d 18בשל2״ בקריית ביאליק
הושק ״מצעד הנווטות
מפעל ההתרמה השנתי של אילץ נשא אופי חגיגי במיוחד
הקשר ההדוק בעשור האחרון בין עיריית קריית ביאליק ואילץ חיפה
הקשר בין עיריית קריית ביאליק
לבין איל״ן חיפה התהדק ביותר
בעשור האחרון בכהונתו של ראש
העיר ,אלי דוקורסקי .במקביל לתנו 
פת העשייה בנושא הנגישות וקבלת
השונה בכל התחומים בעיר ,הלך
והעמיק הקשר עם הסניף החיפאי של
איל״ן)בו חברים תושבי קרייה רבים(.
ביקורי ראש העיר ובכירים מהעי 
רייה ב״נווה איל״ך ,רכישת מוצרים,
הופעות תכופות של להקות הריקודים
הורה איל״ן חיפה והתנדבויות של
תלמידים וחברי קהילה נגישה קריית
ביאליק בבית קסלר ובבית מרים הפכו
לשגרה קבועה .אך טבעי היה כי
הטקס המסורתי בקריית ביאליק,
להשקת מפעל ההתרמה השנתי
"מצעד הפרוטות" של איל״ן נשא
השנה אופי חגיגי במיוחד והתקיים
במעמד מנכ״ל העירייה ,חברי מועצת
העיר ,מנהלי מחלקות בעירייה לצד
מנהלי איל״ן חיפה .האירוע התקיים
בחט״ב אפק בהובלתה של הרכזת
החברתית ,עליזה ברגמן ותלמידי
החטיבה המוכשרים.
מנכ״ל העירייה ,עזרא חכם ,הדגיש
בדבריו את החשיבות אשר קריית
ביאליק מייחסת לקשר עם איל״ן
ולנושא קבלת השונה בכלל .הוא

פירט את העשייה הנרחבת בעיר
בנושא הנגישות ושילוב השונה בכל
תחומי החיים  -בהנגשה פיזית של
מבני ציבור ,בהסברה במערכת החינוך
ובקרב עובדי העירייה.
חברת המועצה ומנהלת נגישות
ישראל צפון  -נ.י.צ ,ד״ר רויטל
שוורץ־סבירסקי ,תיארה במילים נרג 
שות את עצמה כ״ילדת איל״ן״ -
ארגון שתרם כל כך להתאוששותה
ממחלת הפוליו ולהשתלבותה בחיים
באמצעות העיסוק בספורט שיקומי
במועדון זה .עוד תיארה את העשייה
הייחודית לאנשים עם מוגבלויות

חברת מועצת העיר ומנהלת נגישות
ישראל צפון ,ד״ר רויטל שוורץ-
סבירסקי והתלמידה ,חן ישראלי,
תושבת העיר ושחיינית מצטיינת
בנבחרת הצעירה של איל״ן חיפה.

מנכ״ל עיריית קריית ביאליק ,עזרא
חכם ,נושא דברים בטקס ,כשלצידו
מנהלת סניף איל״ן ,שרונה שנהר.

פיזיות במרכז השיקום והספורט
בקריית חיים .אחריה נשאה דברים
מנהלת סניף אילץ חיפה ,שרונה
שנהר ,אשר העניקה שי לעיריית
קריית ביאליק ,פרי יצירתם של
משתקמי בית מרים .התרגשות רבה
גרמה שירתם של הנערים מהכיתות
התקשורתיות בחבורת הזמר "קולות
אורט ביאליק" בניהולו של המורה
יוסי פרגר ודבריה של התלמידה חן
ישראלי ,תושבת העיר ,אשר למרות
מוגבלותה הגיעה להישגים בנבחרת
השחייה הצעירה באיל״ן חיפה.
אירוע חשוב זה היווה את יריית
הפתיחה למבצע ההתרמה אשר
התקיים ביום שלישי ,השבוע והדגיש
עד כמה חשוב כי תושבי העיר יפתחו
את ליבם וכיסם לטובת אילץ על מנת
שהעשייה החשובה כך כך למען
ילדים מיוחדים תוכל להימשך.

