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סטו„יו נ‚י˘- חלום ˘מ˙‚˘ם
מ‡˙ ענ˙ פרי„מן, ‡מני˙ ו˙רפיסטי˙ ב‡מנו˙ „י‚יטלי˙

‰˜מ˙ סטו„יו נ‚י˘ ‰י‡ חלום ˘כבר ‰רב‰ ˘נים נמˆ‡ 
‰‡מנו˙  ˘פ˙  עם  נפ‚˘ים  ˘בו  ˜‰יל˙י  מרחב  בליבי. 
לחוו˙  ליˆור,  ‰ז„מנו˙  י˘  ‰מ˘˙˙פים  ולכל  ו‰יˆיר‰, 
מונ‚˘  במרחב  ומ˘מעו˙יים  פעילים  ˘ו˙פים  ול‰יו˙ 

ומו˙‡ם ‡י˘י˙ למ˘˙מ˘י ˙˜˘ור˙ ˙ומכ˙.
ויכולו˙,  כוחו˙  ˘ל  מרחב  ב‰  ˘י˘  ˘פ‰  ‰י‡  ‰יˆיר‰ 
יˆיר˙י  מרחב  ˘ל  ‰ח˘יבו˙   ˙‡ רו‡‰  ‡ני  וכ˜‰יל‰ 
מ˘ו˙ף ˘בו כל ‡ח„ עם יכולו˙יו ומו‚בלויו˙יו יוˆר. חווי‰ 
‡ח„  וכל  יח„,  כולנו   ˙‡ ‰מפ‚י˘‰  ס˜רנו˙  ˘ל 

מ˘מעו˙י ומ˘פיע על ‰˙‰ליך ו‰˙וˆר. 

˙מונ‰ מס. 1 - סטו„יו נ‚י˘

˙מונ‰ מס. 2 - ˆוו˙ ˙ומכו˙ יˆיר‰

˙מונ‰ מס. 3 - ˘ולחן יˆיר‰ ˙חו˘˙י˙

ב˙חיל˙ ‰˘נ‰ ‰עברי˙ ‰ח„˘‰ ˙˘פ"‚ ‰‚˘מנו
(‚ם ‡ם ז‰ ר˜ לכמ‰ ˘עו˙) ‡˙ ˙חיל˙ו ˘ל חלום ז‰. 
לר‡˘ ‰˘נ‰,  יˆירו˙  לעיˆוב  נ‚י˘  סטו„יו  יˆר˙י ס„נ˙ 
מי˜ו„  במערכ˙  ‰נעזרים  ˙˙"ח  למ˘˙מ˘י  ‰מיוע„˙ 
ב‰˙נ„בו˙  נערכ‰  ‰ס„נ‰  ל˜‰ל.  פ˙וח‰  ו‰יי˙‰  מבט 
˘ל כולנו ו‰˙˜יימ‰ במרכז לטכנולו‚י‰ מסייע˙ "„‚˘" 
נר˙מ‰  ˘מי„  זלˆר-פל‡ח,  ‰„ר  ˘ל  מ˜ˆועי  ובליווי 
יח„ עם ˆוו˙  ו‰˙נ„ב‰ לעזור בכל מ‰ ˘‡פ˘ר.  לרעיון 
ו‚ם  לעזור  לבו‡  ˘‰˙נ„בו  יˆיר‰"  "˙ומכו˙  ˘ל  נפל‡ 
ˆוו˙  ז‡˙.  ‰‚˘מנו  ‰עיניים,  עם  ביˆיר‰  בעˆמן  ‰˙נסו 
"˙ומכו˙ ‰יˆיר‰" כלל ‡˙ „"ר ‚'ו„י ו'יין, „"ר ע„י נ‡מן, 
עינ˙ ˘רף, ניב‰ ‡יסן, „ורי˙ טלמור ו‰ˆלמ˙ ענ˙ ‚רוס.

לס„נ‰ ‰‚יעו חבר'‰ ˆעירים בני 16-30 מ˘˙מ˘י ˙˙"ח 
‰נעזרים בלוחו˙ ˙˜˘ור˙ ובמערכ˙ מי˜ו„ מבט כחל˜ 
ובסייעו˙.  במ˘פח˙ם  מלווים  ˘ל‰ם,  מ‰˙˜˘ור˙ 
‰מרחב ‰פך לסטו„יו נ‚י˘ עם ˙חנו˙ יˆיר‰ מ˙חומים 
‰מ˘פח‰  עם  ל‰˙נסו˙  ‰י‰  ני˙ן  ˙חנ‰  ובכל  ˘ונים, 
מ‰ס„נ‰  כחל˜  נ‚י˘‰.  ביˆיר‰  ‰מלווים  ועם 
˘‰ו„פסו  ‰˘נ‰  לר‡˘  יˆירו˙  עיˆבו  ‰מ˘˙˙פים 

ב‰מ˘ך על ספלים.
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(במ˜ר‰ ‰ז‰ מערכ˙  במ˜ום לר‡ו˙ ב‡מˆעי ‰נ‚י˘ו˙ 
כולם   ˙‡ ‰זמנ˙י  מו‚בלו˙,  ‰מסמן  כלי  מבט)  מי˜ו„ 
מר‚י˘ים  מ‰  יˆיר˙י.  ככלי  ‰נ‚י˘ו˙  כלי   ˙‡ לח˜ור 
מי˜ו„  כ˘מערכ˙  ˜ור‰  מ‰  ‰עיניים?  עם  כ˘מˆיירים 
ליˆור  ני˙ן  ‡יך  „י‚יטלי?  למכחול  ‰ופכ˙  ‰מבט 
‡ינטר‡˜ˆי‰ ˘ל ˆלם ומˆולם „רך ‰מבט, ו‡יך מ˘לבים 
חוויי˙  ב˙וך  וממוח˘בים  מו„פסים  ˙˜˘ור˙  לוחו˙ 

‰יˆיר‰?

˙מונ‰ מס. 4 - ניב‰ מˆייר˙ עם ‰עיניים

˙מונו˙ מס. 7-8 -מירב מˆייר˙ בעזר˙ מערכ˙ מי˜ו„ מבט˙מונ‰ מס. 5 - ˘יר מˆייר˙ בעזר˙ מערכ˙ מי˜ו„ מבט

˙מונ‰ מס. 6 - ליע„ מˆלם בעזר˙ מערכ˙ מי˜ו„ מבט

˙חנ‰ ‡ח˙ בסטו„יו ‰יי˙‰ ˙חנ˙ ˆלם ו˙חנ˙ מˆטלם.  
כל ‡ח„ יכול לבחור ל‰יו˙ פעם ‰ˆלם ופעם ‰מˆטלם 
לˆלם  יכול  ‰ˆלם  ‰פעילו˙.  בזמן  ז‰  על  ז‰  ול‰ס˙כל 
רוˆ‰  ‰ו‡  ‡ם  ולבחור  ‰מבט  מי˜ו„  מערכ˙  ב‡מˆעו˙ 
בין  (בחיר‰  ‡חר  מי˘‰ו  לˆלם  ‡ו  סלפי  ˙מונ˙  לˆלם 
‡חורי˙).  במˆלמ‰  לˆילום  ˜„מי˙  במˆלמ‰  ˆילום 
‰מˆולם בחר ב‡יז‰ ˆבע ר˜ע ירˆ‰ ל‰ˆטלם ועם ‡יז‰ 
מר‚˘ו˙,  ‡ינטר‡˜ˆיו˙  נוˆרו  ל‰ˆטלם.  ירˆ‰  ‡ביזר 
ל מ˘˙מ˘י ‰˙˙"ח,  ו‰עיניים נˆˆו ב‰˙ר‚˘ו˙, ל‡ ר˜̆ 
כל  ו˘ל  ‰סייעו˙  ˘ל  ‰מ˘פחו˙,  ˘ל  עיני‰ם  ‚ם  ‡ל‡ 

‰ˆוו˙. 

כ˘בוע ל‡חר ‰ס„נ‰ פ‚˘˙י ‡˙ ‡ח˙ ‰סייעו˙ ˘˘‡ל‰ 
‡ו˙י ‡ם ‡וכל לב˜˘ ממ˘˙מ˘˙ ˙˙"ח ˘ˆילמ‰ ‡ו˙‰, 

ל˘לוח ל‰ ‡˙ ‰˙מונו˙. 
מב˜˘˙  כלל  ב„רך  ‰˙˙"ח  מ˘˙מ˘˙  ˘בו  ממˆב 
ומ˜בל˙ עזר‰, פ˙‡ום סייע˙ ˘ל‡ ˜˘ור‰ ‡לי‰, פונ‰ 
יוˆר  לכל  ‰י‰  ˆילמ‰.  ˘‰י‡  ˙מונו˙  ל˜בל  ומב˜˘˙ 
ויוˆר˙ ˙פ˜י„ מ˘מעו˙י ו‡מי˙י ב‡ינטר‡˜ˆי‰ בס„נ‰. 
בין  ויˆיר˙י  ‡ו˙נטי  כל ‰˙חנו˙ כללו ‰ז„מנו˙ למפ‚˘ 

כולנו. 

˙חנ‰ נוספ˙ ל„ו‚מ‰ ‰יי˙‰ ˙חנ˙ יˆיר‰ „י‚יטלי˙ וב‰ 
ני˙ן ‰י‰ לˆייר עם ‰עיניים על ‰מסך ו‚ם ל˘לב מילים 
 ˙‡ כ˘‰ר‡י˙י  ‰יˆיר‰.  ‚בי  על  פיזיים  יˆיר‰  וחומרי 
לי  ‡מר‰  בס„נ‰,  ˘‰˘˙˙ף  מי  לכל  ‰סופיו˙  ‰יˆירו˙ 
לפי  ל„ע˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  ב‰˙ר‚˘ו˙,  מ‰נ˘ים  ‡ח˙ 
˘ווים  ‰יינו  כולנו  ל‡.  ומי  ˙˙"ח  מ˘˙מ˘  מי  ‰˙וˆרים 
יו˙ר מכך, כל מי  ביכולו˙ כ˘ˆיירנו עם ‰עיניים. ‡פילו 
˘‰˙נס˙‰ פעם ר‡˘ונ‰ בˆיור עם ‰עיניים יכל‰ ללמו„ 
ז‰  ו‡יך  לע˘ו˙  ני˙ן  ‰וו˙י˜ים מ‰  ממ˘˙מ˘י ‰˙˙"ח 
נר‡‰. ב‡מ˙ ‰יי˙‰ כ‡ן למי„‰ מ˘ו˙פ˙ ו‰˙נסו˙ ˘ב‰ 

נפ‚˘ו ‰יכולו˙ ˘ל כולנו.
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˙מונ‰ מס. 11 - חובר˙ נ‚י˘‰ לס„נ‰

˙מונ‰ מס. 12 - יˆיר‰ מ˘ו˙פ˙ 

˙מונ‰ מס. 13 - ‰„ר ומירב יוˆרו˙ ביח„ 

˙מונ‰ מס. 9 - ‰„ר מ˘˙פ˙ ‡ו˙נו בחוויו˙ 
                       עם לוחו˙ ˙˜˘ור˙ ב‚רי„

˙מונ‰ מס. 10 - עמו„ בלוח ‰˙˜˘ור˙

‰כנ˙י מר‡˘ לוחו˙ ˙˜˘ור˙ לס„נ‰ ו‰ם כללו ‚ם לוח 
ממוח˘ב ˘ל ‚רי„ ו‚ם לוחו˙ מו„פסים. 

‰לוח ‰ממוח˘ב ב˙וכנ˙ ‰‚רי„ כלל לוחו˙ ל˘יח ו‰סבר 
על ‰˙חנו˙ ו‚ם חיבור ל˙חנו˙ ‰˘ונו˙ (כ‚ון מעבר ללוח 
למ˘ל  כך  ‰„י‚יטלי˙).  ‰יˆיר‰  ללוח  ומעבר  ˆילום 
ב˙חיל˙ ‰ס„נ‰ ‰„ר ˘י˙פ‰ ‡ו˙נו ב˙חו˘ו˙י‰ ורי‚˘‰ 
˘ל‰  ‰‰˙ר‚˘ו˙  ל‚בי  ˘נ˙נ‰   "speech"-ב כולנו   ˙‡

מ‰ס„נ‰.

‰ˆוו˙ ‰מ˜סים ˘ל ‰מרכז לטכנולו‚י‰ מסייע˙ "„‚˘" 
‰˙נ„ב ל‰„פיס ולניילן ‡˙ כל ‰חוברו˙ ‰מונ‚˘ו˙, וכך 
לס„נ‰.  נ‚י˘‰  חובר˙  ˜יבלו  בס„נ‰  ‰מ˘˙˙פים  כל 
˘ל  ˘יח,  ˘ל  לוחו˙  כללו  בחובר˙  ‰˙˜˘ור˙  לוחו˙ 
‡ביזרים,  ˆבעים,  בחיר˙  ‰˙חנו˙,  בחיר˙  ˘ל  ר‚˘ו˙, 

ברכו˙ לר‡˘ ‰˘נ‰ ו‰בע˙ „ע‰ על ‰˙וˆר.  

בין  מר‚˘ים  מפ‚˘ים  ‚ם  ‡פ˘רו  ‰מ˘ו˙פים  ‰לוחו˙ 
יˆיר‰  ˘ל  ב˙חנ‰  ל„ו‚מ‰,  ו‰מ˘˙˙פו˙.  ‰מ˘˙˙פים 
˙חו˘˙י˙ עם ‡ביזרים וברכו˙ לח‚ ‰„ר ומירב יˆרו יח„ 
לוח  מ˙וך  לבחור  יכל‰  ‡ח˙  כל  מ˘ו˙פ˙.  יˆיר‰ 

‰˙˜˘ור˙ מ‰ ‰י‡ ˙רˆ‰ לˆרף ליˆיר‰ ‰מ˘ו˙פ˙.
לוחו˙  ˘ל  ו‚ם  יˆיר‰  חומרי  ˘ל  ‚ם  ‰מ˘ו˙ף  ‰מרחב 
חבר˙יו˙  ל‡ינטר‡˜ˆיו˙  ‰ז„מנו˙  עו„  נ˙ן  ˙˜˘ור˙ 

ולבחיר‰.
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˙מונ‰ מס. 14 - לי‰ מˆלמ˙ בעˆמ‰ 
                                        בעזר˙ מערכ˙ מי˜ו„ מבט

˙מונ‰ מס. 15 - כולנו מס˙כלים בס˜רנו˙ ו‰˙ר‚˘ו˙

˙מונ‰ מס. 16 - ‰ספל ˘ל עפרי ו˘ל עו„

˙מונ‰ מס. 17 - עפרי מˆייר˙ עם ‰עיניים

˙מונ‰ מס. 18 - ‰ספלים ‰מעוˆבים

פ‰.  ‰יˆיר‰  למסע  ˘ייכים  יח„  ˘כולנו  חווי‰  ‰יי˙‰ 
ל„ע˙י ‰י‰ כ‡ן ב‡מ˙ מפ‚˘ ˘ל ˜˘ר בין כולנו, ˘נ˙ן 
לי‰ ˆילמ‰  ליˆיר˙יו˙ ˘ל כל ‰נוכחים. ל„ו‚מ‰,  מ˜ום 
וכולנו ‰ס˙˜רנו  עם עיני‰ בעזר˙ מערכ˙ מי˜ו„ מבט, 

לר‡ו˙ ‡˙ ‰ˆילומים בלייב.

 ˙‡ בחר‰  מ˘פח‰  כל  בס„נ‰  ‰יˆירו˙  ‰כנ˙  ל‡חר 
‰מיוח„ו˙  ו‰יˆירו˙  ספל,  על  ל‰„פיס  ˘˙רˆ‰  ‰יˆיר‰ 
‰˙עסו˜‰  במרכז  נע˘ו  ‰‰„פסו˙  ל‰„פס‰.  נ˘לחו 
"בטב"ע ˘לנו", ˘‚ם ‰ו‡ מרכז ˙עסו˜‰ יˆיר˙י ומיוח„ 
בבי˙ עוב„, ‰מופעל ע"י ‡נ˘ים עם ˆרכים מיוח„ים. „רך 
במחירים  רבים  מוˆרים  ‚בי  על  ˘ם  ל‰„פיס  ני˙ן  ‡‚ב, 
נוחים ועם ˘ירו˙ מכל ‰לב. כ˘בוע ל‡חר ‰ס„נ‰ כבר 
‰יˆירו˙  עם  יחו„יים  ספלים  ‰מ˘˙˙פים  לכל  חיכו 

˘ל‰ם ל˘נ‰ ‰ח„˘‰.

‰נוער  ב˙נוע˙  חונכ˙  ˘‰יי˙‰   - ˘לי  כ˘‰ב˙  פעם, 
"כנפיים ˘ל ˜רמבו" - נ˘‡ל‰ מ‰ ‰‰ב„ל בין כנפיים ˘ל 
˜רמבו ל˙נועו˙ נוער ‡חרו˙, ‰י‡ ענ˙‰ ˘ב˙נועו˙ נוער 
‡חרו˙ י˘ פעילו˙ עי˜רי˙ ומי ˘ל‡ רוˆ‰ ל‰˘˙˙ף יו˘ב 
בˆ„. בכנפיים ˘ל ˜רמבו מחפ˘ים „רך ˘כל ‡ח„ יוכל 
‰סטו„יו  בס„נ˙  ‰ר‚˘˙י  ככ‰  ‡ז  ב„רכו.   - ל‰˘˙˙ף 
כולם   ˙‡ ל˘˙ף  „רכים  ומˆ‡נו  יˆרנו  כולנו  ‰נ‚י˘. 

בחווי‰. כולם בח„ר ‰יו ˘ו˙פים ליˆיר‰.
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‰עזר‰.  כל  ועל  ‰חם  ‰‡ירוח  על   "˘‚„" מסייע˙  טכנולו‚י‰  ולמרכז  זלˆר-פל‡ח  ל‰„ר  ˙ו„‰ 
˘רף,  לעינ˙  נ‡מן,  ע„י  ל„"ר  רעיון,  לכל  ˙ומך  ו‚ב  ‰„רכ‰  לי  נו˙נ˙  ˘˙מי„  ויין  ‚'ו„י  ל„"ר  ˙ו„‰ 
‚רוס,  ענ˙  לˆלמ˙  רב‰  ו˙ו„‰  ויˆיר‰  ב‰בע‰  ‰˙רפי‰  מ˙חום  ˘ו˙פ˙י  טלמור  ל„ורי˙  ‡יסן,  לניב‰ 

˘בזכו˙‰ ‡פ˘ר לר‡ו˙ ‡˙ ‰חווי‰ בעיניים. 

‡˙ן ‡פ˘ר˙ן לחלום ‰ז‰ ל‰פוך (‚ם ‡ם לר‚ע ‡ח„) למˆי‡ו˙.

*‰ˆילומים ב‡י˘ור ‰מ˘˙˙פים ומ˘פחו˙י‰ם

˙מונ‰ מס. 18 - ‚'ו„י ומירב בר‚ע מר‚˘

ברור לי ˘ל‡ ˙מי„ ז‰ ‡פ˘רי ול‡ ˙מי„ ז‰ מˆליח, ‡בל כ˘˜סם ˜ור‰ ופ˙‡ום י˘ ח„וו˙ יˆיר‰ מ„ב˜˙ בח„ר, 
ז‰ מור‚˘ ע„ לנימים ‰כי עמו˜ים ב˙וכנו. מי ˘ל‡ פ‚˘ בחייו מ˘˙מ˘י ˙˜˘ור˙ ˙ומכ˙ ‰נעזרים בעיני‰ם ל˘ם 
ביטוי - כך ‰יי˙י רוˆ‰ ˘יפ‚ו˘ ‡ו˙ם בפעם ‰ר‡˘ונ‰. במרחב ˘ל יˆיר˙יו˙, ס˜רנו˙, במרחב ˘‡ינו ˘יפוטי, 

ומ‡פ˘ר ‡ינטר‡˜ˆי‰ כנ‰, מכב„˙, ‚מי˘‰ ב„רכי ‰‰נ‚˘‰ ועם ניˆוı בעיניים.

נכון ˘ז‰ ר˜ ˆע„ ‡ח„, ‡בל מבחינ˙י בחווי‰  -  ‰‚˘מ˙י ‡˙ ‰˙חל˙ו ˘ל ‰חלום.
סטו„יו נ‚י˘ - ז‰ בי„יים ˘לנו, ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח˙ מ‡י˙נו. 

ס„נ‰ נוספ˙ ˙˙˜יים בחנוכ‰. 

 www.bitui.org :לפרטים נוספים ‡פ˘ר ל‰יכנס ל‡˙ר
ana�@bitui.org :ו לכ˙וב ל‡ימייל ˘לי, ענ˙ פרי„מן‡


