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  חבקים את חברינו בדרוםמ  
  

-אשדוד, אשקלון, בארב –מחבקים את חברינו בדרום חברי רשת ערים בריאות 

 .אזוריות אשכול ובני שמעוןהמועצות בשדרות, ו , רהט,ת גתישבע, גן יבנה, קרי

ומייחלים לימים של שקט,  של חברינו בדרוםחוסן העמידות והמוקירים את אנו 

 ביטחון ובריאות לכל.

 

  "עיר נקייה מעישון"   

  עדכוןצוות המשימה בנושא "עיר נקייה מעישון" את בשעה טובה ומוצלחת סיים 

דמת חוברת ההנחיות לרשויות המקומיות. חוברת זו מהווה עדכון של חוברת קו

שינויים רבים שחלו בשנים האחרונות  נוכחל, 6002בנושא זה שפורסמה בשנת 

בתחום זה, ומתוך רצון לבנות את החוברת במתווה הדומה לחוברת ההנחיות של 

 פעילה ובריאה". "עיר

החוברת כוללת מספר פרקים המאפשרים לכל רשות ו/או מסגרת מקדמת בריאות 

 .תהליךה תאחרת )כגון מקום עבודה( לקבל את כל הידע הנדרש להתנעה והטמע

והן ן באתר הרשת ההחוברת נמצאת כעת בתהליך הפקה ובקרוב תהיה זמינה 

 כמסמך מודפס.

פעילות צוות המשימה, מספר ערים שמתאמי הבריאות שלהם היו במסגרת 

שותפים לצוות )רמלה, קריית גת, ירושלים ואשדוד( התניעו פעילות בנושא זה. כלל 

הקמת צוות משימה הערים השלימו עד כה איסוף מידע בסיסי ובניית תמונת מצב, 

 .עירוניתעבודה כנית בניית תעירוני ו

 למידה של חברי הרשת בנושא "עיר נקייה מעישון" מפגש     

התכנסו מתאמי עיר  'עיר נקייה מעישון'המעודכנת  של לקראת פרסום החוברת 

גופים הפועלים ליום למידה  להכרת החוברת ולמפגש עם  2.60.1..ב בריאה 

 בתחום העישון.

מגמת הצביע על  ,מרכז בכיר למניעת עישון במשרד הבריאות ,חיים גבע הספיל

ס התייחיחד עם עליה בשיעור מי שלא עישן מעולם. ירידה בשיעור המעשנים 

כמו כן סיגריות.  0.-ישון נרגילה שקולה ל חצי שעה של עוציין שעישון נרגילה ל

, כולל מדינות 71. עליה חתמו מית למאבק בעישוןבינלאוהאמנה הציג את ה

  , אשר הוכנה על פיה.לאומית לצמצום העישון ונזקיוהתוכנית הישראל ואת 

הציגה את פעילות  ,האגודה למלחמה בסרטןמקדמת הבריאות של  ,אירית מנטש

כניות פיתוח ויישום תבעיקר בהעלאת המודעות באמצעות  שהיא , האגודה

 00.יש לאגודה הדרכה והסברה. שמים דגש היום על מודעות לעישון יד שלישית. 

 אפשר להזמין אותם.  –מדריכים ברחבי הארץ 



והסבירה כיצד המתאם יעל בר זאב הציגה  את מודל "עיר נקייה מעישון" דר' 

, עם דוגמאות ע של הרשת לצורך יישום התכניתעזר באנשי המקצויהעירוני יכול לה

י תיארה את שנעשה ברמלה בנושא פא-יעל ניסימיאן .מירושלים, הרצליה וקרית גת

 זה.

 –דר' מילכה דונחין הציגה ממצאים מתוך פרופילי בריאות של ערים בריאות 

הגבוה ביותר של מעשנים מצוי בקרב צעירים שלא סיימו תיכון. כמו כן השיעור 

התושבים נותנים לגיטימציה להפעלת מדיניות של מסקנות שעלו מכך: הציגה את ה

יחד עם זאת, איסור עישון במסעדות , ()בעיקר הלא מעשנים 'עיר נקייה מעישון'

 . וקניונים נתפס כפגיעה בחופש הפרט )גם ע"י לא מעשנים(

ואת הציג את פעילות העמותה  ,"ללא בדל יו"ר עמותת "ארץ ,יאיר וולוביץ

 השירותים שהיא נותנת לרשויות המקומיות ומוצרי הסברה שפיתחה.

הציגה את  ,מקבוצת הדוקטורנטים של קרן אייסףסטודנטית לרפואה  ,חן חזות

יחס לצמצום החשיפה לעישון. הסקירה של קבוצת עולם בערים שונות בהנעשה ב

 ולבת בחוברת הנ"ל.הסטודנטים מש

 9.924.אשדוד  –השנתי של רשת ערים בריאות הכנס     

 נשלים את התוכנית המפורטת של הכנס ונפיצה לכולם. בימים הקרובים 

מהווה אחד מארבעת )נקבע כבר לפני מספר חודשים( השנה הנושא שנבחר 

ידי ארגון הבריאות העולמי כחלק מהתוכנית  על תחומי הפעולה העיקריים שנקבעו 

. תכנית זו מהווה את הציר המרכזי בפעילות הרשת 6060 -האסטרטגית ל

( ומחייבת גם את הרשת 60.1-60.1של פעילותה )בשנים  2 -האירופית בשלב ה

חקרו את דניאל, אשר -בכנס ישתתפו פרופ' מולי להד ופרופ' לימור אהרונסון שלנו.

נלבן את סוגיית החוסן פיתחו מדד לאמידת החוסן הקהילתי. כמו כן גורמי החוסן ו

כל השלכות של אשר מסוגלת להתמודד עם  ,הקהילתי כמפתח לקהילה בריאה

  ביטחוני. במצב שינויאו , אקליםשינויי בין אם , ישינו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "עיר מקדמת תזונה בריאה ומקיימת"       
 

בנות את התפיסה ולהציע קווים לה מטרבבין תחומי החל לפעול משימה צוות 

. בסיום עבודת הצוות "עיר מקדמת תזונה בריאה ומקיימת"מנחים ליישום של 

ל עמבוססת  ,או "עיר נקייה מעישון" , בדומה לחוברת "עיר פעילה"תופק חוברת

על מחשבות וארגונים אחרים, ארגון הבריאות העולמי ידע וניסיון שהצטבר ב

  קווים מנחים ליישום. תןיהחוברת ת ורעיונות של חברי הועדה ועל התנסות בשטח.

 הכשרת מתאמי בריאותקורס מתקדם ל    

לנוכח צרכים שהעלו מתאמי הבריאות העירוניים, הקמנו צוות משימה לתכנון קורס 

שותפויות והכלים שנדרשים אשר ישים דגש על  שעות, 62, בן הכשרה מתקדם

פרטים  לשם בנייתן ותחזוקתם. בין היתר נעסוק במיומנויות סנגור ומשא ומתן.

 יפורסמו בקרוב.

    

"שולחן עגול" לבניית שותפויות בין גופים הפועלים ברמה     

 המקומית

כניות לאומיות ת, בו הוצגו מספר 1..30.3ימנו ב הלמידה שקימפגש בהמשך ל

 "שולחן עגול"הפועלות ברמה המקומית, הוסכם על דעת כל השותפים לקיים 

הארגונים, מטרותיהם ודרכי פעולתם ברשות הכרות הדדית של : א. שמטרותיו

 .כניות ברמה המקומיתשותפויות שיאפשרו אינטגרציה של תבניית , ב. המקומית

שתי פגישות התקיימו עד כה מתוך כוונה משותפת לחפש את הדרכים המתאימות 

עיר ללא "לבניית שותפויות ברמה המקומית. בצוות משתתפים נציגי התוכניות: 

לילדים  320כנית ", "תואלכוהול הרשות הלאומית למלחמה בסמים", "אלימות

הרשות הלאומית ות של "אשלים", ארגון "בטרם", "קידום בריאונוער בסיכון", 

כנית , ת", "התוכנית למניעת אובדנות" במשרד הבריאותלבטיחות בדרכים

 ורשת ערים בריאות. "אפשרי בריא"

 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת  
 

 בני ברק, יוקנעם, אזור.טירה,  –בהצטרפות לרשת ת ומתעניינרשויות ש
 

 
  

 

 

 

 " פיתוח קהילתי" בנושאסדנא בת יומיים 
 

 ,יט' כסלו-חמישי, יח'-מים רביעייתקיים בת
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