ספרייה:
ספריית המכללה האקדמית צפת הינה בראש וראשונה ספריית לימוד.
שירותיה מיועדים בעיקר לסטודנטים ולסגל המכללה .עם זאת ,רואה הספרייה חובה לעצמה לשרת גם את הקהילה.
ייעוד:
רכישה ,ארגון ,שימור ומתן גישה למקורות הידע והמידע הדרושים לתלמידי המכללה ולמרציה בכל תחומי הלימוד של
המכללה ,במטרה לקדם את מטרות ההוראה של המכללה ולהפוך את הספרייה למשאב לימודי מרכזי התורם להצלחת
הסטודנטים.
מטרות:
* לטפח אוסף מקיף ומאורגן אשר יענה על צרכי הלימוד וההוראה ויתרום להרחבת השכלתם של הקוראים.
* לספק משאבים ושירותים ההולמים את דרישות ההוראה ותומכים בה.
* להבטיח למשתמשי הספרייה סביבה נוחה ,שקטה ונעימה ללימוד ולקריאה לשם הנאה והרחבת האופקים.
* לתת הדרכות סדירות להתמצאות בשירותי הספרייה ומשאביה.
* להשתפר ולהתעדכן בהתמדה כמתחייב מן השינויים התכופים החלים בעולם המידע ומן הצרכים המשתנים.
אוסף הספרייה:
באוסף הספרייה ספרים וכתבי עת בעברית אנגלית וערבית ,DVD ,מפות ותדפיסי מאמרים .בנוסף לכך ,מעמידה
הספרייה לרשות משתמשיה מגוון מאגרי מידע אלקטרוניים המאפשרים חיפוש מאמרים אקדמיים בתחומים שונים.
שירותי הספרייה:
* מחלקת היעץ מסייעת לציבור הקוראים בניצול משאבי המידע העומדים לרשותם בספרייה .במהלך שנת
הלימודים נערכות הדרכות קבוצתיות להכרת הספרייה ,שירותיה ומשאביה והדרכות למתקדמים .כמו כן ,ניתנת
הדרכה פרטנית לכל פונה – טלפונית או בדוא"ל.
* השאלה בינספרייתית – בשירות זה ,הספריה מזמינה עבור הפונים מאמרים וספרים שאינם קיימים באוסף
הספרייה מספריות אחרות .זהו שירות בתשלום.
* שירותי השאלה – תלמידי המכללה ומרציה רשאים לשאול את רוב ספרי אוסף הספרייה ,בהתאם לסטטוס
ההשאלה של כל ספר.
* אוסף השמורים – באוסף זה ,הממוקם מאחורי דלפק ההשאלות ,מצויים ספרים שהם קריאת חובה לקורסים
השונים.
* הספרייה מעמידה לרשות קהל הקוראים מחשבים לביצוע חיפושים בקטלוג הממוחשב ,במאגרי המידע
ובאינטרנט.
תקנון הספרייה:

הקוראים מתבקשים למלא אחר תקנון הספרייה (נמצא באתר המכללה) ואחר הכללים וההנחיות המתפרסמים מעת
לעת על לוח המודעות של הספרייה .אי ציות לכללים המפורטים בתקנון ובשילוט ,התייחסות בלתי הולמת לפניות של
הספרנים ופגיעה ברכוש הספרייה -ייחשבו לעבירות משמעת ויידונו בהתאם לתקנות המשמעת של המכללה.
שעות פעילות הספרייה:
ימים א'-ד'8:00-19:45 :
יום ה'8:00-18:45 :
יום ו'08:00-11:45 :
הודעות על שינויים בשעות הפעילות מתפרסמות על לוח המודעות של הספרייה ובאתר המכללה.
מספר טלפון דלפק הספריה04-6927745 :

דיקאן הסטודנטים:
משרד דיקאן הסטודנטים הוא גוף המטפל במכלול ההיבטים הסטודנטיאליים והאישיים של ציבור הסטודנטים
במכללה.
בצוות:
פרטובי דורית – דיקאן הסטודנטים
בהם -טביב אתי -מנהלת היחידה למעורבות חברתית לבאן אביבה-
מנהלת היחידה לקידום הסטודנט בן שמחון מאיה -מתאמת היחידה לקידום
הסטודנט בן לולו מרי –רכזת היחידה לרווחת הסטודנט.
חדד מזל – רכזת תחום חונכויות וחרדיות
ביטון קולט -רכזת תכניות רש"י וזכויות סטודנטים סבאן נטלי -רכזת
חברה ותרבות.
שעות קבלת קהל:
ימים א-ה בין השעות  00:04-00:58טלפון- :
08-2462296 /20
להלן היחידות ותחומי אחריות:

• היחידה לרווחת הסטודנט.

 מלגות מעונות ולת"ם זכויות סטודנטים המשרתים במילואים זכויות סטודנטיות לאחר לידה /או בשמירת הריון.פניות ליחידה לרווחת הסטודנט בטלפון 08-2462296 :או במיילmaryb@zefat.ac.il :

• היחידה לקידום הסטודנט.

 טיפול בסטודנטים לקויי למידה טיפול בסטודנטים בעלי מוגבלויות שיעורי עזר וחונכויות סדנאותפניות ליחידה לקידום הסטודנט בטלפון 08-20/2462222 :או במייל mazalh@zefat.ac.il:

• היחידה למעורבות חברתית

היחידה פועלת בקרב הסטודנטים והמרצים כדי לשלב מעורבות חברתית-קהילתית אקטיבית בחיי הקמפוס ובקהילה .המעורבות
החברתית של המכללה באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים של הקמפוס ,ובכל תחומי העשייה של המכללה.

כיום היחידה מפעילה מספר פרויקטים כלהלן .
א .שילוב סטודנטים במגוון רחב של קרנות לסיוע בשכ"ל בתמורה לפעילות קהילתית -חברתית.
ב .ייזום פרויקטים חברתיים באמצעות סטודנטים ומרצים ,בהתנדבות או בתמורה למלגה .
ג .עמידה בקשר עם קרנות פילנתרופיות בארץ ובעולם ,למינוף פרויקטים חברתיים ,באמצעות המכללה .
ד .עידוד ופיתוח קורסים אקדמיים המשלבים עשייה קהילתית חברתית .
ה .שילוב סגל אקדמי בהרצאות לקהל הרחב או לקבוצות יעד מחוץ למכללה .
פניות ליחדה למעורבות חברתית בטלפון 08etib@zefat.ac.il -2462220/22 :
מעונות:
המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים מעונות נוחים .המעונות הינם :דירות סטודיו ואחרות המיועדות למגורי 6-9
סטודנטים ,לרשות הסטודנטים מעליות ,מכונות ומייבשי כביסה ,הדירות מרוהטות.
סטודנט המבקש להתגורר במעונות המכללה ,ימלא בקשה לקליטה במעונות המכללה ,באמצעות אתר המכללה.
 http://zefat.ac.ilתחת כותרת  :שירותים לסטודנט /דיקאן הסטודנטים  /מעונות.
מלגות:
סטודנטים יכולים להפנות בקשה לקבלת הלוואות ומענקים ,גורמי המימון רבים ומגוונים והקריטריונים משתנים ביחס
לכל גורם בנפרד.
הגשת בקשה למלגה מהמכללה ,ניתן לבצע דרך אתר המכללה בתיק המידע האישי.
נציב פניות הסטודנטים:
דיקאן הסטודנטים עומד לרשותכם בנושאים שבתחום אחריותו כנציב קבילות הסטודנטים ,הפנייה לדיקאן נעשית רק
לאחר שמוצו כל אפיקי הטיפול המקובלים במכללה.
כדי לאפשר טיפול נאות ,יש לפרט את הפנייה בכתב ולציין את כל הפניות הקודמות בנדון ,הטיפול שהתקבל והפתרון
המוצע ,כמו כן ,יש לצרף את כל האישורים והמסמכים הנוגעים בדבר.
דיקאן הסטודנטים מרכז גם את הטיפול בתלונות על הטרדה מינית – תקנון המכללה בנושא הטרדה מינית ניתן למצוא
באתר המכללה.

אגודת הסטודנטים:
כל סטודנט רשאי להיות חבר באגודת הסטודנטים בתמורה לתשלום דמי חבר .
חברות באגודה מזכה בכרטיס סטודנט ,במערך הטבות במישור המקומי והארצי ,אפשרות ליהנות מפעילות חברתית
ענפה ,ומייצוג מול מוסדות המכללה.
אגודת הסטודנטים פועלת בשיתוף עם דיקאן הסטודנטים.

