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...את היחידה ששמעתי עליה
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:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה

,טובהאנחנו בחברה 

...ככה זה נראה
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:אמא שלו אומרת

"I feel this is why he is the athlete he is."

,בחברה טובהאנחנו 

ורדן'גמייקל 

3ינק עד גיל 

:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה
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,אנחנו בחברה טובה

שחקנה האגדי של , פלה

גיל ינק עד , נבחרת ברזיל

חמש

:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה
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,אנחנו בחברה טובה

רבי עקיבא ינק עד גיל חמש

:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה
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,אנחנו בחברה טובה

כוכבת בלוסום  , ביאליקמים 

ר  "ד, והמפץ הגדול

לנוירוביולוגיה ויועצת הנקה

ארבעהניקה עד גיל 

Fred nursed for four
years and change. And
then Fred weaned because
he was ready. And we were ready.
I nursed him through sadness and joy 
and despair and exultation. His, mine, 
who knew? We were one for so long. For 
four years and change, we were our 
own world.

:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה
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שלוש-עד לפני כמאה שנים היה מקובל להניק גם בגילאי שנתייםהתרבויות ברב 

,אנחנו בחברה טובה

...מה קורה בעולם

:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה

–בתלמוד 

.  מומלץ להניק עד גיל שנתיים לפחות

אם האם והתינוק חפצים בכך4עד גיל 

אם הילד חולה5ועד גיל 

אסקימוסים נוהגים  

או  5-6להניק עד גיל 

עד שהאם נכנסת שוב 

להריון

בקוריאה נהוג  

להניק עד גיל  

שנתיים

במונגוליה אין  

לא  , גיל גמילה

נדיר למצוא  

הנקה גם בגילאי 

9-10

ונגלים של 'בג

ברזיל מניקים 

פעוטות מעבר  

שנתייםלגיל 
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,אנחנו בחברה טובה

... שגרירים של רצון טוב

מה היה קורה אילו הנקת פעוטות היתה מתרחשת  
?...במרחב הציבורי ולא מוסתרת מהעין

"  נורמלי"לגמול תינוק בגיל תשעה חודשים ירגיש האם 
?...כשכל הפעוטות בני השנתיים יונקים מסביבכם

:1חלק 

את היחידה  
ששמעתי 

...עליה
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?לא קשה לך
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:2חלק 

?לא קשה לך

אופי ההנקה 
משתנה

החלק היחסי  
של כמות  
החלב קטן

היונק כבר  
לא תינוק

עומס  
ההנקה  

פוחת

השוואה בין הנקת פעוט 

להנקת תינוק
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:2חלק 

?לא קשה לך

מגיע לך לקטוף את  

...הפירות
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?למה זה טוב
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:3חלק 

?למה זה טוב
ה-AAP(האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ) מציינת שאין גבול עליון להנקה

ואין שום עדות על נזק התפתחותי או פסיכולוגי על הנקה בשנה השלישית לחיים 

והלאה

 ממליץ להניק בתוספת מזונות מתאימים עד לגיל שנתיים  ארגון הבריאות העולמי

או מעליו

 ממוצע גיל הגמילה משתנה בין חצי שנה לחמש שניםהאקדמיה לרפואת ההנקה לפי

 מצהירה שהנקה מעבר לשנה הראשונה  האקדמיה האמריקאית לרפואת המשפחה

טומנת יתרונות משמעותיים לאם ולתינוק ומומלץ שתימשך כל עוד שני הצדדים רוצים בכך

 תזונה אופטימלית לתינוק משמעה חיזוק האם להניק במשך שנתיים ויותרף"יוניצלפי

 כשניתנת האפשרות רוב התינוקות ינקו ויגמלו כשהם לא יצטרכו לזה יותרה 'לה לצלפי

בגלל שהמומחים 

...ממליצים
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:3חלק 

?למה זה טוב

 עד אז חלב האם מעניק הגנה נוספת  , 2-5החיסונית מבשילה בגיל המערכת

 ממושכת מתבטאת בפחות סימפטומים של אסתמה ואלרגיות אצל פעוטותהנקה

 חדשים18של אמהות המניקות פעוטות בני נוגדנים בחלב שיש ריכוז גבוהה של נמצא

אלא גם בצורה אקטיבית , חלב אם תורם למערכת החיסונית של התינוק לא רק בצורה פסיבית–

חלב האם מכיל גורמים המעודדים הבשלה של המערכת החיסונית של התינוק ומעודדים יצרו תאי  

לבניםדם 

 התיבשותהנקה מגינה נגד

 (אוביסיות)יתר להשמנת לילדים שהונקו לטווח רחוק יותר יש פחות סיכוי

מחקרים מראים שככל שההנקה ממושכת יותר כך עולה ציון במבחן ה-IQ  ובהתפתחות

קוגניטיבית גדולה יותר

הנקה מסייעת להתפתחות אוראלית תקינה ולהתפתחות הדיבור

בגלל שזה טוב לפעוט
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:3חלק 

?למה זה טוב

חלב אם בגיל שנה מכיל  :

ופחמימות  , שומנים, חלבונים•

קלוריות•

(  growth factors)גורמי גדילה •

כולל נוגדנים ונוגדי דלקות–הגנה חיסונים •

הורמונים ואלמנטים רבים אחרים•

פעוטות  , חלב אם לא מאבד ערכים מעל גיל מסוים

מקבלים ויטמינים הכרחיים מהחלבבררניים באוכל 

 ישראלי מצא שלאחר גיל שנה אחוז השומן בחלב מחקר

יותר מאשר בחלב אם של אמהות המניקות  האם גבוה 

.חדשים3בני תינוקות 

 למרות זאת רופאים וחברות  . דומה אפילואינה אך , אמורה להיות חיקוי של חלב אםפורמולה

ואף לעודד שמוש בפורמולה בגילאים  , פורמולה מנסים לעודד שמוש בפרמולה במקום הנקה

למה זה נראה טבעי , שלוש-נראה לנו נורמלי שתינוק מקבל פורמולה ע גיל שנתיים. מאוחרים

?...כשמדובר על חיקוי ולא על המקור

בגלל שזה טוב לפעוט
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:3חלק 

?למה זה טוב
בגלל שזה טוב לפעוט
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:3חלק 

?למה זה טוב

 במחקרים נמצא קשר מובהק בין

הנקה לטווח ארוך לבין הירידה  

בסיכוי לחלות בסרטן השד

  הנקה מפחיתה את הסיכוי של האמא

לחלות בסרטן הרחם והשחלות 

  לנשים שהניקו לאורך זמן

(2סוג )יש פחות מקרים של סכרת 

הנקה לטווח ארוך מורידה את הסיכון לפתח מחלות לב

בגלל שזה טוב לאמא
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:3חלק 

?למה זה טוב

ילד שינק עד לגיל שבו הוא היה בשל להיגמל לרוב בעל  , הנקה מסייעת לעצמאות

בטחון עצמי גבוה יותר

הנקה מסייעת להתמודד עם הפחדים בילדות המוקדמת

 פעוט מבטיחה זמן בונדינג והתכרבלותהנקת

הנקה מסייעת להתמודד עם התקפי זעם וטנטרום של ילדים

הנקה היא כלי הורות שמסייע להרגעת ילדים

 (צ"גם בשנ)הנקה הופכת את ההרדמה לקלה יותר...

האמא לא צריכה לדאוג אם היא שכחה לקחת איתה נשנוש או שתיה

  הנקה מקילה בטיולים ובטיסות

זה עושה את החיים קלים 

...יותר
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:3חלק 

?למה זה טוב

 2.5-7לפי מחקרים אנתרופולגיים הגיל הטבעי לגמילה אצל בני אדם עומד על

לפי אחד המחקרים ממוצע הגמילה  . הנקת פעוט היא הנורמה ברוב העולם

.  3-4העולמי עומד על גיל 

ב גורמת לאמהות להתבייש  "הנורמה בישראל ובארה

אי לכך אנחנו רואים את  , ולא להניק פעוטות בציבור

התופעה הזו פחות ממה שהיא מתרחשת באמת

כי זה נורמלי
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:3חלק 

?למה זה טוב
!!כי זה כיף

סיפורים אישיים -הפירות 

של אמהות
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אתגרים בדרך
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:4חלק 

אתגרים 
...בדרך

אבל התינוק שלי לא רוצה 

!לינוק יותר

?שביתת הנקה או גמילה עצמית

באיזור שנתיים ומעלההגיל הנפוץ לגמילה כזו הוא , נדיר מאוד למצוא גמילה עצמית לפני גיל שנה•

בשלב זה התינוק מקבל את רוב תזונתו ממוצקים ויודע לשתות מכוס•

גמילה עצמית טבעית היא תהליך הדרגתי שיכול להימשך חודשים•

(אם צריך חלב כנראה שלא בשל לגמילה)התינוק אינו מקבל תחליפים •
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:4חלק 

אתגרים  
...בדרך

–תאור מקרה נפוץ 

בקבוקים ושביתות הנקה
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:4חלק 

אתגרים  
...בדרך

לבחוריכולההיא,חלבפחותלהשישמרגישהכשאמא

,תחליפיםולתתמוצקיםלהגדילזוהרגשהעם"לזרום"

החלבמיעוטלטפל...או

היא,לפניהולאהנקהבמקוםמוצקיםמציעהכשאמא

שלשאלההכל).ההנקותאתלהחליףלמוצקיםנותנת

(...וגילמינון

('וכדומסוכרתה,מיצים)סוכרעתירימשקאותנתינת.

רעבלהרגישמהתינוקשמונעותריקותקלוריותהםאלה

ההנקהמקוםאתותופסות

לא-להציעלא"שיטתהיאלגמילהמאודנפוצהדרך

כוונהמבליהזובשיטהמשתמשותאמהותהרבה,"לסרב

הטבעיתהתוצאהזואךלגמול

מגבילהאוהנקהעללדלגמנתעלהדעתאתמסיחהאמא

היניקהזמןאת

הנקותחשבוןעלבבקבוקיםנרחבשימוש

...גמלתי, אופס

הפעולות הבאות יכולות  , הרבה אמהות גומלות את הילד שלהן מבלי לשים לב לכך

:  להביא לגמילה בטרם עת
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:4חלק 

אתגרים 
...בדרך

מניקות רבות חוזרות לעבוד וממשיכות בהנקה•

ההיערכות לזמן העבודה שונה לכל גיל ולכן יש להתיעץ בכל •

מקרה בנפרד

!זה אפשרי–חשוב לדעת • חזרה לעבודה
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:4חלק 

אתגרים 
...בדרך

הריון
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:4חלק 

אתגרים 
...בדרך

-"( טנדם)"הנקת צמד 

הנקת שני ילדים בגילאים 

...שונים
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:4חלק 

אתגרים 
...בדרך

?...ואם בכל זאת לא

...אז לא
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גמילה
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היא באה מהתינוק אך ביכולתנו לעודד אותו לכיוון  . גמילה עצמית מתרחשת בהדרגה

:הגמילה

 לא להציע לתינוק לינוק יותר ומצד שני גם לא  -" להציע לא לסרבלא "הכלל הכי חשוב הוא

לקבל את זה שגמילה היא תהליך עם צעד . מבקשלעשות מזה עניין גדול ולא לסרב כשהוא 

...קדימה ושניים אחורה

 לעבור  , אחרי הגן ללכת לגינה במקום לפינה הקבועה בבית)ההנקה סביב ניתן לשנות הרגלים

(  בבוקר ישר להציע שתיה, להניק במקום אחד בבית בלבד

מבלי להפוך את  )אם הוא מבקש שינק ואם לא אז לא ... לא להניח עבור הילד אם יש או אין חלב

אני לא  "יונק התשובה לרוב תהיה עדיין כששואלים אמא כזו אם הילד שלה (. הסירוב לאישיו

"יודעת

לרוב זה לא ייקח יותר  , ואם הוא בשל, אם תינוק מקבל מסר עקבי. לא המון? כמה זמן זה לוקח

.מכמה ימים

?איך גומלים, טוב די

גמילה עצמית

:5חלק 

גמילת פעוטות
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 כאשר השלמות  , ההחלטאמא צריכה להיות לגמרי שלמה עם , שמתחילים בתהליך גמילהלפני

מורכבת מצד אחד מהחלטיות של האמא שאינה מעוניינת להניק יותר ביחד עם התבוננות בתינוק  

.  בשל לכך/ואמונה כי הוא מסוגל

 לצמצם את זמני ההנקות  , להוריד כל פעם הנקה אחת-המומלצת לגמילה היא בהדרגה הדרך

...  תעבודבהדרגה לא מהפעוטות גמילה חלק עבור , עם זאת. 'הקיימות וכו

 התינוקאת להכין

 ביכולתולטעת בו אמונה

להכיל את הקושי

 קצראמהות שבוחרות לערוך טקס פרידה יש

 (להרדים בידיים גם תינוק שכבר נרדם במיטה, למשל)לגלות גמישות בגבולות בימים האלה רצוי  ,

.עם תשומת לב לכך שעם ההסתגלות ניתן לחזור לשגרה

לרוב זה לא ייקח יותר  , ואם הוא בשל, אם תינוק מקבל מסר עקבי. לא המון? כמה זמן זה לוקח

.מכמה ימים

?איך גומלים, טוב די

גמילה מובנית

:5חלק 

גמילת פעוטות
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 חלב עד להקלה  לסחוט -לא להגיע לגודש

 נענע ומרווהחליטות לשתות

קומפרסים קרים, עלי כרוב: יש אמהות שיגיעו לגודש של ממש ואז צריך לטפל בגודש  ,

... אדוויל במידת הצורך ועוד/נורופן

שההורמונים היורדים יגרמו לה לדכדוך קל ושגם היא  , יכול להיות שהאמא תתגעגע להנקה

...תצטרך הכלה של הקושי למרות הקלת הגמילה

?איך גומלים, טוב די

...לדאוג גם לאמא

:5חלק 

גמילת פעוטות



054-4861650אפרת פלדמן        

סיכום

 היא תהליך איטי שבו ההנקה מצטמצמת  לכן גמילה , תזונההנקה היא לא רק

אם  בין , אותם הצרכיםאת אחרות לספק והאמא והתינוק מפתחים יכולות 

...זה

אחר ורק בסוף התהליך התינוק כבר לא יונק  בגיל להיענות יכול צורך כזה כל 

יותר

באופן אידאלי תהליך זה מתרחש בהדרגה כששני הצדדים בשלים לכך



מדריכת הנקה, אפרת פלדמן
054-4861650

www.EfratFeldman.com

!תודה


