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לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי , לאחסן במאגר מידע, לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל
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אלא , זה ובאמור בו אסור בהחלטלמען הסר ספק מובהר כי שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתקנון . מ"רידמן בע

 .מ"באישור מפורשת בכתב ומראש ממכללת רידמן בע
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 כללי

בוגריה  ,עובדי המכללה, סגל ההוראה, לשימוש הסטודנטים ותספרימכללת רידמן מפעילה 

 .והקהל הרחב

וכל חומר  קלטות שמע, וקלטות וידא, תקליטורים,חוברות, כתבי עת, ספרים ותמכיל ותהספרי

 . גישה למאגרי מידע מקוונים ותת הספריוכמו כן מאפשר. אחרמקוטלג 

בוגרים  .ותספרימהפריטים  או לשאול/עיין וועובדי המכללה זכאים ל סגל ההוראה, סטודנטים

על מטעם -אחראי. בלבד ותוזאת בתחום הספרי ותלעיון בלבד בפריטי הספריקהל הרחב זכאים הו

 . ו המנהל האקדמי של המכללההמכללה על כל הקשור בנושאי הספרייה הינ

 

 מטרה .1

 .לזכאות לשימוש בשירותי הספריות התנאיםלקבוע את  1.1

 .חומר המצוי בספריות או שאילת/לקבוע את  כללי עיון ו 1.1

 .לקבוע את כללי ההתנהגות המחייבים את המשתמשים בשירותי הספריות 1.1

 

 הגדרות .1

 .המכללה הבינלאומית לרפואה משלימה -מכללת רידמן  "מכללה"

  .כל אחת מספריות המכללה בכל שלוחותיה  "ספרייה"

קלטות שמע וכל חומר ,קלטות וידאו, תקליטורים, חוברות, כתבי עת, ספרים  "כותרים"

 .אחר המקוטלג בספרייה

 . מי שמונה על מטעם המכללה כאחראי על הספריות   "על-אחראי"

  . ספריות בשלוחות השונותעל כל המקצועית ספרן שלוחת תל אביב האחראי   "ספרייהמנהל "

 אחראי ספרייה בשלוחה  "ספרן"

עומד במלואם בכל הקריטריונים שנקבעו , מי שהתקבל ללימודים במכללה   -"סטודנט"

 .ושילם את כל שכר הלימוד הנדרש

טרם השלים את חובותיו האקדמיים  סטודנט שסיים את לימודיו אבל  "בוגר-טרום"

 . ונמצא בתחום הזכאות שנקבע

 .מי שנמנה על סגל ההוראה של המכללה וקיים חוזה תקף בינו לבין המכללה "איש סגל הוראה"

מעביד בינו לבין המכללה ואינו נמנה על סגל -חסי עובדמי שמתקיימים י  "עובד"

 .ההוראה

 .ועובד של המכללהאיש סגל הוראה , סטודנט  "קורא"

בהתאם למפורט בנוהל  ספרייהה וזכאי להשתמש בשירותי" קורא"שאינו  מי  "חוץ-קורא"

 .זה

קלטות שמע וכל חומר ,קלטות וידאו, תקליטורים ,חוברות, כתבי עת, ספרים  "כותרים"

 .ספרייהאחר המקוטלג ב

 .בין כתליה, ספרייהחוץ המעיין בחומר המצוי ב-קורא או קורא  "מעיין"

 .קורא ששואל ספר  "שואל"
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 תוכן הנוהל .1

 ספרייהתנאי זכאות לשימוש בשירותי ה 1.1

 .י המפורט בנוהל זה"לשאול כותרים עפ םזכאיבוגר -וטרוםקורא  1.1.1

 .אך לא לשאול אותם, י המפורט בנוהל זה"קורא חוץ רשאי לעיין בכותרים עפ 1.1.1

ככל שאחד התנאים המחייבים יפסיק , חוץ ישלל-תוקף זכאות של קורא וקורא 1.1.1

האמור או את /או יפרו את כללי המשמעת של המכללה ו/להתקיים לגביהם ו

 .בתקנוניה

 

 סיווג כותרים והשאלה 1.1

 ספרייהומשך זמן ההשאלה ייעשה על ידי מנהל ה סיווג הכותרים הניתנים להשאלה 1.1.1

דרישות , ספרייהמספר הכותרים המצוי ב, סוג הקורא, בהתאם לסוג הכותר

 .ב"ערכו הכספי של הכותר וכיו, מידת הביקוש לכותר, אקדמיות

 . על שלושהבמקביל ם המושאלים בכל מקרה לא יעלה מספר הכותרי 1.1.1

 

 תנאים לשאילת כותרים 1.1

יתבקש השואל , יזין הספרן את פרטי השואל למחשבלפני ההשאלה הראשונה  1.1.1

ובו הוא נותן למכללה הוראה בלתי חוזרת ( 'נספח א)לחתום על טופס התחייבות 

 . לחייבו בסכום הקנס המעודכן באותו עת כמפורט בתנאים לחיוב הקנס בנוהל זה

 ספרייהאו עובד מוסמך של ה/ו ספרןשאלת כותר מותנית בהזדהות בפני הה 1.1.1

או באמצעות תעודת זהות ברת /באמצעות תעודה מזהה ברת תוקף מטעם המכללה ו

 .או תעודה חוקית אחרת ברת תוקף הנושאת תמונה/ותוקף 

יתבקש להחזיר את הכותרים שברשותו , קורא שהקשר בינו ובין המכללה פסק 1.1.1

 .תרים תהווה תנאי מחייב בהתאם למפורט בנוהל זהוהחזרת הכו

 

 משמעת השאלה 1.3

 .המועד האחרון להחזרת הכותרלמשאיל את  ספרןהגדיר הכותר יבעת השאלת  1.3.1

ספרייה אמצעות פניה ישירה לניתן להאריך את משך ההשאלה בבמקרים מסויימים  1.3.1

ייה מועד אחרון לפנ. כל ספריית שלוחה ושלוחהשל לתיבת דואר אלקטרוני או 

הארכת . ימים לפני מועד ההחזרה שנקבע 1הינו עד  ת ההשאלהבבקשת הארכ

או  ספרןהארכה מההלאחר קבלת אישור תכנס לתוקפה רק תקופת ההשאלה 

 .בדואר האלקטרוני הארכהאישור  לחלופין לאחר קבלת

י קורא "או שהוזמן ע/שמועד החזרתו עבר ו כותרלא ניתן להאריך תקופת השאלת  1.3.1

 . אחר
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עבור כל יום איחור בהתאם לסוג  יחוייב בקנס כספי כותרשיאחר בהחזרת  שואל 1.3.3

או /ולשאול  תישלל זכאותואו /ו' בכפי שמוגדר בנספח ,  וסיווג הכותר המושאל

 . שבועות 1לתקופה שלא תעלה על  לעיין בכותרים

בתשלום מלא של ערך השואל את תחייב של הכותר אובדן כותר או החזרה פגומה  1.3.3

הספרייה הספרנית ובהתאם להצעת י "פי מחירו העדכני כפי שיקבע ע הכותר על

 .  מחיר שתצורף לחיובו

 .של המכללה רכש ותשתיות, י אגף כספים"שיעור הקנסות יעודכן מעת לעת ע 1.3.3

לכל חודש מבלי שתהא  1-המכללה תגבה את הקנסות מכל המאחרים ב, ככל שניתן 1.3.3

 . ות יעשה בספרייהתשלום הקנס. חייבת לשלוח על כך הודעה מראש

יום  13יתווסף אליו כפל קנס עבור , ימים ממועד הטלתו 3קנס שלא ישולם תוך  1.3.3

 .יום נוספים 13הראשונים מהמועד לתשלום וכך הלאה עבור כל 

עד לתשלום מלא  להשאלהתישלל זכאותו , שואל אשר הוטל עליו קנס ולא שילמו 1.3.3

  .של הקנס

תהא המכללה , הקנס ולא שילמושואל שחלף חודש מהמועד שנקבע לתשלום  1.3.13

 .רשאית לבקשו לצאת מהכיתה עד לתשלום הקנס

לא יתקבל להמשך לימודיו , שואל שלמרות האמור לעיל לא שילם את הקנס 1.3.11

או כל שירות /וכן לא יהא זכאי לקבל תעודות ו .במכללה עד לפירעון מלא של הקנס

 .אחר מהמכללה

רשימה שבועית עדכנית של שואלים שלא שילמו את  למנהלת השלוחהעביר י הספרן 1.3.11

 . הקנס במועדו

 :באחריות מנהלת השלוחה להפעיל את רכזות הסטודנטים כדלקמן 1.3.11

  ימים להסדרת החוב תוך 1לפנות אל הסטודנט באופן מיידי ולהקצות לו  .1.3.11.1

 .התראה שהיה ולא יעשה כן לא יורשה להמשיך לשבת בכיתה עד להסדרת החוב

סטודנט  יעי תמנע רכזת הסטודנטים את המשך נוכחותו של החל מהיום הרב .1.3.11.1

 . ביתה

את  ,או הנהלת המכללה זכאים להפחית או לבטל/ו ספרייהה נהלמבמקרים חריגים  1.3.13

  .הבלעדידעתה י קריטריונים מוגדרים ובהתאם לשיקול "הקנס עפ

 

 י קורא אחר"שבשימוש ע כותריםהזמנת  1.3

טופס בקשה המצוי  באמצעות תעשהי קורא אחר "שבשימוש ע כותרהזמנת  1.3.1

נספח ). מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי באתר המכללהאו באמצעות  ,בספרייה

 ('ג

 .התקבלהמוזמן  הכותריידע את המזמין כאשר  ספרןה 1.3.1

או למשך זמן של עד שבוע בהתאם ים המוזמן ימתין לקורא במשך יומי הכותר 1.3.1

יוחזר  או ,הבא בתורמזמין יועבר הכותר ל, לאחר מכן, תו של הספרןלשיקול דע

 .בספרייה למקומו הקבוע
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 ספרייהכללי התנהגות ב 1.3

בכניסה וזאת   או כל גורם מוסמך אחר מטעם המכללה/ו ,ספרןיש להזדהות בפני ה 1.3.1

 . של האחראי באותו עת על הספרייה, י כל דרישה"ועפ ספרייהל

בקורת  או/ואו היוצא ממנה חייב לעבור ביקורת אלקטרונית /ו ספרייהכל הנכנס ל 1.3.1

 . על ידי הנהלת המכללה אחרת כפי שיקבע מעת לעת

 .ספרייהיש לשמור על השקט והסדר בתחומי ה 1.3.1

בכל דרך שהיא או להשתמש בטלפונים ניידים /עשן ואו ל/לשתות ואו /אין לאכול ו 1.3.3

 .ספרייהבין כותלי ה

 .ולשמור על תקינותם יש להשתמש בכותרים באופן זהיר וראוי 1.3.3

ללא רשות , ספרייהאו כל חלק מהם אל מחוץ לכותלי ה/ם ואין להוציא כותרי 1.3.3

 .או בניגוד לכללי ההשאלה/והספרן 

 .  ספרןאין להחזיר כותרים למקומם יש להשאירם במקום שיוגדר בהנחיית ה 1.3.3

 .ואו כל מי מטעמ/ו ספרןיש להישמע להוראות הבכל עת  1.3.3

 . ראשיש להשאיר את הציוד האישי בכניסה לספרייה במקום שיוגדר לכך מ 1.3.3

 .ספרייהיש לנהוג ביחס חברי והוגן כלפי קוראים אחרים ב 1.3.13

תהווה הפרת , לעיל וכן כפי שייקבע מעת לעתשהובאו התנהגות בניגוד לכללים  1.3.11

 .משמעת חמורה והמכללה תהא רשאית להעמיד את המפר לדין משמעתי

א או כל מי מטעמו רשאי להוצי/ו ספרייהמנהל ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 1.3.11

 . לעילשצוינו בניגוד לכללים שיתנהג כל מי  ספרייהמה

 

 עבודה וקיזוז חובות/סיום לימודים/הפסקת 1.3

, בתום שנת הלימודים או לפני כן או מסיים לימודיו במכללה/סטודנט המפסיק ו 1.3.1

נמצאים ברשותו וזאת לא , ספרייהי רישומי ה"את כל הכותרים שעפ ספרייהיחזיר ל

 .לימודיוסיום או הפסקת יאוחר מחודש לאחר 

או יוצאים לחופשה העולה על /ועובדים המסיימים עבודתם במכללה וסגל ההוראה  1.3.1

נמצאים , ספרייהרישומי ה שעל פיאת כל הכותרים  ספרייהיחזירו ל, חודש ימים

 .ברשותם

 .בדבר השאלת ואי החזרת הכותר ראיה חלוטה ספרייההרישום ב 1.3.1

על  ספרייהאישור מה, ןיי העני"ם עפשואלים ימציאו לגורם המתאי ,כאמור לעיל 1.3.3

 .ספרייההחזרת המושאל וכי אין להם כל חוב ל

בצירוף הקנסות המצטברים  המכללה תהא רשאית לקזז מהשואל את ערך הכותר 1.3.3

חוקי ואשר באופן במכללה העומד לזכות השואל כספי מכל סכום "( חוב: "להלן)
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 "טופס טיולים"חתימה על האישור ניתן באמצעות , ניתן לקזז ממנו את ערך החוב

 . מתאים

 טופס התחייבות –' נספח א

 

ת כי /מאשר_____________________ ( ספרות 3) ז"ת' ________________   גב/ אני מר .1

 .של מכללת רידמןמהספרייה כותרים לשאול ברצוני 

 :ה כי/ידועים לי תנאי ההשאלה ואני מסכים .1

שלמותו וכי , ותר לפני עזיבתי את הספרייהבאחריותי לבדוק את שלמותו ותקינותו של הכ .1.1

 .  באחריותיהינם של הכותר מרגע הוצאתו מהספרייה ותקינותו 

רשאית המכללה לחייב אותי בעלותו  ,מצא נזקאם בעת החזרת הכותר י כי מסכיםהנני  .1.1

 .המלאה של הכותר

ר כל רשאית המכללה לחייב אותי בקנס כספי עבו ,אם לא אחזיר את הכותר המושאל בזמן .1.1

המכללה רשאית או /ו' כפי שמוגדר בנספח ב, יום איחור בהתאם לסוג וסיווג הכותר המושאל

 .שבועות 1 שלאו לעיין בכותרים לתקופה /זכאותי לשאול ולשלול את 

מיידי ולא יאוחר אופן חזיר את הכותר באבמכללה  ,או את עבודתי,  פסיק את לימודיאם א .1.3

לא אעשה זאת רשאית המכללה אם  . פסקת עבודתיאו ה משבוע ממועד הפסקת הלימודים

 .לחייב אותי בעלותו המלאה של הכותר

תישלל זכאותי לשאילת , ימים ממועד הטלתו 3 אשלם אותו תוךעלי קנס ולא אם יוטל  .1.3

 .כותרים בספרייה עד לתשלום מלא של הקנס

זאת למכללה הנני נותן ב ,אם אמצא חייב בתשלום קנס כתוצאה מהתחייבותי על פי נוהל זה .1

 (מחק את האפשרות המיותרת)התחייבות בלתי חוזרת לחיובי על פי אחת האפשרויות שלהלן 

  ;__ /__:עד  ותוקפו ;_____________________: חיוב בכרטיס אשראי שמספרו  .1.1

 . ___________: ז בעל הכרטיס"ת ;________________: כרטיס האשראי שם בעל

 : ב המחאה שפרטיה "מצ₪   1333סך  חיוב באמצעות המחאת ביטחון על .1.1

  ;_________________ : חשבון' מס ;___________: סניף ;_____________: בנק 

   . ______________: שם בעל ההמחאה ; __________: המחאה' מס

הנני נותן בזאת למכללה , (לעובדים בלבד)חיוב באמצעות הרשאה לקיזוז מהמשכורת  .1.1

ז את ערך הקנס מכל סכום שיעמוד לזכותי במכללה לרבות הרשאה בלתי חוזרת לקז

 . משכורת

 

 

 __/ __/__: תאריך ________________    : חתימה ________________   :  המתחייבשם 

 

או /ת כי קראתי והבנתי את כל האמור בהצהרות ו/בחתימתי על טופס ההרשמה הנני מאשר

ורטים לעיל ובהתאם לכך אני מקבל על עצמי או בהנחיות המפ/או בנהלים ו/בהתחייבויות ו

 .כפי שיתעדכנו מעת לעת, את המחויבות המלאה לפעול על פיהם


