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 העולם,ההצגה מוזמנת באופן קבוע לסיבובי הופעות ופסטיבלים בינלאומיים ברחבי 
 וזוכה להצלחה רבה.

 
 מופיעה ההצגה בצרפת, במסגרת סל תרבות לבתי הספר. 1998החל משנת 

 הצגות. 2000-עד היום התקיימו כ
 

 
 :תוכן והדגשים

איבד את מאור עיניו ו ,19-ה מאהשחי בהעלילה מבוססת על סיפור חייו של לואי ברייל, צרפתי 
את "כתב ברייל", המשמש עד היום  ברייל המציא לואיבזכות אומץ ליבו וכמיהתו לידע,  .3בגיל 

 עיוורים.

  ילד שהצליח  -עיבוד ההצגה נאמן לסיפור האמיתי של לואי ברייל, ויוצר הזדהות עם הגיבור
 ליצור ולהשפיע, למרות כל המכשולים בתקופתו.

 .הצגה מרגשת המשלבת דרמה, אהבה, והומור 

 ות ומספרת, נשזרים יחדיו לסיפור מרתק.אור, צלליות, חול, אש, נייר, חפצים, בוב 

 מלווה במוסיקה מקורית, ומביעה בצורה חכמה ויצירתית דימויים ורעיונות מקוריים. ההצגה 
 

 :הערות

 .ההצגה ניתנת לביצוע בשפות:  אנגלית, צרפתית, ספרדית, ועברית 

  יוצרת ההצגה -בסוף ההצגה ניתן לשלב שיחה עם השחקנית. 
 

 על היוצרת
 פטריסיה אודונובן

מהאוניברסיטה העברית  במדעי הטבע. בעלת תואר דוקטורט 1978 -נולדה בארגנטינה ועלתה לישראל ב 
בירושלים, בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ובעלת תואר ב"אומנויות הבמה" מאוניברסיטת 

פטריסיה משלבת את עבודתה הן במדעים והן באומנות ככותבת, מעצבת,  קליפורניה בסנטה קרוז ארה"ב.
 במאית, מפעילה ושחקנית.

סיפור -, "בתו של יאן"נקודת אור" ,""אבא טרף נמר", "הנומן הקוף הלבן הן:עבודותיה בשנים האחרונות 
 במסגרת תיאטרון הקרון. אמיתי", "אמנילי שרה",

 .ירושלים -"תלויים בשמים" עבור מוזיאון המדע
 הוזמנה ע"י מוזיאון ישראל לתערוכת "גיבורים". -יצירתה "זאוס" 

 
 לואי ברייל

בית שלו, העשוי נקודות מוגבהות, הנקרא -עשרה שנה, כשפיתח את האלף-חמשללואי ברייל עדיין לא מלאו 
 בקצות האצבעות ומאפשר לעיוורים לקרוא ולכתוב.

,  נפוליאון עדיין שלט בצרפת ומלחמה השתוללה בכל רחבי אירופה. אביו של ברייל 1809 -כשברייל נולד ב
נהנה לשחק בין שאריות  ברייל רפת. כילד, לואיעסק ביצור אוכפים ורתמות סוסים, בכפר השקט קופוורה שבצ

 העץ והעור שבסדנת אביו, אך כשהיה בן שלוש קרתה לו תאונה בסדנא, שהותירה אותו עיוור לכל חייו.
וחנית הדרושה רוה הזרעים לגדולתו של ברייל נזרעו בשלב מוקדם בחייו. מקורה של היכולת האינטלקטואלית 

 הבלתי פוסק של חיבה ועידוד שקיבל ממשפחתו.להישג שכזה טמונה בעיקר בזרם 
תה דעתם של הוריו נחושה לעמוד יבגיל שלוש, כשקרתה התאונה הנוראה שהותירה אותו עיוור לצמיתות, הי

כפי שכתבה   - 19 –ה באתגר ולגדל את בנם הנכה באומץ בלתי מתפשר. זה לא היה דבר של מה בכך במאה 
למרות  -ים: "מתעלמים מהם ונוהגים בהם כקורבנות של הזעם האלוהי" הלן קלר בכתב העת המדעי אודות הנכ

הבורות של אותם הזמנים, הוריו גידלו אותו באותו כבוד וגאווה שנתנו לשלושת ילדיהם הגדולים. הוא הלך 
לבית הספר, סייע בעבודות בחצר המשק, בצר ענבים בכרם ורקד בחגיגות וחגי הכפר. כתוצאה מכך שגידלו 

שרונותיו ולפתח את ילד רואה כמעט לכל דבר, ברייל למד לחוות את החיים במלואם, להעריך את כאותו כי
 האינטלקט שלו.



 

כשבגר, חיבת משפחתו הקרובה, והעניין שגילה בו כומר הכפר, עזרו לו לחזק את מבטחו באנשים ואת אמונתו 
תסכול וייאוש איימו להרוס את אופיו ברצונו של האל. שני קווי אופי אלה עזרו לו מאד בשנים שאחר כך, כש

 שהיה עליז בדרך כלל.
לקבל את הציונים הגבוהים ביותר בבית הספר בכפר.  כבר ברייל על ידי שימוש בזיכרון בלבד, הצליח לואי 

 כשהיה בן עשר, נרשם ל"מכון המלכותי לצעירים עיוורים" שבפריס.
שנים ופיתח את המוסיקה הניסויית שלו -יות ארוכותלמכון בפריס, יצר שם חברו ברייל מהיום שהתקבל לואי

צופן של קברניט צבאי שהיווה בסיס להמצאתו של -ואת אוצרותיו האינטלקטואליים. שם נתקל לראשונה בכתב
 בית העשוי נקודות מוגבהות.-האלף

ל ברייל, במשך כל השנים, ביוגרפים והיסטוריונים לא פסקו מלהצביע על הנסיבות המופלאות סביב המצאתו ש
 היו בלתי -פוליטית, חברתית ופיזית  -במבט לאחור, הקשיים שעמדו מולו 

עשרה בלבד, הצליח הצעיר לפתח שיטת קרוא וכתוב שהעיוורים -אפשריים כמעט. למרות זאת, בגיל חמש
 משתמשים בה עד היום.

ור. בתקופה מסוימת כתב הנקודות שהמציא שם נתקל בהתנגדות מצד סגל המכון, אפילו לאחר שנעשה פרופס
אך המהירות והיעילות שבשיטת ברייל היו כל כך קלים ומושכים בעיני תלמידיו, והם נלחמו  ,אפילו הוחרם כליל

 להחזיר את השיטה למערכת הלימודים.
 כיום כתב ברייל מאפשר למיליוני עיוורים בכל העולם לפתוח שער ללימוד והישגים בלתי מוגבלים.

 
 

ללא ידיעה על  הלך לעולמו, ברייל שרעיונותיהם ותרומתם נדחו על ידי בני זמנם, כך גם לואיכמו הרבה גאונים 
הצלחתו. רק שנתיים לאחר מותו ניתן ל"ברייל" )כפי שהחלו לכנות את השיטה( אישור רשמי מממשלת צרפת. 

 עוד רבע מאה חלפה עד שה"ברייל" הופץ בשאר ארצות אירופה.
, וגם אז המשיכה לערוך ניסיונות בגרסאות שונות של כתב 1917 -ה רק ב ארצות הברית אימצה את השיט

אונסק"ו )ארגון האומות המאוחדות לחינוך, מדע ותרבות( מיסד גרסה  1949 -הברייל הבסיסי. לבסוף, ב 
שפות. כיום הברייל  100 -ברייל יותר מ -סטנדרטית המשמשת את כל השפות. נכון להיום, ניתן לתרגם לכתב

מיליוני עיוורים ברחבי העולם. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת הסבה מהירה של ספרים וכל חומר משמש 
כתוב אחר לכתב הנקודות המוגבהות. פותחו מחשבים ה"קוראים" דפים מודפסים ומפיקים אותם בדפוס ברייל. 

וב, לערוך ולשמור ניתן להשיג מחשב עם מקלדת ברייל ומסך מיוחד המאפשר לסטודנטים ועובדים עיוורים לכת
 חומר באותה מהירות ויעילות של עמיתיהם הרואים.

, נשארה כמעט 1824 -במשך השנים עבר ה"ברייל" שינויים והתאמות, אך השיטה הבסיסית שהומצאה ב
 שלמה.

יתה לעיוורים העצמאות האינטלקטואלית יללא כשרונו והקרבתו של הצעיר הצרפתי היקר, יכול להיות שלא ה
הנים היום, כמילותיה של הלן קלר: "לולא שיטת ברייל לקריאה וכתיבה, היה עולמם של העיוורים ממנה הם נ

 תה נסתרת מפנינו".יזנוח, גרוע יותר אפילו מעולמם של הרואים ללא ספריהם...לולא כתב ברייל... החכמה הי
 

 נושאים לדיון לקראת הצפייה בהצגה
 
 מי היה לואי ברייל -לספר בכיתה  ניתן . 1
 תיאטרון בשילוב שחקן גלוי . 2

 נמצאת על הבמה במשך כל בהצגה זו בניגוד לצורות רבות של תיאטרון בובות, השחקנית
 ההצגה, כמספרת וכמפעילת הבובות.

 בהצגה תפקיד המוסיקה . 3

 וירה.וליצור א 

 מעבר בין סצינה לסצינה.לסייע ב 

 .ליצור אשליה של מקום 

 הפסקה מובנית בעלילה. ליצור 

 ברייל להדגיש את עיוורונו של לואי. 

 .ליצור מוטיב חוזר הנותן אחדות לכל ההצגה 
 תפקידה של המספרת . 4

  לספר את הסיפור באופן כללי מבלי להיכנס לדמויות. להסביר את מה שלא תמיד נראה על הבמה, אך
מסבירה מדוע הוריו של לואי נחוץ לשם הבנת העלילה. לדוגמא, כשהמספרת פותחת את ההצגה, ו

 עודדו אותו.ברייל 



 

 "לדמות זו. הופכתלשמש בתפקיד של דמות. לפעמים המספרת מדברת בקולן של דמויות מסוימות ו "
לדוגמא, הדיאלוג בין ז'אק ומנהל בית הספר, או המורה המעיר את התלמידים במכון בפריס. לפעמים 

 ל לואי וקפיטן בארבייה.הדמות נראית במלואה, כמו בקטע של המסכות ש

 בכי, קולות של חיות: התרנגול, הפרה וכו'., כגון: קולות להפיק 

 .להחליף תפאורה 

 אפקטים של תאורה. לשנות 

 .להפעיל את הבובות 
 
 התאורה כחומרתפקיד  . 5

 במהלךתאורה  ים אפקטים שונים שלאליה מתווספו, בסיסיתתאורה קיימת שימו לב לשימוש בתאורה בהצגה. 
 :ההצגה, על מנת ליצור

 .צלליות ישירות, כגון, עטלפים, או צלליות לא ישירות, כגון, סצנת הפתיחה 

 .להאיר את הבובות 

 ברייל לתת פוקוס למקום מסוים, לדוגמא, התאורה על סדנת העבודה של הוריו של לואי. 

 ברייל "להיות" בובה. לדוגמא, הנרות מאחורי המסכה של לואי. 

 על ידי עמעום האורות כשהילדים הולכים לישון, או מעבר האורות לאורך התפתחות לציין מעבר בזמן ,
 וכו'.

 
 טכניקות הפעלה . 6

  טכניקה ישירה, עבור הבובות שאין להן ניידות מיוחדת. לדוגמא, הסוס, החתול .קיימת 

  טכניקה עקיפה, לדוגמא, הפעלת הבובות על ידי אחיזה במקלותיהם.קיימת 
 לאחר הצפייה בהצגה עם התלמידיםפעילות 

 
 כתב ברייל . 1

 ברייל: כל אות היא קבוצת נקודות )על ידי-ללמד את הרעיון המרכזי מאחורי כתב המטרה:
 חורים או נקודות מוגבהות(, בתוך תבנית קבועה.

בית העברי. כל אחד מהם יכתוב הודעה לתלמיד -כל תלמיד מקבל טבלת השוואה בין כתב ברייל לאלף פעילות:
 יצטרך לפענח על פי הטבלה. אחר, אותה

 לדוגמא:
 אבא
. . . 
. 

 .הסבירו לתלמידים שעיוורים כותבים עברית משמאל לימין בגלל מכונת הכתיבה המיוחדת לבריילהערה: 
 
 קריאה בעזרת אצבעות . 2

מודעים לרגישות של קצות האצבעות ולהשתמש ברגישות זו כדי לזהות דמויות ועצמים כפי  להיותהמטרה: 
 עושים. תרגילים אלה ניתנים לעיוורים כחלק מתהליך הלמידה שהם עוברים. שהעיוורים
התלמידים יעבדו בזוגות, עם חילוף תפקידים. אחד יעצום את עיניו והשני "יצייר" על גבי נייר דמות הפעילות: 

פי בעזרת גלגל שיניים )המשמש לתפירה(. התלמיד עם העיניים העצומות ינסה לזהות את הדמות בציור על 
 שימוש בקצות האצבעות בלבד.

 .במקרה ואין אפשרות להשיג את גלגלי השיניים האלה, ניתן להשתמש בכל כלי אחר, מסמרים, סיכות, וכו'
 
 מדוע העיוורים קוראים בקצות אצבעותיהם? . 3

לעומת  העשיר של קצות האצבעות, בלגלות שלחלקים שונים של הגוף יש רגישות שונה. העיצבוהמטרה: 
 אחרים של העור. קצות האצבעות עשירות בתאי חישה ובאספקת דם.אזורים 

 
-גפן, זכוכית, נייר-התלמידים יכסו את עיניהם ויתבקשו לזהות טקסטורות שונות, לדוגמא: צמרפעילות: ה

בחלקים שונים של הפנים והזרועות. מאחר וחוש הריח יכול להוסיף בזיהוי, אפשר העברתם זכוכית וכו', על ידי 
 .לשני על הגב בעזרת קצה האצבע או בקצה עפרון האחד "לכתוב"כמו כן, יכולים הילדים את הנחיריים. לסתום 

 הרגישות לצלילים גדלה בעיניים עצומות. 4
להסב את תשומת הלב לדומיננטיות של הראיה ולתשומת הלב שאנו נותנים לתפיסת הסביבה בה אנו המטרה: 

 אחרים לדרגה גבוהה יותר מהאנשים הרואים.נמצאים. עיוורים מפתחים את החושים ה



 

רשימה של צלילים להם יקשיבו במשך כחמש עשרה שניות. אחר כך יכסו את עיניהם  ערכוהילדים י פעילות:ה
ויינתנו להם עוד חמש עשרה שניות לבחון אם הם שומעים צלילים נוספים. ניתן לבדוק ולהשוות את עצמת 

 הצלילים, משך הצלילים ומיקומם.
 
 בית-האלף . 5

 תמונה.-להיזכר בעובדה שהשיטה הקדומה לכתיבה היתה כתב מטרה:
בית. כמה שפות -רגילים לרעיון של האלף שהםאנשים רבים אינם מבינים את גאוניותו של כתב ברייל, משום 

 ביתיות.-בנות זמננו , סינית למשל, אינן אלפא
תמונה כמו המצרים הקדמונים. הם יחלקו את הדפים לרצועות רוחב בדומה -התלמידים יכתבו בכתב פעילות:

 לקומיקס, ויספרו את הסיפור בתמונות ללא מילים, רצוי להמעיט במספר השורות.
 אחר כך, בהדרגה ימחקו את כל האינפורמציה שאינה נחוצה.

 
 מן הביקורות:

 והיא מטפלת בעדינות ריגשה אותי במיוחד... ההצגה מיוחדת מאוד של פטריסיה אודונובן,  נקודת אור"
 ישי, ידיעות אחרונות-תקווה חטר בבעיותיו של ילד עיוור." וברגישות רבה

 
יורם רותם עיתון הורים ..היא באמת הצגה רגישה ומוקפדת, שמעוצבת יפה ומלאת דימיון." נקודת אור"

 וילדים.
 

"אודונובן עושה שימוש נרחב ביצירתיות ובדמיון שלה ושל הקהל... ההישג הגדול של ההצגה הוא היכולת 
לתאר באמצעים ויזואליים עולם של ילד עיוור עם מעט מאד טקסט... ההצגה זכתה להצלחה בחו"ל, והיא 

נושא ואת השימוש מוצגת כמה פעמים בשנה בפסטיבלים באירופה, שם יודעים להעריך את הטיפול הרגיש ב
 יובל זוהר, עיתון ירושליםהמושכל באביזרים של אודונובן... הצגה בעלת ערך פדגוגי מובהק..." 

 
אלומה של אור בוהק, הצגה  -נכון יותר , נקודת אור -"ההצגה של תיאטרון הקרון, נקודת אור, כשמה כן היא 

מחייה  ,ול לבן, דמויות עשויות גזרי נייר ונרותנפלאה. על במה קטנה ובאמצעים פשוטים כמו חושך ואור, בריסט
פטריסיה אודונובן את סיפור חייו של לואי ברייל... מגעה של פטריסיה מופלא, מגע של קסם אמיתי, ההצגה 

 פורת, מנהלת מועדון "פוקוס" משגב.-חסיה חומסקי "מרגשת ומלאת יופי.
 

הצגה ניתן היה להבחין בכך שההצגה הרשימה "כאשר שוחחתי שוב עם הכיתה כחודשיים לאחר שראינו את ה
אותם מאוד, שמחתי גם לראות שהם הפנימו מסרים חינוכיים סמויים כגון: כל אחד יכול לתרום לעולם, גם 

הנכה, הנכה לא צריך לרחם על עצמו ועליו לצאת ולהתמודד עם החברה. להלן משפטים שנאמרו ע"י הילדים: 
, "ס גאוליםיב ,רייך  דליה ".ה, אין הרגשת ריחוק בין הצופים לשחקנית"הצגה יפה עם מסר", "אווירה פתוח

 ירושלים.
 
אני מבקשת להעביר את התודה הגדולה והחמה לפטריסיה על החוויה המרשימה שהעניקה לנו עם ההצגה "

", "מהמם" וכו' ,כפי שקיבלה 10נקודת אור. מזה זמן רב לא שמעתי הערכות כה נלהבת בנוסח: "מעולה", "
פטריסיה בהצגה זו. זו דוגמא מצויינת איך מחומרים וכלים כה פשוטים ניתן להגיע לביצוע ברמה כה גבוהה, אין 

 רחלי ששון, רכזת תרבות מ.א. בית שאן" ספק שהכשרון של פטריסיה הוא עצום.
 

 מפרט טכני:
 דקות. 60 ההצגה:משך 

 מ' עומק X  3' רוחב  מ 3 גודל במה:
 שעה וחצי זמן הקמה:
 שעה זמן פירוק:

 שחקניתצוות ההצגה: 
 חובה -החשכה מוחלטת 

 נקודת חשמל
 ישיבה מדורגת

 צופים 150עד  כמות קהל:


