
קוראים יקרים!

ברוכים הבאים לספריית ראש העין המשרתת את תושבי העיר למעלה מארבעה עשורים. שירותי הספריה מיועדים 

לתושבי ראש העין והסביבה, לכל הגילאים, לרבות סטודנטים. יתר על כן אתר הספריה מאפשר גישה און-ליין לקטלוג 

האינטרנטי המונה למעלה מ-40,000 פריטים. 

הספרים  מ”ארון  וליהנות  שלנו  המנויים  למשפחת  להצטרף  מכם  ואחד  אחת  כל  מזמין  העין  ראש  ספריית  צוות 

העירוני”, כמו גם מאירועי התרבות המגוונים המתקיימים בספרייה ומתאימים לכל המשפחה. בעת ההרשמה לספריה 

יש להציג תעודת זהות, מספר משלם ארנונה ותשלום עבור כרטיס קורא אותו תנפיקו באתר העירייה. כמו כן יש 

להגיע עם כרטיס אשראי לצורך פיקדון על סך 200 ₪ )ללא חיוב מראש(. חשוב לציין כי המנוי לספריה העירונית הינו 

מנוי אישי חינמי לתושבי העיר. תושבי חוץ יתבקשו לשלם 200 ₪ למנוי. 

 לשאלות ולמידע נוסף ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-9388131

 rhplib@gmail.com :בכתובת המייל 

 www.facebook.com/roshhaayin.libraries :ובדף הפייסבוק 

להלן טופס רישום וכתב התחייבות לספרייה:

כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת לנרשם לספרייה העירונית ראש העין

פרטי המנוי:

__________________      __________________  _________________   ________________

שם משפחה                         שם פרטי             ת.ז.                     תאריך לידה

____________________________        _________________________        ________________

שם האב                       כתובת                                                מס’ משלם מתלוש הארנונה )חובה למלא(

  __________________________________        __________________    _________________

טלפון בבית                     טלפון נייד                        דוא”ל )מאשר לקבל פירסומים(
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אני הח”מ מסכים/מה מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

א. לשמור על שלמות הספרים אותם אני משאיל מהספריה ולא לגרום להם נזק.

ב. להחזיר את הספרים במועד שייקבע ע”י הנהלת הספריה.

ג. להודיע להנהלת הספריה על שינוי בכתובתי/מספר טלפון/פרטי אשראי

ד.  הנהלת הספריה תהיה רשאית להפסיק את ההשאלה אם לא אשלם את חובי בגין איחור בהחזרת ספר לספריה, או בגין אובדן 
ספר או גרימת נזק לספר.

ה. במקרה של איחור בהחזרת ספר אשלם בגין אי החזרת הספר במועד סכום של 10 ₪  לחודש לכל מנוי.

 ו.   במקרה של אובדן או גרימת נזק לספר אחזיר ספר חדש )אותו ספר שאבד או ניזוק( או אשלם עלות ספר חדש בסך 100 ₪ 
 או את עלות רכישת הספר בתוספת 50% לפי הנמוך.

ז.  לחתום על התחייבות בכרטיס אשראי להבטחת תשלום חובותיי לספריה בהתאם למפורט לעיל. תושבי חוץ יישלמו 200 ₪ עבור 
מנוי שנתי ל2 ספרים בנוסף לפרטי האשראי.

ח.  אם לא אסדיר את תשלום חובי לספריה תישלל ממני הזכות להשאיל ספרים והטיפול בגביית החוב יעבור למחלקת הגבייה 
של העירייה ולטיפול משפטי,  ככל שיידרש.

ט.  אני מאשר/ת כי קראתי את המסמך ואני מסכים/מה לכל האמור בו ומתחייב לעמוד בתנאים אלה במלואם התחייבות זו הינה 
בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול היות ותלויות בה זכויות צד ג’.    

לראיה באתי על החתום

__________________                     __________________                      __________________

שם                                                   תאריך                                               חתימה

התחייבות באמצעות כרטיס אשראי

 אבקש בזאת מעיריית ראש העין לגבות את החיוב לספריה העירונית, באמצעות כרטיס האשראי שלי 
* במקרה של איחור ,  אובדן ספר או גרימת נזק לספר. 

1. פרטי המבקש: מס’ משלם: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__    )כפי שמופיע בשובר הארנונה לתושבי העיר(

2. פרטי בעל הכרטיס:   ויזה  /  ישראכרט  / אמריקן אקספרס  /  אחר: ___________  שם בעל הכרטיס: _________  

 מס’ ת”ז: __________________  מס’ כרטיס אשראי:    __/__/__/__      )4 ספרות אחרונות( 

תוקף: ____/___  מס’ תשלומים   ___ טלפון: __________/____   נייד: _____________/____  

חתימת בעל הכרטיס:  ________________________
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