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מדיניות הספרייה הציבורית ראש פינה

* הטקסט כתוב בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים.

הספרייה הציבורית ראש פינה שואפת לתת מענה איכותי בתחומי התרבות, החברה והדעת, תוך הקפדה על הגינות, 

אמינות, יעילות ומקצועיות השירות. בכדי לאפשר מענה זה באופן מיטבי, נולדה מדיניות הספרייה שלנו. 

הנני מבקשת ליהנות משירותיה של הספרייה הציבורית ראש פינה באופן שוטף לרבות השאלת ספרים וכל חומר אחר 

העומד לרשות הציבור לשימוש והשאלה. כמו כן, הנני מאשרת כי קראתי, הבנתי ואני מקבלת את הכתוב להלן בנוגע 

לשירותי השאלת ספרים.  

בהרשמתי לספרייה, הנני מתחייבת למסור דרכי התקשרות (מספר טלפון וכתובת מייל פעילים) בכדי שאוכל לקבל מידע על 

פעילותה השוטפת של הספרייה (אירועי תרבות, שינוי בשעות הפעילות וכו') ותזכורת השאלות. במידה ואבקש לחזור בי 

מרצוני לקבל את המידע - הנני מתחייבת להודיעכם לדוא"ל שכתובתו: rplibrp@gmail.com. אני מתחייבת לעדכן את 

צוות הספרייה על כל שינוי כתובת, מייל, טלפון או טלפון נייד. 

 פתיחת מנוי לספריה ללא תשלום על פי חוק הספריות הציבוריות משנת 2008. 

 ניתן לפתוח מנוי משעת פתיחת הספרייה, עד חצי שעה לפני שעת הסגירה. 

 לכל קוראת יפתח כרטיס קוראת משלה והספרים שהיא לוקחת ירשמו על שמה.  

 הקוראת אינה רשאית להעביר ספר ששאלה לקוראת אחרת, אפילו אם היא קוראת קבועה בספרייה. 

 ילדי בית הספר היסודי בראש פינה ישאלו ספרים על שמם במסגרת ביקוריהם עם כיתתם. בשעות אחר הצהריים, 

הספרים יושאלו על שם הוריהם. 

 ניתן לשאול עד 4 ספרים לקוראת או בהתאם לשיקול הדעת של צוות הספרייה. 

 באחריות הקוראת לבדוק היטב כל ספר לפני שאילתו ולהפנות את תשומת לב הספרנית לכל פגם, במידה ולא יעשה כן, 

תישא באחריות לנזק בעת החזרת הספר. 

 ספר שהוחזר קרוע, מוכתם, מקושקש, רטוב וכו' או אבד, הקוראת תרכוש עותק חדש ותעבירו לספרייה. עד להסדרת 

העניין, לא יוכלו הקוראת ובני משפחתה לשאול ספרים נוספים. 

משך ההשאלה 

 ספרי הקריאה ניתנים להשאלה עד 30 יום. 

 ניתן להאריך את מועד השאלת הספרים במספר דרכים: בטלפון, בדלפק ההשאלות, באפליקציה או בקטלוג המקוון 

(במידה והספר הוזמן על ידי קוראת אחרת, לא יהיה ניתן להאריכו ויש להחזירו עם סיום תקופת ההשאלה). 

 שירות הזמנת ספרים - ניתן להזמין ספר מושאל (עד 8 ספרים למנויה), כשספר מוזמן מגיע לספרייה, הקוראת תקבל 

הודעה על כך והזמנתה תמחק מהמערכת. ספר שאינו רב מכר ימתין לקוראת שבוע. ספר שהינו רב מכר ימתין לקוראת 

ארבעה ימים. אם לא תגיע לשאול את הספר, הספר יושאל לבאה בתור אחריה (לפי סדר כרונולוגי של ההזמנות בדלפק 

או באינטרנט). 
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הגבלת השאלה 

 פריטים שאינם ניתנים להשאלה: אנציקלופדיות, מילונים, אטלסים, ספרי גינס וכל ספר אחר על דעת צוות הספרייה. 

 ילדים בכיתות א'-ו' לא רשאים לקחת ספרות מבוגרים. 

 השאלת ספרי עיון ונוער, מכיתה ד' ומעלה. 

 ספרים שונים יהיו ניתנים להשאלה לתקופות משתנות על פי שיקול הדעת של צוות הספרייה. 

 ספרים מסדרות שונות - יושאלו עד 2 ספרים מאותה סדרה למשפחה או על פי שיקול הדעת של צוות הספרייה. 

 ספרים חדשים ו/או רבי מכר - יושאלו עד 2 ספרים למשפחה, ללא התחשבות בחלוקה לגילאים (מבוגרים, נוער או 

ילדים) או על פי שיקול הדעת של צוות הספרייה. 

 

הספרייה היא מקום המיועד ללמידה ולבילוי שעות הפנאי. השימוש בספרייה ובמתקניה הוא בכפוף לכללים ולנהלים 

הבאים: 

1. יש להתחשב במבקרים האחרים בספרייה. 

2. ילדים עד גיל בית ספר מחויבים בליווי מבוגר. 

 ניתן לאכול ולשתות מחוץ לספרייה בלבד. 3. 

 אופניים, גלגיליות, כדור ודומיהם אינם מיועדים לשימוש בספריה ויש להעמידם בחוץ או לפי הנחיית הצוות.  4. 

5. בגמר השימוש בספרים, יש להשאירם על השולחנות או להניחם על העגלות המיועדות לכך, אין להחזירם למדפים. 

6. עגלות ילדים יש להשאיר הרחק מדלתות כניסה מטעמי בטיחות בשעת חירום. 

 כניסת בעלי חיים מותרת לאנשים בעלי מוגבלויות (ולמלוויהם) בלבד. 7. 

8.  אין לרוץ בספרייה ולקפוץ על הרהיטים ומהם.  

9. התנהלות בשעת חירום היא על פי הנחיות צוות הספרייה. 

 לצוות הספרייה הזכות לדרוש ממבקרים שאינם מתנהגים על פי כללי הספרייה לעזוב את המקום. 10. 

11. אין הנהלת הספרייה אחראית לתיקים ו/או לחפצים של באי הספרייה. 

שירותי מחשב 

 בספרייה עמדות מחשב המיועדות לשימוש הציבור. ניהול הזמן ליד המחשב ייעשה על ידי צוות הספרייה. 

 תינתן עדיפות לשימוש במחשב לצרכים לימודיים ובכל מקרה צוות הספרייה יכול להגביל את השימוש במחשב לזמן 

קצוב ולתכנים מסוימים. 

 ההדפסה בספרייה הינה בעלות של חצי שקל לדף. 

 השימוש במחשבי הספרייה הינו באחריותה הבלעדית של המשתמשת, אין הנהלת הספרייה אחראית לכל הכרוך 

בשימוש במחשבים ובתכנים. 

 חל איסור על שימוש בכוננים ניידים ובדיסקים וכן על הורדת תוכנות למחשבי הספרייה. 

 אין להשתמש במחשבי הספרייה למטרות מסחר או למתן שירותים לצד שלישי. 

 אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה ליד עמדת מחשב לאחר עזיבתה. 

 חומר המוגן בזכויות יוצרים - השימוש בהתאם לתנאי חוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007. 

 העתקה לצרכים כגון לימוד, ביקורת ומחקר, הנחשבים "שימוש הוגן", מותרת. האחריות על הפרת זכויות יוצרים מוטלת 

על המשתמשת. 
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 כל נזק לרכוש או שימוש בציוד הספרייה למטרות אחרות מאלה שקבעה הספרייה - אסורים. האיסור כולל השבתת ציוד 

הספרייה, שינוי החומרה, הורדת תוכנות, שינוי הגדרות במחשבי הספרייה וכד'. 

 נהלי הגלישה באינטרנט בספרייה: 

א. חל איסור על גלישה לאתרים בעלי תוכן פוגעני במחשבי הספרייה ובמחשבים הניידים של המבקרים. 

ב. אורחת שנחשפת למבקרת אחרת הגולשת באתרים פוגעניים נדרשת לדווח על כך לצוות הספרייה. 

ג. פרסום וצפייה בתכני תועבה במקום ציבורי הינה עבירה פלילית שדינה מאסר עד שלוש שנים. 

קראתי מסמך זה ואני מתחייבת למלא אחר נהלי הספרייה כפי שצויינו במסמך זה. 
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עוד בספרייה שלנו: 

קטלוג מקוון 

באפשרותכן להיכנס לקטלוג המקוון מכל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט. באמצעות הקטלוג תוכלו לחפש מידע על ספרי 

הספרייה, להזמין ספרים, לבצע הארכות לספריכם (במידה ואינם מוזמנים), לראות את הספרים החדשים בספרייה שלנו 

ולהיכנס לקטגוריות חיפוש קבועות. הקטלוג יאפשר לכן, בלחיצה על שם הספר, לצפות בכריכה שלו ולקרוא את תקצירו. 

החיפוש בקטלוג פתוח לכולן והוא כולל אפשרויות חיפוש מגוונות, פשוטות ומורכבות. כדי לבצע פעולות על שמכן, עליכן 

להזין מספר קוראת. הנכן מוזמנות לפנות לצוות הספרייה לקבלת מספר הקוראת שלכן. 

- http://infocenters.co.il/rplibכתובת הקטלוג המקוון - 

אפליקציה 

בדומה לשירותי הקטלוג, הורידו את אפליקציית iSmartLib למכשירכן, בחרו ב"ספרייה ציבורית ראש פינה" והכניסו את 

סיסמתכן. 

הספרייה הדיגיטלית הישראלית 

באפשרותכן לשאול ספרים דיגיטליים וקוליים בשלל שפות, באמצעות מחשב, טאבלט או טלפון חכם. היכנסו לאתר 

"הספרייה הדיגיטלית הישראלית", בחרו את "ספריית ראש פינה" והכניסו את מספר הקוראת שלכן. במסך הכניסה תוכלו 

למצוא דפי עזרה וסרטון הדרכה לגבי אופן השימוש. השירות ניתן בחינם למנויות הספרייה.  

 Wi-Fi שירות

בספרייה אינטרנט אלחוטי לשימושכן. בחרו Sifriya Rosh Pina והקלידו את הסיסמא: 88888888. 

דף פייסבוק 

לספרייה שלנו דף פייסבוק פעיל ובו תוכלו למצוא מידע על כל מה שקורה וקורא בספרייה שלנו. עשו לנו לייק: 

  http://facebook.com/rpsifriya
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