
 

 

 

  2019 בפעם הראשונה ISBNהזמנת 

 (חדשים זמיניםלמ)

 יש לעיין במידע המופיע באתר לפני ביצוע ההזמנה

 ____________________________________________________________________ :בעברית המו"לשם 

 ____________________________________________________________________ :באנגלית המו"לשם 

 _________________: _____________________________________________________כתובת בעברית

 ________________: ______________________________________________________כתובת באנגלית

 _____________________________________________ פקס:: ___________________________ טלפון

 ________________איש קשר: ________________________ נייד: ______________________________

 ________________: ______________________________________________________דואר אלקטרוני

 ________________________________________________: _______________________אתר אינטרנט

 ___________________________________היה אם כן, המספר אחרון ; א ל □כן  □בעבר?  ISBN הזמנתםהאם 

 :נו את בחירתכםנא סמא, האפשרויותניתן לבחור באחת  ISBNלפי הנחיות ארגון 

□ 1 ISBN  1 □             ₪  110 – כולל ברקוד ISBN  90 – ללא ברקוד  ₪  

□ 10 ISBN  10  □                    ₪ 635 –כולל ברקודים   ISBN  585 –ללא ברקודים ₪ 

□ 100 ISBN 2,250 –כולל ברקודים ₪ 

□ 1000 ISBN 6,000 –כולל ברקודים ₪ 

□ 100 ISBN  1,750 –ברקודים ללא ₪ 

□ 1000 ISBN 4,500 –ללא ברקודים ₪ 

  

 (כםבחירת נו אתסמאנא ) מועד אספקה

 .ימי עבודה מקבלת הבקשה והתשלום 5תתבצע תוך  ISBN הקצאת – רות רגיליש □

 מקבלת הבקשה  ימי עבודה 2תוך  ישלח בדוא"לת ISBN הקצאת. לסך ההזמנה₪  50תוספת ב – רות מהיריש □

 מספרים.  10השירות המהיר הנו בתאום טלפוני מראש ומוגבל להזמנת  .והתשלום    

 . בתאום טלפוני מראש או בהעברה בנקאית ;ק לפקודת "מרכז הספר והספריות בישראל"שיב :תשלום

 .וגם בדואר רגיל בצרוף חשבון וקבלה בדוא"ל יישלחוהמספרים  :משלוח
 

 ההזמנה תטופל לאחר קבלת התשלום. הספר והספריות".יש לשלוח את ההזמנה בצירוף השיק ל"מרכז 

 אישור להעברת התשלום בבנק. רוףיבצאת טופס ההזמנה  : יש לשלוח בפקס או במיילמשלמים בהעברה בנקאיתל

 

 סה"כ תשלום להזמנה: __________ ש"ח        
  חשוב לדעת:

 הנו באחריות המו"ל.    ISBNפרסום פרטי הספר באינטרנט לאחר הקצאת מספר  •

 הגנה על זכויות יוצרים.   מספקאינו  ISBNמספר  •

 

 isbn@icl.org.ilmail: -e; 106 שלוחה 6180151-03טל'  - גלינה יוגרוב פנותלפרטים נוספים יש ל
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