
 

 השאלת ספריםנוהל 
 

 סטודנט יוכל להשאיל רק את הספרים . א כל הספרים בספרייה ניתנים להשאלהל
 .המיועדים לכך

 סטודנט המעוניין לקבל שירותי השאלה יפנה לספרנית ויבצע הליך רישום. 

  עבור מנוי השאלת , ₪ 055במהלך הרישום יהיה עליו להפקיד שיק עירבון על סך
 .תמונת פספורט להנפקת כרטיס השאלהולספק , ספרים בספריה

  אלא אם כן ביקש לבטל את , לסיום הלימודים של הסטודנטעד  –משך זמן המנוי
 .המנוי עוד קודם

הלימודים או מועד  תוקף המנוי יהיה עד סוף שנת -סטודנט המכין תזת סיום : )חריג
 (.המאוחר ביניהם –הגשת התזה 

  תמונה ויכלול על ידי הספריהיונפק עצמאית כרטיס השאלה של הספריה 
 הזהות מספרקוד של -ובר

  בתוקף השאלההשאלת ספרים תתאפשר רק עם הצגת כרטיס. 

 אין להעביר ספר לקורא אחר ללא רישום בהשאלה. 

  יאבד את זכות ההשאלה עד שיונפק עבורו , שלו ההשאלהקורא שיאבד את כרטיס
 .כרטיס השאלה חדש

 להחזיר ספר שהושאל גם לפני תום מועד  הספריה תהיה רשאית לדרוש מהקורא
 .על פי הצורך, ההשאלה

 אין להוציא ספר מהספריה ללא רישום. 

  בכל פעםבשלב ראשון כל סטודנט יוכל לשאול רק ספר אחד . 

  שבוע אחד בלבד –זמן ההשאלה המקובל. 

  אישור , מהספרנית בלבד ,יכול לקבל -סטודנט המעוניין להאריך את זמן ההשאלה
 .להארכת ההשאלה לשבוע נוסף בתנאי שאין דרישה לספראו מייל  טלפוני

 .library@reidman.co.il, 50-9200547רכת השאלה אלה

 ימנע  ייכנס לרשימת הממתינים ובכך, אחר שהושאל על יד, סטודנט המעוניין בספר
 .שאלה של הספררכת האה

  לא )ימים מיום החזרתו לספריה  שבועבמשך  בספריהספר מוזמן ימתין לקורא
הבא בתור או יוחזר למקומו  לאחר מכן יעבור הספר למזמין(. תשלחנה הודעות

 .הקבוע
 

 

 החזרת ספרים וקנסות

 

  הספריה מתייחסת בחומרה רבה  .הספרעל הקורא להקפיד על מועד החזרת
, מחזיר ספר במועד שנקבע וסטודנט שאינ .לתופעה של איחור בהחזרת ספרים 

 . זה ללימודים את השימוש בספר ומחברי ונעמ

 יש לבדוק את . כל עוד לא הוחזר לספריה, הקורא אחראי לשלמות הספר ולניקיונו
 .שאינו פגום לוודאו, הספר לפני השאלתו



הכריכה מופרדת מגוף הספר או שיש עליו , הינו ספר שנתלשו ממנו דפים פגוםספר 
עלות ב לשאתיצטרך  ראוהק פגוםספר  שהוחזרבמקרה . או סימונים כתמים בוטים

הספרנית תעיר לשואל על כל שינוי . דמי טיפול₪  45בתוספת של  רכישת ספר חדש
 .לרעה במצבו של הספר והדבר יצוין בכרטיס השואל

 האיחור להחזירו באופן  מיד עם היוודעיקבל התראה  -שואל שמאחר בהחזרת הספר
 (.ו מיילהתראה טלפונית א)מכללה ספריית המיידי ל

 ימים 2לפיה אם הספר לא יוחזר בתוך  ,ימים 05-כלאחר  ,התראה נוספת תינתן ,
 . יום ממועד האיחור 02כ "סה, י הקורא"רבון שניתן עעיייפרע שיק ה

  תימנע ממנו זכות ההשאלה לחודשיים ,בהחזרת הספר במועדוסטודנט שאיחר ,
 .ותצוין בכרטיסו מגבלת ההשאלה

 ח דמי טיפול"ש 45בתוספת , בגין רכישתובמלוא התשלום  קורא המאבד ספר יחויב .
 .יהיה הסכום גבוה יותר, אם הספר אזל מהשוק

 

 שלוחות-השאלה בין
 

 הרצה בספרייה המרכזיתתקופת ולאחר , חשוב כל האוספים בשלוחותילאחר מ ,
  .יקבעו נהלים ויפורסמו


