Sábado, 29 de fevereiro de 2020 • 4 5780 • ?' ??? ?' ?' ??"?

Pesquisa:

|

| ????

Convide-se para um Shabat ! | Receba no Aconchego de seu Lar um
Visitante pra lá de Especial | É muito Fácil: Shabbat.com

Participe de um Shabat em uma casa muito legal, abra a sua porta para convidados muito especiais. Cadastre-se
em Shabbat.com e desfrute do melhor Shabat de sua vida.

Shabbat.com é um serviço gratuito e seguro para promover a Hospitalidade Judaica conectando Visitantes e
Anfitriões com a utilização das ferramentas do site do serviço que utiliza fotos, perfis, mapas e localidades em

todos os cantos do mundo. Além disso o site ajuda a promover o Networking e Shiduchim.
Alguns dizem Shabos ou Shabes outros Shabat... O que importa é que este dia tão especial é um Oasis de Paz,
Santidade e Tranqüilidade em nossos dias agitados e tumultuados...
Você alguma vez já sentiu vontade de sair num Shabat ou talvez experimentar um pela primeira vez sem ter uma
Casa de Shabat para ir?
Você gostaria de poder compartilhar a sua mesa de Shabat com um Visitante Especial porém sem saber onde
encontrar um?
Shabbat.com (See You on Shabbos.com) criou uma maneira de te ajudar a encontrar a sua Chalá Perfeita!
Viajando a negócios ou prazer? Dando uma de mochileiro pelo país ou pelo mundo? Estudando fora do país?
Acabou de voltar de Israel e quer continuar a sentir aquele gostinho especial? Encontre a sua Chalá Perfeita!
Quer aperfeiçoar o seu Networking, conhecer pessoas interessantes, criar amizades duradouras, expandir seu
horizonte social? Encontre a sua Chalá Perfeita!
Gostaria de vivenciar da experiência de um Shabat Tradicional Autêntico? Encontre a sua Chalá Perfeita!
Famílias que desejam Receber Convidados, crie um perfil de HOST (Anfitrião) com suas informações básicas e
imagens (afinal de contas, uma imagem vale mais do que mil palavras e uma foto de uma família hospitaleira vale
muito mais que isso).
Além disso cada página possui um Guest Book (livro de visitas) que permite oferecer um feedback da
experiência e dá ao potencial Visitante uma idéia melhor do quão agradável pode ser a sua fantástica
experiência do Shabat com a sua família, encorajando-o a participar de uma Visita ao aconchego do seu Lar.
Cada Visitante adiciona em seu perfil suas informações e duas pessoas de referência para que você possa com
segurança averiguar a idoneidade de quem você traz com alegria e amizade para o seu lar.
Os visitantes também podem procurar pelas casas que mais lhe agradam e desta maneira selecionar o Anfitrião
perfeito para cada Shabat Especial que desejar de maneira totalmente automática, via sistema Shabbat.com
, sem precisar sentir eventualmente vergonha ou receio, fazendo o bem e trazendo alegria para os dois lados.
SEGURANÇA
O serviço gratuito desenvolvido por See You On Shabbos / Shabbat.com
nos Estados Unidos visa de forma segura permitir o intercâmbio devisitantes de todas as partes do mundo nos
dias de Shabat e Festas Judaicas.
SISTEMA SEGURO:
Medidas de Segurança:
1 – O Anfitrião consegue ver a foto do potencial visitante antes de aceitar o seu pedido.
2 – Cada pessoa que se registra precisa fornecer duas referencias que podem ser consultadas sobre sua idoneidade.

3- Pode-se revisar o Livro de Visitas (Guestbook) a procura de Feedbacks e comentários sobre o(s) Shabat(ot)
passados.
4 – É possível ver através do sistema, os Amigos e seu Histórico como Visitantes / Anfitrião, podendo consultar se
necessário um Anfitrião anterior.
5 – Sua informação de contato (como o seu endereço de e-mail) apenas será enviada para o seu Convidado
quando você o aprovar como Visitante.
RECURSOS:
Shabbat.com está em constante desenvolvimento adicionando constantemente novos recursos como:
- Convites em massa
- Dvar Tora
- Explicações sobre o Shabat
- Novos recursos tecnológicos
- E mais..
EM RESUMO:
O ambiente aconchegante e familiar do Shabat, o aroma da sopa de frango com Matzoh Balls e da Chalá
fresquinha perfumando o ar... As bonitas melodias de Zemirot de Shabat... Tudo isso misturado a harmoniosa
experiência que rejuvenesce o espírito e nos re-energiza para a semana que está por vir.. NosVemos no Shabat...
See You On Shabbos ...

www.SHABBAT.com - CADASTRE-SE E DESFRUTE DO MELHOR SHABAT DE SUA VIDA...

Shabbat.com em números (Base 2010)

* Aproximadamente 15 mil membros mundialmente
* Mais de 32.000 convites realizados em 2010
* Encontre Anfitriões e Hospedes em mais de 65 Países e 1300 Cidades no Mundo.
* Milhares de Judeus Solteiros procurando sua Alma Gêmea.

- Em breve Shabbat.com em vários novos idiomas (e porque não em português) e a nova versão 2.0.
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