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 בנושא נייר עמדה

 2013–חופשת אבהות), התשע"ג –הצעת חוק עבודת נשים (תיקון 
עומדות בפני האב בלקיחת ימי התקנות דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) צמצמו את האפשרויות 

–תשע"גה), חופשת אבהות –הצעת חוק עבודת נשים (תיקון " .לבדיקות היריוןרק להתלוות לבת זוגו  כדימחלה 

 תהליך ההיריון.ב לשתפווכדי אב לאילו בדיקות להצטרף לשיקול דעת  כוללת מתן "2013

 

 :הנימוקים הבאיםן זו מ הצעת חוקמבקש להביע את תמיכתו ב "צהר"ארגון רבני 

 

 מיוחס לאביו עוד בהיותו עוברכהילד רואה את ההלכה היהודית  .ןריוימתחילת הה יוהילד שייך גם לאב .1

בתקופת  גםצריך לראות את עצמו שותף בכל מה שעובר על ילדו  האב ,לכן ., ד, א)חובל ומזיק, (רמב"ם

 בזה עניין פרטי של האם.ריון, ולא לראות יהה

בכלל זה ו 1,ב לדאוג לבריאותה של אשתוייבעל חה ,על פי ההלכה .תמיכה רגשית ורפואית לאחר כל לידה .2

 ,משום כך. תבעיקר רגשיבפרט, ובכך לסייע לה לל ובלידה חד עמה במצבי מצוקה בכלהימצא יגם החובה 

ליווי שמפני , אפילו בשבת העומדת ללדת ושתאעם לבית החולים לבעל לנסוע בדורנו התירו פוסקי ההלכה 

של  ליחס הראוי הדוגמ .)תיב; צטר 'שבת כרך ד עמ ,ילקוט יוסף(הרב עובדיה יוסף,  "פיקוח נפשנחשב " יולדתה

רופא ואמר לו: ה לאהאסירים, שליווה את אשתו  ם שלהרב אריה לוין, רב היהאשתו  של ההבעל לכאב

 "דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו".

בימים  ילדם המשותףהימצאות הבעל יחד עם אשתו ו .רגע מכונן בבניין התא המשפחתי יאה לידהה .3

שלשה " ,כיחידים וכזוג. על פי היהדותזה להם לחלוק יחד אירוע מכונן מסייעת הראשונים שלאחר הלידה 

שני בני הזוג. ף לשותמאירוע  יאלידה הה ,לפיכך .(קידושין ל ע"ב) "שותפין הן באדם: הקב"ה ואביו ואמו

ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו " בפסוק תמתואר בעל לאשתוהבין המיוחדת הברית 

יש  ,משום כך 2.לידת ילדם המשותף, מושג שנתפרש על ידי חכמים כמתייחס ל(בראשית ב, כד) "ר ֶאָחדְלָבׂשָ 

 י מיותר.מיידלא מתח ב לידהבשבוע המתן אפשרות לבני הזוג להיות יחד לערך רב 
בדרך כלל למלא  ותמסוגל ,גמישה יותר ןשתעסוקתכלכלית, מבחינה מבוססות ההשכבות ראוי לציין כי 

לצמצם פערים , חלשותדווקא עם השכבות ההצעת החוק באה למעשה להיטיב  ,משום כך .הצורך ז

 חוסן משפחתי. ולסייע בבניית ה חייםהאיכות ב

 

 
                                                           

עט,  אבן העזרשו"ע ( "לקתה, חייב לרפאותה, בין רפואה שיש לה קצבה בין רפואה שאין לה קצבה ?רפואתה כיצד" .ד, ט. כתובות משנה 1

  .)א

  ".הולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד - 'לבשר אחד' כלשון רש"י שם: " 2
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