
 

  2מתוך  1עמוד 

 19/10/2022 "ד תשרי תשפ"גכ
 

 סמנכ"לים בכירים להון אנושי ומנהל במשרדי הממשלה וביחידות הסמך אל:
 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים

 הסמך, במערכת הבריאות, הביטחון והחוץמנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה, ביחידות 
 הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה ביחידות הסמך, במערכת הבריאות, הביטחון והחוץ

 
 שלום רב,

 2.10.20282 –יום ההליכה העולמי      הנדון:
 

חשון התשפ"ב, יציינו משרדי הבריאות, התרבות והספורט מר,  ג ב28.10.2022ביום ו'  
החינוך, כחלק מפעילות התכנית הלאומית "אפשריבריא" בשיתופם של גופים ומשרד 

 את יום ההליכה העולמי. נוספים ובכללם נציבות שירות המדינה, 
 

מטרת היום היא לעורר את מודעות האזרחים והעובדים לחשיבותה של הפעילות הגופנית 
 . כתורמת לאורח חיים פעיל ובריא ולהעלותה על סדר היום הציבורי

 
פעילות גופנית קבועה, הוכחה מדעית כמשפרת בריאות לכל אדם בכל גיל. לפעילות גופנית 

 השפעות בריאותיות חיוביות רבות התורמות לבריאות הפיזית, הנפשית ולאיכות החיים. 
 

ההליכה נבחרה במרבית הסקרים, הידועים לנו גם בישראל, כפעילות הרווחת ביותר בקרב 
מזג האוויר הסתווי, סיום תקופת מרבית האוכלוסייה, היא אפשרית נגישה וזולה לכולם. 

החגים והחופשים ושנה חדשה שנפתחת ללא מגבלות הקורונה, מאפשרים לחזור לשגרת 
 הפעילות הגופנית. 

 
המודעות  לקחת חלק בהעלאתגם לכם קוראת  ,נציבות שירות המדינהלאור זאת, 

לקראת יום בקרב עובדיכם עידוד הליכה עצמאית בהפעילות הגופנית ושל  החשיבותל
רשאים יום שישי, שמועד יום ההליכה הוא מכיוון  .28.10.22 -בשיתקיים  עולמיהההליכה 

 הקשורות לתחום הבריאות והספורט שונות למידה והעשרה פעילויותלקדם  המשרדים 
 - או ביום ראשון העוקב ב 27.10.22ביום חמישי לעידוד ההליכה  פעילויותובכלל זה גם 

30.10.22 . 
 

ת שעו 7למשך קיים יום השתלמות לימודי משרד אשר י ,באישור הסמנכ"ל הבכיר למינהל
להכיר ביום זה ניתן יהיה  בימים אלו,  בשילוב עם פעילות ספורט והליכהלפחות )ברוטו( 

 . על חשבון המעסיק היעדרות בשכר כיום 
 

ביום  במסגרת העבודה ומחוצה לה , שניתן לקייםהמלצות לפעילויות /רעיונות מידע / להלן 
 :וכן לשלב במהלך השנה זה

 

  התקש״ירהנחיות עידוד לפ״ג במסגרת העבודה לפי  •

 זזום! להיות בתנועה גם בישיבה מול המסך בבית או בעבודה •

 :עיצוב המרחב הציבורי במקום העבודה לעידוד הליכה ופ״ג •
o עולים לבריאות: עידוד שימוש במדרגות במקום העבודה 
o העברית בשפה למבוגרים גופנית פעילות לעידוד פוסטר* 
o הערבית בשפה למבוגרים תגופני פעילות לעידוד פוסטר*  

 באתר אפשריבריאפעילות גופנית כתבות נוספות בנושא  •

 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashap6/he/tashap6.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashap6/he/tashap6.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashap6/he/tashap6.pdf
https://www.efsharibari.gov.il/active-life/exercising/zazoom-chair-exercises/
https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-work-2/climbing-to-health/
https://www.efsharibari.gov.il/media/2285/exercise-every-minute-counts.pdf
https://www.efsharibari.gov.il/media/2351/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.efsharibari.gov.il/active-life/


 

  2מתוך  2עמוד 

 

את שתעשו ולפרסם  אנו מצרפים גריד לפוסטר יום הליכה שתוכלו לעדכן בהתאם לפעילות
 רמות התקשורת שלכם עם העובדים.והפעילויות והמסרים לעידוד ההליכה בפלטפ

 
ביום ההליכה במסגרת  ן/להעלות תמונות מפעילותםכלל עובדי הארגון תוכלו אף לבקש מ

  ולשתף את כלל העובדים. משפחתית או באופן עצמאי
 

, חומרים גרפיים ועוד המלצות, מידע ובואתר אפשריבריא ב המרכזי עמודרצ"ב קישור ל
 אתר אפשריבריא -, חומרים וכתבות2022יום ההליכה . יום ההליכהופעילות גופנית  בנושא

 
ת ובפעילות זו במתכונ חלק פעילולקחת  .משרדכם  פשוט ללכת .. ות/את עובדיעודדו אנא 

 על פי הוראות משרד הבריאות.  אושרותהמ
 

 מראש על שיתוף הפעולה.בתודה 
                                                                                   

                                                                                          
 בברכה,

 

 
 מר אופיר בניהו 

 מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית 

 

 
 עו"ס תהילה מזרחי 

 מנהלת תחום בכיר רווחה 
 אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית 

 
 

 רופ' דנאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינהפהעתק: 
 המנהלים הכלליים בשירות המדינה            
 חברי הנהלת נציבות שירות המדינה            

              פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ד"ר שרון אלרעי
 , משרד הבריאותלבריאות העובדד"ר אלי רוזנברג, מנהל המחלקה 

 פינדלינג, מנהלת התכנית הלאומית אפשריבריא, משרד הבריאותלירי גב'             
              

https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-the-community/walking-day/

