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 מפרקים בגוף האדם נושא השיעור:

  אמירים. מקצוע:

 תלמידים. 14קבוצת תלמידים משכבה ה המונה  – אוכלוסיית היעד

  –סקירה כללית 

 מהי חשיבה יצירתית?

מחברי הספר "פתרון בעיות יצירתי" טוענים שחשיבה יצירתית כוללת אמונה שבכל אדם קיים הכושר 
 יצירתי וביקורתי, ושכל אחד יכול להצליח בפתרון בעיה בצורה אפקטיבית ופורייה.לחשוב באופן 

לדעתם, כושר הסתגלות, עבודת צוות, יצירתיות ודמיון חיוניים להישרדות ולהצלחה. צמיחה, הסתגלות, 
 שינוי יצירה וחידוש מתמשכים מעניקים תקווה לעתיד ואף אפשרות בחירה מסוימת.

אחד בכל, לצורך הינתקות מהרגלים המגבילים אותנו, להרחבת החזון שלנו, לביצוע  היצירתיות חשובה לכל
מטלות היום יום בצורה טובה יותר. לגילוי הזדמנויות ואתגרים חדשים, להגברת הבריאות האישית ושביעות 

 הרצון מהחיים, להשגת הצלחה ופוריות בקריירה, להגברת איכות החיים וההנאה מהם, לנו ולאחרים.

ג'י איזאקסן, ק'  'ג'יי טרפינגר, ס 'ד) שיבה יצירתית מוגדרת כיצירה והבעה של קשרים חדשים ומשמעותיים.ח
 .( בריאן דורבל

שיעור הניתן לתלמידים מצטיינים הנבחרים על ידי צוות בית הספר מתוך כוונה  )במסגרת שיעור אמירים, 
 (להעשיר את התלמידים בתחומי דעת שונים.

השנה הילדים לוקחים חלק בשני קורסים הניתנים בנפרד. קורס אחד עוסק בגוף האדם והקורס השני 
 מחשבים. 

קורס העוסק בגוף האדם חושף את הילדים לידע תאורטי בנושא מפרקים, מבנה ותפקוד אותו מעבירה 
 המורה לחינוך גופני.

ורס הראשון ולהפיק תוצר בתוכנת ה ליישם את הידע המדעי שרכשו בקקורס מחשבים מאפשר לתלמידים 
TINKERCAD   .אותם למדו 

 מטרות לימודיות: 

 התלמיד יכיר את המפרקים השונים בגוף האדם.

 התלמיד ידע לשיים את המפרקים.

 התלמיד ישווה בין סוגי המפרקים בהתייחס למבנה ולתפקוד.

    TINKERCADהתלמיד ידע למדל בתוכנת 

 אחד מסוגי המפרקים. התלמיד יתכנן ויבנה דגם של

דגם של שלד גוף האדם, דגמים של עצמות, ספרים בנושא גוף האדם, חיבור  ציוד נדרש/הכנות נדרשות:
מימד, מצגת הסבר על מפרקים בגוף האדם, חפצים יום יומיים הדומים -לאינטרנט, מחשב, מדפסת תלת

 למפרקים כגון ראש של מקלחת, פאזל ועוד.

עריכת השוואה, הכללה, איסוף מידע, מיזוג טקסטים, כתיבת סיכום,  ר מדעים:בשיעו מיומנויות נלמדות
 הצגת הנתונים, י.ר.ל )מה אני יודע, מה אני רוצה לדעת, מה למדתי(.

 סרטוט, פרספקטיבה, מד, יראיית תלת ממדית, מידול בתלת מ מיומנויות נלמדות בשיעור מחשב:

    TINKERCADבניית דגם בתוכנת  הערכה מוצעת:

  



 שיעור בנושא המפרקים בגוף האדם

 כיתה ה'נפלאות הגוף קורס  -אמירים 

 הנחת חפצים שונים על השולחן: .1

 ראש של דוש למקלחת. -

 פאזל. -

 קופסה לאחסנת דיסקים. -

 גליליות(. –קוביות עץ )עגולות ושטוחות  3 -

 ציר של דלת. -

 משחק הרכבה . -

 דגם מפלסטלינה )המייצג מפרק אליפטי( -

 : ותשאל

 מה המשותף לכל החפצים? מה שונה? 

 נסו לשער מה נושא השיעור.

 הצגת נושא השיעור: מפרקים. .2

 ל בנושא מפרקים: "יר .3

 ?התלמיד יכתוב מה הוא יודע בנושא מפרקים -י

 התלמיד ינסח שאלות בנושא מפרקים. -ר

 ירשם בתום השיעור. -ל

 

 הגדרה: מהו מפרק? .4

הילדים יכולים לבצע את  לכל זוג. חלוקה לזוגות, מתן חפץ אחד מבין החפצים .5

 המשימה תוך מעבר בין התחנות.

 .דגמים של עצמות/ מפרקים תחנה  א': מפוזרים

 .שלדתחנה ב': 

 בנושא גוף האדם. ספריםתחנה ג': 

 אינטרנט. תחנה ד':

משימה: שערו היכן בגוף מצוי מפרק הדומה לחפץ שקיבלתם? חפשו בספרים, כיצד 

ק זה מצוי במקום נוסף? ספרו על המבנה של המפרק נקרא מפרק זה? האם מפר

 והתנועות שהוא מאפשר. 

 במליאה הצגת מסקנות הקבוצות לשאר הקבוצות. .6

הצגת המצגת בנושא המפרקים. במהלך המצגת הילדים רושמים מה למדו היום  .7

 בנושא מפרקים?

 קישור למצגת מפרקים בגוף האדם:

מצגת בנושא 
pptx.מפרקים 

 

 



 בגוף האדם מפרקים

 ל.אתי 

 מפרק הוא נקודה בה מתחברות שתי עצמות או יותר זו לזו. הגדרה:

 : סוגי מפרקים 3קיימים 

 . מפרקים קבועים / חסרי תנועה.1

 . מפרקים בעלי תנועה מועטה.2

 .. מפרקים נעים3

 

 : מפרקים בהם לא מתאפשרת תנועה. מפרקים קבועים / חסרי תנועה .1

בין הלסת לשיניים, המפרקים בין  לדוגמא: המפרקים בין עצמות הגולגולת, המפרקים

 החוליות בעצם העצה ועצם הזנב.

מפרקים בהם מתאפשרת תנועה מועטה בלבד.  מפרקים בעלי תנועה מועטה : .2

 לדוגמא:    מפרקי האגן, מפרקי כלוב בית החזה, מפרקים בין חוליות הגב.

 

 .רבהמפרקים בהם מתאפשרת תנועה מפרקים נעים:  .3

 רק הירך, מפרק הקרסול, מפרק המרפק .לדוגמא: מפרק הברך, מפ 

 מיקום בגוף   סוג מפרק

 

תנועה סיבובית מצוי בין שתי חוליות הצוואר העליונות , ומאפשר  Pivot Jointמפרק סיבובי  = 

 של הראש )הפניית הראש ימינה ושמאלה(.

 מצוי במפרק הירך ובמפרק הכתף.  Ball & Socketמפרק מכתש ועלי = 

ראש עצם הירך בצורת כדור, והוא מתאים לנקב עמוק בצורת חצי 

כדור של מפרק האגן.  מפרק מסוג זה מאפשר את טווח התנועה 

 הגדול ביותר.

במפרק זה פני שטח קמורים תואמים לפני שטח קעורים  Hinge jointמפרק  צירי  = 

ומסתובבים  בתוכם. סוג זה של מפרק מאפשר תנועה רק 

 במישור אחד )קדימה ואחורה(.

 לדוגמא: מפרק הברך ופרקי האצבעות .

 מצוי בין העצם הראשונה של שורש כף היד לעצם הרדיוס באמה. Ellipsoid Jointמפרק אליפסי = 

ורת אליפסה מותאמת לנקב בצורה דומה. תנועות בליטה בצ

 אפשריות תנועה סיבובית מוגבלת.

מצוי בחיבור בין האגודל  ליד. פני השטח של המפרק קעורים  Saddle Jointמפרק אוכף  

בכיוון אחד וקמורים בכיוון שני. מפרק זה מאפשר לאגודל 

 להסתובב לכל הכיוונים מלבד סביב צירו.

 במפרק גולש פני השטח של העצם כמעט שטוחים.  Gliding Jointמפרק החלקה 

מפרקים מסוג זה מצויים בין חוליות הגב, בין עצם החזה לעצם 

 הבריח  ובין עצמות כף הרגל. 

 



 בית ספר מעוז המכבים

 שכבת ה'  -ילדי אמירים -כיתה

 ה. יפעתמורה: 

 19/3/19תאריך: 

 נושא השיעור: מידול דגמי מפרקים ויצורם

 מטרת השיעור:

 התלמידים ייצרו  אובייקטים תלת מימדים  של מפרקים שונים בגוף האדם.

  -הכנה לקראת השיעור

 קטים תלת מימדיםיויצרו אובי  Tinkercad-התלמידים התנסו בעבר בתוכנת ה .1
התלמידים יגיעו לשיעור עם סרטוט של המפרק אותו הם אמורים ליצור ועם ידע על  .2

 מבנה המפרק ותפקודו בגוף האדם. 

 דק' 10פתיחה: 

 בחלק הראשוני של השיעור

 מבחינת הצורהיוסבר לתלמידים שהדגם שאותו הם עומדים ליצור לא צריך להיות זהה    .1
למפרק האמיתי בגוף האדם אלא מבחינת תיפקודו הטכני.  למשל אם מדובר במפרק 

 כדורי , חשוב שתהייה התאמה בין המכתש לעלי אבל מבנה העצם לא משמעותי.
נדסיות הקיימות בתוכנת ה המורה תדגים לתלמידים כיצד משתמשים בצורות הה .2

Tinkercad -  .כדי להדגים את הפעולה הטכנית המתבצעת באותו המפרק 

 דק' 30גוף השיעור:

, במהלך   Tinkercadהתלמידים יחולקו לקבוצות העבודה ויתחילו לייצר את המודלים בתוכנת 
מימד כדי קטים תלת יהמידול הילדים ישתמשו  במקביל בסירטוט שיצרו וכן באתרים לאובי

 לבחון בדיוק כיצד נראה המפרק אותו הם בונים. 

 

 דק'  5 :מתן פתרונות על ידי חברי הקבוצה

יבחנו מידולים של תלמידים אחרים יבקרו ויציעו פתרונות    dashboard -התלמידים יצאו ל
 אפשריים לקשיים שעלו במהלך העבודה. 

 

 

 

  



 

  :מידע מקורות

 , ברנקו וייס.פתרון בעיות יצירתי"דונלד ג'יי טרפינגר, סקוט ג'י איזאקסן, ק' בריאן דורבל", 
 

 -יוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=VNbrvU7MgY0 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VNbrvU7MgY0&feature=related 

 מצגת בנושא מפרקים -בריינפופ 

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A7 

  https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7680 
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https://www.youtube.com/watch?v=VNbrvU7MgY0&feature=related
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A7
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7680


 נספחים:

תמונות מתערוכת הילדים











 


