
 
 

 מנוי השאלה -רמת אביב , ספרית מכללת רידמן
 

 .צעד נוסף במתן שירות לסטודנטים ופותחת את הספריה להשאלה תספרית רידמן המתחדשת צועד
 .כעת עומד לרשותכם אוסף מתחדש עם ספרים עכשוויים ועדכניים שנוספו על האוסף המקורי

 .ים מרוביםבעותק נרכשו עשרות כותרים חדשיםבלבד  בשנה האחרונהרק 
  

 יורשה כל סטודנט להשאיל ספר אחד ,שתמשך מספר חודשים ,בשלב הראשון של הרצת ההשאלה
  .חשוב לציין שלא כל הספרים מיועדים להשאלה. לשבוע ימים בלבד, בכל פעם

  

אנו מעוניינים לשמור על האוסף על מנת שישרת עוד , בד בבד עם הרצון לפתוח את הספרייה להשאלה
לשמור על הספרים ועל שלמותם ולהחזירם במועד , הנכם מתבקשים לשתף פעולה, על כן. רבים סטודנטים

 .לספריה
 ₪ 055רבון על סך יהשאלת הספרים כרוכה בהפקדת שיק ע

 עם תאריך פתוח( למוטב בלבד שיק)מכללת רידמן ליכתב יהשיק 
  

 :תנאי השאלה
 .הספרים המותרים להשאלה יושאלו לשבוע ימים בלבד*  
  ,את תקופת ההשאלה לשבוע נוסף, 50-9200547בטלפון , לקראת תום שבוע ההשאלה ניתן להאריך*  
  .בכפוף לשיקול דעתה של הספרנית   
יאבד את הזכות  ,בלא שתאם מראש עם הספרנית, סטודנט שיאחר בהחזרת הספר מעבר למועד שנקבע*  

 .להשאיל ספרים לחודשיים ימים
 :באיםהמקרים ב יפרע העירבון שיק *  

לא החזיר את הספר והסטודנט , ההשאלה שנקבע בעת ,במידה ועברו שבועיים ממועד החזרת הספר .1
 .לאחר שקיבל התראה על כך מהספריה, הספריה בנוגע לספר הנדוןלא יצר קשר עם ו

עמודים קרועים או ; כריכה או דפים פנימיים, חלק ממנו חסר) אך הושחת –לספריה הוחזר הספר  .4
בתוספת , שהושחת זהזהה חדש במקום  ישא בעלות רכישת ספרבמקרה זה הקורא  .(שקשיםמקו
 .דמי טיפול₪  45

 
 ____________________ :תאריך

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :מספר תעודת זהות ____________________ :שם הסטודנט

 
 ___________ ____ :טלפון _______________ ____ :טלפון נייד

  
 ____________________________מייל 

 
 :כתובת קבועה

 
_______ בית' מס  __________________________ רחוב

  ________.ד.ת 
 

 _________ מיקוד  ___________________________ עיר
 

 __      ________: (ראשונה שנייה) לימוד שנת       ____________________ :מגמת לימוד
 

 ____________________:      דנטחתימת הסטו     
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