דוגמאות לפעילות ברמה העירונית
ברשת ערים בריאות

הרצליה

התנעה ומחויבות
 ראש העירייה ,הגב' יעל גרמן ,יצאה בהכרזה על כוונתה לקדם
את נושא מניעת העישון
 ההכרזה לוותה במסע תקשורתי והסברתי
 נקבע פורום מניעת עישון
(חברת מועצה-יו"ר ועדת הבריאות העירונית ,נציג האגודה למלחמה בסרטן ,היועץ המשפטי
בעירייה ,נציגות אגף הפיקוח בעירייה ,נציגות לשכת הבריאות /מקדמת בריאות ,נציבת
תלונות הציבור בעירייה ,מנהל יחידת הבריאות העירוני-המוביל את התוכנית)

הרצליה  -אכיפה











הקצאה והסמכה של  23פקחים לנושא זה
הדפסת פנקסי דו"חות
מיפוי מוסדות ציבור
פרסום בתקשורת המזמין בעלי עסקים ומקומות ציבוריים לבוא ולקבל
שילוט האוסר עישון.
חלוקת עלון הסברתי לכל בעלי העסקים ומוסדות החינוך על החוק
להגבלת העישון ואכיפתו ,באמצעות נאמני אויר נקי
הודעה בתקשורת על תחילת האכיפה
יציאת הפקחים לשטח ,למתן התראות בלבד
רישום דו"חות :בשלב ראשון לבעלי העסקים שלא הציבו שלטים .בשלב
השני -למעשנים.
תוכנית עבודה חודשית לאכיפת החוק להגבלת העישון

הרצליה – העלאת מודעות וגמילה





ההכרזה לוותה בפרסום נרחב בכל אמצעי התקשורת ,חלוקת עלונים,
טקס
תוכנית הסברתית שנתית בכל המסגרות העירונית ובמוסדות החינוך
ניתנות הרצאות לאורך כל השנה
מתקיימת פעילות בחודשי הקיץ ,במסגרת פעילות בריאקטיבי-
בספורט חצות ,בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן

 סדנאות לגמילה לעובדי העירייה

צעדים ראשונים
ברשויות נוספות
קריית גת
רמלה
אשדוד
ירושלים

מיפוי המצב הקיים
איסוף נתוני בסיס – מס' דוחות
אשדוד -מינואר  2013ועד מאי  2014סה"כ  67דוחות (הרוב למעשנים
עצמם)  64דוחות ו 31 -התראות למעשנים 2 ,דוחות לבעלי עסקים על אי מניעת עישון ,דוח אחד (ו-
 3התראות) על העדר שילוט כנדרש.

קריית גת  -התרעה אחת ללא קנסות
רמלה –  65דוחות בשנת  15 ,2012דוחות בשנת 2013
ירושלים

מיפוי המצב הקיים
איסוף נתוני בסיס  -מס' פניות למוקד
אשדוד  -מינואר  2013ועד מאי  156 - 2014פניות
קריית גת  -פנייה אחת
רמלה –  3פניות בשנת 2013

ירושלים

מיפוי המצב הקיים
איסוף נתוני בסיס  -מס' פקחים והסמכה
אשדוד
 19פקחים ,מכשיר ממחושב ידני מעודכן
קריית גת
 12פקחים ,ל 10 -הסמכה ,המכשיר הידני לא מעודכן
רמלה
 22פקחים ( 12עברו הכשרה כעת)
ירושלים
 92פקחים ,פקח רב-תכליתי

מיפוי המצב הקיים
סקר תושבים
 רמלה וירושלים בתהליך של פרופיל בריאות – השאלון לתושבים
מכיל את השאלות הנוגעות לעישון
 אשדוד– החלטה לבצע סקר תושבים בסיס ספציפי רק בנושא זה
תצפית מקומות ציבוריים
 קריית גת – התבצעה באמצעות שיתוף פעולה עם האגודה למלחמה בסרטן
– בשלב ניתוח נתונים
 אשדוד – פיילוט קטן בקרב  10מקומות (באמצעות הדוקטורנטים של קרן
אייסף)
 רמלה – אמור להתחיל בעזרת מתנדבים ,ובעסקי מזון בעזרת פקחית
תברואה

 סה"כ נסקרו  9מקומות ציבוריים 6 :מסעדות/בתי קפה 2 ,סניפי
קופת חולים ,וקניון אחד.
 ברוב המוחלט יש שילוט כנדרש ואין מאפרות בניגוד לחוק22%( .
( )2/9אין שילוט ,וב 22% -יש מאפרות בניגוד לחוק).
 100% מהמסעדות ובתי קפה התירו עישון מחוץ למסעדה באזור
הפתוח בניגוד לחוק (אין הקצאה כנדרש של מקום מיועד ,וכלל או
רוב המוחלט של השטח מוקצה לעישון)
 ברוב המסעדות בתוך המבנה עצמו ( )83% ,5/6כן עומדים בחוק
מבחינת הקצאת מקום לעישון ואי עישון מחוץ למקום זה .אבל ב-
 60%מתוכם ( )3/5יש עדות עקיפה לעישון בניגוד לחוק (ריח סיגריות
ו/או בדלים).
 בקניון אין עדות ישירה לעישון אך קיימת עדות עקיפה.
 בקופות החולים המצב טוב בתוך המבנים ,אך ב )1/2( 50% -לא
מקפידים על האיסור לא לעשן גם בטווח של  10מטר מהכניסה.

ירושלים

פעילות שבוצעה
 הנושא הוצג בפני מנכ"ל העירייה וקיבל את ברכתו
 הוקם צוות משימה עירוני:















מתאם הבריאות העירוני (רכז הצוות)
נציג מרשת ערים בריאות (ליווי מקצועי)
ממונה על הפיקוח העירוני
מנהל המחלקה לאיכות הסביבה
נציג דובר העירייה
נציג מהלשכה המשפטית
מנהלת האגף לקידום עסקים
מקדמת הבריאות המחוזית ממשרד הבריאות
המפקחת על הבריאות ממשרד החינוך
נציגים מקופות החולים בעיר
האגודה למלחמה בסרטן

פעילות שבוצעה
 בוצע איסוף נתונים ומיפוי של המצב הקיים
 נבנתה תוכנית פעולה מפורטת ארוכת טווח לקידום הנושא עם
מטרות ויעדים לשנים הקרובות
 קמפיין הסברה לצעירים במסגרת אירועים שונים להעלאת
המודעות

פעילות שבוצעה





הותנע תהליך של הגברת ההסברה בקרב בעלי עסקים בעיר
ונציגי מקומות ציבוריים.
לאחר סיום ההסברה והעלאת המודעות מתוכננת הגברת
האכיפה בתחום.
הקמת מערך "נאמני אוויר נקי"?
במקביל – הרצאה לעובדי העירייה (מטעם האגודה למלחמה
בסרטן) ,וסדנאות לגמילה מעישון לעובדים (בשיתוף קופות
החולים).

מטרות ויעדים של התכנית
 מטרת על  :צמצום ממדי העישון בעיר
 יעד :הפחת של כ  5%במעשנים בעיר תוך  3שנים

 מטרות משנה ויעדים :
 יצירת סביבות נקיות מעישון על פי חוק


יעד :עליה ב  10%במספר האתרים המוכרים כנקיים מעישון תוך שנתיים

 קיום מדיניות של מוסדות חינוך נקיים מעישון


יעד  22 :בתי ספר יוכרו כבתי ספר נקיים מעישון תוך שנה

 הגברת פעולות אכיפה


עלייה של לפחות 100%במספר הדוחות תוך  3שנים

 העלאת המודעות לבעלי עסקים ולציבור לגבי נזקי העישון ,דרישות
החקיקה ,ואפשרויות הגמילה והאכיפה



יעד :עליה של  20%בפניות למוקד העירוני תוך שנה
עליה של  10%בסדנאות לגמילה מעישון תוך שנתיים

סיכום פעולות ותקציב מבוקש
שם הפעולה

תיאור הפעולה

גורם אחראי

שותפים

לוח זמנים משוער

סקר מצב קיים

הערכת שיעור המעשנים במרחב
הציבורי ובעסקים באמצעות סוקרים

רשת ערים בריאות

מתאם עיר הריאה
האגף לקידום עסקים

סיום תוך כ  4.5חודשים מיום אישור
התכנית

פיקוח עירוני

מתאם עיר בריאה
האגף לקידום עסקים
לשכה משפטית

()₪ 2,000,000

משרד הבריאות
לשכה משפטית
מתאם עיר בריאה

תוך כחודשיים

בהשתתפות משרד הבריאות

קביעת מדניות האוסרת עישון ב 22
מוסדות חינוך וקיום תכנית חינוך
והסברה

משרד הבריאות

מנח"י
משרד הבריאות
מתאם עיר בריאה

מאוקטובר  2013עד סוף יוני 2014

 44,000ש"ח
(  2000ש"ח למוסד כפרס עידוד)
השתתפות משרד החינוך והבריאות

קמפיין הסברה לצעירים המשולב
באירועי קיץ 2014

הרשות לצעירים

מתאם עיר בריאה
מחלקה הסברה

יוני – אוקטובר 2014

 50,000ש"ח

הטמעת דרישות חוק העישון במיידע
ובדרישות האגף לקידום העסקים

האגף לקידום עסקים

מתאם עיר בריאה
משרד הבריאות

תוך כשבועיים

-

יידוע עסקים באמצעות חלוקת פליירים
לגבי דרישות חוק העישון והקנסות

האגף לקידום עסקים

פיקוח עירוני
מתאם עיר בריאה

כחודשיים מאישור התכנית

 5,000ש"ח

ייזום ותיאום מפגשי הסברה למגוון
אוכלוסיות וקהילות

מתאם עיר בריאה

האגודה למלחמה בסרטן
משרד הבריאות
ממונה על המנהלים הקהילתיים
יועצים לעדות ודתות
מנח"י בלמונטה בגברת רם

ינואר -דצמבר 2014

 5,000ש"ח
פליירים ,מרצים ,כיבוד

מיידע באתר העירוני לגבי נזקי העישון,
דרישות החוק ,גמילה ועוד

מתאם עיר בריאה

מחלקת האינטרנט
קופות החולים
משרד הבריאות
האגודה למלחמה בסרטן

רבע ראשון של 2014

-

חלוקת תו "עסק ללא עישון " לעסקים
העומדים בקביעות בדרישות החוק
וסקר מצב קיים

פיקוח עירוני
האגף לקידום עסקים
חלופה :באמצעות סוקרים

מתאם עיר בריאה
רשת ערים בריאות

רבע ראשון של 2015

 25,000ש"ח

הרחבה והגברת האכיפה בהתאם
לחוק

הגברת אכיפה
הדרכה למפקחים

בתי ספר נקיים מעישון

פיקוח עירוני

הסברה והנגשת מיידע

עידוד עסקים

סה"כ

תקציב מבוקש
 24,000ש"ח

153,000ש"ח
50,000ש"ח מתקציב 2013
סה"כ מבוקש לתקציב : 2014

₪78,000
סה"כ מבוקש לתקציב 2015

25,000ש"ח

קריית גת

פעילויות שבוצעו
 הנושא הוצג בועדת היגוי וקיבל את אישור ראש העיר
 הוקם צוות משימה:
 מנהלת מחלקת בריאות הציבור – מרכזת הצוות
 דר' יעל בר-זאב – ליווי מקצועי ,רשת ערים בריאות
 נציגי כלל קופות החולים
 אגף הפיקוח
 נציג התעשייה
 מפקחת על הבריאות בחינוך (שותפה ,לא הגיעה לישיבת התנעה)
 דר' ארנונה אייל – רופאה תעסוקתית ,יועצת לגמילה מעישון ,ליווי
מקצועי

איסוף נתוני בסיס – מיפוי המצב הקיים:
 בשנת  2013הייתה רק תלונה  – 1ניתן בעקבותיה אזהרה (לא
ניתנו דוחות בכלל)
 מס' הפקחים –  ,12ל 10 -אישור לתת דוח בנושא העישון
 סדנאות (כללית –  ,10לאומית/מכבי/מאוחדת –  2כל אחת)
 הותחל ביצוע מיפוי עירוני ע"י סוקרת מטעם האגודה
למלחמה בסרטן – כעת בתהליך
 סקר תושבים יבוצע במסגרת הפרופיל העירוני

פעילות עם האגף לפיקוח
 נעשה סקר בדיקה בכל מוסדות העיריה כולל בתי ספר,
והוכן נוסח לשלט לתלייה כולל הצעת מחיר ,כרגע הוגש
לתקצוב
 נכתב והופץ לכלל בעלי העסקים מכתב להעלאת מודעות
לחקיקה הקיימת והתרעה לפני התחלת אכיפה (פברואר
 ,)2014למכתב צורף נוסח החוק המלא
 התווספו למערכת הפיקוח הסעיפים של חוק עישון וניתן
להפיק התראות וקנסות.
 בשלב ראשון התמקדו באכיפה במוסדות העיריה כרגע
בשלב של התקנת שילוט בכל מוסדות העיריה.

פעילות עם האגף לחינוך
 מפגש תא מנהלים עם המפקחת על הבריאות במשרד
החינוך – הוצג נושא בתי ספר נקיים מעישון
 מונתה מתאמת למחוז דרום בנושא

 כלל בתי הספר בקריית גת אמורים להיכנס לתהליך

פעילות עם קופות החולים
 תואם שיתוף פעולה בין העירייה לקופות לגבי קיום
הסדנאות במבני עירייה
 לפי הצורך שיווק ופרסום הסדנאות באמצעי התקשורת של
העיריה

תודה רבה!
שאלות ?

