
שחת הזדמחחת למען במאבק מדגש פדק

 נתחה שלוה להקת
למלם זלת

 קליפ אתמול השיק הקרוב, באירוויזיון שיתארח הייחודי, ההרכב
 חברתי־ציבורי מיזם במסגרת פתוחה" תהיה "הדלת לשיר חדש

 הפועלים, בנק מנכ״ל ■ בקהילה מוגבלות עם אנשים לשילוב
 לו ולסייע באחר להכיר צריכה ישראל "מדינת הקמפיין: ממובילי

נוספות" מגבלות בפניו להציב ולא מגבלותיו עם להתמודד

כהן משה
 השקת בעת אתמול שדרה רבה התרגשות

 תהיה "הדלת שלווה להקת של ההדש השיר
 הברתי־ קמפיין במוקד שיעמוד פתוחה",

 פתוחה "דלת השם את הנושא רחב, ציבורי
 מוגבלות עם אנשים שילוב ומטרתו לכולם",

 הקמפיין את בקהילה. משותפות במסגרות
 שלוה ארגון הפועלים, בנק במשותף מובילים
 ,YouTube בתמיכת למתנ״סים והחברה
 החברתי המהלך השקת על אתמול שהכריזו

הרחב.
 בחן למתנ״סים ההברה אשתקד שיזמה סקר

 שילדיהם לכך הורים של הנכונות מידת את
 ילדים גם חלק ייטלו שבה בפעילות ישתתפו

 קשים, נתונים עלו מהסקר מוגבלות. עם
במידה הסכימו לא מההורים 90%כ־ שלפיהם

 חברתית בפעילות ישתתף שילדם לכך כלשהי
 מההורים בלבד 10% מוגבלות. עם ילדים עם

 המשותפת. לפעילות מלאה נכונות הביעו
 אחד גולש רק כי הוחלט אלו נתונים בעקבות
 החדש בקליפ לצפות יוכל עשרה מתוך ביוטיוב

שלוה. להקת של
 אתמול הושק שבה העיתונאים במסיבת

 עוזי זכויות שוויון נציב השתתפו החדש השיר
 נבחרת שחקני אלמוג, דורון במיל׳ אלוף גדיש,

 גרשון פיני הוותיק המאמן בכדורסל, העתודה
 לילדים והורים חברתיים בארגונים ופעילים

 להם מעניק זה מרגש שאירוע מוגבלות, עם
 המעורבים הגופים ראשי דרך. לפריצת תקווה
 של לשילובם הקוראת הברתית אמנה על חתמו

 בחברה מוגבלויות עם ומבוגרים נוער ילדים,
 ואת המחויבות את מבטאת "והיא הישראלית,

החברתית למטרה רואים שהם הרבה החשיבות

המשותפת".
 הפועלים, בנק בבית שהתקיים באירוע,

 עם לאנשים זכויות שוויון נציב גם השתתפו
 טורם אברמי מר המשפטים במשרד מוגבלות

 ישראל, נגישות בהם חברתיים, וארגונים
 לעיוור, המרכז שווה, סיכוי אקים, וראייטי,

 הכפר המיוחדות, המשפחות של הבית - קשר
 אתגרים, ערן, נחלת - נגב עלה השיקומי

 בית בקול, מהמדים, גדולים קרמבו, של כנפיים
 ג׳וינט, ,degrees 6 שפירא, איזי הגלגלים,

 הפראלימיפי, הוועד אנוש, איל״ן, אלו״ט,
נהייה. לכלבי והמרכז

 אינה הדלת 2019 בישראל הצער, ״למרבה
 מוגבלות עם אנשים אלפי מאות לכולם. פתוחה

 בכל שוות הזדמנויות למען יום מדי נלחמים
 הפועלים בנק מנכ״ל התריע החיים", תחומי
להיות ויכולה צריכה "ישראל פינטו. אריק

הערה




אפשרי" ■7"הכ ל.1אתמ החדש, השיר !מפיקי הלהקה חברי □u מימין) (שלישי פינט!

מ פזעדים

 ולסייע באחר להכיר שיודעת יותר, טובה חברה
 בפניו להציב ולא - מגבלותיו עם להתמודד לו

 מכך נשכרת לצאת הראשונה נוספות. מגבלות
 המרכזית שהסיבה משוכנע אני החברה. היא
עם והיכרות הסברה חינוך, היעדר היא לכך

 מנהלות חברי, לכל קורא אני והחריג. השונה
 כדי יחד לפעול הישראלי, במשק ומנהלים

 ולשלב יותר לנגישה שלנו המדינה את להפוך
 ההיים". תחומי בכל מוגבלויות עם אנשים

סמואלס: קלמן שלוה, ארגון ונשיא מייסד

 שכשמאמינים לכולם מוכיחה שלוה "להקת
 אפשרי. הכל - שלו ביכולות ומשקיעים במישהו

 שחברה ומאמינים חיים דרך בשילוב רואים אנו
 בריאה חברה היא אזרחיה לכלל מקום שנותנת

בסיסי". ערך זה - עליון ערך לא זה ומתוקנת.
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