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פתיחת השיעור

הכנת האביזרים
דגם הזרוע, נוזל מדמה דם, 

ערכה )בתמונה(. 

לפרוס מפה, לדאוג שה”וריד” מלא 
ב”דם”.

ת
פי

כ

פלסטר

תצמר גפן
לי

רי
ט

ס
ה 

פ
פ

כ

ה
חנ

מב

וי
יר

ע
ט 

ח
מ

מחט פרפרית

נוזל חיטוי

מזרק

הסבר לתלמידים
השיעור לא כולל מגע גופני בילד 

או במורה, אלא שימוש בדגם ובנוזל 
מדמה דם בלבד.

"האם עברת פעם בדיקת דם? איפה? 
האם אתה זוכר מה עשו?"

שיעור 
בדיקת-דם







מה 
עושים

מה 
אומרים

אוצר מילים

2

3

חיפוש ומישוש הוריד 
בילד ובדגם

מחפשים כל אחד את הוריד שלו וממששים 
בעזרת האצבע

מחפשים וריד בדגם דרך חוש המישוש

מסבירים על אופציונלי: מורחים משחה על דגם הזרוע
“אל-חוש” / “אמלה”

מדוע קושרים את היד?
כדי לחסום חלקית את זרימת 

הדם ובזה להגביר את לחץ 
הדם בזרוע

איך ההרגשה?
תחושה של לחץ או צביטה

קשירת ה”יד”
קושרים את הדגם באמצעות כפפה סטרילית

וריד
כלי דם
)עורק(
למשש
מפרק
למרוח

להרדים 
חוש המישוש

לחץ, צביטה
לקשור
לחסום
להחדיר

חסם
עורקים

חיפוש 
הוריד

מריחת
אל-חוש

?

עורק
וריד
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חיטוי המקום
הילדים פותחים ומריחים את האלכוהול, 

אפשר שימרחו על היד

הצגת האביזרים
והסבר על סטריליות

משווים מחט חדשה וארוזה 
עם מחט פתוחה / משומשת

“מדוע צריכים לחטא?”
  

“מה מרגישים כששמים 
אלכוהול?”  

מרגישים מעט קריר

הגדרת המילה “חיטוי”:
ניקוי מפני חיידקים

מגדירים את המילה 
“סטרילי” כ”נקי מחיידקים”

“המחט סגורה באריזה 
סטרילית” 

חיטוי / לחטא
אלכוהול
קרירות
חיידקים

יצורים קטנטנים
נקב

מחט
חיידק

ייצור קטנטן
סטרילי

אריזה / ארוז

הרחבה: הגיינה עמ’ 18

נקיון סטרילי
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היכרות עם מחט הפרפרית
פותחים את אריזת הפרפרית 

ומסתכלים בצורתה

מבנה הפרפרית: 
מחט, כנפיים, צינורית, פקק. 

המחט חלולה, נקב בקצה, מחודדת, 
בשיפוע / זווית

היכרות עם המזרק
מסתכלים על מזרק 5 מ”ל

“מדוע נקראת המחט 
‘פרפרית’?”

“איך מרגישים כשהמחט 
חודרת פנימה?” 

דקירה קצרה, כמו קוץ

“גם המזרק סגור 
באריזה סטרילית”

מתכתי
קשיח
חלולה
נקב

להחדיר
דקירה

דקירה של קוץ

החדרה
מזרק, סטרילי
נוזל, ואקום

מחט הפרפרית
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הדגמה על הדגם - ע”י המורה 
ממששים וריד

מחטאים באלכוהול
אוחזים בכנפי הפרפרית
פותחים את כיסוי המחט

מחדירים את המחט לווריד
פותחים את הפקק ומחברים למזרק

שואבים מזרק מלא )5 מ”ל(

להזכיר כללי בטיחות:
"לשמור על היד השניה

הרחוקה מהמחט"

בדיקת כמות הדם במזרק
מטפטפים את ה”דם” לתוך כפית

“כמה דם שאבנו? 
כוס? כף? כפית?”

וריד, כלי דם
לחטא

אלכוהול
להחדיר
פרפרית
מזרק

שאיבה
cc = מיליליטר 

)ml מ”ל(

"כמה?"
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דרכי התמודדות11
נותנים תפקיד לילד 

בזמן לקיחת הדם מהדגם

“איך תוכלו 
לעזור לרופא/ה?  

להחזיק את היד 
בלי להזיזה

מציעים דרכי התמודדות
או שואלים את הילדים:

“מותר לבכות... 
לצעוק... 

להחזיק יד לאמא או אבא, 
לנשום ברוגע, 

לספור עד עשר...”

התנסות ע”י הילד10
כל ילד מתנסה בתורו בהחדרת המחט  

ובשאיבת דם מהדגם

“לא פשוט לדייק 
ולהחדיר את המחט לוריד”

החדרת מחט
שאיבת דם

איך אוכל לעזור לרופא?
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הסבר על הפח המיוחד13
מסתכלים על הפח המיוחד

“מה רשום עליו? 
  “? למה רשום ‘זהירות’

לא בטיחותי להיות במגע 
עם החומר הנזרק.

כשהפח יתמלא, הוא יישרף.

פח מיוחד
זהירות

זיהום / מזוהם

הוצאת הפרפרית מה”וריד”12
מוציאים את הפרפרית, מצמידים צמר גפן,

משליכים את המחט לפח מיוחד

מסבירים על קרישת הדם

הרחבה: פלורנס נייטינגייל עמ’ 18

כיצד נקרש הדם בפצע?
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העברת הדם למבחנה
הילדים מעבירים באמצעות הפרפרית 

את הדם ששאבו - אל המבחנה

הרחבה: ואקום עמ’ 18

סגירת השיעור
לתת לכל ילד את המבחנה עם “הדם.” 

למלא ולחלק תעודות / סימניות. 

ניתן להמשיך שיעור זה 
עם שיעור הכנסת עירוי

“מה עושים עם הדם 
שבמזרק?” 

מכניסים למבחנה 
ומעבירים לבדיקה במעבדה

מבחנה
ואקום 
בדיקה

מעבדה 

מבחנה

הדם עובר לבדיקה


