
 
 מחירון שדרוג מבצע 'שבוע הספר' גירסה 14.0

 
  :מחירי השדרוג 

  ₪ 680 980₪ - ספרים  5,000 - הוספת כ: 14.0ל  13.0שדרוג מגרסה  .1
 ₪  1040 1490₪ – ספרים 15,000 – 10,000בין הוספת : 14.0ל  12.0ו  11.0שדרוג מגרסה  .2
 ₪ 1250 1790₪ –ויותר ספרים  20,000 -הוספת כ:  14.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

  שדרוג תכנה בלבד: 
  

  ₪ 240 –14.0ל  13.0מ  .1
  ₪ 400 –14.0ל  12.0ו  11.0 מ .2
  ₪ 540 –14.0מגרסאות קודמות ל  .3

  
  

  :שדרוג גרסת גמרא והלכה
  

 ₪  680 –ספרים  5,000 : הוספת14.0ל  13.0שדרוג מגרסה  .1
  ₪ 800 –:14.0ל   12.0ו  11.0 משדרוג מגרסה  .2
  ₪ 1,000 – 14.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

  
  שדרוג גרסת תורה ומחשבה:

  
  ₪ 680 –ספרים   5,000 : הוספת14.0ל  13.0שדרוג מגרסה  .1
 ₪  800 –:14.0ל  12.0ו  11.0 משדרוג מגרסה  .2
 ₪  1,000 – 14.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

    / הנחה 50%בני תורה ב הזדמנות! שדרוג מגמרא והלכה / תורה ומחשבה למהדורה מלאה 
 

 ₪  ₪550  1,100לבני תורה ₪ /  ₪950  1,900מגמרא והלכה למלאה  .1
 ₪  ₪825  1,650לבני תורה ₪ /  ₪1,225  2,450מתורה ומחשבה למלאה  .2

  
   שדרוג גרסת ספריה:

  
 390₪ ₪  540 –ספרים  5,000: הוספת 14.0ל  13.0שדרוג מגרסה  .1
 610₪ ₪  820 –ספרים  15,000 – 10,000בין הוספת : 14.0ל  12.0ו  11.0 שדרוג מגרסה  .2
  840₪ ₪  1130 –ספרים ויותר  20,000הוספת  14.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

    הנחה 50%הזדמנות! שדרוג מספריה למהדורה מלאה / בני תורה ב 
  

  ₪  ₪975  1950 –לבני תורה ₪ /  ₪1375  2750 –שדרוג מספריה למהדורה מלאה 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   



  חבילות:
  
  

  ₪ 890: ספרים 485 –'התלמוד מפרשי אוצר' כולל' ירושלים מכון' 'חב מחיר
  

  ) בעבר ירושלים מכון שרכש למי רק( ₪ 100: כרכים 17' התלמוד מפרשי אוצר' מחיר
  

  ₪ 680: ספרים 532 – 'שלום אהבת' 'חב מחיר
  ₪  200 ₪ 320: ספרים5,0129 – בשלמותה ד"חב' חב מחיר  
  

 ₪  990 :ספרים 1,048 – 'קוק הרב מוסד' 'חב מחיר
  

   ₪  590 :ספרים 59 – 'אופק מכון' 'חב מחיר
  ₪ 350: ספרים  121– 'שלמה חכמת' מכון' חב מחיר

  ₪ 300כרכים:  35 - האנציקלופדיה התלמודית
  ₪ 460 -  טרה 2דיסק קשיח 
  ₪ 290 -  טרה 1דיסק קשיח 

  
 

 שדרוג ממהדורה למהדורה:
 

  ₪  535 ₪  800 -ממהדורת בני תורה למהדורה המלאה
  

  ₪  ₪70  80 -רשת לעמדת שדרוג מחיר            
  

  :יותר מתקדמת' מגיר תכנה עם 41-ל שדרוג
  ס"מחיר שב  מחיר  תכנה  ספרים

  ש"ח 1180  ש"ח 1690  11  ומטה 10
  ש"ח 1110  ש"ח 1590  12  ומטה 10
  ש"ח 1040  ש"ח 1490  13  ומטה 10

  ש"ח 970  ש"ח 1390  12  11
  ש"ח 900  ש"ח 1290  13  11
  ש"ח 900  ש"ח 1290  13  12

  
 
 


