
 

__________________________________________________________________________ 
 

י    : כתובת  ן   1200000מעלה גיא אונ  04-6801532:  פקס   ;   04-6938729:  ; טלפו
י:   rplדואר אלקטרונ ibrp@gmail .com   ;    :פייסבוקhttp://www.facebook.com/rpsifr iya 

 

 ראש פינה מדיניות הספרייה הציבורית  

 המגדרים. לכל פונה אך נקבה  בלשון כתוב הטקסט *

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

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

 כללי התנהגות בספרייה 

  הספרייה  ,על מנת לשמור על סביבה בטוחה ומזמינה .הפנאי שעות  ולבילוי לקריאה, ללמידה  המיועד מקום היא ספרייהה

 :לשמור על הכללים הבאים ותמחייבת את כלל המבקר

 .בספרייה ות האחרותבמבקר להתחשב יש .1

 .תבליווי מבוגר ותמחויב גיל בית ספרעד  ילדות .2

 .מותר להכניס בקבוק מים סגור או שתייה אחרת בכוס סגורה. האכילה בספרייה אסורה .3

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

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

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

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

 .  ומהם הרהיטים על ץולקפו בספרייה לרוץ אין .8

 . הספרייה ותשל בא לתיקים ו/או לחפצים אחראית הספרייה  הנהלת אין .9

 .הספרייה  צוות  הנחיות על פי  היא  חירום בשעת התנהלות .10

שכוללת הטרדה, התנהגות   ,מבקרות הספרייה התנהגות המפריעה לפעילות תקינה של הספרייה, של הצוות או של  .11

 (. 288אסורה )חוק העונשין ס.  -או פוגעניות  בשפה מגונה או פוגענית או בתנועות מגונותמאיימת, שימוש 

 . שטחה את  לעזוב הספרייה  כללי על פי ותמתנהג שאינן ממבקרות לדרוש הזכות הספרייה לצוות .12

 הרשמה לספרייה 

הרישום לספרייה יש להציג תעודה  בעת   . 2008  משנת הציבוריות הספריות  חוק פי על תשלום ללא הילספרי מנוי פתיחת •

רשמית שהונפקה על ידי מדינת ישראל או מוסד ממוסדותיה, הכוללת שם מלא, מספר זהות ותמונה, ולחתום על כתב 

 .התחייבות

 .בעבור כל ספר₪  70( בסך  נפרדת)פיקדון  המחאת  יש להפקידבעת ההרשמה   •

 .ודת זהות(, בהצגת ספח תעתאחר תרשמי ית)או אפוטרופוסרה ידי הו- ברישום על הינה  18עד גיל   הרשמה לספרייה •

 עד חצי שעה לפני שעת הסגירה. ו משעת פתיחת הספרייה ן לפתוח מנוינית •

להעביר ספר  תרשאי ת אינההקורא. הירשמו על שמ תלוקח  שהיאוהספרים  המשל תיפתח כרטיס קורא תלכל קורא •

 בספרייה. ה קבוע תקורא היא, אפילו אם תאחר תלקורא הששאל

לספרייה זכות להפסיק או להקפיא פעילות של קוראת אשר לא החזירה ספרים ו/או לא רכשה עבור הספרייה ספר  •

 שהושחת או אבד.

 ספרים שאילת 
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 .יום 30 עד ספרי הקריאה ניתנים להשאלה •

 . דעת צוות הספרייהאו בהתאם לשיקול מספר הספרים שניתן לשאול הינו בהתאם להסדר הפיקדון ו/ •

 

 .  מושאלים ספרים ןשאין לחובת ותוהזמנתם ניתנת רק לקורא ספרים לשאילתהזכות  •

במידה ולא תעשה כן,   נות את תשומת לב הספרנית לכל פגם.באחריות הקוראת לבדוק היטב כל ספר לפני שאילתו ולהפ •

 באחריות לנזק בעת החזרת הספר. הקוראת עלולה לשאת

דואר  ה, האפליקציה, הטלפון, וניתן לבצעה באמצעות אתר האינטרנט תהארכת ההשאלה היא באחריות הקורא •

  ובדלפק ההשאלה. ניתן להאריך את משך ההשאלה לחודש נוסף, במידה והספר אינו מוזמן. זמן הארכה מרביאלקטרוני ה

 . שלושה חודשים  הינו

 .שומרת לה את הזכות לשנות את תנאי ההשאלההספרייה  •

 הגבלת השאלה 

בהתאם  וכל ספר אחר  מילונים, אטלסים, ספרי גינס, ספרי חגיםשאינם ניתנים להשאלה: אנציקלופדיות,  ספרים •

 . דעת צוות הספרייה לשיקול

 הספרייה. דעת צוות  ל ספרים שונים יהיו ניתנים להשאלה לתקופות משתנות על פי שיקו •

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

או על פי שיקול דעת  (ללא התחשבות בחלוקה לגילאיםלמשפחה ) ספרים 2  עד יושאלו -ספרים חדשים ו/או רבי מכר  •

 . צוות הספרייה

 מושאלים   ספרים החזרת )ואי החזרת(  

)ולא באופן פרטי לצוות  בדלפק ההשאלה או בתיבת החזרות הספרים  -  מושאלים תהיה אך ורק לספרייה ספריםהחזרת  •

 .(, למזכירות המרכז הקהילתי ובכללהספרייה

 .במצב תקין הספריםיש להחזיר את  •

 ספרעם רק וכל לשאול בכל פת לספרייה  הספריםחזיר את תשלא  ה בזמן. מנוי ספריםחלה האחריות להחזיר  העל המנוי •

יום,  60לא יוחזרו בתוך   והספריםבמידה   .ועל פי שיקול דעת צוות הספרייהשברשותה  הספרים אחד עד שיוחזרו כל 

 יפדה. ת ןהפיקדו המחאת

 . דעת צוות הספרייהעל פי שיקול קופה ו למשך תלשאול ספר אחד בלבד באיחור, תוכל  ספריםמנויה שהחזירה  •

עד  .לספרייה ותעבירו  ספרשל אותו   עותק תרכוש הקוראת, אבד או  מקושקש, רטוב, מוכתם, קרוע פגום, שהוחזר ספר •

מוסכם בזה כי לא יתקבל ספר אחר תמורת  להסדרת העניין, לא יוכלו הקוראת ובני משפחתה לשאול ספרים נוספים.

ומנויה   יפדה ת ןהפיקדו המחאתבמידה והקוראת לא תרכוש את העותק הנדרש,  .עצמו שאבד הספראובדן ספר, אלא 

 של הקוראת יוקפא. 

  .פגום החזירה ספרים או החזירה ספרשמר להפסיק או להקפיא פעילות של קוראת אשר לא יה ת יזכותה של הספרי •

 .טוב מאדאבד צריך להיות במצב  אושהושחת  ספרשהובא במקום  ספר •

 תקופת ההשאלה הארכה של  

באפליקציה או בקטלוג , אלקטרוניהר דואב, טלפוןבדלפק ההשאלה, ב לספרתקופת ההשאלה  ה שלהארכלבצע  ניתן •

 המקוון.  
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עם  ספראת ה יש להחזירת. אחר תידי קורא המבוקש הוזמן על ספרהכאשר לא ניתן לבצע הארכה של תקופת ההשאלה  •

 סיום תקופת ההשאלה. 

 

 מושאלים   ספרים הזמנת 

 ספרים 4  האפליקציה או הקטלוג המקוון )עדמושאלים בדלפק ההשאלה, בטלפון או באמצעות  ספריםניתן להזמין  •

 (. או בהתאם לשיקול דעת צוות הספרייה למנויה

והזמנתה תמחק  ר האלקטרוניהודעה בדואהקוראת תקבל שקיימת עבורו הזמנה הוחזר לספרייה,  ספרכאשר  •

 מהמערכת.  

. אם לא תגיע לשאול את הספר, הספר יושאל לבאה בתור אחריה )לפי סדר כרונולוגי  יומייםימתין לקוראת מן  שהוז ספר •

 . או יחזור למדף ובהתאם לשיקול דעת צוות הספרייה של ההזמנות בדלפק או באינטרנט(

 שימוש במחשבי הספרייה 

 .  הציבור לשימוש  המיועדות מחשב עמדות בספרייה •

 .במחשבים מוגבל בזמן ונתון לשיקול דעת צוות הספרייההשימוש  •

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

  .מסוימים ולתכנים  קצוב

   .שירותי הדפסה בספרייה הם בשירות עצמי וניתנים בתשלום •

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

 בשימוש במחשבים ובתכנים. 

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

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

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

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

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

 .המשתמשת על

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

 . ומהוכד הספרייה במחשבי שינוי הגדרות, תוכנות הורדת, החומרה  שינוי, הספרייה

 .אינטרנט אלחוטי זמין בכל הספרייה •

 : נהלי הגלישה באינטרנט בספרייה •

 . ותפרייה ובמחשבים הניידים של המבקרלאתרים בעלי תוכן פוגעני במחשבי הסחל איסור על גלישה  . א

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

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

 

 . לעיל   שצוינו למלא אחר נהלי הספרייה כפי   ת מתחייב קראתי מסמך זה ואני  

  



 

__________________________________________________________________________ 
 

י    : כתובת  ן   1200000מעלה גיא אונ  04-6801532:  פקס   ;   04-6938729:  ; טלפו
י:   rplדואר אלקטרונ ibrp@gmail .com   ;    :פייסבוקhttp://www.facebook.com/rpsifr iya 

 

 הרשמה כמנויה בספרייה הציבורית ראש פינה 

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

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

 . בפרט שירותי השאלת ספריםמדיניות הספרייה בכלל ול

 שאוכל בכדי( פעיליםר אלקטרוני דוא  וכתובת טלפון מספר) התקשרות דרכי למסור מתחייבת הנני, לספרייה בהרשמתי

 במידה. השאלות ותזכורת'(  וכו הפעילות  בשעות שינוי, תרבות  אירועי) הספרייה של השוטפת  פעילותה על מידע לקבל

 .rplibrp@gmail.com: שכתובתו  ר האלקטרונילדוא להודיעכם מתחייבת הנני - המידע את לקבל מרצוני בי  לחזור ואבקש

 . נייד טלפון או  טלפון, ר אלקטרונידוא, כתובת שינוי כל על הספרייה צוות את לעדכן מתחייבת אני

. בעת הרישום לספרייה יש להציג תעודה  2008  משנת הציבוריות הספריות  חוק פי על תשלום ללא יהילספר מנוי פתיחת •

רשמית שהונפקה על ידי מדינת ישראל או מוסד ממוסדותיה, הכוללת שם מלא, מספר זהות ותמונה, ולחתום על כתב 

 .התחייבות

(, בהצגת ספח תעודת זהות  תאחר  תרשמי יתאפוטרופוס)או רה ידי הו- ברישום על ותמחויב  18נוער עד גיל  ותבנ/ותילד •

 .תשל המבוגר

 

שם אב/אם   שנת לידה  שם פרטי  שם משפחה
ת עד  )לקורא

 ( 18גיל 

 

)של  ת.ז. 
ה או של  המנוי

אחד מהוריה  
ת עד גיל  לקורא

18 ) 

שמות   
  הילדות
 ( 18)עד גיל 

 

  כתובת

 

ר דוא

 אלקטרוני 

 

  טלפון נייד

 

  טלפון בית

 

 .  וכי קראתי את מדיניותה  כתב התחייבות לספרייה אתהנני מאשרת בזאת 

 .הצהרת המנוי בזאת את תהנני מאשר

ת לכבד ולעמוד בתקנות הספרייה  ומתחייב  ה הציבורית ראש פינהמטה מבקשת להירשם כמנויה לספריי מהאני החתו

 :כדלקמן

 . וטלפון  SMSדואר אלקטרוני, הודעות ת את רשותי לקבל הודעות ותזכורות מהספרייה באמצעות נאני נות

 .וניקיונם הספריםאני מתחייבת להקפיד ולהחזיר את הספרים במועד ולשמור על שלמות 

ת לעמוד בתנאים אלו תוך הבנה כי הספרייה  אני מאשרת כי קראתי את המסמך ואני מסכימה לכל האמור בו ומתחייב

 .ת ראש פינהמנויים של הספרייה הציבורימשמשת את הקהילה ולכן העמידה בתנאים אלו היא לטובת קהילת ה

 

  :תאריךחתימת המנויה:  

 

 .הספרייה ותרכת אותך על הצטרפותך לקהילת קוראהספרייה הציבורית ראש פינה מב

https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/ArtCulture/Documents/%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/ArtCulture/Documents/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94.pdf
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 כתב התחייבות  

 ן: ה הריני להצהיר ולהתחייב כדלקמלספריי הבמסגרת בקשתי להירשם כמנוי

 עודכן מעת לעת.תהספרייה כפי ש מדיניותלמלא אחר כל הוראות  .1

 .במועד ולהחזירולשמור על שלמותו וניקיונו של כל ספר  .2

 . החזרתו ובהתאם לשיקול דעת צוות הספרייהיגרור הגבלת ההשאלה עד ל איחור בהחזרת ספרכי  ידוע לי .3

ביעה  וזכויות מבצעים, וכי הפרת הזכויות מקימה זכויות תמוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים   כי הספרים ידוע לי .4

 .ת להימנע מהפרת הזכויות כאמורלבעלי הזכויות, ואני מתחייב 

 המחאתהספרייה רשאית לפדות את כמפורט בהתחייבות זו, תהא  ספריםכי אם לא אחזיר  ה כי ידוע ליאני מצהיר .5

 שלא הוחזרו.  הספריםהפיקדון בעבור  

המאוחר מבין   ,שהושאלו על ידי הספריםאו עד להחזרת כל /תחייבות זו תקפה כל עוד אני מנויה בספרייה וה .6

 .השניים

 

 

 הצהרת מנוי 

להלן:  ( 1984-מסירת המידע לטובת רישום לספרייה, ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד .1

 .נעשית מרצוני ובהסכמתי ומבלי שיש לי כל חובה חוקית לעשות כן (,"המידע"

ת" לרבות הודעות המהוות "דבר פרסומ הודעות, תהיה רשאית לשגר אלי מעת לעת הספרייה הציבורית ראש פינה .2

  פעילויותיה , בקשר עם שירותיה ,2008-התשס"ח(, 40תיקון מס' ( )בזק ושידורים) כהגדרתו בחוק התקשורת

   .ומוצריה

ו/או מסרון  באמצעות הודעת דואר אלקטרוני הספרייה הציבורית ראש פינההסכמתי לקבל הודעות מ נתהנני נות .1

שמורה לי הזכות בכל עת לבקש את הסרתי מרשימת התפוצה    .ו באמצעות האפליקציהשיישלח לטלפון הנייד ו/א

 .דבר שיגרור הקפאת מנוי - וההסרה תבוצע לאלתר

הספרייה הציבורית ראש מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם  (ר אלקטרונידוא, שינוי בכתובת, טלפון)  עדכון המידע .2

 פינה. 

לא תהיה אחראית לאי קבלת הודעות ו/או שירותים ו/או הטבות בגין מחדלים  פינההספרייה הציבורית ראש  .3

 .בעדכון המידע
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 פיקדון   -   נספח למדיניות 

 

 מנויות יקרות,

 הספרייה עלה ובהתאם פעילות הספרייה גדלה. בשנים האחרונות מספר מנויות

ושיתוף הפעולה של    , רצון טובהדדיותונסמכים על  חוק הספריות הציבוריותשירותי הספרייה ניתנים ללא עלות מתוקף 

 . ותכלל הקורא

 ממקרים של אי החזרת ספרים ו/או עולהימנבכדי לשמור על אוסף הספרייה ו הילצורך הבטחת ניהול תקין של הספרי

  ואותו יבקשבעבור כל ספר ₪  70בסך ( תנפרד)פיקדון  המחאתלהפקיד  יהיה הספרייה  מנויותעל כל  ,השחתת ספרים

 ה. ינהוגים בספריהמהכללים  הלא חרג הההמחאה היא לפיקדון בלבד ואינה מופקדת בבנק כל עוד המנוי  .לשאול

  ושהושאל  הספרייה  וספריבמידה  ,רשאית להשתמש בהמחאת משמורת זו ללא התראה פינהראש מקומית מועצה 

 יה. הספריימים לאחר המועד שנקבע לפי נתוני  60 ו מהספרייה לא הוחזר

כנגד כל המחאה יינתן אישור למנויה על קבלתה. אין קבלת המחאה ריקה. כאמור, המחאת הפיקדון תשמש  את הרשות בגי ן 

נזקים שנגרמו לספרים: 

א.  אי החזרת הספרים. 

ב. החזרת ספרים במצב שאינו מאפשר השאלתם.  

מילוי  ) במידה והספרייה תפעיל את המחאת המשמורת שהפקדתי, היא רשאית להוסיף את מועד ההפקדה בבנקדוע לי כי י

 יך(. סעיף תאר

 בות, מתחייבת הספרייה להחזיר לי את המחאת המשמורתבמידה ואבקש להפסיק את המנוי, ואין בכרטיס המנוי שלי חו

במידה והודעתי על  . ראש פינההציבורית  יהלספרי )על ידי בעלת ההמחאה( ימי עבודה מיום הגשת בקשה בכתב 14בתוך 

רצוני לסגור את כרטיס המנוי שלי, אך לא הגעתי לספריה לקבל את המחאת המשמורת, רשאית הספרייה להשמיד את 

  .ההמחאה ללא הודעה נוספת 

 ן לא תתאפשר השאלת ספרים ללא הסדרת הפיקדו   1/6/2021החל מתאריך  

  : אופן מילוי המחאת משמורת 

   ראש פינההמועצה המקומית   :לפקודת •

 " בלבד  "למוטבקרוס שבתוכו ירשם יש לסמן  •

 אין למלא את סעיף התאריך  •

 לכל ספר₪  70: הסכום •

 בתחתית ההמחאה   יש לחתום •

 

  תאריך:   חתימת המנויה:  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p172k1_001.htm

