
הרחם

הנשיא במנשא עונה לכל 
של  הבסיסיים הצרכים 

של האם ושל  , היילוד
 המשפחה

 

 אולגה קרסנשטיין
נשיאת תינוקותבמדריכת הכנה ללידה ויועצת , דולה  

0547475610  

doula@close-to-heart.com 



 צרכים  פיזיים ונפשיים הטבעיים של היילוד האנושי•

 האם  צרכי •

 המשפחהצרכי •

 נפשית  ומוחית של היילודהתפתחותו •

 היילוד הגופנית של התפתחותו •
 עמוד השדרה–

 מפרק הירך–

 סוגי המנשאים•

 לנשיא הנכונהחוקים כלליים •

 תנוחות נכונות•

   



 סוגי גורים 3

•Altricial young 

 לדאוג לעצמוגור שנולד חסר אונים ולא יכול –

•Nidifugous young 

 אחרי ההורהיכול לרוץ , גור שנולד כמו בוגר–

•Clining young 

 גור ניצמד–

 פג פיזיולוגי•

 גוף ההורהמבשיל אל •

 לאם להיצמד  טובים ורגל יד  רפלקסים•

  חלקית מפותחים החישה אברי•

 יציב לא הטמפרטורה וויסות•

 



 כלגור ניצמדהתייחסות ליילוד האנושי •

 :של התינוקצרכים •

 של תהליכים פיזיולוגייםוויסות –

 חום גוף•

 נשימה•

 שינה•

 הנקה תכופה–

 בטחון והגנה–

 .ונפשית פיזית ,האם עם קשר–

 

 ,לאםקירבה זה האלו ומה שמספק צרכים 

 .הידייםעל להיות אפשרות 



 לידהמניעת דיכאון אחרי •
 הורמונים אחרי לידה–

 לאבל  ניכנס הגוף  בקרבה לא התינוק עם  •

 אוקסיטוצין חוסר - בקרבה לא התינוק עם•
 גודש - חלב שחרור בעיות -

 

לנוע בחופשיות מבלי לעזוב את יכולת –
 התינוק וללא צורך באזרה

עצמי יותר ביטחון  –התינוק בוכה פחות –
 לאם

שמוש במנשא מונע בדידוד והסתגרות  –
 בבית

 

 שמירה על רצפת האגן והיציבה•

 

 



 

חלק  נולד להיות תינוק •

 ולא להיות מרכזמהמשפחה 

יותר להכניס את התינוק ל ק•

 המשפחתיתלשגרה 

היכולת של האם להמשיך  •

לתפל באחים גדולים של  

 .התינוק



 מניעת לחץ וחרדות  •

 לימוד רגשות –מגה אמוציונאלית עם האם •

 שדה מידע כמו של האם•

 מילולית ולא מילולית –לימוד תקשורת •

 התפתחות אמון בסיסי לעולם הסובב•

 התפתחות בטחון עצמי•



 השדרהעמוד •

בנשיאת תינוקות חשוב לשמור על עמוד השדרה של התינוק –

 .לפי שלבי ההתפתחות –במצב הטבעי שלו 

 מפרק הירך בהתפתחות •

הטבעי  מפרקי הירכיים במצב בנשיאת תינוקות חשוב לשמור על •

 בתנוחת צפרדע  –שלהם

 התפתחות הראיה•

 להתיישבמניעת שיטה לא נכונה •

 בעגלהטלטולים מניעת •

 שווי המשקלהתפתחות טובה של מנגנון •

 



:מקור  

Nicole Rudolf - www.stillen-und-tragen.de 

Hadassa Levi - http://minsakesem.blogspot.com   

מקומרתינוק חדש עם גב   
תינוק בן כמה חודשים  

 שמרים את ראשו לבד
 תינוק שהתיישב בעצמן

התינוק מקים את עצמו לעמידה  

ועושה את הצעדים הראשיונים  

 שלו
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 תנוחת צפרדע  -הירך  מפרק התפתחות •

 

 מנשאללא תמיכה על ידי  -תנוחת צפרדע טבעית 

 http://minsakesem.blogspot.com: מקור

 תינוק ברצועות פבליק  

 Wikipedia: מקור





 הילד בלי מנשא בתנוחה הטבעית



 נשיא בתנוחות פיזיאולוגיאותהמנשא שמאפשר •

את התינוק לקבל  מחייב ולא המנשא שמתכוונן לפי צורה של התינוק •
 המנשאאת הצורה של 

 המנשא שנותנת תמיכה מושלמת לעמוד השדרה הרך של התינוק•

תינוק מספיק חזק לגוף של ההורה אבל  המנשא שמאפשר להדק •
 .נותנת לו אפשרות לכמר את גבו בזמן מנוחה

-אריגה דוארוג בד זה מנשא  –המנשא שעונה לדרישות האלה •
 (ולא בד אלסטי)אקרד'אלחסונית או בדי ז

 

  www.didymos.de:מקור

במנשאים  מלהשתמש אנחנו נמנעים  •

מסוימים  על אזורים המפעילים לחץ 

 אותו בכוחמישרים או בגב 

מלהשתמש במנשאים  אנחנו נמנעים •

 .גב קשיחעם 

במנשאים  מלהשתמש נמנעים אנחנו •

 אלסטיים

 



המנשא מתכוונן לפי צורה של התינוק ולא מחייב את התינוק לקבל את  

 הצורה של המנשא



 הכי אוניברסלית –מנשא בד ערוג •



 עדיף תפור מאותו בד כמו מנשא בד ארוג –בעות טמנשא •

 



 מאי טאי –מנשאים סיניים •

 ”בונדולינו“•

 



רק כאשר תינוק   –יאמו , כמו ארגו –מנשא ארגונומית •

 מתיישב בעצמו

 



בפיסוק רגליים  לא יותר ( תנוחת צפרדע) אנכיותתנוחות •
 מעלות 90מ

 בטן לבטן–

 על הצד–

 על הגב–

 את התינוק צמוד כמו תחבושתהבד עוטף •

 הישבן ניכנס לתוך הכיס•

 התינוק מכופף במנשא ולא יושב•

 אם ההורההתינוק לא רוכב במנשא אלא זז יחד •

 :מרכז הכובד של התינוק והמבוגר מתאחדים•

שומר אל יציבה ורצפת  –או אחורה נוטה קדימה לא המבוגר –
 האגן  

 

 



 !רק לא עם הפנים קדימה•
 גב מקושת אחורה–

 אין כפיפה ופיסוק רגליים–

כל המשכל של התינוק נשען  –
עצם  , אשכים, על אזור האגן

 הערווה

התינוק נחשף לכל הגירויים  –
בסביבה ואין אפשרות לקשר  

 עין עם ההורה

מומלצת  לא ערסול תנוחת •
 .גם
 חוסר שליטה על התינוק–

 אין פיסוק רגליים–

קנה   -הראש מכופף מידי –
 הנשימה סגור
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הוותיק באירופה בתחום   ClauWi ספרבית אנחנו בוגרות •
 .תינוקותנשיאת 

ופיזיולוגית  נכונה הנושא של נשיא אנחנו מקדמות את •
 .ונשמח לשיתוף פעולה איתכם, בישראל

 .נלווים לאנשי מקצועותאנחנו  מעבירות הדרכה •
 :תוכלולאחר הכשרה  אצלנו אתם –

ללידה שלכם ובמפגשי  בקורסי הכנה לתת מענה בנושא מנשאים •
 לאחר לידה

 ערכות  מנשאים שונים להדגמהלהזמין אצלנו •

 שלכם  מנשאים למכירה ללקוחות צלנו אלהזמין •

 (טכניקה ריבוזו)חלק מהמנשאים אפשר להשתמש בזמן הלידה •
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