מועצה מקומית
מעלה אפרים

תקנון הספרייה הציבורית מעלה אפרים
מנויים יקרים ,שלום וברכה,
לידיעתכם ,התקנון הר"מ הינו בעקבות חוק הספריות הציבוריות משנת .2007
תוקף התקנון הוא מתאריך :ג' תמוז התשע"ד  ,1/7/2014ותחולתו גם על מנויים
קיימים הצריכים לבצע רישום מחדש.
לא תתאפשר השאלת ספרים אחרי המועד הנקוב ,ללא הרישום האמור.
הרשמה לספרייה – כללי
 .1בעת הרישום יש להציג תעודת זהות  /רישיון נהיגה  /דרכון בתוקף ,לחתום על
התקנון ולהפקיד בספרייה המחאות למשמורת .ההמחאה תירשם לפקודת
המועצה המקומית מעלה אפרים-ספרייה ולא תישא כל תאריך .פדיון ההמחאה
יתבצע רק במקרה של השחתת ספר ,או אי החזרתו במשך חצי שנה.
ההמחאה תוחזר עם סגירת הכרטיס ,לאחר החזרת כל הספרים ותשלום החובות.
1
 .2משך ההשאלה הינו ל 30-יום ,ההארכה תהיה ל 21-יום ,ניתן להאריך לתקופה
נוספת באישור הספרנית ,אלא אם כן הספר מוזמן או שעבר פרק זמן לא סביר.
ניתן לבצע הארכה טלפונית ,החל מ 7-ימים לפני תאריך ההחזרה.
השאלת ספרים
 .1הקורא מחויב להודיע לספרייה באם החליף כתובת או את מס' הטלפון.
 .2יש להביא את הספרים בתיק מתאים האטום למים וללכלוך.
 .3זכות ההשאלה ניתנת רק לקוראים העומדים בתנאי התקנון ושאין לחובתם
ספרים שלא הוחזרו ,קנסות או חוב מכל סוג שהוא.
 .4ניתן לסיים מנוי רק לאחר החזרת כל הפריטים לספרייה ותשלום הקנסות.
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החזרת ספרים
 .1יש להחזיר את הספרים במצב תקין.
 .2המנוי ידאג לשלמות הספר ולניקיונו ,מנוי שאיבד או השחית ספר ,ידאג לרכוש
את הספר (אפשר יד-שנייה).
 .3אין לתקן ספר שניקרע ,יש ליידע את מנהלת הספרייה על כל פגם בספר.
אופן ההרשמה לספרייה
תושבי מעלה אפרים:
בכל מנוי ניתן לשאול ארבעה פריטים מאוסף הספרייה בכל השאלה.
אין לתת המחאה אחת עבור כל המשפחה וזאת על מנת שניתן יהיה להחזיר את
ההמחאה עם סגירת הכרטיס ,או לפדות ההמחאה במקרים שפורטו לעיל.
נוהל מילוי המחאת פיקדון:
הסכום הנקוב בהמחאה יהיה מול מספר הספרים/פריטים המושאלים בו זמנית.
לדוגמה ₪ 50 :עבור ספר אחד ₪ 100 ,עבור שני ספרים .לכל מנוי יש לתת המחאה
נפרדת.
לא ניתן לכתוב על גבי ההמחאה את המילים צ'ק פיקדון  /צ'ק ביטחון.
אין למלא תאריך על גבי ההמחאה.
בשורה לפקודת :יש לרשום "מועצה מקומית מעלה אפרים – ספרייה".
כדי להירשם לספרייה ,יש להגיע לספרייה ,ולהצטייד ב :
*תעודת זהות* ,המחאת פיקדון לפקודת "מועצה מקומית מעלה אפרים – ספרייה".
מנויים שאינם תושבים במעלה אפרים:
יש לשלם דמי הרשמה חד פעמיים ,על סך  50ש"ח לכל מנוי עבור ספר אחד ,ו₪ 100-
בעבור שני ספרים.
מעל שני ספרים על פי החישוב של  ₪ 50לספר .בכל מנוי ניתן לשאול ארבעה פריטים
מאוסף הספרייה בכל השאלה.
דמי מנוי חודשיים:
ילדים עד כיתה ט' ופנסיונרים ₪ 5 :לספר אחד ₪ 8 ,לשני ספרים.
מבוגרים ₪ 8 :לספר אחד ₪ 11 ,לשני ספרים.
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שעות פעילות הספרייה
ימים :ראשון ,שני ורביעי:
לפני הצהרים.11.30 – 9.30 :
אחר הצהרים.18.00 – 15.00 :
טלפון02-9947358 :
תקנון הספרייה הציבורית הופץ לציבור המנויים בג' תמוז התשע"ד . 1/7/14
לתשומת לבכם החל מתאריך ו' חשון תשע"ז  7.11.16איחור של החזרת ספרים עד
 10ימים מהתאריך הנקוב על גבי הכרטיסיות המוצמדות לכל ספר ,יוביל ל"הקפאת"
המנוי לחודש ימים ,לא תינתן אפשרות להשיבו לפעילות לפני תום חודש "ההקפאה".
ניתן להאריך השאלת ספר באישור מנהלת הספרייה.
ספריית מעלה אפרים היא למענכם ובשבילכם .אנא עזרו לנו לשמור עליה.
3
תודה על שיתוף הפעולה.

בברכה,
אורית קמחי
מנהלת הספרייה
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