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  ספרים להשאלת התחייבות טופס –' א נספח

 ברצוני כי ת/מאשר_____________________ ) ספרות 9 (ז"ת  ' ________________גב/ מר אני .1

 . _____________בשלוחה רידמן מכללת מספרית כותרים לשאול

  _____________  :דואר למשלוח כתובת_______________________   :ל"דוא כתובת

  ._________________ :נייד טלפון

    בוגר / מנהלה איש / סגל איש / סטודנט:  בעיגול סמן אנא

  ____________לימודים שנת  ________________ :לימוד מגמת / תפקיד פרט אנא

 :כי ה/מסכים ואני לי וברורים ידועים ההשאלה תנאי, הספרייה תקנון את קראתי .2

 ותקינותו שלמותו וכי, ספרייהה את עזיבתי לפני הכותר של ותקינותו שלמותו את לבדוק באחריותי .2.1

  .באחריותי הינם ספרייהמה הוצאתו מרגע הכותר של

 ערך של מלא בתשלום אותי את תחייב הכותר של פגומה החזרה או כותר דןאוב כי מסכים הנני .2.2

 .טיפול דמי ₪ 20 בתוספת, הראשי הספרן י"ע שיקבע כפי העדכני מחירו פי על הכותר

 השאלת בעת לי שיימסר להחזרה המתוכנן במועד הכותר בהחזרת ואאחר במידה כי מסכים הנני .2.3

 :להלן המפורט לנוהל בהתאם לפעול רשאית המכללה, הכותר

רשאית המכללה לשלול את זכאותי לשאול כותרים , אם לא אחזיר את הכותר המושאל בזמן .2.3.1

  . חודשיים ימים

 פרק ובתוך המכללה מאת התראה קבלת לאחר גם חלף להשבתו שמועד כותר אשיב ולא היה .2.3.2

 .להלן 3 בסעיף הנזכר הפיקדון שיק את לפדות רשאית  המכללה תהיה, בהתראה הנקוב הזמן

 יאוחר ולא מיידי באופן הכותר את אחזיר, שהיא סיבה מכל יסתיימו במכללה עבודתי או/ו לימודיי אם .3

 שיק את לפדות הספרייה רשאית זאת אעשה לא אם .עבודתי הפסקת או הלימודים הפסקת ממועד משבוע

 .להלן 4 בסעיף הנזכר הפיקדון

  :                   פרטי ההמחאה  סך על פיקדון שיק בזאת מוסר הנני

: המחאה' מס____________, חשבון' מס____,  : סניף' מס____________________,  :בנק 

   .______________: שם בעל ההמחאה,  __________

 ובהתאם זה במסמך האמור כלו המכללה תקנון את והבנתי קראתי כי ת/מאשר הנני זה טופס על בחתימתי
 . לעת מעת שיתעדכנו כפי, פיהם על לפעול המלאה המחויבות את עצמי על ת/מקבל אני לכך
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