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 רקע

 טיפול בילד הבריא

ברפואה הראשונית. הדבר חשוב עוד יותר בילדים,  חשובחלק שמירה על הבריאות מהווה 

משום שלבריאות בתחילת החיים עשויות להיות השלכות לכל החיים. אי לכך, קיימת 

הדרך שבה הטיפול ניתן .  (WELL CHILD CARE)חשיבות לטיפול בילד הבריא 

בבחירת המתבטאים ן מדינות יבדגשים ב יםמסוימהבדלים יש  ,וכן 2 1נה מסביב לעולםוש

(, קידום CHILD HEALTH SURVEILLANCEכגון ניתור בריאות בילדים )השם 

 YOUTHבצעירים )טיפול רפואי   , 3 (HEALTH PROMOTIONבריאות בילדים )

HEALTH CARE( וכן רפואה מונעת בילדים )PEDIATRIC PREVENTATIVE 

MEDICINE.)   

שונים  מטפליםבאופן מסודר, אך דבר זה נעשה על ידי  כבר ניתןהטיפול חלק מבישראל, 

כמו קופות חולים, תחנות טיפות חלב ומערכת החינוך.  -וגורמים שונים -)רופאים ואחיות(

ככל  ראיותמבוססות  אחידות, המלצותאחד המקבץ  מסמך רומטרת ההנחיות אלו היא ליצ

המעוניינים לדעת כיצד  המטפליםתקוותינו היא שפרסום הנחיות אלו יקל על  .הניתן

הורים החפצים בקבלת טיפול מיטבי  וגם עבור מיטבי לילדים, מניעתי להעניק טיפול 

 לילדיהם.

ן תתוך התאמ 6ואוסטרליה, 5קנדה, ,4הכנת ההנחיות התבססה על בדיקת הנחיות בארה"ב

למציאות בישראל, וכן על עיון מעמיק בכלל החוזרים, הנהלים והתדריכים של משרד 

לפי בעדכון תקופתי צורך אלה יהיה הנחיות להבריאות, נכון לזמן כתיבת המסמך. 

 .התקדמות המדע

הן  -ההנחיות בגילאים אלו משקפות עבודות צוות בין רופאים ואחיות בריאות הציבור

הטיפול מתואר כביקור בהתאם לגיל   במסגרת קופות החולים. במסגרת טיפות חלב והן

יש מקום לבחון בהמשך וכאשר חלקם ביקורי אחיות וחלקם ביקורי רופאים )ראה טבלה( 

                                                           
1  Kuo AA et al. Rethinking well-child care in the United States: an international 

comparison. Pediatrics 2006 ;118:1692-702 

 
2 Wieske RC et al. Preventive youth health care in 11 European countries: an 

exploratory analysis. International Journal of Public Health 2012;57:637–641 
 

3  M Blair, D Hall From health surveillance to health promotion: the changing focus in 

preventive children’s services .Arch Dis Child.735–730 :91 ;2006  

4 https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx 
 

5 http://www.rourkebabyrecord.ca/ 
 

6https://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/professionals/health/mchkas

framework.pdf 
 

https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
http://www.rourkebabyrecord.ca/
http://www.rourkebabyrecord.ca/
http://www.rourkebabyrecord.ca/
https://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/professionals/health/mchkasframework.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/professionals/health/mchkasframework.pdf
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מספר מודלים מוצלחים(, אולם בשלב זה  יתכנוהחלוקה המיטבית בין רופאים לאחיות )את 

 הביקורים, ללא תלות בנותן השירות.תוכן  לקבוע אתמטרת מסמך זה הינה 

לשים דגש על זמן לשוחח על כל הנושאים בפגישה פרונטלית ולכן יש  יש תמיד לא

 מקום להשלמה על ידי חומר קריאה.נושאים המעסיקים את ההורים ויש 

 ילד הבריאטיפול בתיאור כללי של ביקור רופא ל

, או נושאים דאגות מסוימותלהם ל אם יש ולשאשאלות מההורים ו זמיןהלרצוי  .1

 מעוניינים לדון/לשוחח הם עליהם 

 עיון ברשומה הרפואית של הילד  .2

 אבחנות \פרטים על הביקורים הקודמים .א

 אורך, משקל, היקף ראש –גדילה  .ב

התפתחות: עיון בהערכות ההתפתחות שאחות בצעה. במידה והיו  .ג

 הגילמטלות אותן התינוק "לא עבר"  ניתן לעדכן ולבצע לפי 

שאלות הנוגעות להתנהגות תואמת גיל, באיזו מידה ההורים  –התנהגות  .ד

 מתמודדים עם ההתנהגויות המאתגרות, ומתן הדרכה בהתאם לצורך.

 ילד.-( של קשר הורהההביקור מהווה הזדמנות לתצפית )אם כי קצר

או עיכוב במתן החיסונים, תוך  אי מתןחיסונים, כולל בירור הסיבות ל .ה

 הסבר ועידוד להשלמה.

קבלת פרטים על הרכב התזונה של התינוק/פעוט והרגלי  –תזונה  .ו

 הארוחות במשפחה.

 , ברזל(Dהמלצות תואמות גיל )דוגמא: ויטמין ברור הענות לביצוע  .3

 גילתואמי כוללת עם דגש על נושאים בדיקה גופנית  .4

(, מעקב או REASSURANCEרגעה )הכולל הסבר להורים על הממצאים  .5

הנורמה בגדילה טווך הסבר של המרחב של . חשוב לתת לצורךהפניה בהתאם 

 והתפתחות של ילדים. 

מותאמת לשאלות  ((ANTICIPATORY GUIDANCE הדרכה לעתיד .6

 ההורים והגיל

לקראת סוף הביקור, לשוב ליזום ולהזמין שאלות הורים, לתת תשובות  .7

 . מתאימות

והבנה של ההורים לגבי הפניות להערכת אחרים במידה מעקבלתור  שיש לודא  .8

   .שיש

 

 דגש עלמספר נושאים. את הספרות המצדיקה סביב הדגש בטיפול בילד הבריא היא 

 . 'נושאים אלו ניתן למצא בנספח א

 התמודדות המשפחה

 הוריםהדאגות 

 מניעת אלימות

 והפניה לטיפולדיכאון הורים איתור 
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  הורות

 מחלות שכיחותהתמודדות עם 

 

 התפתחות הילד

  התפתחות פיזית )גדילה(

 גיתולפסיכו רויהתפתחות נו

 סוציאלית-פסיכו התפתחות 

  עידוד התפתחות מיטבית

 התפתחות החושים 

 

 אורח חיים בריא

 תזונה

 בריאות השן

  מניעת מחלות מדבקות

 

 בטיחות

  מניעת תאונות בית

 בטיחות בדרכים 

 התמודדות עם מצבי חירום

 

חמישה עשר גילאים של הערכה. טיפול בילד הבריא אמור להתחיל עוד בטרם נבחרו 

ישנם שני ביקורים של האם ההרה אצל הרופא עוד לפני הלידה.  בהמלצות  7.התעברותה

להתפתחות המוח במהלך ההריון  הבינלאומית בתנאי סביבה אופטימליםההתעניינות  לאור 

הימים  1000ובשנתיים הראשונות של החיים, הביקורים במסמך זה מחולקים ל"

 10."ילדות המוקדמת"ו9 8 הראשונים"

ה ילאוכלוסימתיחסות בתום ההנחיות. ההנחיות כעת  א בטבלהסיכום ההמלצות מוב

(. קיימות UNIVERSAL SCREENING) שים סקר אונברסלירמצבים שדוללית ולהכ

בריאות מורכבים או משפחות אם  מצביוילדים עם  11כגון פגים מיוחד סיכון באוכלוסיות 

                                                           

7 Sarah Jane Schwarzenberg, Michael K. Georgieff, AAP Committee on 

Nutrtion. Advocacy for Improving Nutrition in the First 1000 Days to Support Childhood 

Development and Adult Health. PEDIATRICS 2018;141;e20173716 
 

8  https://blogs.unicef.org/blog/first-1000-days-singular-opportunity/ 
 

9 https://aifs.gov.au/cfca/2017/09/27/report-first-thousand-days-evidence-paper 
 בעזרת השם בעוד שנה יצאו ההנחיות של שאר ילדות והתבגרות 10
 

11 https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf 

https://blogs.unicef.org/blog/first-1000-days-singular-opportunity/
https://blogs.unicef.org/blog/first-1000-days-singular-opportunity/
https://blogs.unicef.org/blog/first-1000-days-singular-opportunity/
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( TARGETED SCREENING) צמוד יותרמעקב  יםהדורש יםציאליופסיכוסאתגרים 

 של ההנחיות.  זושלא מופיעים בגרסה 

אצל רופא בטיפת חלב וחלק יתקיימו רופא ל ם: מקובל שחלק מהביקוריהערות כלליות

, חלק ניכר מן המעקב הוא במסגרת 6אצל רופא קופה, כל עוד הם מתקיימים. עד גיל 

היא חשובה על מטפלים טיפת חלב ונעשה על ידי אחיות בריאות הציבור. תקשורת בין 

מערכת ממוחשבת להעברת מידע בין  ה שלבנייתהשלמת שיהיה רצף טיפולי. עד למנת 

ל מטפל לתת סיכום של הביקור להורים על מנת להעבירו למטפל גורמים, על כ

 ההדרכה המומלצת יכולה להתבצע בדרכים שונות או בשילוב ביניהן )לדוגמה:  הבא.

הפניה למקורות מידע , חומר כתובעזרת בעל פה, דרך אתרי אינטרנט או בהדרכה 

לבחון באופן מושכל את הצורך של אינטרנטיים אמינים, מתן חומר כתוב מודפס ועוד(. יש 

כל משפחה במידע ולבחור באופן פרטני את כמות המידע ודרך ההעברה המתאימות לכל 

  נושא ולכל משפחה.

 מידע שהם צריכים לכל נושא.היהיה שוני בין משפחות בכמות 

בנספח ב' מובאים הקישורים למקורות מידע מתאימים מתוך האתר "איך גדלת" של  

. קישורים לחוזרים, תדריכים ונהלים של משרד הבריאות מובאים בהערות עמותת גושן

 שוליים בגוף המסמך.

פריטים שלא האחריות לביצוע המעקב הינה משותפת להורים ולרופא המטפל כאחד. 

 בביקור הבא, אם עדיין רלוונטיים. םלהשליהושלמו בביקור קודם יש 

 

 הימים הראשונים 1000

טיפול טרום הריון על ידי רופא נשים או רופא משפחה המטפל בנשים  – טרום הריון

מיועד להביא את האשה להריון תוך מצב בריאות מיטבית ותוך מודעות לדרכים העומדים 

לרשותה ובן זוגה להיטיב את בריאותה ובריאות ילדה לעתיד. הנושאים הכלולים בביקור 

בירור מצב תזונתי ונקיטת אמצעים  נגד מחלות אחדות, יסוניזה כוללים השלמת מצב ח

גנטי במקרה ליעוץ לבדיקות סקר גנטיות מותאמות לבני הזוג, הפנייה לשפרם, הפניה 

לא מדובר בהכרח  )נספח ג'(.  ים ומיגורםיהצורך, הערכת סיכונים סביבתיים אפשר

מידע בביקור אחד, וניתן לפרוס עיניינים אלו על פני מספר ביקורים, תוך הפניה למקורות 

משפחתית -קידום תנאים אופטימליים ברמה ההורית ,13 12אינטרנטיים ומודפסים נוספים

                                                           

12 Johnson K, Posner SF, Biermann J, et al.; CDC/ATSDR Preconception Care Work 

Group. Select Panel on Preconception Care. Recommendations to improve 

preconception health and health care—United States. MMWR Recomm Rep. 

2006;55(RR-6):1–23. 

 
13 Farahi N, Zolotor A. Recommendations for Preconception Counseling and 

Care. Am Fam Physician. 2013;88:499-506. 
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עשויים לסייע במניעת תחלואה, הפרעות התפתחותיות הברמה המטבולית והתנהגותית  ,וכן

 ועומס משמעותי על בריאות הציבור.

 טרום לידה

בנוסף למעקב  )או רופא משפחה המטפל בילדים( מפגש עם רופא ילדיםמומלץ לבצע 

היא לסייע להורים זה מטרת ביקור  14 בשליש האחרון להריון.רפואת נשים במסגרת 

לקראת לידת התינוק , לאמוד קשיים צפויים, להעריך תמיכה חברתית ולענות על חששות 

עם אקונומי של המשפחה -ההורים. אי לכך, דגש ינתן לנושאים כמו מצבה הסוציו

מצבם הבריאותי של ההורים, תוך בירור סטטוס יידוע/הפנייה לסיוע במקרה הצורך וכן ל

חיסונים במידת הצורך. ישנה חשיבות להתחסנות האם נגד שעלת ההתחסנות והשלמת 

זו גם הזדמנות לדבר על תכנית  15.והתחסנות שני ההורים נגד שפעת בחודשי החורף

החיסונים לילדים, כולל התייחסות לחיסון וטיפול בילוד במהלך השהות בבית החולים, תוך 

 מתן מענה לשאלות או חששות של  ההורים בנידון. 

ובירור הבסיס לאי הנקה מתוכננת   16נוסף אליו תינתן התייחסות הוא ההכנה להנקה נושא

זאת, על מנת לראות אם מדובר בבחירה מודעת, או במידע מוטעה שניתן  אם קיים.

 להשפיע עליו.

( הסבר אודות  2 ,( בטיחות הבית והרכב1: נושאים חשובים נוספים לדיון בביקור זה

הטיפול בילוד במהלך האשפוז לאחרי הלידה, כולל מתן מידע על חיסונים, בדיקות סקר, 

 ( מרכיבים של הורות חיובית בסיסית.3 14,וכן עשרה צעדים להנקה מוצלחת

 

 ביומיים הראשונים לאחר לידה

נים, במהלך האשפוז בבית החולים, ניתנת בבית החולים הדרכה על ידי אנשי צוות שו

הנוגעת לטיפול הראשוני בתינוק, וכן בהיבטים הנוגעים לחזרה הביתה והתחלת טיפול 

 בקהילה.

 דגשים באנמנזיה

בקבוצת סיכון הדורשת נמצא אם התינוק על מנת לבחון לקיחת אנמנזה אישית ומשפחתית, 

 .מעקב מיוחד

 

 דגשים בבדיקה גופנית

 והיקף ראש המהווים בסיס למדידות המשך(מדדים )משקל לידה, משקל שחרור ואורך 

 עיניים: החזר אור אדום
                                                           

 
14 Yogman M, Lavin A, Cohen G. The Prenatal Visit. Pediatrics 2018;142:e20181218 

 

 15.https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/during/Pages/vaccine_pregnant.aspx 
 

16 https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_90_Hanaka.pdf 
 

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/during/Pages/vaccine_pregnant.aspx
https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_90_Hanaka.pdf
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 לב

 ריאות

 בטן

  מפשעות כולל דפקים פמוראליים

 אברי מין

 עור כולל פריחות וצבע

 מרפס

 בדיקת טונוס וקיומה של תנועתיות סימטרית

 אגןה מפרקי

  

 חיסונים

 B צהבת

  

 פעילויות מניעה אחרות

 K זריקת ויטמין

 אנטיביוטיות לעינייםטיפות 

 

 בדיקות סקר

 מטבוליסקר 

 סקר שמיעה

 

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 הדרכה בנושא בכי התינוק וההתמודדות איתה

 בקשת עזרה במידת הצורך

 סימנים הדורשים פניה לטיפול או הערכת רופא

 

 אורח חיים בריא

 עידוד הנקה

 התינוקשמירת חום גוף

 D17מתן תוסף ויטמין 

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 שינה בטוחה

  

 ימים 5 גיל ביקור

 

                                                           
17 https://www.health.gov.il/hozer/BZ_01072008.pdf 
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מטרת הביקור היא לדאוג למעבר תקין מהמערך האשפוזי )במרבית  המקרים( למערך 

הקהילתי, תוך הסתגלות של  המשפחה לתינוק החדש. ישנה חשיבות להערכת 

 ההאכלהוהתערבות במידת הצורך, וכן מעקב אחר  התפתחות צהבת.

  בביקור זה חשוב לעיין במכתב השחרור.

 דגשים באנמנזיה

חה כולל בריאות ההורים ובעיות בריאות והתפתחות של אחיםמהלך עם המשפהיכרות 

 וגורל הריונות קודמים. מחלות גנטיות במשפחה

 מהלך ההריון ולידה

 בדגש על שימור הנקה ת התינוקתזונ

 D וידוא קבלת ויטמין

 לדאוג להשלמת המנותיש ה שניתן דרך הפה ד. במי18בזריקה  Kוידוא קבלת ויטמין 

 .('ד)נספח 

 ותוצאותיומטבולי  וידוא עשיית בדיקת סקר

 ותוצאותיושמיעה  וידוא עשיית בדיקת סקר

 דגשים בבדיקה גופנית

 מראה כללי וצבע עור

 מורפיזם העלול להעיד על בעיות גנטיותסדי

 שקילה

 עיניים: החזר אור אדום

 לב

 ריאות

 בטן

  מפשעות כולל דפקים פמוראליים

 אברי מין

 עור

 מרפס

 טונוס, תנועתיות סימטריתבדיקת 

 (להליכה יש לבדוק בכל בדיקת רופא עד) –אגן המפרקי 

 הדרכה

 

 התמודדות המשפחה

 ואיתהדרכה בנושא בכי התינוק וההתמודדות 

 והתמודדות איתה תיאום ציפיות לגבי שינה בתינוקות

 במידת הצורךחברים בהתמודדות  \מהמשפחהבקשת עזרה 

 בתינוקותזיהוי סימני מחלה 

 

 התפתחות

 רנותישכיבה על הבטן בע

                                                           
18 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/VitaminK_2112016.pdf 
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 דיבור עם התינוק 

 

 אורח חיים בריא

 המשך ההנקה ותמיכה בהנקהחשיבות 

 כנית החיסוניםוהסבר/הדרכה בנושא ת

 Dמתן תוסף ויטמין  ,שמירת חום גוף התינוק

  לפני כל טיפול ומגע בתינוקשטיפת ידיים 

 מניעת חשיפה לעישון

 

 בטיחות

 הבית והרכבבטיחות 

 שינה בטוחה

  

 

 ביקור עד גיל שבועיים

מטרת הביקור בגיל זה הינה  בעיקר, מעבר למערך טיפת חלב ופתיחת תיק בטיפת חלב, 

ימים והכל  5משפחתית, לידתית ותזונתית. במידה והילד כבר נבדק בגיל  היזנהכולל אנמ

 התקדם כשורה, יתכן שלא יהיה צורך לעבור על כל הנושאים הרשומים מטה.

 

  

 דגשים באנמנזיה

 מהלך ההריון והלידה

 מהלך התזונה בדגש על שימור הנקה

 Dבדיקה שניתן ויטמין 

 התמודדות המשפחה ותמיכה בהורים

 של ההורים י ונפשירגשמצב 

  

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 ואיתהדרכה בנושא בכי התינוק וההתמודדות 

  תיאום ציפיות לגבי שינה בתינוקות

 במידת הצורךחברים בהתמודדות  \מהמשפחהבקשת עזרה 

 

 

 התפתחות

 על הבטן בעירנותשכיבה 

 חשיבות הדיבור לתינוק ושילובו בפעילויות המשפחה

 

 בריאאורח חיים 

 חשיבות המשך ההנקה ותמיכה בהנקה 

 Dמתן תוסף ויטמין ו שמירת חום גוף של התינוק

 הסבר/הדרכה בנושא תכנית החיסונים

 פני כל מגע עם הילדיפת ידיים טש
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 מניעת חשיפה לעישון

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 שינה בטוחה

 הפניית ההורים לקורס בסיסי בעזרה ראשונה

 
 

 חודשביקור גיל 

 דגשים באנמנזיה

 15מהלך התזונה בדגש על שימור הנקה

 D ויטמין

 המטבולי הסקר תוצאותתקינות וידוא 

 התמודדות המשפחה ותמיכה בהורים

 

 דגשים בבדיקה גופנית

 מדדים )משקל התינוק, אורך והיקף הראש(

  

 חיסונים

 B צהבת

  

 בדיקות סקר
19Edinburgh Depression Screening Test 

 

 הדרכה

 

 התמודדות המשפחה

 ואיתהדרכה בנושא בכי התינוק וההתמודדות 

 תיאום ציפיות לגבי שינה בתינוקות

 

 התפתחות

 על הבטן בעירנותשכיבה 

 (')נספח ה חשיבות הדיבור לתינוק ושילובו בפעילויות המשפחה

 

 אורח חיים בריא

 חשיבות המשך ההנקה ותמיכה בהנקה 

 Dמתן תוסף ויטמין 

 הסבר/הדרכה בנושא תכנית החיסונים

 יפת ידיים של כל מי שמטפל בילדטש

 מניעת חשיפה לעישון

                                                           
19 https://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdf 
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  לשמש מושכלת חשיפה

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 שינה בטוחה

 

 ביקור גיל חודשיים

בבדיקת  הרופא בטיפת חלב. יש צורךשון אצל בדרך כלל הביקור הרא מתקייםבגיל זה 

ללמוד על מהלך ההריון והלידה כולל בדיקת תוצאות  בכדי ותיק הילד שחרורהמכתב 

 לא ראה אותו רופא בבדיקה קודמת.עוד ובמידה מטבולי  הסקר

 

 דגשים באנמנזיה

 מהלך התזונה בדגש על שימור הנקה

 D ויטמין

 התמודדות המשפחה 

 ההוריםשל  נפשי ורגשימצב 

  

 הדגשים בבדיקה גופנית

 מראה כללי, גדילה

 מהקרנית )לשלול פזילה(עיניים: החזר אור אדום, החזר אור 

 יצירת קשר עין ומעקב

 לב

 ריאות

 בטן

  מפשעות, כולל דפקים פמוראליים

 עורו אברי מין

 מרפס

   החזקת הראש, החזרי הילוד

 בדיקת טונוס, ותנועתיות סימטרית

 אגן מפרקי 

  

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 ואיתהדרכה בנושא בכי התינוק וההתמודדות 

 תיאום ציפיות לגבי שינה בתינוקות

 

 התפתחות

 שכיבה על הבטן בעירנות

 חשיבות הדיבור לתינוק ושילובו בפעילויות המשפחה

 

  אורח חיים בריא

 חשיבות המשך ההנקה ותמיכה בהנקה לקראת חזרה לעבודה
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 Dמתן תוסף ויטמין 

 מניעת חשיפה לעישון

 לשמש מושכלתחשיפה 

 עם בקבוק חלב או כל שתיה ממותקתבמיטה מניעת השכבה 

 20מניעת חשיפה למסכים

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 כולל אצל מטפלת שינה בטוחה

 בטיחות במסגרת יום

 21הכנת המשפחה לשעת חירום

  

 חיסונים

DTaP-IPV-HIB 

PCV 13 

Rotavirus 

 חודשים 4ביקור גיל  

 

 דגשים באנמנזיה

 מהלך התזונה בדגש על שימור הנקה

 יום למסגרת מעברהתמודדות עם חזרה לעבודה של האם ו

 Dויטמין 

 עם גידול התינוק התמודדות המשפחה

 בריאות הילד ומשפחתו

 

 22התפתחותהת ודרגמ הערכת

 

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 לעבודה של האם במידה שישקשיים בחזרה 

 

 התפתחות

 שכיבה על הבטן בעירנות

 (')נספח ה לתינוק ושילובו בפעילויות המשפחה משחקחשיבות 

 

 

  אורח חיים בריא

 חזרה לעבודההבלעדית למרות הנקה  התמודדות עם שמירתחשיבות המשך ההנקה ו

 Dמתן תוסף ויטמין 

                                                           
20 https://www.ima.org.il/userfiles/image/Ne44_MediaExpoBabies.pdf 
21 http://www.oref.org.il/ 
22 http://www.health.gov.il/hozer/bz12_2016.pdf 
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 23התחלת לקיחת תוסף ברזל

 למוצקיםתזמון המעבר 

 מניעת חשיפה לעישון

 לשמש מושכלתחשיפה 

 עם בקבוק חלב או כל שתיה ממותקתבמיטה מניעת השכבה 

 24מניעת חשיפה למסכים

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 שינה בטוחה

 הכנת המשפחה לשעת חירום

 

 חיסונים

DTaP-IPV-HIB 

PCV 13 

Rotavirus 

 חודשים 6ביקור גיל 

 

 דגשים באנמנזיה

 למוצקיםמעבר 

 וברזל Dויטמין המשך מתן 

 בריאות הילד ומשפחתו

 

 התפתחותהת ומדרג הערכת

 

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 התמודדות עם קשיים במעבר למוצקים במידה שיש

 

 התפתחות

 שילובו בפעילויות המשפחה לתינוק, כמו גם סיפור סיפוריםת ספרים וחשיבות קריא

 תינוקעם ה  משחקחשיבות 

  

  חיים בריאאורח 

 Dמתן תוסף ויטמין 

 25תוסף ברזלהעלת מינון 

 מניעת חשיפה לעישון

 לשמש מושכלתחשיפה 

 עם בקבוק חלב או כל שתיה ממותקתבמיטה מניעת השכבה 

                                                           
23 https://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2012.pdf 
24 https://www.ima.org.il/userfiles/image/Ne44_MediaExpoBabies.pdf 
25 https://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2012.pdf 
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עם  הערכת רמת הסיכון לעששת, והפניית אלו המצויים בסיכון גובה לטיפול בג'ל פלואריד

 צמיחת השן הראשון

צחצוח במשחה  –צחצוח שיניים החל מהופעת השן הראשונה; בפעוטות בסיכון גבוה 

  המכילה פלואור

 26מניעת חשיפה למסכים

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 שינה בטוחה

 לשעת חירוםהכנת המשפחה 

 

 חיסונים

DTaP-IPV-HIB 

Rotavirus 

bOPV 

 

 

 חודש 9ביקור גיל 

 

 דגשים באנמנזיה

 במהלך היום התינוקהמסגרת בה נמצא 

 וברזל D ויטמין

 בטחת בטיחות התינוקאבית לההתאמת 

 בריאות הילד ומשפחתו

 

 דגשים בבדיקה גופנית

 

 מראה כללי, גדילה

 מהקרניתעיניים: החזר אור אדום, החזר אור 

 יצירת קשר עין בזמן משחק, תגובה לקריאת שמו

 לב

 ריאות

  אברי מין

 רגליים

 פישוק האגן

 החזר צנחן מטה, קדימה, והחזרי תמיכה בישיבה –החזרי הגנה 

 האם התנועתיות סימטריתבדיקה 

 טונוס, החזרים גידיים

 עור

 

 בדיקת מדרגות התפתחות

                                                           
26 https://www.ima.org.il/userfiles/image/Ne44_MediaExpoBabies.pdf 
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 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 תמודדות עימההוהחרדת נטישה 

 

 התפתחות

 חשיבות פיתוח המשחק לילד ומשחק משותף הורה/אחים עם הילד

 בדיקת התמודדות המשפחה עם שנת הלילה של הילד ומתן הדרכה במידת הצורך בשינוי

 

  אורח חיים בריא

  השתתפות התינוק בארוחות משפחתיות, מתן עצמאות באכילה בהתאם ליכולת הפיזית 

 מזוןהוגיוון 

 Dמתן תוסף ויטמין המשך 

 תוסף ברזלהמשך מתן 

 מניעת חשיפה לעישון

 מניעת השכבה עם בקבוק חלב או כל שתיה ממותקת

 שיניים בהתאם לגילהבריאות השן, הדרכה לניקיון הפה ו

 למסכיםמניעת חשיפה 

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 

 חודשים 12ביקור גיל 

 

 דגשים באנמנזיה

 בריאות הילד ומשפחתו

 שינויים במסגרת יום במידה שיש

 תוצאות ספירת דם

 

 בדיקת מדרגות התפתחות

 

 

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 והתמודדות עימהחרדת נטישה 

 ומתן הדרכה במידת הצורך בשינויבדיקת התמודדות המשפחה עם שנת הלילה של הילד 

 

 התפתחות

 חשיבות פיתוח המשחק לילד ומשחק משותף הורה/אחים עם הילד

 בדיקת התמודדות המשפחה עם שנת הלילה של הילד ומתן הדרכה במידת הצורך בשינוי

 

  אורח חיים בריא
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  השתתפות התינוק בארוחות משפחתיות, מתן עצמאות באכילה בהתאם ליכולת הפיזית 

 מזוןהוגיוון 

 חודשים 18גיל  דע תוסף ברזלהמשך מתן 

 מניעת חשיפה לעישון

 עם בקבוק חלב או כל שתיה ממותקת במיטהמניעת השכבה 

 שיניים בהתאם לגילהבריאות השן, הדרכה לניקיון הפה ו

 למסכיםמניעת חשיפה 

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 

 
 
 

 חיסונים

DTaP-IPV-HIB 

PCV 13 

MMRV 

 הפניות

 רופא שיניים לילדים

 

 חודשים 18ביקור 

 דגשים באנמנזיה

 המסגרת בה נמצא הפעוט

 אכילה מגוונת ועצמאית

 היגיינה והיקף שעות – שינה

 התפתחות, הליכה ותנועה במרחב

 לבטיחות הפעוטהתאמות הסביבה הביתית 

 

 דגשים בבדיקה גופנית

 מראה כללי, גדילה

 מהקרניתעיניים: החזר אור אדום, החזר אור 

 בשם היצירת קשר עין בזמן משחק, תגובה לקריא

 של בעיות נשימה עקב שקדים מוגדלים סימנים

 לב

 ריאות

 מבנה רגליים כולל שוקיים וכפות רגליים

 תבנית הליכה

הפעוט, תוך מתן תשומת לב לשפה בה הוא משתמש שיחה ומשחק עם יש ליזום 

 ולאינטראקציה החברתית שלו
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 מדרגות התפתחות הערכת

 

  בדיקות סינון

 ASD27)) שאלון לאיתור בעיות תקשורת

 

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 נטיית הפעוט להגיד "לא" וההתמודדות איתה

 הצבת גבולות

 

 התפתחות

 סיפורים לפעוט, כמו גם שילובו בפעילויות המשפחהחשיבות קריאת ספרים וסיפור 

 חשיבות פיתוח המשחק של הילד ועם הילד, ושימוש בחפצים נגישים מתוך הבית. 

 

  אורח חיים בריא

 מזוןההשתתפות התינוק בארוחות משפחתיות, וגיוון 

 מניעת חשיפה לעישון

 עם בקבוק חלב או כל שתיה ממותקתבמיטה מניעת השכבה 

 שיניים בהתאם לגילהבריאות השן, הדרכה לניקיון הפה ו

 מניעת חשיפה למסכים

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 

 
 

 חיסונים

Hepatitis A 

 הפניות

 רופא שיניים לילדים

 ילדות מוקדמת

 

 ביקור גיל שנתיים וחצי

 דגשים באנמנזיה

 ש' 3המקומית בגיל מסגרת הרשות מעבר לגן המסגרת בה נמצא הפעוט וכן על 

 השתלבות חברתית בגן וקבלת חוות דעת מצוות הגן
                                                           

27 Zwaigenbaum L et al. Early Screening of Autism Spectrum Disorder: Recommendations 

for Practice and Research. Pediatrics 2015;136 Supplement 1 
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 התפתחות השפה, אוצר המילים ובהירות הדיבור

 מחיתוליםגמילה 
 

 דגשים בבדיקה גופנית

 מראה כללי, גדילה 

 שתמשהוא משיחה ומשחק עם הפעוט תוך מתן תשומת לב לשפה בה  יש ליזום

 ולאינטראקציה החברתית שלו

 ומהקרנית חזר אור אדום ה –עיניים 

 לב

 ריאות

 בטן

 עור

 הליכה

 

 מדרגות התפתחות הערכת
 

 

 חיסונים

Hepatitis A 

 שפעת עונתית

 

 הפניות

 רופא שיניים לילדים

 הדרכה

 התמודדות המשפחה

 נטיית הפעוט להגיד "לא" וההתמודדות איתה

 הצבת גבולות

 

 התפתחות

 לפעוט, כמו גם שילובו בפעילויות המשפחהחשיבות קריאת ספרים וסיפור סיפורים 

 כולל עם ילדים אחרים בני גילוהמשחק של הילד  חשיבות פיתוח

 

 

  אורח חיים בריא

 אורח חיים בריא לכלל המשפחה

 מניעת חשיפה לעישון

 צחצוח שיניים וביקור אצל רופא השיניים לטיפול מונע

 28לפחות משעתיים ביום חשיפה למסכים הגבלת

                                                           
28 http://www.pediatrics.org.il/images/screens1115.pdf 
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 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 חבישת קסדה ברכיבה על אופניים

 

 ישלוש וחצ גיל ביקור

 באנמניזהדגשים ה

 בדיקת חוויית המעבר לגן 

 הדיבור מובנותהתפתחות השפה, אוצר המילים ו

 בדיקת קיומם של קשיים בגמילה
 

 הדגשים בבדיקה הגופנית

 מראה כללי, גדילה 

 משתמשהוא שיחה ומשחק עם הפעוט תוך מתן תשומת לב לשפה בה  יש ליזום

 ולאינטראקציה החברתית שלו 

 לב

 ריאות

 בטן

 עור

 באישור ההורים - אברי מין

 הליכה
 

 

 בדיקת מדרגות התפתחות
 

 בדיקות סינון

 במכון שמיעהבדיקת שמיעה 

 עינייםרופא אצל כגון  בדיקת ראיה אובייקטיבית
 

 הדרכה

 

 התמודדות המשפחה

 לבדוק אם יש קשיים בגמילהיש 

 

 התפתחות

 חשיבות קריאת ספרים וסיפור סיפורים לפעוט, כמו גם שילובו בפעילויות המשפחה

 כולל עם ילדים אחרים בני גילוהמשחק של הילד  חשיבות פיתוח

 

 

 אורח חיים בריא

 ארוחות משפחתיות מסודרות
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 חיים בריא לכלל המשפחהאורח 

 מניעת חשיפה לעישון

 צחצוח שיניים וביקור אצל רופא השיניים לטיפול מונע

 לפחות משעתיים ביום חשיפה למסכים הגבלת

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 חבישת קסדה ברכיבה על אופניים

 

 חיסונים

 שפעת עונתית

 הפניות

 רופא שיניים לילדים

 שנים 5ביקור גיל 

 באנמנזיהשים הדג

 השתלבות חברתית בגן וקבלת חוות דעת מצוות הגן
 

 הדגשים בבדיקה גופנית

 ניתן לבדוק את הילד בלבוש קל, בדיקה מלאה לפי שאלות ההורים

 מראה כללי, גדילה

משתמש ולאינטראקציה הוא לשפה בה  תוך מתן תשומתשיחה עם הילד, יש ליזום 

 החברתית שלו 

 , ובירור תוצאות בדיקת סקר ראיהמהקרניתעיניים: החזר אור 

 לב

 ריאות

 בטן

 עור

 הליכה
 

 הדרכה

 

 התמודדות המשפחה

 במידה שיש 'חששות לגבי מעבר לכיתה א

 פעילויות פנאי בתוך המשפחה, חוגים והגבלת זמן מסך!

 

 

 התפתחות

 חשיבות קריאת ספרים 

 משחק עם חבריםחשיבות 
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 בריאאורח חיים 

 ארוחות משפחתיות מסודרות

 

 מניעת חשיפה לעישון

 צחצוח שיניים וביקור אצל רופא השיניים לטיפול מונע

 לפחות משעתיים ביום חשיפה למסכים הגבלת

 

 בטיחות

 בטיחות הבית והרכב

 חבישת קסדה ברכיבה על אופניים
 


