
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 תקציר  

 

“אומרים שלפעמים בעיות בעיניים נובעות מדברים שלא היינו צריכים 

   לראות בילדות”

סיפור חייו המפליא של השחקן אסף בן שמעון, התמודדותו מעוררת ההשראה  

 עם אובדן הראייה ומסעו להגשמת חלום הבמה והתיאטרון.  

 

 מונודרמה מצחיקה ומרגשת על אמונה, חלומות  והכרת הטוב. 

 

 

 יוצרים 

 

 אסף בן שמעון  -משחק / שראל פיטרמן ואסף בן שמעון  -כתיבה

 באטריס הל -דרמטורגיה  / שראל פיטרמן -בימוי

 עידן יצחייק  -מוסיקה / שי אהרון  -עיצוב במה ותלבושות

 עמית לוי   - תנועה /ן  נועם טופליא  -תאורה  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 בלי עין הרע 

היא מחלת עיניים גנטית שמובילה עם   R P "רטיניטיס פיגמנטוזה" או בקיצור 

,  השנים לאיבוד היקף הראייה ולעיוורון. אסף בן שמעון, השחקן המוערך

" מגוללת את קורות  בלי עין הרעמתמודד עם אותה מחלה מגיל צעיר וההצגה "

 חייו בצילה.  

איך עוברים דייט  .  הפתרונות אין סופיים האתגרים ויומיומית והיא ההתמודדויות 

ראשון בחושך? איך מגיעים מהבית לתחנת האוטובוס? למה עיוור לא מזמין  

ל בבית ספר למשחק בתל  ואיך הוא מעז לנסות ולהתקב  פסטה במסעדה

 אביב?

ולתת לצופה להיכנס  בהומור רצינו לשבור את הסטיגמה של העיוור כקורבן  

בן אדם   ישנו ללקות מעבר מעל הכל להראות שולהבין את עולמו רצינו לנעליו. 

, הוא  יעשה כלאדם שעל מנת להגשימם   .חלומות ושאיפות  בעל  נו וכמוך,כמו

 העבר והחרדות מהעתיד.  שליליות מן מחשבות , יאבק בבהווה יחייה

אומץ וראיית    שבבסיסההדרך בהצגה אסף גם יגלה לנו את הדרך אל מימושן, 

נוכל  , נאחז בטובגם ואם   ,הבנה שבכל משבר בחיים טמונה גם הזדמנות, הטוב

   לשנות את חיינו מקצה לקצה.

אפריקה,  רצינו לעשות שימוש בשפע אלמנטים תיאטרליים מתרבות צפון 

שורשיו של  מהדהד בזיכרונותיו ובסמלים, מוסיקה, שירה, תפאורה, כל אשר 

 אסף . 

, גדול  שייקספיר אלה של בין  ולבסוף, חיברנו בין סיפוריו המופלאים של אסף ל

המשובח  עולם התיאטרון לבשכונה מוחלשת   בין ילדות חיבור  המחזאים. 

 לנו ולקהל הצופים.   גםרלוונטי וקסום  והאוניברסאלי, הינו לתפישתנו, 

 מחזאי ובמאי ההצגה   שראל פיטרמן



 

 
 

 

 

 שאלות לדיון בעקבות ההצגה 

 

 בעלי מוגבלות"? " –מה אומר לך צמד המילים  -1

 

 נכה/ כבד ראיה/ עיוור?  /אדם מוגבל האם את מכיר אישית   -2

 

 דעתך? במה? השתנתהאם בעקבות הצפייה בהצגה  -3

 

 מהם לדעתך הערכים שההצגה מנסה להעביר?  -4

 

 לדעתך אלה ערכים משמעותיים לכל בני האדם?האם  -5

 

 ,  אלאמונתו ב מה לדעתך עזר לאסף בן שמעון להתגבר על קשייו? )  -6

 אמונות תפלות, גורל, מזל, תמיכה? 

 

ללכת לפי צו הלב, התבוננות בטוב,  תפילות, במה מתבטאת אמונתו? ) -7

 יכולתו להסתיר את הלקות?(

 

 מאין תבוא עזרתך?  במה אתה מאמין?  -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 משובים  

ומצחיקה שמילאה את התלמידים ברצון לקחת אחריות על  הצגה מאוד מרגשת 

חייכם ועתידם. ההצגה מעבירה מסרים של חיזוק החוסן הנפשי והגשמת 

חלומות ומטרות בחיים למרות האתגרים, הקשיים והלחצים. הסיפור האישי נגע  

 לליבם של התלמידים 

 . מקיף ז אשדוד   -גליה אזולאי ונטלי בן חמו  

 

מרגשת, משחק וירטואוזי, מתובל בהומור ושזור בדמע של  תודה על חוויה 

השחקן המדהים אסף בן שמעון שחשף וסחף את הקהל למסע חייו . הקהל 

הריע  'בלי עין הרע' לאורך ההצגה וכמובן בסופה . כתיבה מעולה, בימוי נהדר  

 ומשחק סופר משכנע. 

 מנהל מוגבלויות, משרד הרווחה.  -אורנה מרום 

 

בביטחון שזוהי הצגה במיטבה בעלת חשיבות רבה לחברה  אני יכול לכתוב 

האנושית בכלל ולנוער אשר חווה קשיים ואתגרים בפרט ובעיקר. תודה רבה על  

 ההזדמנות להיות חלק קטנטן מהחוויה העצומה והממיסה הזאת. 

ומטפל קוגניטיבי   סגן מנהל "בית אקשטיין רמת אפעל"  –ירון כהן 

 . התנהגותי

 

הבליינד דיי, צפיתי בהצגה ׳בלי עין הרע׳. נראה כי כל   - לכבוד יום העיוורון 

הקהל שהיה באולם נסחף אחר השתלשלות חייו של אסף בן שמעון באופן  

מעורר הזדהות. בדרכו הכובשת והמרתקת, הוא חשף אותנו לחיים המורכבים  

של אדם שמגלה אט אט כי הוא אינו רואה כמו כולם.  ההצגה שמתאימה 

 לכל אחד הערך המוסף המתאים לו.  -לצפייה בכל גיל 



 

 
 

 

 ממונה מחוזית מוגבלויות בקהילה. משרד הרווחה.   -יוספה הרפז 

 

אסף בן שמעון הוא יוצר אמיץ שיודע לחלוק עם הקהל את מסע חייו וחושף את  

לקות הראיה הפרוגרסיבית. ההצגה  -מה שהתאמץ להסתיר חלק גדול מחייו

מעבירה מסר של בחירה, בחירה שעלינו לקחת בכל רגע נתון ובכל התמודדות 

 אתה ענק!    -עם קושי. ההצגה היא לא פחות ממאלפת ואסף 

מנהלת   -ראשת המנהל לשילוב חברתי/ ליאת עברי  -שה גריליכס מלי בן מ 

 . אגף שיקום נכויות 

 

 


