
  חנה ברנר / מהפכה בחיי העיוורים

עד סוף המאה השמוֶנה עשרה לא הלכו ילדים עיוורים לבית ספר, ולא נעשה שום 

מאמץ ללמד אותם מקצוע ולשלבם בחברה. איש לא חשב שעיוורים רוצים להתבטא 

  בכתב או לקרוא דברים שכתבו אחרים.

עיוורים, בני במאה השמוֶנה עשרה הוקם בפריז בית מחסה לילדים ולנערים 

השכבות העניות בצרפת. החוסים שם קיבלו מזון, ביגוד ומקום לינה, ונשלחו 

  לרחובות כדי לקבץ נדבות למחייתם.

נתן הבלשן הצעיר ָוֶלְנִטין הּוִאי (ששלט היטב בשתים עשרה שפות!)  1771בשנת 

ו את ַמְטֵּבע לילד עיוור שעמד ברחוב. הוא הופתע כשהילד מישש את המטבע ואמר ל

ערכו המדויק. הדבר עורר בהואי את המחשבה שאפשר ללמד את העיוורים דברים 

רבים, ואולי אפילו לקרוא בעזרת חוש המישוש. הוא התחיל לשקוד על פיתוח 

הרעיון הזה, ולשם כך עקב אחר חינוכם של ילדים עיוורים בבתי אצילים. הוא פיתח 

  לקרוא.שיטה שבעזרתה אפשר ללמד את הילדים העיוורים 

, פתח הואי בפריז פנימייה חינוכית לעיוורים, שהייתה הראשונה מסוגה 1774בשנת 

בעולם. בפנימייה היו עשרים וארבעה  תלמידים. הם למדו סריגה, אריגה, טוויית 

חוטים וקליעת חבלים. הם למדו לקרוא ולמדו מקצועות עיוניים כגון גאוגרפיה, 

הפנימייה לעיוורים לפי שיטתו של הואי  היסטוריה, מתמטיקה ומוזיקה. רעיון

  התפשט באירופה, ובתי ספר דומים הוקמו בגרמניה, ברוסיה, בדנמרק ובאנגליה.

הצטרף לפנימיית בית הספר לעיוורים לואי ְּבַרְייל בן העשר. בהיותו בן  1818בשנת 

שלוש שיחק ברייל בבית המלאכה של אביו, נפצע ממכשיר חד והתעוור. לואי ברייל 

  היה לתלמיד הצעיר ביותר בבית הספר.

בי"ת חדש שהמציא כדי -כשהיה בן חמש עשרה, ִהציג ברייל בבית הספר אל"ף

לעיוורים לתקשר בכתב. זה היה קוד פשוט שכל אות בו הייתה מורכבת לאפשר 

מנקודות בולטות הנקראות באמצעות מישוש בקצות האצבעות. הוא גילה שאפשר 

להשתמש בשש נקודות בשישים ושלושה אופנים שונים. המצאתו התקבלה 

בפנימייה, שהתקשו ללמוד  ידי התלמידים, אך המורים הפיכחים- בהתלהבות על

את כתב ברייל, התנגדו לשימוש בו. המנהל תמך בלואי ברייל, וכשהיה ברייל בן 

  שבע עשרה מינה  אותו למורה בבית הספר.

                                      
.פיכחים – רואים  
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כאשר התמנה אחד מהמורים למנהל, הוא אסר על השימוש בכתב ברייל בבית 

הספר. אך התלמידים המשיכו להשתמש בו בסתר. הם כתבו יומנים סודיים 

ם משתמשים בסיכות ובמזלגות כדי ליצור נקודות בולטות ופתקים איש לרעהו, כשה

על גבי הנייר. מי שנתּפס כותב בכתב ברייל, נענש במכות על כפות ידיו, ונמנעה ממנּו 

ארוחת צהריים. אך התלמידים לא ויתרו. הבוגרים לימדו בסתר את הצעירים 

ל להשתמש בשיטה זו על אפו ועל חמתו של המנהל החדש. רק כשהבין המנה

  שהתלמידים לא יוותרו, נסוג מהתנגדותו. 

הפך כתב ברייל לשיטת התקשורת הרשמית לעיוורים בצרפת. משם  1854 -ב

התפשטה השיטה לשפות אחרות, ביניהן השפה העברית. עם התקדמות הטכנולוגיה 

  נבנו תוכנות מחשב הסורקות דף כתוב ומתרגמות אותו לכתב ברייל.

  פי תולדות החינוך לעיוורים)-(תורגם ועובד מאנגלית על

  

  כתב ברייל
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