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 ב"ה

 דף עמדה בנושא

 היעדרות בשל טיפולי פוריות( –הצעת חוק עבודת נשים )תיקון 

 של חה"כ אורי מקלב ואחרים

 חותם בשיתוף מכון פוע"ה

 רקע

רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, ( קובע, כי 5)7עיף , ס1954–חוק עבודת נשים, התשי"ד

ההיעדרות ללא ניכוי התשלום  .יון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריוןרילשם פיקוח רפואי במשך חודשי הה

שעות עבודה במשך חודשי  40מוגבלת )לעובדת העובדת יותר מארבע שעות ביום במשך שבוע עבודה מלא( לעד 

 ההיריון.

להעדר לצורך מציעה לתת אפשרות כזו גם לעובדת העוברת טיפולי פוריות, על מנת שתוכל לפנינו חוק שההצעת 

וללא צורך להזדקק לימי המחלה העומדים  ות בשנה קלנדרית ללא ניכוי משכרהשע 40הטיפולים והבדיקות הנלוות עד 

 לרשותה.

 הקדמה

, שעניינה הבאת ילדים לעולם, הינה המצווה הראשונה המופיעה בתורה. על חשיבות המצווה, כתב מצוות "פרו ורבו"

מצוה גדולה שבסיבתה מתקיימות כל המצות בעולם, כי לבני אדם ניתנו ולא למלאכי  בספר החינוך )מצווה א(: "והיא

 השרת".

מעבר למצווה, הרי שהשאיפה לפרי בטן אצל נשים רבות, היא בגדר שאיפת חיים, וכפי שמצאנו את רחל אימנו שאמרה 

 ליעקב אבינו: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי".

ם, בטיפולי פוריות מקיימים מצוות פרו ורבו, וכן נהוג ומקובל להתיר זאת בשעת לדעת מרביתם המוחלט של הפוסקי

 נותן את כל הגיבוי ההלכתי והמעשי לכך בשעת הצורך.. מכון פוע"ה הצורך.

 חוק עבודת נשים

המחוקק קבע סיוע לנשים הנמצאות בהיריון, עקב העובדה שפעמים רבות יש צורך בהיעדרות קצרה לצורך בדיקות בזמן 

שימי המחלה העומדים לרשות העובדת )שעל פי חוק מתחילים להיות משולמים רק מהיום  ,שעות העבודה, היעדרות

 השני להיעדרות( אינם נותנים לה מענה.

, צריכה אף היא להיעדר פעמים רבות לצורך בדיקות מסוימות. הנפוצות שבהן הן פוריותעובדת הנמצאת בטיפולי 

בדיקות הדם ובדיקת מעקב הזקיקים באולטראסאונד, שנעשות במרבית קופות החולים בשעות הבוקר, ומחייבות 

לא תמיד נעשות היעדרות קצרה מהעבודה, היעדרות שכיום נעשית על חשבון העובדת. גם שאר הבדיקות והטיפולים, 

במסגרת המאפשרת להסתמך על ימי המחלה הצבורים של העובדת. מבחינת המעסיק מדובר לרוב על סכומי כסף 

 קטנים, אולם אצל העובד הפשוט, סכומים אלו עשויים להיות משמעותיים.

 לסיכום

עוברות טיפולי פוריות גם לנשים ה ת הסעד הניתן בחוק לנשים בהיריוןלתת א ת החוק, על פיה ישיש לברך על הצע

 במשך תקופת הטיפולים. היקף השעות המדובר מאוזן, ונותן מענה לצורך המדובר.


