
  
 ד"תשע סיון  ה"כ           ד"בס

Dear Customers, 
  
The Otzar HaHochma update 12.0,  published six months ago during the winter of 2013, is in our opinion one of the 
most exceptional updates ever to Otzar HaHochma, in terms of new books being offered and numerous new 
functions.  At this time, as every year, the Otzar HaHochma 12.0 update is available at 25%-30% off the original price  

between  ו אב"ט –תמוז ' ח     July 6  - August 11 , 2014 

Based on our records, you have not upgraded to Version 12.0. The following upgrade pricelist includes an average 
discount of 27% and is calculated based on the current dollar exchange rate. To take advantage of this opportunity, 
please place your order before the end of the sales event.  

   Version 12.0 pricelist 

* Upgrade from version 11.0 to version 12.0 and the addition of 4900 new books – $198 instead of $283 

* Upgrade from version 10.0 to version 12.0 and the addition of 10,150 new books – $303 instead of $430 

* Upgrade from previous versions to version 12.0 and the addition of 16,280 or more new books – $364 instead of 

$516 

*  Purchase Machon Chochmat Shlomo Package – 112 books – $102  + NYS sales tax. 

*  Purchase  Machon Ofek Package – 48 books – $172 + NYS sales tax 

* Purchase of 2TB hard drive - $140     

* To update a network station - $20 instead of $23. 

*The Chabad Package – 250 additional titles free of charge for customers who have previously purchased the 

complete package. 

* Machon Yerushalaim Package – 17 additional titles free of charge for customers who have previously purchased the 

complete package.  

 *Mossad Harav Kook Package – 23 additional titles free of charge for customers who have previously purchased the 

complete package.  

For those who have not yet purchased all or some of the additional packages:  Since you will have to send the hard 

drive to our office in order to upgrade to version 12.0, we would like to suggest that you use this opportunity to 

purchase additional packages offered by us: 

435 books published by Machon Yerushalaim (includes Otzar Mefarshei Hatalmud) $230 + NYS sales tax. 

470 books published by Ahavat Shalom $198 + NYS sales tax.  

4350 Chabad books covering the various generations of Chabad   $73   instead of $93 + NYS sales tax. 



 For new purchases and updates  in Canada: 

 Aharon Sela, 

 5777 Fairside Ave, Cote st luc QC H4W2A6, 

Montreal ,Canada 

Telephone: 1-438-878-7674, 

E-mail: aharoni111@gmail.com  

  

990 books published by  Mosad Harav Kook $288 instead of $350 + NYS sales tax.  

If you wish to receive lists of the seforim that were added in recent updates or information about the software 

improvements please write to  mirisales@otzar.biz or fax +972-25712713 or call the office directly +972-25866078. 

Purchasing a new hard drive (please read carefully) - Some of our customers have a 500 or 640 GB hard drive *. In 

order to upgrade to version 12.0, these customers will have to purchase a new and bigger drive capable of storing all 

the new materials included in this and future upgrades. The cost of a 2TB hard drive is $140.   

 * You can check the capacity of your disk by clicking My Computer then right-clicking Otzar HaHochma/Properties.  
 
Please mark the packages that you would like to add to your order and fill in the required payment information 
(including shipping)  on the version upgrade form. 
 

 

For new purchases and updates, in the U.S.A 
   
Please contact: 

 

Judaica Software 

David Rabinowitz 
45 Lee Ave.  2

nd
 Fl 

Brooklyn NY 11211  
Tel: 718-218-6093,  Cell: 917-538-0812,  
E-mail: computers.computers@verizon.net  
 

Updated hard drives may be picked up at our office,  

at 45 Lee Av,  Brooklyn, NY 11211.   

If you require return shipping,  via UPS, a $15 fee will be applied. 

Customers from Boro Park, Flatbush, Crown Heights, Monsey 
and New Square may contact Mr. David Pruzansky,  a private 
courier, at 845-608-7676 to arrange a pick up or drop off for  
approx. $12 one way.  
Please pay Mr. Pruzansky directly when using his services. 
 
For quicker service and to avoid possible delays, please drop  
off your hard drive personally at our office or send it via UPS, and 
 not USPS. 

Payment methods: Cash, check or credit card up to 5 installments. 
Please make checks payable to Judaica Software. 
 

If you have a tax exempt form, we would appreciate 
if you can please submit it with your payment. 
 
Enclosed is the Version 12.0 update form. Please fill out the form and attach to the disk. This will help us complete 
the registration and payment process more easily. 
The hard drive must be sent to us for both upgrading and adding new books. (Please send it without any external 
cardboard box, papers, or wires, and after removing all personal materials copied onto it). We require 
approximately 48 hours for copying the information. 
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 !לקוחות יקרים

ד ולפי ראות עינינו הוא אחד השידרוגים המוצלחים ביותר "בחורף תשע, יצא לאור לפני כחצי שנה' אוצר החכמה'של  0.21עדכון 

אנו יוצאים במבצע הנחה אף למשדרגים ' שבוע הספר'ות ההנחות שניתנו לרוכשי התכנה בבעקב2 עד כה' אוצר החכמה'שהיה ל

במשך כל חודש תמוז , ממחיר השדרוג וזאת  למשך תקופה מוגבלת 01%ההנחה שנקבעה עומדת על סך של  2 את התכנה

  2לפי שיקול דעתם של בעלי הזכויות, נקבעה הנחה חלקית' מוסד הרב קוק'לחבילה של 2 בלבד

 0.212עדיין לא שידרג את התכנה לגירסה ' לפי הרישומים שבידינו כב

 
 12.0  לפניכם   מחירי גירסה 

 
 (2 312$במקום ) $ 891 –ספרים חדשים  00944 -והוספת כ 0.21ל  0021תוכנה מגירסה  שדרוג

 (024$2במקום ) $ 242 –ספרים  840804  -והוספת כ 0.21ל  0121שדרוג תוכנה מגירסה 

 (088$2במקום ) 280$–ספרים ויותר  880314 והוספת  0.21ומטה  ל  0211שדרוג תוכנה מגירסאות 

   .NYS sales tax + 843$ –ספרים  .00 –( חדש)' מכון חכמת שלמה' 'קניית חב

   .NYS sales tax + 873$ –ספרים  84 -( חדש)' מכון אופק' 'קניית חב

 (2 מחיר זה יכול להשתנות מעת לעת) .804$ –(אות ישנות הצריכים להחליף את הדיסקלבעלי גירס)טרה בייט   .קניית דיסק 

 2לכל עמדה( 0$. במקום)  $ 20–שדרוג עמדות רשת 

 2 השלמה' לאלו שרכשו בעבר את החב ללא תשלוםספרים הניתנים  304-כ   – ד"ספרי חב' ספרים נוספים לחב

 2השלמה' לאלו שרכשו בעבר את החב ללא תשלוםפרים הניתנים ס 87-כ   – מכון ירושלים' ספרים נוספים לחב

 2השלמה' לאלו שרכשו בעבר את החב ללא תשלוםספרים הניתנים  32-כ   – מוסד הרב קוק' ספרים נוספים לחב

 :כולן או מקצתן0 לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות

ל ונמכרות על ידינו "חבילות ספרים נוספות השייכות להוצאות הספרים הנ אנו רואים לנכון לרענן את זכרונכם אודות, בהזדמנות זו

ספרי אהבת שלום  874' חב, (NYS sales tax. .01$ +)אוצר מפרשי התלמוד + ספרי מכון ירושלים  844חבילת : בתוספת תשלום

(+ NYS sales tax. 198$ )ד לדורותיהם "ספרי חב 8011' וחב(NYS sales tax+ 72$ ,2 00$ במקום) בטופס העידכון תוכלו לסמן

 2 אתם מעונינים להוסיף לעדכון' אילו חב

בני 'במהדורת  7.7)ספרים  0104כרגע ניתן לקבל בהנחה משמעותית את חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה  :שימו לב

   (350$במקום ) NYS sales tax + 311$מחיר אחרי הנחה הוא (2 'תורה

 ללא , ללא קופסת  הקרטון החיצונית)לצורך הוספת הספרים יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח  הן לצורך השידרוג והן

ה "הזמן הדרוש לנו כדי להעתיק את הדיסק הוא בעז(2 ג דיסק זה"וללא חומר אישי שלכם שמועתק ע, ניירות או חוטים

מ למנוע חבטות "הדיסק ארוז היטב עיש לצרף את טופס העדכון ולשלוח את 2 שעות מרגע קבלת הדיסק במשרד 84לפחות 

כלי פלסטיק , מגבות ובדים, קופסאות נעליים)אין ביכולתנו להחזיר אביזרים חיצוניים בהם ארוז הדיסק 2 ומכות חיצוניות

 2  על חומר אישי שלכם הנמצא בדיסק אין לנו אחריותכמו כן (2 'וכד

  ק או במזומן אנא שימו במעטפה סגורה'תשלום בצ2 נבקש להסדיר את אופן התשלום עבור העידכון בעת  שליחת הדיסק ,

כרטיס ' תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע דרך הטלפון או לציין בטופס את מס2 בצרוף טופס העידכון והצמידו  לדיסק

 2טפל בעדכון הדיסק רק אחרי הסדרת התשלוםנוכל ל2 האשראי ותוקפו וכן את מספר התשלומים הרצויים

  

אנא כיתבו לנו מייל , אם ברצונכם לקבל את רשימות הספרים שנוספו בעידכונים האחרונים או את מה שהתחדש בפיתוח התוכנה

 2 ונשלח לכם בשמחה, הספרים שנוספו ציינו מאיזה עדכון אתם רוצים את רשימת    mirisales@otzar.biz  ל 

 

 2אנו צוות אוצר החכמה נשמח לתת לכם את השרות הטוב והמהיר ביותר

 

  ,בברכה

 2ירושלים 'אוצר החכמה'צוות 
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Upgrade to Version 12.0 Form 

Pack the hard drive well to prevent any damage and send it without any attachments or wires. Please, fill out this form 
and attach to the hard drive. 

Name ______________________________________________________ 

Address: _____________________________________________________ 

Telephone:   ________________ Cell Phone ___________________________ 

Email address: (Please write clearly)  __________________________________  

The edition I have (circle): Full Otzar | Bnei Torah |Gemara  and Halacha |Torah and Jewish Thought 
|Library edition 

Version 10.0 | Version 11.0 | Earlier version _____ 

Additional packages: Chabad | Machon Yerushalayim | Ahavat Shalom |Mossad Horav Kook |Otzar 

Mefarshai Hatalmud  

I would like to upgrade:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Payment method: cash / check(s) / credit card 

Cardholder name________________________ 

Card No: ___________________________________________     

Billing Address:___________________________________  City_______ zip code _________  

Expiration date ______________________    CVC Code_______ Number of payments ________ 

Enclosed shipping fee of __________  

I sent the hard drive by ________________________________________________________ 

I would like to receive it back by ____________________________________________ 

Comments_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

We appreciate your purchase and hope you enjoy using the Otzar Hachochma Torah Program. 

 

*************************************************************************************** 

 


