
 : לוח מרכז'טבלה א נספח א':

 הדרכה הפניות 3חיסונים בדיקות סקר 2התפתחות 1הקף ראש 1גובה\אורך 1שקילה רופא גיל 

 4בדיקות סקר גנטיות     נ טרום הריון
5 

השלמות להורים 

 לפי הצורך

 'גנספח  

 וברזל 7יוד, 6לקיחת חומצה פולית

 9לאם  DaPT      נ 8טרום לידה

שפעת להורים 

 בעונה

 הכנה ללידה 

 14הכנה להנקה

 Otoacoustic ב ב ב ב ב ימים 1-2

Emission(OAE)10  

Red Reflex11 

DDH12 
 סקר ילודים13

Hepatitis B 

 14שפעת עונתית 

 למשפחה להגנה

 D15ויטמין התחלת לקיחת  

 K IM16ויטמין קבלת 

 17צהבת נ נ נ נ נ ימים 5

 שמיעהתוצאות סקר 

שפעת עונתית 

 למשפחה להגנה

 18הנקה 

  -  SIDS19מניעת

 שמירת התינוק מקירור 

 בטיחות הבית והרכב

שפעת עונתית   ט ט ט ט  עד שבועיים

 למשפחה להגנה

 20הנקה 

 SIDSמניעת 

 מערך טיפת חלב

 בטיחות הבית והרכב

 Edinburgh ט ט ט ט  חודש

Depression 

Screening Test21 

תוצאות סקר בדיקת 

 ילודים

Hepatitis B 

שפעת עונתית 

 למשפחה להגנה

 הנקה 

 SIDSמניעת 

  D טמיןיוההמשך לקיחת 

 בטיחות הבית והרכב

 Red/Corneal ט ט ט ט ט חודשיים

Reflex 

DDH 

DTaP-IPV-HIB 

PCV 13 

Rotavirus 

שפעת עונתית 

 למשפחה להגנה

 הנקה לקראת חזרה לעבודה 

 SIDSמניעת 

 הבית והרכבבטיחות 

 הכנת משפחה לשעת חירום

 DTaP-IPV-HIB  ט ט ט ט  חודשים 4

PCV 13 

Rotavirus 

 22שפעת עונתית

 למשפחה להגנה

 הנקה 

 SIDSמניעת 

  D טמיןויההמשך לקיחת 

 בטיחות הבית והרכב 

  23התחלת מתן ברזל

 



 הדרכה הפניות 3חיסונים בדיקות סקר 2התפתחות 1הקף ראש 1גובה\אורך 1שקילה רופא גיל 

 DTaP-IPV-HIB  ט ט ט ט  חודשים 6

Hepatitis B 

Rotavirus 

bOPV 

 עונתיתשפעת 

  20ת מינון ברזלאהעל 

 בריאות השן

 Red/Corneal ט ט ט ט ט חודשים 9

Reflex 

DDH 

 

   שפעת עונתית

 DaPT-IPV-HIB  ט ט ט ט  חודשים 12

PCV 13 

MMRV 

 שפעת עונתית

  רופא שיניים

 Red/ Corneal ט ט ט ט ט חודשים 18

Reflex 

 

bOPV 

Hepatitis A 

 שפעת עונתית

  

 Red/ Corneal ט ט ט ט ט שנים 2-2.5

Reflex 

Hepatitis A 

 שפעת עונתית

 בטיחות רופא שיניים

 גניםההכנה למעבר למערכת 

 25רופא עיניים שפעת עונתית Audiometry24 ט ט ט ט  שנים3.5-4

 רופא שיניים

 

 רופא עיניים שפעת עונתית BP5 ט ט ט ט ט שנים 5-6

 רופא שיניים

 בטיחות

 ספרהכנה למעבר למערכת בית 

 ב  נעשה בבית חולים             נ  נדרש                       חלב תבטיפמקרא: ט  נעשה 



: מיפוי חומרים להדרכת הורים של עמותת גושן'ספח בנ  

 

 link תיאור כותרת נושא

 חודשים ראשונים

 קוליק ואיך אפשר להקל על התינוק?מהו  קוליק )"גזים"(: כשהתינוק לא רגוע

heb/-https://gadalta.org.il/colic 

 

 חודש ראשון

 הימים הראשונים בחיי התינוק

למה לצפות ומהן הבעיות הנפוצות בשבוע 

 הראשון?

מראה, האכלה, שינה, התפתחות, התקשרות, 

עיניים, פריחה, ות רשהפמשקל,  בעיות נפוצות:

 צהבת

-first-newborns-https://gadalta.org.il/your

heb/-days 

 

 גדילה והתפתחות

 כיצד מתייחסים לעקומות הגדילה? עקומות גדילה של ילדים

-charts-growth-https://gadalta.org.il/child

heb/ 

 

 התפתחות

 התפתחות תינוקות: החודש הראשון

מה התינוק שלכם צפוי לעשות, איך לעזור ומתי 

 לגשת לרופא הילדים?

-newborn-month-1-https://gadalta.org.il/0

heb/-development 

 

 התפתחות

 1-2התפתחות תינוקות: חודשים 

מה התינוק שלכם צפוי לעשות, איך לעזור ומתי 

 לגשת לרופא הילדים?

-months-2-https://gadalta.org.il/1

heb/-development-newborn 

 

 התפתחות

 2-3התפתחות תינוקות: חודשים 

מה התינוק שלכם צפוי לעשות, איך לעזור ומתי 

 לגשת לרופא הילדים?

-months-3-https://gadalta.org.il/2

heb/-development-newborn 

 

 התפתחות

 חודשים 3-4התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-4-https://gadalta.org.il/3

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 4-5התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-5-https://gadalta.org.il/4

heb/-development 

 

https://gadalta.org.il/colic-heb/
https://gadalta.org.il/your-newborns-first-days-heb/
https://gadalta.org.il/your-newborns-first-days-heb/
https://gadalta.org.il/child-growth-charts-heb/
https://gadalta.org.il/child-growth-charts-heb/
https://gadalta.org.il/0-1-month-newborn-development-heb/
https://gadalta.org.il/0-1-month-newborn-development-heb/
https://gadalta.org.il/1-2-months-newborn-development-heb/
https://gadalta.org.il/1-2-months-newborn-development-heb/
https://gadalta.org.il/2-3-months-newborn-development-heb/
https://gadalta.org.il/2-3-months-newborn-development-heb/
https://gadalta.org.il/3-4-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/3-4-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/4-5-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/4-5-months-baby-development-heb/
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 התפתחות

 חודשים 5-6התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-6-https://gadalta.org.il/5

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 6-7התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-7-https://gadalta.org.il/6

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 7-8התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-8-tps://gadalta.org.il/7ht

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 8-9התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-9-https://gadalta.org.il/8

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 9-10התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-10-https://gadalta.org.il/9

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 10-11התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-11-https://gadalta.org.il/10

heb/-development 

 

 התפתחות

 חודשים 11-12התפתחות תינוקות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-baby-months-12-https://gadalta.org.il/11

heb/-development 

 

 ימים ראשונים

 צהבת בתינוקות רכים

מהם התסמינים, כיצד בודקים ומתי לפנות לרופא 

 הילדים?

-in-https://gadalta.org.il/jaundice

heb/-newborns 

 

 ימים ראשונים

 היגיינה וניקיון יומי לתינוקות

כיצד רוחצים את התינוק, גוזזים לו ציפורניים 

 ומטפלים בחבל הטבור?

-daily-and-https://gadalta.org.il/hygiene

heb/-babies-for-care 

 

https://gadalta.org.il/5-6-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/5-6-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/6-7-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/6-7-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/7-8-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/7-8-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/8-9-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/8-9-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/9-10-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/9-10-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/10-11-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/10-11-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/11-12-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/11-12-months-baby-development-heb/
https://gadalta.org.il/jaundice-in-newborns-heb/
https://gadalta.org.il/jaundice-in-newborns-heb/
https://gadalta.org.il/hygiene-and-daily-care-for-babies-heb/
https://gadalta.org.il/hygiene-and-daily-care-for-babies-heb/
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 ימים ראשונים

 טיפול בחבל הטבור

ומתי לפנות  האזורלמה לצפות, כיצד מנקים את 

 לרופא הילדים?

heb/-care-https://gadalta.org.il/umbilical 

 

 הנקה

 חלב אם

מהם היתרונות של חלב אם והנקה, מהי שגרת 

 הנקה טובה ועד מתי להניק

heb/-https://gadalta.org.il/breastmilk 

 

 הנקה

 איך להצמיד את התינוק לשד -הנקה

הנקה טובה מתחילה בהצמדת התינוק לשד בצורה 

 טובה. הנה המדריך המלא

-https://gadalta.org.il/breastfeeding

heb/-techniques-attachment 

 

 הנקה

 עודף חלב אם וגודש בשד

כיצד נוצרים עודף חלב אם וגודש, כיצד להקל 

 ומתי לפנות לקבלת עזרה

-of-https://gadalta.org.il/oversupply

heb/-engorgement-and-breastmilk 

 

 הנקה

 כיצד להגביר את ייצור החלב

אם את מרגישה שאין לך מספיק חלב, הנה דרכים 

 להגברת הייצור

-increase-to-https://gadalta.org.il/how

heb/-supply-milk 

 

 הנקה

 שאיבה ואחסון חלב אם

כיצד יש לאחסן את חלב האם השאוב בבטחה 

 לשימוש במועד מאוחר יותר?

-and-https://gadalta.org.il/expressing

heb/-breastmilk-storing 

 

 האכלה מבקבוק

תינוקות הניזונים מבקבוק: ציוד ותחליפי 

 חלב לתינוקות

מהו הציוד לו תזדקקו, איך מכינים וכיצד 

 בצורה בטוחה? מאכילים ומנקים

-feeding-https://gadalta.org.il/bottle

heb/-formula-and-equipment-babies 

 

 התפתחות

 שכיבה על הבטן

מדוע חשוב להשכיב תינוקות על הבטן, מתי ואיך 

 עושים את זה?

heb/-time-https://gadalta.org.il/tummy 

 

 בטיחות

 הנה כמה טיפים לשמירה על בית בטוח לילדכם להפוך את הבית לבטוח לילדים

-safe-home-https://gadalta.org.il/making

heb/-kids-for 

 

 שינה

 שינה

כך תוכלו לעזור לילדכם לפתח הרגלי שינה 

 בריאים וגישה חיובית כלפי שינה

heb/-sleep-https://gadalta.org.il/about 

 

 שינה

 היכן, כמה ומתי אמור התינוק שלכם לישון? שינה אצל תינוקות רכים

-newborn-https://gadalta.org.il/about

heb/-sleep 

https://gadalta.org.il/umbilical-care-heb/
https://gadalta.org.il/breastmilk-heb/
https://gadalta.org.il/breastfeeding-attachment-techniques-heb/
https://gadalta.org.il/breastfeeding-attachment-techniques-heb/
https://gadalta.org.il/oversupply-of-breastmilk-and-engorgement-heb/
https://gadalta.org.il/oversupply-of-breastmilk-and-engorgement-heb/
https://gadalta.org.il/how-to-increase-milk-supply-heb/
https://gadalta.org.il/how-to-increase-milk-supply-heb/
https://gadalta.org.il/expressing-and-storing-breastmilk-heb/
https://gadalta.org.il/expressing-and-storing-breastmilk-heb/
https://gadalta.org.il/bottle-feeding-babies-equipment-and-formula-heb/
https://gadalta.org.il/bottle-feeding-babies-equipment-and-formula-heb/
https://gadalta.org.il/tummy-time-heb/
https://gadalta.org.il/making-home-safe-for-kids-heb/
https://gadalta.org.il/making-home-safe-for-kids-heb/
https://gadalta.org.il/about-sleep-heb/
https://gadalta.org.il/about-newborn-sleep-heb/
https://gadalta.org.il/about-newborn-sleep-heb/
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 שינה

 מתכוננים לשינה עצמאית

תלמדו את תינוקכם לפתח דפוסי שינה בריאים כך 

 בחודשים הראשונים לחייו

-https://gadalta.org.il/towards

heb/-sleep-independent 

 

SIDS 

 טיפים לשינה בטוחה 11

כמה אמצעים פשוטים ויעילים להפחתת הסיכון 

 למוות פתאומי בלתי צפוי 

-11-sleeping-https://gadalta.org.il/safe

heb/-tips 

 

 שפה 

 המסע המופלא של התפתחות השפה

התפתחות השפה אצל ילדים היא דבר מופלא! 

 ד תוכלו לעזור לילדכם?כיצ

-amazing-https://gadalta.org.il/the

heb/-development-language-of-journey 

 

 שיניים

 מתי, איך, כמה ועל מה חשוב להקפיד? כיצד לטפל בשיני תינוקות

-for-care-https://gadalta.org.il/dental

heb/-babies 

 

 הרגלים בריאים

 טיפים 12הרגלים בריאים לחיים בריאים: 

כך תוכלו לבסס התנהגות, אכילה והרגלים 

 בריאים מרגע הלידה

-a-for-habits-https://gadalta.org.il/healthy

heb/-tips-12-life-healthy 

 

    

 שינה

 חודשים 2-12שנת תינוקות בגיל 

לכמה שינה זקוק התינוק, מהם דפוסי השינה שלו 

 ומה הקשר להתפתחות?

-good-https://gadalta.org.il/promoting

heb/-children-for-sleep 

 

 שינה

 שגרת השכבה ושינה חיובית

לא עוד מלחמות! כך תשתמשו בשגרה חיובית, או 

 טקס השכבה ושינה

-bedtime-https://gadalta.org.il/positive

heb/-routines 

 

 התפתחות

 חודשים 12-15התפתחות פעוטות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-months-15-https://gadalta.org.il/12

heb/-development-toddler 

 

 התפתחות

 חודשים 15-18התפתחות פעוטות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-months-18-https://gadalta.org.il/15

heb/-development-toddler 

https://gadalta.org.il/towards-independent-sleep-heb/
https://gadalta.org.il/towards-independent-sleep-heb/
https://gadalta.org.il/safe-sleeping-11-tips-heb/
https://gadalta.org.il/safe-sleeping-11-tips-heb/
https://gadalta.org.il/the-amazing-journey-of-language-development-heb/
https://gadalta.org.il/the-amazing-journey-of-language-development-heb/
https://gadalta.org.il/dental-care-for-babies-heb/
https://gadalta.org.il/dental-care-for-babies-heb/
https://gadalta.org.il/healthy-habits-for-a-healthy-life-12-tips-heb/
https://gadalta.org.il/healthy-habits-for-a-healthy-life-12-tips-heb/
https://gadalta.org.il/promoting-good-sleep-for-children-heb/
https://gadalta.org.il/promoting-good-sleep-for-children-heb/
https://gadalta.org.il/positive-bedtime-routines-heb/
https://gadalta.org.il/positive-bedtime-routines-heb/
https://gadalta.org.il/12-15-months-toddler-development-heb/
https://gadalta.org.il/12-15-months-toddler-development-heb/
https://gadalta.org.il/15-18-months-toddler-development-heb/
https://gadalta.org.il/15-18-months-toddler-development-heb/


 link תיאור כותרת נושא

 

 התפתחות

 חודשים 18-24התפתחות פעוטות בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-months-24-https://gadalta.org.il/18

heb/-development-toddler 

 

 שפה

 התפתחות השפה בגיל שנה עד שנתיים

צפויה לכם התפתחות שפתית מדהימה עם ילדכם! 

 למה תוכלו לצפות?

-https://gadalta.org.il/language

heb/-years-2-1-development 

 

 התפתחות

 שלוש-התפתחות פעוטות בגיל שנתיים

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-toddler-years-3-https://gadalta.org.il/2

heb/-development 

 

 שפה

 התפתחות השפה בגיל שנתיים עד שלוש

בשלב הזה ילדכם וודאי כבר מקשקש ברוב שעות 

 היום. למה תוכלו לצפות?

-https://gadalta.org.il/language

heb/-years-3-2-development 

 

 Dויטמין 

 Dמה צריך לדעת על ויטמין 

מה הקשר לשמש  , Dמדוע אנו זקוקים לויטמין

 ?מחסורבולמזון ומה הטיפול 

-you-what-d-https://gadalta.org.il/vitamin

heb/-know-to-need 

 

 התפתחות

 ארבע-התפתחות ילדי גן בגיל שלוש

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-years-4-https://gadalta.org.il/3

heb/-development-preschooler 

 

 התפתחות

 התפתחות השפה בגיל שלוש עד ארבע

למה לצפות מאוצר המילים, ניהול השיחות, 

 הסיפורים והמשחק?

-https://gadalta.org.il/language

heb/-years-4-3-development 

 

 התפתחות

 חמש-התפתחות ילדי גן בגיל ארבע

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-years-5-https://gadalta.org.il/4

heb/-development-preschooler 

 

 שפה

 התפתחות השפה בגיל ארבע עד חמש

למה לצפות מאוצר המילים, ניהול השיחות, 

 ההגייה וההבנה?

-https://gadalta.org.il/language

heb/-years-5-4-development 

https://gadalta.org.il/18-24-months-toddler-development-heb/
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https://gadalta.org.il/language-development-1-2-years-heb/
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https://gadalta.org.il/vitamin-d-what-you-need-to-know-heb/
https://gadalta.org.il/vitamin-d-what-you-need-to-know-heb/
https://gadalta.org.il/3-4-years-preschooler-development-heb/
https://gadalta.org.il/3-4-years-preschooler-development-heb/
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 link תיאור כותרת נושא

 

 התפתחות

 5-6התפתחות ילדים בגיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-child-years-6-https://gadalta.org.il/5

heb/-development 

 

 שפה

 5-6התפתחות השפה בגיל 

על אוצר מילים, סיפור סיפורים ושימוש 

 במשפטים. למה לצפות?

-https://gadalta.org.il/language

heb/-years-6-5-development 

 

 חודשים ראשונים

 דיכאון אחרי לידה אצל נשים

איך מזהים דיכאון אחרי לידה, מהן השפעותיו 

 ואיך מטפלים בו?

-https://gadalta.org.il/postnatal

heb/-women-and-pnd-depression 

 

 חודשים ראשונים

 דיכאון אחרי לידה: כיצד לטפל בבת הזוג

על תמיכה רגשית, מעשית, בעיות שעלולות לצוץ 

 וטיפול בעצמכם

-https://gadalta.org.il/postnatal

heb/-partner-your-for-caring-depression 

 

 

 שפה

 חודשים 3-18התפתחות השפה: גיל 

למה לצפות, כיצד אפשר לעזור ומתי לפנות 

 לקבלת עזרה?

-https://gadalta.org.il/language

heb/-months-18-3-development 

 

 

 ם עם לינקיםיסרטונים  רלוונטי

 מה לעשות כשהפעוט שלכם מסרב להיכנס או להישאר במיטה ולא רוצה ללכת לישון? -הסרבנות שינ

 כשתינוק מתעורר מספר פעמים רב במהלך הלילה -שינה אסוציאצייתאיך להתמודד עם קשיי שינה מסוג   -לילות ללא שינה

 ;חשיבות האב בהתפתחות הילד

 גמילה מחיתולים

 דיכאון אחרי לידה; 

https://gadalta.org.il/5-6-years-child-development-heb/
https://gadalta.org.il/5-6-years-child-development-heb/
https://gadalta.org.il/language-development-5-6-years-heb/
https://gadalta.org.il/language-development-5-6-years-heb/
https://gadalta.org.il/postnatal-depression-pnd-and-women-heb/
https://gadalta.org.il/postnatal-depression-pnd-and-women-heb/
https://gadalta.org.il/postnatal-depression-caring-for-your-partner-heb/
https://gadalta.org.il/postnatal-depression-caring-for-your-partner-heb/
https://gadalta.org.il/language-development-3-18-months-heb/
https://gadalta.org.il/language-development-3-18-months-heb/
https://www.youtube.com/watch?v=oIOd97qekUI&t=16s
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https://www.youtube.com/watch?v=d9z9HC87JH0
https://www.youtube.com/watch?v=9TGtkwlgi0Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hzGCF9jAJy0&t=2s


 קשר עם תינוק לאחר לידה; 

 ;טיפים להנקה מהנה; 

 ;קריאת סיפורים לילדים 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hX_BW4yBjno&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=_E8bQxZZwcM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MqUiMCImgvQ&t=1s


נושאים להתייחסות טרום הריון  ':נספח ג  

 

 אורח חיים

 המלצה לפעילות גופנית בעצימות בינונית •

 הימנעות מהיפרתרמיה )אמבטיות חמות( •

 בנוגע לתרופות ללא מרשם, תוספי תזונה, ותרופות טבעיות מסוגים שונים.יעוץ  •

 חברתית

 סקר אלימות במשפחה •

 מקום מגורים, תחבורה, מצב כלכלי משפחתי,  גורמי תמיכה( -סקר סוציאלי )לדוג' •

 תזונה

 ישוטיפול בעודף משקל או בתת תזונה במידה  •

  מתן חומצה פולית •

o 400  הנשים בגיל הפוריותמיקרוגרם ליום לכלל 

o 4 מ"ג ליום בנשים עם עבר מיילדותי של עובר עם פגם  מסוג  neural tube defect 

 צריכת יוד •

 הערכת סיכון לחסרים תזונתיים  •

o טבעונות 

o Pica 

o אי סבילות לחלב/רגישות חלבון חלב פרה 

o גורמי סיכון למחסור בברזל/סידן 

 הימנעות מצריכה מוגברת של: •

o  ויטמיןA  מינון יומי מקסימלי(3,000 IU) 

o  ויטמיןD  מינון יומי מקסימלי(400 IU) 



o  כוסות שתייה מוגזת עם קפאין ליום( 6כוסות קפה ליום, או  2קפאין )עד 

 סקר מחלות זיהומית

 Bבדיקות דם למחלות מין וצהבת  •

 לעבור על הפנקס חיסונים •

 1CMVלא מומלץ בדיקות סקר של  •

 חיסונים

 במידת הצורך – Bאדמת, אבעבועות, צהבת  •

 הריון עתידי בתקופת החורףל - חיסון לשפעת •

 ךצורהשלמת חיסונים לפי  •

 בבדיקות סקר גנטיות

 חשיפה סביבתית

 הפסקת עישון •

 מסוכנים  ומריםחמקצועיות לחשיפות  •

 הימנעות ממדללי צבע, סולבנטים, וקוטלי חרקים -כימיקלים ביתיים •

 חשיפה לקרינה בתחילת ההריון  •

 הערכה רפואית

 יש להעריך אם קיימת בעיה בריאותית לא מאובחנת או לא מאוזנת )סוכרת, מחלות בלוטת התריס, מחלות שיניים וחניכיים, מחלות לב, אסטמה( •

 HbA1c -של רמות סוכר ו אופטימאליהגעה לאיזון  -סוכרת •

 אפשר וית. יש לשקול חלופות תרופתיות במידת יש לשקול העלאת מינון חומצה פול -אפילפסיה •

 angiotensin II receptor antagonists -ו ACEהימנעות מתרופות נוגדות  -דםץ חליתר  •

• DVT- מעבר תרופתי מקומדין להפרין -פקקת ורידים 

                                                           
1 https://www.health.gov.il/hozer/mk25_2011.pdf 



 )רואקוטן( Aהפסקת טיפול תרופתי בנגזרת של ויטמין  -אקנה •

 יש לדון במצב נוכחי, ולשקול תועלת/סיכון בהמשך/הפסקת טיפול תרופתי קבוע -אימהיים אחריםכאון ומצבים נפשיים יחרדה/ד •

 בחינת אפשרויות מניעה וכן התייחסות להיבטים רגשיים ולצורך תמיכה נפשית מתאימה. - הערכת סיכונים בהריונות קודמים •

o ניתוח קיסרי 

o לידה מוקדמת 

o יל"ד ורעלת הריון 

o סכרת 

o חוסר התאמה בקבוצות Rh 

o ( דימום לאחר הלידהpost partum hemorrhage ) 

o ( קרישיות יתרDVT-  פקקת ורידים אוPE  )תסחיף ריאתי 

 ביקורת רופא שיניים לשמירה על בריאות השן של ההורים

 

  



 

 : נושאים הנכללים בהנחיות 'נספח ד

 ההמלצות הקיימות בספרות אומצו להנחיות בארץ.להלן ספרות התומכת בחשיבות הנושאים הנכללים בהנחיות. יתכן כי לא כל 

 התמודדות המשפחה

. לכן, בתחילת כל ביקור ובסופו יש לשאול את ההורים האם ישנם נושאים שעליהם היו רוצים 2הנושא החשוב ביותר בכל ביקור הינו מה שחשוב להורים – דאגות ההורים

 לשוחח או שאלות שהיו רוצים לשאול.

אי לכך, חשוב לתמוך במשפחות, על מנת למנוע השלכות שליליות אלה, ולהפנות מקרים  4לאלימות כלפי ילדים והזנחת ילדים יש מחיר פסיכולוגי ובריאותי. - 3מניעת אלימות

תרה ובמידה והיא קיימת לעודד את הנפגע חשודים לשירותים המטפלים )עו"ס לחוק הנוער ושירותי רווחה(. גם אלימות כלפי בן זוג גובה מחיר בבריאות הילדים, ולכן חשוב לא

 .5לקבל עזרה וטיפול

                                                           
2 Schuster MA1, Duan N, Regalado M, Klein DJ. Anticipatory guidance: what information do parents receive? What information do they want? 

Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154:1191-8. 

 
3 Flaherty EG, STirling, The Committee on Child Abuse and Neglect.The Pediatrician's Role in Child Maltreatment Prevention. Pediatrics 126;2010 

(Reaffirmed 2014) 

 
4 Shonkoff JP, Garner AS; Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health; Committee on Early Childhood, Adoption, and 

Dependent Care; Section on Developmental and Behavioral Pediatrics. The lifelong effects of early childhood adversity and toxic 

stress. Pediatrics. 2012;129 
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Prevention. Intimate Partner Violence: The Role of the Pediatrician. Pediatrics 2010; 125  (Reaffirmed 2014) 
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  6איתור דיכאון הורים והפניה לטיפול

 7כולל תפקידים משלימים של שני ההורים –הורות 

 9 8התמודדות עם מחלות שכיחות

 התפתחות הילד

                                                           

6 Kerker BD et al. Identifying Maternal Depression in Pediatric Primary Care: Changes over a Decade. J Dev Behav Pediatr. 2016;37: 113–120. 

 
7Yogman M, Garfield CF, COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH. Fathers’ Roles in the Care 

and Development of Their Children: The Role of Pediatricians. Pediatrics 2016; 138 (1) e20161128 

 
8 https://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_38_lowerfever.pdf 

 
 Israeli Journal of Pediatrics  67;2009 סיכום ביניים   -תכשירים לשיעול ונזלת המיועדים לילדים קוזנצוב נ וכו. 9
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. מטרת תהליך המעקב היא גילוי 11WHOבילדות מוקדמת מבוסס על עקומות של המעקב גדילה  10מעקב גדילה הינו חלק אוניברסלי ברפואת ילדים. –התפתחות פיזית )גדילה( 

 14 13והשמנת יתר. 12סימנים ראשונים של מחלות בילדים ואיתור תת תזונה

התפתחותי במכון להתפתחות הילד בטיפת חלב; התייחסות לדאגות ההורים ומעקב נעשה שמעקב על התפתחות הילד בניתור התפתחות, כפי  -  16 15נוירולוגית-התפתחות פסיכו

 17לילדים בסיכון, עשויים לאתר בעיות מוקדם דיו ובשלב שההתערבות עדיין יכולה לשנות את המהלך.

                                                           
10 de Onis M, Wijnhoven TM, Onyango AW. Worldwide practices in child growth monitoring.  J Pediatr. 2004;144:461-5. 
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16 McQuiston S, Kloczko N. Speech and Language Development: Monitoring Process and Problems Pediatrics in Review 2011; 32  
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כים משפרים את התפתחות הילד, ולכן חשוב להדריך הורים על חשיבות מהל  19ומשחק עימם  18קיימת עדות מדעית לכך שקריאת ספרים לילדים –עידוד התפתחות מיטבית 

 אלה.

 הינה חשובה למניעת עיוורון. AMBLYOPIAיומי וללמידה. מעקב על התפתחות הראיה וגורמי סיכון ל -ראיה הינה חשובה מאד לתפקוד היום - 20ראיה

עיות שמיעה, אך בעיות יכולות תורמות לאיתור מוקדם של ב 21יומית. בדיקות סקר שמיעה לילוד-שמיעה תקינה חשובה להתפתחות השפה, ללמידה ולהתמודדות היום –שמיעה 

מהילדים עם ירידה בשמיעה אין ממצאים בתשאול ולכן  50%ערך כבללהתפתח גם בגילאים מבוגרים יותר. לפיכך, המשך מעקב והתייחסות לדאגות ההורים הינם חשובים מאד. 

 22 שנים. לילדים הנמצאים בקבוצות סיכון אפילו קודם. 4בגיל  אובייקטיביתה קבדי צתמומל

 אורח חיים בריא

                                                           
18 Mendelsohn AL, Klass P. Early Language Exposure and Middle School Language and IQ: Implications for Primary Prevention. Pediatrics 2018;142  

 
19 Yogman M et al.The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children. Pediatrics;2018:142 

 
20 Loh AR, Chiang MF. Pediatric Vision Screening. Pediatrics in Review 2018; 39  
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עידוד הנקה ותמיכה בשימורה תורמות רבות לבריאות הילד ואמו. הקניית הרגלי אכילה  24עולה ההבנה בגין חשיבות התזונה עבור התפתחותו המיטבית של התינוק.  – 23תזונה

 העלולים לפגוע בבריאות הילד ובהתפתחותו.  26ויוד D25בריאים עשויה למנוע השמנה וחסרים תזונתיים כגון חוסר ברזל, ויטמין 

מניעת עששת, המחלה המדבקת השכיחה ביותר בילדות, מתחילה עוד לפני הלידה בטיפול בשיניים לשיניים וחניכיים בריאים יש תפקיד חשוב בבריאות הילד.  - 27בריאות השן

להפחתת שכיחות מחלת של ההורים ושל הדמויות המטפלות בילד. הדרכה למניעת שתיית משקאות מתוקים החל מינקות וצחצוח שיניים מהשנה הראשונה עשויה לתרום רבות 

 העששת בישראל.

רים דאגה להתחסנות הורים וילדים לפי תדריך החיסונים, יכולה למנוע את רוב התחלואה במחלות המדבקות שיש נגדן חיסון. רופאים המתקשים עם הו –קות מניעת מחלות מדב

 הדרכת הורים לא להביא ילדים חולים לגן.גםחשוב  28עזר באתר מידעת.יהמהססים לחסן את ילדיהם יכולים לה

 בטיחות

 29( גורמות לחלק ניכר של תמותה בילדים. הדרכה לבטיחות יכולה להפחית מגיפה זו.UNINTENTIONAL INJURYחבלות ללא כוונה תחילה ) –מניעת תאונות בית 
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מוות מיותרים  באופן נכון ברכב עשויות למנוע מקרי 31. הקפדה על כללי נהיגה בטוחה וחגירת הילדים30תאונות דרכים גורמות לשיעורי תמותה גבוהים בארץ –בטיחות בדרכים 

 אלה.

פוליטי של -בגלל המיקום הגיאוגרפי והגיאו 33מכיוון שלא כל מצב הוא בר מניעה, יש לעודד משפחות לקחת קורסים לעזרה ראשונה בילדים. – 32התמודדות עם מצבי חירום

 עם המשפחה כיצד לפעול במצבי חירום מעין אלה.יתרגלו ומדינת ישראל, חשוב שהורים יהיו מודעים להנחיות פיקוד העורף בדבר "צבע אדום" ורעידות אדמה 
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 לתינוקות K ויטמין מתן השלמת ':נספח ה

 
 - מתן .הלידה לזמן הניתן ככל סמוך ,יילוד לכל כשיגרה שרירית תוך בזריקה K ויטמין מתן על מורה 99/44 ל"מנכ חוזר

 זו תופעה .K ויטמין של ממחסור כתוצאה ביילוד דימום למניעת יעיל כאמצעי הוכח הלידה לאחר השריר לתוך K ויטמין

 .אם מחלב הניזונים בתינוקות יותר שכיח מאוחר דימום .שבועות 21 גיל עד לקרות יכולה

 אירועים הישנות למנוע מנת על המלצותינו לחדד מבקשים אנו K ויטמין קיבל שלא בתינוק דימום של הטרגי האירוע לאור

 .זה מסוג

 בזריקה הינה דימומים למניעת המועדפת הדרך ,הלידה לאחר K ויטמין מנת יקבל תינוק כל כי ממליץ הבריאות משרד .א

 .השריר לתוך

 K ויטמין קיבל אכן התינוק כי לוודא יש חלב בטיפת הראשון בביקור .ב

 .החולים בקופת נוספות מנות ולקבל לפנות ההורים על הפה דרך K ויטמין שקיבלו תינוקות עבור .ג

 K - ויטמין מנות מתן על המליצה לפדיאטריה הלאומית המועצה מטעם שפעלה מומחים ועדת הפה דרך מתן לגבי

 :כלהלן

 דרך תרופות או מזון לקבל יכול התינוק כאשר מיד ,מיליגרם 1 במינון מהלידה שעות 6 תוך תינתן ראשונה מנה 2.

 .הפה

 .דומה במינון ימים 9-5 בגיל תינתן שניה מנה 1.

 – .ג"מ 1 מינון ובאותו שבועות 9-6 בגיל הוויטמין של שלישית פומית מנה יקבלו אם חלב היונקים תינוקות 9.

 שעה תוך התרופה את הקיא או ופלט במקרה או ,הפה דרך המנות אחת את לקבל יכול אינו התינוק בו מצב בכל 9.

 את לתת יש הפה דרך המתן על לחזור ניתן לא אם .נוספת פעם הוויטמין את לו ולתת לחזור יש ,הוויטמין ממתן

 .שרירית תוך בזריקה הוויטמין

 תינוק לכל K ויטמין מתן להשלים יש .הלידה לאחר K ויטמין קיבל שלא תינוק כל לטיפול חולים לקופת להפנות יש .ד

 .שבועות 21 גיל עד קיבלו שטרם

 

 



 הנחיות למשחק עם ילדים ':נספח ו

 

 רקע

והיא מתרחשת בעיקר באמצעות משחק. ככל שילדים . פעילות ותנועה תורמות להתפתחות תקינה של תינוקות, פעוטות וילדים צעירים ילדים אוהבים לשחק והם פעילים מטבעם

יצירתית, הזדמנות לחקור  מתפתחים וגדלים, מרחב התנועה והתמרון שלהם גדל. תפקיד ההורים והמטפלים להפוך את המרחב לסביבה שמעודדת פעילות, תנועה חופשית, חשיבה

מה שיותר זמן למשחק ותנועה חופשיים במהלך חיי יומיום, בלי התערבות. וניתן לעשות זאת בבית, ולגלות, פתרון בעיות ומשחק חברתי מהנה ו"כייפי". יש לאפשר לילדים כ

,לחזק ולעודד אותם  במסגרת חינוכית ובחוץ. עם זאת, מומלץ לשלב גם משחק מובנה. חשוב לספק הזדמנויות רבות לתרגל את המיומנויות החדשות שהם רוכשים כל יום

דלים לחיקוי גם הוא חיוני. הגברת מעורבות הורים ומטפלים אחרים בפעילות ומשחק תורמת לתחושה של הנאה משתפת ומשותפת, מעלה את תפקיד המבוגרים כמו בהתאם.

 הסיכוי של הכנסת פעילות לשגרה.

 

 יתרונות פעילות לגיל הצעיר

 משפיעה על כל תחומי ההתפתחות •

 מפתחת יכולת למידה, יכולת ריכוז, יצירתיות והתנסויות חדשות  •

 מפתחת מיומנויות מוטוריות  •

 תורמת לבניית עצמות ושרירים חזקים  •

 משפרת ומחזקת מיומנויות שיווי משקל וקואורדינציה  •

 מקדמת מיומנויות חברתיות ותקשורתיות  •

 מעודדת אינטראקציות עם אחרים •

 ת והנאהמסוגלו משרה תחושה של אושר, •

 מעודדת עצמאות  •

 מעודדות התמודדות עם מכשולים ואתגרים  •

 נפילות למען ההצלחות מסייעת לחוות •

 שומרת על גוף בריא  •



 מטמיעה הרגלים בריאים   •

 

 המלצות להורים

 עידוד פעילות ותנועה

  :תינוקות ופעוטות עד שלב ההליכה

 עודדו משחק פעיל מספר פעמים ביום

ות בהן התינוק ער, ועם עליית בחרו במשחקים על הרצפה, המעודדים את התינוקות/פעוטות למשוך ולדחוף, להושיט ידיים ולנוע במרחב . התחילו עם "זמן בטן" ו"זמן גב" בשע

 הגיל, זחילה, ישיבה והתרוממות וקימה במרחב. אפשרו אינטראקציות היוצרות תקשורת והגיבו לתינוקות. 

 השתמש בהליכונים לתינוקות הגורמים לתלות, עלולים לעכב הליכה עצמאית והתפתחות מוטורית, ומהווים אביזר לא בטיחותי. לא מומלץ ל

 : מגיל שנה ועד גיל חמש

 חינוכית.דקות בכל יום הנצברות לאורך כל שעות היום, כולל זמן שהתינוק/ילד נמצא במסגרת  180עודדו פעילות ותנועה במשך לפחות 

 יומית של המשפחה-היום הבשגרשלבו פעילות  •

 כל פעילות חשובה ותורמת להתפתחות תקינה •

  וכו'כדורים, צעצועים שמתגלגלים ושאפשר למשוך ולדחוף, להושיט אליהם יד  גם בפנים וגם בחוץ, למשל –ספקו ציוד מתאים המעודד פעילות  •

 שמשו מודל חיקוי לילדים •

 בצעו פעילות במרחבים המתאימים לגיל הילד עם דגש על הנאה, חקר וגילוי, התנסות ובטיחות •

 ותר משעה ברציפות, למעט בזמן שינה או נסיעה ברכבבמשך י קל/כיסא/לול-ריסון בעגלה או השארת תינוק בסל הימנעו ממצב של חוסר תנועה, למשל, •

  הגבלת צפייה ושימוש במסכים

 אלקטרונית  למדיה מהיחשפות תורם להתפתחות המוח יותר הילדים. הוא עם הרבו  במשחק



 הימנעו מחשיפה של ילדים הצעירים עד גיל שנתיים למדיה אלקטרונית •

 עמם ותווכו את התכנים  יחד צפו לגיל, מותאמים בתכני שצפייה בחרו אלקטרונית, למדיה חשיפה םכלילדי לאפשר בוחרים ואתם במידה •

 הילדים  של השינה בחדר מחשב או טלוויזיה מערכת מהתקנת הימנעו •

 שחקהגבילו את השימוש באפליקציות מבוססות מכשירים אלקטרוניים, לרבות טלפונים ניידים ומחשבי לוח )טאבלטים(, לעד שעה ביום תוך תיווך במ •

 הימנעו מחשיפת ילדים למדיית רקע הפועלת שעות ארוכות ביום  

 

 

גיל ושלב 

 התפתחותי

 המלצות לפעילויות ולמשחקים 

 חיוכיםליו עדברו עם תינוקכם והרעיפו  • חודשים 4 -לידה 

 שירו שירים ונדנדו/נענעו אותו •

 עשו עיסוי לתינוקות •

 השכיבו ל"זמן בטן" •

 חשפו למרקמים שונים •

 הכתפיים הראש, שליטת את לפתח תעודדו אותו  ובכך ומראה צעצועים לפניו הבטן הניחובשכבו על  •

 והגוף

 לפניו עם צעצועים שמאל לסירוגין, צד ועל ימין צד על את התינוק השכיבו •

 יגיע ,הזמן בבוא .ערני כשהוא הגב על בשכיבה לגופו תלו מעליו משחקים )כגון אוניברסיטה( שיגיעו •

 אליהם ורגליו ידיו עם

 תנו לתינוק הזדמנות לבעוט בלי ריסון או חגירה  •

 צאו לפארק •

 

 שליטת ראש

 חודשים 6-4
 הגיבו ל"דיבורים" של התינוק  •

 שירי ילדים ושירי הפעלה ומגע עדין  -שירו עם התינוק  •

 אפשרו זמן משחק עצמאי על הרצפה/ שטיח •

 ולהגיע לצעצועים זחילה לעודד במטרה סביבוצעצועים  עם ובטוח פתוח במשטח התינוק את הניחו •

 הושיבו את התינוק על ברכי מבוגר/ בכיסא תינוק/ על הרצפה בתמיכת כרית •



גיל ושלב 

 התפתחותי

 המלצות לפעילויות ולמשחקים 

 צאו לפארק •

 זחילה

 חודשים 9-6
 שחקו משחקי "קוקו", משחקי ידיים ואצבעות •

 עודדו אות להושיט ידיים למשחקים •

 סדרו מרחב בטוח על הרצפה •

 למשחקים במרחקים שוניםעודדו זחילה והגעה  •

 צאו לפארק •

 זחילה וישיבה

 חודשים 12-9
 הקצו מרחב בטוח לזחילה בבית ומחוצה לו כדי לאפשר חקירה של הסביבה בבטחה •

אפשרו תנועה במרחב בטוח תוך כדי התנסות במרחקים, גבהים ועומקים שונים כגון זחילה מתחת   •

 לשולחן וכו'

דחיפה ומשיכה של חפצים או משחקים בגדלים שונים כגון אפשרו הכנסת והוצאת חפצים ממכלים,  •

 עגלה או כיסא

 תמכו בו על ידי הושטת ידיים כדי לעודד הליכה •

 המשחק בשטחי קרטון וקופסאות חפצים, כריות פיזור י"ע מגוונת ניידות עודדו •

 הרצפה על היושב המבוגר גוף על אפשרו לו לטפס •

 רהיטים בעזרתאו  עצמו בכוחות לעמידה קימה תרגלו •

 הניחו חפצים בגובה )על ספה, על קופסאות גדולות וכו'( כדי לעודד קימה •

 מתחיל ללכת

 חודשים 18-12
 הקצו מרחב בטוח ופתוח להליכה בבית ובחוץ  •

  בטבע רגלי לטיול ילדיכם עם צאו •

 ועוד  בימבות: כגון לגילו במשחקים עם גלגלים המתאימים אפשרו לו להתנסות •

 השונים במתקנים השימוש את וגוונו שועיםשע בגני בקרו •

 פעוט עצמאי

 חודשים 24-18
  במתקנים השימוש את או בפארק וגוונו שעשועים בגני בקרו •

 משחק מחבואים, משחקי דחיפה ומשיכה, משחקי כדור, בובות, מכוניות משחק, אוכל מדומה וכו' •

 רקדו לקצב מוזיקה •

 אופן קטן או בימבה-תלתעל ה \של הילדאפשרו רכיבה   •

 ספקו מרחב לרוץ ולטפס  •



גיל ושלב 

 התפתחותי

 המלצות לפעילויות ולמשחקים 

חמש  –שנתיים 

 שנים
 עודדו ריצה וטיפוס  •

 ובלונים היכולים להוסיף להנאתה  חישוקים צעיפים, או צבעוניים תנו לשחק עם סרטים •

סבון  בועות ,שונים ומחומרים שונים חפצים בגדלים בכדורים שימוש תוך וחבטה זריקה תפיסה, שחקו •

 ועוד

 במשפך השקיה, שתילה לצמחים, בורות חפירת הגינה ביניהן תנו לילד לעזור להורה/מבוגר בעבודות •

 עציצים.  גינת ליצור ניתן במגבלות מקום קטנה. גינה לשתול או מים בפחיות או

  ומגלשות טיפוס, נדנדות – המשחקים בגני חוויות גוונו •

 ,קרטון קופסות - מהבית פריטים באמצעות מכשולים בנו מסלול •

 מעל, דרך וסביב ,תמתח זאת כדי לאפשר לו לחקור – ושולחנות כיסאות פחים,

 הר או חבל,  באמצעות דמיוני נהר ליצור ניתן – קפיצה משחקי עודדו •

 יהמעל יקפצו הילדיםכש כרית באמצעות דמיוני

 חופשי מחבואים ומשחק כדור, תופסת,– חברים עם משחק עודדו  •

  חיות של תנועה וחיקוי מחמד חיות עם עודדו משחק •

 

 

 

 עצות למשחק בטיחותי 

גרי בטחון לארונות סביבה: הפכו את ביתכם לסביבה בטיחותית עבור התינוק כך שיוכל לנוע ולחקור בבטחה. שימו אביזרים מסוכנים הרחק מחוץ להישג ידם וחברו ס •

 המטבח והשירותים.

 חלקים קטנים, רופפים, חלודים או חדים.חפצים: בחרו דברי משחק שאין להם  •

 מים: תמיד הישארו עם ילדיכם כשהם משחקים עם מים/ במים.  •

 התנסות: עודדו את ילדיכם לנסות דברים חדשים אך אל תכריחו אותם. •

 עצות נוספות נמצאות באתר ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים. •
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