אודות הספריה
ספריית זכרון יעקב ע"ש יעקב לוי מהווה מרכז ומוקד תרבותי-חינוכי וחברתי לכל תושבי זכרון יעקב
לבילוי איכותי בשעות הפנאי .הספריה מקיימת פעילויות במגוון רחב של תחומי תרבות ,ידע ,רוח
ודעת ,תוך מתן דגש על שירות אישי וקשוב לכל באיה.
הספריה משמשת בנוסף כמקום מפגש במרחב הקהילתי ומובילה מיזמים קהילתיים ,המשלבים ערכי
התנדבות ,נתינה ושיתוף.
רקע כללי
הספרייה הציבורית נקראת ע"ש יעקב לוי ז"ל ,ראש המועצה הרביעי ( )1960-1974של זכרון יעקב.
בשנת  ,2014בתמיכת קרן אלזרעקי והמועצה המקומית ,הורחבה הספריה והוקמה ספריית ילדים
ואולם הרצאות בקומה נפרדת.
מעבר לשירותי הספרייה הקלאסיים ,הספרייה מציעה מגוון רחב של שירותים ללא תשלום לתושביה
שירותי מחשב ,שימוש ברשת האינטרנט ,וגישה לכתבי עת ומאגרי מידע מקוונים .בנוסף ,מתקיימות
בספריה תערוכות ופעילויות תרבות והעשרה כגון שעות סיפור ,חוגים ,סדנאות ,משחקי
חשיבה,הרצאות מפגשי סופר ועוד.
אוסף הספרייה מונה כ 70,000-כותרים ,עמדות מחשב ואינטרנט חופשי לקהל בספריית הנוער,
המבוגרים והילדים ,משחקי העשרה לילדים ,מכונת צילום ושירותי הדפסה בתשלום.
אוסף הספריה כולל:
• ספרות בשפות עברית ,אנגלית ,צרפתית והן ספרי שמע וספרים דיגיטליים בעברית ובאנגלית.
• אוסף העיון כולל ספרי עיון מודפסים ,דיגיטליים ,כתבי עת ומאגרי מידע מקוונים ואוסף מיוחד
בנושא ארץ ישראל וגאוגרפיה.
מדיניות שימוש במחשבים ואינטרנט
• עמדות המחשב לשרות הקהל – במידה שישנם ממתינים השימוש מוגבל ל 20-דקות תינתן עדיפות
לתלמידים וסטודנטים.
• צוות הספרייה רשאי להפסיק בכל עת את השימוש באינטרנט ,במידה שמתבצעת גלישה באתר
שאינו מכבד את הספרייה (ההחלטה בידי צוות הספרייה).
• האינטרנט הוא ישות גלובלית ללא פיקוח על תוכן .לא כל המקורות מספקים מידע מדויק,
אובייקטיבי ,או עדכני .הספרייה הציבורית אינה אחראית למידע זה ולשימוש הנעשה בו.

שירותי ספריה ושירותי השאלת ספרים
הספרים ניתנים להשאלה עד  30יום .ניתן להאריך את מועד ההחזרה באמצעות האתר באזור "המנוי
שלי" ,טלפונית או בדוא"ל הספרייה במידה והספר אינו נדרש ע"י קורא אחר.
• מנוי יכול לקבל הרשאה להאריך פריט מושאל שאינו מוזמן או נדרש עד פעמיים מהבית.
• פריטים שאינם ניתנים להשאלה :אנציקלופדיות ,מילונים ,אטלסים ,ספרי עיון ייחודיים.
• חיפוש בקטלוג הספרייה המקוון מכל מחשב ומכל מקום .24/7

• הזמנת ספר מהבית ( 24/7עד  2ספרים) ספר שהוזמן ימתין לקורא  7ימים בלבד מהמועד בו קיבל
הקורא הודעה על הגעת הספר .לאחר מכן ,יעבור הספר לקורא הבא ברשימה .ההודעה על הגעת
הספר תשלח באמצעות המייל.
• חדר עיון שקט ללמידה ועבודה
• שאל את הצוות –ניתן להפנות שאלות בקישורית "שאל את הצוות" בעמוד הבית
• הדפסה – מחיר הדפסת דף שחור לבן ₪ 0.5
• צילומים –  30א"ג לדף
קנסות:
ספרים שאבדו/הושחתו  80ש"ח לספר מבוגרים/ילדים ,למעט מקרים שבהם עלות רכישת הספר
גבוהה יותר – במקרה זה התשלום יהיה עלות הספר בתוספת  ₪ 15דמי טיפול.
איחור בהחזרת הספרים מחייב בקנס – באחריות הקוראים להחזיר את הספרים במועד.

כתובתנו :
רח' הדגן  ,4זכרון יעקב
ליצירת קשר:
טלפון ,04-6398259 :פקס04-6396369 :
כתובת דואר אלקטרוניlibzichron@gmail.com :
חניה:
כניסה לחניה (ללא תשלום) מרחוב הגורן.
נשמח לראותכם!
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ספריה סגורה
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16.00 – 19.00

עדכון לגבי מועדי סגירת הספרייה בערבי חג ,חגים ומועדים מיוחדים –
יפורסמו באתר הספרייה סמוך למועד.
חוק הספריות
https://hofhacarmel.libraries.co.il/BuildaGate5library/tofes/hok.pdf

