
 

12.5.2020 

 קורונה ה שגרת הנחיות לפעילות הספרייה ב

            אבנרי, מנהלת הספרייה-ריס מדהלהאי

 

 

את פתח נסגל האקדמי במכללה. בשלב זה לסטודנטים והספרייה לאת פתח נ 17.5.2020החל מיום ראשון 

 הותאמההספרייה  .והמועצה להשכלה גבוההרד הבריאות הספרייה באופן מצומצם בהתאם להנחיות מש

ר על בריאותכם. אנא סייעו לנו לשמו כדיעושה ותעשה את מירב המאמצים  והיא , "תו הסגול"לדרישות ה

 . אנו נעדכנכם בכל שינוי בהנחיות.המעודכנות מרו על ההנחיותוש  

 

 יה י כללי ביקור בספר

                                                               . 15:30-08:30 שעותב ה'-א'בימים פתוחה תהיה הספרייה  .1

 סגורה.תהיה הספרייה  ערבי חגבובימי ו' 

יש לספרייה כדי להיכנס  לכן,. מוגבל יהימקומות בספרהמספר בהתאם להתוויית "התו הסגול"  .2

 . חוזר דוא"לבהזמנת הביקור  את לאשרו הזמנת ביקור בספרייה טופס למלא

 :יוםכל בשלושה סבבים ב תקייםיהוא ו ,מוגבל לשעתייםבספרייה הביקור  .3

▪ 10:30-8:30 

▪ 13:00-11:00 

▪ 15:30-13:30 

 הזמןבזמן שונה מ לספרייה . לא תתאפשר כניסהבטופס ההזמנה תםלאמיש במועדיש להגיע  .4

 באישור ההזמנה.ש

 למטרת למידה יחידנית בלבד. לא תתאפשר למידה בזוגות או בקבוצות.היא השהייה בספרייה  .5

 אישי. נייד במחשבי הספרייה. מומלץ להביא מחשב  להשתמשניתן יהיה לא  .6

יישומונים  ורידמומלץ להלשם כך בספרייה. שבמדפסות ובמכונות הצילום  להשתמשניתן יהיה לא  .7

 .בפלאפוןלסריקה  (אפליקציות)

 כניסה לקמפוס.בולהציגו לשומר  בריאותהצהרת  טופסלמלא  יידרשוספרייה המבקרים ב .8

 .פעמיות־חד כפפותלבישת ו מסכהעטיית ללא כניסה לספרייה לא תותר  .9

 מטרים לפחות בין אדם לאדם.  2חובה לשמור על מרחק של  .10

 

 שירותי השאלה והחזרת ספרים

 דוא"לת הספרים להשאלה ברשימיש לשלוח את שירות "איסוף מהמדף".  תפעילהספרייה  .1

irisa@kaye.ac.il  מהמדפים,  עבורכם את הספריםו נאסוף  נא  .7712394-050בפלאפון    אפ־או בווטס 

 כניסה לספרייה.דלפק ההשאלה בב לכם ימתינו והם

, אולם לא תותר כניסה םספרית החזרת ספרים או השאללשם ה יאין צורך ברישום לביקור בספרי .2

 השאלה.הלספרייה מעבר לדלפק 

 יוחזרו למדף.הם ורק לאחר מכן  ,שלושה ימיםספרים שיוחזרו לספרייה מהשאלה יבודדו למשך  .3

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9wevIttNtOz5-f6J-fpmoPD-PARXx5nZHM137RcieQFWPA/viewform
mailto:irisa@kaye.ac.il


 

 

   שירותי יעץ

 .למבקרים בספרייהרק  –בספרייה   יעץשירותי  .1

 .7712394-050בפלאפון או   irisa@kaye.ac.il בדוא"ל –שירותי יעץ מרחוק  .2

 

 

 שירותי הדרכה לקבוצות

 .7712394-050בפלאפון או  irisa@kaye.ac.ilבדוא"ל  – שירותי הדרכה מקוונת לקבוצות ניתן לתאם

 .zoomההדרכה תיעשה ב־

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אתם מוזמנים לפנות אלינו  –לשאלות ולהבהרות 

 באתר הספרייה

 irisa@kaye.ac.il דוא"לב

 050-7712394בפלאפון 

mailto:irisa@kaye.ac.il
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https://www.kaye.ac.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%94/
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