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عزاء, المواطنون المسنون االأ

يام, المحافظة على الصحة هو أمر غاية في الأهمية. في هذه الأ

نود أن نقف الى لجانبكم أيًضا في هذه الفترة ونساعدكم قدر المكان للمحافظة على روتين 
صحي رغم تقييدات هذه الفترة, في الوقت الذي فيه البقاء في المنزل هو أمر الساعة.

نشطة  قارب, إيقاف الأ كل واحد منا يقف أمام التحديات الجديدة, فيما يتعلق بالبتعاد عن الأ
التي اعتدنا على القيام بها خارج البيت والشعور بعدم اليقين متى الحياة ستعود لمسارها. 
هنالك خوف بان الوجود المستمر في المنزل والتقليل من النشاط الجسماني سوف يؤديان 

ليس فقط لتعكر المزاج انما أيًضا سيضران الصحة.

لذلك من المهم المحافظة على روتين جديد حيث يالئم الوضع الحالي ويحافظ على الصحة 
وعلى المتعة من الحياة اليومية.

نرفق لكم نصائح لنظام يوم صحي, مغذي ونشط.

نتمنى أن تكون هذه النصائح مساعدة.

وزارة الصحة
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قسام:  تعمل وزارة العمل, الرفاه والخدمات الجتماعية من خالل 250 سلطة محلية عبر البالد. في هذه الأ
عاملين اجتماعيين متخصصين في مجال الشيخوخة الذين يقومون بتشغيل مجموعة متنوعة من الخدمات 

والبرامج لرعاية المواطنين الكبار في السن. 

يام نحن مستعدون لتوفير احتياجات فريدة ومتنوعة في أعقاب حالة الطوارئ. في هذه الأ

أو  سكنك،  مكان  في  المحلية  السلطة  في  الجتماعية  الخدمات  قسم  إلى  طلب  بكل  للتوجه  ندعوكم   
سبوع 24 ساعة في اليوم. التصال على الخط الساخن 118 او  خط 106 التي تعمل 7 أيام في الأ

 نتمنى لكم الصحة الجسدية والنفسية، وأن نقاط قوتكم تمكنكم من التغلب على هذه الفترة الحساسة 
والخاصة.

 نحن معكم ولأجلكم دائما وبكل وقت 

 وزارة العمل، الرفاه والخدمات الجتماعية.

عزاء, القادمين والقادمات الجدد االأ

يام الصعبة ويتجهز لمساعدتكم في  وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد يقف الى جانبكم في هذه الأ
شتى مجالت المساعدة التي تستحقونها.

مراكزنا في انحاء البالد تعمل بنطاق محدود في ساعات الصباح وتقدم لكم خدمة بعد تنسيق مجيئكم. 
لغات  في  يعمل  والذي   www.klita.gov.il الوزارة:  مقع  في  ايجادها  يمكن  التواصل  على طرق  تفاصيل 

عديدة.

كذلك, عززنا المركز الهاتفي *2994 وهو موجود لخدمتكم في عدة لغات.

نحن نعمل باحكام مع وزارات الحكومة المختلفة, من أجل أن نتأكد أنكم أبناء  وبنات الجيل الثالث, تتلقوا 
الخدمات المختلفة في الطريقة المالئمة لكم. 

هذا الكتيب المقدم لكم في لغتكم أعد لمساعدتكم في المحافظة على روتينكم بطريقة مفيدة, يتضمن 
ذلك نصائح للقيام بنشاط جسماني, تغذية صحية, وتحقيق نظام يومي صحي للروح والجسد.

نتمنى لكم الصحة والعافية, ونحن في خدمتكم لكل توجه- وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد.

وزارة العمل الرفاه 
والخدمات االجتماعية

 وزارة الهجرة واستيعاب 
القادمين الجدد

http://www.klita.gov.il
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عزاء, الساكنين والساكنات االأ

على  والمحافطة  لمساعدتكم  وتتجهز  الصعبة  يام  الأ هذه  في  جانبكم  الى  تقف  سكان  والإ البناء  وزارة 
صحتكم.

دارة تتجهز الوزارة لمساعدتكم بتوفير احتياجات حيوية, وفي كل مشكلة يمكنكم  بواسطة شركات الإ
 التوجه للطاقم, وسوف نعمل ليجاد حل, أو بامكانكم التواصل عن طريق موقع الوزارة:

https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_moch

نحن نعمل بالتعاون مع وزارات الحكومة المختلفة, للتحقق من أنكم أبناء وبنات الجيل الثالث, تحصلون 
على الخدمات المختلفة في الطريقة التي تالئمكم.

نحن نطلب منكم أن تقرأوا بانتباه كتيب التعليمات المرفق, الذي أعد لمساعدتكم.

والذي يتضمن نصائح للقيام بنشاط جسماني, تغذية صحية, وتحقيق نظام يومي صحي للروح والجسد.

نتمنى لكم الصحة والعافية, ونحن في خدمتكم لكل توجه- وزارة البناء والسكان.

عزاء, المواطنون المسنون االأ

الخط الساخن 8840* لستفسارات المواطنين المسنين التابع لوزارة المساواة الجتماعية يعمل في حالة 
طوارئ ويساعد على توفير المعلومات والإجابات في مجالت الحياة غير الطبية مثل: الوحدة, الستجابة 

ساسية اليومية. دارة الأ النفسية – الجتماعية, المقصود, الستجابة المجتمعية والجتماعية والإ

لمانّية. نجليزّية والأ مهارّية, الفرنسّية, الإ يعطى رّد باللغات: العبرّية, العربّية, الروسّية, الأ

ساعات عمل المركز: أيام الأحد- الخميس :  8:00 – 21:00      يوم الجمعة:  8:00 – 12:00

دوية والتواصل البشري – فإن وزارة المساواة الجتماعية تدير  إذا واجهت صعوبة في توفير الطعام, الأ
، ويزيد من  بالوحدة  الشعور  ، ويعزز عدم  الدواء  أو  الطعام  الذي سيساعد في جلب  للطوارئ  مركًزا 

المرونة العقلية.

وزارة المساواة 
االجتماعية 

https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_moch
https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_moch
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المحافظة على النظام اليومي
مثال لنظام يومي: 

تمرين إسترخاء وتدريب بدنيساعات الصباح 

عتناء بالأصص في لحديقة / لقاء إفتراضي مع  قراءة الصحيفة / الإ
الصدقاة.

تنظيم وترتيب المنزل, الطبخ.

ساعات ما بعد 
الضهر

تمدد

نترنت, العناية  ممارسة أعمال ترفيهّية ممتعة - الحرف, اللعب, تصفح الإ
بأصص الزهار, مشاهدة التلفاز بصورة مراقبة.

مكالمة تلفونّية أو فيديو مع الأحفاد.

قراءة الكتب

ساعات المساء
تجهيز وجبة العشاء

لعب, مشاهدة التلفاز بصورة مراقبة.

المحافظة على النظام اليومي

البقاء في المنزل ، نوصي بالستثمار في إنشاء روتين جديد وإيجاد  في هذه الفترة, عندما يكون من المهم 
أنشطة بديلة للساعات التي تكونوا فيها عادًة خارج المنزل.

تخطيط مسبق للنظام اليومي مهم جدًا من ناحية إحساس الروتين, واستغالل فّعال للوقت في أنشطة ممتعة 
نشطة الترفيهية. ومتنوعة. يتضمن الروتين حتى اليوم مغادرة المنزل لقضاء وقت الفراغ والأ

نشطة التي ستقومونن بها كل يوم, وادمجوها مع أوقات الراحة, والوجبات والبرامج  حاولوا مسبقًا تحديد الأ
الإضافية.
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الحفاظ على الروتين

 إذا كنت بشكل روتيني تشارك في الأحداث الثقافية ،	 
فمن المهم أن تستمر في استخدام طرق بديلة لستهالك 

الثقافة.

نترنت. 	  قامت الهيئات الثقافية بتحميل محتوى على شبكة الإ
يوصى بإدراج ثقافة في النظام اليومي.

نشطة في البيئة المنزلية اقتراحات لأ

عمال بأنشطة متنوعة. حتى عندما نقضي وقتنا بين جدران المنزل ، من المهم ملء جدول الأ

المشاركة في أنشطة مختلفة تحّسن من جودة الحياة, الصحة والمزاج.

أنواع أنشطة التي يمكن القيام بها في المنزل

 أنشطة تدريب
الدماغ نشطة الترفيهية االأ نشطة اليومّية االأ
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أشياء لم يكن لدينا الوقت للقيام بها

نشطة الخاصة في النظام اليومي والتي عادًة ل يوجد وقت للقيام بها. يوصى بإدراج الأ

أمثلة :

لبومات – المرور على الصور, الكتابة على ظهر الصورة متى إلتقطت, من يظهر في الصورة, . 1 ترتيب الأ
ماذا كان الحدث الذي التقطت فيه الصورة.

تحضير شجرة العائلة - على شكل مخطط انسيابي, قائمة أو بمساعدة صور. . 2

ترتيب المستندات. 	

إعداد قائمة مهام / أمنيات /أشياء التي من المهم القيام بها بعد تجاوز تهديد آفة الكورونا.. 4

كتابة المذّكرات– من المستحسن البدء بقائمة من الموضوعات / الأحداث ، يمكنك التدوين بدفتر، . 5
ملف على جهاز الكمبيوتر، أو تسجيل.

المزيد من الثقافة في الشبكة

المتاحف - يقدم متحف إسرائيل ومتحف تل أبيب وغيرها جولت إرشادية 	 
وتفسيرات إرشادية افتراضية.

 متحف إسرائيل	 
https://tinyurl.com/yxyut5tv

 جولة افتراضية في متحف تل أبيب	 
https://tinyurl.com/socgpg5

https://tinyurl.com/yxyut5tv
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تمارين استرخاء

خالل هذه الفترة الصعبة, عندما تكون مستويات القلق أعلى من أي وقت مضى, من المهم 
جدًا أن تقّلل الضغط العصبي وتزيد من الشعور بالهدوء والسعادة وتقوية جهاز المناعة.

يوصى ببدء الصباح بتمارين التنفس.

النشاط البدني
من المهم القيام بالنشاط البدني عند مكوثنا في البيت. حافظوا على القيام بالتمارين في غرفة مع تهوئة 

مع شباك مفتوح.

النشاط البدني بمقدوره أن يساعدكّن ويساعدكم على:

الحفاظ على اللياقة البدنّية وتحسينها.	 

تقوية العضالت والعظام. 	 

مراض.	  منع الأ

تحسين القدرة على إتخاذ القرارات. 	 

ستمتاع. 	  الإ

التقليل من القلق.	 
تقوية الثقة بالنفس والشعور بالقدرة. 	 
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ما الذي يمكن القيام به في المنزل

يام التي نكون فيها أكثر في المنزل, من المهم الحفاظ على روتين الحركة قدر المستطاع. 	  في الأ

فيما يلي عدة توصيات:	 

متناع عن الجلوس المستمر والقيام بأكبر عدد ممكن من الفّعاليات في  	  من المستحسن محاولة الإ
الوقوف والمشي, على سبيل المثال مكالمة هاتفّية, محادثات عائلية وما شابه. 

مام، للوراء ، 	  من المستحسن استغالل المساحة المنزلّية, شرفة أو فناء للمشي. يمكن المشي لالأ
يدي بشكل  للجوانب, بسرعة مختلفة في كل مرة, في خطوات صغيرة أو كبيرة, مع حركة يدين,  بفتح الأ

واسع أو ضّيق, وما شابه. من المستحسن مشي أكبر عدد ممكن من الخطوات في اليوم. 

من المستحسن استخدام الدرج وليس المصعد مع الحفاظ على البعد الجتماعي وإرشادات وزارة 	 
الصحة.

داء التمارين مبادئ لأ
من المفّضل أن تبدأ ممارسة الرياضة في أي عمر كان !!	 

درجة صعوبة التمرين تعتمد على قدرة الفرد الشخصّية. يوصى في البداية الوصول الى درجة تعب 	 
بشكل خفيف ومع الوقت التقدم حسب الشعور. 

هناك عدة طرق لرفع مستوى الصعوبة: زيادة عدد مرات تنفيذ التمرين )التكرار( ؛ رفع عدد 	 
المجموعات ؛ رفع الوتيرة. إضافة  مقاومة.

من المفّضل القيام بالتمارين بمجموعات, على سبيل المثال 6 مّرات , ضعف 	 والراحة بين مجموعة 	 
ومجموعة. أو على سبيل المثال 10 ضعف 2. 

ل يجب أداء التمارين التي تسبب ألًما غير اعتيادي, التعب المفرط أو التمارين التي تهدد التوازن 	 
والسالمة.

من المستحسن القيام بالتمارين الرياضّية بالمالبس والأحذية الرياضية المريحة.	 

يجب إجراء تمارين الوقوف مع يد التي تدعم جسًما ثابتًا مثل الطاولة أو الدرابزين وذلك لمنع 	 
السقوط وفقدان التوازن.

إنتبه للتنفس – حافظ على أن تتنفس بشكل متتابع وعدم حبس النفس أثناء الجهد. الكثير من الجهد 	 
سيصّعب التنفس. إنتبهوا الى انه يمكنكم الستمرار في التحدث أو الغناء أثناء التمرين.

خالل القيام بالتمارين ، يجب أن تنقبض عضالت قاع الحوض أثناء الجهد. )لكي تشعر بالسيطرة على 	 
المسالك البولّية(.
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أمثلة لتمارين رياضّية في الجلوس
رفع اليدين

الهدف – حركة الصدر وحزام الكتف	 

رض.	  وضعّية البدء– الجلوس بشكل مستقيم على كرسي. بسط كّفات القدمين على الأ

على.	  تمرين – فتح اليدين الى الجوانب والرفع الى الأ

إرفعوا اليدين الى الجوانب حتى يلتقوا قدر المستطاع. إستنشقوا الهواء أثناء رفع اليدين. أخرجوا 	 
سفل. قوموا بتنفيذ هذا التمرين حوالي 5 مّرات ببطء.   الهواء أثناء إنزال اليدين إلى الأ

أمثلة لتمارين رياضّية في الجلوس
افتح اليدين قطرًيا )الى الجانب(

الهدف – حركة الجسم.	 

رض.	  وضعّية البدء– الجلوس بشكل مستقيم على كرسي. بسط كّفات القدمين على الأ

تمرين – رفع وإنزال اليد بشكل مائل. 	 

تجاه قدم 	  إرفعوا اليد اليمنى بشكل مائل بإتجاه السقف. إستنشقوا الكثير من الهواء. أرجعوا اليد لإ
الرجل اليسرى مع إخراج الهواء.  رافقوا كف اليد بالنظر اليها. قوموا بتنفيذ هذا التمرين حوالي 4 

مرات على كل جانب.  
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أمثلة لتمارين رياضّية في الجلوس
إلتفاف الجسم

الهدف – حركة الجسم	 

رض.	  وضعّية البدء– الجلوس بشكل مستقيم على كرسي. بسط كّفات القدمين على الأ

تمرين – التواء الجسم.  	 

يمن على ظهر الكرسي. باستخدام اليد اليسرى ، ادفعوا الركبة 	  حّركوا الجسم لليمين وضعوا الكوع الأ
اليسرى قلياًل وخذوا شهيقًا وزفيًرا عميقًا. نّفذوا هذا التمرين حوالي 4 مرات في كل إتجاه.  

أمثلة لتمارين رياضّية في الجلوس
دوران الورك

الهدف – حركة مفصل الورك	 

رض.	  وضعّية البدء – الجلوس بشكل مستقيم على كرسي. بسط كّفات القدمين على الأ

تمرين – دوران خارجي للورك	 

يمن على الركبة اليسرى. بمساعدة كف اليد اليمنى إضغطوا قلياًل على الركبة اليسرى. 	  ضعوا الكاحل الأ
عّدوا حتى 10 ثم حرروا. قوموا بعمل هذا التمرين على كال الرجلين.    
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مثلة لتمارين رياضّية في الجلوس
رفع الركبتين

الهدف – تحمل القلب والرئة )التحمل الرئوي(	 

رض.	  وضعّية البدء– الجلوس بشكل مستقيم على كرسي. بسط كّفات القدمين على الأ

تمرين – "المشي" في المكان. 	 

على. يجب أن تشعر بتعب خفيف حتى متوسط.  حافظوا على 	  إمشوا في المكان مع رفع الركبتين لالأ
كتم النفس طوال التمرين. حاولوا القيام بالتمرين بشكل متواصل لمدة دقيقتين أو أكثر.   

أمثلة لتمارين رياضّية في الوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

النهوض للوقوف

الهدف – تقوية عضالت الرجلين.	 

رض.	  وضعّية البدء– الجلوس بشكل منتصب على الكرسي. بسط كّفات القدمين على الأ

تمرين – النهوض من الجلوس للوقوف 	 

ستعانة باليدين. قوموا بهذا التمرين 	  إجلسوا على الكرسي ثم إنهضوا. في حالة الضرورة يمكن الإ
حوالي 10 مرات ببطء. إذا كان بالمقدور قوموا بتكرار هذا التمرين عدة مرات أو نفذوا عدة مجموعات 

منه. 
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أمثلة لتمارين رياضّية في الوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

الوقوف على أطراف الأصابع.

الهدف – تقوية عضالت الرجلين.	 

وضعّية البدء– الوقوف المنتصب. أمساك سطح ثابت. 	 

تمرين – الوقوف على أطراف الأصابع.	 

مكان وإهبطوا ببطء. قوموا بتنفيذ التمرين 	  أمسكوا بسطح ثابت. قفوا على أطراف الأصابع قدر الإ
حوالي 20 مرة. إذا كان بالمقدور قوموا بتكرار هذا التمرين عدة مرات أو نفذوا عدة مجموعات منه.

أمثلة لتمارين رياضّية في الوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

مّد الرجل الى الجانب

الهدف – تقوية عضالت الرجلين.	 

وضعّية البدء– الوقوف المنتصب. أمساك سطح ثابت. 	 

تمرين – رفع رجل الى الجانب.	 

يمن. عّدوا حتى 	 وأرجعوها 	  إرفعوا الرجل اليمنى بشكل مستقيم, قدر المستطاع الى الجانب الأ
ببطء. قوموا بهذا التمرين حوالي 10 مرات في كل رجل. إذا كان بالمقدور قوموا بتكرار هذا التمرين 

عدة مرات أو نفذوا عدة مجموعات منه.
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أمثلة لتمارين رياضّية في الوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

رجل للوراء

الهدف – تقوية/ شد عضالت الرجلين. 	 

وضعّية البدء– الوقوف المنتصب. أمساك سطح ثابت. 	 

تمرين – إستقامة الساقين الى الوراء	 

إرفعوا الرجل اليمنى بشكل مستقيم قدر المستطاع الى الوراء. عّدوا حتى 	 وأرجعوها الى مكانها. 	 
نفذوا هذا التمرين حوالي 10 مرات لكل رجل. وإذا كان بالمقدور قوموا بتكرارها أكثر أو قوموا بعمل 

عدة مجموعات منه.

أمثلة لتمارين في حالة الوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

ثني الركبة

الهدف – حركة الركبة	    

مساك بسطح ثابت. 	  وضعّية البدء– وقوف منتصب. الإ   

تمرين – ثني الركبة	    

اثنوا الركبة اليمنى قدر المستطاع إلى الوراء. قوموا بهذا التمرين حوالي 10 مّرات لكل رجل.	    
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أمثلة لتمارين بالوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

ثني الركبتين

الهدف – تقوية عضالت الرجلين. 	 

مساك بسطح ثابت. 	  وضعّية البدء– وقوف منتصب. الإ

تمرين – ثني الركبتين	 

اثنوا الركبتين قدر المستطاع. عّدوا حتى ثالثة وعاودوا الوقوف. قوموا بتنفيذ التمرين حوالي 10 مّرات. 	 
قوموا بتكرارها أكثر أو قوموا بعمل عدة مجموعات منه.

أمثلة لتمارين بالوقوف
مالحظة: تمارين الوقوف يجب أن تنفذ ببطء. في أي حالة بشعور دوخة أو عدم التوازن عليك العودة  

لحالة جلوس والراحة.

المشي في المكان

الهدف – تحمل القلب والرئة )التحمل الرئوي(	 

مساك بسطح ثابت. 	  وضعّية البدء– وقوف منتصب. الإ

تمرين – المشي في المكان	 

على. يجب أن تشعر بتعب خفيف حتى متوسط.  حافظوا 	  امشوا في المكان مع رفع الركبتين الى الأ
على كتم النفس طوال التمرين. يمكن القيام باستراحة قصيرة في خالل التمرين إذا كان هناك 

ضرورة. 



33 32

يوجد أدناه رابط لفيديو التمرين لستخدامك

https://tinyurl.com/vazosey

https://tinyurl.com/rul2yev

أنشطة يومية

نحافظ على الروتين

الطبخ أو المساعدة في تنظيم الوجبة	 

التنظيف وترتيب المنزل	 

دراج	  ترتيب الخزائن والأ

فرز وطي الغسيل	 

العناية الشخصية والنظافة	 

https://tinyurl.com/vazosey
https://tinyurl.com/vazosey
https://tinyurl.com/rul2yev
https:/youtu.be/R6noHe2EEps 
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أنشطة تدريب الدماغ
تنشيط الرأس

قراءة الكتب	 

مسابقات معلومات عامة	 

لعبة ورق	 

العاب تفكير	 

لعبة الكلمات المتقاطعة	 

بازل	 

الستماع إلى المحاضرات 	 
والمسرحيات المسجلة

لعبة الكلمات المتقاطعة

لغاز, لعبة الكلمات المتقاطعة أو السودوكو تعّد نشاًطا ممتًعا في كل عمر. إنه هذا النشاط ا وجد أنه  الأ
يحّسن وظائف الدماغ ،والتي يمكن القيام بها في أي لغة أو مستوى.

أين يمكن إيجاد لعبة الكلمات المتقاطعة؟ 

نترنت مجموعة كبيرة ومتنوعة من   في الصحيفة اليومية وفي مجالت الكلمات المتقاطعة. تتوفر أيًضا على الإ
الكلمات المتقاطعة للطبع. 
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ألعاب كلمات لشحذ الدماغ

ول والحرف الأخير - اكتب على صفحة كلمة بحيث تبدأ الكلمة التالية بالحرف الذي تنتهي فيه . 1 الحرف الأ
 الكلمة السابقة. مثال:

سالم, مكتوب, بركة, تل, لعب, برد, دلو.....

استخراج كلمات من كلمة طويلة– اختر كلمة طويلة مثل: أرخيئولوجيا حاول قطع الكلمات منها.. 2

6-5 احرف4 احرف3 احرف2 احرف

اوليجارخخارج, خروجرجل, جيلكي, ال, لي....

 

التفكير السريع

اختاروا موضوعًا انتم ملّمين به مثل أسماء أغاني, معرفة البالد, مصطلحات في علم الفلك, أحداث تاريخّية, 
رّسامين وما شابه.

حاولوا لمدة دقيقتين أن تكتبوا على الورق أكبر عدد ممكن من الكلمات المتعلقة بالموضوع الذي اخترتموه:

ماكن في البلد: على سبيل المثال ، الأ

حتسور ، بيت لحم الجليل ، تل أبيب ، هرتسليا .....

ماكن في إسرائيل بالحرف ح. مستوى أعلى من الصعوبة - أضف فئة معينة مثل - الأ
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بلد مدينة

لعبة محبوبة ومألوفة, يمكنك اللعب مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف ويمكنك تحدي نفسك.

اختر حرًفا ويجب ملء الجدول في جميع الفئات بكلمات تبدأ بالحرف الذي اختير:

 جهزوا الجدول:

الحرف 
إسممهنةجمادنبات كائن حيالمدينةالدولةالمختار

بّسامبنّاءبرغيبندورةبابونبرلينبلجيكياب

ت

ي

مثال للعبة: سودوكو

تعليمات اللعبة:

أمامكم جدول من 9×9 خاليا, المرتبة في تسعة صناديق ذات 	×	 خاليا. في قسم من الخاليا تظهر أعداد. 
رقام 1-9, بحيث يظهر في كل عمود وكل سطر وكل مربع تظهر كل  يجب إكمال وتعبئة الخاليا الفارغة بالأ

رقام مرة واحدة - ل أكثر ول أقل. الأ
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المستوى- سهلالمستوى- للمبتدئين
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المستوى- صعبالمستوى- متوسط
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أنشطة ترفيهية وهوايات

الفنون والحرف:

الحياكة ، التلوين ، الرسم ، التطريز ، صور ملصقة ، إلخ.	 

النشاط البدني	 

الستماع للموسيقى أو الراديو	 

الكتابة - قصة أو مذكرات شخصية	 

مشاهدة برنامج تلفزيوني / محاضرة مسجلة	 

مشاهدة فيلم	 

تغذية صحيحة

من المبادئ الهامة - نظام غذائي صحي بشكل عام ذات صلة أيًضا بالعزلة المنزلية:	 

طباق الجاهزة للتحضير 	  ساسية )على الأ من المستحسن تفضيل الطبخ المنزلي واستخدام المكونات الأ
السريع أو الطبخات الفورية عالية الصوديوم, الدهون والسكر(. في العزل المنزلي يوجد الكثير 

من الوقت للتخطيط مسبقًا, للنقع والطبخ ، والستثمار في قطع الخضار والتنويع في العديد من 
الوصفات الجديدة ، استغلوها.
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تغذية صحيحة

يوصى بالتنويع: أن تستهلك أنواع وألوان مختلفة من الخضراوات الطازجة أو المطبوخة, فواكه, 	 
بقوليات وحبوب كاملة. 

 يوصى بتناول الطعام على فترات منتظمة كجزء من وضع نظام يومي لروتين العزل الجديد. 	 
يوصى أن تكرس بعض الوقت لتناول الطعام, تناول الطعام على مهل وأغلق الشاشات أثناء تناول 

الطعام.

نصائح لتغذية صحيحة

يوصى المتناع عن أكل المسليات والحلويات, وخاصًة تلك التي تحمل العالمة الحمراء.

يوصى بالشرب وعلى الأخص الماء والمتناع عن شرب المشروبات الحلوة والمحاّلة.

من المهم أن تحافظ على كمّيات متوازنة من الطعام, في فترة العزل نحن نكون أقل نشاطًا ول نستهلك 
نفس كمية الطاقة التي في العادة نستهلكها.
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نصائح لشراء أطعمة صحّية

مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه - بعضها مجمد أو معّلب ، والذي سيتم حفظها لمدة طويلة.	 
)مثل مجموعة خضروات مجمدة, الخضروات والبازلء المعلبة والمزيد(.

يمكن شراء البقوليات مثل الفاصولياء والحمص والعدس والبازلء ومدهون البقوليات )نيئة( أو معّلبة.	 

رز والمعكرونة 	  الحبوب - الكركر والخبز )يجب الحتفاظ به في الثالجة( والكينوا والحنطة السوداء والأ
والمزيد.

الزيوت - الطحينة ، المكسرات المختلفة ، البذور واللوز ، زبدة الفول السوداني بدون إضافات ، زيت 	 
الزيتون أو الكانول.

لبان أو بدائلها مثل التوفو ومشروب الصويا - يمكن أن تكون سلسة ، وشراء المعّلب.	  منتجات الأ

سماك المعلبة والبيض والدجاج النيء في الثالجة.	  الأ

نصائح لشراء أطعمة صحّية

حالت خاصة:

شخاص الذين يعانون من أمراض وحالت طبية مزمنة مختلفة )داء السكري ، فرط شحميات الدم 	  لالأ
وعية الدموية ، ما بعد الجراحة  ، ارتفاع ضغط الدم ، غسيل الكلى ، فشل القلب ، أمراض القلب والأ
، أمراض وحالت مزمنة مختلفة تؤثر على الجهاز الهضمي والمزيد( يجب اللتزام بتعليمات الطبيب 

المعالج وأخصائية  التغذية. 

طفال وعندما يكون هناك قيود 	  في حالت خاصة مثل الحاجة إلى أطعمة مخصصة, مركبات أغذية لالأ
على النظام الغذائي ، مثل المرضى أو الحساسية و / أو الحساسية لغذاء، من المهم شراء الأطعمة 

المناسبة لهذه الحالت ، على النحو الموصى به من قبل أخصائية التغذية.
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عدم الشعور بالوحدة

مع  اللقاءات  من  تقّلص  وأن  المنزل  في  تكون  أن  حاجة  في  وانت 
نترنت  الإ على  الرقمية  المساحة  تكون  أن  يمكن   ، والعائلة  الأصدقاء 
المتبادل وعدم الشعور بالوحدة.  فرصة للتجمع الجتماعي والدعم 

يمكنك استخدام منصة الواتساب و Zoom  المجانية.

فّعالّيات إضافّية

نشطة وبرامج إرشادّية ومعلومات لهذه  هناك العديد من المواقع التي تقدم أفكاًرا لأ
يام. الأ

مثلة:  فيما يلي بعض الأ
نشطة ومعلومات حول التعامل مع الوضع الحالي  ايشل جوينت - مقاطع فيديو وأفكار لأ

https://www.eshelnet.org.il

https://form.mse.gov.il/Moked8840 
https://www.eshelnet.org.il
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لمزيد من التوصيات، قم بزيارة موقع وزارة الصحة

https://tinyurl.com/r9bee2h

https://tinyurl.com/r9bee2h
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