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 )בתשובה נא ציין מספרנו(
 )7.05.09 (קוים מנחים להזנת התינוק לפי גיל

 1717לידה עד שבוע לידה עד שבוע . 1

 הנקה בלעדית (* חלב אם( 

  ויטמיןD3  

 ) ) ארבעה עד שישה חודשיםארבעה עד שישה חודשים ( (2626 עד  עד 1717שבועות שבועות . 2

 חלב אם * 

  ויטמיןD3  

  שבועות20 מגיל – )ג" מ7(ברזל  
אפשר לבחור מהקבוצות ) עד פעמיים ביממה,  כפיות1-2(טעימות מזון : 26 -לקראת השבוע ה

, דייסות לתינוקות מועשרות בברזל, קטניות, טחינה, ביצים, דגים, עוף, הודו, בקר: הבאות
 .פירות, ירקות

 

  ::ייתחילת חודש שביעי עד תום חודש תשיעתחילת חודש שביעי עד תום חודש תשיע. . 33
 חלב אם* 
  ויטמיןD3  

  ג" מ15(ברזל( 

  ארוחות ביממה2-כ(מזון משלים מהמזונות הבאים (# : 
 פירות, ירקות, דייסות לתינוקות מועשרות בברזל, קטניות, טחינה, ביצים, דגים, עוף, הודו, בקר. 
  מים 

 .יש לתת לפחות ארוחה אחת המכילה מזון עשיר או מועשר בברזל #
 

  ::י עד גיל שנהי עד גיל שנהתחילת חודש עשירתחילת חודש עשיר. . 44
 חלב אם* 
  ויטמיןD3  

  ג" מ15(ברזל( 

  ארוחות ביממה2-כ(מזון משלים מהמזונות הבאים (#  : 
 פירות, ירקות, דייסות לתינוקות מועשרות בברזל, תתקטניו, טחינה, ביצים, דגים, עוף, הודו, בקר ,

 )לבן, יוגורט, כגון גבינות(מוצרי חלב 
  מים 

 .לה מזון עשיר או מועשר בברזליש לתת לפחות ארוחה אחת המכי #
 

  ::מגיל שנה ואילךמגיל שנה ואילך. . 55
 חלב אם 
  ארוחות ביממה2-כ(מזון משלים מהמזונות הבאים (# : 
 פירות, ירקות, דייסות לתינוקות מועשרות בברזל, קטניות, טחינה, ביצים, דגים, עוף, הודו, בקר ,

 ). לבן, יוגורט, כגון גבינות( ומוצריו  חלב
  מים 

 .יש לתת לפחות ארוחה אחת המכילה מזון עשיר או מועשר בברזל #
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