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יוˆרי ˙˙"ח - ˆיור ויˆיר‰ עם ‰עיניים - מיˆיר‰ ‡י˘י˙ לפרוי˜ט חבר˙י

מ‡˙: ענ˙ פרי„מן, ‡מני˙ ו˙רפיסטי˙ ב‡מנו˙ „י‚יטלי˙

יˆיר‰ ו˙˙"ח
‰מח˘ב  על  ל˘לוט  מ‡פ˘ר˙  ‰מבט  מי˜ו„  מערכ˙ 
ו„י‚יטלי  יˆיר˙י  ב‡ופן  ול‰˙בט‡  ‰עיניים,  ב‡מˆעו˙ 
עם  לˆייר  ני˙ן  בעבר.  נ‚י˘ו˙  ‰יו  ˘ל‡  „רכים,  במ‚וון 
„ימויים  לבחור  לעˆב,  לˆלם,  „י‚יטלי,  מכחול 
עם  ‡ו˙יו˙  לˆייר  ‡ימו‚'י,  ‡יורי  לˆרף  מ‰‡ינטרנט, 

‰עיניים, ו‡פ˘ר ‚ם לנ‚ן, ל˘נו˙ ˜ול „י‚יטלי ועו„.

˙מונ‰ מס' 1 - עפיפון „י‚יטלי

˙מונ‰ מס' 2 - מכחול „י‚יטלי

בעזר˙  רוב‰  ‡ו  כול‰  ‰נוˆר˙  נ‚י˘‰,  „י‚יטלי˙  יˆיר‰ 
‰עיניים, ‰י‡ ˙חום ח„˘ יחסי˙ ב˙חום ‰‡מנו˙ וב˙חום 
כיום.  ומ˙פ˙ח  ˙‡וˆ‰  ˘מ˜בל  ב‡מנויו˙  ‰˙רפי‰ 
במערכ˙  ו‰˘ימו˘  ‰מסייע˙  ‰טכנולו‚י‰  ‰˙פ˙חו˙ 
‰חינוך,  במערכ˙  ‰‡חרונו˙  ב˘נים  ‰מבט  מי˜ו„ 
ל‰יח˘ף  מ‡פ˘רים  בי˙י  וב˘ימו˘  ‰ברי‡ו˙  במערכ˙ 
‰ביטוי  כלי  ‡רסנל   ˙‡ ול‰רחיב  לפ˙חם  ‡לו,  לכלים 

ו‰יˆיר‰ ‰„י‚יטליים ‰נ‚י˘ים למ˘˙מ˘י ˙˙"ח.
‡ייז˜  בכנס  ˘לי  ‰‰רˆ‡‰  על  ‰מבוסס  ז‰,  במ‡מר 
ב˘ם „י‚יטלי˙  יˆיר‰  ב˙וכנ˙  ‡˙מ˜„  ‰‡חרון, 

https://assistuk.net/en/digitalpainters-2/ 
מערכ˙ בעזר˙  ומ‚וונ˙  חופ˘י˙  יˆיר‰   ‰מ‡פ˘ר˙ 
ב˘ילוב בעיניי  ˘י˘  ‰ח˘יבו˙   ˙‡ ו‡„‚י˘  מבט,   מי˜ו„ 
למ˘˙˙פי ‰חבר˙י  ‰ביטוי  עם  יח„  ‰יˆיר˙י   ‰˙חום 
 ˙˙"ח. נוסף לכך ‡˙ן ‰ˆˆ‰ ל‡פ˘רויו˙ ˘י˘ ל‰רחב˙
יˆיר˙ כמו  חבר˙יים,  ‰„‚˘ים  עם  ‰„י‚יטלי˙   ‰יˆיר‰ 

 ˙ערוכ‰ „י‚יטלי˙ ו‰˜מ˙ ס„נ‡ו˙ ˘ל סטו„יו נ‚י˘

ליוˆרי ˙˙"ח.
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ו‡˙  ‰חווי‰   ˙‡ ל‰רחיב  ‚ם  מ‡פ˘ר  ‰יˆיר˙י  ‰עולם 
‰מסר ‰מובע „רך לוח ‰˙˜˘ור˙. ביח„ ‡פ˘ר לחפ˘ 
‡˙ ‰ˆליל, ‡˙ ‰עוˆמ‰, ‡˙ ‰ˆבע ו‡˙ ‰„ימוי ˘‰ופך 
ב˜ול  ˘נ‡מר  ממ˘פט  ‰˙˜˘ור˙,  מלוח  ‰מ˘פט   ˙‡
"כ‡ן  וייחו„י˙  ‡י˘י˙  וחווי‰  ליˆיר‰  במח˘ב,  מונוטוני 

ועכ˘יו".

˙מונ‰ מס' 3 - ˙˙"ח מˆויר

ל„ו‚מ‰: בחיר˙ ר‚˘ בלוח ‰˙˜˘ור˙, כ‚ון עˆב ‡ו כעס, 
יכול‰ ל˜בל ממ„ נוסף ועמו˜, ‡ם מ˘˙מ˘ ‰˙˙"ח יכול 
ויזו‡לי ˘ל ‡יך ‰עˆב ˘לו ב‡  לˆרף ‚ם ˆילום ‡ו „ימוי 
כיום ‡פ˘ר ‚ם  ביטוי כר‚ע. ב‡מˆעים ‰„י‚יטליים  לי„י 
לבחור „ימוי ו‡ז לˆייר עליו, כמו ב„ו‚מ‰ כ‡ן, ˘ב‰ נער‰ 
בחר‰ ‡˙ ‰„ימוי ˘ל ‰כעס ˘ל‰ ב‡ו˙ו ר‚ע ו‚ם יכל‰ 
ל‰ „רך "ריסוס  ˆ˙ מ‰כעס̆  עם עיני‰ לˆבוע ול˘חרר̃ 
במילים  ל˘˙ף  ביכול˙‰  ‡ין  ‡ם  ‚ם  ‰„מו˙.  על  ˆבע" 
˘‰י‡  ‰כעס  על  במילים  ול‰סביר  ל‰עמי˜  ‡ו  כר‚ע 
ו‰בנ‰  יכולים ל‰וסיף עומ˜  ו‰יˆיר‰  מר‚י˘‰, ‰‡מנו˙ 
˘ל ˙חו˘ו˙י‰, וכן ‰ז„מנו˙ לנ˙ב, לעב„ ול˘חרר ˜ˆ˙ 

מר‚˘ו˙י‰.

˙מונ‰ מס' 4 - כעס מˆויר

 בˆור‰ כזו ‰ברכ‰ ‰ופכ˙ ל‰יו˙ ‡י˘י˙ וייחו„י˙ ל‡ו˙ו 
‡„ם, ונו˙נ˙ ‰ז„מנו˙ ל‰ומור, לטעם ‡י˘י, לעו˘ר ˘ל 
ˆבעים וט˜סטורו˙ ומ˜בל˙ מ˘מעו˙ ‡י˘י˙ עם רב„ים 

נוספים. 

˙מונ‰ מס' -5 לוח ‚רי„ מעוˆב

‚ם  ‡ל‡  ‰פנ‡י  ל˘עו˙  ר˜  ˘ייך  ‡ינו  ‰יˆיר˙י  ‰ביטוי 
‰חינוך,  ו‰˙˜˘ור˙,  ‰ביטוי  ˙‰ליך  בכל   ıונחו ח˘וב 
‰טיפול ו‰˘י˜ום. ‰עולם ‰פנימי ˘ל ‡נ˘ים עם ˆרכים 
מסו‚לים  ˘‰ם  ‰‡ופˆיו˙  למספר  מו‚בל  ‡ינו  מיוח„ים 
מ‡פ˘ר  ‰יˆיר˙י  ‰˙חום   .ıחו כלפי  ול„יי˜  לבט‡  כיום 
רבו˙  ופעמים  ביטוי,  לי„י  לבו‡  ˘ל‰ם  ‰פנימי  לעו˘ר 
 ˙‡ ולעב„  ל‰כיל  ‰מ‡פ˘ר  ‚˘ר  מ˘מ˘ו˙  ‰‡מנויו˙ 
.ıפער ‰עˆום בין ‰עולם ‰פנימי לבין יכול˙ ‰ביטוי בחו‰

˙וכנ˙ יˆיר‰ „י‚יטלי˙
מי˜ו„  במערכ˙  ל‰יעזר  ˘ני˙ן  מˆ‡˙י  ‰˘נים  ל‡ורך 
מבט ככלי יˆיר˙י ‚ם עבור מ˘˙˙פים ˘‰ם ר˜ ב˙חיל˙ 
„רכם בכלי ז‰ ו‚ם עבור מ˘˙מ˘ים ו˙י˜ים. ‚ם ‡ם ‡ין 
ע„יין „יו˜ במי˜ו„ ‰מבט, ‚ם ‡ם ‰˙˜˘ור˙ מˆומˆמ˙ - 
יˆיר˙י, ל‰˙נסו˙  ו˜˘ר  חיבור  ליˆור  י˘ ‡פ˘רו˙  ע„יין 
‚יל  ובכל  ˘לב  בכל  בעיניי,  ‰יˆיר‰.  בח„וו˙  ול‰˙מל‡ 
ל‰‚יע  ˘ˆריך  ˙פ˜ו„  רמ˙  ו‡ין  בכך,  ל‰˙נסו˙  ‡פ˘ר 

‡לי‰ ב˘ביל ל˜בל ‰ז„מנו˙ ליˆור.

˘פו˙ח‰  מיוח„˙,  ˙וכנ‰  ‰י‡   digitalpainters.org
ל˘ימו˘ עם מערכ˙ מי˜ו„ מבט ו‰י‡ בחינם. 

לל‡  ב‰  ל‰˘˙מ˘  מכן  ול‡חר  למח˘ב  ל‰ורי„‰  ני˙ן 
˙וכנ˙  „רך  עכבר  סמן  ל‰פעיל  ˆורך  י˘  ‡ך  ‡ינטרנט, 
˘ליט‰  ˘ל  ‚רי„  לוח  פ˙יח˙  י„י  על  ‡ו  ‰מבט  מי˜ו„ 
במח˘ב (ל‰ור„˙ לוח ל„ו‚מ‰ ˘‰כנ˙י ב‚רי„ ל˘ם כך – 
‰מ‡מר,  בסוף  יופיע  ‡˘ר  ˘לי,  ל‡˙ר  ל‰יכנס  ני˙ן 

ול‰ורי„ מ˘ם).
‡ם נ˙˜ל˙ם ב˜ו˘י ב˘ימו˘ במערכ˙ מי˜ו„ ‰מבט עם 
חבר˙  ˘ל  ‰טכני˙  ב˙מיכ‰  ל‰יעזר  ˙וכלו  ‰˙וכנ‰, 

„יבור ‡ו „‚˘.

„ו‚מ‰ נוספ˙ ‰י‡ בחיר˙ ברכ‰ ליום ‰ול„˙. לוח ל„ו‚מ‰ 
„ימויים  עם  יח„  ‰ול„˙  ליום  ברכו˙  ‰מ˘לב  ˘יˆר˙י 

ובחיר˙ ˙מונ˙ ‰ר˜ע לברכ‰.
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digital painters ˙מונ‰ מס' 6 - ˙וכנ˙

‰כלים  סר‚ל  ˘כל  ‰י‡  זו  ל˙וכנ‰  ˘י˘  ‰ייחו„יו˙ 
ו‰ˆבעים נמˆ‡ במס‚ר˙ ‰חיˆוני˙ ˘ל ˘טח ‰ˆיור, כך 
פ˜ו„ו˙,  למע˘‰  ‰י‡  במסך  ‰חיˆוני˙  ‰מס‚ר˙  ˘כל 
ורך  ˘ני˙ן ב‡מˆעו˙ ‰עיניים ל˘נו˙ן במעבר עכבר ובלי̂ 
‡ו  ר˜ע"  "רע˘י  ‰מסך  על  ‡ין  ללחיˆ‰.  מבט  במי˜ו„ 
ע˘יר‰  ‰˙וכנ‰  ליˆיר‰.  פנוי  וכולו  „ע˙,  מסיחי 

ב‡פ˜טים מ‚וונים ˘ל ס‚נון ‰מבר˘˙ ובמ‚וון ˆבעים.

יימים,  בעים̃  ל ‰„ף מ˙וך̂  בע ‰ר˜ע̆  ני˙ן לבחור ‡˙̂ 
וני˙ן ‚ם לייב‡ ˆילום ‡ו ˆיור מ˙וך ˙י˜יי˙ ‰˙מונו˙.

˙מונ‰ מס' 7 - ייבו‡ ˜ובı ˙מונ‰

ני˙ן ‚ם ל˘מור ‡˙ ‰יˆיר‰ ˙וך כ„י ˙‰ליך (י˘ פ˜ו„˙ 
˘מור), ומר˙˜ לר‡ו˙ כל ‡˙ ‰˙‰ליך ול‰ס˙כל על כל 

‰ˆיורים ˘‰˙פ˙חו ע„ לˆיור ‰סופי.

˙מונ‰ מס' 8 - ˘מיר˙ ‰ˆיור

בו  ול‰˘˙מ˘  ל˙וכנ‰  לˆרפו  ˘ני˙ן  לוח  ב‚רי„  ‰כנ˙י 
במ˜ביל ל˙וכנ˙ ‰יˆיר‰. ‰לוח מ‡פ˘ר ל˘˙ף, לבחור 
ול‰˙בט‡ ˙וך כ„י ‰˘ימו˘ ב˙וכנ˙ ‰יˆיר‰. ני˙ן ל‰ורי„ 
סרטון  י˘  ‚ם  ו˘ם  ל˘ימו˘)  (חופ˘י  ˘לי  מ‰‡˙ר  ז‡˙ 

‰סבר ל‰מח˘‰.

˙מונ‰ מס' 9 - לוח ‚רי„ ייעו„י ל˙וכנ˙ ‰יˆיר‰

˘נע˘ו  מיˆירו˙  ל‰מח˘‰  „ו‚מ‡ו˙  כמ‰  ‰נ‰ 
בטכנולו‚י‰ זו:

˙מונ‰ מס' 10  
‰נרו˙ ‰ללו

˙מונ‰ מס' 11 
‰„˘‡ ˘ל ‰˘כן

˙מונ‰ מס' 12  
מ˘ח˜יו˙

˙מונ‰ מס' 13  
‡בטיח מל‡ 
ב‚רעינים
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מי˜ו„  מערכ˙  ב˘ילוב  ‰זו  ‰„י‚יטלי˙  ‰יˆיר‰  ˙וכנ˙ 
‰פנימי  לעולם   ıל‰ˆי ‰ז„מנו˙  ל˙˙  יכול‰  ‰מבט 
במערכ˙  ‰נעזרים  ‰מ˘˙˙פים  ˘ל  ו‰ˆבעוני  ‰ע˘יר 
˘מעו„„˙  נורמטיבי˙,  חווי‰  ‰י‡  ‰חווי‰  מבט.  מי˜ו„ 
ליכולו˙  וחיבור  ‰ביטחון  ˙חו˘˙  חיזו˜  ‡˜טיביו˙, 
ולכוחו˙ ˘טמונים ב‰ם. ˘ימו˘ בכלי ‰יˆיר‰ ‰„י‚יטליים 
ל‡פ˘ר  ו‚ם  ‰ריכוז   ˙‡ לחז˜  מוטיבˆי‰,  לעו„„  יכול 
ל‡פ˘ר  יכולים  ‚ם  ‡לו  כלים  ו‰רפי‰.  פנימי˙  ˙נוע‰ 
וחווי‰ ˘ל‡  - ‰˙נסו˙  וˆביע‰  בˆיור  ול‰˙נסו˙  ˘רבוט 
˙מי„ ‰˙‡פ˘רו ל‰ם ע˜ב ‰˜˘יים ‰מוטוריים. ‰חווי‰ 
יכול‰  ביח„  ועכ˘יו"  ב"כ‡ן  ˘נוˆר˙  ‰מ˘מעו˙י˙ 
ל‰עˆים ‡˙ ‰מ˘˙˙פים ו‡˙ סביב˙ם ול‚˘ר בין ‰עולם 

‰פנימי ו‰חיˆוני ˘ל‰ם.

˙וˆרים ופרוי˜טים חבר˙יים
‰יכול˙  ‰חבר˙י.  בפן  ומ˘מעו˙  כוח  ‰רב‰  י˘  ליˆיר‰ 
מ˘מעו˙יים  ‡נ˘ים  ˘ל  במרחב  ‡˜טיבי  ול‰יו˙  ליˆור 
יכול‰ לחז˜ ‡˙ ˙חו˘˙ ‰˘ייכו˙ ו˙חו˘˙ ‰ערך ‰עˆמי. 
ו‰ערכ‰.  ˘י˜וף  מ˘וב,  י˘  (ול˜ול),  ליˆיר‰  ‰„‰ו„  י˘ 
יˆיר‰  ל˜ח˙  ו‰יכול˙  ‡נ˘ים,  בין  מחבר˙  ‰‡מנו˙ 
בו  ול‡פ˘ר ל‰ ל‰פוך ל˙וˆר ˘י˘  ‡י˘י˙, לעב„ ‡ו˙‰ 
‚ם ממ„ חבר˙י, מעˆימ‰ ונו˙נ˙ ‰ז„מנו˙ ל‰˘מיע ˜ול 

ול˜בל במ‰ ליכולו˙.
פרוי˜טים  מעט  בל‡  ‰˘˙˙פ˙י  ‰‡חרונו˙  ב˘נים 
מיוח„ים  ˆרכים  עם  מ˘˙˙פים  עם  יˆיר˙יים  חבר˙יים 

וליווי˙י ‡ו˙ם. 
ו˙ערוכו˙  פרוי˜טים  כמ‰  על  ב˜ˆר‰  ‡ספר  ל‰לן 

„י‚יטליו˙ וירטו‡ליו˙ ‰˜˘ורים ל‡מנו˙ עם ‰עיניים. 
‡ח˙ מ‰ן ‰י‡ ˘ל ‰„ר, ‡מני˙ ˆעיר‰ עם ˙סמונ˙ רט 
˘מˆייר˙ עם עיני‰, ויˆירו˙י‰ מופיעו˙ כיום ‚ם על ‚בי 
מוˆרים, ‚ם כ˙מונו˙ וˆילומים ו‚ם כ˙ערוכ‰ וירטו‡לי˙.

˙מונ‰ מס' 14 - ˙ערוכ‰ „י‚יטלי˙ ˘ל ‰„ר

ב˙‰ליך ‰כנ˙ ‰˙ערוכ‰ כל ˆע„ וˆע„ מלוו‰ בבחירו˙ 
˜ירו˙  ייˆבעו  ˆבע  ב‡יז‰  יופיעו?  יˆירו˙  ‡ילו  רבו˙. 
נבחר  ומ‰  כˆיבורי  מוˆ‚  ל‰יו˙  מ˙‡ים  מ‰  ‰˙ערוכ‰? 
ל‰יו˙ פרטי? מ‰ ‰„ר ˙רˆ‰ לספר על עˆמ‰? מי יוזמן? 

מ‰  ז‡˙?  לפרסם  כ„‡י  ‡יך  ל‰יח˘ף?  ‰‰ר‚˘‰  ‡יך 
˙ו„‰  מכ˙בי  ב˙ור  לכ˙וב  ˙רˆ‰  מ‰  מכך?  ‰ח˘˘ו˙ 
ועו„. ‰˙‰ליך עˆמו מ˘מעו˙י ל‡ פחו˙ מ‡˘ר ‰יˆיר‰ 
ˆע„  לכל  פעיל‰  ˘ו˙פ‰  ‰י‡  ‰„ר  ‡ורכו  ולכל  עˆמ‰, 
ובחיר‰. ˙ערוכ‰ מר‚˘˙ ו˙‰ליך מ˘מעו˙י. ‰„ר בחר‰ 
‰עמו˙‰  למען  ממכירו˙י‰  ‰‰כנסו˙   ˙‡ ל‰˜„י˘ 
ל‰יכנס  מוזמנים  ‡˙ם  ‰מח˜ר.  ול˜י„ום  רט  ל˙סמונ˙ 
˘ל  ‰‚„ול  ‰עו˘ר  כל   ˙‡ ולר‡ו˙  ‰„ר  ˘ל  ל‡˙ר 
/https://www.hadarzysman.com   ‘‰יˆירו˙י

נוˆרים  ˘˙מי„  ‰ו‡  וביˆיר‰  ב‡מנו˙  ‰יופי  בעיניי, 
חיבורים. זו ˘פ‰ ˘מחבר˙ ומˆליח‰ ל‚˘ר ול‡פ˘ר לכל 

מי ˘רוˆ‰ ל‰˘˙˙ף ל‰יו˙ ˘ו˙ף. 

יˆיר˙י  חבר˙י  למיזם  מר‚˘˙  „ו‚מ‰  ‰ו‡   Give N Art
מעˆב˙  ‡ליי  פנ˙‰  ‰„ים.  ויˆר  ‰˘נ‰  ‰˙פ˙ח  ˘‚ם 
וסיפר‰ לי על מיזם  Giraff, טל ‰ובר,  ומנ‰ל˙ ‰סטו„יו 
רכים מיוח„ים  בו ‡מנים עם̂  ‰י‡ ‰˜ימ‰. מיזם̆  ח„˘̆ 
מעˆב  ומי˙ו‚  לעיˆוב  ˘ל‰  ו‰סטו„יו  ˆיורים,  יוˆרים 
‡רˆיו˙  חברו˙  ˘ל  מ˙נ‰  ‡ריזו˙  על  ‡ו˙ם  ומ„פיס 
˘מכינו˙ מ‡רזי מ˙נ‰. בˆור‰ כזו ‚ם ‰‡מן מרוויח כסף 
עם  מ˙נ‰  מ‡רזי  ˜ונים  ‡נ˘ים  ו‚ם  ביˆיר˙ו,  ומ˘˙ף 
‰˘נ‰  בפסח  מ˘מעו˙י˙.  מ˙נ‰   - ייחו„יים  עיˆובים 
נמכרו ערכו˙ מ˙נ‰ ˘ל חבר˙ ‚ליליס עם ˆיורים ˘ˆוירו 
עם ‰עיניים, כך ‚ם בר‡˘ ‰˘נ‰. ‚ם בפרוי˜ט ז‰ ניˆלנו 
כל ‰ז„מנו˙ כ„י ל‰רחיב ‡˙ ‰חווי‰, ‡˙ ‰˙˜˘ור˙ ו‡˙ 
‰חיבור ו‰מ˘מעו˙. כך ל„ו‚מ‰, כחל˜ מ‰˙‰ליך נסענו 
ל Giraff, פ‚˘נו ‡˙ ‰ˆוו˙, ר‡ינו ‡˙  לסטו„יו ‰מ˜ˆועי̆ 
ב˙˜˘ור˙  ו‰˙נס‰  ר‡‰  ‰ˆוו˙  ו‚ם  ב‰˙‰וו˙ו  ‰˙‰ליך 

עם לוחו˙ ‰˙˜˘ור˙ ו˙וכנ˙ ‰יˆיר‰.

תמונה מס' 15 - מארז מתנה של חברת גליליס
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נ‚י˘  סטו„יו  בס‚נון  ס„נ‡ו˙  ל˜יים  ‰˘נ‰  ‰˙חל˙י 
ב˘ביל ל‡פ˘ר מרחב יˆיר˙י ‡˘ר פ˙וח לכל מ˘˙מ˘ 
˙˙"ח ‰מעוניין ליˆור ול‰˙בט‡ ביˆיר‰ (‚ם עם ˜˘יים 

מוטוריים מורכבים). 

‰ס„נ‰ ‰ר‡˘ונ‰ נערכ‰ ב‰˙נ„בו˙ למ˘˙מ˘י ˙˙"ח 
יˆירו˙  עיˆוב  בנו˘‡  ו‰יי˙‰  ‰חומרים)  לעלו˙  (פרט 
לר‡˘ ‰˘נ‰. ‰יי˙‰ זו חווי‰ רב חו˘י˙ ‰מ˘לב˙ לוחו˙ 
כל  ˜יבל  ובסיומ‰  וˆילום,  עיˆוב  יˆיר‰,  ˙˜˘ור˙, 
מ˘˙˙ף ספל מו„פס עם ‰יˆיר‰ ˘לו.  ‰ס„נ‰ ˘ילב‰ 
ויˆיר‰  ˆילום  מבט,  מי˜ו„  במערכ˙  ‰עיניים  עם  ˆיור 
˙"ח.  ˙חו˘˙י˙ ‰מונ‚˘ו˙ ב„רכים מ‚וונו˙ למ˘˙מ˘י̇ 
מ˜ˆוע  ו‡נ˘י  ˙˙"ח   מ˘˙מ˘י  ב‰˘˙˙פו˙   ‰ס„נ‰, 
במרכז  ‰ועבר‰  ‰עיניים,  עם  ביˆיר‰  ל‰˙נסו˙  ˘רˆו 
„‚˘, טכנולו‚י‰ מסייע˙ בליווי ‰„ר זלˆר- פל‡ח (ר‡‰ 
מ‡מר ב˘נ˙ון ז‰). ‡ני מ˜וו‰ ˘ס„נ‰ זו ˙‰וו‰ ˙חיל˙‰ 

˘ל מסור˙  מופל‡‰ ˘ל יˆיר‰ ביח„ – כל ‡ח„ ב„רכו.

פרוי˜ט חבר˙י נוסף ‰ו‡ לוח ‰˘נ‰ ‰מ˜סים ˘‰ו„פס 
˘ל  מיˆירו˙י‰ם  ע˘וי  וכולו  ‰˘נ‰  ‡ייז˜  כנס  ל˜ר‡˙ 
מ˘˙מ˘י ˙˙"ח. ˘י˙וף פעול‰ נפל‡ ‰מחבר בין ‡מנים 
בˆילום.  ו‚ם  בˆבע  ‚ם  במילים,  ‚ם  במ‰  ומ‡פ˘ר ל˙˙ 
פרוי˜טים חבר˙יים ‡לו מ‡פ˘רים לכל ‰ˆ„„ים ל‰רוויח 
ו‡מנו˙  יˆיר‰  ‰ו‡  כ˘‰בסיס  מ˘מעו˙י,  ו˙‰ליך  חווי‰ 

-חווי‰ ˘ב‰ כולנו ˘ווים.

תמונה מס' 16 - לוח שנה של עמותת אייזק ישראל

תמונה מס' 17 - לוגו סטודיו נגיש

סטו„יו נ‚י˘ - נ‚י˘ו˙ בי„יים ˘לנו
נ‚י˘,  יˆיר˙י  על פ˙יח˙ סטו„יו  חולמ˙  ‡ני  כבר ˘נים 
בו  סטו„יו ˘י˘  „רך.  בכל  ליˆור  ‰מ‡פ˘ר למ˘˙˙פים 
ל˘לוט  יכולים  מ˘˙˙פים  ˘ב‰  מבט,  מי˜ו„  מערכ˙ 
ירו˜ בעזר˙  ˆילומים עם מסך  וליˆור  בעיני‰ם  במח˘ב 
˙מיכ‰  ˘מ‡פ˘ר  ‡ייפ„  בעיניים,  ב˘ליט‰  ‡ו  מ˙‚ 
חומרים  וכמובן  ˘ונו˙  יˆיר‰  ˙וכנו˙  בליווי  מוטורי˙ 
˙חו˘˙יים, לוחו˙ ˙˜˘ור˙ ועו„. מרחב יˆיר˙י וחבר˙י 
ר‚˘י˙  (מוטורי˙,  נ‚י˘  ובליווי  יוˆר  לכל  מ˜ום  י˘  ˘בו 
כולנו  בין  כ˘‰חיבור  ‰יˆיר‰,  ‡מˆעי  ˘ל  ו˜ו‚ניטיבי˙) 

בסטו„יו ‰נ‚י˘ נובע מ‰יˆיר˙יו˙ ומ‰יכולו˙ ˘לנו.

עם  ולעוף  ליˆור  ב˘ביל  פוריי‰  ל˜ר˜ע  ז˜ו˜  ‡ח„  כל 
‰„מיון. ‡סיים עם יˆיר‰ ˘לי ‰מ˘לב˙ ˆילום ויˆיר‰ עם 

‰עיניים ו˘מ‰: לעוף עם ‰„מיון

לפרטים נוספים ני˙ן ל‰יכנס ל‡˙ר ˘לי:
/https://www.bitui.org

˙מונ‰ מס' -18 ספל מעוˆב 


