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  ערכים כאבני ראשה בבנין שירותי קהילה לאנשים עם פיגור שכלי
  

   רב שיחתקציר    

  " היעוד והעשיה בלב הקהילה" ביום עיון 

  אילן  אוניברסיטת ברב  15.2.10

  מאת 

  .מ.דנ.א-אילן בן צור

  

  

מניפת שירותי כרון של התחלה ושל חיבור ערכי שהביא בסופו של דבר ליזעוסק בהשיח 

  .לטובת אלפי אנשים עם פיגור שכלי ומשפחותיהם בכל תחומי החיים הקהיל

דגש מיוחד מושם על תיאור תהליך של הבניית שירות על מסד ערכים יצוק כפי שחווינו אותו 

ביוזמתה וניהולה של מרים  1992בכנס תדמור שהתקיים במלון תדמור בהרצליה ב

  .הילהמנהלת השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי בק,כהן

מפגש תדמור עסק במפות ערכים וסימן את הדרכים והשבילים בהם פסענו בשנים שלאחר 

התחילה כאשר נפרשה מפת ערכים מדוייקת –תנופת פיתוח שירותי הקהילה על גיוונם . מכן

ימי תדמור השפיעו רבות על המשתתפים ושם נזרעו זרעי עשייה רבים . באשר לכיוון ולמטרה

  .רוח במלוא הדרה בשנים שלאחר מכןהעתידים להתפתח ולפ

ניתן כיום בראיה לאחור לקשור כל רעיון ושירות שהוקם לאותו חזון ולאותם ערכים שגובשו 

  .1992ב

הועצמו מאוד מההזמנה לקחת חלק -שיח כשותפים שהיו בתחילת דרכם-משתתפי הרב

ות בתהליך חשוב זה ועוד יותר מהכבוד שניתן להם וההקשבה לחלומותיהם ולתמונ

  .הדמיוניות שעמדו לנגד עיניהם כיצד הדברים צריכים להראות

  .זו היתה חוכמת מעשה ושותפות בגובה עיניים של מימסד עם נותני שירות

  

כאן חולקו מעין אבני ראשה שלימים הונחו בלב העשיה בתחום מבחינה פיזית ורוחנית  

  . כאחד

אשה ולראות כיצד הן קושרות ניתן בקלות לזהות מבין כל אבני הקשת את אותן אבני ר

  .ומלכדות את המבנה לאחד

  ס לעבודה סוציאלית"ביה

 ש לואיס וגבי וייספלד"ע
שירותים לאנשים עם פיגור הקרן לפיתוח 

 שכלי ברשויות המקומיות
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שבכל מבנה של שירות כזה ישנה אבן ראשה ערכית הנועלת ומאבטחת את י יש משהו סמל 

לברר בכל שירות כיום ניתן לומר שיהיה זה מן  הראוי  .הקשת וגם נושאת משמעות סמלית

  .ות השירות וטיבוהאם הונחה אבן ראשה והאם משמעותה הערכית מקרינה על התנהל

בן ראשה היא אבן המקפלת בתוכה את תמצית הערכים של השירות והיא באופן קבוע א

  .מתחזקת את קשת השירות וכאשר חסרה אבן כזו אז קיימת סכנה להתפוררות המבנה

  


