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  0220לאוקטובר  21-21הסדנא השנתית של הרשת  

 

 שלשלאסטרטגית הסדנא השנתית של הרשת הוקדשה הפעם להכנת תכנית 

 54והשתתפו בה הסדנא התקיימה בבית הארחה מעלה החמישה  השנים הבאות.

מתאמי הנציגות של במיוחד השנה בלטה ארגונים החברים ברשת. רשויות ונציגי 

 פנים חדשות.מספר הם י, בינברותהחערים ה

 .סטרטגיותכנון א להנחיהמומחית , את הסדנא הנחתה שלומית שימרון

עדיין תקף וכי המטרות שינוסחו  9002 -סכם כי החזון שנוסח בכצעד ראשון הו

 בחשבון את המציאות בשטח. ייקחואל החזון ו יתייחסו

 .איכות חיים, בריאות, קיימּות והוגנות בישראל החזון:

פיינים מרכזיים של המציאות בהם רוצים הגדרנו מא ים בקבוצותנובמהלך הדי

איזה מטרות על מנת לקבוע  9002 -מ, בחנו את המטרות לעשות שינוי/שיפור

אינן )או שהושגו או שנוותר איזה מטרות ל גם היום או שטרם הושגו ועראויות 

מטרות  1-9וכן כל קבוצה ניסחה  או שלא ניתנות להשגה( ,ברמת חשיבות גבוהה

 .נ"לניתוח ההלאור 

להשגה של הרשת מטרות  5עדוף ונבחרו ך תילאחר דיון בתוצרים נעשה תהלי

לכל מטרה נוסחו  מטרות של הרשת להשגה במישור הארצי. 5-ו במישור המקומי

התוכנית תופץ לכל חברי הרשת  יעדים אופרטיביים להשגה בתוך שלש שנים.

  .9012כנית העבודה של הרשת לשנת בסיס להכנת תתהווה ו

בקרוב איסוף  דים, נערוךעל מנת לאפשר הערכה ולמידה של מידת השגת היע

 .בסיסמידע אשר יספק מדדי 

 

 לרשת תמקצועי תרכז    

 

   נבחרה  ,במספר סבבים ,ראויים לאחר תהליך ארוך של מכרז וראיון מועמדים

ים להיות הרכזת המקצועית של רשת ער , רופאת בריאות הציבור,ד"ר יעל בר זאב

תיקח חלק בכל הועדות המתאמים,  עםהפעילות המקצועית תרכז את יעל  בריאות.

  . תהיה אחראית על עדכון והפעלת אתר האינטרנט של הרשת וכן 

מאחלים לה הצלחה  במשרה מלאה. ,9019אוקטובר יעל התחילה לעבוד ברשת ב

 בתפקידה החדש.

 



 חידוש פעילות הועדה ל"עיר נקייה מעישון" 

 
רשויות  15 -ב: הרשויות שהשיבו 11ך מתומסקר שנערך על ידי הרשת הסתבר כי 

רשויות קיימת  19-וב בעיקר בבתי ספר ובעירייה ,ות הסברהת פעילמתקיימ
 רשויות יש או מתוכננת להיות פעילות לגמילה מעישון. 2 -ב פעילות אכיפה.

שתי רשויות דיווחו על תחילתו של תהליך ליישום מדיניות כוללת של עיר נקייה רק 
 מעישון.

הוקמה ועדה המורכבת טמעת המדיניות של "עיר נקייה מעישון" כדי לקדם את ה

ערים בריאות אשר מעוניינות לפעול  מתאמיהם מכל מי שנענה ל"קול קורא". ביני

מטרה . הבנושא, נציגי קופות החולים, משרד הבריאות, אגודה למלחמה בסרטן

 .חיות את פעילות עיר נקייה מעישון ולסייע בהטמעת המדיניות בערי הרשתלה

 חיים גבע הספיל האחראי על תכניות  , בשיתוף עםרכז עדי חמוה מאת הועד

 עישון במשרד הבריאות. תמניע

 
 

  מדריך ל"עיר פעילה" 

 

לאחר עבודה מתמשכת של קבוצת המשימה בנושא השלמנו את עריכתה של 

מצאת כעת חוברת מפורטת )חוברת תקציר פורסמה לפני שנתיים(. החוברת נ

 תהייה זמינה הן באתר הרשת והן כמסמך מודפס.בקרוב  –בתהליך הפקה 

 

 הרחבת הרשת 
 

 
 באקה אל גרביה, קיבוץ שריד – אל הרשת והצטרפ

 
 יפיע אשקלון, –חידשו פעילותם ברשת 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 


