ספרים קוליים
תודה שבחרתם להאזין לספרים המוקלטים של - iCast
ספריית השמע בעברית ( )Audioהגדולה ביותר בארץ ובעולם.
באתר  www.iCast.co.ilתוכלו למצוא למעלה מ  1000ספרים מוקלטים
מאת הסופרים הטובים והמובילים בשפה העברית ,וגם להאזין לדוגמת הקלטה בחינם.

סיבות ההאזנה לספרים מוקלטים עפ״י סקר שנערך בארה״ב:
•  74%מאזינים לספרים מוקלטים בנסיעות ארוכות במכונית.
•  71%טוענים שהקשבה לספרים מוקלטים מרגיעה אותם.
•  47%חושבים כי ההקשבה לחלק מהספרים המוקלטים מעניינת יותר מקריאתם.
•  44%מאמינים שספרים מוקלטים עוזרים לילדים לשפר את מיומנות הקריאה.
•  51%מהמאזינים הן נשים לעומת  49%גברים.

יתרונות הספרים קוליים לעולם החינוך:
• מעודדים קריאה  50% -מהילדים שהאזינו לספר חזרו לקרוא אותו.
• הקטלוג כולל ספרים ממצעדי הספרים של משרד החינוך וספרי חובה לבגרות.
• כלי חיוני לבעלי לקויות למידה.
• אמצעי להחדרת שפה תקינה והגיה נכונה של מילים ושמות.
• חשיפת הילדים לספרים ברמת קריאה גבוהה מזו המתאימה לגילם.
• מדגיש את המרכיבים הדרמטיים ,הקומיים והאמוציונלים בסיפור.
• כלי עזר לילדים הבאים מבתים בהם העברית אינה מדוברת.

יותר מ 250 -סופרים כבר הקליטו את ספריהם באייקאסט ביניהם :א.ב יהושע ,אדיבה גפן ,אורה
מורג ,אורלי קסטל-בלום ,אמיר גוטפרוינד ,אריך קסטנר ,אפרים סידון ,אשכול נבו ,גלילה רון פדר,
דבורה עומר ,דויד גרוסמן ,דורית אורגד ,דורית רביניאן ,דרור משעני ,זוהר אביב ,חגי ליניק ,חיים באר,
יהודית קציר ,יהושע קנז ,יוכי ברנדס ,יונה טפר ,יורם קניוק ,ינץ לוי ,ירון לונדון ,ליעד שהם ,מאיר
שלו ,מיכל שלו ,מירה מגן ,נאוה סמל ,ניר ברעם ,נעה ידלין ,עדנה מזי"א ,עירית לינור ,רון לשם ,רם
אורן ,שהם סמיט ,שלומית כהן-אסיף ,שמי זרחין ,שפרה הורן ,תמר ורטה-זהבי ועוד רבים אחרים.

 .1מנוי האזנה לספרים מוקלטים באמצעות חיבור אינטרנט וללא הורדה:
במידה וקיבלתם קוד קופון תוכלו להאזין ליותר מ 1000-ספרים מוקלטים של .iCast
האזנה לספרים מוקלטים מתבצעת בסטרימינג ( - Streamingההאזנה ללא הורדה
בזמן חיבור לאינטרנט) .למרביתנו ,שנמצאים כמעט תמיד במקום עם גישה לרשת
האינטרנט ,מדובר בפתרון הידידותי ביותר להאזנה לספרים קוליים.
המנוי תקף למשך חודש מיום הפעלת המנוי,
המנוי כולל עד  80שעות ההאזנה במהלך החודש.
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מימוש קוד קופון באמצעות האפליקציה:
חפשו בחנות האפליקציות ״אייקאסט ספרים מוקלטים״.
הורידו את האפליקציה המתאימה (אייפון או אנדרואיד) למכשיר שלכם.
לאחר שהורדתם את האפליקציה ,הירשמו עם מייל וסיסמה במסך הכניסה.
הכנסו ל" -הגדרות" לחצו על "מימוש קוד קופון".
הכניסו בחלונית שנפתחה את הקוד שקיבלתם .לחצו לאישור.
לאחר האישור האפליקציה תעבור למסך החנות המכיל את קטגוריות הספרים
המוקלטים.

• עכשיו המנוי פעיל ואתם יכולים להתחיל להאזין.
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היכרות בסיסית עם האפליקציה:
ספר מוקלט שמאזינים לו מתווסף אוטומטית לרשימת
"הספרים שלי" .
האפליקציה זוכרת את נקודת ההאזנה האחרונה של כל
ספר מוקלט.
הוספה לרשימת המשאלות נמצאת בעמוד הספר -רשימת
המשאלות היא המקום לרכז בו את הספרים שמעניינים
אותנו להמשך.
בעמוד של ספר מוקלט אפשר לקרוא את התקציר שלו.
בעמוד ההאזנה לספר מוקלט ניתן ללחוץ על טיימר
להפסקת ניגון אוטומטי תוך  60\45\30\15דקות.
בעמוד ההאזנה לספר מוקלט תמצאו שני כפתורים
להזזת ההקלטה קדימה ואחורה למשך  30שניות.

ספרים קוליים
*למידע נוסף היכנסו ל״שאלות ותשובות״ באתר .www.icast.co.il
מרגישים שיש לכם שאלות שנותרו ללא מענה? אין בעיה! אנחנו זמינים במייל ובטלפון.
info@icast.co.il

077-7172751

