ספריה ראשית

טופס רישום קורא חדש – נהלי השאלה
הננו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל קוראי מערכת הספריות הרצליה
מדיניות השאלה:
שרותי השאלה ניתנים בחינם לפי מדיניות מערכת הספריות.
.1
המנוי משפחתי.
.2
בני משפחה נחשבים הורים וילדים עד גיל  .22ילד המגיע לגיל  22חייב לפתוח כרטיס
.3
עצמאי.
עבור כל פריט יש להפקיד המחאת בטחון ללא תאריך ע"ס .₪100
.4
ההמחאות יוחזרו לקורא עם החזרת כל הפריטים שברשותו וסגירת הכרטיס במערכת
.5
הספריות .הקורא יאשר בחתימתו קבלת ההמחאות לידיו .מינימום תקופת מנוי חצי שנה.
הקורא רשאי להחזיק את הפריטים שברשותו בהתאם לזמן ההחזרה המצויין על גבי הפריט.
.6
קורא המחזיק פריט/פריטים מעבר למועד המצוין על גבי הפריט יהיה צפוי לקנס בשל אחור
.7
בהחזרתם.
גובה הקנס עבור אחור בהחזרת פריט שאינו מולטימדיה ואינו פריט שמור/מוגבל  ₪ 1 -לכל
.8
יום אחור.
גובה הקנס עבור אחור בהחזרת פריט מולטימדיה ו/או פריט שמור/מוגבל  ₪2לכל יום אחור.
.9
 .10אם יאבד או יפגם פריט יחוייב הקורא לרכוש את הפריט שאבד או ניזוק.
 .11פריט שלא יוחזר בתוך שלושה חדשים  -תחולט המחאת הבטחון.
 .12קורא אשר קבל חזרה את המחאות הבטחון או שחולטו לו ההמחאות וירצה לחדש את המנוי
למערכת הספריות יהיה חייב להפקיד המחאות בטחון חדשות.
 .13על הקורא חייב להודיע מיד למערכת הספריות על כל שינוי בפריטיו האישיים.
 .14הנהלת מערכת הספריות רשאית להפסיק חברות בספריה אם יעבור הקורא על מדיניות
הספריה ,כולן או מקצתן.
 .15טבלת זכאות להשאלת פריטי מולטימדיה:
מספר המחאות
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זכאות למולטימדיה
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מאשר/ת שקראתי את טופס מדיניות השאלה:
שם פרטי
מס'

ומשפחה...................................................... .....................:

טלפון.........................................................................:

חתימה :

ת"ז

......................................................................:

................................................................................:

תאריך.........................................................:

השאלה מחוברתdoc.

ספריה ראשית
השאלה דיגיטאלית  -דף מידע






השאלת פריטים דיגיטאלים למנויי מערכת הספריות בלבד.
ההשאלה ללא תשלום.
כדי לפתוח גישה להשאלה דיגיטאלית יש להגיע לספריה בה הלקוח מנוי על מנת למלא
טפסים ולקבל הרשאה ראשונה.
מהשאלה שניה והלאה ניתן לקבל קודי גישה מהרצלידע – מרכז המידע בדוא"ל ו/או
בטלפון 09-9501705 ; infocenter@herzliya-lib.org .בשעות הפעילות.

 .1השאלת ספרים בעברית :
שם המאגר  :ע-ברית ( .)E-vrit
השאלת פריטים באמצעות קודי גישה.
הגבלת השאלה (מספר הקודים למנוי )  X 2 :בחודש.
זמן השאלה  30 :יום.
 .2השאלת ספרים קוליים בעברית :
שם המאגר :איי קאסט)Icast( .
השאלה באמצעות קודי גישה.
הגבלת השאלה (מספר קודים למנוי)  X 1 :בחודש.
זמן השאלה  21 :יום.
 .3השאלת ספרים בעברית ובשפות זרות וספרים קוליים בעברית ובשפות זרות:
שם המאגר  :הספריה הדיגיטאלית הישראלית (אוברדרייב )Overdrive -
השאלה בגישה ישירה למאגר.
הגבלת השאלה  5 :פריטים במקביל למנוי.
זמן השאלה  30 :יום.
(ניתן להחזיר פריט בסיום הקריאה ולשאול תחתיו פריט אחר במגבלת החמישה למנוי).

השאלה מחוברתdoc.

