
 



 

 נדרשתם להיכנס לבידוד, עכשיו מה?  

הכניסה לבידוד עלולה להיות מבלבלת. מדובר על תקופה במשך משתנה שבה אין לצאת מהבית )או מהחדר(  
.  מורכבת ומבלבלת להוביל לתקופה  ולהיות במגע עם אחרים. הצורך לבלות את היום בין ארבעה קירות עלול

בדיוק בשביל זה, הכנו את תיק הבידוד. רעיונות, עצות, קישורים ועוד שיסייעו לכם לצלוח את הבידוד בשלום. 
יש לציין משפחות שונות נכנסות לבידוד בהרכבים משפחתיים שונים ולכן החוברת מנסה לתת מענה לכלל  

 האפשרויות. 
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 המלצות כלליות: 

מספר   אתם בבידוד, אבל לא לבד! עשו לכם מנהג והתקשרו או שוחחו בסקייפ או בוואצאפ - צרו קשר •
 .פעמים ביום עם קרובי משפחה, חברים ושותפים בעבודתך

באופן עקבי עשה מנהג מדי יום בבוקר לקום ולהתלבש כפי שהנך הולך ללימודים   הפעילו את עצמכם •
 .ו/או לעבודתך

 בנו סדר יום  •
 .ככל הניתן באמצעות תקשורת מרחוק הקפידו לבצע עבודה ולימודים •
 .קריאה, משחקים ועוד – שעה ביום. הקפידו על פנאי פעיל לפחות חצי  בצעו פעילות גופנית •
 בצעו תרגילי נשימה והרגעה •
 נסו ללכת לישון מוקדם.  .כי זה עלול להשפיע לרעה על איכות השינה ,אל תנסו לישון כל היום •
 . הבידוד. האתר מכיל רעיונות וטיפים רבים לזמן בידודיאתר כנסו ל •
נסו ללמוד משהו חדש! אפשר ללמוד שפה, אפשר לחקור נושא מרתק ואפשר ללמוד קורסים שלמים   •

 (.Campus ILבחינם )למשל באתר 
 .הקשיבו למוזיקה •

 

 עזרה וסיוע ברשות: 

אם ישנן שאלות לגבי תקופת הבידוד, באם נדרש סיוע במזון, תרופות או כל דבר אחר בתקופת הבידוד, או 
 ניתן ליצור קשר עם הגורמים הבאים: 

 . 03-5774374 -( 24/7מוקד יישוב )

 .052-3745779 -שגית פרבר )מנהלת ביטחון קהילתי( 

 . 053-8894203 - נעמה אליצור )עו״סית קהילתית( 

 . 050-9161020 -עידית בן יעקוב 

  

https://bidudi.co.il/
https://campus.gov.il/


 

 תמיכה נפשית טלפונית 

אין  מתקשים להתמודד עם החששות, השינויים ואי הוודאות? מרגישים מצוקה על רקע מגיפת הקורונה?
 .סיבה להישאר עם הקושי לבד

המטפלים ישוחחו   .מפגשים טלפוניים אישיים עם מטפלי בריאות הנפש -שרות חדש בקופות החולים 
לים ומיומנויות שיסייעו לכם להתמודד אתכם על הקשיים והמצוקה הנפשית ויעניקו לכם תמיכה, כמו גם כ

 .ולהסתגל למצב החדש, ולחזור ולהמשיך לקיים את שגרת חייכם
 .השיחות יתקיימו בתיאום אתכם במהלך החודש, ובלי שתצטרכו לצאת מהבית

 .דקות למפגש והוא ללא עלות 45השירות כולל עד שלושה מפגשים טלפוניים, עד 
 .רית, ערבית, אמהרית ורוסיתהשירות ניתן בכמה שפות ביניהן עב

לקבלת השירות ניתן לפנות לקופות החולים )מטפל או מטפלת יצרו איתכם קשר תוך שלושה ימים מקבלת  
 :הפנייה(

 מכבי  •
o  :3028מוקד טלפוני* 
o אתר אינטרנט 

 מאוחדת •
o  3833מוקד טלפוני*  
o אתר אינטרנט 

 לאומית  •
 :לקבלת השירות ניתן לפנות לאחד מהספקים הבאים

o עמך 
 02-6335209טלפון  ▪

o  בית חם 
 073-2800539טלפון  ▪

o  לדוברי השפה הערבית  - תפארת בית חם 
 04-6111891טלפון  ▪

o  פרטים נוספים> 
 כללית •

o  2708מוקד טלפוני* 
o אתר אינטרנט 

 

 )המידע נלקח מאתר משרד הבריאות( 

  

https://www.maccabi4u.co.il/39435-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%A9/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/?ref=slidercovidtalk
https://www.leumit.co.il/heb/Life/FamilyHealth/familyhealth/coronavirus/coronavirusservices/articlegalleryitem,3938/
https://www.leumit.co.il/heb/Life/FamilyHealth/familyhealth/coronavirus/coronavirusservices/articlegalleryitem,3938/
https://www.leumit.co.il/heb/Life/FamilyHealth/familyhealth/coronavirus/coronavirusservices/articlegalleryitem,3938/
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/phone_therapy.aspx


 

 בידוד עם ילדים 

 סיפורים 

 מומלץ לשבת ולקרוא ספרים יחד עם הילדים או בנפרד. 

 ישנם סיפורי ילדים רבים שניתן לקרוא. "ספר ליאתר "ב קראתם את כל הספרים בבית?

 "אדם צעיראו באתר "  Icastאתם יכולים להשמיע להם ספר מוקראים באתר  נמאס לכם להקריא לילדים?

 " אדם צעירפעילויות שונות באתר " 

 

 

 הצגות ילדים 

 אם אתם מעוניינים בקצת תרבות, ישנן הצגות ילדים רבות שהועלו לאינטרנט וניתן לצפות בהן ללא עלות. 

 . podi.tv ביוטיוב, או הצגות מגוונת באתר אורנה פורת תיאטרון  אפשר לראות הצגות של  

 ישראליים כמו אלאדין, עוץ לי גוץ לי וצלילי המוזיקה. מחזות זמר ניתן גם לראות

 

 

 

 

 

  

http://sefer-li.net/
https://books.icast.co.il/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=icast_general&gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQfHfMWZcAcIIvn-5Bcm5KhPDXzH5950FZ9xN1Zr88mkPtvfHqEcHuRoCieAQAvD_BwE
https://www.adamtsair.co.il/category/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.adamtsair.co.il/%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://www.youtube.com/c/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/videos
https://www.podi.tv/categories/free
https://www.youtube.com/c/IsraeliMusicals/videos


 

 פעילויות מדע 

 ישנן הופעות מדעיות שניתן לצפות בהן מהבית  ד"ר מולקולה באתר של 

 המדעטק, לאתר מכון דוידסון אתר. מומלץ להיכנס לבביתרבים שניתן לעשות ניסויים מדעיים כמו כן, ישנם 
 .  ד"ר מולקולה או לאתר של 

 יסויים הבאים:או שפשוט אפשר לעשות את הנ

 הביצה הצפה  .1

 כפיתו מלח, מים, כוס, ביצה טרייה הציוד הדרוש:

  ממלאים את הכוס במים )לא עד סופה כדי שיהיה מקום לביצה( ?אז מה עושים

בגלל משקלה, הביצה שוקעת בתוך   מה קורה לביצה? מכניסים את הביצה לכוס.ו

 המים. 

לתוכה שתי כפיות מלח. מערבבים  מוציאים את הביצה מתוך הכוס ומכניסים 

 הפעם הביצה צפה.  מה קרה? היטב ומניחים את הביצה בתוך הכוס פעם נוספת.

 

 

 בלון חסין אש .2

 !מבוגרהניסוי בבית נדרש   לביצוע

 מיםו  מקור אש )גפרורים או מצית( , נר, בלוןהציוד הדרוש: 

  .כרגילמנפחים בלון אחד וקושרים וסוגרים אותו  ?אז מה עושים

מלבישים בלון שני על פתח של ברז, ממלאים במעט מים, מנתקים 

 .מהברז, ממשיכים לנפח אותו כרגיל וסוגרים אותו

מדליקים נר על משטח יציב, מתחילים עם הבלון ללא מים ומחזיקים 

אותו מעל הנר, הבלון שמלא רק באוויר ייקרע ויתפוצץ תוך שניות  

ו במעט מים ומחזיקים גם אותו מעל  בודדות. לוקחים בלון שני שמילאנ

 .הנר, הבלון הזה יהיה עמיד לאש

 

 

https://www.drmolecule.com/
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome
https://www.madatech.org.il/home-expriments-infants
https://www.drmolecule.com/


 

 מנורת לבה ביתית  .3

 סודה לשתייה ו בקבוק או כל כלי שקוף, שמן, צבע מאכל, מים הציוד הדרוש:

-ממלאים כוס במים ומטפטפים לתוכה טיפות של צבע מאכל. ממלאים כאז מה עושים? 

המים הצבועים. מקפידים להשאיר כמה סנטימטרים  מהכלי בשמן צמחי ומוסיפים את   2/3

ה ומחכים עד ליצירת  יפנויים לפעילות הכימית שתגיע בהמשך. מוסיפים את הסודה לשתי

ממתינים קודם להפסקת הופעת   –בועות עולות ויורדות. אם רוצים לסגור את הבקבוק  

  .בועות האוויר

 

 

 גלידה בשקית  .4

חצי כוס  כפות מלח גס,  6שקיות פסגור )עם ריץ רץ(,  2הציוד הנדרש: 

 כפיות סוכר חום  2.5ל,כפית תמצית וני, שמנת מתוקה

מחצית ממנה   וממלאיםשקית פסגור גדולה אז מה עושים? לוקחים 

שקית פסגור נוספת קטנה יותר,  לוקחים כפות מלח גס.   6-בקרח ו

את השקית הקטנה   המרכיבים. מכניסיםאת שאר בתוכה  מערבבים

לתוך שקית פסגור נוספת ואת שתיהן לתוך השקית הגדולה עם הקרח  

דקות של   5-10זה יקח בין   –עד לקבלת הגלידה  ומשקשקיםוהמלח, 

 .שקשוק, זריקה וניעור – פעילות נמרצת 

 

 

 פיסול פלסטיק מחלב  .5

 וצבעי מאכל )לבחירה(  , קורצניםהציוד הנדרש: כוס חלב, חומץ, מסננת

מחממים את החלב )אפשר במיקרו(, מוסיפים חומץ.   אז מה עושים?

מסננים במסננת את התערובת עד שיתקבלו גושים. את הגושים אפשר 

לעצב בצורות שונות, מומלץ עם הקורצנים. הצורות יתייבשו ויתקשו  

 .לשמור את התוצרים לאורך זמןלא מומלץ  -לפלסטיק קשיח. שימו לב

 

 



 

 יצירות 

בחומרים. יש מגוון של פעילויות יצירה שניתן לעשות בבית, כיד הדמיון הטובה עליכם. הכי חשוב להצטייד 
 ."דפי צביעה להדפסה אתר "ה מ דפי צביעה ניתן להדפיס למשל,. ניתן למצוא רעיונות מגוונים ברחבי הרשת

 שאפשר לנסות את היצירות פה: או 

 : פאזל מקלות ארטיק .1

 הציוד הנדרש: טושים ומקלות ארטיק. 

אותם אחד ליד   ומניחיםמספר מקלות ארטיק אז מה עושים? לוקחים 

לאחר   .על גבי המקלות מציירים ,עם הטושים .השני צמודים

  !שמסיימים, מערבבים את המקלות ויש פאזל

 

 פונפון מצמר:  .2

 הציוד הנדרש: צמר, עיפרון, קרטון ומספריים. 

זה יהיה בערך גודל  )עיגולים זהים   2מציירים על הקרטון אז מה עושים? 

מציירים עוד שני עיגולים זהים וגוזרים את העיגול הפנימי   בתוכם .ן(הפונפו

קושרים אותו לעיגולים ומתחילים   ,לוקחים את הצמר .לעיגול החיצוניומבחוץ 

עושים פתח קטן שיראו את   ,שהעיגול בפנים מלא כ  .ללפף לאורך כל העיגול

לאחר שגזרנו אותו אנו קושרים חזק חוט בין   .הקרטון ומתחילים לגזור לאורכו

 .גוזרים את הקרטון וקיבלנו פונפון .שני העיגולים

 

 כדור חוטים .3

 וחוט , כוס חד פעמית, מחט הציוד הנדרש: בלון, דבק לבן

. משחילים את החוט למחט  מנפחים את הבלון לגודל הרצויאז מה עושים? 

ובאמצעות המחט מחוררים שני חורים בתחתית הכוס. שופכים דבק שיכסה 

את החוט. מוציאים את המחט, מושכים את החוט ומלפפים סביב הבלון  

משאירים שארית מן החוט   שישארו חורים גדולים. בצורה לא סימטרית כך

. ממתינים עד לייבוש מוחלט ואז מפוצצים את הבלון. מוציאים  לא מלופפת

 . והכדור מוכןאת שאריות הבלון דרך החורים 

https://www.paintpages.co.il/


 

 מחזיק עפרונות .4

דבק, גלילי נייר טואלט/ נייר מגבת, ניירות צבעוניים או  הציוד הנדרש:  

מספריים, מנקה מקטרות, עיפרון, גומייה משרדית דפים ממגזינים, 

 קטנה.

מגלגלים את הניירות בעזרת עיפרון לכדי גלילים צרים אז מה עושים? 

גוזרים את הנייר   )ומוציאים אחר כך את העיפרון מתוך הגליל(.

המגולגל באורך גליל נייר הטואלט או נייר המגבת ומדביקים את הנייר 

לכיסוי גליל נייר הטואלט או המגבת. טיפ:  המגולגל עליו. ממשיכים עד

בין הגלגולים וההדבקות אפשר להחזיק את הניירות המגולגלים על  

גוזרים חתיכות מנקי   הגליל בעזרת גומייה, עד לסיום ההדבקות.

מקטרות צבעוניים ומשחילים בניירות המגולגלים בקצה הגליל, לגימור  

זה לזה ליצירת מעמד   אפשר להכין כמה גלילים ולהדביק אותם  יפה.

 גדול יותר. 

 

 אוריגמי .5

 הציוד הנדרש: דפים. 

אז מה עושים? יש המון אפשרויות לקיפולי  

אוריגמי. מומלץ לחפש באינטרנט הוראות  

 לקיפול. 

 צירפנו פה הוראות לקיפול צורה של כלב.

 

 

 

 

 

 

 



 

 פעילות גופנית 

או   בקובץ של משרד החינוךבזמן הבידוד, מומלץ לקיים פעילות גופנית סדירה.  ניתן למצוא מידע או סרטונים 
 בחיפוש באינטרנט. אפשר כמובן לעשות את התרגילים הבאים: 

 "הליכת הסרטן" .1

מה עושים? מתיישבים על הרצפה, עם שתי כפות ידיים 

את הישבן למעלה  ושתי כפות רגליים על הרצפה. מרימים

ומתקדמים קדימה כשכפות הידיים והרגליים בלבד נוגעות  

ברצפה. מגיעים אל קצה החדר וחוזרים אחורה, באותו  

 מנח גוף.

השרירים שעובדים בתרגיל הם: חגורת הכתפיים, שרירי  

 הבטן והגב ושרירי הרגליים.

 

 

 "הליכת דוב" .2

ברגליים ובידיים. מה עושים? עומדים על ארבע, עם פיסוק 

העקבים מעט באוויר, הברכיים מכופפות מעט, הישבן לכיוון  

בצעדים גדולים ורחבים.   התקרה. מתקדמים עם יד ורגל נגדית

 מגיעים אל קצה החדר וחוזרים אחורה, באותו מנח גוף.

שרירי בטן  ,םחגורת הכתפיי :בתרגיל הם השרירים שעובדים

 והגב. 

 

 

 ג'אמפינג ג'ק: .3

עומדים בעמידה ישרה. ידיים לצידי הגוף. בקפיצה פותחים את   עושים?מה 

  הרגליים ומרימים את הידיים למעלה וחוזרים.

הוא משפר  התרגיל נועד כתרגיל ארובי ובתרגיל הם:  השרירים שעובדים

 ציה.א קורדינ

https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/home-sport-exercise-elementary-school.pdf


 

 

 כפיפות בטן עם כדור:  .4

כפות הרגליים אוחזות  מה עושים? שוכבים על המזרן כאשר 

הילד אוחז בכדור ויורד עד מצב   בכפות הרגליים של הילד.

שכיבה ועולה למעלה כאשר מגיע לתנוחת ישיבה מעביר את  

 הכדור אל בן הזוג ובן הזוג יורד לאותו תרגיל וחוזר חלילה.

 השרירים שעובדים בתרגיל הם: שרירי הבטן 

 

 

 זריקת כדור אל הקיר .5

מה עושים? אוחזים כדור בשתי הידיים ויורדים למצב ישיבה  

)סקווט(. בבת אחת מיישרים את הגוף ותוך כדי זורקים את  

 הכבוד אל הקיר. תופסים, ושוב יורדים וזורקים. 

השרירים שעובדים בתרגיל הם: חגורת הכתפיים, שרירי הבטן  

שרירי רגליים ושרירי החזה והגב, שרירי הישבן,



 

 

 בישול

 . לגדולאו באתר  אדם הצעירבאינטרנט יש המון רעיונות והמלצות. למשל באתר  

 או שאפשר להכין את המאכלים הבאים:

 מאפינס קוטג' מלוחים: .1

כוס  3/4 ,גרם. כמעט גביע( 220כוס קוטג׳ ) 1: מצרכים 

כוס  1/4 ,גלעד/קשקבל/פרמז׳ן -גבינה קשה מגוררת 

כפית אבקת  1, כוס שקדים פרוסים וקצוצים1 , קמח

 , קצוצים / צימוקי זיתים קצוציםכוס זיתים 1/4 , אפייה

כוס   1/4, עלי בזיליקום קצוצים )אופציונלי. לפי הטעם(2

 כפית מלח 1/2,  ביצים 4ם, מי

אך  ,מכניסים את החומרים לפי הסדראז מה עושים? 

מערבבים בעדינות עד . כוס גבינה מגוררת 1/4שומרים 

מכניסים לתבנית שקעים, מפזרים את   .שהעיסה אחידה

 .מעלות  200-דקות בתנור שחומם מראש ל 30-35-גבינה המגוררת ואופים כשארית ה

 

 ארטיק ביתי:  .2

בננות גדולות, חצי גביע  2תותים גדולים,  5-6 מצרכים: 
כפיות אבקת   1-2מ"ל( או שליש כוס מים,  100יוגורט )

 סוכר/ דבש

טוחנים את הבננות ותותים עד /מרסקים אז מה עושים?

טועמים וממתיקים  ,מים/מערבבים עם היוגורט .למחית

מעבירים לתבנית ארטיקים ומקפיאים  .בהתאם לצורך

 .שעות  לכמה

  )שוקולד /אגוזים /מייפל( פשר להוסיף כל מה שאוהביםא 

אין תבנית ארטיקים אפשר להעביר    אם  .ולהחליף פירות 

 .לכוס חד פעמית עם מקל ארטיק באמצע

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adamtsair.co.il/category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.ligdol.co.il/newchannels/sectionlist.aspx?channelid=6


 

 

 פנקייקים: .3

כפיות אבקת אפיה,    2כוסות קמח,  2מצרכים: 

  1ביצים,  2כוס חלב,  1כוס סוכר, מעט מלח,  1/2

 כפית תמצית וניל 

את כל החומרים אז מה עושים? מערבבים  

.  יחד )קמח, אבקת אפיה, סוכר ומלח( היבשים

מוסיפים את החומרים הרטובים ליבשים 

. גושים ומערבלים עד מרקם מושלם חלק וללא 

  במחבת.מטגנים 

 

 

 עוגת שוקולד בספל: .4

  2 ,כפות קמח תופח 2, כף סוכר 1 מצרכים:

,  כף נוטלה 1, כף חלב  1, ביצה 1, כפות שוקולית

 .אבקת סוכרו  כף נוטלה. לקישוט: כף שמן 1

מח  הק, שמים את הסוכר אז מה עושים?

ביצה בכוס  את ה ו  ,שוקולית, התופחה

שמן  הו  מוסיפים את החלב .ומערבבים

  2אחרי .דקות  -2שמים במיקרו ל .ומערבבים

 .דקות מוציאים

כמובן שאפשר  .שמים מעל נוטלה ואבקת סוכר

  דבר שאוהבים.לשים מעל כל 

 

 

 כדורי שוקולד  .5

כפות אבקת   2גרם חמאה,  100מצרכים: 

כוס   1/3גרם )חפיסת( שוקולד,  100שוקולית, 

כוס חלב.   1/3גרם ביסקוויטים,  200סוכר, 

לציפוי: סוכריות צבעוניות, סוכר חום, אבקת  

 סוכר או קוקוס. 

אז מה עושים? שמים בקערה את השוקולד  

וממיסים במיקרו. מוסיפים את  הסוכר   והחמאה

ומערבבים עד שהוא נמס. גורסים או מועכים  

את הביסקוויטים. מערבבים יחד את כל  

המצרכים כולל השוקולד והביסקוויטים. יוצרים 

נים ומצפים במה שאוהבים. מכניסים כדורים קט

 לקירור. בתיאבון! 

 



 

 

 

 

 פעילויות אחרות

, תשחצים או משחקים אחרים שמפעילים את הראש. למשל, תשבציםאפשר לעשות  
או ליצור את המשחקים  פופי. ניתן לעשות תפזורות באתר יויואו באתר   מת"לבאתר 

 של יויו. ביוצר התפזורתאו   במחולל התשבציםבעצמכם 

 לא משנה מה תבחרו, אתם מוזמנים להנות מהפעילויות הבאות: 

 מבוך במספרים  .1

 

 מבוך .2

https://kaye7.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%9C/
http://www.yo-yoo.co.il/crosswords/index.php?cat=1
https://www.popy.co.il/school/tirgulon/Worksheets-class-f/worksheets-tifzorot
https://geek.co.il/~mooffie/crossword/
https://geek.co.il/~mooffie/crossword/
https://geek.co.il/~mooffie/crossword/
http://www.yo-yoo.co.il/findwords/tifmaker.htm


 

 

 

 סודוקו:  .3



 

 

 

 

 

 תשחץ:  .4



 

 

 

 

 

 נקודה:  -קו .5



 

 

 

 

  



 

 

 בידוד למבוגרים: 

 אם אתם מבודדים לבד, ללא ילדים, גם יש הרבה דברים שאפשר לעשות. למשל... 

 קוד, התנגשות ועוד( משחקי קופסא )קטאן, שם  ➢
 סודוקו ומשחקי חשיבה  ➢
 חידוני טריוויה  ➢
 TEDהרצאות  ➢
 פודקאסטים ➢
 באתר משרד הבריאות פעילויות שונות  : יש פעילות גופנית ➢

 

https://www.ted.com/talks?language=he
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/healthy-routine/health-routine-sport/

