הודעה שבועית
בנק הזמן 'גינות העיר'
 11בפברואר  ,2010כח' שבט תש"ע
"לקבל פרושו להעניק לאחר את ההזדמנות לתת"
שלום לכולם!
שימו לב ,ההודעה מלאה חידושים והצעות ,קבוצות חדשות ורעיונות יצירתיים! ברוכים הבאים לכל
המצטרפים החדשים לבנק הזמן שלנו .אני מאחלת לכולם חוויה מעשירה ומהנה ,הרבה הכרויות
חדשות ויוזמות קהילתיות חיוביות.

ההרשמה לסדר פסח קהילתי בעיצומה!
את ליל הסדר התש"ע,
בואו לבלות עם חברי קהילת בנק הזמן!
29.3.2010
במינהל הקהילתי-גינות העיר,
מרכז תרבות העמים
ראו פרטים נוספים בקובץ המצורף.
בקשות ,הערות ורעיונות יתקבלו בשמחה באמצעות כתובת המייל.talia@m-tarbut.org.il :
טליה

הצעות ובקשות של חברים בבנק
המעוניינים באחד מהתחומים המוזכרים מטה ,מוזמנים לפנות לראש האשכול שלכם ,או לטליה לקבלת הפרטים.

אורה שמחוביץ ,חברה חדשה בבנק הזמן מבקשת שעורי גיטרה לבן שלה.
כמו כן ,אורה מזמינה את כולם לשעת סיפור לקטנים וגדולים בגינה הקהילתית בחצר מוזיאון
הטבע ,כל יום חמישי בין ) 15:00-17:00מופיע בטבלת הקבוצות( .חברים שמעוניינים להגיע,
מוזמנים במקביל לרישום אצל טליה.
משה שמחוביץ ,חבר חדש בבנק הזמן ,מציע להקים קבוצות משחקי דומינו ושש בש .פרטים
נוספים בהמשך ,המעוניינים מוזמנים לפנות.
ורדית כהן ,חברה חדשה בבנק הזמן מציעה:
 ייעוץ תזונתי ועזרה לירידה במשקל
 הדרכה בבישול בריא וטבעוני
 טיפולים פרטניים בשיטת גרינברג  -אבחון בכפות הרגליים וקישור בין דפוסים לסימפטומים ,הקלה
בכאבים ועבודה על העצמי.
מנחם קליין ,חבר חדש בבנק הזמן ,מציע:
 טיפולים פרטניים בהילינג  -מינימום  10מפגשים.
 מדיטציה ודמיון מודרך
 טיול עם כלבים
 עזרה טכנית במחשבים )רמה בסיסית(
 עבודה משרדית
 עבודה בגינה
ומבקש:
 חדר בו יוכל לתת טיפולים
 הדרכה בתוכנת פוטושופ
 סו ג'וק
פילפה בקל ,חברה חדשה בבנק הזמן מציעה:
 כתיבת מכתבים באנגלית
 אימון כושר אישי
 אלכסנדר
 יעוץ כלכלי
 יעוץ תזונתי

 תספורת
 רפלקסולוגיה
 רייקי
גילי טיימן ,חברה חדשה בבנק הזמן מציעה:
 טיפים בנושא טיולים ,בעיקר לדרום אמריקה
 שיחה באנגלית )אחד לאחד(
 "מי מפחד ממחשבים?" הדרכה במחשב למבוגרים
 רייקי

קבוצות בנק הזמן
השתתפתם בקבוצה והיא לא מופיעה כאן? אנא ,כיתבו לי!
יום ראשון

יום שני

יום שלישי

8:30-9:30

10:30-12:00

טאי צ'י

ציור בצבעי מים

עם גיא סדן
במ.תרבות ,ק2 .
)פתוח!(

עם ענבר רימון
במ.תרבות
)פתוח!(

קבוצת לימוד רוסית
עם גלינה אלטמן )סגור(
 20:00קבוצת האזנה
למוסיקה קלאסית

10:45-12:00

עם אבי ברמן) .פתוח(
הפגישה הבאה ב15.2
 20:00אצל הדס
הנושא :סטרוינסקי.

ציור בצבעי מים
מתוך הגישה
האנתרופוסופית
עם ענבר רימון.
)פתוח(
21:00
ריקוד חופשי עם
ליאורה )הקבוצה
בהפסקה ,מתעניינים
מוזמנים לפנות(.

18:00-19:00

מוסל )פתוח(

מייקלס )סגור(
17:00-18:30

קבוצת שיחה
באנגלית עם בי
הופמן )סגור(

 3שעות של סדנת
אמנות בחיק הטבע
עם בריג'י ,בימי שישי
פעם בחודש

סיפורי רבי נחמן
מברסלב עם יהודית
19:30-22:00
סדנת ירידה במשקל
ובישול בריא עם דנית

"סיפורי סבתא"
קבוצת תאטרון לגיל
השלישי בהנחיית יפה
עמאר )סגור(

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
"נרגעים בטבע"

15:00-17:00

שעת סיפור לקטנים
וגדולים עם אורה
שמחוביץ' בגינה של
מוזיאון הטבע )פתוח!(

19:30-21:00

מעגל סריגה ויצירה
אצל בריג'י )פתוח(
20:30

חלל פתוח :קבוצת
תנועה חופשית עם
אנה ריזל ,במרכז
תרבות עמים )פתוח(

קבוצת שיחה באנגלית )נוספת(
פליפה בקל ,חברה חדשה בבנק הזמן מעוניינת לפתוח קבוצת שיחה נוספת באנגלית ! הביקוש
לאחרונה היה רב ,לכן מהרו להרשם ולקבל פרטים על פתיחת הקבוצה!
פליפה גם תשמח לארגן שירה בציבור באנגלית ,אם הנכם מעוניינים לפזם ולזמר בשפה האנגלית,
זה המקום בשבילכם!

סדנת "ארוחה לשבת" עם דפנה ברוכין
סדנה לקבוצה של  4-5משתתפים לרכישת מיומנויות בסיסיות במטבח .אם מישהו/י יודע להכין
חביתה וסלט ,ורוצה להתחיל להסתמך על עצמו בבישול אוכל ביתי ,חם ומזין -זאת ההזדמנות!
בסדנה נוכל ללמוד להכין "ארוחה לשבת" -פשטידות ,עוף בתנור ומרק .והכל -פשוט ובסיסי ,עם
השקעה מועטה שלא דורשת כישורים של טבח-על ,אבל עם תוצאות מרשימות .הסדנה תגדיר

עקרונות כלליים להצלחה במטבח ,ורכישת ביטחון ו"טאצ'" ובזירת הבישול הביתי .בתום הסדנה יקבל
כל משתתף קובץ מתכונים הכולל את המתכונים ש"עבדנו" עליהם ,עם הצעות לגיוון.

"סדנת התיידדות עם שמרים" עם דפנה ברוכין
כולנו מכירים את המיתוס ,לפיו צריך לעבור הכשרה מיוחדת על מנת להוציא תחת ידינו עוגת שמרים
מוצלחת .אני מציעה סדנה שמראה שלא צריך לפחד משמרים ,ושאין סוד גדול מאחוריי עוגות שמרים
פשוטות ,מוצלחות וטעימות .בסדנה נרכוש כלים בסיסיים להתמודדות עם בצק שמרים ,ונאפה
מאפים מתוקים ומלוחים.

קבוצת מדיטציה
מדיטציה עם מנחם קליין ,חבר חדש בבנק הזמן .דרוש מקום לקיום הסדנא.

קבוצת טיולי בוקר לגיל השלישי
ג'ני כהן-קלס מעוניינת לאסוף כמה מתעניינות לטיולי בוקר נמרצים עם אמה ,דוברת אנגלית .מחפשת
שותפים נחמדים וצעירים ברוחם.

עברו של העתיד – שיחות על תהליך היצירה האנושית
כמה מלים מגרשון אדלשטיין ,המנחה והחוקר:
"אני ארכאולוג מקצועי שנים רבות ,חפרתי בהרבה אתרים .נקשרתי לאחד מהם :עין יעל ,כתוצאה
מזה יזמתי הקמת מוזיאון פעיל עין יעל .בזמן החפירות נפתחתי להבנות שונות מהמקובל .את
ההבנה הזאת אני מבקש לחלוק עם כל הרוצה להשתתף בהרפתקת החיפוש שלי .הבנתי שאני
מחולק בתוכי לרבים :יש בי דחף ליצירה ודחף להרס .שני הדחפים מקבלים ביטוי בכל מעשי חיי.
כמוני כל בני האנוש מכל התרבויות ומכל הזמנים.
בחפירות נתגלו לפניי הביטויים החומריים של שני הדחפים המנוגדים :יצירות אמנות ,ארכיטקטורה
טכנולוגיה ספרות ודת המרוממים את הרוח ומולם פיתוח נשק השמדה המכוון להרוס אותם חמדות
היצירה ולהשמיד את יוצריה .שנים חיפשתי להבין את הסתירה המחרידה הזאת בה אנו נמצאים כפי
שהיו אבות אבותינו
את הרעיונות אני מפרסם בבלוג שלי "עברו של העתיד" ובהרצאות ושיחות בנושא".
בתוכנית חמש פגישות
 .1שיחה על האדם שאינו משלים עם מצבו וממציא כלים -מכשירים ומכונות
 .2שיחה על אומנות ויצירה – חוק סדר וסגנון
 .3שיחה על תרבות וחברה – הדומה והשונה בין חברות אדם
 .4שיחה על האדם היוצר ותוצרתו – ההתנסות ככלי להבנה עצמית
 .5שיחת סיכום – מה ההבדל בין ידע לידיעה
קרא/י עוד בבלוג של גרשון "עברו של העתיד
/http://archaeological-insight.blogspot.com

קבוצת מפגשי משחק לילדים ואמהות
שירין מגן בן ציון מעוניינת לקיים מפגשי משחק לאמהות וילדים )עד גיל  ,(4-5פעם בשבוע בשעות
הבוקר .המעוניינות מוזמנות לפנות לטליה במייל .מיקום וזמן מדוייקים ייקבעו יחד עם המשתתפות.

קבוצת כתיבה יוצרת
בינתיים הקבוצה סגורה ותתחיל בקרוב בביתה של ניצה אילני ,שתיצור קשר עם הנרשמים.

קבוצות בהקמה – מתעניינים מוזמנים לפנות במייל

קבוצת מדיטציה עם מנחם קליין.
קבוצת שיחה באנגלית עם פליפה בקל.
קבוצת משחקי דומינו ושש בש עם משה שמחוביץ'.
קבוצת מפגשי משחק לאמהות וילדים לילדים עד גיל  5עם שירין מגן בן-ציון.
קבוצת דיון על פרשת השבוע עם אפריים הרמן בקטמון )שעה תיקבע יחד עם המשתתפים(.
קבוצת טיולי בוקר לגיל השלישי עם ג'ני כהן-קלס.
סדנת גרפולוגיה עם דוד בירון )ימי שני ב ,1930הזמן גמיש(.
סדנאות בישול ביתי ואפייה עם דפנה ברוכין.
קבוצה ללימוד ערבית  -המתעניינים מוזמנים לפנות לליאור כוכב לב .lior_kl@nana10.co.il -
"עברו של העתיד" סדרת הרצאות עם גרשון אדלשטיין.
רוחניות יהודית והתא המשפחתי קבוצת נשים עם איילת הדר בן חיים.
סדנת דרמה רב גילאית לבני נוער ו +20 -עם רחלי ארנטל.

פינת ימי הולדת
מזל טוב לכל ילידי  5.2-11.2ואיחולים רבים!
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פינת קהילה
"אגד" רוצים לשמוע ולהשמיע
כנס שיתוף התושבים בנושא תחבורה ציבורית בדרום העיר עם נציגי אגד:ראשון 14.2 ,בשעה 20:00
במרכז תרבות העמים ,ראו פרסום מצורף.

יום שלישי 16 ,בפברואר בשעה  ,19:00בבית הקפה "תמול שלשום"
המשוררת וחברת בנק הזמן "גינות העיר" ,יהודית מוסל-אליעזרוב בספר שיריה החדש בז מתעדת
חיים בצל שבר .הגעגועים לחיים מול כליונם ,הינם שני קטבים סביבם נע הקובץ" .הבז" ,ציפור
דורסת ,הינה סמל לתהליכי כליון,זיקנה ,אסונות טבע ומצוד אדם בידי אדם ,כשהצדים והניצודים
מחליפים זהויות בדמויות בעלי חיים .משתתפים המשוררים והסופרים :חנה בת שחר ,גלעד מאירי,
מרים נייגר פליישמן ,צבי עצמון ,עזה צבי ,בני שבילי ,יהודית מוסל-אליעזרוב.

יש לכם רעיון חדש לבנק הזמן?
כתבו לנו!
talia@m-tarbut.org.il

לתשומת לבכם:
חברי בנק הזמן מתבקשים למלא דוחות עדכניים של קבלה ונתינה.

שבת שלום וסוף שבוע נעים!
טליה וראשי האשכול של בנק הזמן
מינהל קהילתי – גינות העיר
אתר המינהל הקהילתי www.m-tarbut.org.il

