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רשימת ספרים/סרטים

הוכן ע“י רונית ארגמן – מתוך ערכת המנחה לחינוך מיני חברתי של אנשים עם מוגבלות – 2009 , אשלים. 

נכותהוצאה לאורמחברשם הספר

כללימטחא‘ שנקר / ד‘ניסיםנסיעה שכזאת (שני סיפורים)

כללימטחמ‘ צור/ש‘ סיאנילהקשיב לכלב (שני סיפורי אהבה)

כללימטחו‘ בן-חור / א‘ פרלשטייןעל אהבה ואוטובוסים (שני סיפורים)

כללימטחא‘ גרון / נ‘ איזנשטםתעלומה בחנות הספרים

כללימטחר‘ עירון / ח‘ יצחקימקום שני

כללימטחה‘, ס‘, א‘ וע‘ לבנון / א‘ קפאחלהיות שונה זה אחרת

כללימטחע‘ רזיאליום מחלה

כללימטחנ‘ סעדה / ה‘ד.אור וצוריאל

כללימטחד‘ אוריין / ע‘ ליפשיץמטבעות זהב

כלליהדרד‘ אורגדמה שהיה פעם תיק סגור

כלליע‘ גלברטכל אחד טיפוס מיוחד

קיץ אחד על חוף הים:
איך הכרתי נערה מופלאה?

כלליאחיאסףג‘ הרברט

כלליא‘ ויינגרטןלרקוד עם אבא

כלליג‘ ויליסרוני צוחקת

כללימודןא‘ זהרקסם של חבר

כלליתמוזל‘ יצחקסימו לא גר כאן יותר

כלליאלישרמשהכמו כולם ולדבר

המאבק למען טוניאחמ‘ קאלהאןהמאבק למען טוני

פיגור שכליסעדפ‘ בוקהילדה שלעולם לא תגדל

פיגור שכליהקיבוץ המאוחדב‘ ביארסהקיץ של הברבורים

פיגור שכליכתרי‘ בן-נרבוקר של שוטים

פיגור שכליעם עובדנ‘ הראלאחד יותר מידי

פיגור שכליכתרת‘ ברגמןמחפשים את אוסנת
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נכותהוצאה לאורמחברשם הספר

פיגור שכלימיליםר‘ סיימוןלנסוע באוטובוס עם אחותי

פיגור שכליג‘ סטיינבקעל עכברים ואנשים

פיגור שכלימסדהד‘ קיסצ‘רלי

תסמונת דאוןכנהס‘ הראללהוציא את הגעגועים מן הכיסים

תסמונת דאוןאגודת ית“דר‘ לישנסקיפריחת הניצן

תסמונת דאוןאגודת ית“דק‘ ר‘ קניגמתנה ושמה מרתה

שיתוק מוחיןספריית הפועליםכ‘ בראוןרגלי השמאלית

בתקווה ובחרדות: חיינו עם משה,

פגוע שיתוק מוחין

שיתוק מוחיןמרכוסא‘ ונטורה

שיתוק מוחיןד‘ כספיאבא של ענבל

שיתוק מוחיןצ‘ריקוברד‘ מילטוןטוד

שיתוק מוחיןשרברקד‘ עומראני אתגבר

נכות מוטוריתא‘ בקרגם אני כמוכם

נכות מוטוריותאלישרש‘ לבניהילדה מהקומה הראשונה

לקות שמיעהספריית הפועליםח‘ גריןבסימן הדממה

לקות שמיעהספריית הפועליםנ‘ ישראלישי אינו שומע

לקות למידהכתרא‘ רזאני לא מה שאתם חושבים

לקות שמיעה וראייהעם עובדה‘ קלרחיי

לקות ראייהכתרי‘ נויאור ואלכסנדרה

לא רוצה עוד להיות ”האיש שבתוכי“  - 

שדרים מתוך כלא של אוטיזם

אוטיזםרשפיםס‘ בירגר

אוטיזםשקמונהג‘ גרינפלדילד ושמו נוח – יומן משפחה

אוטיזםמחברות לספרותמ‘ האדוןהמקרה המוזר של הכלב בשעת לילה

אוטיזםידיעות אחרונותד‘ ויליאמסאף אחד בשום מקום

אוטיזםספריית הפועליםג‘ מ‘ הנדליילד אחר סיפורו של ילד אוטיסטי

אוטיזםע‘ מישורייש לי חבר והוא אחר

אוטיזםספריית הפועליםמ‘ קתריןהשמיעי קולך
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סרטים:

האסיסטנט של אלוהים – תסמונת דאון (ישראל)

החיים על-פי ג‘ורג‘ –  תסמונת דאון (צרפת)

ג‘ון דייוויד –  פיגור (אנגליה)

טים ומרי – פיגור שכלי (ארה“ב) 

אנשים מיוחדים – שיקום אנשים עם פיגור שכלי באמצעות תיאטרון  (ארה“ב)

ילדים חורגים לאלוהים –  לקות שמיעה (ארה“ב)

איש הגשם – אוטיזם  (ארה“ב)

כף רגלי השמאלית – שיתוק מוחין (ארה“ב)

Best Boy  –  פיגור שכלי (ארה“ב)

הבחורים בדלת ממול – פיגור שכלי (ארה“ב)

על עכברים ואנשים – פיגור שכלי (ארה“ב)

Gallivant – הפרעות נוירולוגיות (ארה“ב) 

משוגעים מאהבה –  תסמונת אספרגר (ארה“ב)

בליינד דייט –  לקות ראייה ועיוורון (ארה“ב)

שושלת אנטוניה –  פיגור שכלי (הולנד) 

ימים לבנים - אוטיזם (ארה“ב)

כביש מספר 7 – נכויות פיזיות ואחרות (צרפת)

הטלנובלה הפרטית שלי (דוקומנטרי) –  פיגור שכלי (ישראל)

קוראים לי סם –  פיגור קל (ארה“ב)

בדרך אל האושר – פיגור קל (ארה“ב)

הילד שבפנים (דוקומנטרי) – תסמונת אספרגר (ארה“ב)

אחות אחרת – פיגור קל (ארה“ב)

מה עובר על גילברט? - פיגור שכלי (ארה“ב)

מאין באתי? (אנימציה) – היריון (דיבוב לעברית)

מה קורה לי? (אנימציה) – התבגרות (דיבוב לעברית)

המפתחות לבית  - התמודדת עם גידול ילד עם שיתוק מוחין

ריי צרלס – לקות ראייה.
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סרטי קולנוע העוסקים בתחום הפיגור השכלי:

הכינו: ד“ר דליה נסים, נעמה שביט-אבו

(ניתן להשיג בספריות וידאו, ספרית הסינמטק  או בחנויות המתמחות בכך כמו האוזן השלישית)

שנת שם הסרט
הפקה

תקציר הסרטשחקניםבמאימדינה

מישל פיפר, ג‘סי נלסוןארה“ב2002קוראים לי סם

שון פן, דקוטה 

פאנינג

”קוראים לי סם“ מביא את סיפורו המרתק של 

סם דוסון, אב מוגבל בשכלו, המגדל את בתו 

לוסי בעזרת קבוצה מקסימה של חברים.  בגיל 

שבע, לוסי עוברת מבחינה אינטלקטואלית את 

אביה, ותחת עיניהם המפקחות של העובדים 

הסוציאליים, מערכת היחסים ההדוקה בין האב 

לבתו, עומדים במבחן, בגלל דרישת הרשויות 

שלוסי תעבור למעון. את הסרט מלווה פס קול 

נפלא של הביטלס.

המפתחות 

לבית

אלה פרוביץ‘, ג‘יאני אמיליואיטליה2000

פרנצ‘סקו 

פאבינו, אנדריי 

רוסי

על הרכבת לברלין פוגש ג‘אני לראשונה את בנו 

פאולו, חמש עשרה שנה לאחר שזה יצא לאוויר 

העולם. פאולו אינו ילד רגיל, הוא נולד עם מומים 

פיזיים ומנטאליים ובבית החולים, לשם מועדות 

פניו, הוא עתיד לעבור טיפול נוסף שאמור להקל 

על מצבו. לפגישה המחודשת עם האב יש תפקיד 

נוסף בהחלמת הבן, אך משקעי העבר אינם 

יכולים לדעוך ברגע, ונדרשת התערבות חיצונית 

כדי לפשר בין השניים... 

מה עובר על 

גילברט

לאסה ארה“ב1993

הלסטרום

ג‘וני דפ, 

לאונדרו דה- 

קפריו, ג‘ולייט 

לואיס

גילברט גרייפ חי בעיירה נידחת באייווה, ממלא 

את תפקיד ”הגבר של הבית“ , ואחראי על אחיו 

עם הפיגור השכלי ארני, שתי אחיות ואימו 

השמנה בצורה מסוכנת. למרות כל העול הכבד, 

גילברט מתמיד. אך האם הוא אי פעם יוכל לנהל 

חיים מלאים משל עצמו? 
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שנת שם הסרט
הפקה

תקציר הסרטשחקניםבמאימדינה

גיבורים  

קטנים

ציון ברוך, איתי לבישראל2006

אביגיל 

אריאלי, לוסי 

דובינצ‘יק

האם אנחנו יכולים לקבל את מי שאנחנו באמת 

ומה שמייחד אותנו מהשאר? האם אנחנו יכולים 

לקבל את מגרעותינו ואת יתרונותינו ולהשתמש 

בהם לטובתנו? קבוצה של ארבע ילדים לומדים 

לעשות את הדברים הללו במסגרת מסע 

הרפתקאות אמיץ המתרחש ברחבי ערבות הנגב.

ילד שאביו נהרג בפעולה צבאית כושלת, ילדה 

רוסייה בעלת יכולות טלפתיות, מתבגר עם פיגור 

שכלי וילד חוץ דחוי בקיבוץ חוברים יחדיו בעקבות 

חושיה של הנערה ל... 

כוח הלב

 Digging To

China

Hutton ארה“ב1998

Timothy

הרייט בת ה-10 רק רוצה להימלט מחייה בצילה 

של אם שתיינית ואחות ארוגנטית. בין הפתרונות 

המוצעים: חפירת מנהרה לסין או הימלטות 

מהירה על צלחת מעופפת. יום אחד מגיעים 

להתאכסן במוטל שמנוהל על ידי אמה, אישה 

מבוגרת שעומדת למות מסרטן ובנה בעל פיגור 

שכלי. בין הגבר המאותגר לילדה החולמנית 

מתפתח קשר ידידותי שרק מתחזק לאחר שאמה 

של הרייט מתה

על נערה כבת 18, עם פיגור קל, השבה לגור דיאן קיטוןארה“ב1999אחות אחרת

בביתה, לאחר שנות תיכון בפנימייה, על מאבקה 

לעצמאות מול אמה המגוננת, ועל אהבתה 

המהוססת לנער בן גילה.
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שנת שם הסרט
הפקה

תקציר הסרטשחקניםבמאימדינה

לייבן בלגיה2001פאולין ופולט

דבראוור

דורה ון דר 

גרואן ,אן 

פטרסן ,רוזמרי 

ברגמנס 

,ג‘וליאן דה 

ברויין אידויג 

סטפיין

פאולין, בת ה-66, היא אשה עם פיגור שכלי. היא 

אינה מסוגלת לקרוא ולכתוב, ובמקום לדבר, היא 

ממלמלת. אחותה מטפלת בה ,והיא מעסיקה את 

עצמה בהשקיית הפרחים, בגזירת קטעי עיתונות 

על האחות הנוספת והנערצת עד מאוד, פולט. 

אלא שהאחות מתה פתאום והיא נותרת לבדה. 

פולט מזעיקה את האחות הרביעית, ססיל, פולט 

וססיל מגלות להפתעתן שאין להן סיכוי לזכות 

בירושה המשפחתית,  אלא אם יטפלו באופן אישי 

בפאולין. אם ירצו להעביר אותה למוסד, הן יפסידו 

את ההון המשפחתי.

 Yellow Brick

Road

קית‘ ארה“ב 2005

רונדינלי 

ומת‘יו מקאר

תיעוד של פרויקט מיוחד במינו – העלאת 

המחזמר ”הקוסם מארץ עוץ“ על ידי קבוצה 

של שחקנים בעלי פיגור שכלי, כחלק מפעילות 

של עמותת ANCHOR מלונג איילנד שבמדינת 

ניו יורק. הבמאים עוקבים אחר החזרות (בהן 

הבמאית לא מוותרת לשחקנים ומתייחסת אליהם 

כבוגרים לכל דבר), מראיינים את המשתתפים 

ומגיעים לערב הבכורה שהוא גם הערב היחיד

דרמה משפחתית על חיים עם ילד עם אוטיזם אליסה דאון2008”הבלון השחור“  

בבית. הסרט הסרט מתבונן בצורה מרגשת דרך 

עיניו של ילד מתבגר, שהוא אח של הילד עם 

האוטיזם . (90 דקות)
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שנת שם הסרט
הפקה

תקציר הסרטשחקניםבמאימדינה

בחורה עיוורת בעלת חוש בלשות ותכונות אישיות דני סירקיןישראל2005למראית עין

אחרות חושפת סיפור משפחתי במשפחת בת 

דודתה. 

עולמה של פסנתרנית אילמת בקולוניה בריטית גיין קמפיון1993הפסנתר

בתחילת המאה ה-20.

אלחנדרו ספרד2004הים שבפנים

אמנאבאר

ראמון שבר את מפרקתו כאשר קפץ למים לא 

עמוקים בהיותו נער. 30 שנה אחרי כאשר הוא 

משותק ותלוי בזולת הוא נלחם על זכותו למות 

בכבוד. סרט מאוד חזק וגם ארוך- מציג דילמות 

קשות על משמעות החיים .

ג‘ימס ארה“ב1999נערה בהפרעה

מנגולד

סיפורה של בחורה המאושפזת בבית חולים לחולי 

נפש. שם היא עוברת תהליכים קשים ,אך כאשר 

היא משתחררת היא מצליחה לשקם את חייה.

ביתו של שומר 

הזכרונות

גרשטן מול ארה“ב2008

ואימילי 

ווטסון

דרמה מרגשת על נטישת תינוקת עם תסמונת 

דאון בבית חולים על ידי האב שהוא גם הרופא 

המיילד. הוא מודיע לאשתו שהתינוקת מתה 

ומבקש מהאחות המיילדת להכניס את התינוקת 

למוסד . האחות מחליטה לאמץ את התינוקת 

ולגדלה. לימים האם מגלה שהבת נמסרה לאימוץ 

והן נפגשות. דרמה מעניינת על התמודדות 

משפחה עם הידיעה שנולדה להם בת עם 

תסמונת דאון.

בעקבות ספר באותו שם שתורגם לעברית.

 


