
לידה חדר  checklist

הפנים משרד  רישום  לצורך  ג  ו ז י  הבנ י  שנ של  זהות  תעודת 

מעודכן אי  רפו תיק 

למקלחת גומי  מגבת+כפכי 

ללידה שמנים 

לידה) ומענק  לאומי  ביטוח  של  טפסים  (בשביל  ן  חשבו פרטי 

ים די י י  טו לחי ל  ׳ ג

( ן בטלפו מצלמים  כולם   , ו נ י שבנ (למרות  מצלמה 

ות ני ז ואו טובה  אנרגיה  נותנות  ו אוהבות  שאתן  שירים  של  יליסט  פלי

בריאים נשנושים 

נות למכו קטן  כסף 

ותר מי י  י נ בעי
שיש ודעת  י י  אנ לידה-  תוכנית 
ן להכי שאוהבות  נשים  הרבה 

ותר מי זה  י  י נ בעי אבל  תוכנית, 
מה לדעת  אפשר  שאי  בן  כמו כי 
לא ואתן  שונה  לידה  כל  . . יקרה.

או מקובעות  ות  להי רוצות 
מאוכזבות

חולים קופת  כרטיס 
( י ממנ ביקשו  לא  ים  (בחי

ספר

בבית קולר  (יש  מים  קי  בקבו מלא 
חולים)

לידה לחדר  ים  משקפי קחי  עדשות,  מרכיבה  את  אם 



חולים בבית  שהות  checklist

על צות  ממלי נשים  ומלא  ר  י י נ מעדיפה  י  אנ רשת-  ר/ י י נ י  נ תחתו
בנה מו פד  עם  ים  פעמי חד  נים  התחתו

של במידה  בגדים  להביא  ממליצה  י  אנ בגדים:  
(6 -7 חודש  כמו  ) ן  ו י הר

איפור: תיק 

לצרבות טאמס 

לכיף:

של בחלוק  להשאר  שמעדיפת  נשים  יש  . . חובה. לא  מות-  ׳ ג פי
״ח הבי

נוחות לצות  חו  2

נוחים ים  מכנסי  2

פוטר

רוק) לז שאפשר  לות  ו ז מכותנה,  ממליצה  נים( תחתו

תרצי לא  את  הנוחות,  בגלל  ממליצה  ) להנקה  ספורט  ית  חז
( כואב! כלום,  י  בל ים/ ברז ית  חז עם  ות  להי

רנט דרו דאו

קרמים

מברשת) כות,  סי ות/ מי ו ג מרכך,  / שמפו ) שיער: 

ים י נ שי +משחת  מברשת 

ים י רנ פו צי יף  משי

טיפוח: יה/ גני הי

חובה לא 

. . ספר. פד,  י אי כל,  או

נים בו מג

ים) ובקבוקים(מחוטאי מוצצים 

חמות גרבים 

הנקה דות  רפי

לפטמות משחה 



נוק תי תיק  checklist

גדול עיטוף  חיתול 

נים מגבו

ים מחוטאי בקבוקים  מוצצים/

עם יהיה  נוק  שהתי מומלץ  חמים-  בגדים 
להם קשה  נושמים  בגדים  של  שכבות   2

בשבועות גוף  חום  על  לישמור 
נים הראשו

ממליצה ממש  י  שאנ (למרות  ים  גרבי
ות רגלי עם  בגדים  רק  להביא 

ים די י י  טו לחי ל  ׳ ג

רן בו ו  י נ חיתולים 

ים פעמי חד  החתלה  משטח 

 



לא לי  לאו דברים  עוד 
עליהם חשבתן 

checklist

תיק להם  ו  תארז בבית,  ילדים  עוד  ויש  במידה 
ולדת י שאת  בזמן  איתם  ו  הי י משפחה  י  בנ בשביל 

נית, במלו איתכן  יבלה  שלכן  ג  ו ז בת  / בן ו במידה 
מוכן כבר  שיהיה  לעצמם  תיק  ו  שיארז כדאי 

אז רכה  ותר  י ו  שלנ הצואה  הלידה,  י  לפנ גם 
להגזים ולא  במידה  ים  ונתי תז סיבים  לאכול 

לשירותים ללכת  תפרים,  לך  יש  אם  וחד  (במי

נעים) כך  כל  לא 

שבוע אחרי  רק  ז  לארו ממליצה  י  אנ טיפ,  עוד  סתם 
ולדות שי נשים  יש   , דואלי בי נדי אי בן  (כמו  36

ארזת שכבר  בזה  י  ג לו כו פסי משהו  יש   (36 בשבוע 
ולדת י את  שאוטוטו  לעצמך  אומרת  את  התיק,  את 
כמו מרגיש  עי  התשי והחודש  בבית  ושב  י זה  ובעצם 

ים חודשי


