
      

  1220פעם נוספת  ISBNהזמנת 

  יש לעיין במידע המופיע באתר לפני ביצוע ההזמנה          
  ________________________________________________________________: בעברית המו"לשם 

  ________________________________________________________________:באנגלית המו"לשם 

  _____________________________________________________ :היה םבלתישק אחרון  ISBNמספר 

  ________________________________________________________________________:כתובת

  _________________________________________ פקס:: ___________________________ טלפון

  ____________ נייד: __________________________________________איש קשר: ____________

  : __________________________________________________________________דואר אלקטרוני

  : ___________________________________________________________________אתר אינטרנט

 יוכל להזמין עבורו שסיים את הקבוצה שהוקצתהמו"ל  - 2016בשנת הבינלאומי  ISBNארגון החדשות של הנחיות הלפי 

בכמות המספרים שנותרה עבורו בקבוצה. עד   ISBNמספרים בלבד. אנו נעדכן כל מו"ל בעת הזמנת 1000/100/10 בתקבוצה 

  .מספרים לפי הזמנתכםאת כמות ה נמשיך לספק לכם אנו ,הקיימת להשלמת הקבוצה

  אנא צרו קשר לפני ההזמנה -  מדת לרשותם קבוצה פתוחהו"לים שעומ

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

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

□ 50 ISBN 50 □                ₪ 1,350 –כולל ברקודים ISBN  1,100  –ללא ברקודים ₪  

□ 100 ISBN 100 □    ₪ 2,250 –כולל ברקודים ISBN 1,750 – ללא ברקודים ₪  

  ISBN ______ להזמין יםמבקש -  אחר □

  )ברקוד / ללא ברקוד כולל(                             

   

  :שהשלימו את הקבוצהמו"לים 

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

□ 100 ISBN 2,250 –כולל ברקודים ₪  

□ 1000 ISBN 6,000 –כולל ברקודים ₪                                                           

□ 100 ISBN  1,750 –ללא ברקודים ₪  

□ 1000 ISBN 4,500 –ללא ברקודים ₪    

  )כםבחירת נו אתנא סמארות (ישהאופן 

  ותישלח בדוא"ל ובדואר רגיל. ימי עבודה מקבלת הבקשה והתשלום 5תתבצע תוך  ISBN הקצאת – רות רגיליש □

  התשלוםמקבלת  ימי עבודה 2תוך  ישלח בדוא"לת ISBN . הקצאתלסך ההזמנה₪  50בתוספת  – רות מהיריש □

  לפוני מראש.  ניתן לשלם בשיק לפקודת "מרכז הספר והספריות בישראל"; או בהעברה בנקאית בתאום ט :תשלום

  בדואר רגיל בצירוף חשבון וקבלה. גם מקביל ישלחובהמספרים יועברו בדוא"ל ו: משלוח

  

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

  פרסום פרטי הספר באינטרנט לאחר הקצאת מספרISBN  .הנו באחריות המו"ל 

 ISBN הגנה על זכויות יוצרים.  ספק אינו מ 

  
 isbn@icl.org.ilmail: -e; 106 שלוחה 6180151-03טל'  -  גלינה יוגרובלטים נוספים יש לפנות לפר


