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זכות בסיסית של האדם

בריאות

מצב של רווחה

פיסית

נפשית

חברתית



קידום בריאות

תהליך המאפשר לבני האדם להגביר את  

שליטתם על בריאותם ולשפרה  

(1986, אמנת אוטווה)

להפוך את הבחירה הבריאה לבחירה הקלה



הגורמים 
המשפיעים על  
בריאות האדם
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עולמי אזורי לאומי עירוני קהילתי משפחתי אישי



השפעות שינוי האקלים על בריאות  "לקוח מתוך . השפעות תופעות אקלימיות שונות על בריאות

(   'מיה נגב ונדב דוידוביץ, שלומית פז; 2020ינואר " )מדע ומדיניות–הציבור בישראל 





?בריאות או טבק



הוא המוצר שלנוספק

מכיוון שזוהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם "

"העובדה הקיימת בתודעה של הציבור הרחב
1969, מזכר פנימי של חברת טבק-





• Monitor tobacco use and prevention

• Protect people from tobacco smoke 

• Offer help to quit tobacco use 

• Warn about the dangers of tobacco 

• Enforce bans on advertising/ 

promotion/sponsorship 

• Raise taxes on tobacco 





Fake science



Policy manipulation

https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5050

https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5050










טעמים



תחומית-קואליציה רב
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–בכל מדיניות ( וקיימות)בריאות 
Health in All Policies

HiAP is an approach to public policies across 
sectors that systematically takes into account 
the health implications of decisions, seeks 
synergies, and avoids harmful health impacts in 
order to improve population health and health 
equity.
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The One Health Triad
בריאות אחת

The One Health 
Concept Recognizes 
the Important Links 

Between Human, 
Animal and 

Environmental Health
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The bigger picture

https://www.youtube.com/watch?v=h
oun2MxVstw#action=share

דיון

https://www.youtube.com/watch?v=houn2MxVstw#action=share

