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  .הננו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל קוראי מערכת הספריות הרצליה

 . לפי מדיניות מערכת הספריות רותי השאלה ניתנים בחינםיש . 1

חייב   22המגיע לגיל בן משפחה  .22משפחה נחשבים הורים וילדים עד גיל  בני .המנוי משפחתי . 2
 לפתוח כרטיס עצמאי. 

 מנוי זכאות השאלה לפריטים מודפסים, פריטים דיגיטליים ומדיה מגנטית. ב

 אשראיפרטי כרטיס המחאות או (  כמספר הפריטים המבוקשים להשאלה טחונותייש למסור ב . 3
 . עבור כל פריט ₪  60בסך  )ללא חיוב

 .  יםפריטבהתאם לזמן ההחזרה המצוין רשאי להחזיק את הפריטים שברשותו בהקורא  . 4

חור יבשל א היה צפוי לקנסהמצוין על גבי הפריט יפריטים מעבר למועד פריט/ ק קורא המחזי . 5
 .בהחזרתם

 ₪ ליום לפריט.   1פריטים הוא חור בהחזרת יגובה הקנס עבור א . 6

 פגם פריט יחויב הקורא לרכוש את הפריט שאבד או ניזוק. יאבד או י יאם י . 7

  טחונות תמורתם.יהב, או וןטחיהב תוהמחא וחולטי -בתוך שלושה חדשים ו יוחזר שלא  יםפריט . 8

בעת   הנמסרדוא"ל שכתובת ההודעות ל 3שלחנה ית , פריטיםחור בהחזרת יבמקרה של א . 9
דוא"ל, לא   מסר כתובתישלא תככל  טחונות.יההרשמה. במידה ולא יוחזרו הפריטים יחולטו הב

 מסרו הודעות כאמור. יי

 הקורא הפריטים שברשות עם החזרת כלטחונות יבוטלו יהבונוי: ההמחאות יוחזרו יסגירת מ .10
 נוי.  יוסגירת הכרטיס במערכת הספריות. הקורא יחתום על טופס סגירת מ

טחונות או שחולטו לו ההמחאות או יטחון או את הביבל חזרה את המחאות הביקורא שק .11
טחון  ינוי למערכת הספריות יפקיד המחאות ביטחונות וירצה לחדש את המישחולטו לו הב

 .חדשים טחונותיחדשות או ב

ו/או בפרטי כרטיס   האישיים יוכת הספריות על כל שינוי בפריטלמערמיד להודיע רא ועל הק .12
 . האשראי ו/או בפרטי הבנק אותם מסר בעת ההרשמה

 מדיניות מערכת הספריות בנושא השאלות דיגיטליות תשתנה מעת לעת ולפי צורכי המערכת. .13

אם יעבור הקורא על מדיניות   רשאית להפסיק חברות בספרייהמערכת הספריות הנהלת  .14
 .הספרייה

  
  

  : מדיניות ההשאלהמאשר/ת שקראתי את טופס 
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