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6142יולי41
 נייר עמדה – תמיכה בהנקה במסגרות עבודה ולימודים

לאימהותולחברה גםארגוניבשלחשיבותההגבוההשלההנקהלתינוקות, כמו ממליץמשרדהבריאות, כולה,

כ למשך שתיה( או מזון תוספת )ללא בלעדית הנקה על  בעולם, מובילים הנקה2-בריאות והמשך חודשים,

.1בתוספתמזוןמשליםעדגילשנהואףיותר

יכהתמאימהות המעדיפות להיניק, נעזרות בסביבה תומכת על מנת לממש את ההנקה באופן אופטימאלי. 

הנקהאושאיבתחלבבמסגרותהעבודהוהלימודיםתורמיםלהצלחהבהנקהלאורךזמן.ואפשורבמיניקות



חודשיםאו3מתכננותלהיניקלמשך01%מהאימהותבישראלמתכננותלהניקאתתינוקותיהן,מתוכן01%מעל

מתינוקותיהןבמהלךהשנההראשונהאולםבמדינותמפותחות,מבלותאימהותרבותשעותארוכותבנפרד,2יותר

חלב לשאיבת או להנקה מתאימים בתנאים וחוסר ידע חוסר ללימודים.  או לעבודה יציאתן בשל לחייהם,

  בישראל, הנקה. להפסקת האימהות מן חלק להביא עלול והלימודים, העבודה מהנשים20.6%במקומות

.3מסךהעובדים11.3%משתתפותבשוקהעבודה,ומהוות



חלב, כמות יצירת לבסס לאם המאפשר פיזיולוגי, תהליך מתקיים היונק התינוק לחיי הראשונים בשבועות

המתאימהלצרכיתינוקה.כלעודהיאמיניקהאתהתינוקעלפידרישה,תיווצרכמותהחלבלההואזקוק.על

.4לבגםכאשרעלהאםוהתינוקלהיפרדמנתלשמרמצבזהישלהמשיךולהניקאתהתינוק,אולחילופיןלשאובח

לפני דברהמוביללגמילהמוקדמת, נשיםשאינןשואבותחלבבמהלךיוםהעבודהחוותירידהבאספקתהחלב,

.1הזמןשתכננולגמול

נשיםרבותחושבותשחזרתןלעבודהאויציאתןללימודיםאינהמאפשרתהנקה,אבלההפךהיאהנכון:מקומות

להם יש ובכך ממושכת, לתקופה להיניק לאימהות מאפשרים תומכת, סביבה המספקים ולימודים, עבודה

רמתפוטנציאל על ושמירה לעבודה  הנשים חזרת ותינוקותיהן, האימהות בריאות על לחיוב להשפיע

ההיעדרותמהעבודה1הפרודוקטיביותשלהן הפחתתימי ע"י למקומותהעבודהולמשק, מאפשריםחסכון וכן ,

5בשלמחלותילדים נמצאוהוכחותלכךשאווירהתומכתהנקהבמקומותהעבודה,וקיוםתנאים,המאפשרים.6,

חיונ האימהותהעובדותלהניקזמןארוךיותרושמחסורבתנאיםאלהשאיבתחלבואחסונו, ייםלהצלחתןשל

.סקרשנערךבישראלבקרבאימהותלתינוקותבניחצישנהמראהכיבמקומות10,9,8 '7מקצראתמשךההנקה

.6מהערביות(01%-מןהיהודיותו32%עבודהרביםלאקיימיםתנאיםהמאפשריםהנקהאושאיבתחלב)לדברי

  



 











11%מביןאלהשאמרושקיימיםתנאיםמתאימיםלהנקהאולשאיבתחלבבמקומותהעבודה,צוינו:חדרנפרד)

ו )66%-מהיהודיות השאוב החלב לאחסון מקרר )16%-ו00%מהערביות(, שאיבה לצורך זמן הקצאת ,12%(,

(.33%-ו10%)(והסכמתממונהלהקצאתזמןלשאיבה/הנקה31%

תנאים יחד ולגבש  והאחראיות עםהאחראים לדבר האפשרות על חושבות אינן לעבודה החוזרות רבות נשים

שיסייעולהןלהמשיךבהנקהאולםכדאילהןלעשותזאת.

דקותבמהלך61-31הפסקותבנות6-סביבהתומכתבמקוםהעבודהכוללת:הפסקותלצורךהנקהאושאיבה)כ

בחציהשני.(חדראוחללהמאפשרפרטיות,ובו4-6בחציהראשוןשלהשנההראשונהוכ שעות8שליוםעבודה

במקררלאחסון מקרראומדף כיסאנחלישיבהונקודתחשמללצורךהפעלתמשאבהחשמליתלשאיבתחלב,

חונים.להיעזרבצידניתקטנהעםקרבמקומותבהםלאניתןלדאוגלמקרר,אפשרהחלבהשאוב.

 .11נציבותשירותהמדינהקבעהכיעלמשרדיהממשלהויחידותהסמךלעמודבתנאיםהללו

דרכיםנוספותאשרנמצאויעילותבהארכתמשךההנקההנן:קיוםשעותעבודהגמישות,מתןאפשרותלעובדת

.0,1להביאאתהתינוקלמקוםהעבודה,הקמתמעוןלתינוקותסמוךלמקוםהעבודה

במוסדותלהשכלהגבוההישלהקצותבכלקמפוסחדראובהתאםלצורךכמהחדרים,לצורךהנקה.חדרההנקה

 .12יצוידבמקוםישיבהנוח,שקעחשמל,מקרר,משטחהחתלהובקרבתמקוםגםכיורמים

מקומות עבודה ולימודים ,בסימן34.0.42-2.8.42אתשבועההנקההבינלאומי,בתאריכיםמשרדהבריאותיציין

להמשיךידידותיים/ מאפשרים הנקה,  וללימודים לעבודה החוזרות האימהות לעידוד שונות פעילויות ויקיים

בהנקהואתמקומותהעבודה/הלימודיםלאפשרזאתולספקסביבהתומכת.

 מיועצות הנקה בטיפות החלב. ניתן לקבל סיוע פרטני



מידענוסףניתןלמצואבאתרמשרדהבריאותבקישוריםהבאים:

http://www.health.gov.il/Subjects/infants/feeding/Pages/Moms.aspxהנקהוחזרהלעבודה: -

עבודהמעודדהנקה,מידעלמעסיקיםולמעסיקות:מקום -

http://www.health.gov.il/Subjects/infants/feeding/Pages/employer.aspx 

www.health.gov.il/PublicationsFiles/Breastfeeding_rights.pdf :חוקיעבודההקשוריםלהנקה -



                                                                 

http://www.health.gov.il/hozer/bz25_2012.pdf.6146משרדהבריאות,מדריךלאנשימקצועלהזנתהתינוקוהפעוט,1

 http://www.health.gov.il/publicationsfiles/mabat_352.pdf.6141מינואר326.משרדהבריאות,פרסום6146-6110סקרמצבבריאותותזונהלאומימלידהעדגילשנתיים.  2
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