
 

כסף הוא משהו שאנחנו בוחרים להמיר בו את אנרגיית החיים 
שלנו.את הקצאת הזמן שלנו כאן על כדור הארץ, את השעות 

שיש לנו כשאנו הולכים לעבודה אנו   של החיים היקרים
סוחרים באנרגית החיים שלנו תמורת כסף. כספך או חייך )ג'ו 

 ,דומינגז, וויקי רובין(

הקף את עצמך 
דים באנשים שמכב
  .ומוקירים אותך

 . )קלודיה בלאק(

 
רעיון בבסיס הפרויקט הוא ש"זמן שווה זמן". שעה של נתינה בתחום מסוים, מזכה את הנותן בשעה של קבלה ה

 .אחד יכול לתת ולכל אחד מגיע לקבלבתחום אחר, אותו הוא בוחר ממאגר היכולות שנצברו בקהילה. 

פקידים" את זמנם בבנק ע"י מתן בנק הזמן מושתת על הרעיון שאנשים "מ
עזרה לאחרים בתחומים מגוונים ו"פודים" את זמנם כאשר הם צריכים שמשהו 

רוצה . ייעשה למענם. בבנק אין "מתנדבים" אלא "תורמי זמן" ו"מקבלי זמן"
לתת שעתיים של הוראת גיטרה? בתמורה תוכל לקבל ממאגר בנק הזמן 

יך מישהו שישקה לך את העציצים שעתיים בשבוע של טיפול אלטרנטיבי. צר
כשאתה בחופשה בצפון? בתמורה תוכל לעזור לשכן להוציא את הכלב לטיול. 

ניתן לתרום בכל תחום שהוא, מעזרה בלימודים וייעוץ כלכלי ועד לעזרה 

בגינה. כל אדם יכול לבחור במה הוא רוצה לתרום ומה הוא רוצה לקבל, בזמן 
 ובמקום הנוחים לו.

 .כל אחד הוא גם נותן וגם מקבל -זמן של כולם שווהבבנק הזמן ה 
לקרב בין הפרטים בקהילה על ידי עזרה הדדית ולהרחיב את מעגל המענים בקהילה על ידי ניצול ומיצוי  - :עקרונות 

 של היכולות האנושיות בקהילה.
נותנים וחלשים דרך הנתינה ההדדית באה במטרה לבטל את התפיסה הפטרונית של התנדבות בה יש חזקים ה -

 המקבלים.

" משלב בתוכו את כל הגופים הפועלים בקהילה )אנשים פרטיים, ארגונים, בנק הזמן "  מי שותף בבנק הזמן?

עסקים וקבוצות( ומגייס אותם לפעול בשילוב למען מטרות הקהילה. המערך עוסק בייזום פרויקטים למען הקהילה 
                                                              ומשמש כגוף מתאם ומקדם של פעילות קהילתית.ובגיוס מתנדבים והפנייתם לארגונים השונים 

קישור ותיאום בין ארגונים לבין המינהל הקהילתי, בין  :פעילות בנק הזמן מתמקדת בשלושה מישורים בקהילה
תית וברמה העירונית. בנק הזמן יוזם פרויקטים ארגונים לתורמי זמן, ובין ארגונים לארגונים אחרים ברמה השכונ

בנק הזמן  .קהילתיים המפעילים קבוצות עניין בנושאים שונים הפועלים ביחסי גומלין של נתינה וקבלה בתוך הקבוצה
 .מניע ומתאם יחסי גומלין בין תושבים. בקהילה העוזרים ונעזרים בתחומי חיים שונים במסגרת של אחד על אחד

בקהילות ברחבי הארץ אשר תקיים מערכת יחסי גומלין של נתינה  פיןיסחר חלת מערכת של מרכזי יציר החזון :

וקבלה בין אנשים בקהילה ותתרום לשיפור ההדדיות הבין אישית, להעצמה אישית וקהילתית ולתמיכה חברתית 

ד יכול כל אח מערכת בנק הזמן שואפת לבסס מספר עקרונות: .שתשלים את תמיכת המסגרות הקיימות

הקהילה כגוף אינטגרטיבי שלילת התפיסה הפטרנליסטית בה החזק עוזר לחלש.  -לתת ולכל אחד מגיע לקבל
המקיים יחסי גומלין בין חבריו של נתינה וקבלה, אשר דרכו מופקות העצמה אישית לפרט והעצמה לקהילה. יצירת 

ן כתחליף כסף והתורמת לחוסנה של הקהילה. כלכלה קהילתית הבנויה על תפוקות אנושיות המבוססות על זמן הנית
עידוד פעולה עצמאית ואזרחית של פרטים לשיפור איכות החיים בקהילה באמצעות לקיחת אחריות לשינוי המצב 

מאפשר לכל אחד לתרום  -מגדיר מחדש את תפיסת ההתנדבות פיןיסחר חל החברתי והכלכלי בסביבתם.

מאפשר להשתמש בנק הזמן חזק קשרים שוויוניים וחיוניים בקהילה. ולהיתרם ובכך מבטל את עקרון הנזקקות ומ

בזמן כתחליף לכסף ובכך מנצל את היכולות האנושיות בקהילה ומחזק את החוסן החברתי והכלכלי של החברים 

אלה מחזקים את תחושת  -מהווה תחליף לכלכלה הקיימת ומאפשר יחסי גומלין חברתיים פיןיסחר חלבקהילה. 

הילה, מפחיתים את תחושת הניכור ותורמים להעצמה של פרטים המרגישים שביכולתם לתרום לאחר ההדדיות בק
 .בנתינה עצמה ובקבלה המגיעה לאדם עקב נתינתו -וכן להיתרם מכך

בקנדה, פותח בארה"ב והולך ותופס תאוצה  08 -נוצר בתחילת שנות הבנק הזמן רעיון : מודלים בעולם ובארץ

בצפון אמריקה, אירופה, אוסטרליה, יפן ולאחרונה בישראל. ספרו של ד"ר כאהן מהווה  -העולםבארצות שונות ברחבי 

קהילת  הקיימים כיום תחת מגוון שמות כגון:בנק הזמן מודלים שונים של  058 -תשתית עיונית ומעשית לכ

  )מודל שקיים מספר שנים בארץ( ועוד. מחרוזת
השקאת ,רון בובות, הפעלת ילדים, פיסול, נגינה, כתיבה יוצרת, מחולליצנות, תיאט:  רשימת חלקית נתינה וקבלה

תיקונים, סיוד/צביעה, הובלות עם רכב, בישול, גינון, תפירה,  –עציצים, קניות, שמירה על ילדים, קוסמטיקה, עזרה טכנית 
 , חינוך מיוחד שפות, י, קשישים,ניקיון, יוגה, רייקי, רפלקסולוגיה, שיאצו, מדיטציה, צמחי מרפא, אומנויות לחימה, טאי צ'

  
 את הקטע על האולימפיאדה הביא אילן אשל:



 
 

 : תכנון סביבתי
 תכנון נכון של הגינה שיקלו עליכם את חום הקיץ ) לחשוב רחוק ( לדוגמא:

זורם מסביב לבית ומקטינים . לשתול עצים )עדיף ארצישראלים( בינוניים שיעשו צל ולא יצרכו הרבה מים. ע"י כך אתם מצננים את האוויר ש1
שנים לפני  18של גינתכם וביתכם. עצים ארצישראלים מתפתחים לאט, ולשתיל בוגר יכולים לעבור  את צריכת המים והחשמל הכוללת

שתרגישו את התועלת שבו, אבל לפי דעתי אין כמוהם. אם אתם ממהרים, ניתן לבחור בעצים שמתפתחים יותר מהר, אבל להיזהר 
 מפיקוסים ודומיהם!

ומיים, תוך שנתיים תרגישו בהבדל וצריכת החשמל שלכם תפחת משמעותית. ישנם . לשתול מטפס עדין שיכסה את הקירות והגג הדר0
לדוגמא( שיכולים לתת אחלה צל בקיץ אחד ולהעלם בחורף.כדי למתוח חוטים או רשת כדי לעזור  ובטטה שנתיים )דלעת-מטפסים חד

 יש מטפסים כמו הגופנה והקיסוס שמטפסים בלי צורך ברשת. למטפס .

 
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו "בראשית ב)c"ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה קים את האדםויקח ה' אלו"

תן דעתך שלא תקלקל  .הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין כל אילני והחזירו על
 פתיחתו של ספר בראשית, לאחר תיאור הבריאה, עוסקת ביחסים (.קהלת רבה) יךאת עולמי , שאם תקלקל אין מי שיתקן אחר ותחריב

לפתח את האדמה  -אחד "לעבדה"  שבין האדם לבריאה ובאופן מאד ברור מדגישה כי בורא העולם מנחה את האדם הראשון מצד
שני פנים מזהיר הבורא את האדם כי הוא רדיית יתר. באופן שאינו משתמע ל והסביבה בו הונח אך מאידך גיסא "לשמרה" ולא לרדות בו

תוצאה שלילית, "שאם תקלקל אין  - בתוצאת מעשיו, לא בבחינת שכר ועונש כי אם בבחינת פעולה ותוצאה. פעולה שלילית בעצמו יישא
 . הבורא הנחה את ברואיו להתייחס לעולם בדרך של פיתוח בר קיימא מי שיתקן אחריך". בעולם המודרני היינו אומרים כי

. גיסא ושימור משאבי הטבע ומניעת כלייתם מאידך גיסא התייחסות זו לסביבה מאפשרת פיתוח תוך כדי שימוש במשאבי הטבע מחד
"לעבדה  -מפיתוח בר קיימא. לא לחינם, כצו הפוך ל ההשחתה היא תוצאת פעולתו המאוד ברורה של התכחשות או הימנעות -הקלקול 

 (את היוצאים למלחמה על עיר עוינת "לא תשחית את עצה... כי האדם עץ השדה..." )דברים  ריםולשמרה", מזהירה התורה בספר דב
חומר שעדיין ניתן למחזר אותו ו/או לעשות בו  תשחית" האוסרת השחתה של כל כלי או -לחינם הרחיבו חז"ל איסור זה למצוות "בללא 

 זהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים  "תב בדיונו במצווה זו כו המצוות וטעמם , ספר החינוך, העוסק בהבנת   שימוש חוזר.

 . גרגר של חרדל בעולם וייצר עליהם בכל אבדון והשחתה ולא יאבדו אפילו   ."הבריות... ושמחים בטוב...cשלום
. חברה מושחתת סיאמיות בפרשת נח ובפרשת וירא למדנו כי הסביבה הפיסית והסביבה החברתית משולבות האחת בשניה כזוג תאומות 

המבול ופעם בסדום, תישחת הארץ לאחר שהחברה השחיתה מעשיה.  חברתית אינה ראויה לקיום פיסי וכן ההיפך. פעמיים, פעם בדור
גזל. אין השחיתות מביאה להשחתת  -שבשיאה הופכת ל"חמס"  פרשני המקרא מזהים את השחיתות של דור המבול כשחיתות חברתית

 באופן איטי אך בטוח החברה מובילה את עצמה להרס המרקם העדין של החברה ובסופו של דבר ליך שבוהארץ ביום אחד. זהו תה

אין זה מקרה שהפרשה   .את ארצם לאבדון. באופן דומה לדור המבול גם אנשי סדום משחיתים את דרכם החברתית והבורא משחית
שמירת מצוות אלו. פרשת המצוות -וסקת בתוצאת איפרשת "בהר", ע ,המופיעה לאחר "פרשת המצוות החברתיות" של התורה

העבדים בשנת היובל,  במנגנונים המונעים ניצול מוחלט של החלש בחברה על ידי החזק. כך, היא מחייבת את שחרור החברתיות עוסקת
על הונאה מכל סוג אוסרת באופן חמור על נטילת ריבית ואוסרת  ,מונעת ניצול יתר של הקרקע ומחייבת שמיטת כספים בשנת השמיטה

המצוות האלה  שמירת-המופיעה מיד לאחר פרשת "בהר", ולעיתים רבות נקראת יחד איתה, מציינת כי אי "שהוא. פרשת "בחוקותי
לשממה. אין זה עונש במובן הרגיל, זוהי תוצאת ההשחתה  תוביל את העם בסופו של דבר לפיזור בעמים תוך כדי נטישת הארץ והפיכתה

   .ההליכה בדרך שאינה דרך של קיימות ית , זוהי תוצאתהפיסית והחברת
 על העיקרון האופטימי של התשובה או התיקון. למרות ההשחתה יש דרך לחזור לעולם בר לימוד מעמיק של "סיפורי בראשית" מלמד גם

יקים עולם טוב יותר אחרי מההשחתה ו קיימא. בסיפור המבול הבורא יוצר גרעין ביולוגי וחברתי שאינו מושחת על מנת שזה יינצל
היו שותפים לשחיתות החברתית מצווים לארגן גרעין ביולוגי שישרוד את המבול  הקטסטרופה שניחתה על העולם. נוח, אשתו ובניו שלא

 את לוט ובנותיו שבדרך של חסד יקים עולם טוב יותר. מתוך סדום ההפוכה והעשנה זוכר אלוקים את אברהם איש החסד ומשלח ולאחריו
גם את העם הדואב בגלויות עתיד הבורא לזכור "ברית ראשונים אשר  .מביאים להשתלשלות שושלת אנושית חדשה ששיאה בדוד המלך

של דבר, התבוננות מעמיקה אל פרשיותיה הראשונות והמופלאות של התורה מביאות  סיכומו" גויםה מצרים לעיני הוצאתי אותם מארץ
חברתית והן פיסית. למרות  ים של פיתוח בר קיימא לא תוכל לקיים את עצמה וסופה להתכלות הןחברה שאינה דוגלת בערכ להבנה כי

הקטסטרופה, טוב יעשו קברניטי הכלכלה והחברה הישראלית אם  האופטימיזם המועבר אלינו באשר לאפשרויות התיקון גם לאחר
 !     לפני המבול ייבחנו את דרכיה ויתקנו עוד

יש מקום לאקולוגיה "
אנושית מאוזנת ונכונה 
 .במיוחד על גבעה קטנה

שתמיד נראה את חברינו 
לדידנו ונדאג בין ביודעין 

ובין שלא ביודעין שאין 
אנו דורסים ורוצים 

במפלת האחר. הניצחון 
של הפרט הוא ניצחון של 

 .( אילן אשל)."כולנו
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


