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 2018יום ללא עישון      

הקואליציה למניעת עישון, אשר הוקמה ביוזמה 

אות והאגודה למלחמה משותפת של רשת ערים ברי

לציון יום זה בשני מישורים: בסרטן, פועלת, מידי שנה, 

מסגרת הרשויות המקומיות )הערים בפעילות 

וכן יום בכנסת הכולל דיונים  במאי 31 , בהבריאות(

 .בוועדות וכנס

, בבתי הספר 31.5.18ב פעלו רשויות מקומיות  15 -כ 

 חוליםקופות בדוכני הסברה ברחבי העיר בשיתוף עם 

בחלק מהערים חילקו . תות החברתיתועלו ברשפו

הפעילות על חולצות מעוצבות, פוסטרים, מדבקות. 

שם חילקה אשדוד, שפת הים בהיצירתית שביצעו ב

 ויתור על הסיגריה שבידיהםתמורת למעשנים יחידת הבריאות העירונית בקבוק מים 

 . תיאור היוזמה הזו התקבל, דיווחנו לגורמים בינלאומייםוהכנסתה למיכל איסוף

יות ביום ללא עישון סקר פעילואשר   Tobacco control הבינלאומי  ביטאוןלפרסום ב

 ברחבי העולם.

עדת הכלכלה על ו. התקיים דיון בו12.6, היום הבינלאומי ללא עישון צוין ב בכנסת

 מפני הציבור בריאות על הגנה בנושאחוק 

 וכן התקיים כנס  טבק מוצרי ופרסום שיווק

 בחסותו של ח"כ יהודה גליק. 

 

 כנית תקשורת לרשת ערים בריאותת

שהוכנה על ידי צוות בראשות אילנה  ,תכנית התקשורת לרשת ערים בריאות

וצגה בפני ה ,ין כוכי נדב ותחיה קרבטרירארז סוצקוו השתתפותוב ללום-שמלה

חדשים חשיפת הרשת ופעילות הרשויות לקהלים : שלש מטרותתכנית הועד. ל

הכשרה והעצמת ו מיתוג רשת ערים בריאות ברשתות החברתיות, ורחבים

דרכי  מציעהת התוכני המתאמים בתחום התקשורת והרשתות החברתיות.



אשר ושל מתאמי הבריאות העירוניים,  תעבודה לשיפור התקשורת של הרש

מתן כלים למתאמים לביטוי הפעילות שלהם ברשויות והרחבת החשיפה  תכולל

ידית הפעילות המ. יה האפשרייםשל רשת ערים בריאות בכל אמצעי המד

 ,לפיתוח מיומנויות התקשורת ,מחשבים םע ,מעשיאימון הנחייה ושתוכננה היא 

 לית. במדיה החברתית הדיגיט ,של מתאמי הבריאות העירוניים

 8.10.18יתקיים ב פייסבוק ובאינסטגרם עבודה בללפיתוח מיומנויות ום י

   

 מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.העיר  –מדיניות מזון עירונית   

בהמשך לדיווח קודם, כי הנהלת אמנת מילאנו  
שלנו בנושא ההנחיה חוברת מעוניינת לאמץ את 

ל אמנת מילאנו כמדריך לרשויות החותמות ע
בצענו תרגום של החוברת  למדיניות מזון עירונית,

לאנגלית. על מנת לקבוע תרגום הולם למושג 
הקולע מ.ב.ט.י.ח.ה, קיימנו התייעצות רבת 

 )הוצע ע"י דר' דנה צפת( משתתפים. השם שנבחר
 :הוא

 Promoting Med-SENSE Nutrition  –  
Mediterranean, Safe, Equitable, Nutritious, 
Sustainable, Enlightened 

של מדיניות המזון העירונית  ,בכנס הבינלאומי

יוצגו עיקרי חוברת  ,בספטמבר השנה 4-5אביב ב -שיתקיים בתל ,)אמנת מילאנו(

אביב, המארחת -יש לציין שעיריית תל האנגלית תופץ לבאי הכנס.רסה ההנחיה והג

. עיריית את הכנס, נמנית על הערים הראשונות בעולם אשר חתמו על האמנה

 הרצליה הצטרפה לאחרונה וישנן ערים נוספות שהביעו עניין בכך.

של הערים הבריאות  7-יום למידה בנושא הערכות לשלב ה

 25.6.18 – באירופה

הכרת הדרישות של פגש זה נועד למ

ארגון הבריאות העולמי לקראת 

השלב השביעי של תוכנית הערים 

)בשרטוט  Psה  6שילוב    הבריאות: 

)יעדי פיתוח בר  SDGs 17 -ושבצד( 

בתוכניות העבודה ( קיימא של האו"ם

. כמו כן נועד עיר הבריאהשל ה

גיוס המפגש להכרת החשיבות ב

המתכנן האסטרטגי ברשות 

ודה יחד אתו לקידום בעהמקומית ו

, דר' גלית רנד השילוב הנ"ל. 

מנהלת אגף תכנון אסטרטגי ומחקר 

 הנהוגה בחיפההמתכללת תיארה את הגישה   ,בלשכת מנכ"ל, בעיריית חיפה

מר ישראל וכיצד משתלבים תכני בריאות בפעילות האגפים השונים בעירייה. 

אביב, תיאר -, מנהל התכנון העירוני באגף התכנון של עיריית תלפורמה

סיכום מפורט בלווי  .מתודולוגיה של תכלול רעיונות אסטרטגיים בתוכנית עבודה



המצגות ניתן למצוא באתר הרשת בקישור:  

sphttp://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10535.a 

 Psנדרש סיוע בתרגום מוצלח של ששת ה  

 ,Ps   = Peace, Planet, Placeלקבל הצעות לתרגום מוצלח של ששת ה  נשמח

People, Participation, Prosperity  

 

 1-4 ,בלפסט –של הערים הבריאות לאומי נס הבינהכ 

 2018קטובר באו
 

הכנס הבינלאומי של 

, אשר ריאותהערים הב

בתחילת  יתקיים בבלפסט

תחומים אוקטובר יעסוק ב

 .Psינו בששת ה שצו

 

פרטים על הכנס בבלפסט 

 בקישור: –

https://www.healthycitiesbelfast2018.com/  

 

חידוש הפעילות של השולחן העגול לקידום זקנה פעילה /   
 סביבות ידידותיות גיל

 ר

מתאם נושא הזקנה הבריאה, מוגבלויות וטיפול , רד הוברפמר מנבארצנו של  ביקור

הווה זרז לכינוס , 11.7.18ביום , בארגון הבריאות העולמי, בסניף האירופיממושך 

השולחן העגול לחידוש פעילותו. מנפרד התלהב מהרעיון שגיבשנו להכין חוברת 

הנחייה לרשויות המקומיות המבוססת על מסמכי ארגון הבריאות העולמי ועל ניסיונן 

ה סוכם כי במפגש זשל רשויות בעולם ובארץ והביע עניין ללוות את הכנתה. 

נעסוק תוך שילוב התוכנית הלאומית למניעת נפילות תהיה התוכנית הראשונה שבה 

נסות בהפעלתן במספר ערים בריאות. תהב מדים של סביבות ידידותיות גילממספר 

נו את פרטי התוכנית הלאומית למד ראשונה של צוות מניעת נפילותהפגישה ב

 התפיסה ליישומה ברמה המקומית.והתחלנו לגבש את 

   הצפויים בהמשך השנה סדנא בת יומיים בחודש נובמבר השנה

לנוכח צורך שעלה בסדנא של השנה שחלפה, סוכם שנקדיש את הסדנא השנה 

ללמידת תפקידיה המגוונים של לשכת בריאות מחוזית. לשכת הבריאות של חיפה 

לצורך כך וכבר החלו מפגשים משותפים לשם בניית תכני הסדנא והסיורים  נבחרה

 הנלווים בשטח.

 הרחבת הרשת 

 .כפר קאסם –מתעניינת בהצטרפות לרשת , מ.א. עמק הירדן –לרשת  ההצטרפ
 

 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10535.asp
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