
מסך "מונגש"
 מיזם להנגשה אוניברסלית של סרטים 

פיתוח מיוחד וייחודי על ידי ד"ר עמנואל שן, "שיאים – ערוצים לקהילה", שק"ל

אנו מציעים לקיים אצלכם אירוע מיוחד של הקרנת סרטים המונגשים בו זמנית באמצעות אוזניות וכתוביות לאנשים עם מוגבלויות 
שונות לבעלי צרכים מיוחדים. מדובר בפיתוח ייחודי של שק"ל שפותחה בתמיכת המוסד לביטוח לאומי, קרן שלם ומשרד הרווחה 

במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ"ל "סרטים יוצרים מציאות". הנגשה ייחודית זו מאפשרת לקהל הרחב לצפות בסרט ללא התערבות. 
במקביל מלווה ההקרנה בתיאור קולי לאנשים עיוורים וכבדי ראיה בכתוביות לחרשים, בערוץ להגברת שמיעה עבור אנשים כבדי 

שמיעה וערוץ עם פרשנות קוגניטיבית לאנשים עם מוגבלות שכלית. כך מתאפשר לכולם ליהנות מחוויית צפייה משותפת בסרטים 
שהונגשו. שיטת הנגשה זו מאפשרת לגופים ולארגונים ליזום אירועים הכוללים חווית צפייה משולבת של אנשים בכל הגילים. 
הסרטים המונגשים הינם באורך מלא, ומקרבים את הצופים לעולמות של אנשים עם מוגבלויות, את חתירתם להגשמה עצמית, 
לשילוב ולמעורבות בחברה. לצופים מתאפשרת  הצצה לחיים של אנשים בעלי אורח חיים שונה. חוויה זו  תורמת לשינוי עמדות 

בציבור ולקבלה חברתית רחבה.

כל הסרטים מתורגמים לעברית. ניתן לבחור אחד או שניים מתוך החמישה המוצעים:  

שירותים קהילתיים
לאנשים עם צרכים מיוחדים

"אניטה" )ארגנטינה(
דרמה. נערה עם תסמונת דאון הולכת 
לאיבוד ברחבי הכרך הגדול בבואיינוס 

איירס לאחר פיגוע הטרור במרכז 
הקהילה היהודית בארגנטינה – העלילה 

עוקבת אחר התלאות שהיא עוברת, 
בעוד אחיה מחפש אחריה.  86 דקות. 

"חשיבותם של שרוכי הנעלים" )שבדיה(
דרמה קומית שחקן כושל, הופך להיות מורה 

לדרמה של קבוצת צעירים עם מוגבלויות 
המתגוררים בהוסטל בנורבגיה. הוא יוצא נגד 

תפיסות הטיפול המיושנות של הנהלת המרכז 
וההורים ולוחם על זכותם להציג בפני הקהל 

הרחב למרות התנגדותם. 100 דקות.

"סופר דאפי – גיבור מיוחד" 
)ארה"ב(

דרמה קומית חביבה לילדים, הממחישה 
את עולמם של אנשים המשתמשים 

בשפת הסימנים, יחסיהם עם הסובבים 
אותם, קשייהם והתלבטויותיהם לגבי 
מקומם בחברת  הילדים. 80 דקות.  

"המנצחים" )צרפת( 
דרמה. אב ובנו נער 
מתבגר עם שיתוק 

מוחין המתנייד בכיסא 
גלגלים מתמודדים יחד 

בטריאתלון בדרום צרפת. 
86 דקות.

"הכי טוב שיש" )ארה"ב( 
קומדיה משנות ה-90 שזכתה בשני 

פרסי אוסקר על המשחק )ג'ק ניקולסון 
והלן האנט( סופר עשיר, מצליח 

ואנטיפתי, עובר שינוי חיובי ביחסיו עם 
הסובבים אותו ולומד לאהוב מלצרית 

מהקפה הסמוך. 139 דקות.  

הערה: הסרטים המופיעים לעיל מתאימים לתלמידים בגילים שונים ולבוגרים.
לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל עדה עוז, רכזת פרויקטים מיוחדים

adao@shekel.org.il  :נייד: 050-5741315, דוא"ל


