15.8.2019
כל המחקרים שנעשו בתחום מוכיחים שפעילות התנדבותית מועילה גם
לנפש וגם לגוף .אני חושב שאתם כבר יודעים את זה ,משום שהפעילות
ההתנדבותית באורנית היא רבה מאוד ונוגעת בכול הגילאים .יש באורנית
קבוצת נשים שתומכת באימהות אחרי לידה ,יש לנו את החנות פורטונה
שכול רווחיה עוברים למשפחות נזקקות ,יש לנו חלוקת אוכל בחגים,
פעילויות עם האזרחים הוותיקים ועוד ועוד.
מטרתו של הניוזלטר החדש של אורנית היא להאיר ולספר את סיפורם של
האנשים שעומדים מאחורי הפעילויות הנפלאות שמתרחשות בקהילה שלנו.
את הניוזלטר הראשון אנחנו פותחים עם סיירת התיקונים החדשה.
קריאה נעימה
ניר ברטל ,ראש מועצת אורנית

סיירת השיפוצים של אורנית

יום אחד דוד ספלטר ,אדריכל והנדסאי קרוב ל 40שנה ,החליט שהוא רוצה
להפוך את האהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי שנועד לסייע לאזרחים
הוותיקים ולאימהות חדהוריות .בראיון שערכתי עמו בנגריה הקהילתית החדשה,
בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה של ילדים שפשוט לא יכולים להתרחק
מהנגרייה  דויד סיפר לנו על המיזם שלו...

לקריאת הכתבה לחצו כאן

פאנל נבחרות ציבור

"הבן הבכור שלי ירין השתתף ב`צוק איתן` ...מעבר לחרדה הפנימית הקיומית,
הרגשתי תסכול עז מכך שאני לא יכולה לעשות שום דבר כדי לשנות את המצב.
ביום שהדר גולדין ז"ל נחטף ,לא יכולתי להתנתק מהטלוויזיה .פתאום הבת
הקטנה שלי ניגשה אליי ואמרה לי` :די כבר לראות חיילים מתים ולבכות מול
הטלוויזיה` .זה היה הרגע שאמרתי לעצמי` :אני לא אשב יותר בבית במזגן
כשהבן שלי והבנים ,הבעלים והאחים של נמצאים בקרב .אני לא רוצה לעבור את
זה שוב ושוב ,בלי להיות במקום שבו אפשר לשנות דברים".
כך סיפרה עו"ד רויטל סויד ,ח"כ לשעבר במפלגת העבודה ,בפאנל `ייצוג נשים
בפוליטיקה לאן` שנערך באולם תרבותא...

לקריאת הכתבה לחצו כאן

אירועי החודש באורנית:
מוקי מגיע להופעה חיה 12.9
בשעה .20:30
נפתחה ההרשמה לכיתת ותיקים.
נפתחה עונת המנויים 20192020
להצגות תרבותא.
נפתחה עונת המנויים של הילדים –
מספר המקומות מוגבל.
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