הנקה ושאיבת חלב בשבת
 .1מותר להניק בשבת תינוק כדרכו ,גם אם אין הוא נצרך לכך למזונו .ההנקה מותרת גם בסמוך
למוצאי שבת ,ואין שום הידור בהמתנה ליציאת השבת.
 .2באם יש צורך – מותר לשאוב חלב עם היד ישירות לפי התינוק על מנת לגרום לו להתחיל
בפעולת היניקה.
 .3שאיבת חלב בשבת הינה פעולה אסורה .במידה ומטרת השאיבה היא לצורך שתיית החלב
מדובר באיסור תורה .במידה והחלב הולך לאיבוד מדובר באיסור דרבנן.
 .4תינוק שאיננו מסוגל לינוק ,ותזונתו מתבססת על חלב אם שאוב ,ראוי להדר ולשאוב חלב
בימות החול לצורך הזנתו בשבת (ובשבת עצמה לשאוב לאיבוד כדלקמן על מנת לשמר את
ייצור החלב) .במידה ולא הוכן חלב שאוב מבעוד יום ,או שקשה לאישה להכין ,מותר לשאוב
חלב לצורך תזונת התינוק על פי סדר העדיפויות הבא:
א .להכין מבעוד יום משאבה חשמלית שתידלק באמצעות שעון שבת .אם ניתן להצמיד
את המשאבה לגוף לפני הדלקתה ,ראוי לעשות כן.
ב .לא הוכנה משאבה חשמלית מבעוד יום ,להפעיל בשינוי (כגון באמצעות המרפק)
משאבה חשמלית בשבת עצמה.
ג .במידה ואין משאבה חשמלית ,ניתן לשאוב חלב בשבת באמצעות משאבה ידנית.
 .5האמור בסעיף הקודם נכון גם במידה ומדובר בתינוק המסוגל לינוק ,אולם מסיבה כלשהיא
לא תוכל האישה להניקו במהלך השבת ויצטרך לשתות מבקבוק ,אולם יש להשתדל שלא
להגיע למצב כזה.
 .6בכל מקרה ,אין לשאוב בשבת חלב לצורך ימות החול.
 .7תינוק שאיננו מסוגל לשתות חלב אם ,ואמו שואבת חלב בימות החול על מנת שכשיוכל
לשתות חלב אם יהיה לה חלב ,ובמידה ולא תשאב חלב בשבת עלול חלבה להתייבש ,או
שאימו סובלת מגודש המצערה ,מותרת לשאוב בשבת חלב לאיבוד על פי סדר העדיפויות
הבא:
א .הכנה מבעוד יום של משאבה חשמלית וכדלעיל.
ב .לא הוכנה משאבה חשמלית מבעוד יום ,שאיבה באמצעות משאבה ידנית.
ג .במידה ואין משאבה ידנית ,ניתן להפעיל בשבת את המשאבה החשמלית בשינוי.

 .8צורת שאיבת החלב לאיבוד תהיה על פי סדר העדיפויות הבא:
א .שאיבה לכיור או על גבי קרקע.
ב .במידה ואין אפשרות כזו (כגון שעל פי צורת המשאבה אין אפשרות שלא לשאוב לתוך
בקבוק) ,י ש לשים סבון כלים בתוך הבקבוק לפני השאיבה על מנת לפגום את החלב
שיצא לבקבוק.
ג .באם אין סבון כלים או חומר פוגם אחר ,ניתן לשאוב ישירות לתוך הבקבוק ולרוקנו
בכל פעם לפני שמצטברת כמות של כפית וחצי בבקבוק.
 .9בכל מקרה ,אין לשמור את החלב שנשאב בשבת כשאינו נצרך להזנת התינוק בשבת עצמה.

