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 בס"ד
 
 

 הסכם עם מנויים  -שערי תקווה –נוהלי הספרייה   
 

 א. מנוי שנתי
 מנוי הוא כרטיס קורא שנתי שאפשר לפתוח לשימוש כל בני  המשפחה . .1
במהלך דצמבר המשולמים מראש בספרית הישוב  ₪  144דמי מנוי לשנה הינם   .2

 ינואר, עבור שנת העבודה ינואר עד דצמבר .
בעל מנוי החייב דמי מנוי או ספרים משנים קודמות ,לא יוכל לשאול ספרים עד סגירת  .3

 החוב, כולל תשלום עבור הספרים החסרים .
 לחודש מחייבת תשלום עבור אותו חודש .  20הרשמה  עד   .4
ף למשפחה ,)ביחס למנוי הראשון( ורק תינתן על כל מנוי שנתי נוס  25%הנחה של   .5

 פברואר (. –בהרשמה בתחילת השנה )חודשים ינואר 
 

 דמי  הרשמה ב.      
 לכל  ₪  20.   דמי ההרשמה הינם חד פעמיים בעת ההרשמה, בסך של  1        

 מנוי .      
הפסקה של שנה בין מנוי למנוי פטורה מתשלום דמי הרשמה , הפסקה מעל שנה  .2

 בתשלום דמי הרשמה, פעם נוספת .תחייב 
 

 דמי פיקדון  ג.   
 במזומן יופקד ע"י תושבים המתגוררים בשכירות   ₪  150תשלום בסך   .1

 בישוב . )אינם בעלי נכס בישוב(.          
 דמי הפיקדון יוחזרו עם סיום המנוי והחזרת כל הספרים לספריה )ועפ"י    .2

 אישור הספרנית(.     
 

 ד. סדרי השאלה   
 ספרים בעברית ובנוסף גם ספר בשפה זרה . 4כל מנוי יכול  לשאול  .1
מנוי המעוניין במספר ספרים גדול יותר , יכול לפתוח מנוי נוסף עפ"י הרשום לעיל .  .2

 (5)פסקה א' סעיף 
 השאלת הספרים מתבצעת לתקופה של עד חודש מיום ההשאלה . .3
לאורך זמן )החורג מזמן ההשאלה שנקבע( קוראים המחזיקים ברשותם ספרים  .4

 ליום איחור . ₪ 0.30יחויבו בקנסות )החל מיום מעל המותר( בסך  של  
קוראים שהודיעו על רצונם בהפסקה זמנית ועדיין מחזיקים ברשותם ספרים של  .5

 הספרייה יחויבו בתשלום דמי מנוי שוטף וקנסות עד להחזרת הספרים . בפועל!
החזיר ספר פגום באופן שאינו ראוי להשאלה ,יחויב  ברכישת קורא שאיבד ספר או ש .6

 ₪ 10הספר לספריה או ספר  אחר בהתאם לשיקול דעתה של הספרנית .  )ובנוסף , 
 דמי טיפול( .

קורא ששילם דמי מנוי לכל השנה ומעוניין בהפסקה יודיע לספריה ויחזיר את  .7
ישוב המנוי השוטף. ) הספרים שברשותו . סכום חודשי ההפסקה יצטבר לזכותו בח

 ( .₪ 10בקיזוז דמי טיפול של 
      
    

     

http://www.shaarey-tikva.muni.il/
mailto:info@shaarey-tikva.muni.il


 

   tikva.muni.il-info@shaarey מייל -אי tikva.muni.il-www.shaarey  , אתר 9363150-03פקס   9079700-03טל' ,  44810שערי תקווה ד.נ. אפריים 

 
 
 
 

 ספרית העיוןה.  
  אינם מושאלים הביתהאנציקלופדיות , מילונים, לקסיקונים ואטלסים  .1
 ניתן לעיין בהם בחדר העיון בלבד.  .2
ספרי עיון אחרים יושאלו בהתאם לשיקול דעתה של הספרנית, ובמגבלות הזמן  .3

,  4ידה ) מעבר לתקופת ההשאלה יחולו הקנסות המוזכרים בסעיף שיצוינו על 
 החל מהיום הראשון לאיחור(.

קוראים שאינם יודעים את מיקומם של ספרי העיון על המדף מתבקשים להשאירם  .4
 על השולחנות. 

 
 מכונת צילום ו.     

 בספרייה נמצאת מכונת צילום חדשה, הצילום נעשה באופן עצמאי.       .1
צילומים  25כרטיסים: כרטיס של  3פועלת באמצעות כרטיס צילום. קיימים המכונה  .2

צילומים  100וכרטיס של  ₪ 20צילומים שעלותו:  50, וכרטיס של  ₪ 10שעלותו: 
 . ₪ 35שעלותו: 

פיקדון על כל כרטיס, הפיקדון יוחזר עם החזרת הכרטיס  ₪ 5יש להפקיד סך של  .3
 לספריה .

 
 שעות פתיחה   ז.    

 .הספרייה פתוחה להשאלה ולעיון בימים : 1                         
 .  20:00   -   16:00ימים  א', ב', ד', ה'                               
 .  12:00 - 09:00ימים ג', ו'  בין השעות                               

 בע שעה לפני הסגירה .הקוראים מתבקשים להגיע ר .2                        
 . נא לשים לב להודעות על שינויים בלוח הזמנים .3                        

   9063583-03. טלפון בספריה : 4                        
 

 ח.  פעילות תרבות   
 לילד ₪  15עלות   –.   שעת סיפור מתקיימת אחת לשבועיים ביום ג' 1     

  להורה מלווה. ₪ 5 -ו 
 ופתוחה לכל התושבים  ללא קשר למנויים.  8 - 3לגילאים  

 יש לשים לב לפרסומים בנושא .  .2     
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 אני הח"מ מאשר/ת  קבלת עותק מנוהלי הפעלת הספרייה 
 ומקבל/ת עלי את ההתחייבויות המפורטות בו.

 
______________  __________________  _______________ 

  תאריך          חתימה    שם  המנוי  
 

כמו כן אני מאשר/ת בזה לגבות כל חוב שאהיה חייב/ת בגין הסכם זה במסגרת גביית 
 תשלומי הארנונה והמים של הועד המקומי . 

 
 

 ________________    ________________             ______________ 
 שם מנוי                                          חתימה                            תאריך      
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