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OverDrive® Digital Library Reserve Consortium: Participating Library Form 
לספרייה הדיגיטלית הישראליתטופס הרשמת ספרייה   

Consortium Information 

Name of Consortium: Israel Public Library Digital Consortium 

Name of Participating Library:  

Address:  

City, State/Province, Postal Code:  Country: Israel 

 

 פרטי הקונסורציום

 הספרייה הדיגיטלית הישראלית שם הקונסורציום:

 שם הספרייה המשתתפת: 

 כתובת:

 יישוב: מדינה: ישראל

 

Participating Library Primary Contact 

Name: Title: 

Telephone:  
 

Email:  

 

 איש/אשת קשר עיקרי/ת

 שם מלא: תפקיד:

 כתובת דוא"ל:
 

 מספר טלפון:

 

Accounting Contact (all invoices will be emailed to the contact listed below): 

Name: Title: 

Telephone: Email: 

Bill To Address: 

City, State/Province, Postal Code: Country: Israel 

Library Management Software:  

 איש/אשת קשר בהנהלת חשבונות )כל החשבונות יישלחו לכתובת דוא"ל זו( 

 שם מלא: תפקיד:

 כתובת דוא"ל:
 

 מספר טלפון:

 כתובת:

 יישוב: מדינה: ישראל

 :התוכנה של ניהול הספרייהרת בח 

 

 שולחים מדי פעם מידע בנוגע למבצעים, מוצרים חדשים ושירותים. סימון תיבה זו  מרכז הספר והספריות וחברת אוברדרייב

מהווה אישור לקבל הודעות אלו לכתובת הדוא"ל של איש/אשת הקשר העיקריים של הספרייה. הודעות אלו כוללות, בנוסף, 

 יד. שיטה נוחה וקלה לניהול המנויים בספריה, ואפשרות לבטל את הרישום לקבלת ההודעות בעת
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 מחירון

בעלות השתתפות שנתית לפי הטבלה להלן. עלות ההשתתפות השנתית תשולם אחת לשנה  כל ספרייה חברה בקונסורציום תחוייב

( לטובת רכש תוכן דיגיטלי לאוסף 2/3( לטובת קונפיגורציה, עלויות המערכת ותחזוקה, ושני שליש )1/3לפי הפירוט הבא: שליש )

ניהול ארגוני וטכנולוגי תמיכה טכנית וקידום בשנה  נוספים למרכז הספר והספריות עבור 30%הקונסורציום. בנוסף תשלם כל ספרייה 

 בשנה השנייה והשלישית.  25%-הראשונה, ו

 

נא לסמן את השורה 
 המתאימה

מחירון אוברדרייב  גודל היישוב
 בדולרים לשנה

(USD)$ 

 500$ תושבים 10,000ספרייה ביישוב שבו עד  

 1,500$ תושבים 30,000-ל 10,001בין  ספרייה ביישוב שבו 

 3,000$ תושבים 60,000-ל 30,001בין  ספרייה ביישוב שבו 

 4,000$ תושבים 100,000-ל 60,001בין  ספרייה ביישוב שבו 

 6,000$ תושבים 200,000-ל 100,001בין ספרייה ביישוב שבו 

 8,000$ תושבים 300,000-ל 200,001בין ספרייה ביישוב שבו 

 10,000$ תושבים 400,000-ל 300,001בין  ספרייה ביישוב שבו 

 14,000$ תושבים 500,000-ל 400,001בין  ספרייה ביישוב שבו 

 18,000$ תושבים 500,000-מעל ל ספרייה ביישוב שבו 

 

( יום מקבלת חשבון לתשלום. בכל זמן במהלך ההסכם, ספרייה 30כל התשלומים למרכז הספר והספריות יבוצעו תוך שלושים )

 משתתפת תוכל לבחור תוכן דיגיטלי נוסף בהתאם לתנאים ולמחירון המקובלים. 

 

 
OverDrive Consortium Terms and Conditions: 
Term: The Initial Term of this Participation Form shall be for three (3) years from the Effective Date of the Consortium 
Agreement and shall automatically renew for successive Terms of two (2) years unless either party provides written 
notice of intention not to renew ninety (90) days prior to the expiration of the then-current term. 

 

 תנאים

מתאריך החתימה, ויתחדש באופן אוטומטי  ( שנים3שלוש )תוקף ההתקשרות: תוקפו הראשוני של טופס ההרשמה הנו לתקופה של 

 יום לפני מועד הסיום של התקופה.  90לשנתיים נוספות, אלא אם מי מהצדדים יודיע בכתב לצד השני על רצונו לסיים את ההתקשרות, 

 
 
Annual Participation Fee:  
This fee shall include any and all services relating to use of the Application Services including the DLR Service, 
configuration and customization of website services, third party software licenses, hosting, bandwidth, and 
maintenance of the application services and staff training.  Participating Library’s initial Annual Participation Fee invoice 
may be prorated in order to align with the billing cycle of the Consortium. 

 

 עלות השתתפות שנתית

, קונפיגורציה והתאמת Digital Library Reserveתשלום זה יכלול את כל השירותים הקשורים לשימוש בתוכנת ההשאלה כולל שירות 

, רוחב פס, תחזוקה שוטפת של שירותי תוכנת ההשאלה, והכשרת צוות. עלות hostingאתרי אינטרנט, אישורי תוכנה לגוף שלישי, 

 רציום. עשויה להיות מחולקת באופן יחסי על מנת להתאים למחזור החיוב של הקונסו  ההשתתפות השנתית של ספרייה משתתפת
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Additional Fees: 
Participating Library acknowledges it may incur additional license fees or costs related to MARC records, SIP or similar 
protocol for patron authentication. All such fees shall be at Participating Library’s own expense, and are not included in 
the Annual Participation Fee. 

 

 עלויות נוספות

או פרוטוקולים דומים לאישור משתמשי קצה.  MARC, SIPהספרייה המשתתפת מודעת לכך כי ייתכנו עלויות נוספות הקשורים לרישומי 

 במחירון עלות השתתפות שנתית כמפורט לעיל.  ותכלול על חשבון הספרייה המשתתפת, ואינן כל עלויות כאלו יהיו

 
Withdrawal: 
 Participating Library acknowledges that if Participating Library withdraws from Consortium prior to the expiration of 
Agreement with OverDrive, all content, products, and services that have been purchased with the Participating 
Library’s monetary and in-kind contributions to Consortium shall remain with Consortium.   

 

 סיום ההתקשרות

הספרייה המשתתפת מודעת לכך כי אם תפרוש מן הקונסורציום לפני סיום ההסכם, כל התכנים, המוצרים והשירותים שנרכשו על ידי 

 הספרייה המשתתפת יישארו בקונסורציום. 

 
OverDrive Digital Library Reserve is licensed pursuant to the OverDrive Digital Library Reserve Consortium Access 
Agreement, available at http://www.overdrive.com/dlrc-aa.pdf, the terms of which are incorporated herein and 
may be modified from time to time. 

 
  Overdrive Digital Library Reserve Access Agreementהסכם: ברישיון על פי OverDriveמערכת ההשאלה הדיגיטלית של 

aa.pdf-http://www.overdrive.com/dlrc , .שתנאיו משולבים בטופס הרשמה זה, ועשויים להשתנות מעת לעת 

 

 
Acknowledgement and Acceptance: 
On behalf of my Participating Library, I represent and warrant that I have the authority to enter into this Participation 
Agreement and my signature below indicates my Participating Library’s agreement and acceptance of the OverDrive 
Digital Library Reserve Access Agreement. 

 

 הצהרה

בזו כי יש בידי הסמכות להתחייב לאמור בטופס הרשמה זה, ושחתימתי להלן מאשרת  ה/___, אני מצהיר_____בשם ספריית ______

 .Overdrive Digital Library Reserve Access Agreementאת הסכמת הספרייה לתנאי השירות כמפורט בהסכם 

 

 

 ________________________ תפקיד: ________________________ חתימה:

 ________________________ תאריך החתימה: ________________________ שם מלא:

הזמנתכם! , ותודה על אתר הספריות הציבוריות להשאלת ספרים אלקטרוניים –לספרייה הדיגיטלית הישראלית ברוכים הבאים   
Thank you for your order! 
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