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 : ספרייהטופרק 

 תקנון זה מחייב את כל הסטודנטים של המכללה על כל מסלולי הלימוד שבה.

מספקת שירותי ספרייה מלאים לסטודנטים של האקדמיה, מכינות, הנדסאים , ספריית המכללה 

 לעובדי המכללה  ולקורסי החוץ המתנהלים באחריות המכללה.

כללי   .1

ספריית המכללה מספקת שירותי ספרייה מלאים לסטודנטים של האקדמיה, למכינות,   

להנדסאים, לעובדי המכללה ולקורסי החוץ המתנהלים באחריות המכללה. 

השירותים הם:   .2

שימוש באוסף הספרים, כתבי-עת, מאמרים, מפות ואמצעי מולטי מדיה.   .2.1  

עיון באולמות הקריאה   2.2  

השאלת חומר ספרייתי   2.3  

גישה למאגרי מידע   2.4  

יעוץ והדרכה בשימוש במשאבי הספרייה.   2.5  

השאלה בין ספרייתית בתשלום   2.6  

נהלי השאלה   .3

זכות ההשאלה היא אישית וניתנת להעברה רק באמצעות ייפוי כוח   3.1  

הספרייה רשאית להגביל השאלה של חומר ספרייתי כלשהו   3.2  

תקופת ההשאלה:   3.3  

הספרים ניתנים לתקופת השאלה שנעה בין שבוע ועד שלושה שבועות. ספרי   3.3.1   

בגרויות עד שנה. במידה והספרים אינם נדרשים ע"י סטודנטים אחרים, הם 

יוארכו באופן אוטומטי על פי תקופת ההשאלה שלהם 

ספרים "מהשאלה מוגבלת"  לילה בלבד משעה 17:30 עד 9:30 למחרת,   3.3.2   

ומיום ו' בשעה 11:00 עד יום א' בשעה 9:30. 

מספר הספרים הניתנים להשאלה בו-זמנית ייקבע מעת לעת על ידי הספרייה ויפורסם   3.4  

באתר הספרייה 
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השואל נושא באחריות בלעדית להחזר חומר ספרייתי שהושאל לו במועד ובמצב תקין.   3.5  

בכל מקרה של אובדן או נזק, יפצה השואל את הספרייה בעלות המלאה של הפריט 

ששאל 

הספרייה רשאית לגבות קנסות בגין איחור בהחזרת ספר   3.6  

הוראות כלליות להתנהגות בספרייה   .4

סטודנט השוהה בספרייה חייב להישמע להוראות הספרניות    

לשם שאילת ספרים יש להציג כרטיס סטודנט    

יש להחזיר ספרים מושאלים לספריה במועד שנקבע על-ידי הספרן/מערכת    

ממוחשבת. המאחר ייקנס, ובמקרים מסוימים תישלל ממנו הזכות לשאול ספרים 

אין להוציא ספרים מן הספרייה ללא רשות    

יש לשמור על הסדר ועל השקט בספרייה    

אין להיכנס לחדרי העיון והקריאה עם תיקים. את התיקים יש להשאיר במלתחה    

שבכניסה לספרייה 

יש לשמור על רכוש הספרייה: ספרים, ריהוט, וכד'    

יש להקפיד על לבוש הולם בעת השהייה בספרייה    

אין להכניס שתייה ומזון לספרייה    

חובה לסגור טלפונים סלולריים בשטח הספרייה    

הפרת אחד מהסעיפים לעיל עלולה לגרור הגבלה או שלילה של זכות השימוש בספריה,    

והעמדה לדין משמעתי את הסטודנט שהפר אותו. 

שינויים בנהלים ובסדרי העבודה של הספרייה מתפרסמים מעת לעת בלוח אלקטרוני    

שבכניסה לספרייה, באתר הספרייה, במיילים ובמסרונים 

שימוש במאגרי מידע ובפעולות מקוונות באמצעות האינטרנט   .5

ביצוע פעולות מקוונות או שימוש במאגרי המידע מתאפשרים באמצעות שם משתמש   5.1  

וסיסמה אישית 

שמירה על זכויות היוצרים   .6
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הספרייה מקפידה לנהוג על פי כל כללי חוק זכויות היוצרים. לא נבצע כל פעולה   6.1

הנוגדת את החוק. הספרייה מבקשת מכל הסטודנטים לנהוג בהתאם. קישור לחוק 

זכויות היוצרים והקניין הרוחני נמצא באתר האינטרנט של הספרייה 


