
 מחירון שדרוג גירסה 12.0 בשקלים ובדולרים

  :מחירי השדרוג 
 $283/  980₪ - ספרים  4,900 - כ הוספת: 12.0ל  11.0שדרוג מגרסה  .1
 $430/  1,490₪ – ספרים10,150 - כ הוספת :12.0ל  10.0שדרוג מגרסה  .2
 $516/  ₪ 1,790 -  ויותר ספרים 16,280 -כ הוספת :12.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

 
  :תכנה בלבדשדרוג 

  
 $70/  ₪ 240 –12.0ל  11.0מ  .1
 $116 / ₪ 400 –12.0ל  10.0מ .2
 $156 / ₪ 540 –12.0מגרסאות קודמות ל  .3

  
  :גמרא והלכהת שדרוג גרס

  
 $156 / 540₪ – ספרים 2,370 הוספת: 12.0ל  11.0שדרוג מגרסה  .1
 $237/  820₪ –ספרים  5,300הוספת : 12.0ל  10.0שדרוג מגרסה  .2
 $326/  1130₪ – 11.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

  
  :שדרוג גרסת תורה ומחשבה

  
 $156/  540₪ –ספרים  1,820 הוספת: 12.0ל  11.0שדרוג מגרסה  .1
 $237/  820₪ –ספרים  4,400הוספת : 12.0ל  10.0שדרוג מגרסה  .2
 $326/  1130₪ – 12.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

  
  :שדרוג גרסת ספריה

  
 $156/  540₪ –ספרים  4900הוספת : 12.0ל  11.0שדרוג מגרסה  .1
 $237/  820₪ –ספרים  10,150הוספת : 12.0ל  10.0שדרוג מגרסה  .2
 $326/  1130₪ –ספרים ויותר  16,250הוספת :  12.0שדרוג מגרסאות קודמות ל  .3

  
  )המחיר עשוי להשתנות מעת לעת(₪  440 - טרה  1.5  - קטן לדיסק החלפה מחיר

 
  :חבילות

  $227/  ₪ 790:ספרים 455 –'התלמוד מפרשי אוצר' כולל' ירושלים מכון' 'חב מחיר
  

  $30) / בעבר ירושלים מכון שרכש למי רק( ₪ 100: כרכים 17' התלמוד מפרשי אוצר' מחיר
  

  $196/  680₪: ספרים 478 – 'שלום אהבת' 'חב מחיר
  

  $93/  ₪ 320 :ספרים 4,600 – בשלמותה ד"חב' חב מחיר
  

 $346/  ₪ 1200: ספרים 1015 – 'קוק הרב מוסד' 'חב מחיר
  

  $170/  ₪  590 :ספרים 48 – 'אופק מכון' 'חב מחיר

  $101/  ₪ 350: ספרים  112– 'שלמה חכמת' מכון' חב מחיר

 :שדרוג ממהדורה למהדורה
 

 כ על מחיר החלפת המהדורה"ואח מחיר העדכון במהדורה הקיימתקודם משלם את 
 

  $231/ ₪  800 -בני תורה למהדורה המלאהממהדורת 
  

  $317/ ₪  1100 -למהדורת בני תורה, $530/ ₪ 1900 -ממהדורת גמרא והלכה למהדורה המלאה
  

  $476/ ₪  1650 - למהדורת בני תורה,  $682/ ₪  2450 -ממהדורת תורה ומחשבה למהדורה המלאה
  

  $562/₪ 1950 -בני תורהלמהדורת , $765/ ₪ 2750 -ממהדורת ספריה למהדורה המלאה
  

 לעמדה $23/  ₪ 80 -רשת לעמדת שדרוג מחיר

  ד"בס


