
 :מחירי השדרוג

 $ ₪200   740ספרים  5,000 -: הוספת כ15.0ל  14.0שדרוג מגירסא  .1

 ₪365$   1370 –ספרים  15,000-10,000: הוספת בין 15.0ל  13.0ו  12.0שדרוג מגירסא  .2

 ₪440$   1650ספרים   25,000 – 20,000: הוספת בין 15.0ל  11.0ו  10.0שדרוג מגירסא  .3

 $ ₪480   1790ספרים ויותר  30,000 -: הוספת כ15.0ומטה ל  9.0שדרוג מגירסא   .4

 שדרוג תוכנה בלבד:

 $ ₪95   350 – 15.0ל  13.0ו  12.0מ  .1

 $ ₪120  450 – 15.0ל  11.0ו  10.0מ  .2

 ₪135$   500 -15.0ומטה ל  9.0מגרסאות  .3

 הזדמנות:

 $ ₪175   650ב  מגמרא והלכה / תורה ומחשבה / ספריה   לב"תשדרוג 

 ₪240$   900ב  שדרוג מגמרא והלכה / תורה ומחשבה / ספריה  למלאה

 שדרוג גירסת ספריה:

  ₪120   450ספרים  5,000הוספת כ  15.0ל  14.0שדרוג מגרסא $ 

  ₪185$   700ספרים  15,000-10,000: הוספת בין 15.0ל  13.0ו  12.0שדרוג מגירסא 

  ₪240  900ספרים    25,000 – 20,000: הוספת בין 15.0ל  11.0ו  10.0שדרוג מגירסא $ 

  ₪295$   1100 –ספרים ויותר  30,000: הוספת כ 15.0שדרוג מגרסאות קודמות ל 

 

 בילות:ח
 ספרים/כרכים אחרים 310א' ועוד תכרכים 'מתיב 135 מתוכם  .ספרים 445 – מחיר חב' עוז והדר

1690  ₪450 $. 

  ₪ $1880 ז"א החבילה נמכרת ב ₪50   190מוסיפים עוד  15.0אם לא משדרגים את התוכנה ל 

500 .$  

 חדשים( $11   )240  ₪ 890: ספרים 496 –'התלמוד מפרשי אוצר' כולל' ירושלים מכון' 'חב מחיר
 

  ( בעבר ירושלים מכון שרכש למי רק)  $ 26  ₪ 100: כרכים 17' התלמוד מפרשי אוצר' מחיר
 

 חדשים( 17)$   180  ₪ 680: ספרים 546 – 'שלום אהבת' 'חב מחיר
 

 חדשים( 270)$   85  ₪ 320: ספרים 5,360  – בשלמותה ד"חב' חב מחיר
 

 חדשים( 28)$   320 ₪  1200 :ספרים 1,056/782 – 'קוק הרב מוסד' 'חב מחיר
 

 $   160  ₪  590 :ספרים 59 – 'אופק מכון' 'חב מחיר

 $   95  ₪ 350: ספרים  121– 'שלמה חכמת' מכון' חב מחיר

 כרכים חדשים( 2)$   ₪80   300כרכים:  37 -האנציקלופדיה התלמודית

 $  ₪120  460 -טרה  2דיסק קשיח 

 
 שדרוג ממהדורה למהדורה:

 
 ₪215$   800 -ממהדורת בני תורה למהדורה המלאה

 
 $  20  ₪ 80 -רשת לעמדת שדרוג מחיר            

 


