
  
  

 הודעה שבועית

  'גינות העיר'בנק הזמן 
  ע"תש טבת' ז,  2009 דצמברב 24

  

  "לאחר את ההזדמנות לתתלקבל פרושו להעניק "
  

  !שלום לחברי בנק הזמן היקרים

בה נפרדנו , )חוויה מאירת עיניים ומהנה ביותר(היום התקיימה ישיבת רכזי בנק הזמן ירושלים 

כתבתי שיר קצר , לכבוד המאורע. רכזת בנק הזמן שסיימה את תפקידה, באופן רשמי משירה

  :ן/אתכםגם והרי אני משתפת , לשירה בחרוזים המסמל את תודתינו הגדולה

  שיר לשירה

  הגיעה העת, שירה שלנו

  :את תודתינו לתת, ךל

  ומה שהיית, על כל מי שאת

  .את ליבנו שבית, בשנותייך בבנק

   - ורגישות עד אין סוף ההבא, מסירות

  .ורואה תמיד בכל אדם את הטוב

  ת פתוחהלדעם חיוך מהלב ו

  .קיבלת כל אחד ואחת בשמחה

  די קשה מרכזת כמוך? להפרד

  .ארוך" יחד"וד צפוי לנו ולכן ע

  ברחוב, בשכונה, אם במינהל

  !לא קרובהסוף  –ממך עוד נשמע 

  מלכת בנק הזמן, אז תודה על הכל

  .מאילת ועד דן, אותך לא נשכח

  

. ב !הקריאה מומלצת. עליו טרח ועמל גדעון ברוידא עלון בנק הזמן. א: להודעה זו מספר צרופות

קבלה שהוחלפו הנתינה והתחומי חלק מחדשה בה כלולים  רשימת תחומים. ג. חודשי ח שעות"דו

  .בנושא העסקה פוגענית "במעגלי צדק"כנס של עמותת הודעה על . 3. בשנה האחרונה

נמצאת אני . אבקש ראשית את סליחתכם :ורק הערה קטנה לסיום לכל מי שמתקשה להשיג אותי

לאט לאט . טלפונים ובקשות, מייליםמשך השבוע בומוצפת בלתי במינהל הקהי יבשלישי וחמיש

לי לטפל  נוחהכי . אזר בסבלנות עד שאוכל לחזור אליכםהואשמח אם תוכלו ל, אגיע לכולן

  .talia@m-tarbut.org.il  -בבקשות דרך המייל 

  !שבת שלום

  טליה



  

  

  

  

  

  

  

  פינת ימי הולדת

  !ברוכים הבאים לפינה החדשה בה יצויינו בשמחה כל החוגגים יום הולדת השבוע

  :וב ואיחולים רבים למזל ט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  בבנק חברים צעות ובקשות שלה

  .tarbut.org.il-talia@m: לפנות לטליה לקבלת הפרטים מוזמנים, המוזכרים מטה םתחומיהבאחד מ המעוניינים

 

  :מציעחבר חדש בבנק הזמן , אלירן פאטאל

  ועבודות פיזיות עזרה בעבודות הבית �

  סיוד/צביעה �

  גינון �

  משחקי כדורגל �

  רכיבה על אופניים �

  

 :מציעחבר חדש בבנק , מורי אפשטיין

  שעורי גיטרה �

  פסנתר למתחילים �

  נגנים מתקדמיםז ל'גלימוד  �

 ר אנגליתשיפו �

  ).ראו תחת קבוצות(קבוצת קרליבך למתחילים  �

  
  נועם יוסף

 

  
רמאדאן 

 דבש

  
  
   בר-דן של

 תמר זירי

  
אורית 

 רפל

מירית 
 נתן

  
יהודית 

 מוסל

  המלצה שבועית
  :בתאטרון החאן הצגהממליץ על , ראש אשכול וחבר בנק, בנק הזמן ירושלים, ר"יו, ברוידא גדעון

  .)עברי של נתן אלתרמן נוסח( אן בטיסט פוקלן מולייר'שכתב ז" תעלולי סקפן"הקומדיה 
זה לא  - שכמה שלא נתכנן את החיים שלנו, ת הקצב מוכיחה בפעם המי יודע כמהההצגה מהיר

  .גוברת  והיא תמיד, דינמיקה משלהםיש  לחיים: יעזור
  !אך למרות זאת היא מומלצת, הן נקודות חולשה בהצגה המוסיקה והתפאורה

  

  
 לאה רגב

  
שולה 
 שובל

  
אפרת 
  רייטר

  
ערן 

 איסלנד

  
 עידן ילין

  
שירלי 

 אסף



  :מציע ירון וולף

  )עד כתה ח(בכל מקצועות הלימוד  שיעורים פרטיים �

 בתנך ומקצועות תורניים נוספים הכנה לבגרויות �

 .שווק עסק חדש שהוא מקים/הדרכה בפרסום :ומבקש

  

  

  קבוצות בנק הזמן

  ומנחים הודעה לרכזי קבוצות

ית לחברי וח תמונת מצב עדכנלשלכך נוכל . השונותעל הקבוצות  קשר כדי לעדכןאיתי תיצרו מאוד אם אשמח 

 .talia@m-tarbut.org.il –מוזמנים להתקשר למינהל הקהילתי או לשלוח מייל . ולמצטרפים החדשים הבנק
  

  חוג גרפולוגיה

  . המתעניינים מוזמנים לפנות לטליה. מעוניין לפתוח מחדש חוג גרפולוגיה דוד בירון

  

  Carlebach 101 –קבוצת קרליבך למתחילים 

בקבוצה ילמדו המשתתפים ניגונים ושירים  !צת קרליבך למתחיליםפותח קבו, חבר חדש בבנק, מורי אפשטיין
  . מוזמנים לפנות לטליה. המעוניינים לנגן משתתפיםיטרה וכן כלי נגינה של של שלמה קרליבך בליווי ג

  

  סיפורי הרבי נחמן מברסלבקבוצת 

   .בביתה 17:00-18:00בימי רביעי בין  השעורים מתקיימים! מוסל מזמינה חברים נוספים לקבוצהיהודית 

  

  קבוצת האזנה למוסיקה קלאסית

  . איגור סטרווינסקי למפגש בנושא 20:00בשעה  10.01.09 -ה, אשוןהקבוצה תיפגש ביום ר
  . בקעה, 2רחוב בן יפונה , אצל מלי: מיקום המפגש

  

  ועקרונות בישול בריא באמצעות שינוי חשיבהסדנה להפחתת משקל 

  "?מה זה כבר יעזור" "..כבר עשיתי דברים דומים" ..לא עכשיו: "ה סיבות להגיד לאיש הרב

  !הרצון לעשות את השינוי !:כןורק סיבה אחת להגיד 

  .  קבוצה להפחתת משקל דרך שינוי חשיבהתיפתח  30.12-ב

נות והתנסות ם עקרותהליכים של שינוי דפוסי חשיבה עהמשלבים , מדובר בעשרה מפגשים בני שעתיים וחצי

, להתמודדות עם השגת מטרות אישיות מעבר לתחום התזונה ארגז כלים הסדנא גם מספקת. בבישול בריא

, פ ודמיון מודרך.ל.נ -  מנחה ב, ואתי רוקי פ ודמיון מודרך.ל.נ -מנחה ומטפלת ב , דנית מייקלס ותונחה על ידי

  .מלמדת ומנחה סדנאות בישול ותזונה נכונה

בביתה של ( 4דירה  39רחוב טשרניחובסקי ב 22:00  -   19:30בשעות  30.12.09 -ב יתקייםהמפגש הראשון 
 !ברתומח נא להביא כלי כתיבה). אביהמארחת הנדיבה אורה בן 

  

  קבוצת פיסול בבצק מלח

 .0504042968:י במספר'ניתן לפנות לבריג !בביתה פותחת קבוצת פיסול בבצק מלח' בריגי

  

  נת כתיבה יוצרתסד

  . תסריטאות לקראת האביב תיפתח סדנת כתיבה יוצרת עם דגש על

 .ניצה אילנימפגשים ותונחה על ידי  5-6הסדנה תהיה בת 
  

  קבוצת ערבית למתחילים

  .טליהללפנות  מצטרפים ומתעניינים נוספים מוזמנים! יוצאת לדרך ערבית למתחילים קבוצת

  

  קבוצת רוסית למתחילים

   !בנק הזמןחברה חדשה ב, גלינה אלטמןת למתחילים יוצאת לדרך עם המורה קבוצת רוסי



  פינת קהילה

ילדים  ציורי, ת/מחפשת מאיירשירין , כמו כן. "קורס בניסים"לרכוש את הספר /קבלמעוניינת ל שירין מגן בן ציון

 054-5934104: ניתן לפנות ישירות לשירין. דחוףבאופן  )עיצוב גרפי/גרפיקה ממוחשבת -כולל (

  

, מהנדס בנייה מאוד נחמד לשבועיים+ 35מישהו מהבנק שמוכן להשכיר חדר לבחור בן מחפשת  שרי אייזן

 :ניתן לפנות ישירות לשרי .עד סוף ינואר-מגיע לביקור מולדת ממלבורן לירושלים במהלך סוף דצמברה

eisensari@gmail.com 

 

  
  

  

  

  

  

  ?יש לכם רעיון חדש לבנק הזמן

  !כתבו להודעה השבועית

timebank.iccy@gmail.com  

  

  :לתשומת לבכם
  .של קבלה ונתינה דוחות עדכנייםתבקשים למלא חברי בנק הזמן מ

  

  
  !סוף שבוע נעיםשבת שלום ו

  וראשי האשכול של בנק הזמן טליה
  
  גינות העיר –מינהל קהילתי 

  tarbut.org.il-www.mקהילתי המינהל האתר 


