מזכירות-

מידע
לתושב -תוכן

ועד מקומי
אגודה שיתופית
חלוקת עבודה

בעלי תפקידים-
מזכיר
רכזת קהילה
רכזת תרבות
מנהלת חשבונות
חצרן ואיש אחזקה
רכז נוער
רבש"ץ
צח"י
משרד

מוסדות ציבור-
מקווה
ספריה
דואר
מועדון
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חינוך-
מוסדות חינוך
חינוך בלתי פורמלי

ועדות
תקשורת
זמני תפילות
שיעורי תורה-
שיעורי תורה לגברים
שיעורי תורה לילדים ונוער
שיעורי תורה לנשים

גמ"חים

הישוב מנוהל בהתנדבות ע"י 2

תפקידי הועדים:

וועדים הנבחרים ע"י תושבי הישוב:

קביעתמדיניותהישובתוךהתחשבות

 .1ועד מקומי בן  7חברים אשר

בצרכי הקהילה.

נבחר פעם ב 5-שנים ,בעת הבחירות

קבלתהחלטותבתחומיםמוניציפליים

לראשות המועצה.

וחברתיים ופיתוח הישוב.

הועד

)כעין

למדיניות הוועד והחלטותיו משמעות

מפלגות( ,ופועל עפ"י "צו מועצה

כלכלית הבאה לידי ביטוי בניהול

אזורית".

תקציב הישוב,

 .2הנהלת אגודה שיתופית בת 5

ובקביעת גובה המיסים הנגבים

חברים ,נבחרת פעם בשנתיים.

מהתושבים.

חבריה נבחרים אישית ע"י חברי

בעלי התפקידים מועסקים ע"י חברי

להלן חלוקת תחומי האחריות בין

האגודה השיתופית.

הועדים וכפופים להם.

הועד המקומי להנהלת האגודה

הם אחראים על ביצוע החלטות

השיתופית:

פועלת

מורכב

עפ"י

השיתופיות.

מרשימות

מזכירות
הישוב

פקודת

האגודות

הוועדים תוך עמידה בקשר עם חברי
הועד ומחלקות המועצה.
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ועד
מקומי
התחומים
המקומי:

שבאחריות

של התושבים והבאתם לביצוע.

מחלקותיה.

• טיפול בכל נושא המים בישוב.

• קשר עם נציג הישוב במליאה.

• העסקת העובדים ,פיקוח על

הועד

• השירותים המוניציפליים ביישוב,
הניתנים ע"י המועצה ו /או ע"י הישוב.
• ביקורת על ביצוע השירותים
ואיכותם) .בטיחות ,תברואה ,רישוי,
גינון ,חשמל ציבורי ,דואר ,אזורים

עבודתם,

יצוג

העובדים

מול

התושבים.
• חינוך פורמלי :ביה"ס ,גנים ,מעונות.
• חינוך בלתי פורמלי :תנועת הנוער-
עזרא ,ת"ת ,חוגים ,תרבות ,קיטנות,

חברי הועד היום הם:

ספריה.

יו"ר -ברוריה פרנסיס,

• ביטחון -כתת כוננות ,רבש"ץ ,צח"י,
מרכיבי ביטחון.

ציבוריים(
• ניהול מערך הרכש הקשור באספקת
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• איתור צרכים חברתיים ותרבותיים

• קשר עם המועצה האזורית על כל

השירותים שבאחריות הועד המקומי.

אופיר עוז ,שמעון ברון ,סטיבן שטראוס,
אמנון אשוש ,נחמיה צוקרמן,

• ניהול כספי כללי של תקציב הוועד.
)הכנסות ,הוצאות וקופה קטנה(

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .מזכירות הישוב.

רענן אלכסנדר.

האגודה השיתופית מהווה חברה

תחומים שבאחריות חברי הנהלת
האגודה השיתופית:

הנהלת האגודה השיתופית פועלת

 .1מבני מגורים ותעשיה) .השכרה,

האגודה
אחזקה ותפעול(
.2שותפות באיתור צרכים קהילתיים
ויזמויות קהילתיות לפיתוח הישוב יחד השיתופית

מטרות האגודה ,סמכויותיה ,ההוראות

עם הועד המקומי והשתתפות כספית

כלכלית של החברים בה.

עפ"י תקנון האגו"ש שמהווה הסכם בין
חברי האגו"ש וכפוף להחלטות אסיפת
חברים.

המנהליות,

הסדרים

והמועמדים

כיום החברים בועד הנהלת האגודה הם:

וניהולית במתן מענה ליוזמות אלו.

יו"ר -ברוריה פרנסיס,

נקבעו בתקנון.

 .3קליטת משפחות לישוב וליווי

לחברות באגודה מתקבלים עפ"י

משפחות חדשות.

החלטת חברי ההנהלה לאחר הגשת

 .4העסקת עובדי האגודה ופיקוח על

בקשה.

עבודתם.

בתוך הועדים ישנה חלוקת תחומי

 .5ניהול כספי כולל של תקציב

אחריות ,כאשר יש נציג מהועד

האגודה) .הכנסות והוצאות(

שאחראי לכל תחום ובנוסף ישנם

שמעון ברון ,נח קורמן ,אמנון אשוש
ונחמיה צוקרמן.

תושבים מהיישוב הנותנים ייעוץ
מקצועי והכוונה בתחומים השונים.

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .מזכירות הישוב.
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חלוקת העבודה בתוך הועדים
תחום:

נציג הועד:
אמנון אשוש

נציג פניות הציבור
ועדת שפ""ה-
שיפור פני הישוב.
ביטחון
בתי כנסת /דת

ברוריה פרנסיס ,סטיבן שטראוס

שולמית קלאזן ,גיטה וינברגר ,אריאלה גץ ,איה בר שקד

רענן אלכסנדר
נחמיה צוקרמן ,אופיר עוז.

קרוונים/אשקוביות-
אכלוס,קליטה.

ברוריה פרנסיס ,נחמיה צוקרמן,
אמנון אשוש ,נח קורמן.

חינוך-
ביה"ס ,גנים ,מעון.

שמעון ברון ,נחמיה צוקרמן,
ברוריה פרנסיס ,נח קורמן.

נוער -עזרא

שמעון ברון ,ברוריה פרנסיס ,נח קורמן.

רפי פרנסיס ,הרב ישראל מהלו.
הגבאים.
קליטת חוץ -הרב יואב אוקנין ,רננה אוקנין ,אלי ניימן,
רחל פלהיימר ,מרים אורנבך ,רבקה צור ,מוטי ויזנר.
קליטת פנים -עדות רינדנאו ,נירה רובכה,
דליה בזק ,רות נעמי אברהמי.
חינוך -חני חזן ,לילי הורביץ.
גנים -נתי מנדלסון ,אלירז קורמן,
יערית חדד ,עליזה פרסבורגר.
נוער-משה רובכה,עטרה דוידוביץ ,מלכה סימן טוב,
אורן גמליאל ,יעל לנדווירט ,חיים וייס ,נורית פרנקל.
עזרא -ענת זיסמן ,נעמה ניימן ,שרה סמואל.

בניה ופיתוח מבני ציבור
קהילה
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חברי הועדה -תושבים מהיישוב:

מלווה :מתי מלמד ,פרויקטור
אופיר עוז ,סטיבן שטראוס ,נחמיה צוקרמן,
רענן אלכסנדר ,שמעון ברון ,נח קורמן
ברוריה פרנסיס

תקשורת /מדיה

נחמיה צוקרמן ,רענן אלכסנדר.

ועדת תרומות.
יעוץ משפטי.
פיתוח תיירות

נח קורמן.
נח קורמן.
רענן אלכסנדר

אריה סימן טוב ,יוסי דותן ,דניאל חלימי ,מוטי ויזנר.
חנן מוריסון -אתר.
מרדכי וייס -פורום יישובי.
זמרת צוקרמן -דף מידע.
משה אייל ,בת שבע שטרן.
מרדכי וייס

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .מזכירות הישוב.

מטרה-

תחומי אחריות:

מזכיר הישוב מועסק ע"י הועד

 .1אחריות לביצוע החלטות,יזום

המקומי והנהלת האגודה),להלן-

וקידום

ע"י

"מזכירות"( ומנהל את כל ענייני

המזכירות.

הישוב מטעמם .תפקידו הוא חוליה

 .2מתן שירותים ומענה לתושב.

חשובה בחיי ישוב קהילתי.

 .3חוליה מקשרת בין התושב

 .8אחריות על העסקת העובדים של

השירותים לתושב ולישוב ניתנים

למועצה וקשר עם מוסדות חיצוניים

הישוב ותפקודם.

באמצעות

המזכיר

והעובדים

מטרות

שנקבעו

מזכיר /מנהל
הישוב ,טלי

נוספים.

העומדים לרשותו.

 .4גזבר הישוב ,ניהול הכספים

נפתלי טל )טלי(:

המזכיר הוא אשר מביא את דבר

והנכסים ,ריכוז וגיוס משאבים.

052-3003330

המועצה לישוב וכן מייצג את

 .5אחזקת מבני ציבור ,ציוד ותשתיות

הישוב ותושביו כלפי המועצה ושאר

בישוב ואחריות לחזות הישוב.

המערכות החיצוניות.

 .6ניהול כוח אדם.

בנוסף המזכיר הוא הגזבר של הועד

 .7מעקב וביקורת על קיום מינהל

המקומי.

תקין ביישוב

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .בעלי תפקידים.
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תחומי אחריות:

• חינוך -עבודה בשת"פ עם מוסדות החינוך

• יזום ,הנעה וליווי פרוייקטים והליכים

לקידום שיתוף הפעולה והעשייה הקהילתית.

מיוחדים בישוב,כגון :בניית הסכמות בישוב,

עזרה לתושבים בקבלת מענה ושירותים

תכנית אסטרטגית ,חוסן משפחתי ,גישור

בתחום החינוך.

קהילתי ,קהילה בחוסר וודאות ,בניית

• נוער -ליווי עבודת רכזי הנוער ותנועת

חזון יישובי וכדומה ...עפ"י מיפוי צרכים,

הנוער .ריכוז וועדת הנוער -והעזרא ,יצירת

בשיתוף גורמים מקצועיים חיצוניים ואחרים.

מנהיגות

קביעת

בא לפועל ע"י הרצאות ,סדנאות ופיתוח

תוכנית לחיזוק הקשר בין הנוער לקהילה,

שירותים.

פיתוח תוכניות בישוב המיועדות וכוללות את

מטרה-

• ריכוז וועדות קיימות :עזרא ,גנים ,קליטה-

הנוער.נתינת מענה להורים למתבגרים על

פנים וחוץ ,חסד ,צח"י ,נוער ,זוצי"ם ,חינוך

פי צרכים קיימים.

התווית מענה מקצועי הולם לצרכי החברה

והקמת וועדות חדשות בעת הצורך.

• בנות שירות -שיבוץ בתפקידים בקהילה

הדינמיים בישוב ,ע"י פיתוח שרותים

• אחריות על התקשורת בקהילה ,שדרוגה

בשת"פ עם רכזת בנות השירות של האגודה

קהילתיים הולמים ויצירה של תחושת שייכות

ושכלולה -דף מידע,מערכת  s.m.sוכד'.

להתנדבות.

וזהות יישובית ,כל זאת בשיתוף מלא עם

• שירותים קהילתיים -אחריות ,פיתוח,

• סטודנטים -אחריות על פרוייקטים של

מזכירות הישוב ,מזכיר היישוב ורכזת תרבות

שדרוג והקמה )לפי הגדרה וצרכים( של

תרומה לקהילה או חונכות.

וחוגים.

שירותים בישוב.

• צח"י -אחריות על צוות החוסן היישובי

שת"פ עם מוסדות החינוך בישוב ופיתוח

• קליטה-אחריות על מערך הקליטה הכולל

וקשר קבוע עם יו"ר הצוות.

מעורבות קהילתית במוסדות החינוכיים.

את ועדת הקליטה וקבלת התושבים ליישוב,

רכזת קהילה,
מוריה אליהו

חינוכית

משמעותית,

שיתוף התושבים באופן פעיל בחיי הקהילה,

קליטת פנים.

בקבלת החלטות ,אחריות בתחומים שונים

• רווחה -קשר עם העו"ס .בנוסף ,סיוע

ימי פעילות במשרד :א' ,ג' ,ד'
.052-3003336 ,5909521

עפ"י סמכויות הניתנות ע"י הועד ,בהקמת

למשפחות) .אפשר להעזר בי ביעוץ להפניה

E-mail: moria.eliyau@gmail.com

יוזמות ופרוייקטים בישוב.

לגורמים המוסמכים(.
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מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .בעלי תפקידים.

מטרה-

תורניות לנשות הישוב ,העבודה בשיתוף עם

מענה מקצועי לצרכי הקהילה בישוב בתחומי

מחלקת תרבות תורנית במתנ"ס.

תרבות למבוגרים ,לילדים ולמשפחה.

• יחידת סיור אזורית -בשיתוף מרכז החסד

ארגון חוגים בישוב.

והחברה להגנת הטבע .פעילויות להעמקת

עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מזכירות

הקשר לסביבת הישוב -הרצאות ,טיולים,

קורס מדריכים ומרכז מידע .בשיתוף רכזת תרבות
המתנ"ס .רכז :יצחק קרויזר.
• חוגים -ארגון מערך חוגים יישובי ,פרסומו
ותפעולו וחוגים ,חגית ג'מל
ושיווקו ,ניהול ההרשמה לחוגים

השנה ובכללם :הצגות ,מופעים ,סדנאות,

לאורך השנה .אחריות על חדרי החוגים

• לוגיסטיקה -אחריות על רכישת המכשירים

הרצאות ,יציאה לימי כיף,טיולים ועוד..

השונים שבישוב ,תפעולם ,שדרוגם וניהול

האור קוליים )הגברה ומקרן( שברשות הישוב

ניתן דגש על ארגון וקיום אירועים בחגים,

אחזקתם וכן השאלתם בעת הצורך.

והשאלתם בתשלום.

בחופשות )אירועי קיץ ,קיטנות וכו'( כולל

כרגע קיימים בישוב שלושה חדרי חוגים-

• מייצגת את המתנ"ס בישוב בשלל

הישוב ,מזכיר הישוב ,רכזת קהילה ומתנ"ס
בנימין.

תחומי אחריות:
• הפקת אירועי תרבות יישוביים לאורך

שיווק ופרסום .הפקת אירועים מרכזיים -יום

 .1ח .חוגים ליד הספריה -משמש כרגע

הפעילויות ואירועי התרבות שהוא מציע.

העצמאות ,יום יישוב )יום הולדת לישוב(,

לישיבות ולחוג נגינה.

ניתן לרכוש באמצעותי כרטיסים לאירועים

.2ח.מוסיקהלידהמועדונוערוהאשקוביות.

ליחידים ולקבוצות וכן אתרי בילוי מוזלים

בשיתוף המתנ"ס והקהילות הסמוכות.

בהקמה ,משמש לחוג מקהלה.

לקבוצות לאורך השנה.

• עבודה משותפת עם ועדת תרבות על

 .3ח .אומנות ליד גן רימון .משמש לחוג

תוכנית התרבות השנתית וכן עם ועדות

אומנות ולסדנאות קטנות.

פסטיבל,

אירועים

תרבותיים

איזוריים

תרבות שיוקמו לצורך הפקת אירועים

• משחקיות -אחריות על ניהול ,תפעול

מסוימים.

ואחזקת המשחקיות .כרגע קיימות 2

• מדרשת הבית היהודי -ליווי רכז/ת
המדרשה

בארגון

שיעורים

ופעילויות

משחקיות:

מצפעלתון

במרכז

ימי פעילות במשרד :ב' ,ג' ,ד'.
.052-3003334 ,5909521
Email: hagit.dg@gmail.com

הישוב,

משחקיה בגבעה.

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .בעלי תפקידים.
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חצרן ואיש אחזקה,
מתי מלמד
הנהלת חשבונות,
שרה קסירר

אחראי על אחזקת מע' מים ,ביוב,

החצרן מטפל בבעיות במבני

חשמל ,תיקון /שיפוץ קרוונים

ציבור ובשטחים ציבוריים בלבד.

ואשקוביות.
קבלת

אחריות על:
הוראות קבע ,תשלום מיסים ,ברורים על
חשבונות ,תשלומים לספקים,
משכורות לעובדים.

במקרה

קרוונים

ואשקוביות

חרום

של

תקלות

במערכת המים או החשמל

ומסירתם לאחר שכירות.

מעבר לשעות עבודת המשרד

פיקוח על עבודות של קבלני חוץ

יש לפנות ישירות למזכיר הישוב-

עבור הישוב.

052-3003330

אחזקה של מבני הציבור בישוב,

שעות קבלת קהל :א'-ה':

פיקוח על עובדי הניקיון.

את ההודעות על תקלות ובעיות יש

09:00-13:00

להודיע למשרד היישוב או במקרי

טלפון5901548 :

חירום למזכיר.

פקס.5354530 :
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מטרה-

תחומי אחריות:

מהווה דמות חינוכית להזדהות של

• אחריות לכל הפעילות הבלתי

הנוער ביישוב ,מקדם את החזון

פורמלית לבני הנוער המתקיימת

הקהילתי ביחס לנוער ופועל למענם.

בקהילה.

מייצג את צרכי הנוער בפני מוסדות

• פיתוח קשר אישי משמעותי עם מגוון

הקהילה ומייצג בפני הנוער את מוסדות

בני הנוער.

מאמצות.

הקהילה וההורים .מקיים דיאלוג פתוח

• קידום מנהיגות נוער חיובית.

• אחראי על תפעול ואחזקה של מועדון

עם הנוער מתוך הנהגה חינוכית.

• העצמת תנועת הנוער בישוב.

הנוער ביישוב.

איש מקצוע מטעם הישוב הקשוב

• זיהוי בעיות של נוער בסיכון והעברת

• ניהול שוטף של התקציב לנוער.

לנוער ולצרכיו.

הטיפול בהן לגורמים מקצועיים.

עובד בשיתוף פעולה מלא עם רכזת

• קידום החינוך הערכי של הנוער בישוב

הקהילה ,ועדת הנוער והמתנ"ס.

ע"י מגוון פעילויות.
• גיבוש שכבות הגיל סביב ערכים

רכז
נוער

רכזת הנוער היום -יואלה חלפון:

חיוביים.

052-3003337

• חיבור שכבות הגיל השונות למשפחות
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צח"י -צוות חוסן יישובי
צח"י -צוות חוסן יישובי קיים על

תושבי הישוב מתבקשים לסייע

ביטחון -רבש"ץ,
נעמן ביבי

מנת לטפל במצבי לחץ ומשבר

לצוות בפעולתו ולשתף פעולה

קהילתיים.הצוות מורכב מוועדות

לפי הנדרש במצבים אלה.

שונות .חברי הוועדות פועלים

מי ששומע חלילה על אירוע או

בהתנדבות ועוברים הכשרות לשם

חשש לאירוע מתבקש ליידע

אחראי למתן מענה בטחוני במקרי חרום

תפקוד מיטבי בעת הצורך.

את חברי הצוות על מנת שיכנסו

בשיתוף גורמי הביטחון )צבא ומשטרה(

ועדות צח"י הן :מטה ,רווחה ,ביטחון,

לפעולה .כאשר מטה צח"י מחליט

ובשיתוף מחלקת הביטחון של המועצה.

חינוך ,מידע ,דוברות ,לוגיסטיקה.

על הגדרת האירוע כאירוע חירום

בנוסף אחראי להכנת היישוב לאירועי

במצב של אירוע צח"י ,הצוות

יישובי ,מגייס את חברי הצוותים.

חירום )שיתוף בצח"י( ,שיפור הביטחון

מתגייס לניהול האירוע וממשיך

אנו מברכים את חברי הצוות

ותחושת הביטחון של תושבי הישוב.

לפעול עד לסיומו .בתום האירוע

המסורים ומתפללים שנפעל רק

טלפונים חשובים:

הצוות נפגש להפקת לקחים.

בתרגילים.
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נעמן ביבי -רבש"צ 057-7290903 :
מוקד בנימין9975078 ,9974106 :
משו"ב מועצה9974999 :
חמ"ל ישובי5900308 :

מטה צח"י
משה אייל -יו"ר.052-5665500 ,5353216 :
יואב גז.052-6588358 ,5353571 :
הרב יהודה קרויזר.052-3003260 ,5354734 :

הרב ישראל מהלו052-5787812 ,5357231 :
מוריה אליהו -רכזת קהילה,5355078 :
052-3003336

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .בעלי תפקידים.

מזכירת היישוב :רחל שרפר.

ניתן לקבל גם את הטפסים:

אחריות על ניהול משרד היישוב ומתן

• טופס הנחה בארנונה .

שירותים לכל בעלי התפקידים.

• טופס החזרי נסיעות -כרטיסיות

במשרד ניתן לקבל:

לתלמידים.

• מכתבי דואר רשום וחבילות.

• טופס פרטי משפחה למועצה.

• שירותי צילום 30 :אג' ל A4-ו 60-אג'

• טפסי קבלה ליישוב.

ל.A3-

• חוזי שכירות.

• שליחה /קבלה של פקס.₪ 1 -

• טופס פרטי משפחה.

• שירותי  -s.m.sניתן לשלוח במשרד
הודעות פרטיות לתושבי הישוב בתשלום

הודעות על תקלות,בעיות ופניות יש

של  , ₪ 170הודעה עד  70תגים הכוללת

לפנות אלי ולמסור את מהות התקלה,

אותיות ומרווחים.

מיקומה ושם המוסר.

• תשלום למיסים וכו') ..ניתן גם בכרטיס

אין לפנות לחצרן הישוב באופן ישיר.

אשראי לועד המקומי(

משרד
קבלת קהל:
ימים א' -ה' בין השעות.8:30-13:00 :
מס' הטלפון במשרד.5353613 :
פקס5354530 :
פלאפון "גרופ" של המשרד052-3003340 :
E-mail: m_yeriho@zahav.net.il

ניתן להעביר הודעות
גם דרך ת"ד של המשרד.
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מקווה
נשים
מקווה
גברים
כל הרוכש מנוי מקבל מפתח למקווה.

יש לתאם טלפונית לפחות יום/יומיים מראש.

מחיר ₪ 25 -לטבילה.
שנה ראשונה לנישואין -ללא תשלום.
בשאלות הלכתיות ניתן לפנות לרב יהודה

הזמנים שבהם ניתן להגיע למקווה :מחצות הלילה

קרויזר -רב הישוב.

עד השקיעה.
מנוי חודשי ₪ 35 -למשפחה

אחראית ,בלנית :הרבנית שלומית קרויזר:

מחיר יומי₪ 5 :

052-3003261 ,5354734

בערב שבת קודש₪ 8 :
מנוי חודשי לבחורי ישיבה ₪ 25 :ליחיד.

האחראי :הרב ברוך פז5354189 :
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ספריה
בספריה יש ספרים המיועדים לפעוטות ,לילדים,
לנוער ולמבוגרים בעברית ובאנגלית.
ניתן להזמין גם ספרים שאינם נמצאים בספריה.

שעות פתיחת הספריה הן:

דואר
דוורית :תרצה בן הרוש.

יום א'16:30-18:00 -
) 20:30-22:00מבוגרים בלבד(

בישוב לא קיים סניף דואר אלא ניתנים בו שירותי דואר בלבד.
ניתן לקנות בולים ,לשלוח ולקבל מכתבים ,דברי דואר רשום,

יום ב'17:00-19:00 -

חבילות )את החבילות הנשלחות יש צורך לשקול מראש( ,וכו'..

יום ג'20:00-22:00 -

בישוב אין שירותי "בנק הדואר".

יום ד'17:00-19:00 -

חלוקת הדואר מתבצעת בכל יום.

יום ה'16:30-18:00 -

הספרניות :רותי קליין ומרים לומר.

קבלת קהל:

טל' בספריה.5900450 :

ימים א' ,ג' ,ה' בין השעות18:00-20:00 :
טלפון5900446 :
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מועדון

• מערכת הגברה וברקו -ניתן לשכור בתשלום
ובתיאום מראש עם חגית ג'מל.

במועדון הישוב מתקיימות פעילויות
שונות:

חוגים,

הרצאות

ופעילות

עלות השכרת המועדון:

קהילתית.
אפשר לשכור את המועדון /כסאות/
שולחנות בתשלום לארועים פרטיים.
עפ"י תיאום טלפוני עם זוהר ומרים לומר:
5354819
ביה"ס וגנים -השכרה חינם!!!

השוכר
תושב מצפה יריחו-
חבר באגודה
תושב מצפה יריחו

ימי חול

שבת שבת כולל מוצ"ש

 ₪ 50לשעה  ₪ 400ליום 500

600

650

800

 ₪ 60לשעה  ₪ 500ליום

 ₪ 70לשעה  ₪ 600ליום 950 800
תושב חוץ
תושב בעל חוב קבוע  ₪ 100לשעה  ₪ 800ליום 1500 1200
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 5גנים:
מוסדות החינוך בישוב ממעון ועד כיתה
ו' .בנוסף קיימים מוסדות חינוך הפועלים
עצמאית.

ביה"ס "נעם" -בי"ס תורני:
מכיתה א'-ו' ,נפרד לבנים ולבנות .כיום
בביה"ס ישנם  164תלמידים.
מנהל ביה"ס :הרב ליאור שמעוני.
רישום לביה"ס נעשה במזכירות
ביה"ס.
מזכירות ביה"ס :טל',5357491 -
פקס.5909752 -

מעון:
מיועד לילדים מגיל  3חודשים ועד גיל 3
שנים ,שייך למועצה ועומד תחת פיקוחה.
במעון כיום  71ילדים ,כן ירבו!
יהודה
ברכה
המעון:
מנהלת
 .052-3003360רישום למעון מתנהל
במעון בטל'.5356020 :

מחולקים עפ"י גילאים .ביניהם גן שפה
)חינוך מיוחד( .בפיקוח המועצה ומשרד
החינוך -כיום בגנים ישנם כ 130-ילדים.
רישום לגנים מתבצע במזכירות ביה"ס
בזמני הרישום5354408 :
ו .הורים :כתוב להלן

מוסדות
חינוך

פועלים עצמאית:

מוסדות "קרית משה":

מנוהלים עצמאית ע"י הרב שבתי סבתו,
ובתוכם המוסדות :ישיבה תיכונית" ,נתיבות
יוסף" ,ישיבה גבוהה" ,מאור טוביה" ,כולל
אברכים" ,ישועת יום טוב" והוצאת ספרים.
טלפונים במזכירות הישיבה,5353379 :
 5352341פקס.5354175 :

הסעות:
תלמידי חטיבות הביניים לומדים ברובם
באיזור הרישום -מעלה אדומים .ההסעות
לביה"ס הינם באחריות מחלקת החינוך
במועצה ומבוצעות ע"י החברה לפיתוח
מטה בנימין .מרכזת את העדכונים להסעות
בישוב :רחל שרפר ,מזכירת הישוב.
הרישום הראשוני בתחילת השנה ושינויים
במהלך השנה מתבצעים בישוב.
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ת"ת אחרי הצהריים:
כל ילד זכאי ללמוד בת"ת אחרי

מצפעלתון:

הצהרים .מתקיימים שיעורים קבועים

מרכז הפעלה לגיל הרך ,לפעוטות

חינוך בלתי
כמעט כל יום ובנוסף קיטנה תורנית
פורמלי
בחופש וטיולים במהלך השנה וכן

כיוםממוקםבתוךמקלטבמרכזהיישוב.

תנועת הנוער "עזרא":

הפעלות בשת"פ עם חגית ג'מל -רכזת

)ליד הבית של משפ' פלהיימר(.

ביישוב פועלת תנועת "עזרא" מכתה

תרבות.

המצפעלתון נפתח מספר פעמים

ג' ומעלה .הפעילות מתבצעת בימי

תשלום חודשי ₪ 90 -לילד₪ 140 ,

בשבוע להנאת ילדי היישוב.

שלישי אחה"צ ובשבתות .בכל שבת

לשני ילדים ₪ 175 ,ל 3-ומעלה.להורים

יוצא עלון ע"י המדריכים והרכזות לחנכי

שמתקשים בתשלום יש אפשרות לפנות

בית חב"ד:

ובוגרי הסניף .המבנה של הסניף נמצא

לרב אוריאל ע"מ להיעזר בקרן " בית

בית חב"ד מארגן שיעורים ופעילויות

באשקוביות ליד מרפאת מאוחדת

שלום" .התשלום לפי נוכחות חודשית.

לאורך השנה ,ארועים אלו מתפרסמים

וממול יש חדר נוסף לחג"ב.

הרב אוריאל ברגיל :טל' ,5354080

בדף מידע.

פלא' .054-5702595

האחראים על בית חב"ד הם הרב שמואל

מס'
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ולילדי הגנים.

הפלא'

052-3003332

של

המרכזת:

ומירי ונקרט.5351268 ,5352985 :
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ועדת חסד:
מרכזת את העזרה למשפחות בישוב
ועובדת בשיתוף פעולה עם רכזת הקהילה.
הישוב מחולק לאיזורים ולכל אזור דואגת
נציגה של הועדה .הועדה מוחזקת מתרומות

ועדת קליטת חוץ:

התושבים .הועדה דואגת לארוחות חמות

אחריות לקליטת משפחות לישוב תוך

ליולדות ובשעת צרה ומחלה ח"ו.

ראיון ובדיקת התאמת אופי המשפחה

פעילות .1 :מקבלת את שמות המשפחות

ואופי הישוב זה לזה.

ודואגת עבורן ועבור משפחתן לארוחות

בנוסף קיימת ועדת קבלה מורחבת-

מסודרות למשך שבוע ימים.

הכוללת את רב הישוב ונציגים נוספים

 .2מרכזת את תרומות התושבים בסך 15

מהישוב ,היא קובעת את מדיניות הקליטה

 ₪מכל משפחה ביישוב.

ומלווה את ועדת הקליטה בהחלטות

 .3ארגון ערב התרמה שנתי ,המיועד

שונות.

לנשות היישוב שהכנסותיו מוקדשות

ועדת הקליטה מתכנסת אחת למספר

לפעילות הוועדה במהלך השנה.

שבועות.

החברות בה :הרבנית שלומית קרויזר ,רותי

חברי הועדה :אלי ניימן ,הרב יואב אוקנין,

קליין ,חני חזן ,רבקה צור ,חלי איתן ,מיכל

מוטי ויזנר ,רננה אוקנין ,רבקה צור ,מרים

באב"ד ,מיכל שבת ,יעל מימון וחני גימפל.

אורנבך ,רחל פלהיימר.

ועדות

ועדת קליטת פנים:
אחריות קליטת פנים :מלווה את המשפחות
החדשות שנקלטו בשנתם הראשונה
בישוב ,בנוסף היא מקיימת אירוע שנתי
של הכרות בין הוותיקים לחדשים.

חברות הועדה :עדות רינדנאו ,רות נעמי
אברהמי ,דליה בזק ,נירה רובכה.

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .ועדות.
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ועדת נוער:

ועדות

ועדה לעזרה הדדית:
נותנת סיוע כספי לפי צורך לחברי

מציבה בשת"פ עם הועד ,רכזת הקהילה

ועדת גנים:

ורכזי הנוער את היעדים והמטרות

נבחרת בתחילת כל שנה ,באסיפת

השנתיות לפעילות הנוער .נותנת ייעוץ

הורים ומהווה את ועד ההורים לגן.

מקצועי להתייחסות הקהילה במקרים

עובדת בשת"פ עם רכזת הקהילה

מיוחדים .מהווה מוקד זמין להתייעצות

והגננות.

בנושאים הקשורים לנוער.

תפקיד הועדה:

חברי הועדה :משה רובכה ,מלכה סימן טוב,

• מהווה מוקד לפניות הורים בכל נושא

אורן גמליאל ,חיים וייס ,עטרה דווידוביץ.

הקשור לגן ולגננות.

הישוב ,מוחזקת מתרומות התושבים.

ועדת עזרא:

לתרומות וכן לפניות בעת הצורך ניתן

התווית מדיניות הסניף .ליווי המרכזות

לפנות לחברי הועדה-

והנחיתן בעבודתן לאורך השנה .אחריות

חברי הועדה :הרב יהודה קרויזר שליט"א,

על תקציב הסניף.

אלי גרינוולד ,שלום דותן ,משה רובכה,

מוקד לפניות הורים בכל הנוגע לסניף.

מימון בן חמו.

החברות בועדה :ענת זיסמן ,שרה סמואל,
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נעמה ניימן.

• בוחרת את הכונניות לגן וקובעת איתם
את ההסכם לעבודתן.
• עוזרת בשיבוץ ילדי הגנים לשנה"ל
הבאה.
• מסייעת לגננות בתחומים שונים.

חברות הועדה :אלירז קורמן ,נתי מנדלסון,
יערית חדד ,עליזה פרסבורגר.

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .ועדות.

התקשורת מהווה קשר בין בעלי התפקידים
ובין התושבים ,וכן בין התושבים לבין

דף מידע שבועי:

עצמם .בנוסף מתפקדים ערוצי התקשורת

מתפרסם בו כל הנעשה ביישוב ,מפעילות

השונים ביישוב בשעת חירום כמוקד מידע

המזכירות ,בעלי התפקידים ועד לדברים

מהיר וזמין לתושבים.

פרטיים כהולדת תינוק ולמי אבד כדור.

מערכת :s.m.s

הודעות ופרסום לדף מידע ניתן למסור

מכילה את מספרי הפלאפונים של תושבי
היישוב המעוניינים.
נועדה להודעות ותזכורות מטעם משרד
הישוב לתושבים .וכן להודעות מטעם צוות
חוסן יישובי בשעת חירום.
מי שמעוניין לשלוח הודעות פרטיות ניתן
לשלוח ,בתשלום ,דרך המשרד.
מרכזת :רחל.

פורום יישובי:

עד יום שלישי ב 12:00 -בצהריים בלבד!!

תקשורת

לכל תושב יש את הזכות לפרסם הודעה-
עד  2שורות במדורים הודעות /דרושים/
מכירות .מעל  2שורות הפרסום בתשלום.
בנוסף התושבים מוזמנים לכתוב במדור
"זו דעתי" או "טוב להודות".

אתר אינטרנט:

דף המידע עובר ביקורת תוכן וכן הגהות.

האתר משמש להיכרות עם הישוב .מכיל

המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא

מידע על הישוב ,מוסדותיו ,פרויקטים

לפרסם הודעות שצורת התבטאותן לא

שונים ,בניה ,הודעות בשעת חירום ,אלבום

ראויה .הידיעון מחולק בסוף השבוע.

תמונות .כתובתו:

למסור

הודעות

במשרד,

או

לפורום מחוברים כ 90-חברים .למעונינים-

ניתן

ניתן להצטרף חינם! כתובת האתר:

לשלוח מייל לזמרת צוקרמן )עורכת(:

מנהל האתר -חנן מוריסון

http://groups.yahoo.com/group/mitzpeyericho

zuck120@gmail.com

E-mail: chananm@gmail.com

http://www.geocities.com/m_yericho/index_h.htm

לעזרה ופרטים ניתן לפנות למרדכי וייס.
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מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .תקשורת.

בית הכנסת הספרדי

זמני
תפילות
בית הכנסת המרכזי

נוסח אשכנז | גבאי :זאב כהן
) 07:00 ,06:00א,ו(08:00 :
שחרית
א-ו
כ 30-דקות לפני השקיעה בי-ם
מנחה
א-ה
כ 15-דקות אחרי השקיעה בי-ם
מעריב
א-ה
) 21:00 ,19:30בקיץ(21:15 :
מנחה בע"ש  15דקות אחרי זמן הדלקת הנרות
ו
אחרי השיחה
ליל שבת מעריב
) 08:00בקיץ(08:15 :
שחרית
שבת
) 13:00בקיץ,(13:30 :
מנחה
שבת
 16:00או ) 16:30קיץ(17:30 :
בזמן צאת השבת 10 ,דקות אחרי
מוצ"ש מעריב

נוסח ע.מ | .גבאי :מימון בן חמו
ותיקין
שחרית
א-ו
) 12:00בקיץ(13:00 :
מנחה
א,ג
בקיץ בלבד18:45 ~ 18:30 :
מנחה
א-ה
22:00 ,20:00
מעריב
א-ה
מנחה בע"ש ) 12:00בקיץ(13:00 :
ו
בזמן הדלקת הנרות
אחרי השיחה
ליל שבת מעריב
ותיקין07:30 ,
שחרית
שבת
) 14:00בקיץ(16:00 :
מנחה
שבת
) 16:00בקיץ(18:00 :
בזמן צאת השבת
מוצ"ש מעריב

משכן שלמה

נוסח תימן | גבאי :אופיר עוז
06:00
שחרית
א-ו
 10דקות לפני השקיעה בי-ם
מנחה
א-ה
אחרי מנחה
מעריב
א-ה
מנחה בע"ש  10דקות אחרי זמן הדלקת נרות
ו
בזמנו
ליל שבת מעריב
) 07:30בקיץ(07:45 :
שחרית
שבת
 15:30או ) 16:00בקיץ(16:30 :
מנחה
שבת
בזמן צאת השבת
מוצ"ש מעריב
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מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .זמני תפילות.

יגל יעקב

שכונה ט' | גבאי :אסף אגיוף
06:30
שחרית
א-ו
כ 30-דקות לפני השקיעה בי-ם
מנחה
א-ה
כ 30-דקות אחרי השקיעה בי-ם
מעריב
א-ה

זמני
תפילות

מנחה בע"ש  10דקות אחרי זמן הדלקת נרות
ו
אחרי השיחה
ליל שבת מעריב
) 08:00בקיץ(08:15 :
שחרית
שבת
) 13:00בקיץ,(13:30 :
מנחה
שבת
 16:00או )בקיץ(16:30 :
בזמן צאת השבת
מוצ"ש מעריב

זכרון מנשה

גבאי :אריה ויסברג
מנחה בע"ש
ו
ליל שבת מעריב
שחרית
שבת
מנחה
שבת
מוצ"ש

חב"ד

מעריב

 25דקות אחרי זמן הדלקת נרות
בזמנו
) 08:30בקיץ(09:00 :
) 13:00קיץ,(13:30 :מנין שני -בזמן
הדלקת הנרות
 10דקות לפני זמן צאת השבת

נוסח חב"ד | גבאי :הרב שמואל ונקרט
מנחה בע"ש  15דקות אחרי זמן הדלקת נרות
ו
אחרי הלימוד
ליל שבת מעריב
) 08:30בקיץ(09:00 :
שחרית
שבת

קול יהודה

קרליבך | גבאי :חנן מוריסון
מנחה בע"ש  20דקות אחרי זמן הדלקת נרות
ו
אחרי קבלת שבת
ליל שבת מעריב
) 08:15בקיץ(08:30 :
שחרית
שבת
בקיץ בלבד17:00 :
מנחה
שבת

גבעת האור

גבעה | גבאי :גדי קופל
08:30
שחרית
שבת
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מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .זמני תפילות.

בית הכנסת הספרדי

ביום בשעה

שיעורי
תורה
בית הכנסת המרכזי
ביום בשעה

05:30
א-ו
א-ה 19:30
שבת 07:30
שבת 12:00
שבת לפני
שבת לפני

שיעור

מפי

הערות

הרב ישראל מהלו
 06:00דף היומי 21:00נושאים שונים הרב יהודה קרויזרהרב ישראל מהלו
 08:00דף היומיהרב רפי פרנסיס בקיץ:
 13:00גמרא12:30
הרב חמי באב"ד שעה ורבע
מנחה גמרא
מעריב הלכה בן איש חי הרב רפי פרנסיס  15דקות

ג,ה,ו
ו
א-ה

10:30
10:30
19:15

א-ה
א-ה
א-ה
א

20:10
20:30
20:50
21:00

ב

20:10

ג
ד

21:30
20:10

21:00
ד
21:15
ה
שבת אחרי
שבת 13:15
שבת 14:30
שבת 14:30
שבת 15:30
שבת לפני
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מוצ"ש אחרי
מוצ"ש אחרי
מוצ"ש 20:30

שיעור

מפי

הערות

הרב רפי פרנסיס
מנחה כולל יוםהרב יהודה קרויזר
 11:30הלכההרב יהודה לוי  /הרב אוריאל
 20:00דף היומיברגיל
 20:30משנה יומית חכם יחזקאל כדוריחכם יחזקאל כדורי
 20:50עין יעקב 21:00משנה ברורה חכם יחזקאל כדוריהרב אוריאל ברגיל
 22:00הלכה אבןהעזר
בבא מציעא
הרב מלכיאל
 21:30גמראאביעד
 22:00פרשת שבוע הרב אוריאל ברגיל אור החייםנפש החיים
הרב מלכיאל
 21:10מחשבהאביעד
הרב עדי אזולאי ראש השנה
 22:00גמראגרסה בחבורה
 22:00זהרחצי שעה
ותיקין מסילת ישרים הרב יוסי דורי
בקיץ:
הרב יהודה לוי
 14:00דף היומי15:15
 15:30משנה ברורה הרב יוסי דוריבקיץ:
16:30
שבת
בקיץ:
 15:30גמרא שבת הרב מלכיאל16:30
אביעד
בקיץ:
 16:00הלכה בן איש חי הרב יהודה לוי17:30
 20דקות
מעריב משנה ברורה חכם יחזקאל
כדורי
~ 5דקות
מעריב מוסר פלא יועץ הרב יהודה לוי
~רבע שעה
מעריב שיעור וידאו הרבי מחב"ד
הרב עובדיה יוסף בקיץ:
 22:30שיעור לווין21:30

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .שיעורי תורה.

משכן שלמה
ביום בשעה

מפי

שיעור

שבת  15:00- 14:00גמרא והלכה הרב יוסף קלזן

שיעורי
תורה

הערות

יגל יעקב
ביום בשעה

מפי

שיעור

הרב חמי באב"ד

שבת  14:20- 13:20גמרא וחינוך
ילדים
שבת  15:20- 14:20הלכה בן איש חי הרב עדי אזולאי
הרב ליאור
צ'יקוטאי

מוצ"ש  22:00- 21:00מלוה מלכה
ושיעור

הערות

בקיץ:
13:50
בקיץ:
14:50
בבית מש'
חדד

זכרון מנשה
ביום בשעה

חב"ד
ביום בשעה

א
ו

 21:30- 20:30תניא
אחרי מנחה חסידות על
שבת

קול יהודה

ביום בשעה

שיעור

 22:00- 21:00פרקי אבות
ג
והלכה
שבת  13:00- 12:00פרשת שבוע
וגמרא

מפי

הרב נפתלי מרכוס
ר' רני ליבוביץ

הערות
בקיץ:
12:30

שיעור

מפי

הרב שמואל ונקרט
הרב שמואל ונקרט

הערות

שיעור

מפי

 21:00- 20:00נ"ך חורף בלבד הרב לוי חזן
ו
שבת  17:00- 16:00נ"ך קיץ בלבד הרב לוי חזן

מרכז חסד

ביום בשעה

ד

שיעור

 20:45- 20:15פרשת שבוע

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .שיעורי תורה.

מפי

ר' ברק ספדה

הערות

אנגלית
אנגלית

הערות
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בית הכנסת הספרדי

שיעורי תורה
לילדים ולנוער

ביום בשעה

שיעור

מפי

הערות

שבת  15:00- 14:30טעמי המקרא הרב יואב אוקנין בקיץ:
16:30
לילדים
בקיץ:
מוצ"ש  19:00- 18:30אבות ובנים
20:30

יגל יעקב
ביום בשעה

בית הכנסת המרכזי
ביום בשעה

שיעור

מפי

הערות

שעה
 22:00- ~20:00פעולת חג"ס
ו
משתנה
נוער
בקיץ:
שבת  13:50- 13:20תהלים לילדים ר' משה רובכה
13:00
הרב יהודה קרויזר בקיץ:
שבת  14:00- 13:30אור הרעיון
14:00
לבנים

שיעור

מפי

שבת  10:30- 10:00תפילת ילדים ר' רן לוין
ופ"ש
שבת  13:00- 12:30תהלים לילדים הרב עמיאל
תורג'מן
שבת  16:00- 15:30טעמי המקרא הרב עדיאל כהן
לילדים

הערות

גן-כתה ד
בקיץ:
13:00
בקיץ:
16:00

חב"ד
ביום בשעה

שיעור

מפי

שבת  13:15- 12:45מסיבת שבת משפחת ונקרט
לילדים

54
מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .שיעורי תורה.

הערות

בית הכנסת הספרדי
שיעור

ביום בשעה

מפי

שבת  13:30- 12:30נושאים שונים תושבי היישוב

הערות

שיעורי תורה
לנשים

חב"ד
ביום בשעה

ב

שיעור

 22:00- 21:00תניא

מפי

הערות

הרב שמואל ונקרט בביתו

הבית היהודי
ביום בשעה

ד

שיעור

מפי

הערות

 22:15- 21:15טהרת המשפחה הרבנית שלומית קרויזר
אחת לשבועיים בביתה
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מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .שיעורי תורה.

איש לרעהו יעזורו...
משפחה

גמ"ח

טלפון

הערות

050-6464513 ,5354020
פרחיה מישאל
ציוד לתינוקות -עריסות ,לולים וכו'...
052-2811255
יקי ויעלי בוק
כרית לברית
דבורה ושלום דותן 5900368
כרית וחליפה לתינוק לברית
אשקובית 44
5903779
בן הרא"ש
"אבא חלקיה" -מטרנה
5902458
קראוטהמר
מקדחה ,מברגה וג'קסון
5900368
כלי גינון :מכסחת דשא ,מכשיר גיזום גדר "חיה" ,שלום דותן
מפוח ומריצה.
שכונה ט' ,בנין 2
5902959
פרנק
"מטען ונטען" -פלאפונים
 052-3474099 ,5353989נשמח לקבל כל מה שאינכם
אלמקייס רמה
בגדים ,תחפושות פורים ועוד הרבה דברים
שונים.
צריכים -ביגוד ,רהיטים ,כלי בית וכו'
לע"נ ישראל בלוך ז"ל
050-6668037
בוקשפן יואל
עששיות לחופה
"מפות שלום" -מפות עגולות וארוכות לשמחות בועז ועירית בראון 5909176
5354558
משה ניימן
"שולחן דוד" -לשמחות ,צלחות ,כוסות ועוד
5354743
אלי גרינוולד
שולחנות וכיסאות
5353622
נשמת שרה -למכשירי חמצן ,אנהלציות ומכשירי יוסי פלהיימר
אדים חימום וקירור.
קלטות שמע וסרטים לכל הגילאים
קלטות של "בנין שלם"
גמ"ח תפילין "נר לשלמה"
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ספרי לימוד
כספים

ימים א',ד' בין השעות.1830-1730 :
5901937
אביעד
מרקס רפאל וזהבה  052-6391025 ,5353347בשעות הערב או בתאום טלפוני
052-3003389 ,5353590
ליבוביץ
)חנוך( 057-8195495
5354752
יצחק סידס
050-5207095
יואל מישאל

מידע לתושב ,מצפה יריחו תשס"ח .גמ"חים.

שירותים ועסקים פרטיים
ארוח ונופש

דחליקה
ברוריה פרנסיס
בנצי לזרוביץ
דני בן חמו

בניה ושיפוצים

צימרים להשכרה
"אורחן"
ג'יפים
אופניים

5354274

חיים בן סעיד
אליצור ומוטי ויזנר
איתמר כהן
ציפורה כהן
שלמה הוברט כהן
דותן
אליהו שוקרון

חלום ירוק -פרגולות בניה וצביעה.
בניית שלד ,גמר ,תוספות בנייה ושיפוצים
הנדסה ועיצוב פנים ציפארט
נגרייה
אלקטרוניקה
שירותי הנדסה

052-7669512

חיים איבגי
כרמל מישאל

עיצוב גינות
פתרונות גינון לשמיטה ,אחזקת גינון ,גיזום ,מערכות השקיה.

0502623776
0504500342

"עיצובים בחן" עיצוב והפקת ארועים .כתיבה בחרוזים.
כל עבודות הגרפיקה והפקת הדפוס.
גרפיקאית
זרי פרחים וסידורי פרחים בהזמנה מראש.

052-311122
052-3114874
052-6071193
050-8649975

לימור גולן
אורנה תורג'מן

הלבשה לחינה תימנית
כובעים

050-9392922

זאב כהן

הסעות

גינון

גרפיקה ועיצובים

רינה חן
יצחק אברהמי
זמרת צוקרמן
זיוה באב"ד

הלבשה

הסעות

052-6298206
5353280
5901392
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מרב הס" -מים רבים יוצרים" סדנאות יצירה0526071410 .
ערגה -סטודיו
שמעון ברון -ביטוחים
מיכאל מור יוסף -תספורת לגברים 5355824
צרכניה
נוף הירדן
שירותיםרפואה:
ועסקים
ד"ר משה ארנסט -רופא שיניים 0547472113
פרטיים חנה דויטש -יועצת הנקה 0542254426
ענת ארליך -בודקת טהרה 5356216 .0506260286
נירה רובכה -קורס הכנה ללידה ובודקת טהרה
רחל אייל -בודקת טהרה
רחל אררט) -מיילדת( קורס הכנה ללידה
רפואה אלטרנטיבית:
עקיבא רינדנאו -עיסוי טיפולי )טווינא( .מטפל מוסמך בוגר מכללת רידמן
רועי אשוול -מטפל הוליסטי .עיסוי ,רפלקסולוגיה ,מוקסה ועוד..
נעמה ניימן ושושנה לרנר
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שירותים ועסקים
פרטיים
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