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מידע – פקס
תשע"ד 52 /
מיועד ל:

ישיבות קטנות

פנימיות תורניות

ישיבות גדולות

כוללים

כולם

לכבוד
ראשי הישיבות ,הכוללים והמוסדות התורניים שליט"א
מנהלי הישיבות ,הכוללים והמוסדות התורניים שליט"א
השלום והברכה וכט"ס

מן המשוב שקבלנו מדף המידע תשע"ד  48עולה ,כי כנראה ישנו ביקוש לענין דואר השליחויות – העברת מעטפות עם
חומר ומסמכים נלווים .בכדי "לבנות" אותו היטב ,אנו נעשה במהלך החודש הקרוב את הפיילוט הדרוש להפעלתו ועל כן
 יהיה עליכם להביא את המעטפה עם החומר למשרדנו יום קודם )בין השעות  8:30בבוקר עד  13:00בצהריים(.א .בשלב ראשון מדובר כמובן בשליחויות מבני ברק לירושלים ובימים א-ה בלבד.
מבני ברק – משרדי האיגוד :רח' אמרי ברוך  1קומה ) -1שיכון ויז'ניץ(.
לירושלים – לרשימה של  7הכתובות הקבועות הבאות – משרדים המצויים בקשרי עבודה עם מוסדות התורה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

משרד החינוך – המשרד הראשי רח' דבורה הנביאה  ,2בנין לב רם
משרד החינוך – מחלקת הישיבות – בית דונה רח' בית הדפוס  ,20גבעת שאול
משרד החינוך – מחלקת רישוי – רח' פארן  ,7רמת אשכול
מרמנת – רח' המרפא  8בנין בינת ,הר חוצבים
משרד הרווחה – רח' ירמיהו  ,39מגדלי הבירה
רשם העמותות )משרד המשפטים( – רח' ירמיהו  ,39מגדלי הבירה
ועד הישיבות – רח' מלאכי 28

ב .ככלל ,כל מעטפה שתגיע למשרדי האיגוד – תימסר בעז"ה למחרת ליעדה )לאחת מן הכתובות הנ"ל( ,במהלך
שעות הבוקר) .כל זאת בתנאי שישנה קבלת קהל באותו משרד בשעות אלו ושלא היה עיכוב בלתי צפוי אחר.
במקרים חריגים שכאלו ,תיעשה השתדלות להעביר את החומר בהזדמנות הראשונה מהר ככל האפשר(.
כאמור לעיל ,חובה להביא את החומר למשרדנו יום קודם ,ע"מ שנוכל לטפל בו כראוי ולהעביר אותו בזמן
ליעדו.
ג .התשלום עבור השירות נקבע ע"פ הפירוט הבא:
 .1למוסדות שהינם חברים קבועים ופעילים באיגוד –  25ש"ח בלבד.
 .2למוסדות שאינם פעילים באיגוד –  45ש"ח.
 .3כל כתובת חריגה שאינה ברשימה הנ"ל – תוספת של  25ש"ח.
 .4טיפול מיוחד ופרטני במעטפה )החתמה של אישור נתקבל ,הוצאה ו/או העברה של מסמכים
מהמשרדים הנ"ל וכיו"ב( – תוספת של  25ש"ח.
ד .אנו מבקשים את הערותיכם והארותיכם למיתווה הנ"ל ,ע"מ שנוכל להעמיד לרשות המוסדות כלי עזר יעיל
בעבודתם הקשה והמסורה.
ה .נשוב ונעדכן אתכם ככל שיידרש ,כמו גם פרטים על שירותים חדשים שאנו מתכוננים להפעיל עבורכם.

בכל הכבוד הראוי
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