
נא ציינו את מספרי הספרים שבחרתם

ספרי אופקים במחיד מיוחד

 אפשר לשלם גם בצ'קים לפקודת עם עובד בע"מ. מלאו את טופס הרישום ושלחו לעם עובד
בפקס: 03-6298911 או לת"ד 470, תל אביב 6100302 )באמצעות מעטפת ההחזר המצ"ב(

מינוי מתנה
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טל' להרשמה: 1-800-61-5050

סמנו את המינוי הרצוי

12
ספרים
&570

5 תשלומים
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ספרים
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4 תשלומים

8
ספרים
&395

3 תשלומים

5
ספרים
&260

2 תשלומים

מחיר כל ספר נוסף ₪45. המחיר כולל מע"מ, דמי טיפול ומשלוח בארץ. משלוח לאירופה יחויב בסך ₪25 
 לספר. משלוח לצפון אמריקה יחויב בסך ₪35 לספר. 

משלוח בידי שליח לבית הלקוח בתל אביב והסביבה ₪25

anat@am-oved.co.il :מחלקת המנויים 03-6288511 או אחה"צ 03-9214796 | דוא"ל מחלקת המנויים

מנוי ספרייה לעם / טופס רישום



הצטרפו עכשיו למועדון המנויים של עם עובד

פירוט מסלולי תוכנית המינויים

תוכנית המינויים מאפשרת לכם לבחור את מסלול המינוי המתאים 
לכם ביותר מבין ארבע האפשרויות האלה:

מסלול של 5, 8, 10 או 12 ספרים.

את הספרים אפשר לבחור מתוך המגוון המוצג בעלון זה

ברשימה שילוב של ספרי ספרייה לעם וספרים אחרים שמובאים 
ברשימת ספרי הבחירה מן הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד.

מחלקת המנויים בעם עובד תשמח לעמוד לרשותכם לבירורים 
ולמסירת עוד פרטים.

שימו לב
המינוי השנתי על סדרת ספרייה לעם כולל ספרים חדשים שתהליך העבודה עליהם, הכתיבה או התרגום, 
העריכה וההבאה לדפוס, מתבצע בשנה שהמינוי מתפרסם. אנו עושים כמיטב יכולתנו להיצמד לתוכנית 
המקורית, אך בשל אופיו המיוחד של תהליך עבודה זה, ומתוך כוונה להביא אליכם יצירה מושלמת עד 
ולהחליף את הספר המתוכנן באחר.  כמה שאפשר, במקרים מסוימים אנו נאלצים לחרוג מן התוכנית 
מובן שהספר שנשלח אליכם, במקום הספר שהובא בתוכנית המקורית, עומד בקריטריונים האיכותיים 

והייחודיים של כל הספרים היוצאים לאור בסדרת ספרייה לעם.

עובד ספרייה לעםעם 

יים נו מ דון ה מוע


