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משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי

מדינת ישראל

הלב פתוח לרווחה

שונה זה שווה?!
ראובן רובין "המאורשים"  1929באדיבות מוזיאון בית ראובן ,ת"א

לוח זמנים
הגשת תקצירים -עד 1/4/11
אישורים למגישי תקצירים עד 1/5/11
פרסום הודעה שנייה
וטפסי הרשמה 1/5/11

הכנס בחסות

של האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי
רקפת דננברג דיור בקהילה "אלונים" ,אקים אשקלון "זוג במרפסת" 2010

שפה
ההרצאות והדיונים
יתקיימו בעברית.

הכנס הארצי השביעי

מאיר ש .הוסטל "דולב ,אקים אשקלון "המאורסים" 2010

מקום ומועד
מרכז הירידים,
גני התערוכה ,תל אביב
 14-15ביוני2011 ,
יב’ -יג’ בסיוון ,תשע”א

הלב פתוח לרווחה

הודעה ראשונה וקול קורא
מרכז הירידים ,גני התערוכה ת"א
 14-15ביוני  ,2011יב' -יג' בסיוון תשע"א

דבר מנהלת האגף

הגשת עבודות

מכירת יצירות ועבודות

הכנס השביעי של האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי יתמקד השנה
בסוגיה אישית וחברתית נוקבת שמעסיקה כל אדם ,אך במיוחד אנשים
שמוגדרים ע”י אחרים או מגדירים את עצמם כשונים :שונה זה שווה?!

הנושאים המרכזיים של הכנס:
 #שונה זה שווה?!  -בהיבט סוציולוגי חברתי
 #כוחה של תקשורת (מדיה) ביצירת שווים יותר ושווים פחות
 #שונה זה שווה?!  -בתחום החוק והמשפט
 #שונה זה שווה?!  -בתחום התעסוקה /המגורים/הפנאי/
הלימודים...
 #שונה זה שווה?!  -בתחום האומנות
 #שונה זה שווה?!  -בתחום המשפחתי
 #שונה זה שווה?!  -בתחום הכלכלי (חלוקת הנטל
והמשאבים)
 #שונה זה שווה?!  -בתחום זכויות הפרט

גם הפעם נמשיך במסורת המהנה של תצוגה ומכירת
עבודות מעשה ידי האנשים עם פיגור שכלי.
מגבלות המקום מאפשרות לנו רק  15דוכנים ,לפיכך
הזדרזו להירשם.
(דוכני המכירה הינם בתשלום של  ₪ 1000לדוכן).
המעוניינים ישלחו צילומי המוצרים וכן פרטים להתקשרות
אל הגב’ רינה פייס ,מתאמת התערוכה
במייל rina@ortra.com
טלפון03-6384442 :

בספר בראשית נכתב פסוק בעל עוצמה אדירה:

“ויברא אלוקים את האדם בצלמו
בצלם אלוקים ברא אותו”

(בראשית פרק א’ כ”ז)
פסוק זה הוא המקור הרעיוני לזכויות האדם  -ערכו של כל אדם.
חירות ושיווין לכל אדם  ,הם זכויות טבעיות ויסודיות!
בשם הכנס “שונה זה שווה?! יש סימן שאלה וסימן קריאה  -סימן
הקריאה מבטא את תפיסת העולם הדמוקרטית והמקצועית שלנו
ששמה בראש מעייניה את הזכות לשוויון .זכות זו מבוססת על האמונה
שכל בני האדם שווים זה לזה ,אין אנשים ששווים יותר מאחרים ,ואין
אנשים ששווים פחות ואסור לחלוטין להפלות בני אדם מטעמי מין ,גזע,
או מוגבלות.
הזכות לשוויון היא זכות בסיסית בחברה דמוקרטית!
באמצעות גיוס משאבים ותמיכה נאפשר לאנשים עם מוגבלויות לפתח
מיומנויות חברתיות ואחרות ולהשתלב בכל המסגרות המאפשרות להם
הזדמנויות להיות שווה.
יחד עם זאת אנו שונים זה מזה בממדי חיים רבים :ביכולות הפיסיות,
האינטלקטואליות ,החברתיות ,הנפשיות וכן גם בצרכים השונים שלנו.
חברה נאורה ,חייבת לפתח רגישות ולמצוא מענים מתאימים הראויים
לכל אחד ואחת.
לכן ,לצד הצורך בשוויון מלא ,ישנה חשיבות ערכית רבה בהכרה של
השונות ובצורך של אדם להיות בחברת השווים לו כאשר הוא מחליט
ובוחר בעצמו.
עלינו כחברה ליצור הזדמנויות להיות שווה אך גם לממש גם את זכותו
להיות שונה.
הכנס יעסוק בכל השאלות והדילמות סביב סימני השאלה ,במטרה
לצמצם אותם ככל האפשר ,כדי שנוכל כולנו המשוכנעים והפחות
משוכנעים ,לומר בוודאות ,שונה זה שווה!

ד”ר חיה עמינדב

סמנכ”לית בכירה
מנהלת האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי

הנכם מוזמנים להגיש עבודות הממוקדות בנושאים הללו.
העבודות תיבחרנה לפי מידת חדשנותם ,ומידת ההקשר
שלהם לנושא.
הנחיות להגשת ומשלוח העבודות
יש להגיש את התקציר בעברית באורך של עד  500מילים.
גם השנה יעשה שימוש במערכת ממוחשבת חדשנית לשליחת
וקבלת תקצירים ,אשר מבוססת על רשת האינטרנט .הנך
מתבקש/ת לשלוח את התקצירים באמצעות אתר האינטרנט
של הכנס  www.ortra.com/pigurראה/י הנחיות למילוי
טופס התקצירים באתר הכנס.

בכנס תוצגנה שתי תערוכות אומנות:
צוותים :תערוכת פוסטרים בנושא הכנס ,מעשה ידי צוותי
מסגרות.
חניכים ודיירים :מידע בנושא יופץ בנפרד.

