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 ד"בס

 !לקוחות יקרים

לפי ראות עינינו הוא אחד השידרוגים המוצלחים וד "עבחורף תש, יצא לאור לפני כחצי שנה' אוצר החכמה'של  79.3עדכון 

אנו יוצאים במבצע הנחה ' שבוע הספר'בעקבות ההנחות שניתנו לרוכשי התכנה ב. עד כה' אוצר החכמה'ביותר שהיה ל

, ממחיר השדרוג וזאת  למשך תקופה מוגבלת 03%ההנחה שנקבעה עומדת על סך של  . אף למשדרגים את התכנה

 . כויותלפי שיקול דעתם של בעלי הז, תחלקי ההנח הנקבע' מוסד הרב קוק' שלה לחביל .במשך כל חודש תמוז בלבד

 .79.3את התכנה לגירסה  עדיין לא שידרג' ומים שבידינו כבלפי הריש

 
 12.0  לפניכם   מחירי גירסה 

 
 (. ₪ 984במקום )₪  084 –ספרים חדשים  00944 -והוספת כ 79.3ל  77.3תוכנה מגירסה  שדרוג

 (.₪ 0094,במקום ) ₪ 404, –ספרים  40,04,  -והוספת כ 79.3ל  73.3שדרוג תוכנה מגירסה 

 (.₪ 0794,במקום )₪  7983–ספרים ויותר  00,84, והוספת  79.3ומטה  ל  2.33שדרוג תוכנה מגירסאות 

 .  ₪ 004 –ספרים  779 – (חדש) 'מכון חכמת שלמה' 'קניית חב

   .₪ 094 –ספרים  85 -( חדש) 'מכון אופק' 'קניית חב

מחיר זה יכול להשתנות מעת ) .074₪ –(ישנות הצריכים להחליף את הדיסק לבעלי גירסאות)טרה בייט   9קניית דיסק 

 (. לעת

 .לכל עמדה( ₪ 84במקום )  ₪ 74–שדרוג עמדות רשת 

 . השלמה' לאלו שרכשו בעבר את החב ללא תשלוםספרים הניתנים  04,-כ   – ד"ספרי חב' ספרים נוספים לחב

 .השלמה' לאלו שרכשו בעבר את החב ללא תשלוםים הניתנים ספר 7,-כ   – מכון ירושלים' ספרים נוספים לחב

 .השלמה' לאלו שרכשו בעבר את החב ללא תשלוםספרים הניתנים  0,-כ   – מוסד הרב קוק' ספרים נוספים לחב

 :כולן או מקצתן0 לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות

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

ספרי אהבת שלום  815' חב, (₪ 123)אוצר מפרשי התלמוד + ספרי מכון ירושלים  888חבילת : על ידינו בתוספת תשלום

אתם ' חב בטופס העידכון תוכלו לסמן אילו(. ₪ 093במקום  ,₪ 44,) ד לדורותיהם "ספרי חב 8633' וחב( ₪ 653)

 . מעונינים להוסיף לעדכון

 

במהדורת  191)ספרים  7378חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה כרגע ניתן לקבל בהנחה משמעותית את  :שימו לב

של  משרד המכירותדרך  ישירותמ והיא נקנית "כולל מע( ₪ 7933במקום ) ₪ 994אחרי הנחה הוא מחיר (. 'בני תורה'

 אין צורך להגיע למקום. ירושלים 7הרב מימון ' רח, המוסד

: שעות הפעילות m@mosadharavkook.: או במייל 6896265-39: או בפקס 6896907-39: בטלפון -בכרטיס אשראי

 .79.33-2.33יום ו בין השעות  75.33-5.33ה בין השעות -בימים א

 .27336מיקוד , ירושלים 689. ד.ת' מוסד הרב קוק'יש לשלוח התשלום ישירות ל -בשיקים

, למשרדינו( ק"לפקודת מוה)או לשלוח את  השיקים , אפשרות נוספת היא למסור את פרטי כרטיס האשראי במשרדינו

mailto:.m@mosadharavkook
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 .'מוסד הרב קוק'אותם באופן מסודר ל רואנו נעבי

דיר את התשלום לפני או במקביל לתשלום צריך להס', מוסד הרב קוק'מי שמעוניין לרכוש את חבילת  :חשוב לדעת    

ג "ע' מוסד הרב קוק'ספרי  נתקין את. זאת על מנת למנוע עיכוב במשלוח הדיסק בחזרה ללקוח. עבור העדכון שלנו

אך זוהי האפשרות הטובה ביותר עבור , אנו מתנצלים על אי הנוחות המזערית .הדיסק רק אחרי שיסודר התשלום עבורם

 .כולם

עם זאת . בענין הוספת ספרי המכונים וקביעת המחיר נעשתה על  ידם, שאנו רואים עצמנו כמתווכים בלבד עלינו להדגיש

 .ספרים אלו חשובות ביותר ושווין בשוק הספרים גבוה  לאין שעור מהמחיר שנקבע' שחב, ברור לכל 

 

 : פרטי תשלום ומשלוח

 מ"כל המחירים כוללים מע. תשלומים 79קים או כרטיס אשראי עד 'צ, מזומן: התשלום   . 

  בערב 8.33בבוקר עד  5.03משרדנו פתוח בכל  יום משעה . 

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

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

מ "את הדיסק ארוז היטב ע יש לצרף את טופס העדכון ולשלוח. שעות מרגע קבלת הדיסק במשרד 85ה לפחות "בעז

מגבות , קופסאות נעליים)להחזיר אביזרים חיצוניים בהם ארוז הדיסק  אין ביכולתנו. למנוע חבטות ומכות חיצוניות

 .  על חומר אישי שלכם הנמצא בדיסק אין לנו אחריותכמו כן (. 'כלי פלסטיק וכד, ובדים

  ק או במזומן אנא שימו במעטפה 'תשלום בצ. חת הדיסקנבקש להסדיר את אופן התשלום עבור העידכון בעת  שלי

תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע דרך הטלפון או לציין בטופס את . בצרוף טופס העידכון והצמידו  לדיסק, סגורה

 .נוכל לטפל בעדכון הדיסק רק אחרי הסדרת התשלום. כרטיס האשראי ותוקפו וכן את מספר התשלומים הרצויים' מס

 

 . כן השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות להביא את הדיסק למשרד0 עברו כמו בשנים

 – בני ברק. ,

-72:33וכן  70:33-78:33בכל יום משעה משעה , (מעל המכולת) 98מלצר ' רח, קוסובר' נקבעה נקודת איסוף אצל משפ

90:33 

מכיון . )97.33ביום שלישי וחמישי אחרי  ה"ויחזור לבני ברק בעז 79.33משלוח יצא לירושלים ביום ראשון ושלישי בשעה 

צריך לשים אצלם את  79.33מי שרוצה שהדיסק שלו יצא בשעה , קוסובר לא נמצאת בביתה בשעות הבוקר' שמשפ

 (.הדיסק  ערב לפני כן

. 'עבור משלוח'ולציין ( נפרדת מהתשלום עבור העידכון)יש לצרף במעטפה סגורה ₪  93דמי משלוח הלוך ושוב בסך 

 ה"בעז ראש חודש אבת זה יהיה תקף עד שרו

 

 71.33  - 5.03בשעות ' רמות ד 71מירסקי ' רח, יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה – ירושלים. 9

 – 79.03ה בין השעות -בימים א 03קרויס ברחוב שמואל הנביא ' אפשרות נוספת היא נקודת איסוף אצל משפ: שימו לב

 .אין צורך להתקשר אליהם. הלוך ושוב₪  93: המחיר. 70.33ביום ששי עד השעה . 97.33

לשכונות לכל צד ₪  03במחיר  -* 'שליחויות חיים'אנו ממליצים על , למעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת לדלת

התיאום והתשלום יעשו ישירות מול חיים .     המחיר משתנה לפי האזור –לשאר האזורים בירושלים . החרדיות בלבד

 .  052-7824456:   בטלפון
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לכל ₪   63- אשדוד, בית שמש0 ר"בית0 חיפה0 נתניה. לכל צד₪  08 במחיר -   ד"כפר חב0 קרית ספר0 בני ברק . 0

 . התיאום והתשלום יעשו ישירות מול  מוטי. 383-8778732 - ' שליחויות מוטי'.  צד

 

 . הלוך ושוב₪  93: המחיר. 389-1788865' נא לתאם בפל .75עקיבא ' ר' אצל משפחת בן שלום רח - מודיעין עילית. 8

 

 .התשלוםלשלוח ביחד את התוכנות ובכך להקל על , נודה לכם באם יהיו התארגנויות בתוך שכונות וערים רחוקות

     

 .אין לראות בכך  לקיחת אחריות על לוח הזמנים ואיכות התפעול של חברת השליחויות*

 

 

אנא כיתבו , חדש בפיתוח התוכנההתאם ברצונכם לקבל את רשימות הספרים שנוספו בעידכונים האחרונים או את מה ש

 . 8566315-39או פנו ישירות למשרד בטלפון    8179170-39או בפקס    mirisales@otzar.biz  לנו מייל ל 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 ,בברכה

 

 'אוצר החכמה'צוות 

 .ירושלים
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 ד"בס

 

 4.,,תוכנה גירסה  עדכוןטופס 

ל ולצרפו "יש למלא את  הטופס הנ. נלוויםולשלחו לבד ללא חוטים , טב כדי למנוע פגיעות חיצוניותהדיסק הי ארוז אתיש ל

 .לדיסק

 __________________________________________________________________שם

 ________________________________________________________________כתובת

 ________________________________טלפון _____________________ _______טלפון

 _________________________________________נייד

 ________________________________________( ברורות באותיות)כתובת דואר אלקטרוני 

 .ספריה| ומחשבה תורה | גמרא והלכה | בני תורה | גירסא מלאה (: הקף בעיגול)הגירסא שברשותי 

 .גירסאות קודמות יותר|  73.3גירסא |  77.3גירסא                                             

 .מוסד הרב קוק| אהבת שלום|  ד"חב| אוצר מפרשי התלמוד+ מכון ירושלים  -בילותבתוספת הח                   

 

 ._______________________________________________________: ברצוני לשדרג

 ___תשלומים' מס______ תוקף_______________ אשראי שמספרו' כ/קים'צ/מזומן: אופן התשלום

 _____________אבקש לקבלו חזרה באמצעות ________________שלחתי את הדיסק באמצעות

 :התשלוםהסדרתי את .'מוסד הרב קוק'הוספת חבילת 

 ______________________באופן אחר / ______________בתאריך ' מוסד הרב קוק'במשרד 

 ________________________________________________________________הערות

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 בברכה

 אוצר החכמה


