
  
  

 הודעה שבועית

  'גינות העיר'בנק הזמן 
  ע"תשכסלו ' כג,  2009 דצמברב 10

  

  "לאחר את ההזדמנות לתתלקבל פרושו להעניק "

  

   !וחג שמח לקראת חנוכה הבא עלינו לטובה חברי בנק הזמןשלום ל

  ראיתי עיר עוטפת אור""""
  והיא עולה בשלל צבעי הקשת

  והיא נוגנת בי כנבל העשור

        """".ראיתי עיר עוטפת אור

        

 הצצה בחלונות הבתיםו שקטה ברחובותהליכה . בימי החנוכה ישנו דבר מה קסום בעיר ירושלים

העיר . לחווית חג חמימהחושפת עשרות חנוכיות מאירות ומנצנצות המזמינות את עוברי האורח 

אני . ואנו זוכים להיות מוארים במשך שמונה ימים חשוכים, בשירו של יוסף שריג כמו, אורעוטפת 

. ליו בתוכנומאחלת לכולנו ללכוד חלק מן האור שינצנץ בימים הקרובים בחלונות העיר ולשמור ע

  . כך נוכל להאיר החוצה גם כאשר החג יסתיים

  

כל מי שלא עשה . ה לכל חברי הבנק ששלחו לראשי האשכול ואליי דיווחי שעות חודשייםתוד

  . ו בהקדם את טפסי השעות העדכנייםזאת מתבקש להעביר אלינ

  

בעלי רצון טוב והרבה , ונמרצות נמרציםוחברות חברים ! םצריך אתכבנק הזמן ? לכם זמן יש

נשמח , טלפונים וכדומה, זנת נתוניםגון הם כבפרויקטים שונימוכנים לסייע לבנק הזמן ה, תסבלנו

  ! על כך לשמוע

סיורים , לארגון והפקת אירועיםירתיים ובעלי מוטיבציה יצ ,אנשים בעלי כישורי ארגון –כמו כן 

  . מוזמנים לפנות אליי, השנהשך וטיולים לחברי בנק הזמן במ

  .talia@m-tarbut.org.il: וכתובת המייל, 0546650276: שליהחדש מספר הפלאפון 

   !וחג אורות שמח שבת שלום

  טליה

  

  

  

  

  

  !!נותרו מספר מקומות בסדנת חנוכה לילדים

, אורןתרצה  שתועבר על ידי חגהסדנה חוויתית לילדים להכנת סביבונים מפלסטלינה לכבוד 

  .המעוניינות והמעוניינים יכולים לפנות לטליה. מורה לאמנות ויצירהבעברה 



  י הולדתפינת ימ

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

  :מזל טוב ואיחולים רבים ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  בבנק חברים צעות ובקשות שלה

  .talia@m-tarbut.org.il: מוזמן לפנות לטליה לקבלת הפרטים, כל מי שמעוניין באחד מתחומי הנתינה המוזכרים מטה

 

  :מציעה חברה חדשה בבנק ,דליה ישראלי

 ייעוץ לאמהות צעירות בנושא גידול ילדים �

 ייעוץ גינון �

 הדרכת מחשבים �

 עבריתהוראת  �

   מכל הסוגים שולבי �

  
  :מציע חבר חדש בבנק, שיר ברקן

בעיות בריאותיות וכאבים רבים נגרמים מהדרך בה אנו מבצעים אפילו פעולות  - טיפולים בשיטת אלכסנדר

שעוזרת לציבור  לכסנדר היא שיטהשיטת א. שטיפת כלים ונגינה בגיטרה, כמו ישיבה מול מחשב, יומיומיות

  . לחיים בריאים ומלאי חיוניות, הולך וגדל לפעול עם הגוף באופן נכון

  

  :מציעהחברה חדשה בבנק , יפה כהן

  קריאה בקלפי טארוט �

 שיחה בצרפתית �

  אנגליתשיחה ב �

  

   : מציעה טרכטנברג אילנה

אילנה תגיע אליכם הבייתה ותכוון אתכם לאורח חיים . כולל קומפוסט בסיסי, חזור ביתיימייעוץ ועזרה ב

  . יום- וביוםאקולוגי יותר בהישג יד 

  
  :מציעה רחל רבינוביץ

   .בתוך העיר או הסעות ,)!בלי סבלות(הובלות קטנות בתוך העיר 

  

  
 רותם בור

הדס 
 בלטר

  
   חנה דוד

-עליזה מאיר
 אפשטיין

אילנה 
 מרקוביץ

רות 
-ישראלי
 דובנוב

  
גילה 
 אהרוני

ברכה 
 וינגרוד

רותי 
 מייסון

הדר 
 סמואל

אליהו 
 שוורץ

  
 אגי ויטיך



  :מציע אבנר פאלק

 תמיכה במחשבים �

  .ספרדית ויידיש, איטלקית, גרמנית, צרפתית, אנגלית, תעברי: ותרגומיםשפות  �

  

  :מציע, חבר חדש בבנק, מוטי בן חיים

  כדורסל •

  שיחות על פוליטיקה ואקטואליה •

  )בנים בלבד(עזרה לימודית בהיסטוריה וביולוגיה לבני נוער  •

  משותפים טיולים •

  מכל הסוגים בישול כשר •

  

  :מציעה, חברה חדשה בבנק, איילת הדר בן חיים

  

  . עזרה בשעורי ביתו ילדיםל כות אישיתחונ •

  קודשולימודי ך "עזרה לימודית בתנ •

  רוחניות יהודית •

  משפחה וזוגיותלימוד  •

  כשר – בישול מכל הסוגים •

  לימוד עברית •

  

  :מציע ,חדש בבנקחבר , עמיאל לבל

 עזרה לקשישים •

 חברה וחונכות לאנשים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים •

 קניותעזרה ב •

 עזרה בגינה •

  

  קבוצות בנק הזמן

  ומנחים קבוצות הודעה לרכזי

וח תמונת מצב עדכנית לחברי לשלכך 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
  

  קבוצת פיסול בבצק מלח

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

  

  סדנת כתיבה יוצרת

   .תסריטאות תיבה יוצרת עם דגש עלכ תסדנלקראת האביב תיפתח 

 .ניצה אילניותונחה על ידי  מפגשים 5-6 הסדנה תהיה בת
  

  קבוצת ערבית למתחילים

  .טליהללפנות  רפים ומתעניינים נוספים מוזמניםמצט! יוצאת לדרך ת למתחיליםערבי קבוצת

  

  קבוצת רוסית למתחילים

   !בנק הזמןחדשה ב חברה, גלינה אלטמןוצאת לדרך עם המורה קבוצת רוסית למתחילים י



  

   סריגהקבוצת מעגל 

 ,2100עד  1930, חברי המעגל נפגשים בימי רביעי בערב! הסריגה ישמח לקבל חברים וחברות נוספים מעגל

 .5עוזיאל  רחוב, בבית י'גברי אצל
  

   רוחניות יהודית והתא המשפחתי –נשים קבוצת 

מעוניינת לפתוח קבוצת נשים בנושאים שונים הנוגעים לתא , חברה חדשה בבנק, איילת הדר בן חיים

  . זוגיות טובה ורוחניות יהודית, המשפחתי

 

  קבוצת כדורסל 

  . ישמח למצוא שותפים למשחקי כדורסל משותפים, חבר חדש בבנק, י בן חייםמוט

  

  קבוצת רכיבה על אופניים

דרוש רכז . מעוניין למצוא שותפים לרכיבה על אופניים בירושלים וסביבותיה, חבר חדש בבנק, עמיאל לבל

  .לטליהפנות מוזמנים ל, לקבוצה זו

 

  
  

  

  

  

  

  ?יש לכם רעיון חדש לבנק הזמן

  !כתבו להודעה השבועית

timebank.iccy@gmail.com  

  

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

  

  
  !סוף שבוע נעיםשבת שלום ו

  וראשי האשכול של בנק הזמן טליה
  
  גינות העיר –מינהל קהילתי 

  tarbut.org.il-www.mקהילתי המינהל האתר 


