י ר ו אגודתידידיאילןבאוה׳יב
ניקובמרכזהעמותהבקריתחיים
היו״ר ג׳סי קרסנו
ובמרכז

ורעייתו מריס סיירו בבית מרים ,בבית קסלר

הספורט וניטע עץ על שמו בגן ידידי איל״ן

יו״ר אגודת ידידי איל״ן )איגוד
ישראלי לילדים נפגעים( בארה״ב,
ג׳סי קרסנו ורעייתו מריס ,ביקרו
במרכז העמותה בחיפה .במסגרת
מנכ״ל
במעמד
שנערך
ביקורם
העמותה ,שמעון צוריאלי; יו״ר סניף
העמותה בחיפה ,שרה לבנשטיין
ומנכ״ל איל״ן חיפה ,משה דולב,
נערך סיור בבית המרים ,בבית קסלר
ובמרכז הספורט של העמותה בקרית
חיים.
בהמשך היום נערך בגן ידידי
איל״ן טקס מיוחד במסגרתו ניטע עץ
על שמו של קרסנו וכן הוענקה לות
עודת הוקרה על פעילותו ופעילות
אגודת הידידים באה״ב ,למען ילדי
איל״ן ,בזכותה נהנים ילדים וחברי
העמותה ממיגוון רחב של פעילויות
וממיתקנים מהמתקדמים בעולם.
מנכ״ל העמותה ,שמעון צוריאלי,
בירך את קרסנו ,רעייתו וחבריו
לאגודה ,על פעילותם המשותפת
למען ילדי איל״ן והציג את השחיי -
נית הפראלימפית ,ענבל פיזרו ,אשר
הינחתה את הטקס ,כדוגמא לספורט-
אית מצליחה אשר גדלה בעמותה
ומגיעה להישגים בזכות התמדתה
ונחישותה .פיזרו ,סיפרה במהלך
הטקס על התרומה העצומה של
מיתחם נווה איל״ן חיפה להישגיה
ולהצלחתה.
חבר העמותה ודייר בית קסלר,
גולן המבורגר ,נכה  cpמלידה ,אשר
הכיר את רעייתו במקום ,הודה בשם
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יו״ר אגורת ירירי עמותת איל״ו בארת״ב ,ג׳סי
מארחיתם במרכז תעמותת בקרית חיים.
ולאגודת
חברי העמותה לקרסט
הידידים בארה״ב ואמר במהלך
הטקס" :בזכות התשתיות המדהימות
של מעון בית קסלר ,מרכז היום בית
מרים ומרכז השיקום והספורט ,נהנים
מאות נכים מטיפולים שיקומיים
ברמה מקצועית גבוהה ומפעילות
שמתקיימת כאן
חברתית מגוונת
במיתחם .כל זאת תודות לסיוע
הנדיב של ג׳סי ושל חברי האגודה
בארה״ב".
סניף איל״ן חיפה מלווה ומטפל
בנכים מחיפה ומהאיזור ,מעניק להם

*V -

קרסנו ורעייתו מריס ,עם
)צילום :חןגלילי(.

ולבני משפחותיהם סיוע ותמיכה
בהתאם לצרכיהם .הסניף מלווה את
המטופלים בכל האתגרים העומדים
בפניהם בתחומי הדיור ,התעסוקה,
ההשכלה והפנאי .במיתחם נווה
איל״ן חיפה מוסדות מובילים :בית
מרים  -מרכז יום שיקומי תעסוקתי
לבוגרים ,בית קסלר  -בית מגורים
לשמונים דיירים נכים אשר מותאם
לצרכים הרפואיים ומרכז השיקום
והספורט אשר מעניק שירותי שיקום,
ספורט וחברה למאות ילדים ובוגרים
מחיפה ומהאיזור.

