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הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם

שנה מלאה וגדושה עברה עלינו, צוות אוצר החכמה, בשנת תשע"ט. התחלנו במאמץ מוגבר  לקוחות נכבדים 
של  שלום רב! יאמן  הלא  למספר  הגענו  וכך  בעדכון 17.0  ששיווקנו  חדשים  ספרים  הכנת 10,000  של 

מאה אלף ספרים. המשכנו בהנחה של 50% במחיר התכנה בשבוע הספר, מבצע שהכניס 
את צוות המשרד כולו לתזזית ולעבודה סביב השעון. אחרי הכל, זו השנה היחידה בה נתנו 
הנחה כה משמעותית במחיר התכנה ורבים שחשקו ב'אוצר' יכלו לפתע לממש רצונם ולרכוש. 

עתה, לפני מבצע העדכון השנתי, אנו רוצים להיטיב גם עם המשתמשים הותיקים שלנו, שחלקם צועדים אתנו יד ביד כבר 
שנים רבות ומכריזים על הנחה חד פעמית של 50% במחיר השדרוג. הפתעה נוספת ניתנת גם בחבילות של המכונים, שם 

הצלחנו להשיג הנחות חד פעמיות למשדרגים מעדכון 16.0 ומטה, החל מ 20% - 40% תלוי בחבילה. 

עלינו להבהיר שמדובר בהנחה שלא היתה ולא תהיה עוד. מבצע שדרוג גרסה 17.0 הוא מבצע חד פעמי ואנו תקווה שגם 
הלקוחות שנשרו עם הזמן ולא שדרגו את ה'אוצר' כבר שנים רבות ינצלו את חלון ההזדמנויות ויתקדמו לגירסה העכשוית.

שנת ה-100,000 ספרים
באוצר החכמה

  משדרוג 16.0 ל17.0 הוספנו 10,000 ספרים ולא 5,000 ספרים כמידי שנה!!!

  שדרוג לגרסה 17.0 בהנחה של 50% הנחה!!! )במקום 30% הנחה(

  מכון אופק – 40% הנחה

  ספרי חב"ד – 37% הנחה

  ספרי אהבת שלום - 30% הנחה

  מוסד הרב קוק – 18% הנחה

  ספרי חכמת שלמה - 15% הנחה

בס"ד 

17.0 פרטי ההטבה במבצע שדרוג 
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שדרוג תוכנה מגירסה 16.0 ל 17.0
והוספת כ - 10,000 ספרים חדשים

₪ 740

₪ 370

שדרוג תוכנה מגירסה 15.0 ל 17.0
והוספת כ 15,000 ספרים

₪ 1,290

₪ 645

שדרוג תוכנה מגירסה 14.0 ל 17.0
והוספת כ- 20,000 ספרים

₪ 1,370

₪ 684

שדרוג תוכנה מגירסה 13.0 ל 17.0
והוספת כ- 25,000 ספרים

₪ 1,550

₪ 775

שדרוג תוכנה מגירסה 12.0 ל 17.0
והוספת כ- 30,000 ספרים

₪ 1,650

₪ 825

שדרוג תוכנה מגירסאות 11.0 ומטה
והוספת 35,000 ספרים ויותר 

₪ 1,790

₪ 895

שדרוג תוכנה בלבד מגירסה 16.0 ל 17.0
₪ 240

₪ 120

שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות 14.0 ו15.0 ל 17.0
₪ 350

₪ 175

שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות 12.0.0 ו 13.0 ל17.0
₪ 450

₪ 225

שדרוג תוכנה בלבד מגירסה 11.0 ומטה
₪ 500

₪ 250

שדרוג עמדות רשת
₪ 80

₪ 40
לכל עמדה

רכישת דיסק קשיח 2 טרה 
)לבעלי 1 טרה ומטה(

₪ 350

210 ₪אוצר החכמה בדיסק פנימי

שדרוג מחירי התוכנה והחומרה:

להלן מחירי השדרוג:

שדרוג מחירי החבילות:

חבילת אהבת שלום 
₪ 680

₪ 475

חבילת מכון אופק 
₪ 590

₪ 350

חבילת מכון חכמת שלמה 
₪ 350

₪ 300

חבילת חב"ד 
₪ 320

₪ 200

חבילת מוסד הרב קוק
יש לשלם ישירות למוסד הרב קוק

בטלפון 02-6526231   

₪ 1,200

₪ 990

1,690 ₪חבילת עוז והדר

חבילת מכון ירושלים +
אוצר מפרשי התלמוד

₪ 990

חבילת האנצקלופדיה
התלמודית

₪ 375

לגבי מחירי השדרוג לגירסאות 
תורה ומחשבה, גמרא והלכה 
ומהדורת ספריה,
יש לפנות למשרד.

כל המחירים כוללים מע"מ. עבור העדכון 
ניתן לשלם עד 12 תשלומים.
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1. בני ברק - נקבעה נקודת איסוף אצל משפ' קוסובר, רח' מלצר 24 )מעל 
המכולת(, בכל יום בין השעות 13:00-22:00. נא לא להגיע בשעות הבוקר. 

משלוח יצא לירושלים ביום ראשון ושלישי בבוקר )לכן יש להביא את הדיסק 
עד ערב לפני( ויחזור לבני ברק בעז"ה ביום שלישי וחמישי אחרי 22.00 בערב. 

טלפון: 03-6164903.

דמי משלוח הלוך ושוב בסך 20 ₪ יש לצרף במעטפה סגורה )נפרדת מהתשלום עבור העידכון( ולציין 'עבור משלוח'. 
שרות זה יהיה תקף עד כ"ג אלול )23 לספטמבר( בלבד. 

2. ירושלים - יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה, רח' מירסקי 17 רמות ד' בין השעות 16:00–8:30.

אפשרות נוספת היא נקודת איסוף אצל משפ' קרויס ברחוב שמואל הנביא 30, בבוקר בין השעות 8:00-9:00 או אחה"צ 
בין השעות 16:00-21:00. נא לתאם מראש בטל': 02-5820177. המחיר: 20 ₪ הלוך ושוב. 

למעוניינים להיעזר בחברת שליחויות מדלת אל דלת, אפשר ליצור קשר עם 'שטארק שליחויות' 052-8400500 במחיר 
35 ₪ לצד. את התשלום יש למסור ישירות לשליח. 

3. בני ברק, כפר חב"ד - במחיר 35 ₪ לכל צד . מודיעין עלית 40 ₪ לכל צד. 'שליחויות מוטי' - 050-4114109. התיאום 
והתשלום יעשו ישירות מול מוטי. )לגבי מודיעין עלית - המשלוח אינו מגיע אלינו באותו יום, אלא יכול לקחת יומיים עד 

שמגיע למשרדנו(. 

4. אלעד - כל הדיסקים שיגיעו עד יום ראשון ט"ו אלול )15 לספטמבר( בשעה 23:00 לבית משפחת פישר רח' 
בעלי התוספות 26/13, יזכו בס''ד במשלוח הלוך ושוב ללא תשלום. ניתן לבוא כל יום בין השעות 13:30-23:00. 

תאריך משוער להחזרת המשלוח: יום חמישי י"ט אלול )19 לספטמבר(. פרטים נוספים בטל: 054-8459016 
מייל nechami9016@gmail.com , ניתן למסור גם באזור רח' הלל, בתיאום מראש בטלפון הנ''ל.

5. בית שמש, ביתר עילית - יש להתקשר למשרדנו עד יום חמישי י"ב אלול )12 לספטמבר( ולהרשם לשליחות במחיר 
של 60 ₪ הלוך וחזור. בתחילת השבוע שלאחר מכן יגיע השליח לאסוף את הדיסק ובע"ה יחזיר אותו לקראת סוף אותו 

שבוע. דמי משלוח הלוך ושוב בסך 60 ₪ יש לצרף במעטפה סגורה )נפרדת מהתשלום עבור העידכון( ולציין 'עבור 
משלוח'

6. מודיעין עילית, פתח תקווה – יש להתקשר למשרדנו עד יום חמישי י"ט אלול )19 לספטמבר( ולהרשם לשליחות 
במחיר של 60 ₪ הלוך וחזור. בתחילת השבוע שלאחר מכן יגיע השליח לאסוף את הדיסק ובע"ה יחזיר אותו לקראת סוף 

אותו שבוע. דמי משלוח הלוך ושוב בסך 60 ₪ יש לצרף במעטפה סגורה )נפרדת מהתשלום עבור העידכון( ולציין 'עבור 
משלוח'

7. לגבי כל הערים - אפשר להיעזר בחברת השליחויות צ'יטה, המחיר משתנה מאיזור לאיזור. ההזמנה והתשלום יעשו 
דרך 'אוצר החכמה' והמעקב על המשלוחים יהיה של הלקוח מול חברת 'צ'יטה' בטלפון 03-5708080, ע"י מס' חבילה. 

שימו לב:

את  השליחויות.  חברות  של  התפעול  איכות  על  או  הזמנים  לוח  על  אחריות  לקיחת  הנ"ל  המידע  במסירת  אין 
התשלום יש להעביר ישירות לחברת השליחויות )מלבד חברת צ'יטה(. 

  משרדנו פתוח בכל יום מהשעה 8:30 בבוקר ועד 16:00 אחרי הצהרים. 

  לצורך שדרוג 17.0 יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח )ללא קופסת הקרטון החיצונית, ללא 
ניירות או חוטים, וללא חומר אישי שלכם שמועתק ע"ג דיסק זה(. 

הזמן הדרוש לנו כדי להעתיק את הדיסק הוא ארבעה ימי עבודה לערך. נא לשלוח את הדיסק ארוז ומרופד היטב . לא 
נוכל להחזיר אביזרים חיצוניים בהם ארוז הדיסק )קופסאות, מגבות וכו'(. נבקש להצמיד לדיסק את טופס עדכון 17.0 
המצורף למכתב להלן, למלא את כל הפרטים הדרושים בכתב ברור ומסודר וכן להסדיר לפני שליחת הדיסק את אופן 

כמו בשנים עברו,
גם השנה ניתן להעזר 

בחברת שליחויות על מנת 
להביא את הדיסק למשרד

עוד פרטים
על העדכון



4

התשלום. תשלום בצ'ק או במזומן נא לשים במעטפה סגורה, בצרוף טופס העידכון, ולהצמיד לדיסק. תשלום בכרטיס 
אשראי ניתן לבצע טלפונית או לציין בטופס את מס' כרטיס האשראי ותוקפו, וכן את מספר התשלומים הרצויים. אנו 

נטפל בעדכון הדיסק לאחר הסדרת התשלום.

בעלי דיסק קשיח של 1 טרה ומטה יצטרכו להחליף את הדיסק הקשיח שברשותם לדיסק 
גדול יותר אשר יוכל להכיל את כל החומר של עדכון 17.0 ועדכונים נוספים בעתיד. לצורך 

כך אנו מציעים דיסק של 2 טרה במחיר של 350 ש"ח. למען הסדר הטוב, על הרוכשים דיסק 
חדש לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם. אנו נפרמט אותו ונשלח אליהם את הדיסק 

החדש והישן גם יחד. נוכל למסור את הדיסק החדש ללקוח רק לאחר שהישן ימסר לידינו. 

  כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להכנס ל'מחשב שלי' / כונן אוצר החכמה / מאפיינים / גודל הדיסק.

אופציה זו מאפשרת להפעיל את אוצר החכמה היישר מתוך המחשב האישי 
ללא צורך בחיבור ובנשיאת הדיסק החיצוני כלל.

תנאי הכרחי לשימוש באופציה זו, הוא נפח פנוי בדיסק הפנימי )על מנת להכיל 
את כל החומר (הינו 1.2 טרה בייט פנוי. לפיכך מומלץ לרכוש דיסק פנימי של 

2 טרה לכל הפחות. 

אנו ממליצים להעזר בטכנאי מקצועי ולתת בידיו את העתקת הדיסק והתקנת התוכנה על פי הדרכה והוראות מפורטות 
שנצרף. פעולה זו אינה בתחום האחריות של מחלקת התמיכה באוצר החכמה. 

לצורך שימוש זה, אנחנו מצרפים פלג הגנה בצורת דיסק-און-קי קטן מאד שאינו בולט מהמחשב ואין צורך להוציאו 
מהמחשב כלל. המשתמשים באופציה זו, יוצרכו לקבל קוד משתמש פעם בשנה, בכל שנה ושנה. )כעבור שנה מהתחלת 

השימוש, המחשב יבקש קוד(. המחיר: 210 ₪ בלבד )בתוספת למחיר השדרוג(. 

במשרד בירושלים נערכים לתת לכם את השירות הטוב, היעיל והמהיר ביותר שבאפשרותנו. אנו מודעים לכך 
שבעדכון זה, כשההטבות וההנחות כה גדולות, נהיה מוצפים בלקוחות מכל רחבי הארץ והעולם ומבטיחים 

לעשות כל שביכולתנו כדי להערך בהתאם. 

אנו מודים לה' על העבר, ומבקשים על העתיד, שיתן בידינו את האפשרות להמשיך לפתח מפעל כביר זה, אשר 
אין לשער חשיבותו. תודה לכם לקוחותינו, על האמון שאתם נותנים בנו, על התמיכה, ההתלהבות והמעורבות 

ומאחלים לכולנו המשך שיתוף פעולה פורה.

בברכת כל טוב 

צוות 'אוצר החכמה' ירושלים

רחוב מירסקי 17    ת.ד. 23609 ירושלים 91236    טלפון: 02-5866078    פקס: 02-5712713

 www.otzar.org    Email: otzar@otzar.biz

שדרוג לבעלי 
דיסק קשיח של 

1 טרה ומטה

העברת תכולת הדיסק 
לדיסק פנימי בתוך 

המחשב, למעדכנים 
מגירסה 16.0 ומעלה בלבד. 
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טופס עידכון תוכנה גירסה 17.0

יש לארוז את הדיסק היטב כדי למנוע פגיעות חיצוניות, ולשלחו לבד ללא חוטים נלווים. 
אם ברשותכם פלג הגנה – יש לשלוח אותו בצרוף הדיסק הקשיח לצורך העדכון.

אנא מלאו את הטופס המצ“ב וצרפו אותו לדיסק.

הערות: 7

חב' מוסד הרב קוק
₪ 1,200   ₪ 990

הסדרתי את התשלום במשרד 
מוסד הרב קוק. מספר אישור 

ממוה"ק הוא

מכון ירושלים
עם אוצר מפרשי התלמוד

₪ 990

אהבת שלום
₪ 680   ₪ 475

חב"ד
₪ 320   ₪ 200

מכון אופק
₪ 590   ₪ 350

מכון חכמת שלמה
₪ 350   ₪ 300

אנציקלופדיה תלמודית
₪ 375

עוז והדר
₪ 1,690

ברצוני לקנות את:
(V-סמן ב)

3

גירסה 16.0
עלות השדרוג: 370 ₪   740 ₪

גירסה 15.0
עלות השדרוג: 645 ₪   1,290 ₪

גירסה 14.0
עלות השדרוג: 685 ₪   1,370 ₪

גירסה 13.0
עלות השדרוג: 775 ₪   1,550 ₪

גירסה 12.0
עלות השדרוג: 825 ₪   1,650 ₪

גירסאות 11.0 ומטה
עלות השדרוג: 895 ₪   1,790 ₪

גירסה:

ברצוני לשדרג לגירסה 17.0.
(V-סמן ב) :הגירסה שברשותי היא

מוצרים נוספים:
(סמן ב-V את הרצוי)

4

ברצוני להוסיף לחב'
מכון ירושלים את

'אוצר מפרשי התלמוד'.
₪ 100

יש לי דיסק של 1 טרה
ועלי לקנות דיסק חדש.

₪ 350

ברצוני להעביר את אוצר
החכמה למחשב האישי.

₪ 210

ברשותי         עמדות רשת
שברצוני לשדרג.

40 ₪  לעמדה   80 ₪ 

מוצר אחר

צרפתי דמי משלוח במזומן סך:

שלחתי את הדיסק באמצעות:

אבקש לקבלו חזרה באמצעות:

משלוח: 6

בסה"כ עלי לשלם                               ₪.

אופן התשלום:

מזומן
צ'קים

כרטיס אשראי
שמספרו

תוקף                                       מס' תשלומים

אופן התשלום:
(מלא בכתב ברור)

5

2

מכון ירושלים
עם אוצר מפרשי התלמוד

מכון ירושלים
(בלי אוצר מפרשי התלמוד)

חב"ד

אהבת שלום

מוסד הרב קוק

מכון אופק

חכמת שלמה

אנציקלופדיה תלמודית

עוז והדר

בתוספת החבילות:

מהדורה מלאה

בני תורה

גמרא והלכה

תורה ומחשבה

ספריה

מהדורה:

שם

כתובת

טלפון

טלפון ניד                                         

דוא"ל
(באותיות ברורות)

פרטים1
אישיים:


