
 עיסקה משתלמת ביותר!-בנק הזמן
 

לקראת ט"ו בשבט היה אירוע חגיגי ומוצלח לילדים ואמהות בשיתוף פעולה עם בנק הזמן, אגף האורבני 
 קהילתי במנהל קהילתי רוממה וקרן ירושלים ירוקה במשרד הרווחה וקהילה! 

 
 

המשוואה פשוטה:"שעה של נתינה = שעה  אם עוד לא שמעתם על בנק הזמן, אז הנה הגיע הזמן להכיר!
 של קבלה" 

בבנק הזמן אנשים "מפקידים" את זמנם ע"י מתן עזרה לאחרים ו"פודים" את זמנם כאשר הם זקוקים 
 לתמורה. 

וחני קיבלה שעה של  וקיבלה עיצוב גרפי מחני. לדוגמא :אסתר מלמדת ספורטהמטבע המוחלף הוא זמן.
 הדרכת צמחים משיינדי ושיינדי למדה ספורט מאסתר...

 

 !נהנו מפעילות יצירה וטבע עשירה ומהנהבאירוע לילדים ואמהות ברוח ט"ו בשבט 
 שתילי פרחים באדניות שהם קשטו ולמדו על טיפול בצמחים והצרכים שלהם. שתלנו 
 בקבוקי פלסטיק/שתייה להדגים את העיקרון של "שימוש  -יצירות מחומרים נגישים לכל אחד יצרנו

חוזר". שאנו יכולים לתת לאיזה חפץ שימוש חדש אחר השימוש הראשון שלו במקום לזרוק וליצר עוד 
 זבל בגלל שמירה על הסביבה כל כך חשובה, וראש השנה לאילנות רק מדגישה את החשיבות הזאת!

 סיפורים על עצים שהסבירו על חשיבותם אלינו כבני אדם גם כי יערות נעימות לנו נותנים לנו  קראנו
 אוויר נקי לנשום וגם כחומר לייצור: ריהוטים רבים, נייר ועוד.

  את הגוף בצורות שונות כדי לחקות חלקי עץ שונים כמו אצטרובלים, עלים ועוד כדי לקשר את זזנו
 !ד, העץעצמינו לייצור הנפלא והמיוח

. 
 :אנחנו כאן איתכם ובשבילכם

באגף האורבני קהילתי במנהל קהילתי רוממה, אנו בונים פרויקטים וערוצים שונים להתערבות ופעילות לתושבי השכונה 

ולאורך כל הזמן חושפים עבורכם עוד הזדמנויות משמעותיות לקחת חלק בעשייה קהילתית ובקידום פרוייקטים בנושאים 

 שונים בשכונה.

שיתוף הפעולה עם בנק הזמן כפרוייקט חברתי קהילתי בעל ערך מוסף הינו דוגמא לעוד פרוייקט נפלא שאנו מקדמים יחד 

 איתכם בשיתוף לשכת הרווחה השכונתית!
 

 !גם אתם רוצים להצטרף לבנק הזמן?בשמחה
לתיאום   02-6503708לתיאום בטל':  10.00-12.00הצטרפות לבנק הזמן מותנית בהרשמה אצל צוות רכזות הבנק בימי שני בין השעות 

 בנק הזמן פועל עפ"י היתר ריבית של בית דין צדק של הרב פנחס וינד שליט"א .052-5972181בזמן אחר בפל': 

 
 

 תודה לכל חברות הבנק וברכות למצטרפות החדשות
הרווח כולו שלכן!. נשמח לשמוע מכן ולתכנן את הפעיליות הבאות, ניתן תמיד ליצור קשר עם האגף האורבני 

 5302722-02או   jgfcommunity@gmail.comהקהילתי: 

 
 

 נשתמע:

mailto:jgfcommunity@gmail.com

