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 ראה נספח –רשימת תפוצה 

 

 א.ג.נ

    
 תהליך שיתוף ציבור לקידום ההנקה בישראל הנדון:

 
 

ם בעלי תרומה ייחודית לגדילה, לבריאות ולהתפתחות תינוקות וילדים וכן לבריאותן של  הינ אם חלבהנקה ו
תמיכה . בשל ערכה המוסף הגבוה של ההנקה והשפעותיה הבריאותיות, הסביבתיות והכלכליות, 1תאימהו

סקר שערך משרד הבריאות הראה, כי רוב  בהנקה הינה אסטרטגיה מרכזית בקידום בריאות הציבור.
בישראל מעוניינות להניק את תינוקותיהן, אולם בפועל חלקן נתקלות בקשיים שונים, מוותרות או  תוהאימה

 . 2אחרות חוות הצלחה ומיניקות למשך פרק הזמן שתכננו  תמיניקות זמן קצר משתכננו. לעומתן אימהו

בתהליך של שיתוף הציבור, ים יוצאלצורך קידום ההנקה בישראל, שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות 
על מנת לזהות ולמקד צרכים ואתגרים. על יסוד המידע שיתקבל יגבש המשרד את המדיניות בה ינקוט 

 לתמיכה וקידום ההנקה בישראל.

 : להלן פירוט קצר על תהליך השיתוף

 : מקוון ויופנה לקהלי היעד הבאים הינו השלב הראשון

 ןניסיו םאו היה לה שיש משפחה בני, נשיםהעצמה של ות עניין בקידום כל בעל/ –הציבור הרחב  .1
 (.מורחבת ומשפחה וסבתות סבים, זוגןבנות /בני, תכלשהו עם הנקה )אימהו

 
 תכמו רופאי משפחה, ילדים ונשים, צוות סיעודי העובד עם אימהו –אנשי מקצוע בתחום ההנקה  .2

 העבודה משרד נציגי)כגון  הרך הגיל בתחום ניותמדי קובעי, םרפואיי-ועם הגיל הרך, צוותים פרא
 יולדות מחלקות צוותי, חלב טיפת צוותי, מורשות הנקה יועצות(, חברתיים ארגונים נציגי, והרווחה
 ההסתדרות נציגי, העבודה דיני ומתחום( אמונה, נעמת)כמו  נשים מארגוני משפטנים, וילודים

 .מעסיקים, ובמשפחתונים לילדים יום ונותבמע מקצועי רב צוות, הפרטי במגזר ומעסיקים
 

לתתי אוכלוסיות, כמו הציבור החרדי )שאינו זמין למחשב(  תייעודיונערוך קבוצות מיקוד  בשלב השני
 והמגזר הערבי )קבוצות דרך טיפות החלב(. 

                                                                 
1 Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, Rollins 

NC; Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms 

and lifelong effect. Lancet 2016 ;( 387):475-89. 
 . משרד הבריאות.12-2009ובריאות לאומי מלידה עד גיל שנתיים  מב"ת לרך, סקר מצב תזונה 2
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 למשתתפים בתהליך היא: המופניתאני פונה אליכם כגורם רלוונטי לעיצוב התהליך. השאלה 

שרד הבריאות מבקש לסייע לאימהות ומשפחות צעירות לממש את בחירתן בהנקה. נבקש לשמוע ממך מ"
 "והאתגרים בשלבים השונים. כיצד לדעתך יכול המשרד לפעול על מנת לתמוך בהנקה, מהן ההתלבטויות 

 

 .https://impact.health.gov.il/he/node/2428אתר שיתוף ציבור: לו באמצעות הלינק המצורף ליתקבתגובות 

 

נשמח על שותפותכם בתהליך חשוב זה ונודה לעזרתכם בהפצה לקהלי יעד רלוונטיים ובמענה על השאלה, כך 
 שעמדתכם תיכלל במסקנות.

 

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 

 העתק:
 , מנכ"ל משרד הבריאותמר משה בר סימן טוב

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות
 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 , משרד הבריאותד"ר ורד עזרא, ראש מינהל הרפואה
 , משרד הבריאותגב' עינב שמרון, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים

 משרד הבריאות מר איל בסון, דובר
 גב' סמדר שזו, מנהלת תחום שיווק, פרסום והסברה, אגף הסברה ויחסים בינלאומיים, משרד הבריאות

 הסיעוד, משרד הבריאות  מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות
 פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת האגף לתזונה, משרד הבריאות

 וילד, משרד הבריאות ד"ר דינה צימרמן, מנהלת המחלקה לאם
 ד"ר אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לקידום בריאות, משרד הבריאות

 , משרד הבריאותאחות מפקחת ארצית בבריאות הציבורנסקי, ילגב' ליאורה ו
 אינג' אלי גורדון, מנהל שירות המזון הארצי, משרד הבריאות

 גב' עדי בן מרדכי, מנהלת תחום שיתוף ציבור, משרד הבריאות
 לירי פינדלינג אנדי, מנהלת התכנית הלאומית אפשריבריא גב'

 מר אופיר רייכמן, אפשריבריא
 רופאים מחוזיים ונפתיים
 אחיות מחוזיות ונפתיות

 חברות הועדה המייעצת להנקה בשירותי בריאות הציבור
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 רשימת תפוצה-נספח
 גב' עליזה אוליאל, אחות מפקחת טיפות חלב עיריית ת"א

 ת מפקחת טיפות חלב עיריית ירושליםגב' תמי מלכה, אחו
 גב' כלנית קיי, אחות ראשית טיפות חלב, שירותי בריאות כללית

 גב' רחל פיש, אחות ראשית טיפות חלב, מכבי שירותי בריאות
 גב' מלי קושא, אחות ראשית טיפות חלב, קופ"ח מאוחדת

 גב' ברוריה שרמן, אחות ראשית טיפות חלב, קופ"ח לאומית
 יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הילד ופדיאטריה  ,ס מימוניפרופ' פרנסי

 יו"ר המועצה הלאומית לקידום בריאות. , פרופ' דיאן לוין
 יו"ר המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגיה וגנטיקה , פרופ' אליעזר שלו

 יו"ר המועצה הלאומית לבריאות האישה  ,פרופ' נעמה קונסטנטיני
 ש המועצה הלאומית לבריאות הקהילהרא ,ון להדמנא  פרופ'

 מועצה הלאומית לתזונה, גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד פרופ' זמיר הלפרן, יו"ר ה
 גב' אורנה גרינברג, נציגת מתאמות הנקה בבתי החולים, הוועדה המייעצת להנקה בשירותי בריה"צ

 הממונה על שוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה
 גב' מיכל כרמל, מנהלת פדגוגית אגף המעונות, משרד העבודה והרווחה

 האיגוד הישראלי לרפואת ילדים רד"ר שי אשכנזי, יו"
 החברה הישראלית לפדיאטריה קהילתית רד"ר שמעון ברק, יו"

 ד"ר עדי קליין, החברה הישראלית לפדיאטריה קהילתית
 ד"ר חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריה"צ

 אל צנגן, יו"ר איגוד הניאונטולוגיםד"ר שמו
 ד"ר  מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי משפחה

 ד"ר רוני מימון, יו"ר איגוד הגניקולוגים
 גב' עדינה בכר, יו"ר עמותת הדיאטנים עתיד

 גב' טלי רודיטי, עמותת הדיאטנים עתיד
 גב' שגית לב, ליגת לה לצ'ה ישראל

 ות הנקהד"ר ג'ינה וייסמן, איגוד הישראלי ליועצ
 ד"ר מילכה דונחין, מנהלת רשת ערים בריאות

 גב' אילנה שמלה ללום, רשת ערים בריאות
 גב' יונית לבנון, מנהלת עמותת גושן לקידום בריאות ורווחת הילד בקהילה

 גב' מירי אורן, יו"ר אגף לבריאות האשה, נעמ"ת
 גב' נורית טננבוים, מנהלת האגף לגיל הרך, נעמ"ת

 ת יו"ר האגודה למלחמה בסרטןמירי זיו, סגני
 ד"ר שחר לב ארי, ראש חוג קידום בריאות אונ' ת"א

 פרס, החוג לתזונה מכללת "ר מיכל האןד
 לחקלאות אונ' ירושלים פקולטהה , ראש החוג לתזונה פרופ' אפרת מונסנגו

 אשקלון, ראש החוג לתזונה מכללת פרופ' ניבה שפירא
 אריאלונ' , ראש החוג לתזונה אפרופ' מונה בועז

 תל חיאונ'  , ראש החוג לתזונהד"ר קארן ג'קסון
 מיכל לזרוביץ, הממונה על קידום מעמד האשה בנציבות שירות המדינה

 עו"ד רונן סולומון, פורום קניונים, איגוד התעשיינים
 מר סער בן הרוש, מייסד פורום "אבא פגום"

 ת, אוניברסיטת בן גוריוןד"ר ניהאיה דאוד, מנהלת המרכז לקידום בריאות ושוויוניו
 ד"ר שרון צברי, מנהלת בנק חלב אם

 גב' איילת כהן, סמנכ"לית יוניצף ישראל
 ארגון אם לאם בקהילה 

 מיכל מטס, מנכ"לית ארגון עבודה שווה
 דנה וינגר, מנכ"לית נשים לגופן 
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 9סיגל רצין, מנכ"לית אחת מ 
 חנה ספרן, מנכ"לית אישה לאישה חיפה 

 מנכ"לית מרכז ייעוץ לאישה מריאל הוברמן, 
 לירון אזולאי, מנכ"לית החצר הנשית 

 התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב דפנה הקר, ראש פרופ,
 התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה פרופ׳ שרה כהן שבוט, ראש

  לןהתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אי ראשמשיח, -פרופ׳ רבקה תובל
 התוכנית התכנית ללימודי מגדר, אונ׳ בן גוריון  פרופ' אילנה רוזן, ראש
 התכנית ללימודי מגדר, מכללת תל חי ד"ר אביגיל מור, ראש

  מכון שכטר ללימודי יהדות, התכנית למגדר ופמיניזם
 מכללת דוד ילין, המרכז ללימודי נשים ומגדר
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