
 

 

 ית בית הספרבספרישימוש  נוהל

טכנולוגי המיועד לתת שרותי מידע מקצועיים לקהל -היא מרכז מידע מדעיספריית בית הספר 
הערכים הסטודנטים והמרצים במטרה לקדם מצוינות בהוראה ובלימוד לקהילת הסטודנטים. 

אתיקה מקצועית סובלנות, וקורא, איכות, כבוד המנחים את ספריית ביה''ס הם: שרות ממוקד ל
 ואחריות.

הנדסאות מפעל שם אינג' גרשון הראל, מנהלו הראשון של ביה''ס, אבי -ספריית ביה''ס קרויה על
 במדינת ישראל.

 לשאול ספרים ללא תשלום. זכאים להשתמש הספרייה ו כל הסטודנטים
 כללי השאלת ספרים:

  ספרים לפתוח כרטיס קורא בספריה. פתיחת כרטיס לשאול על כל סטודנט המעוניין
 קורא מותנית בחתימה על התחייבות למלא אחר נהלי השימוש בספרייה .ה

 .ההשאלה הינה אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת תעודה מזהה 

  זמנית לתקופה של שבוע אחד בלבד. במידת הצורך, -ספרים בו 5סטודנט רשאי לשאול עד
להאריך את תוקף ההשאלה לשבוע נוסף. ההארכה  כדיעל הסטודנט לפנות לספרייה 

 תיכנס לתוקף רק לאחר אישור הספרייה.

 הקוראים מבוסס על שימוש בדואר אלקטרוני, לכן הקוראים מתבקשים   הקשר עם

 .בכל מקרה של שינויבמזכירות המגמה וכן את מס' הטלפון  כתובתות לעדכן א

 בעתיד ספרים לשאולבמועד שנתבקש לא יוכלו  /יםסטודנטים שאינם מחזירים ספר .
חשב כהודעה שהתקבלה ע"י יתושלח בדואר אלקטרוני יעל אי החזרת ספר/ים תהתראה 

בחלוף שבוע מיום האיחור, כדי לאפשר המשך שימוש בספרים החסרים, הסטודנט. 
 ספר חדש במקום הספר אשר לא הוחזר והסטודנט יחויב תרכוש ספריית בית הספר 

 לא תהיה אפשרות להחזיר את הספר ע''י הספרייה לאחר רכישת ספר חדש מלאו עלותו.ב
 .המושאל

  ספריית בית הספר תרכוש ספר שאלבמקרה שסטודנט לא שמר על שלמות הספר אשר ,
באפשרות הסטודנט לרכוש יהיה דנט יחויב בתשלום מחיר הספר. לחילופין, חדש והסטו

 ספר חדש ולהחזירו במקום זה שהושחת.

 0002.עד  8.00  : 'ה-'א ימי  :יהישעות פעילות הספר
 12.00עד  8.00 : ו'  יום                                          

 הודעה.בחגים וחופשות יחולו שינויים ועל כך תבוא 

 כללי התנהגות בספריה:

 ולהזדהות בפניהם, אם נדרשים. יש להישמע להוראת עובדי הספרייה 

 קיון.ייש לשמור על השקט והנ 

 קיון הספרים.ייש לשמור על שלמות ונ 

 לרבות מי שתייהאין להכניס מזון לספריה ,. 

 אין לדבר בטלפון סלולרי. 
 בהתאם.ירה משמעתית ותטופל מהווה עבהפרה של נוהל זה 

________________________________________________ 

 ל על פיו.ופעני מתחייב להספרייה ואקראתי את נוהל 

 ______________ שם פרטי:  ____________ שם משפחה:   _________ת.ז.  

 _______:__________  תאריך: ___ חתימה___________________  :מגמה וכיתה


