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  לכבוד

  ר חגי אגמון שיר"ד

  מהל  המרכז הבין תרבותי לירושלים

  

  ,חגי שלום

רציו להביע את הערכתיו ותודתו לצוות , ביטוח לאומי במזרח ירושליםמשה של הבשמי ובשם עובדי סיף ה

  .ת ביום רביעי אשתקדהפקת הסדא המיוחדואורה שי על הליווי השוטף ' המרכז הבין תרבותי ובמיוחד לגב

 שלוחת הביטוח לאומי במזרח העיר המרכז הבין תרבותי בירושלים את" אימץ" מזה כשה וחצי ,כפי שידוע לך

  .  לצוות העובדים במזרח,ה כמובן בהתדבות מלא, סדאות שוות ומגווותוערך

  .ת תרבותיתכשירובמסגרת הטמעת תוכית פיילוט ייחודית וחלוצית הקושרת בין שירות לזאת 

החשיבות לקיומה של מערכת שירותים ואשי מקצוע המסוגלים להעיק שירות איכותי ומכבד המתאים לצרכים 

ה יעד משותף להובלחזון ו לגד עיו כעומדתו, קשרה ביו ,תרבותיים חברתיים ולשויים של הקהל, הדתיים 

  .א שרת הצוות בושוהכ

כחלוצי ומובילי ייעודי עם צוות שהוקצה לכך בסיף והכשירה אותם סיבי ושי עבדה באופן איט'  גב,לאחרוה

  .תית יסדא חווייום הצוות בראשותה של אורה הפיק  , כלל העובדים רתימה וחיבור של ךלצור. דרך

 ותי שירות שמיישמים למידה חוץ ארגוית בארבעה ארגוי  חולקו העובדים לקבוצות ויצאו ל,במסגרת יום זה

ותחת , לשכת הרווחה הבוכרית, מכללת הדסה,  בייהם היו בית חולים אלין.הושא של כשירות תרבותיתאת 

  . המשטרה בעיר העתיקה

ואכן צוות העובדים חזר להב , הטמעה היא חשובה ומשמעותית בהליך ,"מבחוץ פימה" אפקטיביות של למידה 

  . ולסיף שלולארגון תאימים מ ההפקת תובות ורכישת כליםומאותגר לפעילות משותפת של 

  .מיקוד וחיזוק התובות שעלו מהשטח ר מיכל שוסטר שסייעה ב"במהלך היום הצטרפה אליו ד

  

  .איה ברורה מאליו ועל כך תודתו הגדולה,  בווהבתכםזמכם ,  להשקיע ממיטב כוחותיכםהעובדה שבחרתם 

  . ביטוח לאומיבשים כחלוצים ומובילים חו רק בתחילת הדרך ומשמא

  

  .ך העבודה המשותפתשממחכים לה

     

  ,בברכה                                                                                                                         
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