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 מבוא 

בשורה על הריון תאומים חובקת בתוכה שמחה כפולה והמון חששות מהעומד ה
 לבוא.

כבר משלב ההיריון הכל מודגש וגדול יותר מהריון רגיל לילד אחד,הבחילות, הבטן 
הגדולה, הכאבים, חוסר היכולת לישון לתקופת זמן ארוכה יותר.בשלב הזה 

ההתנהלות היומיומית עם הגעת התאומים: מתחילים גם התהיות והשאלות לגבי 
איזה ציוד לקנות והאם יש צורך שהכול יהיה כפול? האם הבית והיציאה ממנו 

 מותאמת, המכונית המשפחתית, היכן להרדים ביחד או לחוד ועוד....
השנה הראשונה  לרב מאופיינת בזה שהיא השנה  טיפולית, עמוסה ומאד עייפה 

לתאומים השנה הזו הופכת את ההתארגנות   רגשית וגם פיזית.  במשפחה
בגידול שני תינוקות יחד למעין מפעל קטן , הכל בו מתוכנן מראש ויש "נהלי 

עבודה" שעוזרים בארגון  היום ובטיפול היומי אך האינטנסיבי הכפול  והמאתגר 
של האכלות, הרדמות, החלפת חיתולים, הרגעת בכי וחוזר חלילה לאורך היום וגם 

 הלילה. 
שני הנושאים הבולטים בשנה הזו שהורים מתלבטים לגביהם עוד משלב ההיריון 

 הם האכלות )בהנקה או בפורמולה( וההרדמות של השניים. 
האכלות והרדמות מעלות הרבה שאלות כיצד לעשות זאת  בשניים? מה הדרך 

 הטובה ביותר ומה בעיקר הכי  יתאים למשפחה שלנו?
רכזיים בשנה הראשונה, החלטתי להעניק להורים היות שאלה נושאים טיפוליים מ

לתאומים המצטרפים למועדון תאומים האת כל הידע והמידע שיעזור לכם לגבש 
את ההחלטות מה מתאים לכם וכיצד נכון לכם לנהל זאת בבית שלכם עם 

 התאומים הפרטיים שלכם.
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 הנקת תאומים 

 .כשמדובר בתינוק יחידמאתגרת וטובענית גם להיות הנקה עשויה 
בזמן ההיריון עולה התהייה האם אפשר להניק שניים ואם כן כיצד זה נעשה באופן 

  טכני ?
שעות  24אם הגעת התינוק הביתה אנחנו מתעסקים סביב האכלתו 

כשמדובר בשני תינוקות הקושי הוא גדול מאד ועולים תהיות רבות בנושא :אז .ביממה
להאכיל שניים במקביל? מה עושים אם תינוק אחד איך עושים את זה? איך אפשר 

בוכה בזמן שהשני אוכל? כיצד עוקבים אחרי מידת ההאכלה של כל אחד מהתאומים? 
 ?והאם בכלל ניתן להניק תאומים

אך עם זאת כל אימא יכולה לבחור מה שהכי מתאים לה  ,הנקת תאומים אפשרית
 .םבכל הנוגע להזנת

חשוב להכיר את היתרונות של כל אחת מהאפשרויות ומנקודה זו לעשות את 
 הבחירה הטובה ביותר עבורכם.

להנקת תאומים יתרונות רבים: החיסכון הכלכלי הנובע מקניית תמ"ל, חיסכון בזמן 
ומתן זמן איכות לאם ולתינוק שכל כך חסר כאשר  ,נתםהדרוש לניקיון הבקבוקים והכ

  .מגדלים תאומים
ישנו חיסרון עצום אחד: התלות המלאה של התאומים באם המניקה, גם ביום  'מאידך

 וגם בלילה. 
לכך הוא שילוב בין הנקה לבין מתן בקבוק עם חלב אם שאוב או  פתרון אפשרי

 . תמ"ל על ידי אדם אחר
רשת תומכת של בן זוג, אימא, חמות או חברה טובה שידעו לאימא מניקה חשובה 

לתמוך בה לאורך הדרך הקשה ולספק לה עידוד. בנוסף, מכיוון שהנקת תאומים 
צורכת המון קלוריות ומספקת מעט מאוד זמן פנוי, רצוי שיהיה מי שידאג למזון 

 .איכותי נגיש
 

 התנוחות שמתאימות להנקה כפולה 
הנקה כפולה דורשת תרגול וניסיון. עם הזמן מוצאים את התנוחה הנכונה. זה המגוון 

 :הבסיסי של התנוחות
כל תינוק שוכב לצידה של האם כאשר הרגליים לכיוון גב האם.  :תנוחת פוטבול

  .תנוחה זו מומלצת לאחר ניתוח קיסרי
עיקר לתינוקות קטנים. כל אחד מהתינוקות שוכב תנוחה המתאימה ב  :תנוחת ערסול

  .לאורך זרוע האם והרגליים של שניהם נפגשות לכיוון בטנה
שני התינוקות שוכבים במקביל, כאשר תינוק אחד שוכב בתנוחת  :תנוחת רכבת

ערסול והתינוק השני שוכב בתנוחת פוטבול עם הרגליים לכיוון גב האם. הראש של 
 .הבטן של התינוק הראשוןהתינוק השני מונח על 

 עוד דברים שכדאי לדעת על הנקת תאומים : 
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גוף האם יודע לייצר חלב בהתאם לכמות העוברים שנשאה. הגוף מייצר חלב 
 .בהתאם לדרישה, כך שככל שהתאומים יונקים יותר כך נוצרת כמות חלב רבה יותר

משד אחד ארוחה להבדיל מהנקת יחיד, כל תאום יונק  :מלאה משד אחד ארוחה
  .מלאה

כדי להניק את התאומים ביחד, מומלץ לפחות בשלבים הראשונים  :כרית הנקה
להיעזר בכרית הנקה רצוי שיהיה איתך מישהו בבית כדי להביא אלייך את התאום 

 .השני וכדי לקחת לגרפס את התינוק שסיים לינוק
, כך שכאשר אחד אם את לבד, ניתן לשבת על מזרון על הרצפה ולהניק :כשאת לבד

  .מהם מסיים, ניתן להניחו על המזרון בבטחה
 
 
 
 

 תאומים יחד הנקת תנוחות המאפשרות
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 האכלה בתמ"ל 

 לא כל האמהות יכולות או רוצות להיניק, מסיבות רבות ושונות.
ישנם הורים שההאכלה  ,מכיוון שהתקופה הראשונה עם התאומים מטלטלת 

 יותר.מבקבוק נוחה וקלה להם 
היתרון הגדול בהאכלה מבקבוק היא בעובדה שפרויקט ההאכלה לא "נופל"  

בהכרח במלואו על האם. יתרון נוסף נעוץ בשקט הנפשי המושג במעקב כמותי 
אחר המזון שהתאומים מקבלים, בעיקר כאשר מדובר בתינוקות שנולדו במשקל 

 .נמוך
 .ם לא פשוטים יותרגם להורים שבוחרים להאכיל את התאומים מבקבוק, החיי

מדובר בהכנת עשרות בקבוקים ביום, וצורך במילוי בקבוקים באבקות ניעור  
וסידורם   במקרר, כדי שיהיו מוכנים ומזומנים להגיע  מיידית לחימום ומשם 

  .בזריזות פיהם של שני תינוקות רעבים
 ההאכלה: שיטת

 ?סנכרון ותכנון או זרימה וספונטניות
התינוקות על פי לוח זמנים נוגע בנקודה רגישה אצל הורים לתאומים, עניין האכלת 

ובחלום המתרחק על ספונטניות וזרימה על פי הצרכים של כל אחד מהשניים. ולכן, 
בכל דרך שתבחרו להאכיל אל תשכחו להזין גם את עצמכם רגשית וכשהתינוקות 

הדרך הטובה לקשר  שבעו ונרגעו, לזמן להם ולכם חוויה של טיפול וקשר אישי. זו
 .החיוני לכם ולתינוק בחיבור בין הזנה להתקשרות

 זרימה וספונטניות 
יש הורים שיבחרו להקשיב לצרכים אלו, ולארגן את היום בהתאם לזמני הרעב 

 :השונים של כל אחד מהתינוקות. האכלה זו מאפשרת
בזמנים  לענות על הצורך ליצירת נפרדות, כאשר יש היכרות והיענות לצרכים שונים

  .שונים
להיענות למלוא היכולת של כל ילד לאכול, כאשר הוא אוכל בזמן שהוא דורש ולא 

  .על פי תזמון הוא עשוי להיות רעב יותר ולאכול טוב יותר
  .ליצור זמני איכות עם התינוק שער בזמן שאחיו שבע וישן

  .רמתאים להאכלת פגים שזקוקים להאכלה מיוחדת או לזמן האכלה ארוך יות
 סנכרון זמני ההאכלה 

יש הורים שבוחרים בשיטה שמחייבת יצירת סדר יום. ההאכלה תופסת בו כמובן 
 את המקום המרכזי.
 :בחירה זו מאפשרת

 .חסכון בזמן )שהוא מן הסתם מצרך יקר ונדיר(
  .שליטה בהתנהלות הכללית של ההתארגנות והטיפול

האכלה. מחזק את הקשר ואת שיתופם של כל מי שנוטל חלק בטיפול בתינוקות ב 
  .ההתקשרות, ומוסיף דמויות משמעותיות וקרובות לעולמם של השניים
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 : כך תגרמו לזה להצליחהאכלה משותפת מבקבוק

 :שיטות האכלה מסונכרנות כיצד עושים כאשר אתם לבד
תינוקות,   :להכין בהישג יד את כל מה שאתם עשויים להזדקק לו בזמן זה 

בקבוקים, חיתולי בד, כוס מים, טישיו, צעצועים צבעוניים ומצלצלים, כוס מים 
  ...ויזיהולמאכילים, טלפון, שלט טל

להניח מגבת מגולגלת או הגבהה רכה להנחת הבקבוק בתנוחת יניקה 
  .זה משחרר את הידיים לטיפול ומגע בשני התינוקות .עצמאית

ואתם מאכילים  .סלקל על הרצפההתינוקות שוכבים בעגלה, טרמפולינה או 
  .את שניהם יחד בישיבה מולם בגובה שלהם

מאכילים בישיבה על הספה כשמכל צד תינוק כשראשו על ברכי  :על הספה
   .ההורה

אפשר כמובן גם להאכיל לסירוגין בידיים ובסלקל, ברוטציה  :האכלה לסירוגין
 או על פי הצרכים של אחד מהתינוקות או שניהם.  

ניתן לשאת במנשא את התינוק שסיים כבר את הארוחה. כך מרוויחים גם  :מנשא
 .את המגע וגם זוג ידיים פנויות לכל צורך של אחיו

 ?איך יודעים מי אכל וכמה
הבעיה של זכירת מי אכל ומתי  ניתן להכין טבלה יומית ובה לכתוב כדי לפתור את 

ם יש גם אפליקציות שעשויות כיו .שעה וכמות בכל פעם שאחד התאומים אוכל
 . לעזור

 ?מה עושים כשתינוק אחד אוכל ושני בוכה
אין ספק שמדובר באחד הרגעים הכי קשים עבור הורים לתאומים. זה הזמן הנכון 

 ה.לתרגל שיטות הרגע
  :ישנן כמה אפשרויות

להאכיל אחד, בזמן שהתינוק השני נמצא לידכם בטרמפולינה או על גבי מזרון.  
  .שבו ליד התינוק השני, נדנדו אותו, שירו לו ושחקו איתו

אפשר לעצור לרגע את התינוק שאוכל ולהתארגן במהירות להאכלה משותפת. 
  .שיהיה בקבוק נוסףבמידה ומדובר בהאכלה מבקבוק, דאגו מראש 
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 הרדמת תאומים 

. האם נכון להרדים  דורי השינהיההורים לרב מתלבטים לגבי ס  ,עם הגעת התאומים הביתה
במיטה אחת יחד או שתי עריסות או כבר מהתחלה בשתי מיטות בחדר משליהם או  

 להרדים בשלב הראשוני בחדר ההורים. 
וההחלטה של ההורים צריכה להיות מושתתת על  אין להתלבטות הזו תשובה אחת נכונה 

 האפשרויות שהבית מאפשר וכן על מה שמרגיש להם נכון עבורם. 
 

 ?אחד  ות או מיטה עריס שתי אז  
בשלב מסוים יש צורך  בשתי מיטות תינוק, ובהחלט אפשר מהיום הראשון  

להשכיב כל תינוק במיטתו בחדר התינוקות. אפשרות אחרת בחודשים הראשונים 
היא להרדים  את התאומים בעריסות בסמוך למיטת ההורים , מה שמקל את 

במיטה  הקימה הלילית. יש הורים המעדיפים להשכיב את התאומים שאך זה נולדו
או עריסה משותפת מתוך מחשבה שתחושת הביחד מוכרת להם מהרחם. כמובן 

 שהפתרון הזה מתאים רק עד לשלב שהם מתחילים לגדול 
 והמקום נעשה צר מדי עבורם. 

בכל מקרה, גם בעריסה וגם במיטה יש להקפיד להניח מזרונים איכותיים 
  .המותאמים לתינוקות

משלב זה יצירת תחושת נפרדות ואף ניתור של כל הרדמה נפרדת מאפשרת כבר 

אחד מהתאומים  לעומת זאת הרדמה משתופת עשויה להותיר את  התחושות 
 המשותפות  מהרחם ובכך לאפשר תחושה מוכרת שעשויה להעניק ביטחון ורוגע.

 
הוא אחד הנושאים  המדאיגים ביותר את ההורים וזאת בגלל  ההרדמות נושא 

שחוסר שינה ועייפות מתמשכים  הם בעלי השפעה מצטברת ויש להם השלכות 
 על כל תחומי החיים ועל התפקוד היומיומי של ההורים.
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בתקופה הראשונה , שלושת החודשים הראשונים ,התינוקות זקוקים לשעות שינה 
( ולעזרה רבה בהרדמות , בעיקר בגלל שזו תקופת  שעות ביממה 16-22רבות )

הסתגלות לחיים מחוץ לרחם ולתנאים השונים וגם בגלל שלתינוקות בגילאים 
 האלה אין את היכולת הפיזיולוגית להירדם לבד.

עם זאת כדי לקדם את נושא השינה וכדי למנוע הפרעות שינה עתידיות כדאי בשלב 
 הראשוני לאמץ את ההמלצות הבאות: 

ש להקפיד על חשיפה יומיומית לאור השמש)טיול בחוץ( ועל הרדמה בחדר י •
חשוך .הדבר עוזר לשעון הביולוגי להסתנכרן עם היום והלילה והמטרה 

 לרכז  את מירב שעות השינה לשעות הלילה.
חשוב לעשות טקס שינה מרגע  ההגעה הביתה .טקס שינה שיגרתי וקבוע  •

ר לתינוקות להבין שזה הזמן ללכת שנערך ברובו בחדר השינה עשוי לעזו
לישון. הרדמה במיטה עשויה לעזור להם ללמוד להירדם במיטה/עריסה 
מבלי לפתח תלות בגורמים חיצוניים, שעלולים להוביל להרגלי שינה לא 

 טובים ולהפרעות שינה בעתיד.
 .18:30-20:00הרדמה לשנת הלילה בשעות בין  •
פיהוקים, נדנוד או  או מאחורי האוזן, מעקב אחרי סימני עייפות)גירוד בעניים •

דק מרגע זיהוי  30וכו..(  והרדמה מידית ועד מקסימום    רבאוויבהייה  בכי,
סימני העיפות .בגילאים הצעירים יש להקפיד להרדים במשך היום כל שעה 

 וחצי עד שעתיים כדי למנוע עייפות יתר.
תאומים בהתעוררויות הלילות חשוב ששני ההורים יקומו, אם שני ה •

התעוררו ,כדי לטפל ולהאכיל עם זאת יש להקפיד   שהטיפול יעשה 
באווירת לילה.אין להדליק אורות , לדבר או לשחק עם התינוקות אלא לשמור 

על שקט וענייניות. כך הקימות יתקצרו והחזרה לשינה תהיה קלה ומהירה 
 יותר .

 האכלות לילה 
שעות.מה שמאפשר מגיל  8ן ברצף חודשים תינוק יכול לישו 4לפי מחקרים מגיל 

 זה להאכיל פעם אחת בלבד.
גמילה מוחלטת מהאכלות )אלא אם יש הוראת רופא מפורשת(ניתן לעשות מהגיל 

 שאכילת המוצקים מתבססת , עם זאת ניתן להשאיר האכלת לילה עד גיל שנה .
חשוב לזכור ששינה טובה היא בסיס להתפתחות טובה ומיטבית ובמשך  שנת 

ישנה הפרשה של הורמון הגדילה. ההורמון מופרש בשינה עמוקה ומכאן   הלילה
 חשיבות שינה ללא יקיצות והפרעות. 
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 על המחברת 

 
 בכירה  שינה יועצתואני  פרץ גילהשמי 

מאמנת    ,מומחית לתאומים ולילדים לתינוקות
מדריכת הורים לתאומים   הורים בנושא שינה

 .בוגרת מכון וינגייט. התפתחותית ומלווה
 ייעוץ תהליכי ומלווה סדנאות מנחת ,מרצה
  .תפרטניוהדרכת הורים  שינה

תאומים  ' מרכזשל   היועצים צוות נמנית על
והמרכז  אות' -'תנומרכז  ,ומשפחה'

  הבית  מומחית '.בונה תקשורת ' הפסיכולוגי
,  ישראל של המשפחה פורטל, 'ככה' בפורטל
 mcity.   ורוםפב המומחים בקהילת וחברה

 האדם ותזונת בביוכימיה ראשון  תואר בעלת
 .העברית מהאוניברסיטה

  .'שינה ייעוץ גולה-גיל' אתר-ב יות והשירותים שלי ועל הפעילוד למבואו ל

 אתר 'בסימן תאומים' - וב 
 

 

להיות הורים  שהפכתםהורים   באהבה נכתב עבורכםמדריך זה 
בשנת בנושא האכלה והרדמות לתאומים וצריכים להתמודד עם אתגרים שונים 

     החיים הראשונה לגידולם. 

 
 ."בסימן תאומים"ל  שמורות הזכויות כל  

 , אלקטרוני או מכאני אמצעי ובכל צורה בכל להעביר או לשכפל או לפרסם אין 

 בכתב אישור ללא , מידע ושליפת אחסון  מערכת בכל או , והקלטה צילום לרבות
 .זה במדריך הכתוב את ,לאור מהמוציא
לשימוש   אחריות את עצמו על נוטל המדריך את הרוכש כל  : משפטיות הבהרות
 .בו ובמידע שמובא אלה בחומרים
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