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דמי מנוי בספריה

ועד היישוב

הפעלת הספריה ברמתה הגבוהה כאן ביישוב ולאורך כל השנים ,התאפשרה אך ורק בשל השתתפות
הועד במימון פעילות הספריה מתקציבו השוטף ,השתתפות תושבי היישוב (דמי מנוי) ,והשתתפות
המועצה האזורית .דרך פעולה זו היא שהביאה לכך כי הספריה כאן פתוחה במשך כל ימות השבוע,
למספר שעות רב ביום ובערב ,להעסקתן של שלוש ספרניות (שתיים במשרה חלקית) ,שתהיינה זמינות
לתת את השירות לתושבים בכל שעות הפתיחה של הספריה ,ולשירותים רבים נוספים.
החל מחודש ינואר  ,2008הוחל חוק הספריות הציבוריות גם על אזור יהודה ושומרון ,וממנו משתמע
כי מכאן ואילך גביית דמי המנוי לספריה יכולה להתבצע רק ע"ב תשלום רשות.
המשמעות לנו (תושבי אלו"ש) מהפסקת גביית דמי המנוי עלולה להיות קשה שכן ,ללא מקור המימון
מדמי המנוי של התושבים ,ייאלץ הועד לצמצם לאלתר חלק מהשירותים המורחבים הניתנים כיום
בספריה ולהפעילה רק לשעות קצובות ,ובימים קצובים בלבד.
כדי שלא לקצץ ח"ו את השירות המצוין הניתן לתושבים מהספריה ועובדיה ,ימשיך הועד לגבות את
דמי המנוי לספריית היישוב ,כבעבר אולם כתשלום רשות בלבד .כמובן שכל תושב המתנגד להסדר זה
יכול להתקשר למנהלת הספריה ולהודיע לה כי הוא מבקש להוריד את שמו מרשימת משלמי דמי
המנוי.
תנחומים
ליוסף כהן
על פטירתו של אביו
ר' חיים כהן ז"ל

משלוח מנות ישובי – פורים תשס"ח

תנחומים
ליוכי שמעון
על פטירתו של אביה
ר' ישראל מרדכי ז"ל

רוג'ר שפיצר ושושי ריפקין

מבצע משלוח המנות היישובי ישודרג השנה בעז"ה ,ויעשה בעיקר באמצעות הרשמה באינטרנט באתר
( http://www.alonshvut.orgלמאותגרי המחשב – לא שכחנו אתכם! הוראות בהמשך).

בכדי להכנס למערכת ההזמנות ,עליכם להצטייד באחד החשבונות החודשיים שקיבלתם מהוועד ,שכן בו
מופיעים פרטים הנחוצים לכם לשם הזדהות בפני המערכת.
למי שעדין לא מכיר – להלן הסבר קצר:
כל משפחה מסמנת בטופס את רשימת המשפחות שברצונה לשלוח אליהן משלוח מנות .ביום הפורים ,כל
משפחה מקבלת משלוח אחד ,המשותף לכל המשפחות שבקשו לשלוח אליה .הרווחים מהמבצע
מועברים לגמ"ח אלון שבות.
למען הסר ספק – ע"י השתתפות במבצע ניתן לצאת ידי חובת מתנות לאביונים (וכמובן שניתן להוסיף
על כך) ,אך לא יוצאים ידי חובת משלוח מנות.
יתרונות ההרשמה באינטרנט( ,מעבר לחיסכון בעשרות שעות של הקלדת הטפסים):
 .1אפשרות להתבסס על ההזמנה של תשס"ז ,עם או בלי עריכה.
 .2משפחות חדשות ביישוב מסומנות.
 .3מועד הגשה מאוחר יותר.
 .4עדכון פרטים און-ליין
מועד סגירת אתר האינטרנט :יום ג' ,ד' אדר ב' ( )11/3/08בחצות.
למאותגרי המחשב :ראשית ,לאחר שקראתם את כל יתרונות השיטה החדשה ,אנו ממליצים בכל לשון
למצוא שכן  /חבר  /נכד שיוכל לעזור לכם בהקלדת ההזמנה .בכל מקרה ,נשאיר מספר טפסים מודפסים
בבתי הכנסת ,וכן ניתן יהיה לקבלם במשרד הוועד ולמוסרם שם.
מועד המסירה של הטפסים  -יום ו' ל' אדר א' ( - )7/3/08מוקדם ממועד סגירת ההרשמה באינטרנט.
תשלום :תשלום באמצעות חשבון הוועד (בתנאי שאין חובות לוועד) יתאפשר בעת הקלדת ההזמנה.
תשלום באמצעים אחרים (מזומן והמחאות) אפשרי ,אולם ההזמנה תאושר רק לאחר קבלת התשלום .את
התשלום יש למסור בחיש-ועד או במשרדי הוועד.
כבכל שנה ,מתנדבים להקלדה ,אריזה וחלוקה יתקבלו בשמחה.

פינת המודעה הקטנה
לרגל שמחה משפחתית בשבת פר "זכור"  -פר' "ויקרא" ,אנו זקוקים לדירות אירוח
לאורחינו .נודה למי שיוכל לעזור לנו בדירה או בחדר פנוי לשבת זו.
יצחק ודבורה לוי 052-3992645 9933408
יישר כוח מראש ובשורות טובות.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לבני וציונה לרר לאירוסי אלעד ומיכל.
לדני ומזלית אפל להולדת הבת.
לדוד ואלי ארדפרב להולדת הבן.
להלל ויעל מייזלס להולדת הבת.
ברכות חמות לנתנאל מאיר עם סיומו את קורס הקצינים .עלה והצלח!

ועדת תרבות
תודה רבה למיניון רוזנפלד על ארגון הערב המעניין בנושא סרבנות גט.
למרות הקור העז והשלג שעוד נותר ,הגיעו כ  50איש ונהנו מערב מעניין וחשוב  .תודה רבה.
חשוב לציין כי הכסף שאנו גובים בכניסה לאירועים משמש לכיסוי חלקי של הוצאות האירוע כגון:
הגברה ,תשלום למרצה וכדומה.
ביום רביעי י"ד אדר א' התקיימה פגישה בביתם של חננאל ואמירה אנסבכר (תודה על האירוח)
שמטרתה ארגון העדלאידע ומסיבת פורים.
נשמח מאוד לאנשים נוספים שיכולים ליטול חלק .9938408

להורי וילדי החטיבה הצעירה,
הבוקר הפתוח לילדי גן חובה והוריהם ,יתקיים ביום שישי ז' אדר ב'
()14.3.08
בין השעות  9:00-11:00ולא כפי שפורסם.
אנא רשמו זאת לפניכם.

מצפים לראותכם

משפחת החטיבה הצעירה

הרצאה מצחיקה ומרתקת
במוצאי שבת פרשת ויקהל ,כ"ד אדר א')1.3( ,

מאת עמנואל מאיר  -ליצן רפואי
עובד בבתי חולים ובמרכזים לבריאות נפש
אל תחמיצו!!!
באולם השמחות בשכונת גבעת העץ (השכונה הישנה)
כניסה לאולם  ,קפה ועוגה בשעה 20:30

תחילת ההרצאה בשעה  21:00בדיוק!
מחיר כניסה ₪ 15
ועדת תרבות

תלמוד תורה
דרך האבות
נפתח בחודש אלול ופועל באלון שבות .הפעילות היא במתכונת של
גן  -תלמוד תורה ,ולצד ה"מלמד" נמצאת גננת (במשרה חלקית) .הפעילות
מתקיימת כל יום בשעות  8:00עד .13:20
לקראת שנה"ל תשס"ט ניתן להרשם לקבוצה החדשה (גיל  )3וכן להצטרף לקבוצה
הקיימת (גיל .)4
לפרטים והרשמה – אהרל'ה ברנשטיין 0522/604746

מועדון קוראים באלון-שבות
הפגישה הרביעית תתקיים במוצש"ק פר' "שמיני" כ"ב אדר ב' ()29.3.08
אצל משפ' סולברג יהודית רח' הרקפת  8בשעה  ,20:30ובה נקיים דיון על
הספר "במו ידיו; פרקי אליק" מאת הסופר משה שמיר.
הפגישה החמישית תתקיים במוצ"ש פר' "אמור" ח' אייר ( )10.5.08בשעה
 20:30בבית משפ' בן–פזי רח' השיירות  26,ובה נדבר על הספר "בואי
הרוח" של מאת חיים סבתו.

הפגישה השישית תתקיים במוצש"ק פר' "בהעלותך" י"א סיוון ()14.6.08
בשעה  20:30בבית משפ' ספראי שרה ,ובה נדבר על הספר "הכל מואר"
מאת ג'ונתן ספרן פנייר.

לכל אוהבי הספר – נשים ,גברים ונוער – הנכם מוזמנים לפגישות .בואו ותהנו!
המעוניינים לקרוא את הספרים עליהם נדבר בפגישות אנא צרו עימי קשר בטלפון
 9931213 ,9931113או במיילnetaur@gmail.com :
נטע אורבך
להתראות,

לרגל נישואיהם של ירון עם ענת (גננת גן יערה)
נקיים בע"ה שבע ברכות
בהשתתפות ילדי הגן לדורותיו ,הוריהם ותושבי היישוב
ביום שלישי ,כ"ז אדר א' ( )4.3.2008בשעה 17:00
באולם השמחות בגבעת העץ (השכונה הוותיקה)
✓ המעוניינים להצטרף למתנה –
מתבקשים להעביר  ₪ 10אל מיכל לנדר (טל' )9309444
✓ נודה על השתתפות בכיבוד (שתייה  /סלט  /עוגה)
✓ נשמח אם הורים יתנדבו לעזור.
להצעת עזרה ,נא לפנות אל ליאורה גרוסמן (טל' )9932457
נשמח בבואכם

