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 תמורת המחאת עירבון –בוגרים 
 

 נוהל השאלה
 .תקף או תעודה מזהה כרטיס סטודנט מותנית בהצגת ספר השאלת. 1
 .פריטים 10ניתן לשאול עד . 2
 ספרים עם סרט אדום לא ניתנים להשאלה. ספרים עם סרט לבן ניתנים להשאלה.. 3

 אוגדנים, אנציקלופדיות, מילונים, כתבי עת, סדרות ופסקי דין אינם ניתנים להשאלה.
 .הוחזר לספריה לא עוד כל לו ת /אחראי הסטודנט/ת השואל/ת ספר מושאל לא ניתן להעברה. . 4
על פי שיקול . )מוגבלים לתקופות השאלה קצרות ולקורסים השונים לסמינריוניםספרי לימוד  . 5

 הדעת של צוות הספרייה(.

  לרכוש ספר חדש במקומו. ת/ספר חייבת /שאיבד  ת /טסטודנ. 6
להחזיר  חייביםבמכללה  הםאת לימודי סיימוש וסטודנטים שהפסיקו לימודים יםסטודנט. 7

החזרת כל הספרים  –אחד התנאים לסגירת תואר  לספריה את כל הספרים הנמצאים ברשותם.
 המושאלים לספרייה.

)לא תתאפשר גישה  ₪. 1000תמורת המחאת עירבון ע"ס  לשאול ספרים םהמרכז זכאיבוגרי . 8
 .למאגרים(מרחוק 

 
 נוהל החזרת ספרים

 להחזיר ספר מושאל לאחר שבוע ימים.  ת /חייבת /סטודנט .1
 והספר אינו מוזמן.ניתן לבקש הארכה במידה . 2
 היא אוטומטית ומתבצעת על ידי מערכת חיצונית. הארכת הספרים .3

שבועות.  )אלא אם כן יש הזמנה לספר . ואז הסטודנט/ת השואל/ת  8ההארכה האוטומטית היא עד 
 מקבל/ת  מייל להחזיר את הספר( .

ר. במקרה זה שבועות  של הארכות מתבקש/ת הסטודנט/ת  במייל להחזיר את הספ 8לאחר  
במייל או להאריך לבד דרך כרטיס ההשאלות  ,בטלפון  הארכת השאלההסטודנט/ת רשאי/ת לבקש 

 )בתוך קטלוג הספרייה(.
 בלבד! צוות הספרייהובאישור  ת/אחרת /הארכה תתאפשר בתנאי שהספר אינו מוזמן ע"י קורא 

 .לדרוש החזרת ספר גם לפני המועד שנקבע צוות הספרייה רשאי
 

בהחזרת ספרים באחד מהאמצעים  ושאיחר יםהספרייה יהיה רשאי לפעול כלפי סטודנט צוות
 הבאים:

 .הגבלת השאלה .א

 .ליום איחור(₪  10לחייב בקנס בהתאם לסוג הספר המושאל )הסכום המרבי הוא  .ב

 .העמדה לדין משמעתי .ג

 
 
 



 הזמנת ספרים
 ורק על פי תור.לא ניתן להזמין ספר לתאריך מסוים. הזמנת ספרים מתבצעת אך . 1
הזמנת ספר תתבצע אך ורק אם כל העותקים הושאלו )לא ניתן להזמין ספר כל עוד קיימים . 2

 עותקים על המדף(.
 מוטלת האחריות לבדוק את מיקומו ברשימת הממתינים.ת /על הסטודנט . 3
 . הסטודנט/ת יקבל/ת הודעה במייל שהספר המוזמן ממתין בספרייה. הספר יישמר למזמין/ה4
  .ימים בלבד 3
 

 הדרכות
 .תאם מראש מועד הדרכה עם צוות הספרייהיש ל

 
 

 כללי התנהגות בספרייה
  והמחשבים(.צילום ה י)כולל בחדר ברחבי הספרייהומכובדת להקפיד על התנהגות נאותה יש  .1
 חובה  להקפיד על למידה שקטה במתחם הספרייה. )בחדר השקט יש לשמור על שקט מוחלט(.. 2
 .המיועדים לכך חדריםעבודה בקבוצות מותרת רק ב. 3
 חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים בתחומי הספריה!. 4
 אין להכניס מזון ושתיה )מלבד מים(!. 5
 העישון אסור!. 6
  ומתקניה. החובה לשמור על רכוש הספריי. 7
  . יש לשמור על הסדר והניקיון.8
 האישי של הסטודנטים.. הנהלת הספרייה אינה אחראית לרכוש 9

 יש להישמע להוראות צוות הספרייה.. 10
 ,האישיים לעובד המרכז האקדמי  פרטיהםלהזדהות ולמסור את סטודנטים המתבקשים . 11

 לעשות כן.ים חייב
 לעמוד בפני וועדת משמעת.יה /צפוי ההספרייהוראות  ה/שהפר ת/סטודנט. 12
 


