בנק הזמן

הבנק היחיד שבו קבלה היא למעשה נתינה

איך זה מסתדר עם החלוקה המוכרת
ל"אלה שיש להם ומסוגלים לתת"
לבין "אלו הנזקקים לקבל"?
ובכן ,הבנק שלנו הוא בדיוק כמו כל בנק למעט
דבר אחד:
במקום לנהל ולהשקיע כסף
אנו עוסקים ב'השקעות' של זמן.
הסבר? בבקשה!
בבנק הזמן את משקיעה שעה )או יותר  -תלוי
כמה יש לך (...במסגרתה תעניקי מכישורייך
למישהי אחרת.
זו יכולה להיות אוזן קשבת ,לימוד משותף ,חוג
בישול או עזרה בניסוח קורות חיים .גם שעת
ייעוץ ,טיפוח או הדרכה בתחום זה או אחר בא
בחשבון.
מישהי נהנתה משירותייך? עכשיו הגיע התור
שלה להשקיע במישהי אחרת שיש לה 'חשבון'
בבנק שלנו.
למה שלא רק אתן?
למה אני צריכה גם לקבל?
אה ,זה פשוט :כאשר את משקיעה באחת
מה'לקוחות' שלנו ,את מרוויחה פעמיים :גם
מאפשרת למישהי נוספת להעניק מעצמה וגם
מסייעת לאותה אחת לקבל את מה שהיא
זקוקה לו ממישהי אחרת ...ועוד משהו:
'הפקדה' של שעות בבנק הזמן זו 'תכנית
חסכון' שנזכה ליהנות מפירותיה אחרי ה120-
שלנו " -הקרן קיימת לעולם הבא!"...
עד כדי כך?
כן! ל'' ,לקוחה' חדשה של הבנק מספרת:
"הצטרפתי לפני חודש לבנק הזמן ,עברתי
פגישת היכרות טלפונית קצרה במסגרתה
בחרתי לתת שעת יעוץ עסקי .בבנק דאגו
לפרסם את השירותים שלי בקטלוג החודשי
שלהם ובתוך כמה ימים פנו אלי מספר נשים
ששמחתי להעניק להן ייעוץ מותאם .במקביל
שמחתי גם לקבל כאשר הבת שלי החלה
להשתתף בחוג אומנות באדיבות 'לקוחה'
אחרת של הבנק ואפילו התפנקתי בעוגה
חלבית ששלחה לי 'לקוחה' נוספת לכבוד שבת
קודש"...
אוקיי! אני רוצה!!! איך אני פותחת חשבון
ומתחילה כבר להפקיד שעות?
גם זה פשוט! אפילו פשוט מאוד! חייגי אלינו
לבנק ותוך זמן קצר תחוברי למערכת טלפונית
חדשנית בה תוכלי לדווח על השעות אותן
הענקת לאחרות והמערכת שלנו תדאג לסנכרן
זאת עם השעות שאחרות העניקו לך .קל,
פשוט ,אך בעיקר  -מספק!
התקשרי אלינו )בשעות הבוקר( לטלפון:
 02-5889927או 02-5803050
עסוקה בבוקר? כתבי לנו בזמנך הפנוי:
timebankbi@gmail.com
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