
סיור הכרות בספריית אפרתה



שלום וברוכות  

הבאות  

אני שמחה לערוך לכן  

סיור הכרות עם  

הספרייה



הספרייה משתרעת על פני שתי  

בקומת הכניסה נמצא  . קומות

ך "תנאוסף ספרים בנושאי 

ויהדות

ויטרינהבמרכז האולם ממוקמת 

:  ובה סדרות של ספרים כגון

אנציקלופדיה מקראית  , תלמוד

.ועוד

מוצגות תערוכות  הויטרינהמעל 

.מתחלפות



מסביב לאולם פזורים 

שולחנות עבודה ללימוד  

עצמאי עם עמדות מחשב



, ניתן להרים את מדפי התצוגה של כתבי העת

ולמצוא חוברות נוספות מאותה שנה 

סמוך לשני צדי דלפק     , בקומה זו

תצוגה של נמצא מדפי ,הספרניות

השוטפים של חוברות כתבי העת 

השנה הנוכחית



בסמוך לדלפק הספרניות מצויה 

,  ך"ובה ספרי תנכוננית פתוחה 

עברית ומילון אבן -מילוני אנגלית

שושן



בדלפק הספרניות תוכלו  

, לבצע השאלות ספרים

הזמנות והכוונה מהספרניות

בכרטיס סטודנט  בבואכן לספרייה תצטיידנה , אנא

לקבלת שירותים שונים של הספרייה



קיימת עמדה לחיפוש 

בעמידהמהיר

ישנם גם מחשבים ניידים  , כמו כן

.לשימוש בספרייה בלבד

ניתן לקבלם בדלפק ההשאלה עם  

הפקדת תעודה מזהה למעט כרטיס  

סטודנט



תקבלו הייעץבפינת 

הכוונה לחיפוש מקורות 

מידע לעבודותיכן



פינת הסבה  להנאתכן 

בה תוכלנה לנוח או 

לקיים מפגש עם מרצים



נמצא אוספים  בקומה התחתונה

מתחומי דעת שונים בהתאם לנושאים 

הנלמדים במכללה



באגף השמאלי של קומה זו 

נמצאת כוננית ובה חומרים 

בהוראת החגיםהעוסקים 



באגף זה נמצאים גם  , כמו כן

לגיל הרך  הוראהחומרי 

ולתחומי ידע אחרים הנלמדים  

בבית הספר היסודי



בהמשך ממוקם אגף 

המסודר לפי  ספרות ילדים 

ב של שמות מחברי  -סדר א

הספרים

עמדת  , לשירותכן, ליד אזור זה נמצאת

ספרנית לצורך מתן סיוע בחיפוש או 

באיתור מקורות מידע



בסמוך לאזור ספרות ילדים  

מתחלפות  תערוכות מוצגות 

.בנושאים שונים

ניתן לראות תערוכות מהעבר  

באתר הספרייה 



באגף הפנימי של הקומה התחתונה נמצא  

בחדר זה אפשר  . חדר לימוד בקבוצות

.ללמוד בצוותא

במידה והחדר יוזמן על ידי מרצה תתלה  

הודעה על כך מבעוד מועד



ספרי ספרות יפה  

וספרות שואה ממוקמים  

מול חדר לימוד  

בקבוצות 



אוסף בהמשך אגף זה ממוקם 

המסודר  , משנים עברוכתבי העת 

ב של שמות הכותרים  -סדר אב

אחרי שנה חוברות כתבי העת  

מועברים מהתצוגה שבקומה  

העליונה לאגף של כתבי העת  

במקומן  . בקומה התחתונה

מוצגות החוברות החדשות של  

השנה הנוכחית



הצילום נעשה באמצעות 

ניתן לטעון  . כרטיס סטודנט

את הכרטיס במכשיר הטעינה 

שמעל המכונה או בחדר  

. המחשבים בקומה השלישית

כעת נחזור לכניסה של הקומה  

התחתונה שם  נמצאת מכונה  

.לצלם ולהדפיס, בה ניתן לסרוק



בקומה זו הייעץבסמוך לפינת 

אזור למידה שקט  נמצא 

שם  . המיועד לעבודה יחידנית

.גם נמצא מכשיר סריקה נוסף

ֵאזור למידה 

ָשֵקט 



שמחתי לערוך לכן סיור  
.  הכרות עם הספרייה

כעת נשמח לפגוש  
אתכן  

.ולעמוד לרשותכן

שנת לימודים פורייה
ומוצלחת

צוות הספרייה


