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Sternocleidomastoid

ריר מפנה הראשש

:תחל
.המדיאליבחלקה – (Clavicle)עצם הבריח • 

העליוןבחלקה - (Sternum)החזה עצם • 

.מנובריוםהנקרא 

:אחז
בחלק- (Temporal bone)הרקהעצם • 

האוזןונמצא מאחורי הפטמתישנקרא הזיז 
Mastoid process).)



Sternocleidomastoid

הראששריר מפנה 

:פעולה
–כאשר שני הראשים פועלים יחד • 

(Flexion)כיפוף הצוואר 

–כאשר ראש אחד פועל  •
((Lateral Flexionכיפוף צדי של הצוואר 

.לצד השריר המתכווץ

לצד הנגדי( Rotation)הפניית הראש •

לשריר המתכווץ



Platysma
שריר יריעת הצוואר

:תחל
יריעת החיבור של החזה• 

Pectoral Fascia))

:אחז
((Mandibleהלסת התחתונה • 

.זהו השריר השטחי ביותר בצוואר #

:פעולה
((Depressionהורדת הלסת • 



Pectoralis Major
שריר החזה הגדול

:תחל
((Clavicleעצם הבריח • 

ובנוסף סחוסי(  (Sternumעצם החזה •

(1-7) הצלעות האמתיות 

:אחז
בחלקה הקדמי- (Humerus)עצם הזרוע • 

(Bicipital groove.)



Pectoralis Major
שריר החזה הגדול

:פעולה
 (Adduction)קירוב של הזרוע • 

הראש הבריחי( - (Flexionכיפוף הזרוע •

שלהזרועפנימי מדיאליסיבוב • 

(Medial/Internal Rotation)



Pectoralis Minor
שריר החזה הקטן

:תחל
3-5צלעות ( - (Ribsכלוב הצלעות• 

:אחז
בזיז- (Scapula )עצם השכם• 

.המתבלט קדימה( (Coracoidהקורקואיד

:פעולה
((Depressionהשכם הורדת עצם • 

( Downward Rotation )השכם סיבוב כלפי מטה של עצם • 
-המסייעת בנשימה הרמת הצלעות –כאשר הכתפיים מקובעות • 

!תפקיד חשוב 



Trapezius
שריר הטרפז

:תחל
((Occipitalעצם העורף -חלק עליון • 

רצועת החיבור של העורף-חלק אמצעי •

Nuchal ligament))

זיזי( - (vertebraeחוליות–חלק תחתון  •

.T1-T12החוליות האחוריים 

:אחז
עצם הבריח ועצם השכם-חלק עליון •  

Clavicle and Acromion of Scapula))

בזיז הנקרא-עצם השכם -חלק אמצעי  •

((Spine of Scapulaקוץ השכמה 

עצם השכם בשורש קוץ-חלק תחתון  •

(Spine of Scapula)השכמה 



Trapezius
שריר הטרפז

:פעולה
הרמה וסיבוב כלפי מעלה-חלק עליון • 

(Elevation and upward rotation)של השכמה 
קירוב השכמות-חלק אמצעי •

הורדה וסיבוב כלפי מעלה-חלק תחתון• 

(Depression and downward rotation)של השכמה 

כל תנועות השכמה פרט להרחקת שכמות: ובקיצור





Latissimus Dorsi
שריר רחב גבי

:תחל
הגביתיריעת החיבור • 

(Thoracolumbar aponeurosis) 
(Vertebrae) T7-L5חוליות  •

((Sacrumהעצה עצם  •

((Iliac crestהאגן עצמות  •

:אחז
הקדמיבחלקה ( - (Humerusהזרועעצם • 

(Bicipital groove)



Latissimus Dorsi
שריר רחב גבי

:פעולה
((Adductionשל הזרוע קירוב •

פשיטה  ( - (Extensionהזרועשל פשיטה •

,  בשחיהמכופפת למשל של זרוע חזקה 

.או טיפוס בחבלבסולם טיפוס 

הזרועפנימי של / מדיאליסיבוב • 

(Medial/Internal Rotation)



Deltoid
הדלתאשריר 

:תחל
((Clavicleהבריח עצם -ראש קדמי• 

(   (Scapula–השכם עצם -אמצעיראש •

.האקרומיוןזיז 
(  - (Scapulaהשכםעצם -ראש אחורי• 

.קוץ השכמה

:אחז
הנקראתבליטה ( - (Humerusהזרועעצם • 

Deltoid tuberosity.



Deltoid
שריר הדלתא

:פעולה
אדוקציה, כפיפה-ראש קדמי• 

של הזרוע מדיאליוסיבוב הוריזונטלית 
Flexion, Adduction, Rotation  

אבדוקציה של הזרוע עד-אמצעיראש •

( (Abductionמעלות90

אבדוקציה, פשיטה-אחוריראש •

הוריזונטלית וסיבוב לטרלי של הזרוע
Extension, Abduction, Rotation))

!של הזרוע העיקרי האבדוקטורשריר זה הוא -



Biceps Brachii
ראשי זרועידו 
:תחל

( (Scapulaהשכםעצם -ראש קצר• 

.קדמיתהמתבלט הקורקואידבזיז 
(– (Scapulaהשכם עצם -ראש ארוך• 

.הגלנואידבזיז 

:אחז
– (Radius)עצם החישור • 

.הפרוקסימליבחלקה 



Biceps Brachii
דו ראשי זרועי

:פעולה
((Flexionכיפוף במפרק המרפק • 

(Supination)של האמה סופינציה •

Flexion))הכתף מעט כיפוף במפרק  •



Brachialis
המרפקכופף 

:תחל
((Humerusהזרוע עצם • 

.הדיסטליבחלקה 

:אחז
– (Ulna)הגומדעצם • 

.הפרוקסימליבחלקה 

:פעולה

כיפוף במפרק המרפק• 

( Flexion) 



Triceps Brachii
זרועיראשי תלת 

:תחל
(Scapula)השכם עצם -ראש ארוך• 
עצם הזרוע-לטארליראש  •

Humerus)  ) הפרוקסימליבחלקה.

הזרועעצם -מדיאליראש • 

(Humerus)  הפרוקסימליבחלקה.

:אחז
המפרקזיז ( - (Ulnaהגומדעצם • 

Olecranon)  )



Triceps Brachii
תלת ראשי זרועי

:פעולה
פשיטה במפרק המרפק• 

Extension))

.במפרק הכתףמעט פשיטה  •





Rectus Abdominis
הישרשריר הבטן 

:תחל
-(  (Pelvic boneהאגןעצמות • 

.הפוביסעצם 

:אחז
- (Ribsסחוסי הצלעות •  5-7)

– (Sternum)החזהעצם  •
.הקסיפואידבזיז 



Rectus Abdominis
שריר הבטן הישר

:פעולה
((Flexionכפיפה של הבטן • 

על תכולת הבטןלחץ •



External Oblique
שריר הבטן האלכסוני החיצוני

:תחל
שלהלטארליבחלק ( - (Ribsצלעות• 

.הצלעותכלוב 

:אחז
הפוביסאיזור- (Pelvic)האגןעצם • 

.Iliac crest-וה

.הבטניתיריעת החיבור  •



External Oblique
שריר הבטן האלכסוני  

החיצוני

:פעולה

-צדדית-בפעולה דו
((Flexionכפיפה של הבטן • 

על תכולת הבטןלחץ •

-צדדיתחד בפעולה 
לאותו צדצידיתכפיפה • 

(Side Flexion)  
הפניית החזה לצד הנגדי •

(Rotation)



Internal Oblique
שריר הבטן האלכסוני הפנימי

:תחל
(Pelvic -Iliac crest)עצם האגן • 

((Inguinal ligamentהמפשעה רצועת •

:אחז
האחזהפעם - (Ribs )הצלעותסחוסי • 

.בצלעותמדיאליבאיזור
.הבטניתיריעת החיבור • 



Internal Oblique
שריר הבטן האלכסוני הפנימי

:פעולה

-צדדית-בפעולה דו
((Flexionכפיפה של הבטן • 

על תכולת הבטןלחץ •

-צדדיתחד בפעולה 
לאותו צדצידיתכפיפה • 

(Side Flexion)

הפניית החזה לאותו צד •

(Rotation)



Transversus Abdominis
שריר הבטן האופקי

:תחל
- Pelvicעצם האגן •  Iliac crest))

המפשעהרצועת  •

(Inguinal ligament) 
.הגביתיריעת החיבור  •

.בחלקו התחתון- (Ribs)הצלעותכלוב • 

:אחז
הבטניתיריעת החיבור • 

:פעולה
לחץ על תכולת הבטן• 



Gluteus Maximus\ Major
שריר העכוז הגדול

:תחל
- Pelvic)עצם האגן •  Iliac crest)

((Sacrumהעצה עצם  •

:אחז
((Femurהירך עצם • 

(Tibia)השוקה עצם  •
.הפרוקסימליבחלקה 



Gluteus Major
שריר העכוז הגדול

:פעולה
((Extensionהירך פשיטה של • 

,עליה במדרגותחזקה למשל פשיטה 

.ריצהמישיבה או קימה 
חיצוני של הירך/ לטארליסיבוב • 

(External Rotation)



Quadriceps Femuris
ראשיהשריר הארבע 

:תחל
 (Pelvic)האגןעצם -הראש הקדמי• 

((ASISהלטראלי העליון בחלקה 

עצם הירך-הראשים האחרים• 

(Femur)  .

:אחז
((Patellaעצם הפיקה • 

.בחלקה(  (Tibiaהשוקהעצם • 

patellar ligament-דרך ההפרוקסימלי



Quadriceps Femuris
השריר הארבע ראשי

:פעולה
(Extension)הברך פשיטה במפרק • 

((Flexionהירך מסייע לכפיפה במפרק  •



Biceps Femuris
דו ראשי ירכי

:תחל
((Pelvicעצם האגן -הראש הארוך• 

Ischial)התחתוןהאחורי בחלקה 
tuberosity)  

(Femur)הירך עצם -הראש הקצר •
.בחלקה האחורי

:אחז
בחלקה(Fibula)השוקית עצם • 

.הפרוקסימלי



Biceps Femuris
דו ראשי ירכי

:פעולה
((Flexionהברך כיפוף במפרק • 

Extension))הירך מסייע לפשיטה במפרק  •

שרירי המיתר-משלושה שרירים אחד  ##

שתפקידם (Hamstrings)" חבליים"או 

.הברךהוא כפיפת 

.ביותרהלטארליראשי הוא -הדוהשריר 



Tibialis Anterior
שריר השוקה הקדמי

:תחל
.הלטארליבחלקה - (Tibia)השוקהעצם • 

:אחז
.הראשונה( (Cuneiformעצם הטריז • 

הראשונה   ( (Metatarsalמסרק כף הרגל • 

.הפרוקסימליבחלקה 



Tibialis Anterior
שריר השוקה הקדמי

:פעולה
כיפוף גבי של כף הרגל• 

(Dorsiflexion)  

אינוורסיה של כף הרגל •

(Inversion)



Extensor Digitorum Longus
פושט האצבעות הארוך

:תחל
בחלקה הלטראלי( - (Tibiaהשוקהעצם • 

((Fibulaעצם השוקית • 

:אחז
.כולן חוץ מהבוהן( - (Phalangesהאצבעותגלילי • 



Longus DigitorumExtensor
פושט האצבעות הארוך

:פעולה
פשיטת ארבע האצבעות• 

(Extension)
כיפוף גבי של כף הרגל •

(Dorsiflexion)



Extensor Hallucis Longus
פושט הבוהן הגדול

:תחל
((Fibulaעצם השוקית • 

:אחז
הבוהן-( (1Phalangesגלילי אצבע • 



Extensor Hallucis Longus
פושט הבוהן הגדול

:פעולה
((Extensionהבוהן פשיטת • 

(Dorsiflexion)הרגל גבי של כף כיפוף •



Gastrocnemius
התאומים–שרירי הסובך 

:תחל
בליטותשתי ( - (Femurהירךעצם • 

((Condylesבעצם דיסטליות

:אחז
((Calcaneusעצם העקב • 

!באמצעות גיד אכילס 



Gastrocnemius
התאומים–הסובך שרירי 

:פעולה
כיפוף הקרסול כלפי מטה• 

(Plantarflexionכפיפה כפית )

(Flexion)מסייע בכיפוף הברך  •



Tibialis Posterior
שריר השוקה האחורי

:תחל
האחוריבחלקה - (Tibia)השוקהעצם • 

בחלקה האחורי- (Fibula)השוקיתעצם • 

:אחז
(Navicular)עצם הסירה • 
(Tarsus)נוספות עצמות שורש כף הרגל  •



Tibialis Posterior
שריר השוקה האחורי

:פעולה
(כפיפה כפית)כיפוף כלפי מטה • 

((Plantarflexionכף הרגל של 

(Inversion)הרגל אינוורסיה של כף  •



Flexor Digitorum Longus
כופף האצבעות הארוך

:תחל
- (Tibia)השוקהעצם • 

.הלטארליבחלקה 

:אחז
– (Phalanges)האצבעותגלילי • 

.כולן חוץ מהבוהן



Flexor Digitorum Longus
כופף האצבעות הארוך

:פעולה
כפיפת ארבע האצבעות• 

(Flexion)  
(כפיפה כפית)כלפי מטה כיפוף •

(Plantarflexion)כף הרגל של 



Flexor Hallucis Longus
כופף הבוהן הגדול

:תחל
((Fibulaהשוקית עצם • 

:אחז
הבוהן-(  (1Phalangesגלילי אצבע • 



Flexor Hallucis Longus
כופף הבוהן הגדול

:פעולה
((Flexionכפיפת הבוהן • 

(כפיפה כפית)כיפוף כלפי מטה  •

(Plantarflexion)כף הרגל של 



Occipitofrontalis
מצחי-עורפי

:תחל

ראש עורפי
((Occipitalהעורף עצם • 

ראש מצחי
(Galea)הקרקפת רקמת החיבור של • 

:אחז

ראש עורפי
(Galea)הקרקפת רקמת החיבור של • 

ראש מצחי
העור של המצח• 



Occipitofrontalis
עורפי מצחי

:פעולה

-ראש קדמי
(Elevation)הגבות הרמת • 

-ראש אחורי
הנעת הקרקפת• 



Orbicularis Oculi
שריר העין החוגי

:תחל
(Cranium)הגולגולת עצמות • 

.העיןאת ארובת הבונות 

:אחז
העיןרקמת החיבור שסביב • 

:פעולה
בחוזקהעוצם את העין • 



Orbicularis Oris
שריר הפה החוגי

:תחל
עצמות הלסת העליונה והתחתונה• 

Mandible & Maxilla))

:אחז
השפתייםהעור שסביב • 

:פעולה
סגירת הפה–הצמדת השפתיים • 

שרבוב השפתיים• 



Buccinator
שריר המחצרץ

:תחל
עצמות הלסת העליונה• 

(Mandible & Maxilla)והתחתונה 

:אחז
לשפתייםהעור שלטראלי • 

:פעולה
הלחיים לשינייםהצמדת • 



Temporalis
שריר הרקה

:תחל
(Temporal)הרקה עצם • 

:אחז
הלסת התחתונה• 

(mandible)

:פעולה
סגירת הלסתות• 

משיכת הלסת אחורה• 



Masseter
המלעס

:תחל
(Zygomatic)עצם העול • 

:אחז
הלסת התחתונה• 

mandible))

:פעולה
סגירת הלסתות• 

הנעת הלסת לצדדים• 




