
חולצת הנקה. 
אופנתיות, 
מחמיאות 
ומאפשרות 
הנקה 
דיסקרטית 
במקומות 
ציבוריים

כמו החולצות, ישנן גם שמלות 
ישנה  בשמלות  שהרי  הנקה. 
אישה  יותר:  גדולה  בעייתיות 

רגי שמלה  עם  להניק  ־שרוצה 
לה, חייבת לחשוף את כל החזה 
להרים  יכולה  לא  והיא  שלה, 
אותה מלמטה כמו את החולצה. 
כעת, בזכות שמלות ההנקה עם 

־פתח ההנקה, נשים מניקות יכו
לות ללבוש גם שמלות. 

החד האופנה  הארץ  ־במרכז 
־שה היא כבר חלק משגרת הח

יים של אימהות לאחר הלידה. 
לאחרונה פתחתי נקודת מכירה 
ודבש",  "חלב  בכפר  חדשה 

־המציעה מוצרים מיוחדים להי

להנקה  רבים  יתרונות  מראים 
ממושכת, ואכן היום נשים רבות 
ארוכה,  תקופה  לאורך  מניקות 
בדור  חודשים.  לשלושה  מעבר 
מקובל  פחות  גם  היה  הקודם 
בספסל  או  קפה  בבתי  להניק 
מן  לצאת  שרצו  נשים  ציבורי. 
הבית עם התינוק היו מתזמנות 
את היציאה מהבית על פי זמני 
האכילה של התינוק, או נותנות 
העיקר  לבית,  מחוץ  בקבוק  לו 
נשים  היום  בפומבי.  להניק  לא 
ההנקה  על  לוותר  מוכנות  לא 
גם ביציאה מן הבית והן מניקות 
ציבורי.  מקום  בכל  חשש  ללא 
לחשוף  מוכנה  אישה  כל  לא 
את גופה בפומבי, ונשים מצאו 
מתחת  להניק  שיטות  לעצמן 

לחיתול בד או כל כיסוי אחר.
עם הטרנד של הנקה בציבור 
חדשות  אופנות  לצוץ  החלו 
לבעיית  פתרונות  המספקות 
פותחו  לדוגמא  כך  הצניעות. 
להסתיר  שנועדו  הנקה  סינרי 
את התינוק והשד בזמן ההנקה. 
ללבישה  נוחים  הללו  הסינרים 
צבעים  של  במגוון  ומגיעים 

האחרו בשנים  ־ודוגמאות. 
חולצות  חדש,  טרנד  החל  נות 
יש  שבהן  חולצות  אלה  הנקה: 
המאפשר  להנקה,  מיוחד  פתח 
החולצות  דיסקרטית.  הנקה 

לג במיוחד  מעוצבות  ־האלה 
זרה של נשים לאחר הלידה והן 
מסתבר  ומחמיאות.  אופנתיות 
שזהו תחום שישראל חזקה בו, 

ברח הנמכרות  רבות  ־וחולצות 
ידי  על  מעוצבות  העולם  בי 
ומיוצרות  ישראליות  מעצבות 

בישראל. 

להניק זה באופנה
מקצועי הנקה \שרית גיא

שההנקה  יודע  אחד  כל  היום 
טובה יותר לאם ולתינוק. למה? 

־הנה טיפת מידע: חלב אם מו
תאם בדיוק לצרכי התינוק בכל 
שלב בהתפתחותו, מהווה תזונה 
טוב  ומתעכל  עבורו  מושלמת 
נוגדנים  יש  האם  בחלב  יותר. 
התינוק  שבסביבת  למחלות 
והוא עוזר לבנות את המערכת 

ההנ התינוק.  של  ־החיסונית 
האכלה,  צורת  רק  לא  היא  קה 
תורמים  והמגע  הקרבה  ועצם 
ולקשר  התינוק  להתפתחות 

גור ההנקה  האם.  לבין  ־בינו 
ושורפת  מת להתכווצות הרחם 
ליולדת  עוזרת  ולכן  קלוריות 

יותר. מחק ־לחזור לגזרה מהר 
בין  קשר  על  מראים  רבים  רים 
של  בריאותה  לקידום  ההנקה 
האישה, אם זה בהפחתת הסיכוי 
מבוגר  בגיל  לאוסטאופורוזיס 

בס לחלות  הסיכון  הקטנת  ־או 
־רטן השד. מעבר לסיבות הברי

יותר:  זמינה  ההנקה  אותיות, 
צורך  ללא  חינם,  איתך,  תמיד 
בשטיפת  או  בחימום  בהכנה, 

־בקבוקים. נוח יותר לצאת מה
־בית עם התינוק: לא צריך לס

חוב קופסאות עם אבקת תמ"ל, 
לא  מורתחים,  ומים  בקבוקים 

־צריך לחפש דרך לחמם את הב
תמיד  אם  חלב  בהנקה   – קבוק 
ולא  הנכונה  בטמפרטורה  שם, 

מתקלקל אף פעם. 
המודעות  שעם  הפלא  מה  אז 
הנשים  רוב  וגדלה,  ההולכת 
בוחרות להניק? אם נסתכל רק 
מצב  נראה  אחורנית,  אחד  דור 
אז  הניקו  נשים  פחות  שונה. 
המחקרים  זמן.  פחות  ולמשך 

וש חולצות  כולל  והנקה,  ־ריון 
וגם  הנקה  סינרי  הנקה,  מלות 
ציוד מקצועי להנקה. כשהרעין 
הוא לאפשר גם לנשים מהגליל 

להשיג את הכל קרוב לבית. 
היום  של  האמהות  לסיכום, 
להניק,  הכל:  לעשות  יכולות 
טוב.  ולהיראות  מהבית  לצאת 

לה רוצות  אנחנו  תמיד,  ־כמו 
יות באופנה, והאופנה של היום 

טובה יותר לאם ולתינוק.

מדריכת  היא  הכותבת   *
ביקו עורכת  מוסמכת.  ־הנקה 
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