
האם ידעתם 
שהתינוק שלכם 

יבכה ככה?

כולל וידאו די.וי.די או תקליטור אודיו  חדש עם דרכים להרגיע את תינוקכם.
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 דרך חדשה להבין את הבכי
של תינוקכם

תינוקות בריאים יכולים לבכות הרבה 
בחמשת החודשים הראשונים לחייהם.

Period of PURPLE Crying הינה דרך 
חדשה להבין את הבכי הזה. היא מסבירה 
מה נורמלי ולמה אפשר לצפות כשהתינוק 

שלכם בוכה.

The Period of 
PURPLE 

           Crying®
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האותיות במילה PURPLE מייצגות את המאפיינים הבאים:

P
שיא הבכי בלתי צפוי עמיד להרגעה פרצוף סובל מתמשך ערב

U R P L E
יתכן והתינוק יבכה 
יותר עם כל שבוע 
שיעבור, השיא יגיע 
בחודש השני ואז 
יפחת  בחודשים 

השלישי עד החמישי.

הבכי יתחיל ויפסיק 
ואתם לא תדעו 

למה.

יתכן והתינוק לא 
יפסיק לבכות, לא 
משנה מה תעשו.

הבכי עשוי 
להימשך עד 5 

שעות ביום ואפילו 
יותר.

תינוק בוכה עלול 
להיראות כאילו 

הוא סובל מכאב, 
למרות שהוא לא.

התינוק עשוי 
לבכות יותר 
במהלך אחר 

הצהריים 
המאוחרים 

והערב.

משמעות המילה Period, היא "תקופה". כלומר, לבכי יש התחלה וסוף.
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בכי מוקדם מוגבר הוא נורמלי
זה אולי נדמה כי התינוק שלכם בוכה יותר מתינוקות אחרים, אך זכרו:

בערך מגיל שבועיים, תינוקות עלולים לבכות יותר 
משבוע לשבוע.

במהלך החודש השני, תינוקות בדרך כלל בוכים יותר 
מאשר בכל זמן אחר.

לאחר חודשיים, תינוקות מתחילים לבכות פחות משבוע 
לשבוע.

זה אמנם יכול להיות מאוד מתסכל, אך תקופה זו תגיע לסופה.

תינוקות עדיין יכולים להיות בריאים ונורמאליים גם אם הם בוכים חמש שעות ביום.
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דרכים להרגעת תינוקכם
כשתינוקכם בוכה, יש דברים שאתם יכולים לנסות כדי להרגיע אותו.

זכרו, אתם תמיד יכולים להתייעץ עם הרופא כדי לבדוק אם ישנה בעיה שגורמת לבכי.

בדקו אם הוא רעב, עייף או צריך חיתול חדש

צעדו ושירו עם תינוקכם

עשו לתינוקכם אמבטיה נעימה

קחו את תינוקכם לטיול או לנסיעה במכונית

החזיקו את תינוקכם קרוב אליכם במגע עור בעור 

רעיונות אלה לא תמיד יצליחו. ייתכן שתצליחו להפחית את 
כמות הבכי של תינוקכם בערך ב-50%, אבל ההרגעה לא 

תמיד תצליח.
דרכים נוספות להרגעת תינוקכם 

מוצגות בתקליטור המצורף.
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.1

.2

.3

צעדים חשובים

הרימו, הרגיעו, צעדו ודברו עם תינוקכם
כשתינוקכם בוכה, נסו כל שביכולתכם כדי להרגיע 

אותו. לעתים תצליחו להפסיק את הבכי, אבל לא 
תמיד.

אם זה מתסכל מדי, מותר להתרחק
הניחו את תינוקכם במקום בטוח, קחו כמה דקות כדי 

להירגע ואז חזרו לבדוק מה שלום התינוק.

לעולם אל תטלטלו תינוק או תפגעו בו

כשהבכי מתסכל
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למה הבכי מתסכל אתכם
תינוקכם בוכה יותר משציפיתם

זה קשה יותר משחשבתם
תינוקכם לא מפסיק לבכות ולא משנה מה אתם מנסים
אתם מרגישים שאתם הורים גרועים או שאתם עושים 

משהו לא נכון
אתם עייפים ומרגישים אשמים שאתם לא מצליחים לטפל 

בתינוקכם
אתם מרגישים שנכשלתם

לעתים הורה מתרגז או מתוסכל כל כך מהבכי עד שהוא מאבד שליטה ומבלי לחשוב, 
מטלטל את תינוקו.

מותר לכעוס או להתרגז. השאלה החשובה היא מה אתם 
עושים עם הכעס. קחו הפסקה מהבכי ודאגו גם לעצמכם.
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מדוע מסוכן כל כך לטלטל תינוק?

טלטול תינוק עלול להתרחש כשהורה או מטפל 
מתוסכל מתינוק בוכה ומטלטל אותו קדימה ואחורה, 

תוך אמירה בנוסח: “למה אתה לא מפסיק לבכות?”

הבכי הוא הסיבה העיקרית לכך שהורים מטלטלים את 
תינוקם ופוגעים בו.

טלטול תינוקות מסוכן מאוד ועלול לגרום:

פרכוסים עיוורון    
נכויות גופניות לקויות למידה   

מוות
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Period of PURPLE Crying-ספרו לכל מי שעשוי לטפל בתינוקכם על ה

היו זהירים בבחירת אלו שמטפלים בתינוקכם, במיוחד בחמשת החודשים הראשונים 
לחייו. אם לאדם שמטפל בתינוקכם יש מזג חם או בעיה בהתמודדות עם תסכול, זה עלול 

להיות מסוכן להפקיד בידיו את תינוקכם. 

אנא ספרו לאחרים
.1

.2

.3

.4

.5

הסבירו להם שבכי זה דבר נורמאלי ועד כמה מתסכל הוא 
יכול להיות

דברו על הסכנות שבטלטול תינוק

אמרו להם שזה בסדר להניח את התינוק ולקחת הפסקה
 

אמרו להם שזה בסדר להתקשר אליכם אם הבכי נהיה 
מתסכל מדיי
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למדנו שהבכי של תינוקנו יגיע לשיא במהלך 
החודשיים הראשונים ולאחר מכן יפחת. הוא בוכה 

בזמנים לא צפויים ויתכן שלא נדע מדוע הוא בוכה. 
לעיתים תכופות הוא יבכה ויהיה חסין לכל מאמץ 

להרגיעו. לעיתים הוא יבכה כאילו הוא סובל מכאב, 
למרות שהוא לא. לעיתים התינוק שלנו בוכה לפרקי 

זמן ממושכים, עד 5 שעות ביום ואף יותר. במהלך 
אחר הצהריים והערב, נדמה שהוא בוכה יותר מאשר 

בזמנים אחרים. 

 .PURPLE Crying-אנחנו יודעים שתינוקות נורמאליים ובריאים עלולים לעבור את תקופת ה
התינוק שלנו עדיין בוכה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהוא בסדר... וכך גם אנחנו. 

PURPLEcrying.info  :למידע נוסף על בכי תינוקות בקרו ב



כל הזכויות שמורות, המרכז הלאומי לתסמונת התינוק המנוער, ארה"ב, 2014

DVD

Period of PURPLE Crying -סרט בן 10 דקות על ה

סרט בן 17 דקות המכיל דרכים להרגיע את תינוקכם

חוברת בת 10 עמודים 

תינוקות בריאים עשויים לבכות הרבה במהלך חמשת 

החודשים הראשונים לחייהם.
 

Period of PURPLE Crying הינה דרך חדשה 
להבין את הבכי הזה. היא מסבירה מה נורמלי, למה אפשר 

לצפות ואיך לשמור על התינוק שלכם בריא. היא מבוססת על 
למעלה מ-52 שנות מחקר בנושא בכי תינוקות שבוצע על ידי 

מומחים לרפואה ולהתפתחות הילד. 
 

המארז שלכם, אותו מומלץ לחלוק עם כל מי שמטפל 
בתינוקכם, כולל:

PURPLEcrying.info - בקרו באתר
 

תוכנית זו פותחה ונרשמה כסימן מסחרי ע"י המרכז הלאומי 
לתסמונת התינוק המנוער, ארה"ב ורונלד ג. באר, מומחה 

להתפתחות הילד מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת מק'גיל והקולג' 
המלכותי של קנדה לרופאים ומנתחים.

תוכנית זו מעוצבת כך שכל משפחה בעלת תינוק חדש מקבלת 
עותק חינם של הדי.וי.די והחוברת. אין למכור או להעתיק את המידע 

והחומרים בחוברת זו בשום צורה.

*החוברת מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים כאחד.


