ב 29.3.22צויין ברחבי הארץ ,כמו גם באורנית ,יום המעשים הטובים.
זאת השנה השנייה שאת היום מובילה המחלקה לשירותים חברתיים יחד עם
מחלקות המועצה ,עובדי המועצה ,המרכז הקהילתי ,בתי הספר ומתנדבים.
בזכות שיתוף הפעולה ,הצלחנו לייצר שלל אירועים ומעשים טובים ברחבי היישוב.
תודה לנעמה אליצור ,עו"ס קהילתית ,על תכלול היום.

בית ספר גוונים
תלמידי גוונים יצאו לנקות מרחבים
וגני שעשועים באורנית.
תלמידי שכבת ו' הציעו את תרומתם
לעזרת האחר בפתקים שהוצמדו ללוח
טובים לעול"ם :עזרה ונתינה לקהילה
מאיתנו.
ביקור חולים עד הבית  -תלמידי ה'1
הגיעו אל ביתו של תלמיד הכיתה,
לבקרו ולשאול ובשלומו
תלמידי ביה"ס אספו מטבעות של 10
אגורות בפרויקט "האוצר האבוד".
הכסף ייתרם לטובת האחר.

בית ספר שחקים
אנשי הצוות פתחו את הבוקר בעמדת
נשק וסע בבית הספר
הילדים קיימו בבוקר שוק קח-תן

בית ספר יובלים
הילדים יצאו להתנדב בגמ"ח היישובי
 ארזו מזון  ,קישטו קופסאות ,מיחזרובקבוקים והכינו חבילות של תבלינים.
ילדי בית הספר ניקו את גינת
הארבל.
הילדים חילקו מכתבי עידוד למשפחות
בישוב.
כתבו מכתבי תודה והערכה לצוות
התפעולי של בית הספר .
עיצבו ברכות לפועלים במועדון גיל
הזהב

גני הילדים
ניקיון גנים ציבוריים
ביום המעשים הטובים ,ניקו ילדי הגנים,
הנהגת הורים ,מתנדבי חזות אורנית,
עובדי מחלקת שפ"ע  6 -גנים ציבוריים
והציבו שלטים.
לפעילות חברו מספר גורמים שעבדו
בתיאום:
הנהגת הורים גני הילדים חיברו את
המסרים והמלל בשלטים.
בנגריה הקהילתית יצרו את השלטים.
ילדי הגנים בצעו את הכיתוב וקשטו
את השלטים.
מחלקת שפ"ע  -סיפקה חומרים
וחפרה בורות להצבת השלטים.
תאום וניהול  -המרכז הקהילתי
והמועצה.
תודה רבה לשלומי ביטון ונעמה כהן -
הנהגת הורים .אריק דושי וצוות שפ"ע.
איריס קופל ומנהלות גני הילדים.

יריד חסד
ביום שישי קיימו גנים שקד ורימון יריד חסד
כחלק משבוע חמ"ד ארצי וכחלק מיום
המעשים הטובים .ביריד נמכרו עוגות,
עוגיות ,חלות ,פרחים ,ומוצרים נוספים
שהוכנו ונתרמו על ידי הורי הילדים.
ההורים הוזמנו ליריד וביחד עם ילדיהם
רכשו מוצרים.
הכסף שנאסף -כ 800ש"ח יתרם לגמ"ח
באורנית כתרומה עבור "קמחא
דפיסחא".
אנו מודים לילדי והורי גנים שקד ורימון
על תרומתם לקהילת אורנית.

עוגות מפנקות
נשות אורנית אפו עוגות המיועדות לצוותים
הטיפולים במוסדות החינוך פסיכולוגיות,
יועצות ,מדריכות מוגנות ,ועובדות
סוציאליות
תודה לנשות היישוב שאפו את העוגות.
תודה לאגמית תדהר על ריכוז התנדבות
עוגה לשבת.

התקנת ידיות אחיזה
בחדרי רחצה ושירותים
בבתי אזרחים ותיקים
ביום המעשים הטובים הותקנו ידיות אחיזה
בחדרי רחצה ושירותים בבתי אזרחים
ותיקים בישוב .במהלך השבועיים הקרובים
נמשיך באיתור אזרחים ותיקים במצב סיכון
ובהתקנה של ידיות נוספות.
תודה ענקית ליעקב פשינסקי )אזרח ותיק
תושב היישוב( על תרומתו  -אספקת
הידיות ואביזרים להתקנה.
תודה לאודי שר על ההתקנות שביצע.
תודה למתנדבי סיירת תיקונים על
ההתקנות שיבוצעו בשבועיים הקרובים.
תודה למתנדבות חיבוק מקומי והמחלקה
לשירותים חברתיים על סיוע באיתור
ותיקים הזקוקים לידיות.
תודה לאלי הוך ,על הרמת הכפפה וריכוז
הפרויקט המאתגר

סיורים במוזיאונים
ביום המעשים הטובים ,חברי חיבוק מקומי,
המחבקות והמחובקים נסעו לסיור מיוחד
במוזיאון "אנו  -מוזיאון העם היהודי" בתל
אביב.
כמו כן 30 ,אזרחים ותיקים יצאו לסיור
בתערוכת "קואסמה" במוזיאון תל אביב.
תודה לעמותת רוח טובה על הכרטיסים.
תודה לאירית עציון ,לעידית שגיא ולאלי
הוך על תיאום הסיורים והוצאתם לפועל.

סורגות קהילה
לכבוד יום המעשים הטובים סרגו
המתנדבות ב"סורגות קהילה" קישוטים
לעצים וקישטו את העצים ברחבת
תרבותא.
מוזמנים.ות להנות מהיופי!

סדנה לשיפור הזיכרון
במועדון גיל הזהב
ביום המעשים הטובים התקיים המפגש
הראשון )מתוך  (12של סדנה לשיפור
הזיכרון למשתתפים במועדון גיל הזהב.
הסדנה יוצאת לפועל הודות לשיתוף
הפעולה בין המרכז הקהילתי למחלקה
לשירותים חברתיים

שוק קח-תן ושלישי בשקל
אחרי הצהריים ביום המעשים הטובים
ערכנו שוק קח-תן ושלישי בשקל
בהשתתפות ילדי.ות הישוב.
הפעלנו עמדה של ציור וכתיבת מילים
מעצימות על חלוקי נחל בגינה בלב
במרכז המסחרי.
תודה לאופיר דנינו מדריכת מוגנות בית
ספר שחקים ואסף דנינו מלגאי ביטחון
קהילתי על תפעול האירוע.

נשק וסע
עובדי המועצה פתחו את הבוקר בתורנות
"נשק וסע" בבתי הספר

קפה TOGO
עובדי המועצה חילקו קפה ומאפה Togo
לבוקר טוב ושמח בדרך לעבודה וככה
סתם במרכז המסחרי

מועדון גיל הזהב
עובדות המועצה בילו זמן איכות יחד עם בנות
הזהב הקסומות .יחד הכינו ציפורים על ענף
בחוג קרמיקה ,עם המדריכה איילת
המקסימה.
הן קינחנו בארוחת בוקר מפנקת משותפת.

מועדונית משפחתית
בצהריי היום עובדי המועצה ביקרו את ילדי
המועדונית המתוקים .סייעו בשיעורי הבית,
קראו סיפורים ושיחקו יחד.

תודה לקרן ענבר ,מנהלת משאבי אנוש
על הובלת היום במועצה!

נתראה בשנה הבאה!
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