
 
 

   הספרייה  

22.11.20  

 לרישום ללמידה בספרייה הנחיות 

 

הלמידה תתאפשר באמצעות . בין כתליהללמידה הספרייה תיפתח , 22.11.20  ,ראשוןהחל מיום 

את  ומבצעתהספרייה עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור על בריאותכם . רישום מוקדם

 .""התו הסגול על פי הנחיותההתאמות הנדרשות 

 כללי רישום ללמידה בספרייה:  

 הלמידה בספרייה תתאפשר באמצעות רישום מוקדם.  .1

 ו זמנית בכל קומה.סטודנטים ב 10-מוגבלת ל השהייה בספרייה ללמידה .2

 . 04-9901952או   04-9901967ללמידה תעשה באמצעות הטלפון: זמנת המקום ה .3

 . בימי ו' הספרייה סגורה.16:00-08:00ה' בין השעות –הספרייה פתוחה בימים א' .4

: וארבעים וחמש דקות שעות 3למשך ה'  –בימים א'בשני מחזורים. הישיבה בספרייה תהיה  .5

 . 15:45עד  12:00או  11:45עד   08:00

 מימוש ההזמנה תתאפשר הזמנה נוספת.לאחר רק ההרשמה מראש היא לפעם אחת בלבד.  .6

 שהוזמן על ידכם עם תעודה מזהה. נא להגיע אל הספרייה במועד .7

לאחר מכן ההזמנה  משך רבע שעה בלבד.מזמין באנא דייקו בהגעתכם. ההזמנה תשמר ל .8

 לאחרים.  ריימסאינה בתוקף ומקום הישיבה 

 אנא בטלו – מספר מקומות הישיבה מוגבל. אם הזמנתם מקום ישיבה וידוע לכם שלא תגיעו   .9

 אחר. משתמשלאת הזמנתכם ובכך תאפשרו את הזמנת מקום הישיבה 

 

 : בספרייה ביקור הכללי 

 כניסהבולהציגו לשומר  הצהרת בריאות סהסטודנטים המגיעים לספרייה נדרשים למלא טופ .1

 לקמפוס.

רק הישיבה אפשרית בהתאם ל"תו הסגול".  הוגבל בספרייה מקומות הישיבהמספר  .2

בכל בו זמנית סטודנטים  10-רק ל מטרים מאחד לשני. 2במרחק של , מקומות שהוקצו לכךב

 באופן יחידני בלבד. , אלא ישיבה בזוגות או בקבוצות תותרלא קומה. 

 לא ניתן להשתמש במחשבי הספרייה. מומלץ להביא מחשב אישי.   .3

 במחשבי הספרייה יוכל להתבצע רק על ידי צוות הספרייה. השימוש  .4

https://w3.braude.ac.il/statement-cov/


 
 

אחד מאזורים אלה  בכל כפפות.  תיבעטיומותנה  והמדפסות אפשריהשימוש במכונות הצילום  .5

 מטר.  2יוכל לעמוד אדם אחד בלבד. בעת ההמתנה בתור יש להקפיד על מרווחים של 

 מסיכה.אין כניסה ללא  .משך כל השהייה בספרייהאף -פה מסכת הגנהחובה לעטות  .6

 מטרים לפחות בין אדם לאדם.  2חובה לשמור על מרחק של  .7

 .מחוצה להובתוך הספרייה אנא הימנעו מהתקהלות  .8

 לעזוב את שטח הספרייה והמכללה מיד בתום הפעילות בספרייה.  עליכם .9

 

 השאלה והחזרת ספרים:

 ניתן לגשת ולאסוף ספרים מהמדף באופן עצמאי.  .1

 מטרים בין כל אחד. ההשאלה 2מבקרים במרחק של   4בדלפק ההשאלה לא יהיו מעל  .2

   תעודת סטודנט.רק עם הצגת  תתאפשר

 ספרים שיוחזרו לספרייה מהשאלה יבודדו למשך שלושה ימים ורק לאחר מכן יוחזרו למדף.  .3

 ספרים בהם נעשה שימוש בתחומי הספרייה אינם נדרשים לבידוד.  .4

 

 בערוצים הבאים:   אנחנו זמינים עבורכם 

 צוות הספרייה שלאלקטרוני דואר 

 053-9259539ווטסאפ: 

 . 04-9901952, 04-9901967טלפונים: 

 / https://w3.braude.ac.il/students/library/serviceאתר הספרייה: 

 

 !חשובה לנו, עזרו לנו לשמור עליה ככל האפשרבריאותכם 

 הישמעו ומלאו את הנחיות צוות הספרייה. 

 

 ללומדים!זמין בכל עת ומאחל בהצלחה צוות הספרייה 
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