הספרייה הדיגיטלית

של פרדס־חנה כרכור
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אנו שמחים להציע למנויי הספריות שלנו שירות
השאלת ספרים דיגיטליים (קריאה או שמע) במגוון ערוצים.
לבחירתכם  4אפשרויות:
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הספרייה הדיגיטלית הישראלית

עברית

GETBOOKS

אייקאסט

השאלת ספרי קריאה דיגיטליים וקוליים.
לקריאה במחשב ,טאבלט או טלפון חכם.

אפליקציה שבאמצעותה ניתן לקרוא
ספר דיגיטלי מטאבלט או מטלפון חכם.

אפליקצייה שבאמצעותה ניתן לקרוא
ספר דיגיטלי מטאבלט או מטלפון חכם.

אפליקצייה שבאמצעותה ניתן להאזין
לספר שמע מטאבלט או מטלפון חכם.

מה עושים?
» הכניסה לאתר ולאפליקציה באמצעות
מספר המנוי בספרייה ואחריו  4סולמיות.
» השירות ניתן באתר הספרייה הדיגיטלית
או על ידי הורדת אפליקצייה Libby by
 Overdriveלנייד  /טאבלט.
» כל מנוי יכול לשאול עד  3ספרים בו-
זמנית ולהכנס ל 3-רשימות המתנה.
» הספר זמין למשך  21ימים מיום ההשאלה
» ניתן לשאול ספרי קריאה דיגיטליים גם
באנגלית ,צרפתית ,רוסית.

מה עושים?
» יש צורך בקבלת קוד מצוות
הספריות .לשם כך ,מלאו את הטופס
בקישור ונחזור אליכם בהקדם.
» יש להוריד אפליקציית "עברית" לנייד.
» כל מנוי זכאי לקוד אחד בחודש –
לספר קריאה דיגיטלי ("עברית") או
לספר שמע ("אייקאסט")
» ניתן להוריד ספר בתוך  14יום
מקבלת קוד ,הספר זמין למשך 40
ימים.

» הנחיות ופרטים נוספים  -כאן

» הנחיות ופרטים נוספים  -כאן

מה עושים?
» יש להצטייד במספר המנוי בספרייה
» להירשם לאתר השאלת ספרים
דיגיטליים של ספריות פרדס חנה
כרכור בקישורphk.getbooks.co.il :
» יש להוריד אפליקציית Getbooks
 Stiematzkyלנייד  /טאבלט
» כל מנוי זכאי לקוד השאלה אחד בחודש.
» ניתן להוריד ספר אחד בתוך  14יום
מקבלת הקוד ,הספר זמין למשך 40
ימים.
» הנחיות ופרטים נוספים  -כאן

מה עושים?
» יש צורך בקבלת קוד מצוות הספריות
לשם כך ,מלאו את הטופס בקישור
ונחזור אליכם בהקדם.
» יש להוריד אפליקציית "אייקאסט"
לנייד ולהירשם.
» כל מנוי זכאי לקוד אחד בחודש
– הספר זמין למשך  21ימים מיום
הורדתו לנייד
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» ניתן להאזין במשך  30ימים למגוון
ספרים עד  25שעות האזנה.
» הנחיות ופרטים נוספים  -כאן

