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 לכבוד
 קולנועגלובוס בתי 

 תיאטראות ישראל
 בתי קולנוע לב

 סינמה סיטי
 א"סינמטק ת

 סינמטק ירושלים
 סינמטק חיפה

 
 נגישות בתי קולנוע בישראל ללקויי שמיעה: הנדון

 
יחד עם בני זוגם  אשר ,לקויי שמיעהאנשים  700,000 -יש יותר מ  2011 של סוף בישראל

  .של יותר ממיליון איש ל מטרהמהווים קה
 

 אשר נאלץ להדיר רגליו מפעילויות אלה עקב ,ת אוהב קולנוע ותרבוגדול יעדמדובר בקהל 
 .חוסר בהנגשה ראויה

 
  :נדרשות ההתאמות הבאותקולנוע על מנת שקהל זה יוכל ליהנות מצפייה בסרט 

 
,  כל הסרטלאורך ( כתוביות בכל הסרטים ובמיוחד בכל הסרטים דוברי העברית .1

 )מעברית לעברית

 .לולאת השראה בקופת הכרטיסים .2

 .באולמות הצפייה  IRוא FM  ייעודית לכבדי שמיעהמערכת שמע .3

, עיתונות ב -בכלל עם כתוביות מוצגים פרסום מדויק של איזה סרטים בעברית ו .4

 .שילוט ובאינטרנטב

, עיתונות ב - תיוייעודפרסום מדויק באיזה בתי קולנוע ואולמות קיימות מערכות שמע  .5

 .שילוט ובאינטרנטב

 -או הסרט המוקרן הינו עם כתוביות /אפשרות לוודא מראש שאכן המערכת קימת ו .6

 .ל"דוא, פקס, אט'צ, טלפון

  
בתי קולנוע ותיאטראות אשר הנגישו עצמם זכו . ץדרישות אלה מקובלות היום בעולם ובאר

 . בהאת היוזמה ולתמוךששמח לעודד , לביקורים של קהל זה
 

רוב הסדרי ההנגשה הינם ישימים בעלות נמוכה ביותר ביחס לפוטנציאל המשתמשים וניתן 
 .החזר מהיר על השקעהלצפות ל

 



לאנשים לקויי שמיעה ם עם מוגבלות קוראים לכם להנגשת האולמות שלכם יאנו ארגוני אנש
 .ת הקולנועיחווימעל מנת שגם אנחנו נהנה מהיצע הסרטים ו

 
 .נשמח לסייע ברשימת ספקים ובייעוץ, פעול בענייןנבקשכם ל

 
 ,להתייחסותכם המהירה נודה

 
  ,בכבוד רב

  
   ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים- ל בקול"מנכ, עידו גרנות

  ל אגודת החרשים בישרא-א "ר אח"יו, דורון לוי
  ר עמותת נגישות ישראל"יו -יובל וגנר 

  
ריקי פלד ואלה , לירית שפר שמש, לאה נקר,  דבורה בלאו-מקדמות נגישות של ארגון בקול 

  .רשקוביץ
  
  

  :פרטי יצירת קשר
  
  כתובת למשלוח דואר  פקס ל"דוא  שם

  63291תל אביב , 17טשרניחובסקי   org.bekol@ido  03-5257004  עידו גרנות 

  61090  תל אביב,13שדרות יד לבנים   com.gmail@1doronle  03-7396419  דורון לוי

  44151כפר סבא  5171. ד.ת  org.aisrael@yuval  09-7451127  יובל וגנר

        

      il.tne.012@dvorabl  דבורה בלאו

      com.walla@ingalen  לאה נקר

לירית שפר 
  שמש

 il.net.012@3ligal      

      com.yahoo@peled_riki  ריקי פלד

      com.gmail@rashkovich.ella  אלה רשקוביץ

  

  
 


