
 

 חברתי בשינוי משמעותי במרכי –ושילוב אנשים עם מוגבלות בקולנוע  ייצוג

, ביניהם על הסרט הטוב ביותר. גיבורי הסרט הם צעירה שומעת זכה הסרט קודה בשלושה פרסי אוסקר 2021ב 
שחקנים ק הכולל ואנשים עם מוגבלות וכן לליה יש להציגהסרט מהווה דוגמא ומופת לאופן בו . והוריה החרשים

הדרך אך לצערינו לייצוג ולשילוב אנשים עם מוגבלות, . זו דוגמא מצויינת ולא שחקנים ב"תפקיד" החרשים חרשים
  .עדיין ארוכה

. קולנוע המציג את המרחב הציבורי כפי עליהמשנים מציאות ומשפיעים גם סרטים לא רק מציגים מציאות, הם 
זה נכון החברה לומדת לקבל את השונה. בה הדרך מ לק משמעותישהוא באמת וכפי שאנו שואפים שיהיה, הינו ח

 וזה נכון גם לגבי אנשים עם מוגבלות.אפרו אמריקאים , זה נכון לגבי טים אתנייםעומילגבי 

במחקר שנעשה באוניברסיטת דרום קליפורניה על אנשים עם מוגבלות בקולנוע נמצא במקום רע במיוחד. ייצוג 
חלקם באוכלוסייה מהדמויות היו עם מוגבלות בהשוואה ל 2.3%רק  2019ביותר בשנת הסרטים המצליחים  100

אנשים עם מוגבלות. לצערנו נתון זה לא השתנה משמעותית  אין בכלל נוכחות שלסרטים  48 ב .20% העומד על 
 שנים אחורה. 5גם בהסתכלות של 

אנשים עם מוגבלות  ייצוג של ניתן לראות. כבר שנים רבות שמדוייקיםבקולנוע הישראלי קשה למצוא נתונים 
התמודדותו של חייל צעיר עם  על )1987(שמואל אימברמן,  "לא שם זיןבליבת הקולנוע הישראלי כמו בסרט "

מגדל את האב  על )2018(יענקלה גולדווסר,  "שרוכיםובדוגמא יותר עדכנית בסרט " אליו, פציעתו ויחס החברה
) גם בו נראים יחסי אב ובן, 2020ובסרט האחרון "הנה אנחנו"  (ברגמן  קלה יתמוגבלות שכל שיש לובנו הבוגר 

אך במרבית הסרטים אם לא בכולם, הייצוג הוא על ידי שחקן המשחק תפקיד של אדם עם  .כאשר לבן יש אוטיזם
 של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בקולנוע הישראלי. ייצוג שוויוניאין בכך מוגבלות. ו

לשים כדי . בית איזי שפירא החליט לתת חסות לפסטיבל באנגליהפסטיבל הסרטים הישראלים  השבוע יפתח
אנשים עם מוגבלות הם חלק מהחברה, הם  זרקור על מרכיב משמעותי במאבק לשוויון של אנשים עם מוגבלות.

עוט הכי גדול עצמו עם מוגבלות. אנשים עם מוגבלות הם המי חלק מאתנו וכל אחד מאתנו יכול ברגע למצוא את
עשירים ועניים, מהמרכז ומהפריפריה, צעירים  בקבוצה זוכל חלקי האוכלוסיה.  חוצה אתה . זהו מיעוטבאוכלוסיה
. כארגון הפועל לשינוי חברתי אנו רוצים לראות את ומוסלמים , נוצריםב"קים וסטרייטים, יהודיםטוזקנים, לה

, בדיוק כפי וף מלא של אנשים עם מוגבלותתשי קולנוע המציגשינוי. ההקולנוע הישראלי לוקח חלק פעיל בתהליך 
 .צים לראות בחברה בכללושאנחנו ר

. מויות עם מוגבלותדהאופן בו מיוצגות חשוב גם המטרה אינה רק להציג דמויות עם מוגבלות כחלקם בחברה. 
חזקים, מובילים, בעלי כפי שהם באמת : אנשים מוגבלות מנעד רחב של אנשים עם  אנחנו רוצים לראות בקולנוע

 ם.לכמו כולם, כי אנשים עם מוגבלות הם כמו כו -משפחות, חווים דילמות וקשיים, מתמודדים

אנחנו רוצים לראות אנשים עם לצד הייצוג, שילוב אנשים עם מוגבלות בתעשיית הקולנוע לא פחות חשוב. 
ברה הישראלית מקדימה את הקולנוע הח מוגבלות כשחקנים עצמם, כבמאים ועובדי במה, ככותבים וכמבקרים.

מהישראלים   70%נמצא ש ובמימון קרן רודרמן  IPANELהישראלי ומוכנה לכך. בסקר שנערך לאחרונה ע"י חברת 
ציינו כי מידת הנכונות שלהם לצפות בסרט תיפגע אם  91%רואים את ייצוגם של אנשים עם מוגבלות כחשוב, 

 אין כמו היום כדי להתחיל. ולנוע יוביל את הדרך ולא יהיה מובל.. הגיע הזמן שהקההפקה אינה שוויוניות
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Participation and Representation of People with Disabilities in Film – A Necessary Component of 

Social Change 

In 2021 the Movie CODA won 3 academy awards, one for best picture. The main characters are a young 

hearing woman and her two deaf parents. The movie is a great example of the right way to portray 

people with disabilities in film as well as correct casting with the two parents, and other characters, 

played by deaf actors. It is a great example for depicting participation and creating inclusion, 

unfortunately CODA is still an outlier. 

Movies do not only portray reality, they impact and change it. Movies that show the public sphere as it 

is and as we aspire it to be are an important component in the way the public learns to accept others as 

part of society. This is true for ethnic minorities, people of color as well as people with disabilities. 

Representation of people with disabilities in movies is at an especially dire state. In a recent study done 

by the University of Southern California on the 100 most successful movies of 2019, only 2.3% of 

characters were with disabilities in comparison to 20% of the general population. In 48 movies there was 

no representation at all. Unfortunately, these statistics have not seen any significant change in the past 

5 years. 

On the Israeli film industry, we have no hard data. For many years we have seen the portrayal of people 

with disabilities in mainstream Israeli films as in the movie  " I Don’t Give a Damn” (1987/Shmuel 

Imberman) about how a young soldier deals with his injury and how society relates to him. In a more 

recent example "Laces” (2018/Yankale Goldwasser) depicts a father raising his adult son who has a 

cognitive disability. Having said that, equal and fair representation and participation of people with 

disabilities in Israeli movies does not exist. 

This week the Israeli Film Festival is opening in the UK. Beit Issie Shapiro has decided to support the 

festival in order to highlight this crucial component of social change towards a society where people 

with disabilities are equal and fully engaged. People with disabilities are part of society and any one of 

us can find himself part of this minority in an instant. People with disabilities are the largest minority 

and they cross all sectors of society. They are rich and poor, urban and non-urban, young and old, gay 

and straight, Muslim and Jew. As an organization advocating for social change, we would like to see the 

Israeli film industry take an active role in the process.  An industry that shows society as fully 

participatory, exactly as we would like to see it. 

Our goal is not only that people with disabilities will be portrayed as their proportion in society. The way 

they are portrayed is equally, if not more important. We would like to see a wide variety of people with 

disabilities who are strong, leaders, raising families, sexual, managing difficulties – like all of us, since 

they are part of us. 

Beside representation, inclusion of people with disabilities in the industry is just as crucial. We expect to 

see more actors with disabilities, directors, writers, critics, backstage operators. Israeli society is already 

expecting this. In a recent survey done by IPanel and funded by the Ruderman foundation 70% of those 

surveyed said they see representation of people with disabilities as important. 91% stated that they 

would be less likely to go to a movie that misrepresents people with disabilities. It is time that the film 

industry becomes a leader and not a follower – and there is no time like the present to start. 

Ahmir Lerner - CEO Beit Issie Shapiro 


