
 שנה"ל תש"פ

 סטודנט/ית יקר/ה,

, ולכן ברוב המקרים אין צורך להגיע מנהל תלמידיםהספרייה מקבלת את פרטי הסטודנטים החדשים ממערכת 

 לספרייה כדי לפתוח כרטיס קורא. 

הספרייה משרתת את כל  שיסייעו לכם להצליח בלימודיכם.גישה לספרים, מאמרים, ומאגרי מידע  תקבלויה יבספר

ללת צפת, ורבים באים אליה כדי ללמוד בעמדות המחשב או בשולחנות. אנא עזרו לנו לשמור על סביבה קהילת מכ

 נעימה ושמרו על השקט.

ואת הטלפון יש להעביר למצב "שקט". שיחות  )מלבד מים בבקבוק סגור(, יה עם אוכל ושתייהיאין להיכנס לספר

  .פריה תלווה בקנס מיידיאכילה בס -שימו לב  .בסלולארי נא לקיים מחוץ לספריה

 יה:ישעות פתיחת הספר

 08:00-11:45יום שישי , 08:00-18:45יום ה' , 08:00-19:45'  דימים א' עד 

 בימים א' עד ה'. 10:00-18:00שרותי יעץ יינתנו בספריה בין השעות 

 .שעות הפעילות משתנות ויש להתעדכן באתר המכללה או בספרייה –ערבי חג, חגים וחופשות 

 דפסות וצילומיםה

את   .כרטיס הסטודנטוצילום. ההדפסות והצילום מתבצעים בעזרת  , סריקהבספרייה עמדות מחשב ועמדות להדפסה

המכשיר אינו נותן עודף! הצטיידו בספרייה ובבית הדסה. –יש להטעין בכסף במכונות המיועדות לכך  הסטודנט כרטיס

 . בכסף קטן, מכיוון שאין בספרייה אפשרות פריטה

מדפסות הנמצאות בספרייה או בשטח המכללה -ניתן לשלוח עבודות להדפסה מכל מחשב בספרייה לכל מכונות הצילום

 . באמצעות הכרטיס האישי כולה

 השאלת ספרים

, מתבצעת הארכה אינם מוזמניםהספרים אם ימים, שבוע, או שבועיים.  4לכל ספר מוגדרת תקופת השאלה: 

האם התבצעה הארכה או שעליו בכרטיס הקורא שלו הסטודנט לבדוק  עלאוטומטית עד למקסימום של שלושה חדשים. 

 .(1חיפוש –ספריה –)כניסה דרך הפורטל  1חשבון האישי של מערכת חיפושנמצא ב. כרטיס הקורא להחזיר את הספר

 –, אך ניתנים להשאלת לילה במשך היום בספרייההנמצאים ספרים  – מאחורי דלפק ההשאלה נמצא אוסף השמורים 

 בבוקר שלמחרת.  10 -משעה לפני הסגירה ועד ל

 התחשבו בחבריכם והחזירו ספרים בזמן!. ספר שלא יוחזר בזמן יגרור אחריו קנסות

 אינם ניתנים להשאלה. –ספרים מאוסף יעץ 

מדבקת "לא להשאלה" לא ניתנים להשאלה עם ה או שונים עם מדבקה סגולה על הכריכ כתבי עת, סרטים, וספרים

 ותוכלו לעבוד עמם בספריה או לחלופין לצלם את החומר הנדרש.

. ומועד ההחזרה של הספריםההשאלות וההזמנות שלכם,  את פרוטלראות ניתן  ב"חשבון שלי" 1מערכת חיפושב

עדכנו בכרטיס הקורא את הפרטים נא א –לבדוק את הכתובת ומספר הטלפון המופיעים בכרטיס הקורא  חשוב מאוד

את הפרטים  ןמעדכ ו)עדכון במזכירות האקדמית אינ ה פונה אליכם להעברת הודעות חשובותיכי כך הספרי -הנכונים 

 ה(.יספריכרטיס בב

 library.mail@Zefat.ac.ilדוא"ל: , 6927745-04מספר טלפון:  ה ,ילשאלות נוספות ניתן לפנות לצוות הספרי

 בברכת שנה טובה והצלחה!

 צוות הספריה

mailto:library.mail@Zefat.ac.il

