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 תודה והערכה

  - ס"בלמ -

ת   ד ק פ ת  מ ד ק פ ז  מ ו ח זמ ו ח ן      מ ו פ ןצ ו פ   צ
ך ו נ י ךח ו נ י   ח

 ו"התשע, ה בכסלו"כ : תאריך
 5702, דצמבר 70  

מחוז : : תיק
דואר יוצא .א:חינוך:צפון

 כללי -
 011433002 : אסמכתא

      
 ל העמותה'מנכ -רותי גופר' הגב
 מנהלת מארג -מירב בן כהן' הגב

 --------------------------------------------------

 גונדר אשר וקנין -מפקד מחוז צפון
 תת גונדר ראפאת עותמאן -סגן מפקד מחוז צפון

 גונדר משנה עימאד חמדן -קצין ניהול אסירים מחוזי
 סגן גונדר מיכל זיבלי -ראש ענף חינוך והשכלה

 
      

  
 הבעת תודה והערכה: הנדון

- : סימוכין           
 
 .בכפר ורדיםהשוכן   -''מארג'' התקיימה למידת עמיתים מחוזית במיזם /321/2/01בתאריך  .1

 .ממחוז צפוןשל שרות בתי הסוהר  קציני חינוך  //ביום השתתפו כ  ./

מיזם חברתי תרבותי המשמש כאמצעי לשילוב בין אוכלוסיות בו יוצרים ומציגים אמנים מן מארג הינו  .3

 .השורה לצד אנשים בעלי מוגבלויות שונות

י אנשים עם ''למידת העמיתים כללה סיור חוויתי במקום והשתתפות בסדנאות אומנים אשר הונחו ע .4

 .העובדים במקום, מוגבלויות

 .קציני החינוך ראו ושמעו על עולמם של העובדים בסדנאותבמהלך הסיור בין הסדנאות חוו  ./

במהלך היום נחשפו המשתתפים לתפיסת העולם החברתית של מארג אשר בעיקר מזמינה את הקהילה  .6

 .אליה

היום היה מעורר השראה ויצר חשיפה עמוקה לעולם האומנות העבודה והעסקתם של אנשים בעלי  .7

 .מוגבלויות

אשר מהווה בדמותו מודל    ,מנהל הסדנאות במארג, איוון רזניקום כולו הוביל באופן ראוי לציון מר את הי .8

 .ובעיקר העביר לנו את אמונתו ביכולתו של כל אדם באשר הוא אדםלאיש חינוך אומן 

כנרת ' הגב עם , במהלך היום תואמה ארוחת צהריים בבית קפה במקום אשר כל הכנסותיו לטובת מארג .9

וכמו כן התיאום הארגוני של היום ......וטעים במיוחדלבבי חם  אירוח   ,ובית קפה םאירועימנהלת , ידרע

 .היה בטוב לב וקשב רב עמה

 .ברצוני להודות על היום כולו על תכניו על האירוח וקבלת הפנים המרגשת של כלל העובדים במקום .10

 .וב זהוחש יייחודממליצה מאוד לבחון המשך שיתופי פעולה במקום  .11

 .של מציאות וטובמארג זהו מקום  האורג חלומות והופך אותם ל ./1
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