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ל והשתלשלות  "חז- הרכבת מגילות ים המלח; מעדת קּוְמָראן לחסידי הזמנת הספר '

 ' מודפס במשלוח דואר לבית הלקוחע"מסורותיה בתושב 

 תוכן 
 1 ............................................................................ לבן:-הזמנת הספר בהדפסת שחור א. 

 1 ................... לבן, כאשר רק הכריכה הקדמית מודפסת בצבעוני:-הזמנת ספר בהדפסת שחור ב. 

 1 .......... לבן, כאשר כל עשרות התמונות שבספר מודפסות בצבעוני:-הזמנת ספר בהדפסת שחור ג. 

 1 ........................................................................ הזמנת ספר בהדפסה צבעונית מלאה:  ד. 

 1 .......................................................... אפשרויות נוספות של הספר ושל השליחה לקוח:  ה.

 2 ............................................................. הערות נוספות ויצירת קשר לבירורים נוספים:  ו.

 

 : לבן-ספר בהדפסת שחורההזמנת   .א

 . ₪ 50עלות ספר זה, כולל משלוח בדואר, הינו:  .1

 .קישור זההמעונין מתבקש לבצע תשלום ב .2

 :מודפסת בצבעוני הכריכה הקדמיתלבן, כאשר רק  -הזמנת ספר בהדפסת שחור .ב

 . ₪ 60עלות ספר זה, כולל משלוח בדואר, הינו:  .3

 .קישור זההמעונין מתבקש לבצע תשלום ב .4

 : לבן, כאשר כל עשרות התמונות שבספר מודפסות בצבעוני-הזמנת ספר בהדפסת שחור .ג

 . ₪ 100עלות ספר זה, כולל משלוח בדואר, הינו:  .5

 .קישור זההמעונין מתבקש לבצע תשלום ב .6

 : הזמנת ספר בהדפסה צבעונית מלאה .ד

 . ₪ 180עלות ספר זה, כולל משלוח בדואר, הינו:  .7

קישורים חיצוניים המסומנים בקו  - העיקרית בהדפסה צבעונית מלאה היא לאבחנה להפניותהתועלת   .7.1

 תחתון כחול.

 .קישור זההמעונין מתבקש לבצע תשלום ב .8

 :לקוחלאפשרויות נוספות של הספר ושל השליחה  .ה

 .גרסה העדכנית ביותר שלוישלח בהספר  .9

דואר   .10 במשלוח  המעוניינים  רגיל.  במשלוח  ישראל,  בדואר  ללקוח  וישלח  יודפס  או    רשוםהספר 

רשום:   דואר  תשלום:  בתוספת  זאת  לקבל  יכולים  שליח:  10שליח,  מתבקש 70;  בכך  המעונין   .

 .קישור תשלום זהלחשב את התוספת ולמלא את המחיר ב

רגילים   .11 דפים  בגודל  חוברת  בצורת  ללקוח  מודפס  בהדפסה 4A  –הספר  הספר  את  לקבל  ניתן   .

₪, ולצבעוני    30( בתוספת תשלום של  4A  –)מחצית מגודל דפים רגילים    5Aקשה ובגודל    כריכהב

 .קישור תשלום זה₪. המעונין בכך מתבקש לחשב את התוספת ולמלא את המחיר ב 50 –
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 ם: הערות נוספות ויצירת קשר לבירורים נוספי . ו

הספר יודפס ללקוח תוך כשבוע מיום התשלום באשראי, וישלח כשבוע לאחר מכן בדואר   .12

)או אם נבחר באמצעות( ויגיע ללקוח בהתאם לזמן שדואר ישראל )או חברת השליחויות(  

  – מספק חבילות אלו. לפיכך, מי שהזמין את הספר עליו להמתין כחודש, ורק אם לא הגיע 

 .  אימיילליצור קשר ב

גלל  . היה ומשלוח הספר יחזור לשולח בעל הלקוח לציין במשבצת "לכבוד" כתובת מלאה .13

שהנמען לא אסף את הספר או לא רשם פרט מסוים שגרם להחזרת הספר לשלוח, שליחה  

 ₪.   25חוזרת תהיה בתשלום נוסף של 

חשבונית מס קבלה תופק על שם הפרטים שיומלאו בטופס סליקת האשראי, אך ניתן לשלם   .14

 גם באמצעות יישומון "ביט" או העברה בנקאית. 

 . scrollsqumran@gmail.com:  צור קשר באימייללי לשאלות נוספות ובירורים ניתן .15

 תודה וקריאה מהנה.  .16
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