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    הקואליציה למניעת עישון חידשה פעולתה      

הקואליציה למניעת עישון חידשה בחודשים האחרונים את פעולתה. בקואליציה 

מה בסרטן, משרד הבריאות, שותפים נציגי רשת ערים בריאות, האגודה למלח

משרד החינוך, ההסתדרות הרפואית, קופות החולים, נציגי בתי ספר לבריאות 

הציבור וארגונים העוסקים במניעה וגמילה. מטרתה הראשונה של הקואליציה היא 

פעילויות במערכת החינוך, ברשויות המקומיות  –הכנת היום הבינלאומי ללא עישון 

ה זו תפעל הקואליציה לבניית תוכנית אסטרטגית ובכנסת. לאחר שתושג מטר

 לקראת "ישראל נקייה מעישון" ודרכים למימושה. 

 

   25.5.17–היום הבינלאומי ללא עישון   

וכן חודש  31.5)חג השבועות חל במועד הבינלאומי,  25.5היום ללא עישון נקבע ל 

יות במהלך כל (. מוצע לקיים פעילויות ברשויות המקומ26.5-הרמדאן מתחיל ב

 .  21.5השבוע שמתחיל ב 

הנושא לו מוקדש יום זה, כפי שקבע 

 –"טבק  –ארגון הבריאות העולמי 

איום על עתידנו" )הותאם מהמושג 

 Tobacco – a threat to -האנגלי 

development.) 

חברי הקואליציה הכינו מידע עובדתי 

על הקשר שבין מוצרי טבק לבריאות 

קט הצעות וקיימות וכן הכינו ל

לפעילויות ברשויות המקומיות. ניתן 

להוריד את המסמך מאתר הרשת 

 בקישור שלהלן:

http://www.healthycities.co.il/u

o_images/3pload/infocenter/inf

0042017203957@nosmokingd

ay2017.pdf#page=  

 

   קורס הדרכה בנושא עיר/ארגון ללא עישון  

שעות עומד להסתיים בימים אלה. הקורס עסק בהכרת נזקי העישון  42קורס בן 

דרכים לצמצום נזקי העישון ברמת הפרט , בהפעיל והכפוי )'יד שניה', יד שלישית'(

עישון המחייבים את הרשות המקומית. תקנות להגבלת ההחוקים ו, בוהקהילה

http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/30042017203957@nosmokingday2017.pdf#page
http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/30042017203957@nosmokingday2017.pdf#page
http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/30042017203957@nosmokingday2017.pdf#page
http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/30042017203957@nosmokingday2017.pdf#page


ידע על וכן קיבלו מ לים ליישומוורכשו כהמודל של "עיר נקייה מעישון"  למדו את

ארגונים ושירותים במערכת הבריאות בישראל ומחוצה לה, העוסקים במרכיבים 

 .השונים של צמצום נזקי הטבק

 דידותית גיל'שולחן עגול בנושא הזדקנות פעילה / 'עיר י  

 ר

 

בשולחן העגול חברים נציגי רשת ערים בריאות, נציגי משרד הבריאות מהאגפים 

המתאימים, נציגי המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, אשל וגורמים מקצועיים 

להכיר מה כל  –אחרים העוסקים בקידום הזדקנות פעילה. מטרות השולחן העגול 

בנות יחד את התפיסה הישראלית ול עושה בתחום הזקנה הפעילהמהגופים אחד 

, בהתבסס על מסמכים שהפיק ארגון הבריאות של 'עיר ידידותית גיל' )שלישי(

 העולמי בנושא.

הפעולה המשותפת הראשונה של השולחן העגול היא מפגש למידה אליו הוזמנו 

 קופות החולים.חברי הרשת, עמיתי הרשת ומקדמי הבריאות של משרד הבריאות ו

 , בבית סוראסקי בתל השומר.3.5.17מפגש הלמידה יתקיים ביום ד' 

הנעשה בארץ , נכיר את חשוב לפעול לקידום זקנה פעילה ביום זה נלמד מדוע

 .הכרות עם התפיסה הכוללת של 'עיר ידידותית גיל'ונעשה  בתחום זה

 

ִריאחידוש פעילות   ִריבָׁ  ברשויות המקומיות ֶאְפשָׁ

חידוש הפעילות והאישור התקציבי לתוכנית אפשריבריא, התקיים מפגש  במסגרת

למידה משותף של חברי רשת ערים בריאות עם מקדמי הבריאות של לשכות 

. הרציונל של התוכנית ודרכי פעולתה הוצגו בפני 7.3.17הבריאות, ביום ה 

להגיש תנאי הסף לרשויות אפשריבריא )רשויות שיוכלו המשתתפים. כמו כן הוצגו 

של ראש הרשות, הפעלת צוות היגוי, כוח  בקשה לתקצוב תכניותיהן(: מחויבות 

אדם ייעודי, מיפוי בסיסי של מדדים, תכנית כוללת ותוכנית עבודה שנתית 

מתוקצבת. יעשה גם תהליך מקדים, אשר יאפשר לסייע לרשויות חלשות לעמוד 

 בתנאי הסף.

בות מקדמי בריאות ומתאמי בריאות בסיום המפגש התקיים דיון בקבוצות, המשל

עירוניים, שמטרתו היתה למפות את השותפים הקיימים היום ואת השותפים 

הפוטנציאליים אתם אפשר יהיה לפעול לקידום תזונה בריאה ופעילות גופנית ברמה 

 המקומית. פעילות זו החלה תהליך של בניית מתכונת עבודה משותפת ביניהם.

 



 

 –ל הרשת האירופית של הערים הבריאות כנס ומפגש עבודה ש 

   1-3.3.17פץ', הונגריה, 

(, בטוחה, בת חוסן ובת inclusiveעסק במרכיבי העיר הבריאה: עיר מכילה )כנס ה

וכי  1986 -קיימא. ראש העיר פתח את הכנס וציין כי פץ' היא עיר בריאה  מ

במליאה ומושבים  התקיימו בכנס הרצאות העירייה. אגפיהבריאות הנה באחריות כל 

 מקבילים לרוב. 

מירי רייס, מתאמת הבריאות של ירושלים, הציגה את העשייה הירושלמית 

 המשלבת בריאות וקיימות.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 האירועים הצפויים בהמשך השנה  
 

רעות. -מכבים-יערך בתחילת חודש יולי במודיעין מפגש בעיר מארחת ❖

 פרטים יופצו בקרוב.

 של הרשת יתקיים השנה באוקטובר, בראשון לציון. נתיהכנס הש ❖

יכלול כ אשר למתאמי בריאות עירוניים ומקדמי בריאות,  קורס ההכשרה ❖

  יוכר לגמול השתלמות. על מועד פתיחתו תבוא הודעה בקרוב. ,שעות 130

 תתקיים במהלך חודש נובמבר. סדנא בת יומיים ❖

 

 


