petrosi בצע לש תינעמה 

superficiahs ןטקה יחטשה עלסה 
 minons

impressio trigemini (ב؟עה) לש עבטמד 
שלשמה 

porus acusticus ימינפה העימשה רח 

 internus

meatus acusticus העימשה"אובמ 
internus ימינפה 

fundus meatus א1במה תיעקרק 
canaliculus vestibuii רודזורפה תילעת 

apertura Vest1b111ar1s^nn_ חתפמה 

canahcuii vest1b1111^n؟insn תילעת לש 

apertura interna לש ימינפה חתפמה 

can vestibuii רודזורפה תילעת 

sulcus petrosus תיעלסה תינעמה 

incisura juguiaris יראוצה תיב קרחק 

processus intra- ךותבש זיזה 
juguiaris ראוצה"תיב 

fossa juguiaris ראוצה"תיב ץמג 
canaliculus יתמטפה זיזהתילעת 

 mastoideus

sulcus canahcuii תילעת לש תינעמה 

mastoidei ית؟טפה זיזה 

foramen stylo המטפהו טרחה בקנ 
 mastoideum

fossula petrosa עלסה ץיצמג 
canaliculus tympa ףתה תילעת 

 nicus

apertura externa לש ןוציחה חתפמה 

canahcuii tympanici ףתה תילעת 

apertura tympanica לש יפתה חתפמה 

canahcuii tympanici ףתה תילעת 

sulcus tympanicus ףתה"תינעמ 
canaliculus nervi "בצע תילעת 

petrosi superficiahs יחטשה עלסה 

minons ٠ ןטקה 

apertura tympanica יפתה חתפמה 

canahcuii nervi "בצע תילעת לש 

petrosi superficiahs יחטשה עלסה 

rnmoris ןטקה 
apertura interna ימינפה חתפמה 

canahcuii nervi petrosi תילעת לש 

superficiahs יחטשה עלסה"בצע 

minons ןטקה 
canaliculus cochleae לולבשהדוילעת 

apertura externa לש ןוציחה חתפמה 
canalicuh coclileae לולבשה"תילעת 

canalis caroticus שארה-קדוע תלעת 
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apertura interna לש ימינפה חתפמה 

canahs carotici שארה"קרוע תל؟ת 

apertura externa לש ןוציחה חתפמה 

spina supra tneatun^؛!^ לעממש ץוקה 

squama temporalis עדצה תשקשק 

 niargo parietaiis םיידקדקה םילושה

 incisura parietaiis ידקדקה קרחה canahs carotici שארה"קרוע תלשת
 canaiicuii carotico שארה קרוע תוילעת

 tympanici ףתהו

 canahs musculo רירשה תלעת

margo sphenoideus ( םצע) םילושה 
םיידתיה 

tubaiis הרצוצחהו 
semicanalis musculi רירשה לש בזרמה 

tensoris tympani ףתה"חתומ 

semicanals tubae דור؟וצח בןךמ 
auditivae עמשה 

septum canahs תלעת (ץיח וא) תציחמ 

muscuiotubaiis הר؟וצח؟ןו רירשה 

cavum tympan؛ ףתס"ללח 

 vide organonsta)

 tus et auditus)

canaliculus chordae ףתה רתימ תי?עת 

 tympani

pars hyoidea ינ1ש؟ה("םצע) קלחה 
processus styloides טרחהדיז 

vagina (semivagina) קיתךנה) קיתרנה 

proc styioidis טרחה זיז לש (הצחמל 

pars tympanica יפתה קלחה 

facies temporalis םייעדמה םינפה 

linea temporalis (הקרה ,)עדצה וק 
 linea temporalis עדצה תלתחמ וק

 fascialis

 anulus tympanicus יפתה ן1תעגטה

 spina tympanica לודגה י?תה ץוקה

 major

spina tympanica ןעקה י،נת؛ן ץוקה 
 minor

 crista tympanica יפתס 0כךה

 sulcus anuii tym ןותעבטה תינעמ

 panic! יפתה

processus zygomaticus לעהדיז 
fossa mandibuiaris הנותחתה תסלה ץמג 

facies articularis םייקרפמ8 םינ؟ה 

processus retroarti ירוחאמש זיזה 

cuiaris קרפמה 

tuberculum articulare קרפמה תישושבג 

facies cerebralis םייח؛נה םין؟וה 

sulcus arteriae temporalis קרוע תינעמ 

mediae יעצ؟אה עדצה 

 incisura tympanica יפתה קרחה
 meatus acusticus העימשה"אובמ

 externus ןוציחה

 fissura tympano זיזהו ףתה ץרח
 mastoidea יתמטפןו

 fissura petrotym ףתהו עלסה ץרח

 panica

 fissura petrosqua תשקשקהועלסזןץרח

 mosa

 Os parietaie דקדקה-םצע

facies b ا םייח؛נד םינ؟כ 

facies pari t u هآ؛آجآإأأ םין؟כ 

 porus acusticus ןוציחה העימשה-רח

 externus

pars squamalis י ٢١ ظ ק ש ج و קלחה 

margo occipitalis םי*؟ףעה םילושה 

margo squamosus םייתשקשקה םילושה 

margo frontalis ם"חעמה םילושה 

margo sagittalis םיןצ؟3 ם؛؛וש؛ן 
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anguius frontalis תיחצמה תיוןה 

anguius occipitalis תיפדעה תיוז،כ 

anguiussphenoideus תידתיהץםצע)תיוןה 

anguius mastoideus זיזה דצ؟ תיוןה 

יתמ؟؟ה 

foramen parietale דקדןלה בקנ 
tuber parietale דקדקה שושבג 
hnea temporalis י עדצה"וק 

ا1neatemporal1sfasc1al1sעדצה٠תלfاחמ וק 

sulcus sagittahs ץח؛} תינעמ 

sulcus transversus תיבחרה תי}؛זמ؛ן 

Os frontale הצמה-פ^ע 

squama frontalis חצמס"תשקשק 
facies frontalis םייחצמה םי}؟ה 

margo orbitahs םייתבר؛ןה םילוש؛} 

pars orbitalis ית؟ך؟ה קלחה 
incisura ethmoidea יתר؟כה("םצע) קרחה 

pars nasalis יפאה קלחה 
spina nasalis ossis לש יפא؟ן ץוקה 
frontalis חצמ،ד"ם؟ע 

margo nasalis םיי'פאה םילוש؛} 

margo parietalis םיירקדקס ם؛?וש؛} 
processus zygomaticus ל؛؛ה"זיו 

facies temporalis םי؛עךצס םי،}؟؛} 

linea temporalis עןצ؛ר וק 

tuber frontale חצמ؛ן שוש؛ןג 

arcus superciliaris םי؟יך!ד(_לעמש)ת؟؛ק 

glabella תס!פ 

incisura frontalis חי؛מ؛נ (בקנ ١٠٢) קד؟ 

medialis (foramen ןוכית؛} 
 frontale mediale)

incisura frontalis חצמק (يو וא)קרח 
lateralis (foramen ידצה 

 frontale laterale)

facies orbitalis םי؛؟בך؟ה םי}؟3 

var spina trochlearis לילםה-ץוק 
foveola trochlearis לילסה תיממג 

canalis orbito הבראה תלעת 
cranialis תלגלגהו 

canalis orbito הבראה ל؟7 ה؟؛/ת؛} 

ethmoideus הרבכה( םצע)ו 
fossa giandulae תועמדה תטולב ץמג 

 lacrimalis

facies cerebralis םייח؛נה םינ؟ה 
crista frontalis חצ؟נה סכר 

sulcus sagittaiis ץחה תי?עמ 

foramen caecum םוטאה בקנה 
sinus frontalis חצמדדוג 

septum sinuumfron (ץיח וא) תציח؟ 

tahum חצמק (תורעמ וא) תותג- 

foveolae ethmoideae ( םצע) תויממגה 

תויתךב؟؛} 

Os ethmoides ה ן ב و ה םצע 

lamina cribriformis תיךב5מה חולה 

crista galli תלברבה 
processus alaris יפנכה זיזה 

lamina medians ךותה"סול 
labyrinthus ossis הךב؟הךםעע) ךובמ 

 ethmoidis

sinus ethmoideus הרבכה (םצע) תג 
hiatus semilunaris ינור؛ן5ה עקבמה 

bulla ethmoidea הן؟כ،דךםצע-)תעוב 

lamina orbitalis ןתלס וא) הבד؛ןה סול 

(papyracea) (ירי?ס 
foramina ethmoidea הףבכה( هإلال) יבקנ 

(concha nasalis ףאהדויכנוק) 
suprema) (הנוילעה 

concha nasalis תילעה ףאה תיכנוק 
 superior

eon. nas. media תיע؟؟א؟ףא؟-תיכן^ 
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processus uncinatus ילקןאה זיזה 

Concha nasalis ף א ה - ת יכ נ ז ק 

inferior תיתחתה 

processus lacrimaiis ת1ע؟ך؛ן-זיז 
processus maxiiiaris הןוי؟עה תסלה זיז 

processusethmoideus יתרבכה( םצ؟)זיזה 

ه إ I תועמדר םצע 

،ا 1 ירוחא}תיועמךססכך 
 posterior

sulcus lacrimaiis תוע؛؛?ך،ן-תיןעמ 
hamulus lacrimahs תועמרק לן؛ןא 

0 ا ף8؟םצע 

foramina nasalia ףאד-יבןן،| 

sulcus ethmoideus ("םצ؟) תינ؟מס 
תיתך؟5ד 

Vomer השרחמה( ם؟؟) 

ala vomens השרחמ،ן-ףנכ 

Maxilla הנוי؟עה תסלה 
corpus maxillae הןוילעה תסלה ףוג 

fades anterior םיימךקה םי}פה 
fades nasalis םי-3אה םינ؟ה 

facies orbitahs םייתבךאה םינ؟ס 
facies mfratemporalisםייעןצ"תתה םינ؟ה 

sinus maxiiiaris לש (הר؟מהוא) תגה 
הגוילעוד ת؟לה 

margo orbitalis םי؛תבראה םי؛יושה 

canalis 1מ_^؛131؛8תיתב,ן؛5-תםזז הן؟؟3 

sulcus !מ_^113118תיתבך؟ן"ת0؟זתינ؟ט؛ן 

foramen infraorbital יתבףא-תתס בקנ،ן 

sutura infraorbitals י؟בךאית0؛7 !בלש"ב 

fossa canma יבלכס ץמ^ 
var fossa praenasalis ףאה ינ؟לש ץמ؟ה 

incisure nasalis יפאה קדחה 

tuber maxillae הנוילעה תסלה שושבג 

foramina alveolaria םיישתכמס םיבקנה 

(םינשה ישתכמלש) 
canales alveolares תוישתכמה תולעתה 

(םיגשה ישתכמלש) 

crista conchahs יתיכנוקה םכר؟ן 

processus frontalis יח؟מה זיזה 
،ת818^،_3118א016ח0،ימרקהתועמזה זיז 

'ncis ra lacrimaiis תוע؟רד*קךח 
crista ethmoidea תךבכה( םצע) סכרה 

margo lacrimaiis תו؟מךה ילוש 
sulcus lacrimaiis תועמךס"תיגעמ 

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

processus palatinus ךק'ד"זיז 
crista nasalis יפ$ה 0?רה 

spina nasalis anterior ימךקה יפאה ץוקה 

sulci palatini ךחה תוינעמ 
processus alveolaris ישתכמה זיזה 

margo alveolaris םיישתכמ؛؛ םילושה 
alveoli dentales םינשה ישתכמ 

septa interalveolaria^^^ וא) תוציחמה 

םישתכמה ןיבש 

septa intraaiveoiaria^^fmוא)תוציחמה 

םישתכמה ךותבש 

juga alveolaria םישתכמק-י3נ؛ןג 

hiatus sinus (הרעמה וא)תגקעקבמ 
maxiiiaris הןוילע؛ן תס?؛ן לש 

OS incisivum תוכתוח،ן-ם؟؟ 
canalis incisivus תוכתוח0*ת?עת 

foramen incisivum ת1כתוח!כ"בקנ 

sutura irtcisiva ת1כתוחק-ג בלש 

*270 'هإل הרעה האו 
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Os palatinum ךח و "םצ ע 

lamina maxiHaris תסלס דצ؟ חולה 

הנוילעה 

f ا םייפאד םי פכ 

facies maxiilanb תסלס דצל ם ٣ 

٦٢ ?עד 

incisure spheno דת ה םצ؟ לש קרחה 

P أ ؛ ךחדו 

إ pt yg p 1 t ךחדודפנכדתינ؟מ 
p py ك ا 8דןימריפד יומדזיזד 

foramen palatinum בקנ 
foramina palatina םינסלכ ךחכ יסלנ 

 foramen zygomatico- עלצהו לעה בקנ

 temporaie

canal s p 11 ٠ ךחד תולעת 
crista conchaiis ת כנוקה סכרה 

crista ethmoidea יתרבכה("םצע)סכרה 

processus orbitalis ית؟ראד זיזד 

p ph d us ידתיכ( םצע)זיזכ 
lamina palatina ךןחהדןול 
f 1 םייפא؟ םינ؟כ 
facies palatina ם בחה ם נ؟ה 

spina nasalis posterior יך1חאדיפ؛ןד ץ1קד 

crista nasalis יפאה סכרה 

Os zygomaticum לעה-מצע 

facies malaris םיייחלס םינפס 
facies temporalis םייעדצה םינ؟פ 

facies orbitalis םיית؟ר؛؟ה םינפס 

processus temporalis יעדצס זיזס 

processus fronto דתיהו חצמהדצ؟זיז،ד 

 sphenoideus

processus maxillaris ת؟לה דצ؟ זיזפ 

ה؟וי؟עה 

foramen zygomatico הבדאזןו לעה בק؟ 

 orbltale

foramen zygomatico םינססן לעה בקנ 

Mandibuia ה؟ותחתה תפלה 
corpus mandibuiae הנותחתה תסלה ףוג 

trigonum mentale דקנסס"שלשמ 

protuberantia mentalis רטנסה תטיל؟ 

tuberculum mentale רטנסה תישושב2 

sp1naemand1buاaأesהגותחתה תסלה יצוק 

spina muscuh לש רירשה ץוק 

geniogiossi ןוש؟הו רטנסה 
spina muscuh לש רירשה ץוק 
geniohyoids ןוש؟ה םצעו רטנסה 

foramen mentale רטנסה בק؟ 

lmea obhqua ןסכלמה וקה 
ossa muscuh ٦٦٢- ؤ مآأو 
biventeris ינטב ודה 

linea mylohyoidea םצעו תונחוטה וק 

ןוש؟כ 

sulcus mylohyoideus תונחוטה תינעמ 

ןושלס םצעו 

juga alveoiaria םי؟'תכמה"יננ؟ג 

ramus mandibuiae הגותחתס תסלה ףנע 

angulus mand bula ת؟לכ לש תיוןכ 
הנותחתה 

tuberos1tatesmasseter1caeסעإلמה תוששב؟ 

tuberositas pterygoidea הפנכה תשש^ 

incisure mandibuiae הנותחתה ת؟לס קרח 

processus articulans יקרפמה זיזה 

capitulum mandibuiae תסלה שישאר 

הנותחתה 

collum mandibulie תןןלהראוצ 

ה؟1תחתס 

fovea pterygoidea לש ה؟נ5ס_רירשתמ؟ 

processus articularis יקרפמס זיזה 

processsus muscularis ירירשה זיזה 

 faciale תסלה בק؟ ^foramen mandibulaenjtoljr
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linguia mandjbulae תסלה לש תי}וש?ה 

הנותחתה 

canahs tnandibulae תסלה לש ה؟עתה 
הנותחתה 

pars alveolaris םישתכמה קלח 
margo alveolaris םיישתכמס םילושה 

alveoli dentales םינשה ישתכמ 

septa 1nteralveoأar1aإםי؛ءיءإהואزת١ציחמ^ן 

םיישתכמךי5،ד_ ,םישתכמה-ןיבש 

septa 11ן_^6013ז^(םיציחה וא)תוציחמה 

םיישתכמ ךותה— ,םישתכמה וןות؟ש 

trigonum retromolare ירוחאמש שלש؟ה 

תונחוטה 

Os hyoides ןושל ה •םצע 

corpus 0؛>S1S hyoidis ןושלה םצע ףוג 

cornu minus הןטקה ןרקס 

cornu majus הלודגה ןרקה 

Cranium תלגלגל 
caivaria חמד-תרדק 
pericranium תלגל؟,ד"בסמ 
lamina externa ןוציחד סולד 
diploe םיניבד-גופ؟ 

canaies dipioici םיניבד גופס תולעת 
lamina interna ימינפד חולכ 

vertex (vortex) דןספד 
irons תצמ 

occiput ٦٦؛/ 
basis cranii תלג؟גה*0יסב 
facies interna םיימינפד םינפד 

iacies externa םיינ1ציחד םינפד 

fossa cranii frontalis יחצמהתלגלגד-ץמג 

fossa cranii media יע؛؛ןמאד תלגלגד-ץמג 

pars seiiaris יפכ؛ןד קלחד 
partes temporales םייעדצד םיקלחד 

fossa cranii occipitalis יפךעה תל^ה ץמג 

juga cerebralia םייחמ םיננבג 

impressiones gyrorum םי؟ותפה-יע؟؟>מ 

sulci arteriarum םיקךועה תוילעמ 
sulci venarum טידידוה תוי)עמ 

foveolae granulares תוי)יעךגס תוימדה 

var. ossa suturaram םיבלשה תומ؟ע 

planum temporale יעדצה חטשה 

fossa temporalis עדצה"ץמג 

arcus zygomaticus ל؛/ה תשק 
fossa infratemporalis תחת؟ש ץמנה 

יעדצ-תתה ץמ؟ה ,עדצ? 

fossa pterygopaiatina ךחתו הפןכה ץמ^ 

canahs pterygo ךח،ןו תפנכה תלעת 
 palatinus

foramen pterygo ןחהו הפנבק בקנ 
 palatinum

apertura piriformis ,ס|א יומד חת؟מ 

יסןא חתפמ 

cavum nasi ףאיד"ללה 
septum nasi osseum ,תימך^ד ף؛؟ה-תציחמ 

ימךגזז ף8ה-ץיח 

meatus nasi communis תימצ/ו ףאה-אובמ 

meatus nasi superior ילעה ףאה-אובמ 

meatus nasi medius ינזצמאה ף8,ד אובמ 

meatusnasi inferior יתחתה ףאה אובמ 

meatus nasopharyngicus יפא-על אוב؟ 

choana ךפשמ 
recessus spheno הדבכהו דתיה תג؟נ 
 ethmoideus

foramen jugulare דא؛וצ,ד-תיב בקנ 

(=for lacerum בקנהוא] עסשה=) 

posterium) (,ריתא؟ [5וסשה 
fissurasphenopetrosa ע?סהו דת؛ה ץרח 

fissura petrooccipitalis ףדעהן ע?ס,ד ץרח 

fissura sphenooccipital^ ףד؛1'דו דת؛؛ן ץרח 
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foramen Jacerum בקנה וא) עסשה 

ירוחאה (עוסשה 

fibrocartilago basialis יפיל3 םוחסחה 

יסיסבה 

palatum osseum ימד؛ה ןחה 

 sutura occipito זיזהו ףדעה בלש

 mastoidea ית^ט?ה

 sutura sphenofrontal חצמהו דתיה בלש

 sutura sphenoorbitalis הבראהו דתיה בלש

 suturasphenoethmo1deaהרوכהודתיהבלש

orbita הבראה ,ןיעה תברא 
aditus ad orbitam תבראל הםיןכ،כ 

הבר؛؟ה ת5ינכ ,ןיעה 

sutura spheno תשקשקהו דתיה בלש I (torus paiatinus) (؟ןחה"תטילס) 
 squamalis

suturasphenoparietalis דקדקהודתיהבלש 

sutura parieto עדצהו דקדקהבלש 

temporalis إ margo aditus הס^כה"ילוש 
(sutura frontalis) (חצמה"בלש)؛ pars frontalis יחצמה קלחה 
sutura parieto זיזהו דקדקה בלש! pars zygomatica ילעה קלחה 
mastoidea יתמטפה I pars maxillaris הבילעה תסלה קלח 

(sutura mastoideo יתמטפה זיזה בלש)؛paries superior (ילעה_,)ןוילעהןפדה 

squamalis) (תשקשקהו ر paries inferior (יתחתה— ,)ןותחתה ןפ،ז،ד 
paries temporalis יעדצה ןפדה 

paries nasalis יפאה ןפ،זה 
fissura orbitaiis יחמק הבראה ץרח 

 cerebralis

fissura orbitaiis יתבר،ןה ץרחה 

sphenomaxillaris תסלהו דתיה לש 

הנחילעה 

fossa sacci lacrimaiis תועמדה קש ץמג 

canalisnasolacrimalis תועמדהו ףאה תלעת 

 sutura nasofronhlis חצמהו ףאה בלש

 sutura fronto הדבכהו חצמה בלש

 ethmoidea

 sutura fronto- תסלהו חצמה בלש

 maxillaris הנוילעה

 sutura fronto םצעו חצמה בלש

 lacrimaiis תועמדה

 sutura zygomatic 0 חצמהו לעה בלש

 frontalis

suturazygomat.co-_^ תלגל"-1יבלע 
maxillaris הנוילעה ؛sujura corona[؛5 בלשה דתכה-בלש 

sutura ethmoideo תסלהו הדבכה בל!ע ילילכד 
_1."؛ ٠١٠ sulura sagitlalis ض 

sutura sphenozygomatica לעהו דת؛ה בלש sutura lambdoidea אדמלה"בלש 

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

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

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 scelavim יובירה לש ביתכהו ,רפת מ"ע הדקגל הדעווה הטילחה 

.ךכל הריתס וב ןיא (1آلm—5 ימע ןיב 'י ךרכ 
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(sutura spheno תסלהו דתיה בלש) 

maxillans) (הןוילעה 
sutura zygomatic() עדצקו לעה בלש 

 temporalis

sutura Internasalis דו1מעע ןיבש בלשה 

ףאה 

sutura nasomaxillary תסלהו ףאה בל؟? 

דנוילעד 

sutura lacrimo- תוע؟דה-םצע בלש 

maxillans הנוילעה ת؟)؟،כו 
sutura lacrimo- ת1עמדה"םצע בלש 

conchaiis תיכנוקהו 
suturaintermaxillaris ת؟ת؟לה ןיבשבלשה 

sutura paiato תםלזןו ךחה בלש 
maxillans הנוילעה 

suturapalatoethmoidea הדבכהו ךחה בלש 

sutura paiatina ךותה לש ךחה בלש 
 mediana

sutura paiatina transversa יבחךהךחה-בלש 

(sutura lncisiva) (תוכתוחה"בלש) 

תלגל؛ד לש םייסוח؟סד םידובחד 
 Synchondroses cranii

synchondrosis לש יסוחסחה דובחה 

sphenooccipitahs ףרעהו דתיה 

synchondrosis לש יסוחסחה רובחה 

sphenopetrosa עלסהו דןויס 

synchondrosis לש י0וח؟קה רובחה 

petrooccipitahs ףרעהו עלסה 

synchotidrosissqua יסוחןןחה רובחה 

moiaterahs לש ידצה יתשקשקה 

OSSIS occipitalis ףדעה םצע 
synchondrosis basilate יסוחסחה רובחה 

rails OSSIS occipitalis ידצה-י؟יס؟1ה 

ףדעה םצע לש 

synchondrosis ןיבש יסוחסחה רובחה 

intersphenoidea דת؛ס("םצע)יקלח 

Fonticuh cranii תל؛^ס"ים؟ךמ 

fonticuius major לודןה ספךמה 
fonticuius minor ן9קה ספרמה 
fonticuius mastoideus זיזה לש ס؟3רמה 

ית؟؟>?ה 

fonticulussphenoideus דתיה םצע ס؟ךמ 

הזחה ףג תומצע 
 Ossa extremltatis thoracicae

םייזחה םיפגה תרוגח תומצע 

 Ossa cinguli extremltatum
 thoracicarum

Scapula םכשה-םצע 

facies costalis םייערכ םינפכ 
lineae musculares םירירשד יול 

facies dorsaiis םייב؛ה םיג؟נד 
spina scapulae םהשד"םצע ץ1ק 

fossa supra spinam ץוקל לעמש ץמגד 

יצוק לעה ץמגה 

fossa infra spinam ץוקל תחןומש ץ؟؛ך 

י؟1קדותד ץמ؛ד 

acromion ףתכה איש 

facies articuiaris לש םייקרפמה םיגפה 

acromn ףתכה איש 
margo vertebralis םייתילחה םילושה 

margo axillaris םי؛יחשה םילושה 

margo cranialis םיית؟؛ל؟ה םילושה 

anguius caudahs תיבגזה תיוןה 
anguius articuiaris תיקרפמה תיוןה 

anguius cranialis תיתלאה תיוזה 

fossa articuiaris יקרפמה ץמגה 
coiium scapulae םכשה םצע ראוצ 
tuberositas infra תקתמש תששבגה 

articuiaris תיקר5מ_תןוה— ,קרפמל 

tuberositas supra לעממש תששבגה 

articuiaris תיקרפמ לעה" ,קרפמל 

ncisura scapulae םעשס"סצע קרח 
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fossa oiecratu קפרמה"תקפ ץמג ا processus coracoides ס؛כרחהדיז 
 i יווה זיזה ל ور ץמגה fossa coronoidea

fossa radiahs רושחד("םצע) ץמג I Clavicuia חירבס"מצ؟ 
a processus supra ילע؟ לעממש זיזד إ extre_s sternahs הזזוה םצע דצלהצןןה 

condyhcus إ facies articuiaris דצלםייקףפמהםינ؟בה 
؛ sternahs הזחה 

Ossa antebrachn המאה תומצע أ tuberositas costahs תיעלצה תששבגה 

Radius ר ו ש ח ה( ם إل ע ر ן extremitas acrom1a11s؟r^1w דצל הצקה 

corpus radii דושחה ףוג 'facies articuiaris םייקרפמה םינפה 
capituium radii דושחה שישאר؛ acromiahs ףתכה איש דצל 
fovea capituii ladn דושחה שישאד תמג tuberositascoracoidea תימטדחה תשש؟גה 

collum radii דושחה-דאוצ؛ 

circumferentia articuiaris יקךפמה ףקהה י٥۶٥٢١؛٦ יז1ו؛ו ٤٢٢١ 1ח!؛נצע 
 Ossaextremitatis thoracicaeHberae

 Os brach1i==humerus עודזה"םצע

tubercuium radii דושחהדיישושבג 

crista interossea ,תומיעה ןיבש סכד 

םיתומצעה ןיב סכד 'caput humeri עודזה( םצע) שאד 

facies dorsalis םייבגה םינפה رأ collum anatomicum ימוטנאה דאוצה 
facies voiaris םייפכה םינ5،ד collum chirurgicum יחותנה דאוצה 
facies radiahs םיידושחה םינ5הי (יגדריכה וא) 
tuberositas pronatoria ( דידשה) תששבג أ tubercuium majus הלודגה תישושבגס 

ןפכה י tubercuium minus הנטקס תישוש؟גה 
sulcus intertuber ןיבש תינעמה 
cuiaris תוישוש؟ג،ד 

crista tubercuii תישושבגה םכד 

majoiis הלודגה 
c t minons הנטקה תישושבגה סכר 

corpus humeri ע1רזה("םצע) ףוג 
margo ulnaris םיידמגה םילושה 

margo radialis םיירושחה םילושס 
tuberositas deltoidea אתלדה תששבג 

sulcus nervi radiahs רושחה-בצע תינעמ 

sulcus nervi ulnaris דמגה"בצע תינעמ 

condylus humeri עורזה("םצע) ילע 

capituium humeri עורזה("םצע)שישאר 

trochlea humeri עורזה("םצע) לילס 

epicondylus ulnaris דמגה-תילבג 

epicondylus radialis רושחה"םצע תילבג 

margo dorsalis םייבגה םילושה 
margo voiaris םייפכה םילושה 

 processus styloides טרחה"זיז

 incisura ulnaris ידמגה קרחה

facies articuiaris םייקרפמה םינפס 

carpica דיה-שרש דצל 

Ulna דמגה 

corpus ulnae דמגה-ףוג 

olecranon קפרמה"תקפ 
processus coronoides יווה זיזה 

tuberositas ulnae דמגה-תששבג 

incisura semilunaris יגודהסה קדחה 

inasura radialis ירושחה קדחה 

crista interossei ,תומצעה ןיבש סכרה 

ם؛תומצעהךיב-סכד 
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Ossa metacarpi דיה ךותמ תומצע ؛facies voians םייפכה םינפ3 
OS metacarpi I-V ؛ה א)דיה ךותמ םצע 

basis סיס؟ה 

corpus ףוגה 

facies dorsahs םייבגה םיג،5ה 

facies ulnaris םיידמגה םינפ؟} 

margo dorsahs םייבגזן םילושה 
margo voiaris םיי?כה םילושה 

crista supinatoria ןבגה ( רירשה) םכר 

capituium ulnae דמגה"שישאר 

processus stytoides טרחה"זיז 

Ossa carpi דיה--שרש תומצע 

תוברסמה דיה-שרש תומצע 

 Ossa carpi proximalia
OS navicuiare הריסה םצע 

tubercuium ossis "םצע תישוש؟ג 

navicularis הריסה 

capituium שישארה 

processus styioides םצע לש טרחה זיז 

ossis metacarpi III תישילשה דיה-ךותמ 

דיה תוע؟צא תומצע 

 Ossa digitorum mantis

phalanx prox1mal1sברاלמהלילوה 

phalanx media יעצמאה ליל؛ה 

phalanx distahs קחרמס לילןה 
basis phalangis לילןה"סיסב 
facies articuiaris םייקרפמה םינפה 

corpus phalangis לילןה ףוגvar OS centrale 1 תיזכרמה םצעה 
trochlea phalangis לילגה-לילס ؛ OS Iunatum דססה-םצע 
tuberositasunguicularis םיעופצה תשש'בג i OS trlquetrum (=os זירשה םצע 

 cuneiforme)

 OS pisiforme השדע תיומד םצע

ossa sesamoidea תוימשמשה תומיעה 

ינגאה ףגה תומצע 
 Ossa extremttatis pelvtnae תומחרמה דיה-שדש תומצע 

 0ssa carpi dlstaHa םיפגד לש דרוגחד-תומצע ؛
ם נגאה أ os _*an؟،ulum ٨١٠٠١٢٨ ٨٠٠٦٥םצעה 

 us؛-Ossa cinguii extremitatum i ma
pelvinarum أ tubercuium ossis םצעה לש ת שושכגה 

Os coxae םיצלחה םצע ٠ multangulimajoris תויוןה תברמ 
הלודגה 

OS muitanguium תויוזה"תברמ םצעה 

minus הנטקה 

OS capitatum ןק5؛ד("םצע) 
caput ossis capitati ןקפה("םצע) שאר 

OS hamatum לקנאה"םצע 
hamulus ossis לקןאה םצע לקנא 
 hamati

ossa accessoria לש יאולה תומ^ע 

carpi דןה"שךש 

foramen obturatum םות؟ה בקנה 

membrana obturatoria םתוסה םורקה 

acetabulum תשחרמ 

fossa acetabuii תשחרמה"ץמג 

incisura acetabuli תשחרמה"קרח 

facies lunata םיינורהסה ם^פה 

Os ilium לסכה"טצע 

corpus ossis ilium לסכה"םצע ףוג 

ala OSSIS ilium לסכה"מצע ףנכ 
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hnea arcuata וקה ,ית؟7קס וקה 

תשקה 

crista lhca לס?ה("ם؟ע) סקר 
labium externum הנוציחה הפשה 

lmea intermedia םיניבה"וק 
labium internum תי؟ינפה הפ^ה 

spina liica ventralis לק؟ה(-םצ؟) ץוק 
ינוחגה 

tuberculum ihcum ( םצ؟) תישוש؟؛ 
לסכה 

spina lhca dorsalis לסכה("םצע) ץ1ק 
craniaiis ית?גל3،ד יבגה 

 spina lhca dorsalis לסכה("םצע) ץ1ק
 caudahs יבנזה יבגה

linea giutaea ^_3115יתלןלגהזוכעה"וק 

 ramus OSSIS pubis קיחה םצע ףנע

 pars acetabularis יתשחרמה קלחה

 pars symphysica החאמה"קלח
 pecten ossis pubis קיחה םצע קרסמ

 eminentiaihope(tinea לסכה תטילב

קרסמהו 

 tuberculum pubicum םצע תישושבג'

קיחה 

 crista phaihca רכזה רביא סכר

 crista obturatoria םתוסה סכרה

 sulcus obturatorius תמתוסה תינעמה

 tuberculum obtura תמתוסה תישושבגה

 tonum pubicum קיחה"םצע לש

 tuberculum obtura תמתוסה תישושב^ד

 tonum ischiadn urn תשה"סצע לש

facies symphyseos הזואמה ינפ إ linea giutaea dorsalis י؟^ה תפעה וק 
إ linea giutaea לעמע זופעהיוק 

supraacetabularis תשחרמל 
facies auricuiaris ןז^ה-ייומד םינפה 

sulcus juxta םינ?הדילעשתינעמה 
auricuiaris ןזאד-ייומד 

tuberositas ilica לסכה-תשש؛גג 

fossa lhca לס؛?ה( םצע)ץמג 

 Os ischii תשה -םצע

 corpus ossis ischii תשה("םצע) ףוג

 ramus ossis ischu תשה("םצע) ףנע
 pars acetabularis יתשחרמה קלחה

 pars pubica יקיחה קלחה

 tuber OSSIS ischii תשה(-םצע)שושבג

 spina OSSIS ischii תשה(_םצע) ץוק
incisuraischiadicamajor לוד؟،דתשה קרח 

incisuraischiadicaminor ןטקה תשה קרח 

ישפחה ינגאה ףגה תומצע 
 Ossa extemitatis pelvinae liberae

Os femoris = femur ךד؛ה"םצע 

caput femoris ךריה"שאר 
fovea capitis femoris ךריה שאר תמג 

collum femoris ךריה"ראוצ 
corpus femoris ךריה-ףוג 
trochanter major לודגה ךריה לת 

fossa trochanterica ךריה"לת ץמג 

trochanter minor ן^קה ךריה-לת 

hnea inter- ךריה ילת ןיבש וקה 
 trochanterica

 crista inter- יילת ןיבש סכרה
 trochanterica ךריה

 crista femoris ךריה סכר
 labium laterale תידצה הפשה

 labium mediale הנוכיתה הפשה  Os pubis קיחה םצע

 linea pectinea קרסמה"וק i corpus ossis pubis קיחק"םצע ףוג
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tuberositas glutaea זוכעה"רירש תשש؟؛ 

var trochanter tertius ישילשה ךריה"לת 

fossa intercondylica םיילעה ןיבש ץמגה 

linea intercondylica םיילעה ןי؟ש וקה 

 planum pophteum ךדבה"תיב חטש

 condylus tibialis הנקה דצל ילעה
לודגה 

condylus fibularis ה؛קה דצל ילעה 

ןטקה 

facies pateiiaris םייתקפה םינפה 

epicondyius tibialis הנקה דצל תילבגה 

לוד؛ה 

epicondyius fibularis הנקה דצל תילבגה 

ן؟קה 

sulcus pophteus דיךש לש תינ؛ןמה 

ךרבה( תי5) 

 incisura pophtea לש הטישפה קדח

tubercuium inter- תידצה תישושב؛ה 

condylicum laterale םיי؟עה ןי؟ש 

tuberositas tibiae לודגה הנקה תששב؛ 

facies tibialis לוד؛ה ה^קה ינפ 
facies posterior םיירוחאה םינפה 

facies fibularis ן؟ק،כ הנקה דצל םינפה 

tnargo tibialis לודגה הנקה ילוש 

crista anterior ימדקה סכרה 

crista interossea ,תומצעה ןיבש סכר 

םיתומצעה"ןיב סכר 

linea pophtea ךרבה( תיב)רירש לש וקה 

malleolus tibiae לודגה הנקה לש למרקה 

incisura fibular^ ןטקה הנקה דצל קרחה 

sulcusmalleolitibiae לש לסרקסדוינ؟מ 

לוד؟ה הנקה 

facies articuiaris םייקרפמה םינ؛3ה 

distahs םיקחרמה 

facies articuiaris לש םייקרפמה םינפה ا extensoria ךרבה תי؛1 
malleoli לסרקה   incisura pophtea לש הפיפכה"קרח

 fiexoria ךרבה-תיב

Ossa cruris קושיה~ת1מצע 

Tibia לודגה הנקה 

corpus tibiae לודןההנקהלש ףוגה 

condylus tibialis לודגה הנקה לש ילעה 

condylus fibularis ןטקה הנקה לש ילעה 

facies articuiares םייקרפמה םינפה 

proximaies םיבךקמה 

fossa intercondylica ןיבש ימדקה ץ؟גה 

anterior םיילעה 

fossa intercondylica ןיבש ירוחאה ץמגה 

posterior םיילעה 
eminentia inter םיילעה ןיבשהטילבה 

 condylica

tubercuium inter הנוכיתה תישושב؛ה 

condylicum mediale םיילעה ןיבש 

Fibula ןקקההנקק 

corpus fibulae ןט؛؛ד דנקדלש ףוגד 

crista interossea תומיןעד ןיבש סכרד 

םיתומצעהךיב סכר 

crista anterior ימדקה סכרה 

crista fibularis ן؟קה הנקה לש סכרה 

crista tibialis לודןה הנקה דצל סכרה 

facies fibularis ןטקה הנקה ינפ 
facies tibialis לודגה הנקה ד؟؟ םינ8ה 

facies posterior םיירוחאה םינ؟וד 

capituiumfibuiaeןטקה הגקהלששישאדה 

facies articuiaris לש םייקרפמה םינפה 

capituh שישאדה 

apex capituli fibulae לש שישארה-דח 

malleolus fibulae أءجو הנקה לש ל؛נךקה 
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facie؛ articuiaris םייקרפמה םיגפה 

malleoli לסךקה לש 

sulcus tending לע דיגה תינעמ 

muscuh fiexons ףפוכה (רירשה) 

haiiucis longi לגדה ןהכ לע ךלאה 

faciesarficuiarisnavi דצלםייקרפמהםינפה 

cularis םייולרפמה הריסה ינפ ,הריסה fossa malleoli לע לסרקה-ץמ؛ 

sulcus malleoli לע לסרקה תינעמ 

fibulae ן؟קה הנקה 

a. pro 1اج cakaneo םייקרפמה םיגפה fibulae ןטקה הנקה 

navicuiaris הריסהו בק؟ה תעוצר؟ ا p t إإ ך؛؟פ 
basis patellae הקפהיסיסב 

apex patellae הק?ה"ד؛ן 
facies articuiaris םייקרפמה םינ؟ה 

processus posterior ידיחאה םוקךעהדיז 

 tall

tuberculum fibulare הגקהדצלתישוש5ג 

tubercuium tibiale הנקה דצ؟תישושבג' לגךזן~שר؛ע תומצע 
 i Ossa tarsi ףךןך،

Calcaneus בקעה םצע 1 תוברקמה לגדהדער؛ע תומצע 
 1 Ossa tarsi proximalia בקעה(-םצע) ףוג corpus caicanei
tuber caicanei בקעה (-םצע) שושבג Talus םוקר ע 
tubercuiumfibuiare הנקה דצל תישועבג caput tall םוקרעה-עאל 

tuberis C בקעה-שועבג לש ןעקה corpus tall םוקרעןן-ףוג 
t tibiale tuberis הנקה דצל תישושבג icoiiumtaii םוקדעה-ראוצ 
caicanei בקעה שושעג לש לודגה ا trochlea tall םוקרעה לילס 

sustentaculum tall םוקרעה-ןעשמ' facies proximahs םיברקמה םינעה 
sulcus tendinis לש דיגה תינעמ أ facies maiieolaris דצל םיילסרקה םינפה 

muscuh fiexons ףפוכה (רירשה) tibialis לחנה הנקה 
 facies maiieolaris לגרה ןהב לש ךראה םיילסרקה םינפה haiiucis longi

sulcus caicanei בקע,ץ-םצע) תינעמ fibuiaris ןטקה הנקה דצל 
faciesarticulans talaris םייקרפמה םינפה 

posterior םוקךעה דצל םיירוחאה 

facies articuiaris talaris םייקרפמה םינפה 

media םוקרעה דצ؟ םייעצמאה 

sulcus tall םוקךעה תינעמ 

processus lateralis tall ידצה םוקךעה זיז 

facies articuiaris םייקרפמה םינפה 

calcanearis posterior דצל םיירוחאה 

facies articuiaris talarisטייקרפמה םינפה؛ בקעה-פצע 
facies articuia םייעצמאה םייקרפמהמינפה 

ns calcanearis medוaבקעה*םצע٦צ؟ 

facies articuiaris calc םייקרפמה םינפה 

anterior בקעה-טצע דצ،' םיימדקה 

\ar f a c a םיימדקה םייקךפמה םינפה 

bipartita בקעה-מצע דצל םיצחמה 

anterior םוקרעה דצ? םיימדקה 

var f a ،.antenor םייקרפמה םינפה 

bipartita םוקרעה דצל םיצחמהםיימדקה 

suicus-tendinis רירשה לש דיגה תינעמ 

muse fibuiaris longi ךיואה ירלובפה 

var. processus trochlearis לילסה זין 



قأ؟ _،ת ית_ 

facies articuiaris דצל םייקרפמה םינ؛ןה 

cuboidea הי؟קה 

לגדד לש דריסד"מצע 
 Os naviculare pedis

הריסד-מצע תששבג 

 Tuberositas ossis naviculars

תוקתרמה לגרה שרש תומצע 
 Ossa tarsi distalia

OS cuneiforme ا זירטה-ם؟ע 
הנושארה 

 OS cuneiforme ii זירטה"מצע

הינשה 

OS cuneiforme HI וירטה"מצע 

תישילשה 

Os cuboides ה أ و ة ה - ם צ ال 
sulcus tendinis לש דיגה תינעמ 

muscuii fibuiaris רל בפ ר רשה 

longi ףלאה 
tuberositas ossis ה؛בן؛הדכצע תששבג 

 cuboidis

var ossa tarsi לש יאולה תומצע 

accessoria לגדה-שרש 

לגרה-ךותמ תומצע 
 Ossa metatarsi

OS metatarseun^؟؟!"^؟ םצ؛ז 
I-V (،ד—א) 
basis סיסבה 

facies articuiares םייקך؟ןמה םינפזז 

corpus ףוגה 

capituium שישארה 
tuberositas OSSIS םצעה לש תששבגה 

metatarsi I ל^ה-ךותמ לש הנושארה 

tuberositas OSSIS םצעה לש תששבגה 

metatarsi ٧ לת،דךות؟ לש תישימחה 

לגרה-תועב؟א תומצע 
 Ossadigitorum pedis

phalanx proximalisn^p؟^^^ 
phalanx media יעצמאה לילןה 
phalanx distalis קחר؟ד לילגד 

tuberositas םינרבה תשש؟ג 
 unguicularis

basis phalangis לילגהיםיס؟ 
facies articularis םייקךםמך םי5،ןד 

corpus phalangis לילןד"ףוג 
 trochlea phalangis ל לןה ל לס

 ossa sesamoidea תוישמשל תומ^עד
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