
 

 שירות השאלת מחשבים ניידים בספרייה הלאומית -תנאי שימוש 
 

 
 מחשב נייד? שאולמי יכול ל
 הספרייה. כקורא )משתמש(, הרשום 18ישראלי, מעל גיל  או תושב  כל אזרח

 
 מה עליי לעשות על מנת לשאול מחשב נייד?

רשמית ולחתום על כתב  לאחר הרישום באתר יש לגשת לדלפק ההשאלה, בקומת הכניסה, עם תעודה מזהה
 .התחייבות להשאלת מחשב נייד בספרייה הלאומית

 
 השאלת המחשב

  השאלת המחשבים תתבצע בדלפק השירות במחלקת ההשאלה, בהצגת כרטיס קורא או תעודה מזהה.
 .09:00-17:45ה', בשעות -שעות פעילות השירות בין הימים א'

 
 שימוש במחשבדגשים ל

  ערכת המחשב הנייד כוללת: מחשב נייד מתוצרת Dell Inspiron  דגםInspiron 3583 תיק נשיאה ,
 למחשב, עכבר וחיבור לחשמל )להלן: "ערכת המחשב"(.

  השימוש במחשב הינו לאותו יום עבודה בלבד. יש להחזיר את המחשבים אך ורק לדלפק ההשאלה, עד
 .17:45השעה 

 נהלי הספרייה, נוהל שירותי עיון ובפרט סעיף "השימוש במחשב ובחיבור פי -השימוש במחשב יהיה על
 , המופיע בנספח.לרשת האינטרנט האלחוטית"

  ,יש לשים לב במיוחד לכך שחל איסור להוציא את המחשב מהספרייה. הוצאת המחשב תיחשב לגנבתו
 ותהיה עילה לתביעה.

 .קבלת המחשבים היא על בסיס מחשב פנוי 

 ר בכונן אישי, בדואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת את קבציו, מסמכיו וכל חומר על המשתמש לשמו
הספרייה אינה אחראית לאובדן מידע שאסף על המחשב. עם החזרת המחשב מתבצעת מחיקת הקבצים. 

 או לכל נזק שייגרם למשתמש בעת השימוש במחשב.

גרימה לפגם או לחוסר  . בכל מקרה של גרימת נזק,אשר הושאל עבורוהמשתמש אחראי למחשב 
במכשיר לרבות כל חלקיו ובכלל זה אובדן או גניבה בעת שהמחשב ברשותו, הקורא יחויב בפיצוי 

עלות ערכת  -₪  2,900ידי הספרייה, עד לגובה מקסימלי של -הספרייה הלאומית בסכום שייקבע על
 מחשב.

 החזרת המחשב
על ידי  המחשבבעת ההחזרה תבוצע בדיקת תקינות של  .יוחזר לידי עובד דלפק בדלפק ההשאלההמחשב 

  עובד הדלפק.

 אחריות בגין נזק או תקלה שנגרמו למחשב

המחשב יועבר למחלקת המחשוב שתבצע הערכה לנזק שנגרם לו.  אם בבדיקת התקינות יתגלה נזק,
 רכה תושלם בתוך חמישה ימי עבודה. ההע

 גורם חיצוני לספרייהלא יתאפשר תיקון של נזק שנגרם למחשב על ידי 

ימי עבודה לכל  14תוך , ר הנזקעל סמך הערכה זו ייקבע התשלום לספרייה. הקורא יסדיר את התשלום עבו
 היותר. 

במקרים לרבות בכל אמצעי האכיפה והגבייה העומדים לרשותה,  לנקוט באמצעים משפטים רשאיתהספרייה 
 בהם לא יוסדר התשלום בזמן הנקוב.

 

 __________________תעודת זהות:    _____________________שם מלא : 

 ___________________תאריך: ___  __________    _______חתימה : _____



 נספח לתנאי שימוש  )מתוך נוהל שירותי עיון, 2019(

 השימוש במחשב ובחיבור לרשת האינטרנט האלחוטית  .1

 מחשבי הספרייה 1.1

לקוחות הספרייה מחשבים לשימושם. המחשבים הספרייה מעמידה לרשות  12.1.1

מחוברים לרשת המחשוב של הספרייה ולאינטרנט. מקצת המחשבים ניתנים 

 לפיקוח בין השאר מעמדת עובד הספרייה.

הגלישה באמצעות מחשבי הספרייה נועדה לצורכי לקוחות הספרייה, כל עוד הם  12.1.2

 ודה. עולים בקנה אחד עם מטרות הספרייה הלאומית וייע

בעת הפעלה מחדש של המחשבים, הקבצים שנשמרו בכוננים המקומיים נמחקים  12.1.3

ולא ניתן לשחזרם. באחריות הלקוח לשמור את קבציו ולגבות את עבודתו בזמן 

עבודתו על המחשב הציבורי. הספרייה לא תישא באחריות לכל מידע אישי שלא 

 נשמר על ידי המשתמש. 

ודם של לקוחות הספרייה, אין להשתמש באתרים בעלי תוכן כדי לשמור על כב 12.1.4

לפי חוק  13אסור. הדבר כולל, אך לא מוגבל, לתכנים האסורים לצפייה מתחת לגיל 

 .2001-סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א 

 אין להשתמש במחשבים לצורך 12.1.5

  הפרת זכויות יוצרים או הורדת תוכן בדרך לא חוקית או שימוש בקבצים המהווים
 הפרת חוזים של הספרייה עם צדדים שלישיים.

  התקנת תוכנות לא חוקיות או תוכנות שלא ניתן אישור להתקנתן מעובד
 הספרייה.

  ,כל שימוש הגורם, ו/ או העלול לגרום נזק לציוד המחשוב, תוכנה או מאגרי מידע
 על פי שיקול דעתה של הספרייה.

 ( הפעלת שרתיםservers)  המאפשרים מתן שירות למשתמשים אחרים על ציוד
 הספרייה הלאומית.

  שליחת דואר זבל, דיוור ישיר אלקטרוני או כל שיגור אשר יהווה הפרה של חוק
 התקשורת )בזק ושידורים( )"חוק הספאם"(.

  צפייה, הורדה, הדפסה והפצה של תוכן למבוגרים בלבד או חומר בעל אופי
בל ל: חומר פורנוגרפי, חומר המהווה הפרת חוק הגנת פוגעני, לרבות אך לא מוג

הפרטיות, הסתה, לשון הרע, גזענות, עידוד פעולות טרור, הוצאת דיבה, הטרדה 
 מינית או איומים.

לעיתים יוגדרו עמדות מחשב מסוימות לשימוש ייעודי, כגון גישה למאגרי מידע או  12.1.6

וט מתאים המציג את השימוש מקלדות בשפות מסוימות. בעמדות אלה יוצב שיל

 הייעודי. כאמור, תינתן עדיפות לשימוש בצורך שלשמו הן הוגדרו.

 

לספרייה יש את הזכות לתת עדיפות לצורכי מחקר, הוראה ולימוד על פני שימוש  12.1.7

 במחשב לצורכי פנאי.

לרשות לקוחות הספרייה עומד שירות השאלת מחשבים ניידים לשימוש בבניין  12.1.8

פרייה. שירות זה ניתן לבעלי מנוי השאלה שיתאפשר לאחר השארת פיקדון הס

 בדלפק ההשאלה, כפוף לתנאי השימוש שהוגדרו בנוהל זה.

באולמות הקריאה מצויים גם מחשבים המיועדים לעובדי הספרייה המורשים בלבד,  12.1.9

 ואינם מיועדים לשימוש לקוחות הספרייה.

 

 



 מחשבים וציוד מחשוב פרטי 1.1

האחריות לציוד הפרטי והשימוש בו חלה על הלקוח, והספרייה לא תישא באחריות   12.2.1

 כלשהי למחשבים ולציוד מחשוב פרטי.

 חל איסור על עובד הספרייה לקבל להפקדה או לשמירה ציוד פרטי של לקוחות. 12.2.2

 רשת תקשורת אלחוטית 1.1

העומדת לרשות לקוחות במבנה הספרייה מותקנת רשת תקשורת אלחוטית   12.3.1

 הספרייה.

כללי השימוש ברשת האלחוטית זהים לכללי השימוש במחשבים הציבוריים כמפורט  12.3.2

 .12.1בסעיף 

הספרייה אינה מחויבת לספק שירותי גישה לרשת ללקוחות הספרייה, והיא רשאית  12.3.3

תקלות או עומס לבטלם או לצמצמם משיקוליה. הדבר כולל ואינו מוגבל למקרים של 

 בגישה לרשת האלחוטית.

 שימוש במאגרי מידע ואתרי אינטרנט 1.1

הגישה למשאבים אלקטרוניים ומאגרי מידע בספרייה הלאומית כפופה לחוזים   12.4.1

 שהספרייה הלאומית חתומה עליהם מול צדדים שלישיים וספקי שירות. 

החובה לבדוק את תנאי  על המשתמשים במאגרי המידע ובאתרי האינטרנט מוטלת  12.4.2

השימוש בכל מאגר מידע ובכל אתר אינטרנט ולפעול על פיהם. אסורה פעילות 

 שאינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש של המאגר או של האתר.

  

מרבית מאגרי המידע מאפשרים גישה למטרות אישיות ולא מסחריות, חל בהם 

ות גדולות של מידע וגם על איסור על הורדה שיטתית, על הפצה והחזקה של כמוי

 הורדת תוכנו של גיליון שלם מכתב עת אלקטרוני. 

( או רובוטים על משאבים agentsהפעלת תוכנות כמו סקריפטים, סוכני תוכנה )  12.4.3

אלה וכן באתרים ציבוריים ממשלתיים אסורה. השימוש במאגרי המידע ואתרי 

 האינטרנט יהיה באחריות המשתמש בלבד. 

הספרייה תהיה רשאית לשלול גישה למאגרי מידע ולאתרי אינטרנט למשתמש אשר   12.4.4

 יפר את תנאי השימוש.

לספרייה שמורה הזכות לשנות או להגביל את הרכב שירותי הגישה למאגרי המידע  12.4.5

 ואתרי האינטרנט.

 טיפול במקרה הפרת כללי השימוש  1.1

פר את ההנחיות המפורטות בסעיף זה, במקרה שבו עובד הספרייה מבחין שלקוח מ  12.5.1

עליו להעיר ללקוח ולדרוש הפסקת הפעילות. אם הלקוח אינו מפסיק את השימוש 

האסור לאלתר, רשאי עובד הספרייה לנתקו מן המערכת ולדווח על המקרה למנהל 

 הביטחון של הספרייה.

יים וברשת עובד ספרייה הנתקל במקרה של הפרת כללי השימוש במחשבים הציבור 12.5.2

 האינטרנט של הספרייה רשאי לתעד את האירוע לצורך המשך טיפול. 

 

לפי שיקול דעתו, העובד רשאי לערב את מנהל הביטחון של הספרייה לטיפול   12.5.3

 במקרה של הפרת כללי השימוש במחשבים ציבוריים וברשת האינטרנט בספרייה.


