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 מכינהבלימודי  ית/הנחיות רישום בספריה של סטודנט

31.7.19 

 ,יקר/ה, קורא/ת סטודנט/ית
 

 ! שלום רב
 

הצוות יעשה כל מאמץ לעזרה  .להשתמש בספרייתנו, ומזמינך יה מברך אותך על הצטרפותך ללימודיםיצוות הספר
 ולתמיכה בך במהלך לימודיך, להצלחתך.

 
 עליך לבצע את הפעולות הבאות:יה יקוראי הספר םמנות עילהכדי 

 
מזהה  תעודהבהשאלה ללא  פריטיםלא ניתן לקבל להציג תעודה מזהה עם תמונה כדי לפתוח כרטיס קורא בספרייה.  .1

  .עם תמונה
 

ש"ח לפקודת: "המכללה האקדמית  500המחאה ע"ס  להביא אל דלפק ההשאלה ביום ביקורך הראשון בספרייה .2
לא סחיר בטחון, פקדון,  )למשל: וללא כל הערה נוספת למוטב בלבדלרשום , ן תאריךללא ציולהנדסה אורט בראודה" 

 מוחזרתההמחאה  אחרת או למכללה באופן כללי. להקלת גביית חוב לספריה, למחלקה ההמחאה משמשתוכו'(. 
 .והסדרת הקנסות לבעליה עם תום הלימודים, לאחר החזרה סופית של כל הפריטים המושאלים

 
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות הלימודים  תקופת( בכל ממזכירות המכינה)בנפרד בספרייה ש לעדכן י חשוב !!! .3

 הארכת ספרים ועוד.ספרים מוזמנים נדרשים, שוטפות מן הספרייה על 
 

 באופן ממוכןזמן העברת הפרטים  -שירותי הספרייה לא יתאפשרו בשבוע הראשון ללימודים  !!לתשומת לבך! .4
 לספרייה.

 
בשם משתמש וסיסמה ממערכות המחשבים לפני קבלת שירותי ספרייה כדי לאפשר כניסה לכרטיס הקורא,  להצטייד .5

להיכנס לדף הבית של המכללה < תחנת מידע לסטודנטים ושם להקליק על "שכחתי סיסמה".  הארכה והזמנת ספרים.
 כתובת הדוא"ל שלכם.להקיש את מספר תעודת הזהות וללחוץ על "מהי הסיסמה שלי". כעת הסיסמה תשלח ל

 
 :היה מחוייבים לכללי התנהגות נאותים ביעלינו להסב תשומת לבך לכך שקוראי הספר

 
 עליך להכנס לספרייה בלבוש הולם. .א
 
 אין להתקהל בספריה ואין לדבר בה בעמידה אפילו לצרכי לימוד. יה.יבספר לימודעליך לשמור על השקט בעת ה .ב

 
 אין לשוחח בו בין כתלי הספריה. יה.יבעת השהות בספרשלך סלולרי ה ןטלפואת העליך לכבות  .ג
 
 פרט לבקבוקי מים אישיים. יהיאין להכניס דברי מאכל ומשקה לספר .ד

 
 יש להביא  אזניות לשמיעת הרצאות בוידאו. .ה

 
, ללא חפצי הערך יהיספרהבכניסת ש. תיקים יש לאחסן בתאים , כולל תיקי מחשביםהיאין להכניס תיקים לספרי .ו

 אחריות על הרכוש מוטלת על בעליו.ה .!!!
 

יש להשאיר את סביבת העבודה בספריה נקייה עם סיום הלימוד, לשימוש נעים ליתר הסטודנטים ולהקלה על נקיון  .ז
 המקום.

 
בהשבתת שירותי מבחינתך עליך לכבד את תנאי השימוש וההשאלה של חמרי הספרייה, והפרתם כרוכה  .ח

המתפרסמים בתקנון המופיע באתר הספרייה. התחייבויותיך נוהלי הספרייה שים לב ל קנסות כספיים.וב הספרייה
 למכללה בחתימתך על טפסי הרישום מחייבות אותך לעמוד בתנאי תקנון זה.

 
 רישומי הספרייה הם אלו הקובעים לעניין השבת פריטים שהושאלו מהספרייה. .ט

 
צות את הספריה במקרה נזק בהתאם לערכם עליך לשמור על שלמות ותקינות פריטי הספריה המושאלים לך, ולפ .י

 אצלך ולהשבתם לספריה. געות לתקופת החזקתםולהוצאות אחרות הנו
 
נועד למטרות לימוד והוראה בלבד, ואין להשתמש בהם למטרות ה מאגרי המידע שלבובפריטי הספרייה השימוש  .יא

 .רווח
                                                    

 ,ברכהב        
 צוות הספרייה         


