חדשות

הקריות

קק״לואיל״ן חננופווייקטפיתוחסביבתיבנווהאיל״ןבקרית n״D
במסגרת

הפרוייקט

קק״ל ישראל ,קק״ל איטליה ועמו 
תת איל״ן השיקו מיתחם מקורה
במיתחם נווה איל״ן חיפה הכולל את
מעון בית קסלר ,מרכז היום בית מרים
ומרכז הספורט ,אשר ישמש את נכי
איל״ן ויתרום לשיפור איכות חייהם
ולנוחות המבקרים במקום .בפרוייקט
הפיתוח הסביבתי הנ״ל הושקעו כמי 
ליון ש״ח על ידי איל״ן ,קק״ל והתור
מת האיטלקיה ג׳ודיטה מטלון.
מנכ״ל איל״ן ,שמעון צוריאלי" :זו
אינה הפעם הראשונה שקק״ל ואיל״ן
משלבים ידיים בפרוייקטים לרווחת
ציבור בעלי המוגבלויות בישראל.
לשני הגופים יש מסורת ארוכה של
שיתוף פעולה ,במסגרת זו הוקם בין
היתר גם חניון מונגש ביער אילנות
לרגל שנות ה 60לאיל״ן .המיתחם
שאנו חונכים היום הוא אות לעבודה
הקהילתית שקק״ל עושה במקום
שאינו נמצא בלב התודעה הציבורית
ושלא למטרות פרסום וכותרות ,אלא
במטרה לסייע לרווחתם של משתקמים

בהשקעה של

מיליון ש״ח ,נבנה מעבר מקורה בין בית קסלר לבית מרים אשר

הנעזרים בשירותי המוסדות שבמית
חם .בעתיד הקרוב מתעתדת איל״ן
לפתוח שני מרכזי יום נוספים במרכז
הארץ ,המצויים כבר בשלבי בנייה.
אנו תקווה להמשך עשייה משותפת
עם קק״ל שתסייע לרבבות של אנשים
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עם צרכים מיוחדים ,כאשר המטרה
המשותפת היא הקניית איכות חיים
והנגשה מירבית של המרכזים לטובת
לשם סיוע

ישמש את נכי איל״ן

בשילובם

השוהים בהם,
המלא בחברה".
מנהל מרחב צפון בקק״ל ,יפתח
הרחול" :למרחב צפון של קק״ל ולבית
מתמשכת .אנחנו
קסלר היסטוריה
שמחים לשתף ולהזמין את יושבי בית
קסלר לכל האירועים והפעילויות של
קק״ל בצפון ורואים בהם שכנים וחב 
רים .אני שמח לקחת חלק בטקס
המרגש שהתקיים פה היום ,לשמוע את
נציג בית קסלר ולצפות בריקוד היפה
של להקת ׳הורה איל״ן׳ .אנחנו צופים
המשך של שיתוף הפעולה והסיוע של
קק״ל עם בית קסלר בשנים הבאות".

טקס חנוכת תמעבר תמקורת במעמר )מימין( מנתל בית קסלר ,משת רולב; יו״ר
לבנשטיין; מנתל מרחב חיפת בקק״ל ,יפתח תרחול; מנכ״ל
איל״ן חיפת ,שרת
איל״ן,

שמעון

תטקס

בקק״ל ,אנרי

נוות אי ל״ן .

צוריאלי;

ראשת

מייכלסון

רסק

איטלית,

ומנתלת בית

בליגת

וצרפת ,אתי

לנקרי; ראש

מריס ,רפנת תולנברג ,יחר עס ריירי
)צילום :אבי הירשפלד(.

בטקס החגיגי שנערך במקום נכחו
נציגי איל״ן" :מנכ״ל איל״ן ,שמעון
סמנכ״לית מנהל וארגון
צוריאל;
איל״ן ,ענת לוי; יו״ר איל״ן חיפה ,שרה
לבנשטיין; מנהל בית קסלר ,משה
דולב; מנהלת בית מרים ,דפנה הולנ
דברג; מנהל מרכז ספורט חיפה ,שחר
פרקיס ונציגי קק״ל :ראשת דסק איט 
ליה ,בלגיה וצרפת ,אתי לנקרי; הממו 
נה על פרוייקטים ונגישות במרחב
חיפה ,פנינה צייזלר; מנהל מרחב
חיפה ,יפתח הרחול וראש הטקס
האירוע
מייכלסון.
אנדי
בקק״ל,
המרגש כלל דברי ברכה ותודה וחלק
אומנותי שבוצע על ידי רקדני להקת
"הורה אילן חיפה" אשר הנעימו ב3
קטעי מחול.
ביום שלישי 31 ,בינואר ,2017
הפרוטות״  יום
יתקיים ״מצעד
ההתרמה השנתי של איל״ן  איגוד
ישראלי לילדים נפגעים בו יפקדו
אלפי תלמידי בתי הספר את בתי
התושבים לגיוס תרומות לארגון.

