 הרווחה,משרד העבודה
והשירותים החברתיים

?מה ניתן לעשות עם הילדים-ריכוז מידע להורים
לינק
https://www.youtube.com/
results?search_query=%D
7%AA%D7%99%D7%90%
D7%98%D7%A8%D7%95
%D7%9F+%D7%90%D7%9
5%D7%A8%D7%A0%D7%
94+%D7%A4%D7%95%D7
%A8%D7%AA
https://www.podi.tv/categ
ories/free
https://www.youtube.com/
watch?v=9sbO_MNUULM
&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR3RkOf1dxtlaTTJHEKsxzJbasrD91PTXKvs
FB68Xx04xYj12nIYJo0AE
k
https://www.youtube.com/
watch?v=MOFhIl99zyY

תיאור

שם

שלל הצגות שונות לפי
חלוקה גילאית

תיאטרון
אורנה פורת

-מספר רב של הצגות
חלקן חינם עקב המצב
 מלכת השלג:הצגת ילדים

אתר פודי
תיאטרון
-ילדים ונוער
באר שבע

הצגות
לילדים

 הסיפור על-נסיך מצרים
משה
רינת גבאי

https://www.youtube.com/
watch?v=dtWbhs9Ik5M

סינדרלה

http://virallearning.org/?fb
clid=IwAR3sbKKg-RIx4gCVIR6vqaKVKSPzN5pUy
7grUX99Ei2Q4rSWnohY5
GHHrM
https://bidudi.co.il/
https://storage.googleapis
.com/formswizard_co_il_uploads/for
mswizard/23/ckeditor_assets
/attachments/3364/ca6d0c
ec507676dc2165cc78827b
9c1eb21bdb6a.pdf
https://il.brainpop.com/

פורטל למידה

למידה
ויראלית

אתר מומלץ ומרוכז
מאגר הפעלות

בידודי
מחלקת
ההדרכה של
שטראוס

תכנים וסרטונים בנושאים
שונים ובדגש על מדע
לימוד חשבון בצורה
חווייתית
אתר שלם המוקדש לעולם

בריינפופ

https://www.matific.com/i
sr/he/home/
http://kriarishona.co.il/?gc

סיווג

עשר
אצבעות
קריאה
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הפעלו
תלמיד
ה
ויצירה

משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים

ראשונה

הקריאה ולימוד קריאה
נכונה

אפשרי בריא התכנית הלאומית לחיים
פעילים ובריאים
SIMPLE
STEPS
שלומית
אולצ'יק

לימוד חוויתי בנושאים
שונים
לימוד נושאים שונים
בצורה חווייתית לגילאי גן
ויסודי
סביבת הלמידה
הדיגיטלית המקיפה
והגדולה בישראל
חוברות צביעה של ציורים
מפורסמים משלל
מוזיאונים בעולם )כי מי
לא רוצה לצבוע מחדש
את דה-וינצ'י ,ואן-גוך
ועוד?(

מחלקת
ההדרכה של
שטראוס

טיפים ולינקים לפעילויות
שונות

אופק
צביעה

פעילות
גופנית

אפשרי בריא להיות בתנועה משפחתית
)גם בבידוד(

FITRIP

T.V

כאן 11

קבוצת פייסבוק שמאגדת
עשרות מאמנים בתחומים
שונים לאימוני פייסבוק
לייב משותפים ,בואו
לתרגל יוגה/אימוני
כוח/פילאטיס/מדיטציה
ואימונים לילדים
אתר כאן ילדים

lid=CjwKCAjwgbLzBRBsE
iwAXVIygCyi7LmaXiOGd3
D6KXaUoUJBsctFxgdEi97mjyEYtaOzn4f
nz-13RoCVkoQAvD_BwE
https://www.efsharibari.go
v.il/activelife/exercising/classicgames/
https://simplesteps.co/he/
http://www.shlomitoltchik.
com/
https://ebag.cet.ac.il/
http://www.openculture.co
m/2019/02/download-freecoloring-books-from-113museums.html?fbclid=Iw
AR0XCZgFs0hweXJJSs8leUml4XbE
l1kbTgCdRiCo8wQ77XvrM
6pzrkXArM
https://storage.googleapis
.com/formswizard_co_il_uploads/for
mswizard/23/ckeditor_assets
/attachments/3350/66ef5a
cc56deb894b85da14df4ef
018fe3c8084b.pdf
https://www.efsharibari.go
v.il/activelife/exercising/exercisingat-home-during-selfisolation/
https://www.facebook.co
m/groups/7909384114100
53/

https://www.kan.org.il/pag
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משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים

פודקאסט כאן ילדים

מדע

הופ

חלק מהאתר פתוח חינם

מכון דוידסון

מכון לחינוך מדעי

סוכנות
החלל
הלאומית

משרד המדע והטכנולוגיה

e.aspx?landingpageid=11
97
https://www.kan.org.il/pod
cast/program.aspx/?progI
d=2074
https://www.hop.co.il/arch
ive/sAH
https://www.davidsoncour
ses.com/stuck-at-home
https://www.space.gov.il/c
ommunityprojects/131905
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