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إطالق نشاط اجتماعي لدمج ذوي
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أعلن بنك العمال، مؤسسة شالفا، وشركة المراكز الجماھیرية عن إطالق نشاط اجتماعي عام واسع النطاق لدمج
األشخاص من ذوي اإلعاقة في األُطر المجتمعیة: “الباب مفتوح للجمیع”. 

ھذه الخطوة، التي تم إطالقھا في مؤتمر صحفي ُعقد ھذا الصباح بمشاركة المنظمات االجتماعیة، ھي األولى من
نوعھا وستستمر في األسابیع المقبلة في العديد من المواقع وعلى موقع يوتیوب تحت العالمة التجارية الباب مفتوح

للجمیع . خالل ھذا الحدث، وقع رؤساء المنظمات على میثاق اجتماعي يدعو إلى إشراك األطفال والشباب
والبالغین ذوي اإلعاقة في المجتمع اإلسرائیلي – وھو يعكس االلتزام واألھمیة التي يعلقونھا على الھدف

االجتماعي المشترك. 
أظھر استطالع أجرته شركة المراكز الجماھیرية منذ عام تقريبًا،والذي درس رغبة الوالدين في المشاركة في

أنشطة تشمل األطفال ذوي اإلعاقة،أن حوالي 10٪ فقط من اآلباء أبدوا استعدادھم الكامل للقیام بذلك. وان 90 ٪
من األھل لم يوفقوا إلى حد ما في أن يشاركوا أطفالھم في األنشطة االجتماعیة جنبا إلى جنب مع األطفال من

ذوي اإلعاقة كجزء من اإلطالق ،تم إعطاء المشاركین الفرصة األولى لمشاھدة األغنیة الجديدة ” الباب مفتوح،والتي
تعبر عن قیم ھذه الخطوة. مجموعة شالفا،التي تضم فنانین من ذوي االحتیاجات الخاصة، وصلت للوعي العام ھذا
العام عندما وصلت إلى النھائي لبرنامج “النجم الصاعد لمسابقة األغنیة األوروبیة” (مزيد من التفاصیل حول أعضاء

الفرقة). في مسند منفرد قام بتألیف األغنیة أمیر دادون مع فرقة شالفا ويارون برونبینسكي،ألحان أمیر دادون وإنتاج
موسیقي لغیالد شمويلي. 

لتوضیح أھمیة نتائج االستطالع،تم استخدام يوتیوب بطريقة إ بداعیة بحیث يكون الفیديو متاًحا للعرض الجزئي:
سیكون بإمكان واحد من كل عشرة مشاھدين سیحاولون مشاھدة الفیديو مشاھدته – وفًقا لنتائج االستبیان التي

تعكس درجة االستعداد لدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة في المجتمع اإلسرائیلي.يدعو بنك ھبوعلیم وشالفا
وشركة المراكز الجماھیرية كافة الناس لالنضمام إلى توقیع االتفاقیة االجتماعیة التي تدعو إلى إدماج األشخاص

ذوي اإلعاقة في األُطر المشتركة في المجتمع. بعد التوقیع سیتاح لھم مشاھدة الكلیب 
في الحدث الذي تم في بنك ھبوعلیم شاركوا منظمات اجتماعیة من بینھم االتاحة في اسرائیل وريئیتي وأكیم

وسیكوي شافیه ولجنة المساواة ومركز المكفوفین -كیشر -قرية إعادة التأھیل عال نیغیف – نحاالت عیران – تحديات
– اجنحة كريمبو -مدارس مخیلیم ايزي شفیرا – جوينت – الوت- ايالن- ديجريس – أنوش- لجنة بیرو- مركز كال نحیا
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المدير العام لبنك ھبوعلیم : اريك فینتو “لألسف،في إسرائیل 2019 ،الباب لیس مفتوًحا للجمیع. يناضل مئات اآلالف
من األشخاص ذوي اإلعاقة يومیًا ,من أجل تكافؤ الفرص في جمیع مجاالت الحیاة. تستطیع إسرائیل وبإمكانھا أن

تكون مجتمًعا أفضل، تعترف باآلخر وتساعده على مواجھة إعاقته – وعدم إضافة قیود إضافیة علیه. أدعو جمیع
أصدقائي ومدراء ومديرات االقتصاد اإلسرائیلي إلى العمل سويًا لجعل بلدنا أكثر إتاحة ودمجا ألشخاص من ذوي

اإلعاقة في جمیع مجاالت الحیاة،حتى يتسنى لكل مقیم في البالد من جمیع مناحي الحیاة العیش بكرامة، والتنقل
بكرامة وتحقیق إمكانیاته والمساھمة في دولة إسرائیل

رئیس مجلس إدارة شالفا أفي صامولیس”تثبت فرقة شالفا للجمیع أنه عندما يؤمن المرء بشخص ويستثمر في
قدراته ،فإن السماء لیست لھا حدود . إننا نعتبر االندماج طريقة للحیاة ونعتقد أن المجتمع الذي يعطي المجال

لجمیع مواطنیه ھو مجتمع صحي وسلیم. إنھا لیست قیمة علیا – إنھا قیمة أساسیة. ” رئیس مجلس إدارة شركة
المراكز الجماھیرية في إسرائیل ومدير عام عالي نیجف نحاالت عیران ،آفي وورزمان: “في شركة المراكز

الجماھیرية ،نؤكد على إمكانیة اإلتاحة واالندماج في مجتمع لألطفال وللشباب وللبالغین من ذوي اإلعاقة. “.التربیة
والتعلیم التفسیر والدمج من جیل مبكر ينمي ويطور القدرات عند األطفال والشباب مع إعاقة ودون إعاقة للمواجھة

مع الحاالت االجتماعیة والتعقیدات التي سترافقھم في حیاتھم المستقبلیة , 
لغاية اآلن ھنالك اآلالف من األوالد الذين تم دمجھم ببرامجنا ولكن ھناك أيضا مكان للتحسین لكي يشعر كل فرد
في المجتمع بأھمیته وانتمائه وأعود وأكد أن لكي نطور موضوع الدمج ال يكفي تغییر الموافق إنما يجب أن نھتم
بتخصیص الموارد المالئمة , وعلى الدولة والسلطات وكذلك على قطاع العمل المساندة مدير عام جوجل ،باراك

ريجیف: “أن تكون مختلًفا وفريًد أو ممیًزا ھو كنز الیوم. الجمیع يستحق أن يسمع صوته ،ويروه ويكون له مكان للتعبیر
عن نفسه. األدوات التي تعطیھا ” يوتیوب مكنت لتمرير الرسائل المراد إيصالھا وأعطت لكل انسان مكان وحضور في

الشبكة 
الملحق: تفاصیل عن أعضاء شالفا 

ولدت اينال خلیفة البالغة من العمر 21 عاًما ، في لیون وھي عمیاء منذ والدتھا ومنذ طفولتھا ، أدھشت وسحرت
عائلتھا بمھاراتھا الموسیقیة الغیر عادية. بعد الھجرة إلى إسرائیل في عام 2006 ، اندمجت في مدرسة مع طالب

اصحاء ، وتفوقت بامتحان البجروت في الموسیقى. بعد المدرسة ، تطوعت بالخدمة الوطنیة في شالفا ، حیث
ساعدت األمھات والرضع في عالجات مائیة في حمام السباحة في بیت شالفا. وتقول بابتسامة كبیرة: “لقد تعلمت

بالفعل – خالل ساعتین – أغنیة جديدة – في لغة االيديش وھذه اللغة ال اعرفھا وصعدت على المسرح وقمت
بأدائھا دون أي خطأ.” مع نجاح الفرقة ، يمكنني أن أرانا نؤدي دورنا في استوديوھات ضخمة أمام حشد من عشرات
اآلالف ، والوصول إلى ماليین المشاھدين على شاشات التلفزيون والشبكات االجتماعیة. ” في بعض األحیان ، لیس

من السھل علیھا أن تبتسم في حال طلبوا منھا ذلك ، عندما ُيطلب منھا القیام بالسلفي تحاول دائًما االبتسام ،
خاصة مع األطفال”. 

ال تحب إينال طرح االسئلة علیھا بصوت عاٍل ، والتحدث معھا ببطء ، كما لو أنھا مقدماً ال تستطیع أن تفھم لمجرد
أنھا ال ترى ذلك. وتقول “تحدثوا إلى األشخاص من ذوي اإلعاقة باحترام ، كما تحبوا أن يتحدثوا الیكم 

شاي بن شوشان ، 37 سنة ، مؤسس الفرقة والمخرج الموسیقي. من جیل أربع سنوات ، بدء شاي يعزف على
عدة آالت موسیقیة ، وقادته موھبته الموسیقیة إلى العضوية في أوركسترا إسرائیل السیمفونیة الشابة في بداية

الدراسة الثانوية. في خدمته العسكرية ، اختار طريًقا قتالیًا بدالً من فرقة موسیقیة تابعة لجیش الدفاع اإلسرائیلي ،
وعندما أصیب بجروح خطیرة في التدريب ، احتاج إلى فترة طويلة من إعادة التأھیل التي تعرف فیھا على عالم

األشخاص ذوي اإلعاقة وقرر العمل معھم ومساعدتھم على اكتشاف المواھب الموسیقیة والغناء أسس فرقة شالفا
قبل 13 عاًما بعد انھاء دراسته الجامعیة ، لكنه لم ينس أبًدا “الفترة التي كان فیھا مصابًا وأحتاج إلى مساعدة

مستمرة في أبسط المھام الیومیة.” ويقول أتذكر أيًضا السعادة الھائلة في التغلب على تحديات العمل مع
األشخاص من ذوي اإلعاقة. وإعادة النظر في مدى صعوبة التحديات ومدى رضاه عند تعلم التغلب علیھا. ” شاي ال

يحب عندما ُيسأل: ” فرقة شالفا حًقا وسیلة للتحايل ، ألیس كذلك؟” يجیب: “استمع إلى الفرقة وستفھم أن
أعضائھا ھم أشخاص ذوو إعاقة ، لكن موسیقاھم لیس لھا حدود وال حدود لھا”. 

تال كیما ، 22 سنة، عازف اإليقاع من القدس يعیش مع والديه وثالثة من إخوته الصغار ، وعندما كان عمره 7 سنوات
، بدأ العزف على الموسیقى ودراستھا في منزل شالفا. إنه يحب طبل جامبا ، والعزف على أجراس الريح ،

واالستماع إلى موسیقى أمريكا الجنوبیة. يقول: “الكل يحب فرقتنا ، ألننا مھنیون ونثبت أن األشخاص من ذوي
اإلعاقة يمكن أن يكونوا موسیقیین رائعین ، فنحن نجلب األمل إلى أطفال يعانون من متالزمة داون الذين يواجھون
صعوبة”. شارك تال في جوالت للفرقة في العالم واستمتع بشكل خاص بالتواجد في المكسیك ، حیث بدأ يتعلم

اإلسبانیة. على المسرح ، يستخدم تال غالبًا كمترجم للغة اإلشارة لألشخاص الذين يعانون من مشكلة في
السمع. ” ويقول ھذه ھي الطريقة التي يمكنني من خاللھا المساعدة ، وعندما اعزف ، لیس لدي أي إعاقات”.

عندما ال يعزف أو ينشغل بالتدرب ، يعمل تال في مقھى شالفا- واآلن يريد أن يجد صديقته لمشاركته ھواياته. 
ال يحب تال السؤال ، “كیف يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة العمل على اإلطالق؟” ويثبت كل يوم أنه قادر على

النجاح. 
سارة صامويلز ، 20 عازفة جیتارا ، وخلفیة موسیقیة. قضت حیاتھا مع األشخاص من ذوي اإلعاقة. يوسي ، شقیقھا
األكبر الذي يعاني من العمى والصم نتیجة لقاح ضعیف تلقاه في طفولته ، ھو مصدر إلھام لمؤسسة شالفا. عندما
بلغت ست سنوات ، كانت سارة قد أتقنت بالفعل لغة اإلشارة التي تعلمتھا لكي تتحدث مع يوسي. ” تقول شالفا

ھو بیتي ، ، وتتطوع منذ سن 16 في مشاريع مختلفة في المؤسسة. تقول سارة: “من خالل العمل التطوعي ،
وجدت التوجیه والمعنى في حیاتي. كجزء من الخدمة الوطنیة ، ساعدت في إنتاج اعمال الفرقة وعروض الفرقة ،

وفي نظرھا ، كل فرد في الفرقة ھو ببساطة أحد أفراد األسرة. “ھذه أسرة من الناس الذين سیجدون دائًما وسیلة
« تعلیقات أقدم

أحدث التعليقات

صالحة الصوفي { بیقولو ما يجوز عالمیت غیر الرحمة يا
حضرة المتلبس بسروال النقد، شاكر، تكتب وتظھر من تكتب
عنھم كأنھم حاملین ھم الوطن بحیاتھم. شو انت أي... } –

29 أبريل, 3:07 مساًء

قرعاوي { @من البلد : شكلك مش من حزبھم / او
شلتھم .. ھم ھیك بفكروا "احنا وھم ، ھھم واحنا" وهللا بقول

انما المؤمنون اخوه ..... } – 29 أبريل, 1:33 مساًء

قرعاوي { بمسجد الحوارنه يوجد مصلى خاص للنساء }
– 29 أبريل, 1:30 مساًء

فاعل خیر { ال حول وال قوة اال با� اتقوا هللا يا ناس ھاذ
عمل خیري ما فینا نقول غیر بارك هللا في بلدنا الطیب ال في

داعي... } – 29 أبريل, 9:18 صباًحا

{ السالم علیكم شكرا على المعلومات القیمه والمفیدة
اذا تسمح تخص موضوع لمن يعاني من قصور في عمل الغده

الدرقیه وشكرا جزيال } – 29 أبريل, 1:54 صباًحا
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للتغلب على الصعوبات واإلعاقات ، وعلى الرغم من التحديات الھائلة ، يتم التغلب على كافة الصعاب بابتسامة
وأغنیة.” 

سارة ال تحب السؤال ، “ھل تشفقین على ھؤالء الناس؟” ” الرحمة تولد من الغطرسة” ، كما تقول. كلنا متساوون
، نحتاج جمیًعا إلى التعاطف الذي يؤدي إلى العمل والتكامل االندماج والمساواة “.

دينا ساماتا (21 سنة) ، مغنیة وعازفة ، ولدت في مانیبور ، شمال شرق الھند ، وھي أصغر اخوتھا . عندما كانت
في السادسة من عمرھا ، بدأت تفقد بصرھا ، وال تزال تتذكر األلوان واألشجار والمناظر الطبیعیة لقرية طفولتھا

حیث بدأت في الغناء – وُطردت أيًضا من المدرسة بسبب خوف أھالي الطالب من أن تنقل ألبنائھم اإلصابة بالعمى .
تقول دينا: “عندما كنت في العاشرة من عمري وھاجرت عائلتي إلى إسرائیل ، استطعت أخیًرا الذھاب إلى

المدرسة ، وتعلم طريقة برايل ، وتعلم اللغة العبرية ، وإنھاء المدرسة الثانوية ، مثل أي شخص آخر”. تقول دينا منذ
سبع سنوات وانا أغني و أعزف مع الفرقة ,وتطوعت لمدة عامین في الخدمة الوطنیة في منزل شالفا ، حیث قامت

بتوجیه األطفال والشباب المعاقین الكتساب مھارات الحیاة. “كیف أسافر بوسائل النقل العام ، وكیف أطلب
المساعدة والتوجیه ، وماذا أفعل عندما تختلط األمور وتختلط األشیاء التي كان علي أن أتعلمھا”. دينا ھي جمیلة

مـتألقة حماسیة ، دائًما تكون حريصة على المظھر العصري والمحبب للجمھور ، على المسرح تكون كما في الحیاة. 
دينا ال تحب أن تسألھا ، “ما الذي تحصل علیه من جوالت العالم إذا كنت ال ترى أي شيء؟” وھي تشرح: “كل

مدينة لھا رائحتھا وأصواتھا وأجواءھا ، محفورة في ذاكرتي تماًما مثل الصور والمرايا في أشخاص آخرين.”

يائیر بومبرغ، 29 عاًما،عازف اإليقاع، يشارك في برامج وأنشطة شالفا من جیل 6 سنوات درس يائیر في التربیة
الخاصة واستمتع بدروس القراءة والكتابة والنجارة،وعندما أنھى دراسته في جیل 21 ،بدأ العمل في مقھى شالفا.
يائیر يحب الموسیقى الشرق أوسطیة “ألن يھمه أن يفھم الكلمات “. كما يكتب كلمات وكان أحد المبدعین ألغنیة

“شيء جید” للفرقة. 
” ھو يريد أن يستمر بالعزف والعرض مع الفرقة ويقول بابتسامة عريضة يبدو أن حلمي الثاني أن أكون رئیس حكومة

ھو لیس واقعي يائیر يتمنى أن يجد في المستقبل شابة تشبھه تبتسم مثله مستقلة تحب العمل الشاق والضحك
أيضا وأن تھمھا الموسیقى ومن يعرف ربما سنقع في الحب 

يائیر ال يحب ان يسأل- ماذا لديك لماذا تتحدث بھذا الشكل وھو مستعد أن يفسر لكل واحد أن لديه متالزمة داون
مثله مثل اآلالف من األشخاص في إسرائیل أحیانا أنا أتحدث ببطء , القلیل من الصبر وابتسامة عريضة وسوف تفھم

بالضبط ما اعنیه 
يوسف عوفاديا، 21 عاًما، عازف اإليقاع، ُولد ونشأ في القدس لعائلة تضم 12 من اإلخوة واألخوات،وبدأ مسیرته

الموسیقیة في الكنیس حیث تعلم غناء الصلوات واالناشید والترانیم مع والده. إن متالزمة ولیامز التي ولد بھا والتي
يتعامل معھا كل يوم ال تمنعه من مواجھة أكبر تحد ٍله – لكسب تكافؤ الفرص واالحترام حیث يعامل بھدوء،أينما
ذھب. يقول: “الموسیقى لیست سوى جزء من ذلك. وإذا فھم الناس من خالل الموسیقى قدرتنا،فیمكنھم أن

يفھموا أننا متساوون،ألن كل شخص لديه قدرات وإعاقات”. ال يحب يوسف عندما يسأل، “كیف أنت تبتسم وسعید
طوال الوقت”: ھذا ألني أحب الناس وأحاول أن أكون سعیًدا وجلب السعادة لآلخرين.

جاي مامان، 31 عاًما،عازف لوحة المفاتیح، انضم إلى الفرقة في عام 2016. وھو يعزف على عدة آالت ، خريج
األكاديمیة في القدس معلم للموسیقى ويعشق العمل مع األطفال 

يجمع آالت الموسیقى من كافة العالم وال سیما آالت الناي وآالت النفخ يقول العزف مع الفرقة ھو تجربة رائعة
جعلتني مدرسا أفضل أدركت أن ھنالك العديد من الطرق لتعلیم الموسیقى وتعلمھا وھذا درس في غاية األھمیة

لم يسمح جاي لإلعاقة البصرية أن تقیده ھو يحلم على عروض كبیرة للفرقة التي من خاللھا يستطیعون أن يوصلوا
رسالة لجمھور المستمعین والمشاھدين رسالة دمج ومساواة لیفھموا مثلي أھمیة ھذه الرسالة بحیاتھم

األكرث تفاعلًا آخر 30 يوم

 تھنئة للدكتورة حنین حسام قربي من كفرقرع

 تھنئة للغالي نديم ناظم زحالقة من كفرقرع

 وفاة الحاج محمد يوسف مصالحة من كفرقرع

 وفاة الحاج أبراھیم عبد الرحمن أبو لیل من كفر قرع

 كفرقرع: المحامي فراس بدحي يتفقد مدرسة كرة القدم

 “اإلستعداد لرمضان” بالخیمة الدعوية بكفرقرع

 مواصلة صیانة وتطوير الشوارع في كفرقرع

 تھنئة للغالي الدكتور عالء احمد عثامنة من كفرقرع

 تھنئة للدكتور مجید تقي عسلي من كفرقرع

 مرتبة أولى قطريا باإلنجلیزية للحكیم كفرقرع
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