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 מבוא
 

 2/1באנטומיה יישומית למחול   המקוונתלבחינת הבגרות מקראה זו מהווה מיקוד של החומר 
 .דתשע"חורף , יח"ל, במסגרת ההיבחנות בבגרות במחול

ניתוח תנועה שרירים משורטטים, , מפרקי הגפיים התחתונותיחידות הוראה:  4המקראה כוללת 
 .ותזונה לעוסקים במחולקינזיולוגי 

 
 מושגי יסוד:

 
 = חתך.tomy= חלק,  ana ,מיוונית  -אנטומיה. 2

 הגוף באמצעות ניתוח הגוף לחלקיו.המתאר את מבנה מדע     
 ד על המבנה הפנימי שלמנת ללמו-מוות עלה ניתוח שלאחרהראשונים שביצעו  יוהיוונים ה    
 , והם מצאו שבאיברים שונים יש את אותם המרכיבים ולכן חילקו את הגוףגוף האדם    
 9-22-הגוף לוהיום נהוג לחלק את בודדות  למערכות. לפני אלפי שנים הכירו רק מערכות    
 )בהתאם לגישה(. מערכות    

 

   והוא צירוף  ,(Kinesiology" )קינזיולוגיההוא מושג מקביל למונח " אנטומיה יישומית. 1

 ידעתחום  מדע התנועה, -. הווה אומרלוגיה= תורה/מדעו קינטיקה= תנועההמונחים     
 רק במערכות הקשורות קשר ישיר לתנועה )בעיקר -מימהידע האנטו בחלק המתמקד רק    
 העוסק בתחומי תנועה, מחול וספורט.של היישומיים צרכיו ל מערכות שלד ושרירים(,    
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 (The Foot) רגלהכף 
 

 מבנה אנטומי:
 לשלושה אזורים:המחולקות מפרקים,   33 -עצמות ו 12כף הרגל מונה 

 עצמות העקב 7= ף(הקרוב לגו)אזור העקב  .2
 עצמות המסרק= 5  מורם מהקרקע( המרכזי ) .1
 עצמות גלילי הבהונות 24= (ממרכז הגוף רוחקאזור הבהונות )המ .3
 

בתוך שהתגרמו  עצמות ססמואידיות 1  מתחת לבסיס בוהן ראשונהבנוסף לעצמות הנ"ל קיימות 
ותן במבט התחתון על כף ניתן לראות א בפיזור זעזועים. סייעושתפקידן לבתחתית כף הרגל גיד 

 הרגל.
 
 

 תרגיל:

  -האזורים 3פי -צבעים על 3-צבעו את עצמות כף הרגל ב
 עצמות העקב, עצמות המסרק ועצמות הבהונות.

 העצמות הססמואידיות, באיור במבט התחתי. 1-ל, ייחדו צבע נפרד )רביעי(
 
 מבט תחתי                                                 יליע מבט     -רגל ימין                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עצמות 
גלילי 

 תהבהונו

עצמות 
 המסרק

עצמות 
 העקב

העצמות  1
 הססמואידיות
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 ארגון העצמות בקשתות:
לתפקידן כנושאות , ביחס (2:1-9)יחס של   עצמות כף הרגל קטנות מאד ביחס לאורך השלד

 כל הגוף, וכמפזרות זעזועים. משקל
ופן ארגון העצמות טמון בא ידןחוסר ההתאמה, לכאורה, של גודל העצמות לתפקהפיתרון ל

 -במבט על הפוכה Aהאות הגדולה יוצרות מראה של והחוצות זו את זו  קשתות 3ה של מבנב
 מהעקב לבהונות.

 שקלכח לשאת את מאת ההוא מקנה לכף הרגל לכן והקשת הוא המבנה ההנדסי החזק בטבע 
  , ולפזר זעזועים שמגיעים מהריצפה.הגוף

 
 כף רגל ימין –מבט על 

:  חיצוניתקשת אורכית 

מהעקב לבוהן  

הקטנה -החמישית

:  פנימיתקשת אורכית 

מהעקב לבוהן הראשונה  

.הגדולה

 -קשת רוחבית

מחברת לרוחב בין  

שתי הקשתות 

האורכיות במקום  

המוגבה ביותר

קשתות כף הרגל 3

 
 פירוט הקשתות

 
 :  קשת אורכית פנימית .2

 
                 

 
 
 

 
 :       קשת אורכית חיצונית .1
 
 
 
 
 
 :                                      וקשת רוחבית .3
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(, key bone) "ראשה עצם" במרכז ובחלק המורם ביותר של הקשת הרוחבית נמצאת
 אבן ראשה" באדריכלות, ויש לה תפקיד חשוב בחיזוק הקשת ופיזור זעזועים.המשמשת כ"

 שמאפשרת נשיאת משקל  ביציבה אידיאלית
 ופיזור זעזועים אידיאליים הקשתות צריכות להיות 

 מורמות כגשר )מעל מים(.
 

 
 
 
 
 
 

 כיצד להרים הקשתות?
 רגל, ולמשוך אותן מעלה.שכבות שרירי תחתית כף ה 4להעלות את הטונוס )רמת הכיווץ( של  .א
 "פריסתן לצדדים  -תוך כדי הרמת הקשתות, יש לבצע תנועת הרחקה בין בהונות כף הרגל .ב

 כמניפה".     
 

 הרמת קשתות טובה בעמידה ראשונה: -לדוגמא
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 תנועתיות כף הרגל:
  , לכן תיתכן תנועה בשני מישורים:הקרסול הוא מפרק אוכף -קרסול א.

 איור קרסולהייחודיים למפרק הסוגי תנועה  ישוריםמ

 dorsiflexion=("פלקס") כפיפה גבית חיצי
 plantarflexion=("פוינט")כפיפה כפית 

 

 sickle out" Eversion"= -הרחקה חזיתי
 sickle in  Inversion"  ="    -קירוב

 
 
 
 
 
 

  אין אופקי
 

 .שני מישוריםבתנועה גם בהם לכן תיתכן וי אוכף, בסיסי הבהונות הם מפרק -בסיס הבהונותב. 
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 יציבה בכף הרגל:
 

 :ויציבה בכף הרגל משקלפיזור 
 אמצעי להערכת יציבה  -הנקודות" 3"קו 

 .זור המשקלשל כף הרגל, באמצעות בחינת פי
 הנקודות: 3ביציבה אידיאלית יש רצף חיצי בין 

 נקודה פנימית בעקב. .2
 ותר הנקודה הפנימית בי -רום הקשת .1

 של העצם שבולטת לצד הפנימי      
      (navicular.) 

הנקודה הפנימית ביותר בבסיס הבוהן  .3
 הראשונה.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :והטיפול בהן רגלהבכף נפוצות בעיות יציבה 
 

ובסיסי הקשת  עקבהקשת האורכית, המקשרת בין ה -(nusapes pl) -רגל/קשת שטוחה .1

הרוחבית )כריות הבהונות( נמצאת במגע מלא עם הרצפה )נופלת פנימה( ואינה מורמת 
 לקרסול לנטות פנימה.בעייה זו גורמת ברוב המקרים  .ומתפקדת בהשוואה למצב התקין

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הטיפול:
 להסיט אותו החוצה.  -. תיקון הקו המכני בקרסול ובכף הרגלא      
 הרמת הקשתות ופריסת הבהונות. -. שיפור פיזור המשקל באיזורב      
 . ביצוע תרגילים לחיזוק השרירים בתחתית כף הרגל ובצד הפנימי של הקרסול.ג      

 ותאמות לבעייה עם מדרס להגבהת הקשת.. נעילת נעליים מד
 
 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A7%D7%91_(%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8)&action=edit&redlink=1
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מצב שבו הקשת האורכית, המקשרת בין העקב ובסיסי הקשת  -(pes cavusקשת גבוהה ) .2

בעייה  .הרוחבית )כריות הבהונות( גבוהה מאוד ושטח המגע שלה עם הרצפה מצומצם מאוד
ת ירודה בפיזור וליכולזו מאופיינת פעמים רבות בחוסר יציבות, בנפילת הקרסול לצד החיצוני 

 זעזועים.
 
 
 

 
 
 
 

 הטיפול:
 להסיט אותו פנימה. -. תיקון הקו המכני בקרסול ובכף הרגלא      
 . יש לוודא פיזור משקל שווה בין כל הבהונות.ב      
 . ביצוע תרגילי מתיחות והארכה לשרירי תחתית כף הרגל.ג      

 . נעילת נעליים מותאמות התומכות בקשת.ד
 
 
 

סטייה של הבוהן ראשונה )לעיתים גם של השנייה( החוצה  -)Hallux Valgusקלובה" )"בוהן  .3

לכיוון מרכז הגוף.  -ממרכז הגוף, ושל עצם המסרק הראשונה )התואמת לה( בכיוון מנוגד
עצם עודפים בבסיס הבוהן הראשונה -ברוב המקרים מלווה מצב זה בבליטה של תאי

(bunionעיוות מבני זה משפיע גם ע .) .תופעה זו גורמת לפיזור משקל ל קו שאר הבהונות
לא תקין ולא יעיל. מצב זה גורם כאבים, אדמומיות ועד מצב קריטי המחייב ניתוח להסרתם, 

 ולתיקון מנח העצמות.
 
 
 
 
 
 
 
 

 לב שעלייה על נעלי פוינט לפני גיל קבלת מחזור )גיל בו העצמות טרם סיימו   -* יש לשים    
 לול להחמיר את סטיית העצמות, בשל לחיצת הבהונות אל המרכז והשמת משקל לצמוח(, ע      
 רב על בסיס הבהונות.      

 
 הטיפול:     
 שמגבירה את המרחק ביניהן ו"דוחפת" את  2-1  בספוגית ייחודית בין בהונות שימושא.      

 הבוהן הראשונה לעבר קו אמצע הגוף.         
 ידי -על -יכת הבוהן הראשונה לכיוון המדיאלי )ציר אמצע הגוף(התאמת "רתמה" למשב.      

  אורטופד.         
 ל"תיקון" קו העצמות והסרת  -במקרים חמורים נדרשת התערבות כירורגית )ניתוח(ג.       

 עצם עודפים.-תאי         
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 (:The Kneeמפרק הברך )
 

 מבנה אנטומי של הברך:
  בגוף.הגדול ביותר  שטח פניםבעל . 2
 ונמצא בשימוש ברוב פעולות היומיום.  נושא את רוב משקל הגוף. 1
 (, למרות שמאפשר בכפיפה מעט רוטציה. בגלל שהוא שטוח ופתוח hinge) מפרק ציר. מוגדר 3

 הוא מכיל רכיבים רבים שחלקם נועדו לייצובו.    
 אם להחלקה ונשיאת )סינוביאלי( שקצות העצמות בו מכוסות סוג סחוס המות מפרק חופשי. 4

 משקל.לכן, יש לו קופסית המכוסה בנוזל סינוביאלי שמסכך ומזין המפרק.    
 הברךשני סהרוני סחוס, שתפקידם לפזר זעזועים ולהפוך התנועה במפרק  -המניסקוסים. 5

 לכן קרע ברצועה יגרור  -לחלקה. הם מקובעים לקצה עצם השוקה ולרצועות הצולבות    
 במיניסקוס. לעיתים קרע    

 המפרק, בשל המבנה השטוח והפתוח של המפרק:את מייצבות  -הרצועות. 7
 אחורית שמונעות החלקת רצועה קדמית ורצועה  -בתוך חלל המפרק -הרצועות הצולבותא.     

 השוקה לפנים ולאחור.עצם         
 לקת השוקה חיצונית ופנימית, שמונעות הח -משני צידי המפרק -הרצועות הצידיותב.     

 לצדדים.        
 לא מתחברת ישירות למפרק הברך, אלא לצידה של עצם השוק. עצם השוקית. 1
 את הגיד  תפקידה המכני להרחיקראשי, ש 4-עצם ססמואידית הכלואה בתוך גיד ה -הפיקה. 9

 למשל  ראשי בעת יישור הברך. 4-את כוח המנוף עבור שריר הובכך להגדיל ממפרק הברך     
 בעת בעיטה, או עלייה במדרגות.    

 
 איור מפרק ברך ימין

 

בליטת 
 השוקה

 שוקה

 שוקית

 מניסקוס חיצוני

 רצועה צידית
 חיצונית

 ךעצם היר

 רצועה צולבת קדמית

 רצועה צולבת אחורית

 רצועה צידית פנימית

 מניסקוס פנימי

נקודות חיבור 
 השרירים המקרבים

 ראשי 4-גיד שריר ה

 בורסה במפרק
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 :בעיות מבניות של הברך
 

 החזיתי והחיצי:  -קיימות חריגות שונות במבנה הברך בשני מישורים

 
 במישור החזיתי:א. 

 X": (genu valgum/  "knees-knock")"רגלי . 2    
 לשנותו, ט כמעניתן מבנה תורשתי שלא         
 בו הברכיים קרובות מאוד לציר אמצע הגוף ובעת יישורן,         

 כפות הרגליים נשארות מרוחקות זו מזו.                         
  ש בו העמסה גדולה על הצד החיצוני של הברך.י                   

 בעמידה בכפות רגליים צמודות יווצר אילוץ של                                     
 כיפוף אחת הברכיים מעל השנייה.        

 

 O:" (genu varum  /"bow legs")רגלי ". 1    
 מבנה תורשתי שלא ניתן כמעט לשנותו.         
 במצב זה הברכיים רחוקות מציר אמצע הגוף ולא נוגעות         

 .זו בזו בעת יישורן, כשמצמידים כפות רגליים זו לזו        
 יש בו העמסה גדולה על הצד הפנימי של הברך.        

 
 
 
 

     

 מבנה ברכיים תקין "Xרגלי " "Oרגלי "

 מבנה ברכיים תקין יתר-ברכיים בכפיפת יתר-ברכיים ביישור
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 :יחיצבמישור הב. 

 / Genu recurvatum) -יתר-יישור. 3    
          extended knees-(Hyper   

  -מצב שבו בעמידה ברגליים ישרות                        
 ות.מעל 211הברכיים מתיישרות לאחור מעבר לזוית של                  
 צב נפוץ יותר אצל נשים מגברים, וכן יותר אצל אנשים מ                 
 יתר בכל המפרקים. -המאופיינים בתנועתיות                 

  4-חריגה זו מאופיינת מבחינה שרירית בחולשה של ה        
 ולא העצמות ראשי, מכיוון שהיישור מסתמך על מבנה                 

 . השריר על כוח        
 

 /  recurvatumanteGenu) -בולטותברכיים . 4    

        Hyper flexed knees)  

 שעיקרה אסתטי ולא רצוי במחול, כי הוא פוגע בקו זוהי בעיה         
 רצוי של הרגל. נפוצה בעיקר אצל אנשים בגיל ההישר         
 . ר אצל נשים, וכן אצל גברים יותר מאשהשלישי        
 צמות השוק או ע/ מבנה קצות פיקה גדולההסיבות הנפוצות:         
 מצמצם את   דבר אשר או קיצור שרירים מאחורי הברך,  ,הירך        
 חוסנה מפני בד"כ את דווקא מגביר טווח התנועה שלה, אך         
  פגיעות.        
  ריר/שר הבעיה )שלד/ יש לערוך בירור אורטופדי לזיהוי מקו        
 מנת להתאים טיפול.-עצב(, על        
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 ( Hip jointThe)פרק הירך מ
 "Out-Turn"  -התמקדות בפעולה המחולית

 

 מבנה אנטומי:
מפרק  אגןשיוצר בצד החיצוני של ה ,שלוש עצמות האגן בכל צדמקום מפגש הוא  – מפרק הירך

 .עצם הירך בהתאמהמתמפרק ראש  אליובצורת מכתש 

 

 איור מפרק הירך השמאלי
 

 
 

 
 
 

באמצעות התחברו עצמות אגן בכל צד אשר  3האגן  בנויה משני חלקים סימטריים של  חגורת
 : שלוש עצמות האגן הן .לעצם רציפהמפרקים ללא תנועה 

 החלק העליון, צידי ושטוח, הקובע את קו המותן -(ilium) כסל .2
 עצמות המושב -החלק התחתון והאחורי -(ischium) שת .1
 דמי החלק התחתון והק -(pubis) ושתב .3
 

  -מפרק הירך תנועתיות
 המישורים: 3תנועה בכל סוגי  5מפרק הירך בעל צורת מכתש, הוא מאפשר מכיוון ש

 אחורה=פשיטה, וקדימה= כפיפה,  :. במישור החיצי2
צידה לכיוון ציר אמצע הוהצידה )הרחק מציר אמצע הגוף(=הרחקה, : . במישור החזיתי1

 הגוף=קירוב.
 סיבוב סביב הציר של הרגל. . במישור האופקי: תנועת3
 

 האפשרויות הבאות: 3-יכולה להתבטא באחת מתנועה במפרקי הירך 
 א. תנועה של עצם הירך.

 ב. תנועה של האגן.
 ג. תנועה משולבת של האגן ושל עצם הירך.

 

 -כסל
ilium 

 -בושת
pubis 

 -מפרק הירך
Hip joint 

 -עצם הירך
femur 

 -שת
ischium 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6EYDzDHJRSeeZM&tbnid=uU595LhdaKsVXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstpetehipandknee.com%2Fanatomy-hip-joint%2F&ei=ZJJAUvyuBYXDswbOmYHwDg&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNEnGuw5Eesd_G6xTK9iANfh2o4yNA&ust=1380049636851313
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6EYDzDHJRSeeZM&tbnid=uU595LhdaKsVXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstpetehipandknee.com%2Fanatomy-hip-joint%2F&ei=ZJJAUvyuBYXDswbOmYHwDg&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNEnGuw5Eesd_G6xTK9iANfh2o4yNA&ust=1380049636851313
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 תנועתיות במפרק הירך:
 ישור החזיתיתנועות קירוב והרחקה במ               תנועות כפיפה במישור החיצי          

                       

 תנועות סיבוב במישור האופקי
 
 

 
 מפרק ירך רגל ימין במבט מלמעלהו      רגל שמאל במבט צידי              
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"out-"turn- פעולה מחולית משולבת 
 

יס של הבלט הקלאסי " במחול הינו מושג מורכב המהווה אחד מעקרונות הבסturn-outהמושג "
וחלק מהתנועות גם בטכניקות מחול אחרות. הוא הומצא בשל סיבות אסתטיות והתפתח בשל 
של  היתרון המשמעותי שלו בהגדלת טווח התנועה במפרק הירך בעיקר בתנועות כפיפה והרחקה

 .הירך
החוצה של ( במפרק הירך שגוררת סיבוב external rotationהוא מבוסס על תנועת סיבוב החוצה )

כל הרגל, כשמפרקי הרגל התחתונים )ברך, קרסול וכף הרגל( נמצאים ברצף מכני ביחס למפרק 
 הירך.

 

 "קו מכני נכון"
 "קו מכני נכון"." בכל הפוזיציות במחול מבוססת על שמירה על turn-outפעולה נכונה של "

הרווח שבין אל וול, מרכז הקרסדרך מרכז הברך,  דרך ,מרכז מפרק הירךזה עובר מדמיוני קו 
הקו המכני הנכון מאפשר פיזור זעזועים תקין בין עצמות הגפה ויעילות . השנייה לשלישית הבוהן

תאפשר ביצוע נכון של פעולות מורכבות במחול ללא  רק שמירה על הקומכנית בביצוע תנועות. 
 ל.פציעות. כל חריגה מהקו תגרום לכאבים ולפציעות באחד )או יותר( ממפרקי הרג

 
 לא נכון:פליה ביצוע                             קו מכני נכון ברגל שמאל

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                  Turn-out  ולא תקין בביצוע פליה בעמידה שנייה.מאולץ 

 ת בתמונה שמקור תנועת הסיבוב החוצה לאניתן לראו                                                   
 נעשתה ממפרק הירך, אלא מכף הרגל. לכן, מתרחשת                                                                     
 דבר שמעמיס עליה, וכן קשה  -פעולת סיבוב בברך                                                   

 לשמור על רצף תקין בעצמות כף הרגל.                                                   
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 :לא תקין out-turnביצוע  חסרונות
 בעיות באזורים הבאים:ל לגרום עלול -לא תקין  turn-outבביצוע  שמירה על הקו המכני הנכון-אי
 יציבות, פגיעה ביכולת  הקשתות, חולשה, חוסרשל )פנימה( נפילה מדיאלית  -כפות רגלייםא. 
 מצבים  )בעיקר המדיאלית(, החמרה של דלקות בגידים וברצועותו זעזועים, מתח פיזור    
 .Hallux Valgus תורשתיים כמו:    
 מתח ברצועות צידיות וצולבות, כאבים, שחיקת סחוס וקרע במיניסקוס. -ברכייםב. 
 פים את המפרק.דלקות ברצועות ובגידים שעוט -בעיות במפרק הירךג. 
 שחיקת סחוסים באזור וכאבים. -הגדלת לורדוזה מותניתד. 
 
  ירךמפרק הועד )כף רגל( האזור התנועתי ביותר הולכת ויורדת מברגל שכיחות הפגיעות  *     

 ע"י קבוצות שרירים מאסיביות. יוצבלהיפגע כיוון שהוא מביותר בשכיחות הנמוכה ש   
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 רירים משורטטיםש
חלקים , משורטטים -קבוצות השרירים במערכת השרירים 3שרירים משורטטים הם אחת מתוך 

 וקבוצת שרירי הלב. לכל קבוצה מאפיינים ותפקידים שונים.
 

 מבנה שריר משורטט:
שריר משורטט הוא שריר רצוני בעל עוצמת פעולה חזקה ותפקידיו העיקריים הם הנעת השלד, 

גנה על איברים פנימיים. תפקיד שמשתנה בהתאם למיקומו של השריר בגוף. בשל יצבתו, וכן ה
 הנעת השלד נקרא השריר המשורטט לעיתים גם בשם "שריר שלד". -תפקידו הראשון

השריר המשורטט נקרא כך על שם המבנה המיקרוסקופי שלו הבנוי מסיבי חלבון אקטין 
ויוצרים מראה משורטט.  בה( המסודרים לסירוגין)מולקולה דקה( וסיבי חלבון מיוזין )מולקולה ע

היחידה התפקודית הקטנה ביותר של השריר נקראת סרקומר שבנוי משני סוגי חלבונים אלה. 
גבי חלבון -כשמקבל השריר פקודה מהמוח דרך מערכת העצבים, מחליק חלבון האקטין על

 המיוזין וכך השריר מתכווץ.
 

 
 

רקמת שריר )חלבוני אקטין ומיוזין(  -)כל השריר( בנוי משני סוגי רקמות כאיברהשריר המשורטט 
מתחבר השריר לעצם. כשמבצעים תרגילים  ורקמת חיבור, שעוטפת אותו, ובאמצעותה

 המשפרים את גמישות השריר, מאריכים בעצם את רקמת החיבור.
 
 

 מאחז השריר בעצם:
 הוא שם רקמת החיבור שבאמצעותה נאחז השריר בעצם. גיד 

זו רקמת חיבור גמישה באופן חלקי )פחות משריר, אך יותר 
בעת כיווץ,  להעביר את כוח השרירשל הגיד תפקידו  מרצועה(.

 למשיכת העצם. וו"לתרגם" אות
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EiGzQ8O588SQHM&tbnid=uqEch4DiE7Y0cM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nofey-golan.org.il%2Fimages%2F%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2593%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%2520%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%25AA%2520%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2594.htm&ei=hj1EUoO6LYXDswbC6YEI&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNHnnnogmXvlYzDVWJ8ysMRb8OfwtA&ust=1380290294649351
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EiGzQ8O588SQHM&tbnid=uqEch4DiE7Y0cM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nofey-golan.org.il%2Fimages%2F%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2593%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D%2520%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%25AA%2520%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2594.htm&ei=hj1EUoO6LYXDswbC6YEI&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNHnnnogmXvlYzDVWJ8ysMRb8OfwtA&ust=1380290294649351
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 אזורי השריר:
 עצמות לפחות, ובהתאם לכך מחלקים אותו לשלושה אזורים: 1-כל שריר מחובר ל

 
 
 

 נקודת מאחז השריר לעצם  -תחל

 שקרובה יותר למרכז הגוף )ה"התחלה" שלו(
 
 

 המסה העיקרית של השריר-בטן
 

 לעצם נקודת מאחז השריר  -אחז

 שרחוקה יותר ממרכז הגוף )נקודם ה"סיום" שלו(.
 
 

כתגובה לפקודה עצבית, יתכווץ השריר אל המרכז, נקודות האחז והתחל יתקרבו זו  -בעת תנועה

 אל זו, ובעקבות כך יתקרבו העצמות זו אל זו ותתרחש תנועה.
 

 עקרונות פעולה של שרירים משורטטים:
 לכיווץ בכיווץ כלפי המרכז שלו. לכן, הוא מקרב בין עצמות,  השריר מגיב לגירוי -יכולת כיווץ .2

 הוא אינו יודע לדחוף.
 
באותו הזמן השריר אגוניסט הוא השריר המתכווץ לשם ביצוע תנועה.  -אגוניסט / אנטגוניסט .1

מנת לאפשר את ביצוע -האנטגוניסט, נשאר רפוי על -שממולו )מהצד השני של העצם(
המתכווץ לצורך ביצוע תנועה המנוגד לאגוניסט, והוא שריר אנטגוניסט הוא ההתנועה. ה

 הפוכה. אלה מושגים יחסיים זה לזה וכל שרירי יכול להיות אחד משניהם תלוי בסוג התנועה.
מערכות שרירים הפועלות    1מכיוון ששריר יכול רק להתכווץ, לכל מפרק בגוף קיימות       

  -בכיוונים הפוכים והן ערוכות בזוגות
 מכופפים מול פושטים      

 מקרבים מול מרחיקים      
 מסובבים החוצה מול מסובבים פנימה      

( כאגוניסט, שמתכווץ bicepsראשי )-בעת כפיפת המרפק, מתפקד השריר הדו לדוגמא:      
( מתפקד כאנטגוניסט שמתרפה tricepsראשי )-התלת -ומבצע את הפעולה, והשריר שמולו

 -מנת לאפשרה. בעת יישור המרפק מחליפים השרירים תפקיד-על בעת ביצוע הפעולה
ראשי האנטגוניסט שלו, -מבצע יישור המרפק, בעוד הדו -ראשי משמש כאגוניסט-ההתלת

 מנת לאפשר ביצוע הפעולה.-מתרפה על
 
חזית עיקרי עליו אחראי שריר לבין בהכללה ניתן למצוא קשר בין סוג תנועה  -עקרון החזיתות .3

 באופן הבא:א נמצא, בה הוהגוף 
כפיפה בשלד )פרט לברך תנועות אחראים על  -רוב השרירים הנמצאים בחזית הגוף הקדמית

 ולקרסול(
 אחראים על פשיטה בשלד )מלבד הברך( -רוב השרירים הנמצאים בחזית הגוף האחורית
 אחראים על הרחקה. -רוב השרירים שנמצאים בצד החיצוני של הגוף

 אחראים על קירוב. -בצד הפנימי של הגוףרוב השרירים שנמצאים 
חראים על תנועת הסיבוב )פרט א -רוב השרירים שחוצים מפרקים באלכסון מחזית לחזית

 למקרים של שיתופי פעולה בין שרירים בעלי תוואי ישר(.

 תחל

 בטן

 אחז
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 של שריר משורטט: סוגי כיווץ
 כיווץ דינאמי וכיווץ סטאטי. -שרירץ בכיוושני סוגי קיימים 

 
  יהיה שינוי  -י תיראה לעיןהוא כיווץ בו תגובת השריר לגירו -דינאמי= איזוטוניכיווץ . 2

    , והוא יתבטא בתנועת איבר בחלל.באורכו    
 ,(כיווץ קונצנטריהשריר יתקצר ) -השינוי יכול להיות משני סוגים    
 (, יחסית לאורכו ההתחלתי.כיווץ אקסצנטריאו יתארך )    

 
 בכיווץ זה כוח השריר,  -תוך כדי התקצרותאל מרכז השריר כיווץ דינאמי  -ריכיווץ קונצנטא.     

 משקל האיבר ולעיתים משקל  -או הכוח שהשריר משקיע בתנועה, גדול מן ההתנגדות        
 השריר מתקצר והעצמות מתקרבות זו לזו. משקולת/תיק. -נוסף        

 
 בכיווץ זה כוח השריר,  -תוך כדי התארכותשריר ממרכז הכיווץ דינאמי  -כיווץ אקסצנטריב.     

 השריר המופעל אינו מתגבר על או הכוח שהשריר משקיע בתנועה, קטן מכוח ההתנגדות.         
 כמו בתנועה, זוהי למעשה התארכות עם שליטה  .ההתנגדות וכתוצאה מכך הוא מתארך        
 של רגל מהנפה, או בירידה נשלטת ראשי במהלכה של הורדה איטית -זו של הארבע        
 השריר מתארך והעצמות מתרחקות זו מזו. לגרנד פלייה.        

 
 
 
 הוא כיווץ בו תגובת השריר לגירוי לא תיראה לעין, לא יהיה שינוי  -איזומטרי -כיווץ סטטי. 1

 כוח שהשריר משקיע ה. כוח השריר, או , ולכן לא תהיה תנועה במפרקבאורך השריר    
 בתנועה, שווה להתנגדות.     

 בכיווץ איזומטרי פועלים פחות סיבי שריר מאשר בכיווץ דינאמי ולכן הוא פחות יעיל בהשגת     
 כוח בזמן קצר.    
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 ניתוח תנועה קינזיולוגי
  -קינמאטיקה

ד, כיוונים: מהצ ממדי בחלל, משלושה-תחום באנטומיה יישומית אשר מנתח תנועת גוף תלת
 -בחלל תלתבתנועה גובה, רוחב ונפח( מימדיו ) 3מנת לתאר את -, עלמלפנים, מהצד ומלמעלה

ועות הגוף בשלושה מישורי תנועה הניצבים זה לזה: חיצי, רוחבי . לכן, מתוארות תנמימדי
סוגי תנועה יסודיים, המקבלים שמות ספציפיים באזורים שונים  5המישורים קיימים  3-ב ואופקי.

 ראה טבלה בעמ' הבא(.גוף. )

 
 מישורים וסוגי תנועה:

 תאור תנועות איברי הגוף בנתיב תנועה  -(סגיטלי) -מישור חיצי .2

 קדימה ואחורה, ולמעלה ולמטה. -של מימד האורך    
 בלבד. כפיפה ופשיטה התנועות במפרקים במישור זה הן     
 .     לפנים( הקטנת הזווית בין שני מנופים סמוכים )בד"כ  -כפיפה    
 .הגדלת הזווית בין שני מנופים סמוכים )בד"כ לאחור( -פשיטה    
 .°211-הגדלת הזווית בין שני מנופים סמוכים מעל ל -יתר-פשיטת    
 דומה למסדרון צר אשר בתוכו ניתן  החיציהמישור  -דימוי תנועה    

 בלבד. , ולמעלה ולמטהואחורה להניע איברים קדימה    
 
 תאור תנועות איברי הגוף בנתיב תנועה   -)פרונטלי( -יר חזיתמישו .1

 לצידי הגוף. -של מימד הרוחב    
  בלבד. קירוב והרחקההתנועות במפרקים במישור זה הן     
 .כיוון ציר אמצע הגוףת איבר לתנוע  -קירוב    
 . תנועת איבר תוך חציית ציר אמצע הגוף -יתר קירוב    
 .מציר אמצע הגוףאיבר תוך התרחקות ת תנוע -הרחקה    

 השדרה:-בעמוד    
 השדרה.-תנועות קירוב והרחקה מציר אמצע הגוף בעמוד -כפיפה צידית    

 בקרסול:    
    eversion-  חוצההכף הרגל תנועת הרחקה מציר אמצע הגוף של. 
    inversion- כף הרגל פנימה שלקירוב מציר אמצע הגוף  תתנוע. 
 למסדרון צר אשר בתוכו ניתן דומה  החזיתימישור ה -תנועהדימוי     

 להניע איברים לצידי הגוף בלבד.    
     

 תאור תנועות איברי הגוף בנתיב תנועה  -)הוריזונטלי( -מישור אופקי .3
 סביב ציר הגוף, או ציר איבר. -של מימד העומק    
 בלבד.סיבוב התנועה במפרקים במישור זה     
 תנועה מסביב לציר אמצע הגוף או ציר האיבר. -סיבוב    
  -בכל תנועת סיבוב יתווסף ציון הכיוון -כיוון הסיבוב    

 אל ציר אמצע הגוף/ -פנימה                        
 הרחק מציר אמצע הגוף. -החוצה                        

  קירוב איבר אל ציר אמצע הגוף תוך שמירה על -קירוב אופקי    

 .מעלות ביחס לגוף )בד"כ ביחס לתנועת גפיים( 91זווית קבועה של     
 הרחקת איבר מציר אמצע הגוף תוך שמירה על  -הרחקה אופקית    

 .מעלות ביחס לגוף )בד"כ ביחס לתנועת גפיים( 91זווית קבועה של     
 החלקת חוליה על חוליה במקביל לרצפה )"הפרדות" בג'אז( -החלקה    
 הניע ניתן לדומה לגליל, אשר בתוכו  האופקיהמישור  -מוי תנועהדי    
 סביב צירם בלבד. סיבוביאת הגוף/איבריו באופן     
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 ,  Medianציר אמצע הגוף=  *
 . של הגוף (האמצעהסימטריה )ציר  ואה  
  .הוא חוצה אנכית את מרכז הגוף  
 אליו מתייחסים בתנועות במישור החזיתי בעיקר.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -* עמידה אנטומית

 השונים  ואיבריועמדת המוצא לתיאור הגוף,    
 ונקודת המוצא לניתוח תנועה.    
 זו עמידה זקופה, כשהפנים פונות קדימה,    

 הזרועות לצידי הגוף ופנים כף היד פונה לפנים:    
 האגודל כלפי חוץ והזרת סמוכה לגוף.    

 ונות קדימה.הרגליים ישרות וכפות הרגליים פ   
    
 

 

 

 

 

 סיכום -יסודיים( 5) וסוגי תנועה( 3)טבלת מישורים 
 

כיוון  מימד

 התבוננות

 סוגי התנועה העיקריים מישור התנועה

 חיצי צד .אורך2
 (סגיטלי)

 פלקציה -כפיפה.2
 אקסטנציה -פשיטה. 1

 חזיתי מלפנים .רוחב1
 (פרונטלי)

 אדוקציה -קירוב. 2
 אבדוקציה -הרחקה. 1

 אופקי מלמעלה עומק. 3
 )הוריזונטלי(

 רוטציה -סיבוב 1.
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  -בחינת תנועתיות במפרק* 
 המישורים חוצים זה את זה,  3   
 פי דגם זה, -לכן יש לבחון כל מפרק על   
 ולבדוק מהן התנועות האפשריות בו    
 .שת המישוריםבשלו   
 
 

 

 

 

 

 

 

 וד למישורים:אטי -להמחשת נושא המישורים תרגיל תנועההצעה ל

 .במישור אחד בלבדתנועות רצופות(  22משפטים תנועתיים )של  1ר וביח

 מסקנות מהאטיוד:

מכיוון שהעיניים ממוקמות בחזית הגוף, נוח  -חיציהתנועה הנוחה ביותר היא במישור ה .2

מלפני הגוף. גם כפות הרגליים  -לבצע תנועה תוך מעקב ותיאום עם העיניים אחרי ביצועה
אל החלל  -ימה ולכן ההתקדמות במרחב הנוחה ביותר היא לכיוון קדמת הגוףפונות קד

 הקדמי.
התנועה הסיבובית סביב ציר הגוף/ האיבר  -חיצי, חזיתי, ואחרון אופקי -דירוג נוחות תנועה .1

מוגבלת מאוד בטווח התנועה ולכן אינה נוחה. אולם, היא חיונית במעבר בין מישור סגיטלי 
 פקית למשל(.לפרונטלי. )הרחקה או

מימדי ובעת תנועה -הגוף הוא תלת  -תנועה במישור אחד באופן מבודד אינה טבעית .3
זמנית ללא הפרדה. לכן, בעת בידוד -משתתפים מפרקים רבים בכל מישורי התנועה בו

 תנועה במישור אחד, יש תחושה של תנועה מלאכותית לגוף.
יוגדר סוג התנועה במפרק ובהתאם  -למפרק ולא למישורתמיד מתייחסים בניתוח תנועה  .4

אליו יוגדר המישור ולא להיפך. ניתוח תנועה יתבסס על מנח אנטומי של הגוף, וסוגי התנועה 
 ביחס למפרק בו מתרחשת התנועה ולא ביחס למישור.  - body wiseנבחנים 
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 ניתוח תנועה:
לשם תנועה ובאילו סוגי תנועה, המפרקים העיקריים המשתתפים ב זיהוי ניתוח תנועה מטרתו

 שלבים: 1-בתבצע מהלך זה מ השגת יעילות בתנועה.העלאת המודעות לאזורים הנעים ו
 ת השלד ושלב ב' הקשור במערכת השרירים.כשלב א' הקשור במער

 
 מערכת השלד:א. 

 המפרק שחל בו שינוי זווית הגדול  -זיהוי המפרק העיקרי בו התרחשה התנועה. 2    
 ביותר.        

 ציר/ פיבוט/ אוכף/ מכתש ועלי. -זיהוי סוג המפרק. 1    
 שהתרחש/ו במפרק. זיהוי סוג/י התנועה. 3    
 .זיהוי מישור התנועה. 4    

 
 מערכת השרירים:ב.            

 זיהוי קבוצת השרירים העיקרית המבצעת את התנועה.               
 

 במפרקים העיקריים:תנועות יסוד במחול  ניתוחדוגמאות ל
 

 המנח/
 התנועה

המפרק 
 העיקרי

מישור  סוג התנועה סוג המפרק
 התנועה

 שריר עיקרי

 התאומים חיצי כפיתכפיפה  אוכף קרסול . עמידה אנטומית2
 התאומים חיצי כפיפה כפית אוכף קרסול . רלווה במקביל1
 קרסול  . פליה במקביל3

 ברך 
 ירך

 אוכף
 ציר

 מכתש ועלי

  כפיפה גבית
 כפיפה
 כפיפה

 חיצי
 

 שוקה קדמי
 פושטי ירך+תאומים

 ראשי 4
 . פליה 4

 turn-out -ב    
 -כנ"ל

שוני במפרק 
 הירך

 כנ"ל+ אופקי סיבוב מכתש ועלי
 עכוז גדול

 ברה -דה-. פור5
 קדימה בזרוע    

 דלתא קדמי חיצי כפיפה מכתש ועלי כתף

 . הקשתה צידית 6
 )ללא הזרוע(    

חוליות 
 עמוה"ש

רקים בעלי מפ
 תנועה מוגבלת

 שרירי בטן אלכסוניים חזיתי כפיפה צידית
 פנימי וחיצוני בצד אחד

7 .contraction  חוליות
 מותניות

 מפרק הירך

מפרקים בעלי 
 תנועה מוגבלת

 מכתש ועלי

 כפיפה
 

 פשיטה

 חיצי
 

 חיצי

 ישר בטני
 

 עכוז גדול

  
 

 התנועה מתרחשת בשני שלבים: -בערבסק* 
                של הרגל העובדת                  יתר במפרק הירך -פשיטת -(°27)שליחת הרגל העובדת לאחור א.                  

 ( + כפיפה במפרק Lיתר בחוליות מותניות )-פשיטת -°91-הרמת הרגל העובדת עד כב.                   
                       ירך רגל עומדת.                       

 רגל הגדלת הכפיפה במפרק ירך מתרחשת  -('Poncheג. במידה וממשיכים לפונשה )                  
 הטיית כל הגוף כלפי מטה על רגל העמידה ללא  תמאפשר תנועה זו .העמידה בלבד                      

 שינוי במפרקים האחרים.                      

 
 תרגיל:

זיהוי מפרק/ים עיקרי/ים,  -ניתוח תנועה תכיוערזוג( -)רצוי עם בן ממחול תנועה בסיסית ירתבח
ואת  זיהוי סוג המפרק/ים, סוג/י התנועה המתרחש/ים בהם ובהתאמה את מישור/י התנועה

 .השריר המבצע העיקרי
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 :קבוצות השרירים המשורטטים העיקריות בגוף
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-דלתא  

deltoid 

-ראשי-דו  

biceps brachi 

-החזה הגדול  
pectoralis 

major 

-הישר הבטני  
rectus 

abdominus 

-ארבע ראשי  

quadriceps 

-טרפז  

trapezius 

-הגבי הרחב  
Latissimus 

dorsi 

-הגדול העכוז  

Gluteus 
maximus 

-פושטי הירך  
hamstring

s 

-תאומים  

gastrocnemius 

-מקרבי הירך  
adductors 

1 

-ראשי-תלת

triceps 5 

6 

7 

8 

-אלכסוני חיצוני 9  
external 

abdominal 
oblique 

20 

22 

23 

12 

14 

-מפנה הראש
sterno-cleido-

mastoid 

2 

3 4 

15 

-שוקה קדמי  

Tibialis anterior 
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 מיקום וסוג תנועה: -קבוצות השרירים העיקריות
 
חוצה באלכסון את הצוואר מעצם שריר ש -(sternocleidomastoid) -פנה הראשמהשריר . 2

 הלסת מאחור ועד חיבור עצם החזה והבריח מלפנים.
 . , ובכך מפנה את הראשולתוהגולגבחוליות הצוואריות  תנועת סיבובמבצע אחד מהשרירים ש    

 

 לק העליון והמרכזי של הגב העליוןשריר בצורת מעויין המכסה את הח -(rapezius) -טרפז. 1

 , וסיבים תחתונים שמבצעים הרמת שכמותמבצעים ש -מחולק לסיבים עליוניםמהעורף.  וחלק    
 החלק העליון של הגב   ב . לכן, חשוב במחול בייצומסייע בקירוב השכמותכן -. כמוהורדת השכמות  
 והשכמות והארכת העורף.  

 

 שריר הכתף, מחולק לשלושה חלקים, שכל חלק מבצע תנועה אחרת במפרק: -(deltoid) -דלתא .3

 של הזרוע. כפיפהמבצע  -א. דלתא קדמי    
 של הזרוע. הרחקהמבצע  -ב. דלתא מרכזי    
 של הזרוע.פשיטה מבצע  -ג. דלתא אחורי    

 

 .במרפק כפיפהומבצע  נמצא בקדמת הזרוע, בעל שתי מסות שריר -(biceps) -ראשי-דו. 4
 
-אנטגוניסט(, לדו)ה נמצא בצד האחורי של עצם הזרוע )השריר המנוגד -(triceps) -ראשי-תלת. 5

 .פשיטה במרפק ראשי( ומבצע
 
 קירוב  החזה ומבצע -שריר שטוח שנמצא בקדמת בית -(pectoralis major) -החזה הגדול. 2

 ברה, ו"כפיפות שמיכה"(.-דה-)פור רוטציה פנימה של הזרוע, וכן אופקי ומסייע בכפיפה של הזרוע    

 
 כסה את החלק התחתון של הגב. שריר רחב ושטוח שמ -(latissimus dorsi)רחב גבי . 7

 של הזרוע.  פשיטה, סיבוב פנימה וקירובפעולות של מבצע 
 

 .החלק המרכזי של קבוצת שרירי הבטן -(rectus abdominus) -הישר הבטני. 1

 .משיכת בטן כלפי מעלה(, וPPT) אחוריל אגן וגלג, השדרה-ודבעמ כפיפה תנועתמבצע  
 

שרירים שחוצים  -(external abdominal obliques) -החיצוניים שרירי הבטן האלכסוניים .9

 את חלל הבטן באלכסון בין עצמות האגן לבית החזה. 
 בעמוד השדרה. עת סיבובתנומבצעים 

 

 שריר שמכסה על האגן ומפרק הירך מאחור, ויוצר  -(gluteus maximus) -שריר העכוז הגדול. 21

 צורתו המעוגלת של הישבן. את       
 של הירך. פשיטה וסיבוב החוצהתנועות של מבצע       

     

 את כל קדמת הירך.מסות ומכסה  4-מבנוי ששריר גדול  -(quadriceps) -ראשי-ארבע. 22

 חוצה את הירך והברך. שמפרקי -דו שריר      
 (.יישורה) ופשיטה בברך ,)כמו בגרנד בטמן קדימה( כפיפה במפרק הירךמבצע   

 

שרירים, שנמצאים ומכסים את הצד הפנימי של הירך.  5קבוצה של  -(adductors) מקרבי הירך. 21

 כל תנועות הבטמן הצידה., כמו בסגירת רגל בקירוב בירךמבצעים תנועת 
 

 ם המכסים את הצד האחורי של הירך,קבוצת שרירים אורכיי -(hamstrings) -פושטי הירך. 23

 מפרק הירך והברך. חוצים את מפרקיים ש-שרירים דו ראשי. 4-ממול ל      
 . וכפיפה בברך, פשיטה במפרק הירךמבצעים   
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  בנוי משתי מסות שריר האחורי של עצמות השוק ש גדול בצדשריר  -(gastrocnemius) -תאומים. 24

מחובר באמצעות גיד אכילס לעצם העקב, ואורכו משפיע על עומק הפליה. דומות בצורתן )תאומים(. 
 וקפיצות.  "פוינט", עלייה לרלווהל, כמו בבקרסו פשיטה כפיתתנועת מבצע 

 
של השוק, ממול לשריר התאומים, שריר שנמצא בצד הקדמי  -(tibialis anterior) -שוקה קדמי. 25

 בקרסול, כמו ב"פלקס", בפלייה, ובנחיתות מקפיצות. כפיפה גביתולכן מבצע תנועת 
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 התנועות עליהם אחראיים שרירי השלד
 -שרירי חגורת הכתפיים והגו

 

 מבט אחורי -טורסו                      מבט קדמי        -טורסו

 
 

 הכתפיים ופעולתם:טבלת שרירי הגו וחגורת 
 

 תנועה המפרק השריר
 הרמת שכמות-חלק עליון שכמה -חזה-בית Trapezius -טרפז

 קירוב שכמות -חלק אמצעי
 הורדת שכמות,    -חלק תחתון

 ורוטציה מעלה                  
 סיוע בפשיטה-כל השריר

 Delta -דלתא
 קדמי

 מרכזי
 אחורי

  כתף
 של הזרוע כפיפה -
 ועשל הזרהרחקה  -
 פשיטה של הזרוע -

 -חזה גדול
Pectoralis Major 

  סיבוב פנימה וקירוב אופקי של  - כתף
 הזרוע  

 -רחב גבי
Latissimus 

Dorsi 

 של הזרועפשיטה  - כתף
 זרועהסיבוב פנימה של  -

 שרירי הבטן:
Abdominals: 

 ישר בטני -
 אלכסוניים -

 חוליות 
 השדרה-עמוד

 
 
 כפיפה בעמוה"ש -
 ה"שסיבוב בעמו -
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 -שרירי הידיים

 

 

                       
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -יד ימין -יד שמאל
מבט קדמי                                            מבט אחורי

 
 
 
 
 
 

 טבלת שרירי הידיים העיקריים ופעולתם:
 תנועה המפרק השריר

 -ראשי זרועי-דו
Biceps Brachi 

 כתף
 מרפק

 כפיפה בכתף
 כפיפה וסופינציה במרפק

 -ראשי-תלת
Triceps 

 כתף
 מרפק

 פשיטה וקירוב הזרוע
 פשיטת האמה

 
 

 -שרירי הרגליים
 

 

 
       

 -רגל שמאל                     -רגל ימין                                 
 מבט פנימי )מדיאלי(        מבט אחורי )פוסטריורי(                           
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 טבלת שרירי הרגליים העיקריים ופעולתם:

 

 תנועה המפרק השריר

 -ארבע ראשי
Quadriceps 

 ירך
 ברך

 כפיפת ירך
 פשיטת ברך

 -פושטי ירך
Hamstring 

 ירך
 ברך

 פשיטת ירך
 כפיפת ברך

 -מקרבי הירך 5
Addauctors 

 קירוב הירך ירך

 -עכוזשרירי ה
gluteus 

 פשיטת ירך-עכוז גדול ירך
 הרחקת ירך-עכוז תיכון
סיבוב פנימה  -עכוז קטן
 של הירך

 -תאומים
Gastrocnemius 

 ברך
 קרסול

 כפיפה בברך
 -כפיפה כפית בקרסול

Plantar Flexion 
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 דוגמאות לשאלות ניתוחי תנועה
 אופציה א':

 :  עיקרי ושריר מניעמפרק  מישור,,סוג התנועהעפ"י  למתאת התנועה המצו נתחי -ניתוחי תנועות
 * במקום תמונות אפשר לכתוב שם של תרגיל במחול/ תאור תנועתי.

מישור  סוג התנועה מפרק עיקרי התנועה מס'
 תנועה

שריר מניע 
 עיקרי

 )אגוניסט(

2.  

 

    

1.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

2.  

 

    

7.  
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 פציה ב':או
מישורים היא מתבצעת ואילו סוגי  : ציין/י באילונתח/י את התנועה הבאה לפי הטבלה המצורפת

 תנועה מופיעים במפרקים המפורטים. 
 מנח אנטומי. מוצא:-ניתוח התנועה יעשה ביחס לעמידת

 מפרקים ונתחי אותם. 2בחרי  -בחירה

 

 

 לב לציון צד הגוף של האיבר )ימין/שמאל(. -*שימי

שריר מבצע  מישור התנועה סוג התנועה המפרק ס'מ
 )אגוניסט( עיקרי

    קרסול שמאל 2

    ברך שמאל 1

    ברך ימין 3

    מפרק ירך רגל ימין 4

    (Lעמוד שדרה מותני ) 5

    (Cעמוד שדרה צווארי ) 2

    כתף ימין 7

    מרפק ימין 1

    כתף שמאל 9

    מרפק שמאל 21

    ף יד שמאלשורש כ 22
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 תזונה לעוסקים במחול:
 מהי? -פירמידת המזון

תצוגה גרפית המבטאת את  העקרון עליו מבוססת פירמידת המזון הינו  -פירמידת המזון
מנת לשמור על -מזון עלהת וקבוצאחת ממכל בכל יום אשר מומלץ לאכול  מזוןכמות ה

בארצות הברית ככלי להדרכת  2991הפירמידה הראשונה פורסמה בשנת  בריאות נאותה.
ידי משרד הבריאות הישראלי לצרכים בישראל -הציבור הרחב לתזונה נכונה, ועברה התאמה על

וון לכל ושולבו בה המלצות להרגלי אורח חיים בריא. בעזרת הפירמידה ניתן לבנות תפריט מג
. הפירמידה בנויה מקבוצות מזון המסודרות בקומות, וככל אבות המזוןמטרה, אשר מורכב מכל 

 מנות מכל קבוצה.שעולים בקומות הפירמידה יש לאכול באופן מדורג פחות 
 

 פירמידת המזון הבסיסית:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירמידת המזון הישראלית החדשה:

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
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 מאפייני פירמידת המזון הישראלית החדשה:
הדגשת חשיבות השתייה, הנחייה להרבות/ לגוון/  -ההתאמה הישראלית כללה מספר שינויים

רמידת המזון הנוכחית שש להמעיט בקבוצות שונות, ושילוב המלצות לאורח חיים בריא. בפי
מים, פחמימות, ויטמינים, חלבונים  -קבוצות מזון. מתוכן חמש קבוצות מומלצות לצריכה יומיומית

המתוקים והחטיפים, מופרדת מגוף הפירמידה ומוקפת  -ושומנים. הקבוצה השישית בקודקוד
 בסיס יומי.  מתאר אדום, מכיוון שהיא אינה הכרחית ומומלץ לא להשתמש במזונות מתוכה על

מבנה הפירמידה מתאר את הכמות היחסית בין ששת קבוצות המזון: ככל שעולים מעלה בקומות 
 הפירמידה ראוי שהכמות היחסית לאכילה מאותה קבוצת מזון תלך ותקטן.

 

 מאפיינים והנחיות: -קבוצות המזון
 כתן:להלן שש קבוצות המזון בפירמידה, מאפיינים עיקריים להרכבן והנחיות לצרי

 -מרובה בשל חשיבות המים לגוף מיםמודגשת שתיית  -קומת הקרקע -בתחתית הפירמידה

 היותם הרכיב העיקרי הבונה אותו.
 

, והרכיב העיקרי הקבוצה ממנה יש לצורך את הכמות הגדולה ביותר -דגנים -בקומה הראשונה
חמימות הופכות מכיוון שהפבה הוא פחמימות. הסיבה לדירוג הדגנים בחשיבות ראשונה היא 

מורכבות  פחמימותקבוצה זו מכילה בגוף לגלוקוזה, סוכר, שהוא מקור האנרגיה העיקרי לגוף. 
ינרלים. לדוגמה: לחם, אטריות, כרכיב תזונה עיקרי, אך מכילה גם סיבים תזונתיים, ויטמינים ומ

 אורז, פתיתים, תפוח אדמה, תירס, עוגות ללא קרם, קמח מדגנים שונים.

. מומלץ לצרוך משתיהן קבוצת הירקות וקבוצת הפירות:  שתי קבוצות מזון -בקומה השניה

, Aויטמין פירות. מזונות אלו מספקים ויטמינים )לדוגמה  2/3-ירקות ו 1/3כמות שונה ביחס של 
  .סיבים תזונתיים( מינרלים וCויטמין 
אינו ברוב המקרים, , ודרוש לו בכמויות מזעריות ושהגוף גוףהחיוני ל אורגניכל חומר הוא ויטמין 

לויטמינים תפקידים רבים שונים, שעיקרם סיוע בפעילויות שונות של  יכול ליצרו בכוחות עצמו.
ן, עיבוד אבות מזון, ממזו אנרגיהומערכתית, גדילה, הפקת  מטבוליתפעילות כמו:  הגוף,

וסיוע  מערכת העצבים, יצירת כימיקלים שמפעילים את וניםהורמו כדוריות דם ןהשתתפות בבניי
 .ולהפחתת סיכון לחלות במחלות מחלות. הוויטמינים חיוניים למניעת עיכולבפעולות ה

, שהגוף נזקק להם לשם פעולה תקינה, כמו מתכותכימיים, רובם  יסודותקבוצה של  הם מינרלים

 העצבים ועוד.יצירת מרכיבים בדם, הפעלת הורמונים, סיוע בפעולת בניית עצמות ושיניים, 
 בקבוצה זו נכללים למשל נתרן, אשלגן, מגנזיום, וזרחן.

סוכרים שמקורם בצומח ויש להם תפקיד קריטי בתפקוד מערכת העיכול -סיבים תזונתיים הם רב
 ובתהליך עיבוד המזון.

קבוצה זו בונה שיש להם תפקיד חשוב בגוף.  חלבוןבעשירים קבוצת מזונות  -בקומה השלישית

. לכן, יש לה תפקידי מפתח רבים את אבני הבניין של הגוף ומשמשת לבניית תאים ורקמות
ת רקמות חדשות בגוף, בסיוע בהובלת המזון לתאים, ובויסות המים ובתהליך "חילוף יבבני

 לאנרגיה זמינה.הפיכת המזון  -חומרים"
 קבוצות:-מתחלקת לשלוש תתיהקבוצה 

ביצים(.    )כוללת בשר הודוו בשר בקר, עוף, דגיםמכילה  - קבוצת מוצרי הבשר .2
 צה, אשר ספיגת הברזל ממנה נמוכה. פרט לבי -מזונות אלו עשירים בברזל 

, סידן, מעדני חלב ולבן )עשירים ביוגורט, גבינה, חלבמכילה  - קבוצת מוצרי החלב .1
 ועוד(.  Dויטמין 

פולי , חומוס, פולי עדשיםיבשה,  שעועיתיבשה,  אפונההמכילה  -קבוצת הקטניות .3
 .פולו סויה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F_A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F_C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_%D7%93%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F
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מכילה בעיקר מזונות שומניים שמקורם  והיא שומןבעשירים  קבוצת מזונות -בקומה הרביעית
 למרות שיש לצרוך מקבוצה זו כמות קטנה יחסית, יש מזונות אלה חיים. -בצומח או בבעלי

 :תפקידים רבים וחשובים בתזונה
 מקור אנרגיה זמינה לפירוק.  -ובמצבי רעב ומצוקה הם מהוים מקור אנרגיה זמין לשרירים. 2
 לגוף מפני טמפרטורות קיצוניות שגם מגנה על איברים פנימיים.  הם יוצרים שכבה מבודדת. 1
 .בבניית קרום התא ומערכת החיסוןשותפה קבוצה זו . 3
 מסייעת בשמירה על עור ושיער בריאים.. 4

. סוגי מזון אלו עשירים מאוד חינהטו שומשום, אבוקדו, בוטנים, שקדים, אגוזים: מזונות לדוגמה
 (.A,D,E,Kומספקים ויטמינים מסיסים בשומן ) אנרגיהב
 

סוגי מזון אלו עשירים  קבוצת המתוקים והחטיפים. - בראש הפירמידה -בקומה החמישית
גבוהה( אך דלים ברכיבי תזונה אחרים. קבוצה זו הופרדה  סוכרד באנרגיה )בשל תכולת מאו

מנת להדגיש שהיא אינה חיונית כלל לאדם, ויש בה אף נזקים, כמו פגיעה -מהפירמידה, על
שורה בהרגלי אכילה ותרבות. ההמלצה היא להמעיט ולהפחית השימוש בשיניים והשמנה, אך ק

 , ושתייה ממותקת.גלידות, עוגיותעם קרם/מילוי,  עוגות, חלבה, ריבהבהם. לדוגמה: סוכר, 
 
ישנם סוגי מזון אשר לא ניתן לשייכם לקבוצת מזון מסוימת, מכיוון שהם  -מזונות מורכבים* 

או  המבורגר, מנת מג'דרה, פלאפל, פיצהלמשל בנויים משתי קבוצות מזון או יותר. נמנים עליהם 
 .לחמנייהב נקניקיה

 

 תזונה נבונה:
מושג ישראלי המתייחס לכך שיש צרכים ייחודיים לכל אדם הקשורים בגיל, במין, בפעילות 

הגופנית שהוא מבצע, באישיות ובהעדפות מזון לפי טעם ותרבות. בפירמידה הישראלית אין 
הגדולה בין האנשים ובצרכים  הסבר מפורט על כמויות המזון המומלצות לפרט, בגלל השונות

התזונתיים שלהם. יחד עם זאת, הקפדה על העקרונות והמסרים בפירמידה יעזרו בבחירת 
מיטבית של המזונות, ויאפשרו קבלת אנרגיה ורכיבי תזונה ברמה נאותה ויקדמו את בריאות 

נה הוא שהבריאות בידנו, ושילוב של תזו המסר המסכם של הפירמידההאוכלוסייה. ולכן 

 נבונה ושל פעילות גופנית באורח החיים היומיומי שלנו יקדם את בריאותנו.
 

 תזונה לעוסקים במחול:ה התאמת -יישום
לעוסקים במחול, תוך מתן הוא היישום וההתאמה  ת המזוןפירמידהבנת החשוב ביותר בההיבט 

לות מוגברת דורשת זאת, מכיוון שפעי דגש לנערות, מכיוון שהן רוב באוכלוסיית העוסקים במחול.
אנרגיה זמינה לאורך שעות רבות, ללא נפילת רמות סוכר, וכן גורמת להזעה מוגברת. יש 

תתאזן עם הוצאת  ,הכנסת האנרגיה -להדגיש את השמירה על מאזן אנרגטי תקין, כך שהאכילה
שמירה על משק מים תקין חיונית בעת  -גם השתיההאנרגיה הכרוכה בפעילות הגופנית המחול. 

שנית, הבנת מדרגות פירמידת פעילות מוגברת הגורמת להזעה ואיבוד נוזלים בנשימה מאומצת. 
המזון חיונית להם לשם ארגון הארוחות שלהם במשך היום. העובדה ששיעורי המחול משולבים 

בשיעורים עיוניים לאורך היום במסגרת ביה"ס דורשת התארגנות מיוחדת לתלמידי מגמת 
 מאליה. העקרונות שלהלן יכולים לסייע בהתארגנות זו. המחול, ואינה ברורה
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 :לעוסק בפעילות מחול מאומצתתזונה מומלצים עקרונות 
 אחוז מהרכבו, יש חשיבות לאספקת מים     71-11-מכיוון שהמים מהווים כ -ריבוי שתייה. 2

 המומלצת היא הכמות )כמות קבועה(.  שמירה על משק מים תקין בגוףתקינה וקבועה לשם     
 לפעולה זו חשיבות בשמירה על ריכוז, ובמניעת תחושת כוסת מים בממוצע ליום.  1-21    
 שיש לה השפעה על ביצוע תקין של תרגילי שיווי משקל וסיבובים, וכן מניעת כאבי  סחרחורת    
 ראש.    
 לות גורמת לשתייה חשיבות רבה במיוחד לעוסק בפעילות מחול מאומצת, מכיוון שהפעי    
 להזעה מוגברת והשתייה מחזירה לגוף את הנוזלים שאיבד.     
 שתייה שאינה ממותקת )לשם השארת צריכת הקלוריות למזון( ואינה מוגזת  -בעדיפות    
 מלץ לספור כן, מו-כמו(. והנמכת פלג הגוף התחתון )לא מעיק בעת נשימה מאומצת במחול    
 לוודא שצבע השתן שקוף ולא וכוסות(,  1-הגדיל הכמות )לככוסות שתייה ביום ולנסות ל    
 וחומציות גבוהה בשתן(.מהדרוש צהוב/כתום )דבר שמעיד על כמות שתייה נמוכה     

 
 ארוחות ביום )נוח לעיכול ולא מכביד/מעורר בחילה בריקוד(, כל  5-כלאכול  -ארוחות קטנות. 1

 רקות/חטיף בריאות/"שאריות" ארוחה )הצעות: קורנפלקס/ גרבר/פרות/י 3-שעתיים    
 זאת בכדי לספק אנרגיה זמינה לצריכת הגוף הנדרשת במחול באופן  מאתמול/ אקטימל(.    
 מאוזן ורציף לאורך כל שעות היום.    
 לא רצוי להגיע למצב שמחכים לארוחה הגדולה של "האוכל של אמא" בשעות אחה"צ     
 הרגל זה אינו   -אחר יום לימוד וריקוד משולב ואינטנסיביהמאוחרות, בהן חוזרים הביתה ל    
 .גורם לעייפות קיצונית )לשם עיכול(וכן אפקטיבי     

 
 ולהתנסות במזונות רבים ככל הניתן מקבוצות המזון  יש לנסות לגוון -אכילה מגוונת. 3

 ות תזונה  דבר שמאפשר גיוון בכריכים, הרחבת רפרטואר המזון ויצירת אפשרוי -השונות     
 באופן זה ניתן להגיע לאכילה בהתאם להמלצות פירמידת המזון.מעניינות ואטרקטיביות יותר.    

 
 חשיבות לחוזק  -ברזל/עוף/דגים לשם הבטחת אספקת אכילת מזונות בשר. הקפדה על 4

 , שצריכות לעמוד בעומסים מוגברים במחול, כמו בחזרות רבות על תנועות ובקפיצות.עצמותה    
 
 סידן לשם הבטחת אספקת  -, כמו מזונות חלבייםריבוי מזונות עשירים בסידן. הקפדה על 5

 החשוב גם הוא לחיזוק העצמות.     
 גרם מזון( 211-)כמות מ"ג סידן ל דוגמאות למזונות עשירים בסידן:    
 מ"ג 711 -גבינה צהובה    
 מ"ג 351 -סרדינים    
 מ"ג 151 –שקדים     
 מ"ג 211-251 -יוגורט    
 מ"ג 211 -חלב    
 מ"ג 211 -גבינה לבנה    
 מ"ג 211 -סויה    
 מ"ג 75 -בוטנים    
 מ"ג 71 -ברוקולי    
 מ"ג 21 -כרוב    
 מ"ג 51 -טחינה    
 
 עם ההורים ו/או עם     -יש לעודד שיח ופנייה לייעוץ בנושא תזונה -לשאול ולהתייעץ. 2

 קרה של צמחונות, או רגישות לאחד או יותר סוגי מזון המונעים דיאטנית. זאת, במיוחד במ    
 מנת לכוון לתחליפים מזינים אחרים.-עלומזון,  כל אבותאספקה של     
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 חיזוק ובניית העצמותגורמים המשפיעים על  -, וברזל Dקשר בין סידן, ויטמין 
חשוב מאוד לצרוך  ,לכןוברזל הם רכיבים התורמים לבניית וחיזוק העצמות.   Dסידן, ויטמין 

)כמו  D, מוצרי מזון המכילים ויטמין מוצרי בשר ועוף המכילים ברזל, מוצרי חלב המכילים סידן
מנת לסייע -על דרוש Dחשף במידה מבוקרת לשמש כדי להעניק לגוף את הויטמין יולה דגים(

  .בספיגת הסידן בעצמות
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