
  
  

 הודעה שבועית

  'גינות העיר'בנק הזמן 
  ע"תשכסלו ' ל,  2009 דצמברב 17

  

  "לאחר את ההזדמנות לתתלקבל פרושו להעניק "
  

  !ם לחברי בנק הזמן היקרים וחג חנוכה שמחשלו

  :חג הלביבותכבוד ללכם מתכון חביב הרי 

  הבטטה של אורנה ואלביבות ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. סליחה לכל מי שניסה ולא הצליח. שפורסם בהודעה הקודמת הפלאפון שלי חלה טעות במספר

  .talia@m-tarbut.org.il: וכתובת המייל, 0546650176 :המעודכןמספר הפלאפון 

   !וחג אורות שמח שבת שלום

  טליה

  

  

  

  

  

  

  

  ! םצריך אתכבנק הזמן ? לכם זמן יש

ם כגון בפרויקטים שונימוכנים לסייע לבנק הזמן ה, בעלי רצון טוב והרבה סבלנות, ונמרצות נמרציםוחברות חברים 

  .לטליהמוזמנים לפנות , ן והפקת אירועיםארגואו טלפונים , הזנת נתונים

  

    אופן ההכנה

  

 40 - מאדים אותן בסיר מכוסה עם מעט מאוד מים כ. טטות וחותכים לרבעיםקולפים את הב •

כדי שיתקררו , מניחים את הבטטות במסננת במשך שעתיים לפחות. דקות עד שהן רכות מאוד

  . ויגירו מקסימום נוזלים

, ואם הבטטות לא ממש מתוקות, המלח, מוסיפים את הסויה, מחהמועכים את הבטטות עם מ •

  .מערבבים רק עד שהתערובת אחידה, מערבבים היטב ומוסיפים את הקמח, גם את הסוכר

בעזרת כף נוטלים . נמוכה- מחממים שמן או חמאה במחבת טפלון על להבה בינונית •

אפשר בהחלט , חה לעבודההתערובת מאוד דביקה ולא ממש נו. מהתערובת ומורידים למחבת

הלביבות לא צריכות לצאת . משטחים מעט את הלביבות על המחבת. לעבוד עם ידיים רטובות

 .עד שהן משחימות, דקות 10 - מטגנים כ. ממש עגולות

 מגישים עם רוטב שמנת ועירית •

  ).הלביבות יותר טעימות כשנותנים להן להתקרר במקרר ומחממים בתנור חם( •

 

    חומרים

  )לפני הקילוף(ג בטטות "ק 1 1/4

  כף רוטב סויה  1

  כפית מלח  1/2

  )לא חובה(כפית סוכר  1

  כוס קמח  1

  פלפל שחור 

  שמן או חמאה לטיגון



  פינת ימי הולדת

  !ום הולדת השבועברוכים הבאים לפינה החדשה בה יצויינו בשמחה כל החוגגים י

  :מזל טוב ואיחולים רבים ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  בבנק חברים צעות ובקשות שלה

  .tarbut.org.il-talia@m: לפנות לטליה לקבלת הפרטים מוזמנים, מטה תחומי הנתינה המוזכריםבאחד מ המעוניינים
 

 :מציעחבר חדש בבנק , מורי אפשטיין

  שעורי גיטרה �

  פסנתר למתחילים �

  נגנים מתקדמיםז ל'גלימוד  �

 שיפור אנגלית �

  ).ראו תחת קבוצות(קבוצת קרליבך למתחילים  �

  

  :מציעה חברה חדשה בבנק ,דליה ישראלי

 א גידול ילדיםייעוץ לאמהות צעירות בנוש �

 ייעוץ גינון �

 הדרכת מחשבים �

 עבריתהוראת  �

   מכל הסוגים בישול �

  
  :מציע חבר חדש בבנק, שיר ברקן

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

שעוזרת לציבור סנדר היא שיטה לכשיטת 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 �

 

דוד 
  פרנקברג

 

  
ליאורה 

 לסט

  
עדית 

רחל  אנה'ג
 נוביאר

  
 אלי שיבי

יונתן 
 למפרט

  
 בי הופמן



  :מציע ירון וולף

  )עד כתה ח(בכל מקצועות הלימוד  שיעורים פרטיים �

 בתנך ומקצועות תורניים נוספים הכנה לבגרויות �

  

  

  קבוצות בנק הזמן

  ומנחים הודעה לרכזי קבוצות

וח תמונת מצב עדכנית לחברי לשלכך נוכל . השונותעל הקבוצות  קשר כדי לעדכןאיתי תיצרו  מאוד אםאשמח 

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

  Carlebach 101 –קבוצת קרליבך למתחילים 

בקבוצה ילמדו המשתתפים ניגונים ושירים  !צת קרליבך למתחיליםפותח קבו, חבר חדש בבנק, מורי אפשטיין
  . מוזמנים לפנות לטליה. המעוניינים לנגן משתתפיםוכן כלי נגינה של  י גיטרהשל שלמה קרליבך בליוו

  

  האזנה למוסיקה קלאסיתקבוצת 

  . למפגש בנושא ואגנר 20:00בשעה  20.12.09 -ה, אשוןהקבוצה תיפגש ביום ר
  . בקעה, 2רחוב בן יפונה , אצל מלי: מיקום המפגש

  

  קבוצת ירידה במשקל באמצעות שינוי חשיבה

  " ?יעזורמה זה כבר " "..כבר עשיתי דברים דומים" ..לא עכשיו": יש הרבה סיבות להגיד לא

  !  הרצון לעשות את השינוי !:כןורק סיבה אחת להגיד 

  .  הפחתת משקל דרך שינוי חשיבהלקבוצה תיפתח  30.12-ב

ם עקרונות והתנסות עתהליכים של שינוי דפוסי חשיבה המשלבים , מדובר בעשרה מפגשים בני שעתיים וחצי

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

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

  .מלמדת ומנחה סדנאות בישול ותזונה נכונה

  .  22:00  -   19:30בשעות  30.12.09 -ב יתקייםהמפגש הראשון 

משתתפים ומשתתפות המעוניינות להצטרף ! ח הקבוצהקבוצת הירידה במשקל מחפשת מקום לאירו

  . טליהמוזמנים לפנות ל, ולארח

  

  קבוצת פיסול בבצק מלח

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

  

  סדנת כתיבה יוצרת

  . 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

  

  ת למתחיליםקבוצת רוסי

   !בנק הזמןחברה חדשה ב, גלינה אלטמןקבוצת רוסית למתחילים יוצאת לדרך עם המורה 

  

 

  פינת קהילה

  054-5934104  :ניתן לפנות ישירות לשירין. "קורס בניסים"לרכוש את הספר /קבלמעוניינת ל שירין מגן בן ציון

  



 :באוסף של בעלי צלמניית פריזמה 19- ראים צילומים של ירושלים מן המאה ההשבוע הופיע מאמר מעניין שבו נ

3816789,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

  
  

  

  

  

  

  ?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 


