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שלוהלהקת שלוהאירוויזיון

מוזיקה, תרבות

רגע לפני האירוויזיון: להקת שלוה משיקה קליפ
חדש

רגע לפני שיופיעו בטקס המשואות ובאירוויזיון, להקת שלוה משיקה היום באופן רשמי את
הקליפ הראשון שלהם, אותו כתבו והלחינו יחד עם אמיר דדון. צפו בקליפ "הדלת תהיה

פתוחה"

חדשות סרוגים
06.05.19 15:35  א' באייר תשעט

(מילים: אמיר דדון, ירון ברובינסקי ולהקת שלוה, לחן: אמיר דדון | הפקה מוסיקלית: גלעד שמואלי)

רגע לפני שיופיעו בטקס המשואות ובאירוויזיון, להקת שלוה משיקה היום באופן רשמי את הקליפ

הראשון שלהם, אותו כתבו והלחינו יחד עם אמיר דדון.

"ההצלחה שלנו לא נולדה כך סתם ולא בין לילה" מספרים הבוקר חברי הלהקה "היא צמחה, לאט לאט,

מתוך הכישרונות בהם בורכנו ומתוך האמונה העצומה של ארגון שלוה, העמותה המובילה בישראל

לטיפול באנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם, שכל אדם זכאי לכבוד, שילוב חברתי ומיצוי הפוטנציאל

האישי שלו. ללא הבדלי דת או מין, אמונה או השקפה, כל מי שמגיע אל הבית שלנו זוכה להזדמנות

שווה לפרוח, לפרוש כנפיים ולהמריא"

הקליפ לשיר בבימויו של אלעד וייסמן הושק באופן חלקי לפני שבוע כחלק ממהלך חברתי ציבורי רחב

לשילוב אנשים עם מוגבלות במסגרות משותפות בקהילה וביוזמת בנק הפועלים, ארגון שלוה, החברה

למתנ"סים ובתמיכת Youtube .המהלך, בהשתתפות ארגונים חברתיים הינו ראשון מסוגו והוא יימשך

בשבועות הקרובים באתרים רבים וב-YouTube תחת המיתוג #הדלת_פתוחה_לכולם.

מסקר שערכה החברה למתנ"סים לפני כשנה אשר בחן את מידת הנכונות של הורים לכך שילדיהם

ישתתפו בפעילות שבה ישתתפו גם ילדים עם מוגבלויות, עולה כי רק כ-%10 מההורים הביעו נכונות

מלאה לכך. לכ-%90 מההורים הפריע במידה כלשהי שילדם ישתתף בפעילויות חברתיות מסוימות ביחד

עם ילדים עם מוגבלויות. על מנת להמחיש את משמעות ממצאי הסקר, רק צופה אחד מתוך עשרה

 
צופים שניסו לצפות בקליפ הצליחו לצפות בו –

בהתאמה לממצאי הסקר המשקף את מידת הנכונות הקיימת לשילובם של אנשים עם מוגבלויות

בחברה הישראלית.
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