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דלת של שלוה
להקת שלווה
צילום :יח"צ

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
הוא רצה שאשתו לעולם לא
תצטרך לעבוד יותר .הנה מה
שהוא עשה

להקת שלוה ,שכבשה את לב כולם ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" ,הוכיחה איך
אפשר לנצח למרות המגבלות .עכשיו היא שותפה ,יחד עם בנק הפועלים,
ארגון שלוה והחברה למתנ"סים ,לקמפיין "הדלת פתוחה לכולם" ,שקורא
לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה
מוגש מטעם בנק הפועלים
פורסם06:41 , 21.05.19 :
אחרי ההופעה הבלתי נשכחת באירוויזיון אין כמעט מי שלא מכיר את להקת שלוה ,ולא רק
בגלל הכישרון המוזיקלי יוצא הדופן של ענאל כליפא ודינה סמטה ,סולניות הלהקה .להקת
שלוה בה חברים שמונה נגנים ומוזיקאים ,רובם עם מוגבלויות ,שינתה את התפיסה של רבים
מאיתנו ביחס לשונה בחברה ,והוכיחה את הפוטנציאל האדיר של המוזיקה כגשר בין
אוכלוסיות שונות.
לפני כשבועיים ,השיקה הלהקה סינגל" ,הדלת תהיה פתוחה" .השיר נכתב על־ידי אמיר דדון,
ירון ברובינסקי והלהקה ,והולחן על־ידי דדון ,והוא חלק ממהלך חברתי ציבורי רחב " -הדלת
פתוחה לכולם"  -לו שותפים בנק הפועלים ,ארגון שלוה והחברה למתנ"סים ,בתמיכת
.YouTube

מרחבי הרשת
צניחה במחירי ביטוחי החיים לאחר אישור האוצר
ריאלי  -כלכלה מעשית

Sponsored Links by Taboola

רידלי

הקשר בין ארועי מתח בחיים
והתפתחות מחלה -
 | meditecמדיטק

הכי מטוקבקות
 .1הליכוד הגיש את התיקון לחוק החסינות:
"אין נכון

מדיטק

יו"ר חברת חשמל :ללא הגז
הטבעי מחיר החשמל היה
הרבה יותר גבוה

 .2עושק המוניות באירוויזיון 7,000" :חאפרים
פוגעים לנו

Globes

 .3הרב אמר" :כשאת במיטה עם בעלך ,תרימי
לי טלפון"

איפה בתל אביב תוכלו לקנות
דירה חדשה ב 1.7-מיליון
שקל?

 .4אפילו מנהלי האירוויזיון לא יודעים להסביר
איך ישראל

 Real Investהשקעות

קוקטייל האושר :הלהיט
שמטפל בדיכאון בצורה
טבעית

דינה סמטרה ושי בן שושן מלהקת שלוה חותמים על האמנה )צילום :יח"צ(

אילן קצ'נס" :החזון חייב
לעמוד מול עיניו של כל מנהל
חברה"

מערכות לריכוך מים ווטרטק
מרכך מים תוצרת ארה"ב

 .5המאפיות נגד המדינה :עתרו לבג"ץ
להעלות שוב את מחירי
מודעה

ווטרטק

Sponsored Links by Taboola

ההצלחה של להקה שלוה באה כאמור בעיתוי חשוב .לפני מספר חודשים ,בוצע סקר עמדות
על־ידי החברה למתנ"סים שמעיד אולי יותר מכל על יחס החברה שלנו לאנשים עם מוגבלויות
וצרכים מיוחדים .מהסקר ,עולה כי  9מתוך  10הורים מעדיפים שלא ישולבו ילדים עם
מוגבלות כלשהי בפעילות עם ילדיהם .רק כ־ 10%מההורים הביעו נכונות מלאה לכך .כדי
להמחיש את משמעות ממצאי הסקר ,עם יציאת הקליפ החדש ,רק צופה אחד מתוך עשרה
צופים שניסו לצפות בו ביו־טיוב הצליח בכך .רק לאחר החתימה על האמנה ברשת ניתן היה
לצפות בקליפ באופן חופשי.
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במהלך השקת הקמפיין חתמו
ראשי הגופים על אמנה חברתית
שקוראת לשילובם של ילדים,
נוער ומבוגרים עם מוגבלויות
בחברה הישראלית.

X

)תוכן פרסומי(

הדסה  -חזקה לדיכאון
פורמולה  100%טבעית
לטיפול מיידי בדיכאון
מתמשך

הפועלים,האתר
מפת
אריק פינטו ,מנכ"ל בנק

מרחבי הרשת
מנחשים איזה אתר זכה בפעם החמישית בתואר אתר
הגלישה הטוב בעולם?
Club Med

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

עזרה

כתבו אלינו

אמר באירוע ההשקה כי "למרבה
הצער ,בישראל  2019הדלת
אינה פתוחה לכולם .מאות אלפי
אנשים עם מוגבלות נלחמים מדי
יום למען הזדמנויות שוות בכל
תחומי החיים .ישראל צריכה
ויכולה להיות חברה טובה יותר,
שיודעת להכיר באחר ולסייע לו
להתמודד עם מגבלותיו  -ולא
להציב בפניו מגבלות נוספות".
פינטו אף קרא לכל המנהלות והמנהלים במשק הישראלי "לפעול ביחד כדי להפוך את המדינה
שלנו לנגישה יותר ולשלב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים".
קלמן סמואלס ,מייסד ונשיא ארגון שלוה ,שפועל קרוב לשלושים שנה במטרה לקדם אנשים
עם מוגבלויות ולשלבם בחברה ,בירך על היוזמה החשובה" .להקת שלוה מוכיחה לכולם
שכשמאמינים במישהו ומשקיעים ביכולות שלו  -הכל אפשרי" ,הוא אומר" .אנחנו רואים
בשילוב דרך חיים ,ומאמינים שחברה שנותנת מקום לכלל אזרחיה היא חברה בריאה
ומתוקנת".

אבי סמואלס  -יו"ר ארגון שלוה ,קלמן סמואלס  -מייסד ונשיא ארגון שלוה ,אריק פינטו  -מנכ"ל בנק
הפועלים ,ברק רגב  -מנכ"ל גוגל ישראל ואבי וורצמן  -יו"ר החברה למתנ"סים )צילום :יח"צ(

"לצערנו לא הופתענו מתוצאות הסקר"
"אמנם לא היינו מופתעים מהתוצאות ,אבל בהחלט היינו מופתעים מהעוצמה שלהן" ,אומר
אבי וורצמן ,יו"ר החברה למתנ"סים ,שגם מכהן כמנכ"ל הכפר השיקומי עלה נגב נחלת ערן.
"כשיצאנו עם הסקר ,היה לנו ברור שהנתונים לא יהיו חיוביים ,אבל לא הבנו עד כמה הם יהיו
חמורים ,ועד כמה עמוקים הפערים התפיסתיים לגבי שילוב ילדים עם מוגבלויות במסגרות.
עוד הבנו כמה עבודה ודרך יש לנו לעבור כדי לגשר על אותם פערים".
שאלה נוספת שנשאלה בסקר הייתה  -אם ילדך היה עם מוגבלות ,האם היה מפריע לך אם
היו מונעים ממנו השתלבות .ובאמת ,כשההורים שמו את עצמם בנעלי הורים לילדים עם
מוגבלויות ,הם כבר ענו אחרת לגמרי .כ־ 55%מההורים השיבו כי היה מפריע להם שהורים
אחרים ,לילדים שאינם עם מוגבלות ,לא היו מאפשרים לילדיהם להשתתף בפעילות ביחד עם
ילדם ,ואילו רק כ־ 6אחוזים מההורים היו מקבלים את הסיטואציה הזו בהבנה.
"אנחנו רואים בבירור שכשזה
מגיע להורים לילדים עם
מוגבלויות ,או להורים שנשאלים
על מה היה קורה אם היו
בנעליהם ,היוצרות מתהפכות
לגמרי ",אומר וורצמן" .היום
הנתונים מדברים על כך
שכחמישית מאוכלוסיית ישראל,
כ־ 1.4מיליון אנשים ,חיים עם
מוגבלויות ומתוכם כ־ 240אלף
ילדים .וכשאותם הורים
התמודדו עם השאלה הזו
בסקר ,כל העניין פתאום היכה
בהם".
ומה יש לעשות כדי לשנות את
המצב?

"עיקר העבודה היא בחינוך ובהגברת המודעות עוד מהגיל הרך .אני רואה בחזוני אלפי ילדים
וילדות מהחינוך הכללי ומהחינוך המיוחד הופכים להיות חברים טובים .חברים לחיים.
משחקים יחד ,לומדים לחיות יחד ו'מחנכים' את המבוגרים איך חברה בריאה וערכית צריכה
להיראות .בסופו של דבר ,גם אם זה ייקח זמן ,אני מאמין שנגיע למצב של שילוב אמיתי וטוב
של אותה אוכלוסייה עם מוגבלויות בחברה הישראלית כולה".
עכשיו הגיע תורכם לפתוח דלתות ולקדם שילוב ,חתמו על האמנה בלחיצת כפתור www.open-
door.co.il
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חפשו "אמנת השילוב" בגוגל
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

X

מפת האתר
שלחו כתבה
תגיות:

עיתון לשבועיים מתנה!

תוכן פרסומי

תנאי שימוש
שתף ב-

מדיניות פרטיות

עזרה

כתבו אלינו

שתף ב-

מוסף נגישות פרסומי

דיווחים ברוסיה" :המאהבת של פוטין" ילדה תאומים

נבוכים ממראה השיניים שלכם? תכירו את השיטה המהפכנית שתגרום לכם …
מרפאת שיניים ד"ר יוסי פיש

מהישרדות לפורטוגל :כך לירון רביבו הוציאה בקלות דרכון אירופאי
 Round Tableכדאי לדעת

הישראלים מתנפלים :מכשיר גיהוץ מהפכני כובש את המדינה
Hyper-Tech

אסי עזר" :לא יכולתי להישאר חבר של בר רפאלי ,היה בי המון-המון כעס"

תואר שני בגרונטולוגיה

Promoted Links by Taboola

לכתבה זו התפרסמו  0תגובות ב 0-דיונים
תגובה חדשה

נפרדים מהמשקפיים ביום אחד  -מחירים מפתיעים לקראת הקיץ
 | Careהסרת משקפיים

ישראלים הנולדו לפני  '69וחסכו מעל  300אלף ש"ח זכאים להטבת
מס מהמדינה

הפיתוח הישראלי שמטפל בכאבי הברכיים בצורה טבעית ויעילה
TIMEZ

ריאלי  -כלכלה מעשית

חוסכים ומרוויחים
<

<

 40%הנחה על כל האתר!
להכנת אלבום << <<

<

איך למנוע ירידת ערך של הרכב
לפרטים <<

<

Dyson V11 Animal
במחיר מדהים! <<

<

מגוון יצירות לבית ולמשרד
הכנסו עכשיו <<

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לקבלת הצעה <<

לאתרים נוספים :חיפוש טיסות חכם | בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | רכב חדש  | ynetביטוח | מימון ynet

נכסים חמים מתוך
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בספרד עקצו" :משחק הידידות היקר בעולם" "כך הצלחתי להיגמל מפחמימות ולהתחיל בחיים חדשים"
בריאות

ספורט

X

תנאי שימוש

מפת האתר

מדיניות פרטיות

עזרה

כתבו אלינו

בדוק אם אתה זכאי להגיש בקשה לקבלת אזרחות קנדית לקוחות לאומי מדלגים על התור :הזמינו מראש פגישה לסניף שהכי נוח לכם
בנק לאומי

Canada Permanent Residency - Free Check

מחוסר אוויר לקילומטרים במים :סגנון השחייה שישנה לכם את החיים
וואלה! טוב לדעת

Sponsored Links

התגלה מקור הכנסה נפלא עבור נשים שרוצות להישאר בבית או
לעשות הכנסה נוספת בזמן הפנוי שלהן
Readly.co.il

טובים השניים מן האחד :מה היתרון בשילוב חומרים פעילים במשככי
כאבים?

נולדת בין  1950ל 1965 -ואתה עדיין נוהג? אל תניע את הרכב לפני
שתקרא את זה
רכב INsite

נכסים חמים מתוך

דירות

רכב

יד שניה

דרושים

פרסמו מודעה

דירה למכירה

דירה למכירה

דירת גג למכירה

וילות ובתים למכירה

מגרש למכירה

דירה למכירה

רעננה בשכונת קרית שרת

תל אביב יפו בשכונת אזורי חן

תל אביב יפו בשכונת הגוש
הגדול

גני תקווה בשכונת מרכז

תל אביב יפו בשכונת רביבים

רמת גן בשכונת יד לבנים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

עוד

פרטים נוספים

אופס ,הם עשו את זה שוב :בקבוק מים ב"משחקי הכס" זעזוע במוסקבה :נהג הסעות רצח צעירה יהודייה
חדשות

תרבות

סובלים מכאבי פלטפוס? הכירו את הפטנט החדש שיכול לסייע ערבית שפה קלה  -כך למדתי לקרוא ולכתוב תוך  10שעות ובחינם
 | Round-Tableפנאי

וואלה! טוב לדעת

הרובוט שמשנה את חיי הנכים" :היום אני מסוגל לאכול לבד"
 - Web-Mineבריאות

Sponsored Links

מתאמנים באופן קבוע? בדקו איך ניתן להעצים את תוצאות האימון
Magnox Shaper

המכשיר המהפכני הזה שם סוף לנזלת אלרגית  -בלי תרופות וטיפות
אף

עם חצי מיליון ש"ח :כך תרוויחו את התשואות הגבוהות ביותר בענף
הנדל"ן בהשקעה בבית מלון

bionette.co.il

Channel22 News

מרחבי הרשת

Sponsored Links by Taboola

משקפי מולטיפוקל – סקר שוק .מי מוכר מה ובאילו מחירים?דירה חדשה במחיר מחירון ברמת גן :לא כדאי לך להחמיץ ,המכירה כבר הח…
Multifocal.info

קרן נדל"ן

כל הסיבות לטוס לריביירה הצרפתית בקיץ הקרוב 10טיפים יעילים לבניית מטבח חדש
EL AL

בלורן  -פתרונות פרזול ועיצוב רהיטים
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בכירי האורתופדים ממליצים ,המחקרים מגבים :בי קיור לייזר  -פתרון מעו…
חיים טובים-בלי כאבים
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מפת האתר

תנאי שימוש

אודות ועזרה
כתבו אלינו

עזרה

מדיניות פרטיות

כתבו אלינו

כלים ושירותים
ארכיון

הפוך לדף הבית

קניות

עזרה

מרכזי המבקרים

פרסמו אצלנו

קופונים

מדיניות פרטיות

Israel News

אנציקלופדיה

עברית

תנאי שימוש

אודות האתר

מפת האתר

RSS
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