
 
 
 

 
 

           

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 היכן ניתן להשיג? 
 או קישור לאינטרנט 

  שנה  שם הסרט הנושא  במאי 

ניתן לשכור את הסרט 
 בספריית האוזן השלישית.

 
 

קישור לקדימון של הסרט 
 וב ביוטי

 

מהמוסד הטיפולי שבו הוא גר. הוא מעקם את הסורגים שבחדרו ויצא לדרך בניסיון להגיע לבית הספר זק, בחור צעיר עם תסמונת דאון, בורח   נילסון טיילר 
בוף המצוין( שלוקח אותו תחת חסותו, והשניים חוצים את צפון קרולינה -להיאבקות שבו הוא רוצה ללמוד. בדרכו הוא פוגש את טיילר )שאיה לה

השנה, שכבש את לבבות הצופים ברחבי הפסטיבלים ובבתי הקולנוע, הוא ניסיון חכם  בבוץ, באדמה ובמים. אחד הסרטים המדוברים של  
 .לעבד במודרניות את "הרפתקאותיו של טום סויר", ובעדינות ורגישות הוא גם מצליח. עם דקוטה ג'ונסון וברוס דרן

 )מתוך אתר האוזן השלישית(

 חיים אחרים 
 

2019 
 ארה"ב 

 

1.  

 באמצעות אמזון, 
 .כולל אמזון פריים וידאו

אב יחיד עם מוגבלות שכלית מואשם על לא עוול בכפו ברצח ונכלא בבית הסוהר. שאר חבריו לתא, פושעים כבדים ומסוכנים, מרחמים על   מהמט אדה אוזטקין
מאסר. במהרה כל האסירים מתגייסים  מצוקתו ומחליטים להגשים את משאלתו היחידה, ומבריחים במבצע מתוחכם את בתו הקטנה לתא ה

להסתיר את הסוד הקטן והחמוד ממנהלי בית הכלא, ולשמור שהאב וביתו יוכלו להיות יחדיו כמעט כמו משפחה אמיתית. במקביל מתנהל  
 בחוץ מאבק להוכחת חפותו של האב, ולהצלתו מגזר דין מוות.

 (מתוך אתר אידיבי)

 2019 7נס בתא מספר 
 טורקיה

2.  

 באמצעות אמזון, 
 .כולל אמזון פריים וידאו

החיים לא כל כך מחייכים אל מרקו. הוא רב עם הבוס, אשתו עזבה אותו, הוא עובר לגור אצל אמו ובלילה הוא נתפס על ידי המשטרה, אחרי  חביאר פסר 
הכאוס נראה מושלם. אבל זה מחמיר. כדי להימלט ממאסר של שנתיים, אין לו ברירה אחרת מאשר  שהתנגש בניידת, כשהוא נוהג שיכור.

ת: עבודות שירות כמאמן של קבוצה מיוחדת במינה. כשהוא מגיע למגרש הוא מבין למה התכוונה השופטת למלא את בקשת השופט
 ב"קבוצה מיוחדת במינה".

סרחיו, פביאן, חזוס, קוג'נטס )המכונה בפי החברה: 'הקרציה'( בניטו, רומאן, וכל השאר הם כולם אנשים נפלאים עם מוגבלות נפשית. הם 
 לרוץ יותר ממטר וכל בקשה של מרקו נהפכת לדיון מעמיק שאיש אינו יודע איך יסתיים. לא יודעים למסור כדור,

אבל הכל משתנה כשמרקו לומד להכיר אותם, אחד אחד והסיפור האישי שלו. עכשיו מרקו יעשה הכל, אפילו במחיר חייו האישיים כדי 
 להוביל את הקבוצה שלו לאליפות ולהוכיח לכולם מי באמת "נורמלי". 

 (מתוך אתר אידיבי)

 צ'מפיונס
 

2018 
 ארה"ב 

 

3.  

ניתן לשכור את הסרט 
 בספריית האוזן השלישית.

 
ניתן להזמין את הסרט עם 

הרצאה של השחקן נבו 
קמחי )גדי( . לפרטים ניתן 

דור    –ענת סגל ליצור קשר 
  5832202-052הפקות 

dor.hafakot@gmail.com 
 

 ינקול גולדווסר

מתגלגל ואופטימיות אין סופית. מותה הפתאומי של אימו מאלץ את גדי לעבור, איש עם פיגור קל, בעל חוש הומור ייחודי, צחוק  -גדי הוא ילד
צא באופן זמני אל אביו הביולוגי, ממנו היה מנותק רוב חייו. ראובן, אביו של גדי, השקוע בבעיות חייו שלו , תמיד נרתע ממפגשים עם בנו יו

האופטימיות האין סופית של גדי, תנחם  . מהלך ההכרות המחודשתבין האב לבן, נחשפת, נבנית ומתעצמת ב  אבל האהבה החבויה הדופן.
 .את כולם ,כשהשניים יאלצו להתמודד ביחד עם תלאות החיים המצפות להם

 2018 שרוכים 
 ישראל

4.  

ניתן לשכור את הסרט 
 בספריית האוזן השלישית.

 

סרט קישור לקדימון של ה
 ביוטיוב 

ספדיה בן ג'וש   ,
 ספדיה

מתרחש במהלך לילה סהרורי, היוצא למבצע הצלה,  האח ש מוצא עצמו במעצר.  , עם מוגבלות שכלית,שני אחים, נכשלים בשוד ואחד מהם
 כאוטי ושטוף פלורוסנטים בו הוא יפגוש דמויות שוליים וישתמש בכל טריק ותחבולה בכדי להשיג את מבוקשו.

 2017 גוד טיים 
 ארה"ב 

5.  

נותנים במה   –הבמה 
 לתרבות 

באוטופיה המתבססת על עולם ללא רגשות בחור ובחורה מתאהבים. "המחלה המסתורית" שמאפשרת את המשיכה ההדדית מעמידה   דרייק דורמוס 
 בות חמורות מהאנשים שמסביבם אותם בסכנה וגוררת אחריה תגו

 2015 שווים 
 ארה"ב 

6.  

  ארכיון קרן הקולנוע הישראלי
 

  - חגית בחורה צעירה בעלת פיגוע שכלי, עובדת במשרה חלקית במפעל לנייר טואלט, הממוקם באזור תעשייה נטוש. היא חיה עם אמה שרה ניצן גלעדי
 גרושה שויתרה על הגשמת חלומותיה בכדי שתוכל לטפל בביתה. הן גרות בדירה קטנה בעיירת פיתוח בדרום הארץ. 

התחתן. היא מאוהבת בבנו של בעל המפעל ולא מבינה שהוא מנצל את אהבתה ומבטיח  חגית שואפת לחיי עצמאות וחלומה הגדול הוא ל
 שיתחתן איתה. למרבה אכזבתה, יום חתונתה הופך לאירוע שלעולם לא תשכח.

 2015 חתונה מנייר
 ישראל

7.  

 בספריית האוזן השלישית
 

סיפורן של זוג אחיות, חלי וגבי. חלי מקדישה את חייה לטיפול בגבי אחותה, הסובלת מפיגור שכלי. כשנכפה על חלי להרפות מהטוטאליות  אסף קורמן 
האחיות יוצר משולש מורכב, שעומד במרכז הסרט ומניע את עלילתו לכיוונים של הטיפול בגבי, נכנס גבר חדש לחייה. הקשר ההדוק בין  

 מפתיעים.

 2015 את לי לילה 
  ישראל

8.  

מגרעותינו ואת יתרונותינו האם אנחנו באמת יכולים לקבל את מי שאנחנו ואת מה שמייחד אותנו מהשאר? האם אנחנו יכולים לקבל את  איתי לב בספריית האוזן השלישית
ולהשתמש בהם לטובתנו? קבוצה של ארבעה ילדים לומדים לעשות את הדברים הללו במסגרת מסע הרפתקאות אמיץ המתרחש ברחבי  

ערבות הנגב. ילד שאביו נהרג בפעולה צבאית כושלת, ילדה עולה מרוסיה בעלת יכולות טלפתיות, מתבגר עם מוגבלות שכלית וילד חוץ דחוי  
 קיבוץ חוברים יחדיו.ב

 גיבורים קטנים
 

2006  
 ישראל

9.  

  בספריית האוזן השלישית
 

פרידריק תור 
 פרידריקסון 

 ג'ד וקלואה, צעירים בעלי מוגבלות בראשית שנות העשרים לחייהם, מאוהבים. 
ל החתולה האהובה של קלואה, מאבדת קלואה את הרצון לחיות. היא מסרבת להתחתן איתו עד שימצא עבורה  כשג'ד גורם בטעות למותה ש

 את המהות לחיים ויצדיק אותם. 

 2005 נייסלנד 
 איסלנד 

10.  

  האוזן השלישיתבספריית 
 

להודיע לה, ומגלה שהיא אישה עם   סיפורו של אלכס שאוסף טרמפיסטית. בדרך הוא עושה תאונת דרכים והיא נהרגת. אלכס נוסע לאמה מארק אוונס 
 אוטיזם. 

 ימים לבנים 
Snow cake 

 

2005 
קנדה/בריט

 ניה

11.  

 סרטים העוסקים במוגבלות שכלית אוסף 

 סרטי קולנוע 

 09.01.22תאריך עדכון אחרון :  

http://old.third-ear.com/Title/73204/Peanut+Butter+Falcon
http://old.third-ear.com/Title/73204/Peanut+Butter+Falcon
https://www.youtube.com/watch?v=UNl9RqjLCwc
https://www.youtube.com/watch?v=UNl9RqjLCwc
https://www.youtube.com/watch?v=UNl9RqjLCwc
https://www.youtube.com/watch?v=UNl9RqjLCwc
https://www.edb.co.il/title/t0016242/
https://www.edb.co.il/title/t0015261/
http://www.third-ear.com/Title/71549/Laces
http://www.third-ear.com/Title/71549/Laces
http://www.third-ear.com/Title/71549/Laces
http://www.third-ear.com/Title/71549/Laces
mailto:dor.hafakot@gmail.com
http://old.third-ear.com/Title/69267/Good+Time
http://old.third-ear.com/Title/69267/Good+Time
https://www.youtube.com/watch?v=upsR80YmwWc
https://www.youtube.com/watch?v=upsR80YmwWc
https://www.youtube.com/watch?v=upsR80YmwWc
https://www.youtube.com/watch?v=upsR80YmwWc
http://www.habama.co.il/Pages/CinemaFilm.aspx?Subj=4&Area=1&EventId=32283
http://www.habama.co.il/Pages/CinemaFilm.aspx?Subj=4&Area=1&EventId=32283
https://www.seret.co.il/actors/index.asp?catCase=6&T=p&name=%E3%F8%E9%E9%F7%20%E3%E5%F8%EE%E5%F1
http://www.filmfund.org.il/films/?id=&nom=003773&film=%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8
http://www.third-ear.com/Title/65823
http://www.third-ear.com/Title/36922/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.third-ear.com/Title/36383/Snow+Cake
https://www.seret.co.il/actors/index.asp?catCase=6&T=p&name=%F4%F8%E9%E3%F8%E9%F7%20%FA%E5%F8%20%F4%F8%E9%E3%F8%E9%F7%F1%E5%EF
https://www.seret.co.il/actors/index.asp?catCase=6&T=p&name=%F4%F8%E9%E3%F8%E9%F7%20%FA%E5%F8%20%F4%F8%E9%E3%F8%E9%F7%F1%E5%EF
http://www.third-ear.com/Title/36383/Snow+Cake
http://www.third-ear.com/Title/36383/Snow+Cake
http://www.third-ear.com/Title/36383/Snow+Cake


 
 
 

 
 

 היכן ניתן להשיג? 
 או קישור לאינטרנט 

  שנה  שם הסרט הנושא  במאי 

 בית הזכרונות בפריז חוזר הביתה כדי לסגור כמה מעגלים.  סיפור מרגש על קבלה והשלמה של אמן אמריקאי הגולה  דייויד דוכובני האוזן השלישיתבספריית 
House of D 

2005 
 ארה"ב 

12.  

ורניה של העשירים והיפים. זהו סיפורה של סוזאן תום מפיירפילד, קליפורניה, סרט דוקומנטרי נוגע ללב, כמעט אבסורדי, המתגשם בקליפ ג'ונתן קארש האוזן השלישיתבספריית 
ילדיה המאומצים, המוגבלים בשל מחלות שונות. הכסף והיוקרה הופכים לשוליים, כמעט בלתי מדידים, כשמנסים לאמוד את כמות  11ושל 

 .האהבה שמורעפת על הילדים. אנושיות יחידה במינה

 בשר ודם 
My flesh and blood 

2003  
 ארה"ב 

13.  

, עם מוגבלות שכלית אשר מוצאים אהבה וחיי משפחה בעולם ה"נורמלי". אחרי שהמוסד בו הם חיים נסגר שני חברי ילדות, דונה וריקרדו גראם קליפורד 
 דונה וריקרדו נשלחים למוסדות שונים, אבל חלומותיהם על נישואין ומשפחה מניעים את נחישותם למצוא שוב זה את זו.

 אהבה מעומק הלב 
Profoundly Normal 

2003  
 ארה"ב 

14.  

 רדיו  . 60-סיפור חברותם האמיצה וארוכת השנים של מאמן פוטבול תיכוני ושל נער שחור, מאותגר שכלית, בדרום קרוליינה של שנות ה מייק טולין  האוזן השלישיתבספריית 
Radio  

2003  
 ארה"ב 

15.  

 קוראים לי סם , אב עם מוגבלות שכלית, המגדל את בתו לוסי בעזרת קבוצה מקסימה של חברים. סיפורו המרתק של סם דוסון ג'סי נלסון  בספריית האוזן השלישית
I am sam 

2002  
 ארה"ב 

16.  

 מדלת לדלת  ביל פורטר, אדם באמצע חייו אשר נחוש בדעתו להפוך לאיש מכירות מצליח, למרות היותו מוגבל שכלית. סטיבן שכטר בספריית האוזן השלישית
Door to door 

2002  
 ארה"ב 

17.  

מוגבלות שכלית שחיה עם אחותה מרתה שמטפלת בה מאז מות הוריהן. לאחר מותה של מרתה, המשאירה את  66היא אישה בת  פאולין לייבן דבראוור בספריית האוזן השלישית
 כל רכושה לאחיותיה הנותרות פולט וססיל, חייבות האחיות להחליט מי מהן תשגיח על פאולין, כי אחרת הן לא תקבלנה את הירושה. 

 

 פאולין ופולט
Pauline And 

Paulette 

2001 
  בלגיה

18.  

 ג'יאני אמיליו בספריית האוזן השלישית
 

 סיפורו של אב הפוגש לראשונה את בנו, חמש עשרה שנה לאחר שנולד.
ל זהו איננו ילד רגיל. הוא נולד עם מומים פיזיים ומנָטליים, ובבית החולים, לשם מועדות פניו, הוא עתיד לעבור טיפול נוסף שאמור להקל ע

 מצבו. 

 המפתחות לבית 
Keys to The House 
(Le Chiavi Di Casa) 

2000  
 איטליה 

19.  

רק רוצה להימלט מחייה בצילה של אם שתיינית ואחות ארוגנטית. בין הפתרונות עליהם היא חושבת: חפירת מנהרה לסין  10-בת ה הרייט היוטון טימותי בספריית האוזן השלישית
או הימלטות מהירה על צלחת מעופפת. יום אחד מגיעים למוטל שמנוהל על ידי אמה, אישה מבוגרת שעומדת למות מסרטן ובנה עם 

 לילדה החולמנית מתפתח קשר ידידותי שרק מתחזק לאחר שאמה של הרייט מתה.מוגבלות שכלית. בין הגבר המאותגר 

 כוח הלב
Digging to China 

1998 
 ארה"ב 

20.  

 דיאן קיטון בספריית האוזן השלישית
, עם מוגבלות שכלית קלה, השבה לגור בביתה, לאחר שלמדה את שנות התיכון בפנימייה: על מאבקה לעצמאות מול אמה 18על נערה כבת 

 המגוננת ועל אהבתה המהוססת לנער בן גילה.

אחות אחרת/ יותר  
 מאהבה 

The Other Sister 

1998  
 ארה"ב 

21.  

מלודרמה על צמד אחים, האחד לוקה בפיגור שכלי והשני מתכנן להיות רופא, שחיים כשותפים בדירה דלה בפיטסבורג. דומיניק רפה השכל   רוברט יאנג בספריית האוזן השלישית
. הוא תלוי מאוד בהדרכה הצמודה של יוג'ין, שעובד בבית 10ילד בן  –עובד בפינוי זבל ובשעות הפנאי מחליף ספרי קומיקס על חברו הטוב 

הפוך להיות חלק מהצוות הרפואי. לתמונה נכנסת סטודנטית לרפואה, והקשר בינה לבין יוג'ין מתהדק ומאיים על דומיניק החולים וחולם ל
 .שמפתח חרדת נטישה אקוטית. אירוע טראומטי יוציא את דומיניק משיווי משקל

 ניקי וג'ינו 
Dominick And 

Eugene 

1998  
 ארה"ב 

22.  

 אודות שרה  .כאשר אב המשפחה נפטר בפתאומיות, המשמורת על אמו המוגבלת שכלית עוברת לבתו )נכדתה( רוררסוזן  בספריית האוזן השלישית
About Sarah 

1998  
 ארה"ב 

23.  

 בילי בוב ת'ורטון בספריית האוזן השלישית
 מחדש בעיירה קטנה.קארל, אדם בעל פיגור המאושפז מילדותו בעקבות כך שרצח את אימו והמאהב שלה משוחרר מתחיל את חיים 

 סלינג בלייד 
Sling blade 

1996  
 ארה"ב 

24.  

וזוכה לחיות   ההיסטוריה האמריקאיתהסרט מתאר את חייו של אדם עם מוגבלות שכלית, אשר למרות מוגבלותו שוזר את חייו בתוך מרקם  רוברט זמקיס בספריית האוזן השלישית
 את החיים במלואם. 

 פורסט גאמפ
Forest gump 

1994 
  ארה"ב 

25.  

חי בעיירה נידחת באייווה, וממלא את תפקיד "הגבר של הבית". במסגרת זו הוא אחראי על אחיו עם מוגבלות שכלית. ארני, על  גילברט גרייפ לאסה הלסטרום  בספריית האוזן השלישית
  שתי אחיות ועל אימו השמנה בצורה מסוכנת. למרות כל העול הכבד, גילברט מתמיד. אך האם יוכל אי פעם לנהל חיים מלאים משל עצמו?

 מה עובר על 
 גילברט? 

1993 
  ארה"ב 

26.  

 לני הוא בחור גדול וחזק עם מוח של ילד, וג'ורג' הוא אדם קטן בעל תבונה וקליטה מהירה הדואג לו. ג'ורג' ולני מקווים לחסוך מספיק כסף גארי סיניז בספריית האוזן השלישית
הדמויות האחרות את הנכות המנטלית של לני, כדי לקנות חווה משלהם, אך מטרה זו נשארת תמיד מחוץ לטווח ההשגה. חוסר ההבנה של 

 .טרגדיהוחוסר שליטתו של לני בכוחו הפיסי הגדול מובילים ל

 על עכברים ואנשים 
Of Mice And Men 

1992  
 ארה"ב 

27.  

, שכלל לא אוטיסטסיפורו של איש עסקים צעיר ואגוצנטרי אשר לאחר פטירתו של אביו, מתברר לו שיש לו שותף לירושת אביו: אח בכור,  ברי לוינסון  השלישיתבספריית האוזן 
 ידע על קיומו.

 
 

 איש הגשם 
Rain man 

1988  
 ארה"ב 

28.  

 האל אשבי בספריית האוזן השלישית
האגדי, המגלם את תפקידו של גנן רפה שכל שמעסיקו נפטר סאטירה חריפה על החיים והתקשורת האמריקאיים בכיכובו של פיטר סלרס 

 ובדרך מקרית הופך לסלבריטי נערץ ולמועמד למשרה הבכירה במדינה.

 להיות שם 
Being there 

1979 
ארה"ב/ברי 

 טניה/
 גרמניה

29.  

 רפאל נלסון  בספריית האוזן השלישית
לחייו, שמאוד רוצה לקדם את עצמו ולוקח שיעורי אוריינות בערבים. מורתו שמה לב לאמביציה  30-צ'ארלי גורדון הוא גבר מפגר בשנות ה

הגדולה שלו ומציעה לו לעבור ניתוח נסיוני אצל צמד מדענים, שהצליחו להקפיץ את האינטליגנציה של עכבר. צ'ארלי מסכים לעבור את 
 . קצר מפתח יכולות קוגניטיביות מדהימות. עם האינטליגנציה המשודרגת מגיעה גם המודעות הרגשיתהניתוח, ותוך זמן 

צ'ארלי )פרחים לעכבר  
 לבן(

Charly (Flowers For 
Algernon) 

1968 
  ארה"ב 

30.  

 

 

 

 

 

 היכן ניתן להשיג? 
 או קישור לאינטרנט 

 שם הסרט הנושא  במאי 
שנה 
  ומדינה 

  לצפיה בסרט באורך מלא
 Reel Truthדרך ערוץ 

Documentaries 
 

Sally Phillips   נשים בריטיות בוחרות לסיים את ההריונות שלהם כאשר הן מקבלים תשובה חיובית של בדיקה גנטית אבחון עבור תסמונת    10מתוך    9כיום
דאון. בסרט זה, השחקנית דוקומנטרית ואמא לילד עם תסמונת דאון, סאלי פיליפס, חוקרת את פריצת הדרך המדעית, המנבאת כיום את  

מההריונות ובוחנת את ההשפעה שיש לכך על החברה ואת הפוטנציאל להביא להכחדת הדור הבא של ילדים   99%- הימצאות התסמונת ב  
 עם תסמונת דאון . 

מונת  עולם ללא תס
 דאון 

A World Without 
Down Syndrome: 
Prenatal Genetic 
Testing | Downs 

Syndrome 
Documentary 

2019 
 בריטניה 

1.  

 סרטי תעודה 

http://www.third-ear.com/Title/30878/House+Of+D++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.third-ear.com/Title/30878/House+Of+D++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.third-ear.com/Title/30878/House+Of+D++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.third-ear.com/Title/29214/My+Flesh+And+Blood++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.third-ear.com/Title/29214/My+Flesh+And+Blood++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.third-ear.com/Title/29214/My+Flesh+And+Blood++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%96%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=45am4xYR_-4


 
 
 

 
 

 היכן ניתן להשיג? 
 או קישור לאינטרנט 

 שם הסרט הנושא  במאי 
שנה 
  ומדינה 

קרן שלם שותפה במימון 
 הסרט.

 
לצפיה בטריילר הסרט באתר 

 קרן שלם.
 

לצפייה והקרנה מלאה של 
הסרט ניתן לפנות לבימאי 

אריאל מירוז במייל:  
mayrose.pro@gmail.com 

הרדיו עומדת "שמעון המלך" הוא סיפורו של שמעון דהן בדרך להגשמת החלום שלו. שאלת שילובו של שמעון בחברה רגילה והצלחתו בקורס   אריאל מירוז
וביטויה המרכזי בתרבות שלנו, לבין מידת המסוגלות   במרכז הסרט כקונפליקט פנימי וחיצוני. הסרט נע בין האידיאה של הגשמה עצמית 

 האמיתית שלנו, כחברה, להכיר באוכלוסיות שונות ולקבל אותן כחלק אינטגראלי מאיתנו.
בחברה "רגילה". הסרט נוגע בתשוקה האנושית של כולנו להתבלט, להצליח ולהותיר ולמרות זאת, הסרט הוא לא רק סיפורו של "אדם חריג"  

את חותמנו בעולם. מסעו של שמעון דהן מבית שאן הוא מסע נפשי, חברתי ופסיכולוגי, של איש אחד בעולם גדול, אשר רוצה לממש את 
 ות.עצמו: להיות "הכי טוב, הכי פתוח והכי שלם", בדיוק כפי שכולנו רוצים להי

 2018 שמעון המלך
 ישראל

2.  

 לצפיה בטריילר הסרט
לצפייה והקרנה מלאה של 

הסרט ניתן לפנות לבימאית 
הילה טימור  במייל:  

dgigona@012.net.il 
 

מסעה של משלחת מיוחדת היוצאת מישראל לפולין, וחבריה המוגבלים בשכלם, נחשפים לראשונה אל מחנות מוות. הסרט "המסע  תיעוד   הילה טימור
 של פולין" מציף את חוויית השואה, באופן הגורם לנו לחשוב מחדש על הדרך בה כל אדם חווה את הכאב.

 2017 המסע של פולין 
 ישראל

3.  

ניתן לצפות בקטעים  
מתורגמים לעברית באתר 

באישורה של רשת  קרן שלם
 Prairieהטלויזיה 

 
 

 :   מפיק
 Kim  stenehjem 

ומטפלת באזרחיה בעלי השופט ברוס ואן סיקלה חוקק סדרת חוקים ששנתה את הדרך שבה דקוטה הצפונית מתייחסת  1982בשנת 
 המוגבלות השכלית.

 אלפי ילדים ומבוגרים עזבו את המעונות הצפופים והחלו להשתלב בקהילות בכל רחבי המדינה.
בדקוטה הצפונית, יצאה לחקור את ההקשר ההיסטורי את ההשלכות  Prairie Publicשלושים שנה לאחר מכן, רשות השידור הציבורית 

 ותוצאות הרפורמה.
משוחח עם האנשים שהושפעו באופן המשמעותי ביותר על ידי השינוי, הוא חוקר מה אפשרי כאשר אנשים עם   I am a personהסרט 

מש"ה מקבלים את כל הנדרש להם כדי לחיות חיים ומאושרים בקהילה ומה קורה כאשר נבנית בהדרגתיות המודעות על תרומתם לקהילה 
 וכיצד גם הם חלק מההון החברתי.

I am a person - 
North Dakotha   אני

 צפון דקוטה    –אדם 

2016 
 ארה"ב 

4.  

 רונדינלי קיית, האוזן השלישית
 מקר מתיו 

העלאת המחזמר "הקוסם מארץ עוץ" על ידי קבוצה של שחקנים עם מוגבלות שכלית, כחלק מפעילות של  -תיעוד של פרויקט מיוחד במינו 
איילנד שבמדינת ניו יורק. הבמאים עוקבים אחר החזרות )בהן הבמאית לא מוותרת לשחקנים ומתייחסת אליהם  -מלונג ANCHORעמותת 

 ם את המשתתפים ומגיעים לערב הבכורה שהוא גם הערב היחיד.כבוגרים לכל דבר(, מראייני

 דרך הלבנים הצהובות
 

2005 
 ארה"ב 

5.  

 יוחנן וולר 
 עלייה של אישה עם מוגבלות שכלית  מארגנטינה לארץ.

הטלנובלה הפרטית  
 שלי 

2001  
 ישראל

6.  

העוסקים בעשיית סרט על עצמם במסגרת סדנת קולנוע,. דרך עשיית הסרט עוקב אחר חיי היומיום של קבוצת אנשים עם מוגבלות שכלית  אילת אטיאס 
 הסרט שלהם הם חושפים בפנינו את עולמם הפנימי. 

 

  1999 סופרסטאר 
 קנדה

7.  

ניתן לצפות דרך האתר של 
walla  : בקישור הבא 

http://yes.walla.co.il/ 
?w=2/7802/1211951 

 , הוא אדם עם תסמונת דאון. עם השנים40ג'ון, בן  ג'ניפר אונבי 
 הפך ג'ון לאדם כובש המאחד את חבריו ואת קרובי משפחתו ברגעיהם הקשים ומעניק להם נחמה

 באמצעות תפיסת העולם המיוחדת 
 והתמיד אופטימית שלו.

  .8  ללמוד מג'ון 

בחייהם של צעירים עם מוגבלות שכלית בזמן מלחמת לבנון השנייה. הסרט חושף ערכים כמו : כבוד הדדי, עזרה לזולת, רגעים נדירים  מיכה ליבנה  
 התמודדות במצבי לחץ המובילים להעצמה ולצמיחה. הסרט משמש כלי לאנשי מקצוע להתמודדות טובה יותר עם מצבי איום וחרדה.

חתולים, זיקוקים  
 וקטיושות  

 9.  

 ובתאונת דרכים, איבדה נלי פורטוגז כל סיבה לחיות.  300לאחר ששכלה שניים מארבעת ילדיה בפיגוע באוטובוס קו   גונןניצה  
הסרט עוקב אחר חייה של האישה החזקה   הרצון לחיים חזר בהחלטה לאסוף לביתה ארבעה ילדים עם תסמונת דאון שננטשו בבתי חולים. 

 לעמוד על זכותה לתת חיים ואהבה.  , הזאת, שהחליטה למרות האתגר והקשיים

  .10  ארבעה ילדים שלי 

 זיוה פוסטק  
 חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית במעון "לבצלר" בהרצליה.

 כוכבים 
 

 11.  

 בית ברל -מט"ח  בית איזי שפירא
 

  .12  כולנו חברים  תיעוד פרויקט שילוב ילדים מבית איזי שפירא בכיתה א' בבית ספר רגיל.

 עמנואל שן 
052-8390553 

חוג הויֵדאו של 
 תכנית שיאים שק"ל  

  .13  סליחות  בעל צרכים מיוחדים -סיפורו של אבנר 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1666
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1666
mailto:mayrose.pro@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lJH9IHa1ThQ
mailto:dgigona@012.net.il
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1345
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1345
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1345
http://yes.walla.co.il/

