
  ד"בס

  . בשנים קודמות הורים שלחו את ילדיהם להירשם בספרייה ובידם ספח חתום

  :שימו לב לתנאים הבאיםאך , אפשר לעשות זאת גם השנה

 .שברשותכם זמן רב ספרים להחזירעליכם   .א

אם יש לכם חובות ). קנסות על איחורים או על ספר שאבד( חובות קודמיםעליכם לוודא שאין לכם   .ב

 .כספיים עליכם להוסיף את סכום החוב לתעריף המנוי ולשלם את הסכום המתאים

 500ס "ק חדש ע'לשלוח עם הילדים צ -ואם כן  פיקדון חדשעליכם לבדוק אם אתם צריכים להפקיד   .ג

  ).9765025(אפשר לבדוק פרטים אלו בטלפון בספרייה בשעות הפתיחה . ח"ש

 .חתימתכם על הספח היא אישור להסכמתכם לכל חוקי התקנון של הספרייה  .ד

 : תנאי התקנון העיקריים. התקנון המלא מצוי בספרייה

  .יוחזרו במקרה של עזיבה לאדמי הקריאה השנתיים : עזיבה •

הספרייה . עבור כל יום איחור, יחויב בקנס קבוע מראש, פר באיחורקורא המחזיר ס: איחור •
  .רשאית לשלול את זכות ההשאלה בגלל איחור בהחזרת ספרים ואי תשלום קנסות

  .הקורא אינו רשאי למסור ספר ששאל בספרייה לקורא אחר: העברת הספר לאחר •

 .הקורא חייב לדאוג לשלמות הספרים ולניקיונם: שמירה •

ספר הרוס ושאינו ניתן לתיקון או ספר , משפחה שתחזיר ספר מלוכלך: קדוןמימוש פי/קנס •
תידרש להפקיד , משפחה שפיקדונה נפרע. תחויב בקנס או במימוש הפיקדון, שעטיפתו הושחתה

  .פיקדון חדש ועד להפקדתו יושעו זכויותיה כמנויה

חייב , פר שאבדבמקום ס. הקורא חייב להודיע לספרייה במקרה של אובדן ספר: אובדן ספר •
 .כפי שיידרש ובתיאום עמה -הקורא לקנות ספר זהה או אחר או לפצות את הספרייה  

עם . הספרנית תהיה ערה ותשתדל להתאים את הספרים לגילם של הילדים הקוראים: אחריות •
 .זאת האחריות באשר להתאמת הספרים לילדים מוטלת על הוריהם

------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------  
  ספח זה יש למסור בספרייה

  
  __________): ללא ילדים נשואים(מספר בני המשפחה   ____________________  : שם משפחה

  ___________________: טלפון          ________________________________________: כתובת

  ______________________________________________________________:    e-mailכתובת 

  

ה בזאת כי זהו שמי וזוהי חתימתי וכי אני ומשפחתי מקבלים עלינו את ההתחייבויות /אני מצהיר

 .שבתקנון הספרייה

  
    _________  _____________          ___________________________________  

  חתימה               תאריך                           שם ומשפחה            
  

  
  :מלאו חלק זה וחתמו שוב, במזכירות חשמונאים המעוניינים לשלם בדרך זו" הוראת קבע"בעלי 

  

______   - ב₪   ________ בסך  ) הוראת קבע(ת לחייב את חשבוני במזכירות חשמונאים /אני מבקש

  .2011עבור דמי העשרה בספרייה לשנת , םתשלומי

  
_________________________  
  חתימה לאישור חיוב בהוראת קבע

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

  :קיבלנו –לשימוש הספרניות 
o  __________ ₪  ק'בצ/  במזומן 

o  __________ ₪ק פיקדון'צ    


