ביום שישי ה 27-באוקטובר יצוין בישראל יום ההליכה הבינלאומי ,והשנה כולנו הולכים על זה! הפעילות
תכלול שורה של אירועים ,יוזמות ופעילויות ,והשיא :צעדות שיתקיימו בכ 180-רשויות בשיתוף בתי הספר,
במהלך יום שישי ,ה 27-באוקטובר ,שיכללו מסלולי צעידה בני  2-5ק"מ ,בהשתתפות בתיה"ס והתושבים.

מסרים עיקריים:
עיסוק בפעילות גופנית קבועה
כבר הוכח מדעית כמשפר
בריאות כוללת .ארגון הבריאות
העולמי ממליץ על  150דקות
פעילות גופנית בשבוע בעצימות
מתונה ,כלומר באופן הגורם
לעלייה קלה אך ניכרת בקצב
הנשימה והדופק.
ו את הצעד הראשון ,כל דקה
נחשבת ומצטברת לטובתכם.
הליכה משפיעה לטובה על
הבריאות הפיזית והנפשית,
תורמת לאיכות החיים ,ומפחיתה
את הסיכון למחלות כגון סרטן,
לב ,שבץ מוחי ,לחץ דם ,סכרת
מסוג  2והשמנה.

במטרה לעודד את כלל אוכלוסיית
ישראל לעסוק בפעילות גופנית ,יצא
משרד התרבות והספורט בשיתוף
משרד הבריאות בקמפיין ברדיו,
באינטרנט וברשתות החברתיות " :כל
דקה נחשבת – נראה אתכם הולכים
על זה" .הקמפיין הוא חלק מתכנית
אֶ ְפ ָׁש ִריבָׁ ִריא ,התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים ,ונועד
להתמודד עם הנתונים המדאיגים לפיהם רק שליש מאוכלוסיית
ישראל אכן עוסקת בפעילות גופנית בהתאם להמלצות ארגון הבריאות
הבינ"ל באופן קבוע.
בתקשורת הארצית ,המקומית ובדיגיטל ,בבתי הספר והגנים
וברשויות המקומיות ,ובשורה ארוכה של אירועים ייחודיים נזמין את
הציבור לקחת חלק בפעילויות ולאמץ את ההליכה כהרגל חיוני
לבריאות ולאיכות החיים ,לצד היותו זמין ,נוח וזול.

אז איך מתחילים?
הרעיון פשוט :מנצלים את ההתנהלות היומיומית לפעילות!
• בוחרים במדרגות במקום במעלית
• הולכים עם הילדים לביה"ס הספר במקום להסיע
ברכב
• יוצאים ברגל לקניות ולסידורים ברגל
• חונים במקום מרוחק מעט
• מטיילים עם חברים במקום להיפגש בבית קפה
• יוצאים צאו להפסקת צהרים של הליכה

שתפו אותנו בתמונות ובסרטונים מיום ההליכה
שלכם! את הקבצים ניתן לשלוח בעמודי הפייסבוק של
אפשריבריא ומשרד התרבות והספורט או ל-
contact.efsharibari@gmail.com

קישורים למידע ,תמונות ,סרטונים ועדכונים
אתר יום ההליכה

אתר אפשריבריא

סרטונים:
•
•

סרטון אפשריבריא:
כולנו הולכים על זה!
לביה"ס ולגן
סרטון אפשריבריא:
כולנו הולכים על זה!
בעבודה

הצטרפו ועקבו אחרינו
בפייסבוק:
•
•
•
•

משרד התרבות והספורט
משרד הבריאות
משרד החינוך
אפשריבריא

