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 .1מטרה:
להגדיר ולתאר את שירותי הספרייה של המכללה האקדמית צפת.
 .2מסמכים ישימים :אין
 .3הגדרות:
 .3.1כתב עת  :פרסום היוצא לאור בהמשכיות ,לרוב בתדירות קבועה ,ועוסק בתחום
מסויים.
 .3.2מדף פתוח  :מדיניות מוצהרת של הספרייה לפיה לקורא ישנה גישה חופשית
ועצמאית לפריטי מידע ספרתיים.
 .3.3תוכנת אלף  :תוכנה לניהול קטלוג מקוון של הספרייה.
 .3.4שיטת המיון העשרוני לפי דיואי  :שיטה למיון ספרים על פי נושאים ותתי-נושאים
המבוססת על השיטה העשרונית.
 .3.5קובץ הקוראים  :רשימה במודול ההשאלה של תוכנת אלף המכילה את כל בעלי
זכויות השאלה בספריה.
 .3.6חדרי קבוצות  :חדרים המיועדים ללימוד משותף של מספר סטודנטים יחדיו.
 .3.7חדרי שקט  :חדרים המיועדים ללימוד אישי ללא הפרעה .בחדרים אלו חל איסור
מוחלט על דיבור.
 .4שיטה:
 .4.1התנהגות בספריה – הספרייה היא מוסד אקדמי ונועדה לשמש מקום לימוד
וקריאה ולכן עליה להציע אווירה מתאימה וסביבת לימוד נעימה ,מסודרת ושקטה
ככל האפשר.
לשם כך יש לשמור על כללי ההתנהגות המפורטים להלן:
א.

יש לשמור על התנהגות הולמת בספריה.

ב.

חדרי הקבוצות נועדו ללמידה משותפת וחדרי השקט הם אזורים ללא דיבורים
כלל.

ג.

שיחות טלפון יש לנהל מחוץ לספריה.

ד.

חל איסור מוחלט לעשן בספריה.

ה.

אכילה בספריה תגרור קנס מיידי לסטודנט .קוראים אחרים יוצאו מן הספרייה.

ו.

יש לשמור על הנקיון ועל הסדר בספריה.
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ז.

יש לשמור על שלמותם וניקיונם של הספרים ,פריטי המידע האחרים וציוד
הספרייה .הפגיעה בשלמות החומר הספרייתי (תלישת דפים ,כתיבת הערות
וסימון) ובציוד היא עבירה.

ח.

יש להישמע להוראות עובדי הספרייה.

ט.

קוראים ומבקרים חייבים להזדהות ולמסור את פרטיהם האישיים לעובד
הספרייה אם נדרשו לכך.

י.

סטודנט אשר יבצע בספריה עבירת משמעת חמורה תוגש נגדו תלונה לוועדת
משמעת .תיתכן שיחת שימוע מוקדמת עם הסמנכ"ל האקדמי או עם ראש
החוג.

יא.

בגמר השימוש בספרים ובכתבי העת יש להניחם על אחת העגלות לאיסוף או
להשאירם על השולחן .אין להחזיר ספרים למדפים.

 .4.2הסדרי כניסה לספריה (לקוראים אשר אינם רשומים)
 .4.2.1הכניסה לספריה מותנית ברישום אצל השומר וחתימה על התחייבות
לעמידה בכללי הספרייה.
 .4.2.2מנהלת הספרייה ,צוות הספרייה והשומר רשאים שלא לאפשר כניסה
במקרים מסוימים.
 .4.2.3ביקורים קבוצתיים וסיורים בספריה מותנים באישור מוקדם של מנהלת
הספרייה ובתיאום מועד.
 .4.3אוספי הספרייה
אוסף הספרייה כולל ספרים ,כתבי עת ,מדיה דיגיטלית ,מאגרי מידע ותדפיסים.
יצירת ,תחזוקת ועדכון האוסף נעשים על-ידי ספרניות הרכש והקיטלוג כמפורט
בנוהל רכישת וקליטת פריטי מידע (נוהל  )80-02ובהתאם למסמך מדיניות הרכש
לפיתוח האוסף (ראה נספח ב' בנוהל הנזכר).
 .4.3.1ארגון האוסף וכללי השימוש בו
.4.3.1.1

רוב האוסף הספרייתי מאורגן בספריה בשיטת המדף הפתוח וממוין

על פי שיטת המיון העשרונית – שיטת דיואי.
.4.3.1.2

רוב האוסף הספרייתי מיועד להשאלה לקוראים הרשומים בקובץ

הקוראים ובהתאם לכללי ההשאלה (ראה נוהל השאלה מס' .)80-03
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 .4.3.2אוספים פיסיים:
.4.3.2.1

אוסף כללי  :רוב הספרים בספריה הם ספרי עיון בתחומי הידע

השונים
.4.3.2.2

אוסף יעץ  :כולל ספרי יעץ המשמשים לדליית מידע מהיר וראשוני.

האוסף מורכב מאנציקלופדיות כלליות ונושאיות ,מילונים שונים,
לקסיקונים ,אטלסים ומדריכים .הספרים באוסף זה אינם ניתנים
להשאלה.
.4.3.2.3

אוסף השמורים  :כולל ספרים שיש להם דרישה רבה וכן ספרים

שהועברו אליו בהתאם לבקשת מרצים או בהתאם להחלטת מנהלת
הספרייה .האוסף ממוקם באזור דלפק ההשאלה ואינו פתוח לשימוש
חופשי של הקוראים .השימוש בספרים (כולל השאלתם) מפורט בנוהל
השאלה (.)80-03
.4.3.2.4

אוסף כתבי-עת בדפוס  :מכיל כתבי עת בתחומים שונים בשפות

עברית ואנגלית .הפריטים מסודרים בסדר אלפביתי של שם כתב העת.
כתבי עת אינם ניתנים להשאלה – השימוש בהם בספריה בלבד.
.4.3.2.5

אוסף פסיקה וחקיקה  :כולל קבצי פסיקה וחקיקה של מדינת ישראל

וכן קבצים מתקופת טרום הקמת המדינה .הפריטים באוסף אינם ניתנים
להשאלה.
.4.3.2.6

אוסף ספרות יפה ,אוסף ספרות יפה אנגלית ואוסף ספרות ילדים :

כוללים ספרי קריאה.
.4.3.2.7

אוסף דיסרטציות  :מכיל תזות לתואר שני ושלישי .לא להשאלה

.4.3.2.8

אוסף מדיה  :כולל תקליטורי סרטים ומוסיקה .התקליטורים אינם

ניתנים להשאלה.
.4.3.2.9

אוסף בית מדרש  :אוסף ספרים בנושאי יהדות הנמצאים בבית

המדרש.
 .4.3.2.10אוסף מפות.
 .4.3.3אוספים אלקטרוניים :
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כל האוספים האלקטרוניים נגישים מחוץ למכללה אולם רק לסטודנטים
ומרצים פעילים של המכללה האקדמית.
.4.3.3.1

מאגרי מידע  :מאגרי מידע בעברית ובאנגלית המספקים גישה

אלקטרונית למאמרים מכתבי עת ,קבצי מוסיקה ,מילונים אלקטרוניים,
ספרים אלקטרוניים ,פסיקה וחקיקה ועוד.
.4.3.3.2

כתבי עת אלקטרוניים  :רוב כתבי העת באנגלית עליהם מנוייה

הספרייה הם אלקטרוניים וזמינים דרך מערכת החיפוש של הספרייה
בטקסט מלא.
.4.3.3.3

תדפיסים  :פריטי מידע סרוקים (ראה נוהל טיפול ברשימות

הביבליוגרפיות בסילבוסים מס'  )80-05אשר זמינים לסטודנטים ומרצים
פעילים במכללה האקדמית במערכת החיפוש של הספרייה .הפריטים
(מאמר מכתב עת או פרק מספר) נסרקים על-ידי צוות הספרייה על פי
בקשת מרצה או על פי דרישות קריאת חובה בקורסים ,תוך שמירה על
זכויות יוצרים.
 .4.4שרותי הספרייה:
 .4.4.1שירותים כללים :
.4.4.1.1

שירות השאלה  :השאלת פריטי ידע מאוסף הספרייה לקוראים

המופיעים בקובץ הקוראים בתוכנת אלף בהתאם למפורט בנוהל השאלה
מס' .80-03
.4.4.1.2

שירות השאלה בין-ספרייתית (הב"ס)  :מיועד לספק חומרים

ספרייתים אשר אינם מצויים באוסף הספרייה בהתאם למפורט בנוהל
הב"ס מס' .80-04
.4.4.1.3

שירותי דלפק נוספים  :השאלת מפתחות לחדרי הלימוד הקבוצתיים

לסטודנטים שהזמינו את החדרים במערכת ההזמנות .השאלת כרטיסי
צילום ואוזניות תמורת תעודה מזהה.
 .4.4.2שירותים אקדמיים :
שירותים אלו ניתנים על-ידי ספרניות מוסמכות בעלות השכלה אקדמית
מקצועית רלוונטית .
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.4.4.2.1

שירות יעץ  :מספק ללקוחות הספרייה (סטודנטים ,עובדים ,סגל

וקוראי חוץ) שרותי מידע אקדמיים הדרושים להם לצורכי לימוד ומחקר.
.4.4.2.1.1

שירות היעץ הכולל:

 .4.4.2.1.1.1עזרה באיתור פריטי ידע במערכת החיפוש של הספרייה.
 .4.4.2.1.1.2עזרה בהתמצאות והכרת מאגרי המידע השונים
בספריה.
 .4.4.2.1.1.3חיפוש מקורות מידע נוספים לצורך הכנת עבודה
אקדמית.
שירות היעץ ניתן :

.4.4.2.1.2

 .4.4.2.1.2.1בדלפק היעץ המאויש בתורנות על-ידי ספרניות יעץ.
 .4.4.2.1.2.2יעץ מרחוק באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון.
 .4.4.2.1.2.3באופן אישי על-ידי ספרניות המתמחות בתחום.
 .4.4.2.1.2.4יעץ למרצים הניתן באופן אישי (ר' סעיף )4.4.2.4.4
 .4.4.2.1.2.5בדלפק איתור והכוונה ניתנת עזרה באיתור פריטים על
המדפים וכן בחיפוש בסיסי במערכת החיפוש בספריה.
השירות ניתן על-ידי עובדת ספריה שאינה ספרנית מוסמכת.
.4.4.2.1.3

יעץ למשתמשים שאינם קוראים רשומים:

 .4.4.2.1.3.1לקהל אשר אינו נמנה על קוראי הספרייה הרשומים,
יינתן שירות יעץ בסיסי וחד-פעמי.
 .4.4.2.1.3.2תלמידי בתי"ס אשר יגיעו לספריה בקבוצה ועל-פי תאום
מראש יקבלו הדרכה חד פעמית.
.4.4.2.2

הדרכות

.4.4.2.2.1

צוות הספרייה מדריך את הסטודנטים באיתור מקורות מידע

אקדמיים.
.4.4.2.2.2

הדרכות בסיסיות במערכת החיפוש של הספרייה נעשות

במסגרת הקורסים להדרכה ביבליוגרפית בתאום עם מרצה הקורס.
.4.4.2.2.3

בחוגי לימוד מסוימים מועברות הדרכות במאגרים רלוונטיים

לתחום.
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.4.4.2.2.4

בנוסף מועברות הדרכות מתקדמות לתלמידי השנים

המתקדמות על-פי בקשת המרצה ובתאום איתו.
.4.4.2.2.5

במסגרת הקורס המתוקשב להדרכה ביבליוגרפית –

הספרייה משתלבת במפגש הפרונטלי הראשון עם מרצה הקורס.
.4.4.2.3

טיפול בסילבוסים :
הספרייה אחראית להשיג ולהנגיש לסטודנטים את פרטי המידע אשר
מופיעים ברשימות הקריאה של הסילבוסים (ראה נוהל טיפול
ברשימות ביבליוגרפיות בסילבוסים .) 80-05

.4.4.2.4

שירותים למרצים :

.4.4.2.4.1

רכש  :הספרייה רוכשת פריטי ידע למרצים ,הן במסגרת

תקציב הספרייה והן במסגרת תקציבי המחקר של המרצה (ראה
נוהל רכישת וקליטת פרטי ידע .)80-02
.4.4.2.4.2

השאלה בין-ספרייתית  :מרצים מוזמנים להעזר בשרות

הב"ס ללא עלות כאשר הם נזקקים לפרטי ידע שאינם זמינים
בספריה (ראה נוהל השאלה בין-ספרייתית .)80-04
.4.4.2.4.3

הדרכות אישיות  :הספרייה מציעה למרצים הדרכות אישיות

בשימוש במאגרי מידע על-ידי ספרניות מומחיות.
.4.4.2.4.4

סיוע במחקר  :הספרייה מציעה למרצים סיוע באיתור פריטי

ידע למחקר ואיתור כתבי עת מתאימים לפרסום.
 .5אחריות:
 .5.1האחריות לקיום נוהל זה היא של מנהלת הספרייה ושל צוות הספרייה.
 .6נספחים :אין
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המכללה האקדמית צפת

ZEFAT ACADEMIC COLLEGE

(ע"ר)

ספריה

שירותי ספריה
נוהל מספר80- 01 :

מהדורה1 :
עמוד  7מתוך 7

בתוקף מתאריך 1 :בספטמבר 2008
מאשר הנוהל :ישיבת הנהלה ,פרוטוקול מס'  71מיום 1/9/2008
[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור העדכון

1

5/7/2011

סעיף 4.1.1
סעיף  – 4.4תוספת
סעיף  - 4.5שינוי
סעיף 4.5.2

בהתאם לממצאים
במבדק התאמה פנימי
מתאריך 4/7/2011

1

11/2/2013

סעיף 4.2

1

26/1/2014

1

18/1/2016

1

6/9/2016

– 4.2סעיף י"ב
- 4.7.3נמחק
 - 4.7.6תוספת
– 4.1.1הבהרה
 – 4.3.4נמחק
 - 4.6.2.2תוספת
4.3
4.4
4.4.2.4

נמחק:
אין להכניס לספריה
תיקים.
בעקבות החלטה על
שינוי.
תוספת מתבצעת בפועל
נמחק – לא מתקיים
תוספת מתבצעת
הבהרות ועדכונים
קלים מאד
הרחבה ופירוט
הרחבה ופרוט
חדש – מרצים מחקר
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