
  
  

 הודעה שבועית
  'גינות העיר'בנק הזמן 

  ע"תש טבת א"כ,  2010 ינוארב 7
  

  "לאחר את ההזדמנות לתתלקבל פרושו להעניק "
  

  

  , שלום חברים יקרים

רעיונות ובקשות , משמח ומרגש אותי כל שבוע מחדש לקבל כל כך הרבה תגובות

משתדלת מיילים והודעות ו, אני מוצפת בטלפונים. בעקבות ההודעה השבועית

  ...אנא היו סובלניים, שיך ולשמוע מכן ומכםאשמח להמ. להגיע לכולן לאט לאט

 25.1- ו בשבט שתתקיים ב"באופן אישי לחגיגת ט ואתכם אתכןאני רוצה להזמין 

שית אשמח לפגוש אני אי. והפרטים אודותיה מצורפים מטהבמרכז תרבות העמים 

  . באווירה חגיגית של התחדשות וצמיחה, כל אחד ואחת מכם

  : להודעה זו מספר צרופות

  . ההודעה השבועית בגרסה האסתטית. א

  .נא לאשר הגעה במזכירות! ובנות זוג מוזמניםבני  –ו בשבט "הזמנה לסדר ט. ב

  . וב חזון לתכנית האב של שכונות גינות העירעיצכנס הודעה על . ג

  :יילהערות ורעיונות יתקבלו בשמחה באמצעות כתובת המ, בקשות

talia@m-tarbut.org.il.  

  !ושנה טובה שבת שלום

  טליה

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בבנק חברים צעות ובקשות שלה

  .טליה לקבלת הפרטיםאו ל, ראש האשכול שלכםלפנות ל מוזמנים, המוזכרים מטה חומיםהתבאחד מ המעוניינים
 

  !מורים ליוגה –דרושים לבנק הזמן 

  .נשמח לשמוע, או שאתם מכירים מורים ליוגה שיהיו מעוניינים להצטרף לבנק, אם הנכם מורים ליוגה

  

  :ציעהמ ,חברה חדשה בבנק, דפנה ברוכין

  סדנה לבישול ואפייה ביתית �

  צעידה משותפת �

  תרגומים מאנגלית לעברית ולהפך �

  לימוד עברית �

  

 רב גילאיתסדנת דרמה מעוניינת לפתוח  ,ובוגרת סדנאות משחק ותאטרוןבבנק  חברה חדשה, חלי ארנטלר

  :מציעהרחלי , כמו כן. המעוניינים מוזמנים לפנות. +20 -ולבני נוער 

  שמרטפות �

  עזרה לימודית �

  וורד–מחשבים  �

  טיול עם כלבים �

  קורות חייםעזרה בכתיבת  �

  משותפת צעידה �

 )ולחןדרוש ש( פינג פונגמשחקי  �

  

  . כולל ארוחה חגיגית, סדנת בישול טורקי בביתה שבמושב אבן ספיר מציעה ,חברה חדשה בבנק, חנה אוחיון

  "לתת ולטעת"

  ו בשבט מוסיקלי לפעילים קהילתיים"סדר ט
  מינהל קהילתי גינות העיר

  
  

ו בשבט לציון "לחגיגת סדר ט, חברות וחברי בנק הזמן, ן/אנו שמחים להזמינכם
  .לה והפיכתה למקום של צמיחה ולבלובן לעשייה הפורה בקהי/תרומתכם

  

כיבוד ברוח החג והכרות עם קהילת , בליווי שירי ארץ ישראל חגיגי ו בשבט"סדר טנערוך יחד 
  .ומתנדבי פרוייקט המרתניפעילי הגינות הקהילתיות  ,חברי בנק הזמן: העושים במלאכה

  

  25.1.2009, יום שני
   במרכז תרבות העמים

  התכנסות -  20:15-20:30
  ו בשבט מוסיקלי"סדר ט - 20:30-22:00

  

  הכניסה חופשית
  0שלוחה  02-5664144: במזכירות המינהל הקהילתי) שם וטלפון(נא לאשר הגעה מראש  

  

 ,עולם מלא חרובים מצאתי, אני"
  ". כך שותל אני לבניי, כפי ששתלו לי אבותיי

  )'ג א"בבלי תענית כ( 

  



  

ירוק לאלו המעוניינים להפוך את ביתם -מציעה ייעוץ אקולוגי ,חברת בנק כימאית ואקולוגית, אוליברה מירקוביץ

  . ולוגיהלמרחב ידידותי לסביבה או מחפשים תשובות לשאלות בתחום האק

-יעילה ורבת, פשוטה שיטהב מדובר .טייישל ביירון ק "העבודה"להיות מאפשרת בשיטת  מציעה נורית הורן

  .כאב או מתח, עוצמה לשחרור ממחשבות שליליות ולהתמודדות עם מחשבות שגורמות לנו סבל

  

  קבוצות בנק הזמן

  !כיתבו לי, אנא? ופיעה כאןהשתתפתם בקבוצה והיא לא מ
  שישייום   יום חמישי  יום רביעי  יום שלישי  יום שני  יום ראשון

  

 "סיפורי סבתא"
תאטרון לגיל קבוצת 

השלישי בהנחיית יפה 
  )סגור(עמאר 

  

17:00-16:00   
סיפורי רבי נחמן 

יהודית עם  מברסלב

  )פתוח(מוסל 

  

  "נרגעים בטבע"

סדנת שעות של  3
 אמנות בחיק הטבע

ימי שישי ב, י'עם בריג
  בחודש פעם

 קבוצת לימוד רוסית
גלינה אלטמן  עם

  )פתוח(
    

19:30-22:00   

סדנת ירידה במשקל 
דנית  עם ובישול בריא

  )סגור( מייקלס

  

  

ת האזנה קבוצ 20:00
 למוסיקה קלאסית

) פתוח. (אבי ברמןעם 
אצל מלי המפגש הבא 

בנושא  10.1.10- ב
  .סטרווינסקי

21:00   
 עם ריקוד חופשי

הקבוצה (ליאורה 
מתעניינים , בהפסקה

חדשים מוזמנים 
  ).לפנות

17:00-18:30   
קבוצת שיחה 

בי עם  באנגלית

  )ורסג(הופמן 

19:30-21:00   
 ויצירה מעגל סריגה

  )פתוח( י'אצל בריג
  

  

        

20:30  
קבוצת : חלל פתוח

עם  תנועה חופשית

במרכז , אנה ריזל
  )פתוח( תרבות עמים

  

  

  "נרגעים בטבע"קבוצת 

  .משך הסדנה כשלוש שעות ,פעמיים בחודשאו  ימי שישי פעםב, סדנת אמנות בחיק הטבע

כל אחד ותחומו יוצרים זה . ל מה שבאנגינה וכ, פיסול, ציור, סריגה, מסלולי הליכה קלים בשילוב סדנת אמנות

  !מקרב חברי הבנק', יון מודרך וכודמ, מדיטציה, נשמח לארח מרצים להרפייה .ללא הנחייהלצד זה 

  .וכמובן ציוד לו אתם זקוקים ליצירה, שתייה וכיבוד, פירות, מומלץ להצטייד בכריכים

  

  . )יר הודעותנא לא להשא(, 050-4042968 – י'ניתן להרשם אצל בריג

   .נפגש בכניסה להר הרצל. 15.1, הסדנה הראשונה תתקיים ביום שישי הבא

  

 !היכונו לטו בשבט –קבוצת סיורים 

שבשטחו מערות קבורה יפות מימי בית שני בהן נקברו גם  בגן הבוטני האוניברסיטאייבקר  האחרוןסיורינו 

שניהלה את הגן הבוטני מספר שנים ומהיכרות  מימי רוןאת הסיור תנחה . יהודה לייב פינסקר ומנחם אוסישקין

  !!לא לפספס את הסיור - מומלץ בחוםמקצועית עימה 

  

ח "ש 10 -הוא יעלה כ - שתתפיםמ 20אם ירשמו . ח"ש 200כ "הסיור כרוך בתשלום על ההדרכה ויעלה בסה

  .)הוא יעלה קצת פחות -הוא יעלה קצת יותר ואם ירשמו יותר -אם ירשמו פחות(, לכל אחד

  

  .5257567-052: וןאו בטלפ  havakien@gmail.comחובה להירשם לסיור במייל לחוה 

  

בכניסה לקפה   בבוקר 8:45נפגש בשעה . בינואר 22, בשבט' ז, הסיור יתקיים ביום שישי -שריינו את התאריך

  .שעות 3-כ: משך הסיור. העברית בהר הצופים' ארומה הסמוך לאונ



  מתעניינים מוזמנים לפנות במייל –קבוצות בהקמה 

   .עם דפנה ברוכיןסדנת בישול ביתי ואפייה 

  .עם ענבר רימון יתאנתרופוסופ ציור בצבעי מים בגישה

  .גשים הכוללים גם צפייה בסרטים וניתוח ספרותימפ 6-כ: עם ניצה אילני סדנת כתיבה יוצרת

  .)הזמן גמיש, 1930ימי שני ב( עם דוד בירון גרפולוגיה סדנת

  .)ליאור כוכב לב מרכזת(תפתח בקרוב  קבוצה ללימוד ערבית

  .עם מורי אפשטיין קבוצת קרליבך למתחילים

  .סדרת הרצאות עם גרשון אדלשטיין" עברו של העתיד"

  .ם איילת הדר בן חייםקבוצת נשים ערוחניות יהודית והתא המשפחתי 

  

  

  פינת ימי הולדת

  . התנצלות כנה לכל ילידי סוף דצמבר שנשמטו מן ההודעה הקודמת
  !מזל טוב לכולם ואיחולים רבים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         עדי טובי  זאב הירש     איבי בנעים            דניאל אלחסיד

    לדשליי מקדונ          רחל חפץ   אוליברה מרקוביץ-רות  

    תמר סדן       יעל שבתאי     ריטה גלעד     מאיה בילר  

  רפאל כהן    חיים פיינשטיין   דני וואש     אור-שרה בר  

          

 



  פינת קהילה
 

  כנס תושבים לעיצוב חזון

הנכם מוזמנים לכנס עיצוב חזון : טלביה וקטמון הישנה, המושבה היוונית, תושבי השכונות המושבה הגרמנית

  .בקובץמידע נוסף מצורף . במרכז תרבות העמים 22.1, יום שישי! לתכנית האב לשכונות

  
  נזקקתלמשפחה דרושה עזרה 

, מיטת תינוק: זקוקים לכל המוצרים לתינוקוהאישה עומדת ללדת בקרוב , ת סדירהבעל חייל בשירו, זוג צעיר

. הם זקוקים לעזרה בריהוט ואביזרים לבית, כמו כן .'שמיכות וכו, מגיל אפס) לתינוקת(בגדים , טיטולים, עגלה

  .'תנור וכד, החל ממיטות ומזרנים וכלה בכיריים: להם כלוםאין 

  .shlomalt@gmail.com .ויבואו לאסוף את הדברים מביתכם, אנא פנו לשלומית אלטשולר, כל מי שיכול לעזור

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?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 


