ספריית זכרון יעקב שמחה להציע למנויי הספריה מגוון אפשרויות להשאלת
ספרים דיגיטליים וקוליים וצפייה ישירה באתר הסרטים .

הספרייה הדיגיטלית הישראלית
•

האוסף מכיל ספרים דיגיטליים וקוליים במגוון שפות :עברית ,אנגלית ,ערבית,
רוסית ,צרפתית וספרדית .אתר הספרייה הדיגיטלית ואפליקציה תואמת )(libby
מהווים בית אחד עבור כל צרכי הקריאה וההאזנה הדיגיטליים של הקורא/ת.
זמינות  24/7לקוראי הספריה.

•

הכניסה לאתר ולאפליקציה באמצעות מספר המנוי בספריה ואחריו ללא רווח 4
סולמיות .דוגמה12345#### :

•

ניתן לקרוא במחשב ,בטאבלט או בטלפון נייד חכם

•

ניתן להשאיל בו-זמנית  3ספרים דיגיטליים/קוליים ולהיכנס ל  3רשימות המתנה

•

הספרים זמינים לקריאה והאזנה למשך  21ימים מיום ההשאלה

•

להנחיות נוספות לחצו על הקישור
?https://zichron.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/data_card.php
dc=725064004~~~~~Card27

גטבוקס
•

יישומון/אפליקציה לקריאת ספרים דיגיטליים בטאבלט ,קינדל או בטלפון נייד חכם.

זמינות  24/7למנויי הספריה.
•

הכניסה היא באמצעות מספר המנוי בספריה ,השימוש אישי בלבד.

•

יש להוריד את היישומון למכשירכם ולהרשם דרך הקישור באתר הספריה
https://zichron.libraries.co.il/hashala2019.pdf

•

כל מנוי משפחתי בספריה זכאי ל  2השאלות בחודש

•

הספרים זמינים לקריאה למשך  40ימים מרגע הכנסת מספר המנוי ליישומון.

עברית
•

יישומון/אפליקציה לקריאת ספרים דיגיטליים באמצעות טאבלט ,או טלפון נייד
חכם ,החל מתאריך  1.3.21גם במחשב נייד.

•

הכניסה היא באמצעות קוד המתקבל מצוות הספריה

•

בכדי לקבל קוד יש לשלוח בקשה הכוללת שם פרטי שם משפחה ומספר מנוי
לכתובת digital.zy.lib@gmail.com

•

כל מנוי משפחתי זכאי ל  2קודים בחודש ,הקוד לשימוש אישי בלבד ,ואינו ניתן
להעברה.

•

מרגע הפעלת הקוד ביישומון עברית הספר זמין לקריאה למשך  40ימים.

•

יש להפעיל ולהשתמש בקוד תוך  30יום ,קוד שלא נעשה בו שימוש יוחזר למערכת
הספריה.

•

לסרטון הסבר על השאלת ספר לחצו על הקישור

•

https://drive.google.com/file/d/1Kec062ZCA3pWgRQN4A2LekAlsVSh79R/view

•

להסבר נוסף לחצו על הקישור https://did.li/7WtlC

אייקאסט
•

יישומון/אפליקציה אשר באמצעותה ניתן להאזין לספרים קוליים בטאבלט או טלפון
נייד חכם.

•

הכניסה ליישומון היא באמצעות קוד המתקבל מצוות הספריה

•

בכדי לקבל קוד יש לשלוח בקשה הכוללת שם פרטי שם משפחה ומספר מנוי
לכתובת audio.zy.il@gmail.com

•

כל מנוי משפחתי זכאי לקוד אחד המכיל  80שעות האזנה 30/יום.

•

מרגע הפעלת הקוד ביישומון הספר זמין להאזנה למשך 80שעות  30 /יום.

•

יש להפעיל ולהשתמש בקוד תוך  30יום ,קוד שלא נעשה בו שימוש ,יוחזר
למערכת הספריה .הקוד לשימוש אישי בלבד ,ואינו ניתן להעברה.

•

למצגת הסבר לחצו על הקישור https://zichron.libraries.co.il/kupon.pdf

אתר הסרטים של הספריות הציבוריות
•

אתר דרכו ניתן לצפות בסרטי איכות ,סרטי תעודה ,סרטים מעוררי מחשבה
ומרחיבי דעת בנושאים רבים ומגוונים.

•

להתחברות לאתר יש לשלוח אלינו בקשה הכוללת פרטי מנוי מלאים שם פרטי
ושם משפחה מספר מנוי

•

וכתובת מייל עדכנית שלכם שתעודכן בכרטיס המנוי שלכם .כל זאת יש לשלוח
אלינו לכתובת . libzichron@gmail.com

•

הכניסה לאתר היא באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בכרטיס המנוי
שלכם בספריה.

•

•

קישור לפרטים נוספים https://zichron.libraries.co.il/seret.pdf

אתר חינוכי תורני לילדים שמכיל תכנים לצפייה ופעילויות .באתר ניתן למצוא סרטים,
סדרות ,סיפורים היסטוריים ,הפעלות לגיל הרך ,חידות ויצירות ,תכניות מדע ועוד.

•

הכניסה לאתר היא באמצעות קוד המתקבל מצוות הספרייה.

•

בכדי לקבל קוד יש לשלוח בקשה הכוללת שם פרטי שם משפחה ומספר מנוי
לכתובת libzichron@gmail.com

•

כל קוד מהווה גישה למנוי לחודש ימים לאתר הרלוונטי מיום הפעלת הקוד.

•

לנוחיותכם מצורף הקישור לאתר :ערוץ מאיר /https://meirkids.co.il -

•

יש להכנס ללינק המצורף מעלה יש להקליק על מקש התחברות ,באתר בצד ימין
למעלה.

•

במסך שנפתח אנא מלאו את שם המשתמש והסיסמא אותה קיבלתם.
קריאה מהנה ,האזנה וצפייה נעימה
צוות ספריית זכרון יעקב

