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לקוחות יקרים!
הימים ימי קורונה ,מה שגורם לשיבושים ושינויים בכל רחבי תבל .רבים מלקוחות אוצר החכמה ,הן בארץ והן
בקהילות ישראל בעולם וכן חלק מהעובדים המסורים שלנו ,נפגעו .לבנו עם כל המשפחות האבלות ואנו שמחים
עם המבריאים .כולנו נושאים תפילה לסיום המפגע ולחזרה לשיגרה מבורכת.
עדכון  18ובו תוספת של  5000ספרים שנאספו בקפידה מוכן ומזומן אצלנו זה מכבר ואנו מתחילים לשווקו
בימים אלה .החלטנו לתת הנחה של  20%לכל המעדכנים .מבצע עדכון הנערך מידי שנה בקיץ לא יערך
השנה  ,אי לכך כבר עכשיו זו ההזדמנות הזולה והמשתלמת ביותר לרכישת העדכון  .בשדרוג זה אין שינוי בתכנה
עצמה אלא בתוספת ספרים שאת הבולטים מביניהם נציג בדפים הבאים .כמו כן צרפנו חבילה חדשה – כל
ספרי 'זכרון אהרן' שרבים מהלקוחות מחכים לה בכליון עיניים  ,שגם עליה נכתוב בפירוט בהמשך המכתב.
רשימת הספרים המלאה מוצגת באתר וכן אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל  otzar@otzar.bizונשמח לשלוח
אליכם את הרשימה המלאה.
משרד אוצר החכמה בירושלים פתוח בימים אלו עם צוות מצומצם בלבד .עם זאת ,עובדי המזכירות ,המכירות,
התמיכה והנהלת החשבונות ממשיכים לתת שירות מלא מתוך הבתים ,ע"י חיבור ישיר לקווי הטלפון של המשרד.
מרכזיית הטלפונים אינה עובדת אף היא כרגיל ועליכם להתקשר ולהשאיר את מספר הטלפון שלכם וניצור קשר
אתכם בהקדם האפשרי (לעתים תוך דקות ספורות) .כאשר נחזור לעבוד במתכונת הרגילה בעז"ה  ,נודיע על כך
בהודעה הקולית במספר הטלפון במשרד.
שליחת הדיסק לעדכון במשרד
לאור זאת ,ישנם שינויים קלים בשינוע הדיסק למשרד .בעצה אחת עם הצוות ,הוחלט שבשלב זה אין קבלת
קהל בתוך המשרד .מחוץ לדלת נעמיד ארגז ובו יהיה אפשר להניח את הדיסק לעדכון .תשלומים אפשר לבצע
דרך הטלפון ,או בצ'ק או מזומן מצורף לדיסק .אנא נסו להסדיר את הכל מראש ,כדי שלא תאלצו לדפוק במשרד.
הצוות המקום הודרך לעבוד עם דלתות סגורות ללא קבלת קהל כלל ואינו יכול לתת לכם שירות מידי.
חדש!!! לנוחיותכם הוספנו כתובות לאיסוף דיסקים למשרד ובחזרה בתשלום של  ₪ 20הלוך וחזור .הנקודות
נמצאות ברחבי ירושלים וכן בבני ברק ,במודיעין עלית  ,בבית שמש  ,בביתר ובאלעד .גם שם יעמוד מחוץ לדלת
ארגז  ,בו תמצאו שקיות להניח בהם את הדיסקים ,את דמי המשלוח והטופס המצורף.
ירושלים * :משפ' וינר – רח' סורוצקין  13קומה שניה ירושלים.
* משפ' שוורץ – רח' שרי ישראל  15קומה  5דירה  31ירושלים( .במקום זה קיים קוד לדלת הבנין.
יש לחכות עד שמישהו יצא ואז אפשר להכנס .נא לא לצלצל בפעמון מהכניסה).
* משפ' מור – רח' הששה עשר  43/9קומה ראשונה כניסה ב' פסגת זאב.
מודיעין עלית  :משפ' ויינברגר רח' אבני נזר  22/4קומה  - - 1מודיעין עלית טלפון .08- 9740192 :המשלוחים
לירושלים יצאו בתאריכים  18/5 , 11/5 , 4/5בלבד.
בית שמש :משפ ציטיאט רח' יונה בן אמיתי  3/7קומת כניסה רמה ג' – .בית שמש .המשלוחים לירושלים יצאו
בתאריכים  4/5ו  20/5בלבד.

ב ני ברק – כמידי שנה נקבעה נקודת איסוף אצל משפ' קוסובר ,רח' מלצר ( 24מעל המכולת) .משלוח יצא
לירושלים בכל יום ראשון ושלישי בבוקר (לכן יש להביא את הדיסק עד ערב לפני בשעה  11בערב ) .המשלוח
האחרון יצא בעז"ה ב  24/5א' סיון תש"פ מבני ברק לירושלים.
אלעד  -כל הדיסקים שיגיעו עד יום ראשון  17למאי בשעה  23:00לבית משפחת פישר רח' בעלי התוספות
 ,26/13יזכו בס''ד במשלוח הלוך ושוב ללא תשלום .ניתן לבוא כל יום בין השעות  .13:30- 23:00תאריך משוער
להחזרת המשלוח :יום ראשון  . 24/5פרטים נוספים בטל .054- 8459016 :מייל .nechami9016@gmail.com
ביתר – משפ' רוזנטל רח' אבא שאול  6/4קומה שניה ,גבעה  Bביתר עלית .משלוחים לירושלים יצאו בתאריכים
 10/5ו.20/5
מי שמעונין לשלוח את הדיסק עם חברת שליחויות ,להלן מספרי הטלפון של השליחים אתם אנו עובדים:
מוטי  050- 4114109 -לאיזור בני ברק וכפר חב"ד במחיר של  ₪ 35לכל כוון.
שטארק –  052- 8400500לאיזור ירושלים –  ₪ 30לכל כיוון .לאזור ביתר ,בית שמש ,מודיעין עלית –  ₪ 35לכוון.
את התשלום עבור ההובלה צריך לסדר ישירות עם חברת השליחויות.
*אין אנו אחראים על רמת השירות של חברות השליחויות ,או תיאום הזמנים.
לכל שאר המקומות ברחבי הארץ – אנא תאמו משלוח דרך המשרד.
שימו לב :אנו נעשה כל מאמץ להחזיר את הדיסקים עד כשבוע מיום שליחתם .אנו מקווים שנצליח להוציא
אותם לפני כן ,אך לא יכולים להתחייב על כך.
צוות המשרד יודיע לכם בטלפון/מייל כשהדיסק יחזור לנקודת המוצא שלו .אין צורך להתקשר אלינו או
לנקודת האיסוף.

להלן מחירי השדרוג ,בהנחה של 20%
שדרוג תוכנה מגירסה  17.0ל  18.0והוספת כ  5,000 -ספרים חדשים – במקום  ₪ 740רק ₪ 600
שדרוג תוכנה מגירסה  16.0ל  18.0והוספת כ  15,000ספרים – במקום  ₪ 1,290רק ₪ 1030
שדרוג תוכנה מגירסה  15.0ל  18.0והוספת כ  20,000 -ספרים – במקום  ₪ 1,370רק ₪ 1100
שדרוג תוכנה מגירסה  14.0ל  18.0והוספת כ  25,000 -ספרים – במקום  ₪ 1,550רק ₪ 1240
שדרוג תוכנה מגירסה  13.0ל  18.0והוספת כ  30,000 -ספרים – במקום  ₪ 1,650רק ₪ 1320
שדרוג תוכנה מגירסאות  12.0ומטה והוספת  35,000ספרים ויותר –במקום  ₪ 1,790רק ₪ 1430
שדרוג עמדות רשת – במקום  ₪ 80לעמדה רק  ₪ 65לעמדה.
קנית דיסק חדש  2טרה – .₪ 320
אוצר החכמה בדיסק פנימי – ₪ 210
לגבי מחירי השדרוג לגירסאות תורה ומחשבה ,גמרא והלכה ומהדורת ספריה ,יש לפנות למשרד.
ספרי זכרון אהרן – ( ₪ 560רכישת חב' זו אפשרית רק עם שדרוג גירסה  . 18.0לגירסאות מוקדמות יותר אין
אפשרות לשלב חבילה זו) .
חבילת עוז והדר – ₪ 1,690
חבילת מכון ירושלים  +אוצר מפרשי התלמוד – ₪ 990
חבילת אהבת שלום – .₪ 680
חבילת מכון אופק – .₪ 590
חבילת מכון חכמת שלמה – .₪ 350
חבילת חב"ד – במקום .₪ 250 ₪ 320
חבילת האנצקלופדיה התלמודית – ₪ 375
חבילת מוסד הרב קוק – מבצע!!! במקום  ₪ 1200רק .₪ 990

מפרשי האוצר – בחודש אייר –  ₪ 1530חודשים סיון -תמוז –  ₪ 1680בחודשים אב -אלול ואילך – ₪ 1830
(בכפוף להיתר עיסקא וכו').
כל המחירים כוללים מע"מ .ניתן לשלם עד  12תשלומים.
עוד פרטים על העדכון:
* לצורך שדרוג  18.0יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח (ללא קופסת הקרטון החיצונית ,ללא ניירות או חוטים
וללא חומר אישי שלכם שמועתק ע"ג דיסק זה) .נתבקשנו מצוות המשרד להזכיר ולהתריע :מי שקנה את הדיסק
שלו בעצמו ,והחוטים של הדיסק לא תואמים לחוטים המצויים במשרד ,אנא שלחו גם את החוטים המתאימים.
נבקש למלא היטב את הטופס המצורף .חשוב להוסיף כתובת מייל שלכם ואף לציין האם הנכם מוכנים לקבל
מכתבים אך ורק במייל ולא בדואר ישראל( .נודה לכם מאד על כך) .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.
שידרוג לבעלי דיסק קשיח של  1טרה ומטה  -בעלי דיסק קשיח של  1טרה ומטה יצטרכו להחליף את
הדיסק הקשיח שברשותם לדיסק גדול יותר אשר יוכל להכיל את כל החומר של עדכון  18.0ועדכונים נוספים
בעתיד .לצורך כך אנו מציעים דיסק של  2טרה במחיר של  320ש"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.
העברת תכולת הדיסק לדיסק פנימי בתוך המחשב ,למעדכנים מגירסה  16.0ומעלה בלבד.
לפני כשנתיים הוספנו אפשרות להעתקת דיסק אוצר החכמה אל תוך הדיסק הפנימי של מחשב המשתמש.
אופציה זו מאפשרת להפעיל את אוצר החכמה היישר מתוך המחשב האישי ללא צורך בחיבור ובנשיאת הדיסק
החיצוני כלל .יש להבהיר כי אפשרות זו פתוחה לבעלי דיסק פנימי החל מ 1.5טרה .לצורך שימוש זה ,אנחנו
מצרפים פלג הגנה בצורת דיסק-און-קי קטן מאד שאינו בולט מהמחשב ואין צורך להוציאו מהמחשב כלל
למעונינים באופציה זאת 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.
המשתמשים ,יוצרכו לקבל קוד משתמש פעם בשנה ,בכל שנה ושנה( .כעבור שנה מהתחלת השימוש ,המחשב
יבקש קוד) .המחיר ₪ 210 :בלבד.
אודות מפרשי האוצר  -כל הקודם זוכה!
לפני כחודש בערך שלחנו לכם מכתב מפורט על מפרשי האוצר (למי שמעונין לקבלו שנית אנא כתבו לנו).
בינתיים רכשו את המיזם החדש מספר לא מבוטל של לקוחות ואין די מילים לתאר את התגובות שאנו מקבלים
על התרשמותם התלהבותם והתועלת העצומה שהם מפיקים .אך טוב מראה עיניים – אנו סמוכים ובטוחים
שכשירבו המשתמשים במפרשי האוצר ועוד ועוד לומדים יחשפו לתכנה זו ,לא יהיה מי שלא ירצה לרכוש אותה!!!
עד כדי כך ....!!!! .נדגיש כי רק  50%מהמסכתות עשויות כרגע ,ושאר המסכתות עדיין בעבודה ,לכן גם המחיר עדיין
נמוך יותר .השלמת המסכתות המתוכננת להגמר בחורף אינה כרוכה בתשלום נוסף!
תכנת 'מפרשי האוצר' נקנית ומותקנת דרך המרשתת .אנו פונים אליכם בהזדמנות זו ,כשממילא אתם שולחים
את הדיסק למשרדנו .למי שנתקל בקושי כלשהוא לרכוש את 'מפרשי האוצר' דרך המרשתת או מרגיש יותר
בטוח כשאנו נתקין לו  ,יש לכם הזדמנות לרכוש אף את תוכנה זו בהזדמנות זאת ואנו במשרד נתקין לכם את
התכנה .עד סוף חודש אייר התכנה עדיין נמכרת בהנחה ואפשר לרכשה במחיר של  .₪ 1530במהלך חודשים סיון
ותמוז המחיר יעלה ל.₪ 1680

חב' הספרים המבוקשת 'ספרי זכרון אהרן '–  150ספרים במחיר .₪ 560
אנשי בשורה אנו ,כי עלה בידינו תלי"ת לצרף לאוצרינו את כל ספרי הוצאת 'זכרון אהרן ' .הוצאה זו הוציאה
בשנים האחרונות ספרי הלכה ,מדרשי הלכה ואגדה ,ספרי ראשונים ואחרונים ,שיטות על הש"ס ,ספרי דרוש
וקבלה ,ומיטב ספרי השו"ת מגדולי האחרונים .הספרים מצטיינים בהדפסות מהודרות ,מפוארות ומאירות
עיניים ,אשר מאפשרות לחפש בהם באופן מושלם .ספרים רבים שהעיון בהם היה קשה והחיפוש בהם היה לקוי,
זוכים עתה לעלות על שולחן הלומדים ,בהוצאה נאה ומהודרת תוך כדי אפשרות חיפוש מקסימלית.
מחיר החבילה שנקבע ע"י הוצאת הספרים הנו  ,₪ 560והיא ניתנת לרכישה רק למי שמעדכן לגירסה
18.0
לפניכם רשימת ספרי 'זכרון אהרן':
תיבת גמא | תאומים ,יוסף בן מאיר –  2כרכים :ספרי רבי אליהו בחור  -מהלך שבילי הדעת עם הגהות ,הבחור ,הרכבה,
פרקי אליהו ,מסורת המסורת ,טוב טעם ,נימוקי המכלול והשרשים אליהו בן אשר הלוי אשכנזי :זר זהב | צמח ,יעקב בן
חיים :שו"ת מהר"י בירב | בירב ,יעקב בן משה :משכן שלום | סגל ,שלום מרדכי בן שמעון אליעזר ליפא הלוי :חינוך בית
יהודא | יהודה ליב בן חנוך מפפרשה :אבקת רוכל | קארו ,יוסף בן אפרים :שארית יוסף | יוסף בן מרדכי גרשון כ"ץ :קרבן
אהרן | | אבן -חיים ,אהרן בן אברהם –  2כרכים :מטה משה | מת ,משה בן אברהם :אמונת חכמים | באזילה ,אביעד שר
שלום בן מנחם שמשון :דברי ריבות | אדרבי ,יצחק בן שמואל :ברכי יוסף | אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה – 4
כרכים :בית יוסף | קארו ,יוסף בן אפרים :גור אריה יהודא | תאומים ,אריה יהודה ליב בן יוסף –  2כרכים :ברכי יוסף  -אבן
העזר א | אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה :משכן שלום  -ג | סגל ,שלום מרדכי בן שמעון אליעזר ליפא הלוי:
משפטי שמואל | קלעי ,שמואל בן משה :הלכות קטנות  -הלכה רווחת | חאגיז ,ישראל יעקב בן שמואל :שבלי הלקט | צדקיה
בן אברהם הרופא –  2כרכים :יפה תואר | אשכנזי -יפה ,שמואל בן יצחק –  3כרכים :שו"ת המבי"ט | טראני ,משה בן יוסף
(מבי"ט) –  2כרכים :שו"ת מהרש"ל | לוריא ,שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) :ספר הרוקח | אלעזר בן יהודה מגרמיזא – 2
כרכים :מכילתא  -עם כל מפרשיה –  2כרכים :מכילתא דרשב"י :הקשורים ליעקב | עמדין ,יעקב ישראל בן צבי :שו"ת
מהרשד"ם | די מדינה ,שמואל בן משה –  4כרכים :אבן השהם | אליקים גץ בן מאיר :כנפי יונה |  -יורה דעה | לאנדסופר,
יונה בן אליהו :תק"ן ליקוטים | פאנו ,מנחם עזריה בן יצחק ברכיה :עבודת הגרשוני ,חידושי הגרשוני | אשכנזי ,גרשון בן
יהודה :מהר"י שטייף < -תורה> | שטייף ,יונתן בן צבי –  2כרכים :דרכי נעם | מרדכי בן יהודה הלוי ממצרים :עיון המשפט |
אידלשטיין ,חנוך מתתיהו בן נח –  2כרכים :לחם רב | די בוטון ,אברהם בן משה :מגדל עז | עמדין ,יעקב ישראל בן צבי:
לקחת מוסר | הורוויץ ,ישראל זאב בן שמואל הלוי –  2כרכים :ארץ חמדה  -נחלה לישראל | הורוויץ ,ישראל זאב בן שמואל
הלוי :מגילת אסתר <מאמר אסתר>  -מגילת רות איכה <לקחת מוסר> | הורוויץ ,ישראל זאב בן שמואל הלוי :גלא עמיקתא
| וויטאל ,חיים בן יוסף  -פאנצירי ,אפרים :חדשים גם ישנים (שבת) | שטייף ,יונתן בן צבי –  2כרכים :קונטרס לא תעשה לך
תמונה :איתן האזרחי | רפאפורט ,אברהם בן ישראל יחיאל הכהן :שו"ת מהר"ם אל אשקר | אלאשקאר ,משה בן יצחק:
באר שבע < מהדורה מתוקנת> ב (הוריות ,תמיד ,כריתות ,סוטה ,סנהדרין ,חולין ,שו"ת ,באר מים חיים) | איילינבורג ,יששכר
בער בן ישראל ליזר פרנס :תקנת השבים | טרביס ,דניאל יעקב בן פסח :פרי חדש | די סילווה ,חזקיה בן דוד –  2כרכים :תורת
חיים  -מהרח"ש < מהדורה מתוקנת> | שבתי ,חיים בן שבתי –  3כרכים :דובר שלום | פישל ,דוב שלום :מהר"י שטייף -
מועדים וזמנים ד' פרשיות ,פורים שטייף ,יונתן בן צבי :אוצר הלכות רבית | ויצמן ,יהודה לייב –  2כרכים :שו"ת הראנ"ח |
אבן -חיים ,אליהו בן ברוך (ראנ"ח) :כרתי ופלתי – ב -ג | אייבשיץ ,יהונתן בן נתן נטע :רב יוסף | קצבי ,יוסף :שו"ת מהר"ש
הלוי | הלוי ,שלמה בן יצחק :תיווך ושידוך בהלכה | רוזין ,אברהם  -לויפר ,חנוך :שו"ת מהר"י בן לב | בן לב ,יוסף בן דוד – 3
כרכים :מים עמוקים ,תשובות ראנ"ח | מזרחי ,אליהו בן אברהם  -אליהו בן חיים :אוצר ממעונות אריות | מכון זכרון אהרן
–  2כרכים :מעיל צדקה | לאנדסופר ,יונה בן אליהו :משאת בנימין < מהדורה מתוקנת> סולניק ,בנימין אהרן בן
אברהם :תורת אמת <מהדורה מתוקנת> ששון ,אהרן בן יוסף :שערי בינה | מאטרסדורף ,יואב בן ירמיהו :מהר"י שטייף
<תורה> | שטייף ,יונתן בן צבי –  3כרכים :מתורגמן | אליהו בן אשר הלוי אשכנזי :תורת חטאת  -מנחת יעקב ,תורת האשם
| איסרלש ,משה בן ישראל (רמ"א) :סידור רבינו חיים  -א | חיים בן אברהם הכהן מארם צובה :חידושי הרז"ה | זאב וולף בן
שמואל הלוי –  2כרכים :שו"ת מהריט"ץ | צהלון ,יום טוב בן משה (מהריט"ץ) –  2כרכים :מצוות השם | שטייף ,יונתן בן צבי :
אלה המשפטים | רוזין ,אברהם בן קלונימוס קלמן :ראשית בכורים | חנוך בן אברהם :שאלות ותשובות גאוני פדוואה -
שו"ת מהר"י מינץ ,מהר"ם פדוואה ,סדר הגט למהר"י מינץ ,שו"ת מהרשי"ק ,נחלת יעקב קובץ ספרים :שאלות ותשובות
גאוני פדוואה  -פסקים שפסקו אשלי רברבי ,משבית מלחמות ,מקוה ישראל ,פלגי מים ,בשם ה' קובץ ספרים :קרבן מנחה,
זכרון לבני ישראל ,אורח מישור ,פתיל תכלת | חאגיז ,ישראל יעקב בן שמואל :חידושי רבינו אברהם שאג | צוובנר ,אברהם
בן יהודה ליב שאג –  3כרכים :תשובות רד"ך | דוד בן חיים הכהן מקורפו :ספרי רבינו בעל הרוקח  -פירוש ספר יצירה ,חכמת
הנפש ,שער הסוד היחוד והאמונה ,סודי רזי סמוכים ,פירוש איכה רבתי אלעזר בן יהודה מגרמיזא :ספרי רבינו בעל הרוקח
 -סודי רזיי א -ב ,ספר השם אלעזר בן יהודה מגרמיזא :עבודת הגרשוני | אשכנזי ,גרשון בן יהודה:

מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן
מדרש אגדת בראשית :מדרש תהלים <שוחר טוב> –  2כרכים :מדרש תנחומא (הרגיל והישן) –  4כרכים :אוצר מדרשי איכה
 איכה רבה ,נוסח כת"י ,מדרש זוטא ,מדרש לקח טוב :אוצר מדרשי שיר השירים  -שיר השירים רבה ,נוסח כת"י ,מדרשזוטא ,מדרש לקח טוב –  2כרכים :אוצר מדרשי אסתר  -אסתר רבה  ,אבא גוריון ,פנים אחרים ,מגילת אסתר ,לקח טוב:
אוצר מדרשי רות  -רות רבה ,מדרש זוטא ,לקח טוב  -משיב נפש ,חתם סופר :אוצר מדרשי קהלת  -קהלת רבה ,מדרש
זוטא ,לקח טוב :פסיקתא דרב כהנא :מדרש שמואל <אגדת שמואל> :אוסף מדרשים –  2כרכים :מדרש אותיות דרבי עקיבא
השלם :מדרש בראשית זוטא :מדרש בראשית רבתי :והזהיר –  2כרכים :מדרש אגדה :לקח טוב –  3כרכים :מדרש זוטא:
מדרש חדש :מדרש וביאור איוב עזרא (נחמיה) ודברי הימים :פרקי שירה עם ביאורים מכת"י  -רבי שמואל קמחי ,רבי
בנימין הכהן ,רבי דוד אופנהיים :מדרש פתרון תורה :ארחות חיים  -צוואת רבי אליעזר הגדול :סדר עולם רבה ,סדר עולם
זוטא ,מגילת תענית:
רשימה של מקצת מ  5000הספרים החדשים שנוספו בגירסה 18.0
ספרים רבים הבאים בעדכון זה ,הרי הם פרי מבוקשם של משתמשי האוצר שהאירו עינינו בדבר ספרים חסרים ,ואנו
השתדלנו להשלימם ככל שהשיגה ידינו .גם להבא נשמח לקבל הצעות ורעיונות לספרים הנעדרים עדיין מהאוצר ונשתדל
להשיגם במידת האפשר .לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם .רוב מכריע של הספרים הנרשמים כאן
מתווספים למאגר הכללי ,ורק מעטים מהם שייכים לחבילות המכונים והם מסומנים בכוכבית*.
תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי עזר ספרי מסורה וספרי חז״ל מהדורות חדשות ,ומהם מוערות ומפורשות :ששה
סדרי משנה מהדו' עטרת שלמה ,מהדו' חדשה ומפוארת של משניות עם כל המפרשים בתוספת מדורים חדשים; דקדוקי
סופרים השלם של מכון התלמוד הישראלי ,ג"כ נוספים עמ"ס קידושין; אוצר מפרשי התורה שמות א ,כרך נוסף בסדרה
הכוללת*; מסורת התנ"ך ג"כ לר"ח העליר; מס' ברכות ע"פ כת"י ודפו"ר; ב' מסכתות שלימות מדפוסי ספרד קודם הגירוש,
מסכת תענית ,מסכת חגיגה; מסכת מדות שחזור נוסח קדום עם שרטוטים; פירוש הרא"ם עה"ת עם הערות ועיונים מהדו'
ר"י שטסמן; ועוד עשרות רבות של מדרשי אגדה והלכה במהדורות מפוארות ומאירות עין בחבילת זכרון אהרן.
תורת גאונים ראשונים ,מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים ,וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר :אוצר
הגאונים עמ"ס ע"ז מהדורת ר"א זיני; פי' ר"ח לסנהדרין מוגה ומוער מהדו' ר"ג גרוסברג; ספר הישר לר"ת חלק החידושים
(מהדורת ר"ד דבליצקי); חידושין על התורה לר"ת ובית מדרשו* (מהדו' אופק); ב"כ חדשים ונוספים מסדרת תוספות השלם
של ר"י גליס ומכון הרי פישל; ספר המאור עם החונים עליו עם ביאור נר למאור מהדו' ר"א אורנשטיין כרך נוסף מסדר
מועד; סמ"ג הל' פסח עם מפרשיו מהדו"ח מהדו' משנת ר"א; כתבי הריטב"א מהדו' רמ"י בלוי; חידושי הר"ן הוצאת פרדס,
מוגהים מכת"י ,כולל חידושי הר"ן על רי"ף ב"ב לראשונה מכת"י שירת הקודש והחול של גדולי משוררי ספרד
במהדורות מוערות ומושלמות בידי ד' ירדן :דיואן שמואל הנגיד ג"כ; שירי רבי שלמה אבן גבירול ד"כ; שירי רבי יהודה
הלוי ד"כ ועוד קבצי שירה ופיוט חשובים ממהדירים שונים; מעלות המדות מהדו"ח; מגן אבות לרשב"ץ ח"ד מהדו' מושלמת
מכת"י מהדורת ר"א זיני; פרדס הספר לר"א אבועלפיא לראשונה מכת"י מהדו' ר"א תורג'מן; ציוני עה"ת מהדו"ח (מהדו'
ר"א חלפון); קבצי ראשונים מוערים ומוגהים :אוצר קובץ מפרשים ד"כ מהדו' ר"ר פיינשטיין ,וב"כ מהדו' רי"ל מש ,ועוד
קבצי ראשונים חשובים( .ספרי ראשונים נוספים מופיעים במדור זכרון אהרן)
תורת האחרונים ,ספרים ע"ס רמב"ם שו"ע ,ספרי מנהג הלכה מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה
מכ"י ,ביניהם :ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ,טוש"ע ,ספרי מצוות וכללים :פרישה ודרישה מהדו"ק
מכת"י; בית יהודה למהריב"ן מהדו"ח ב"ק ב"מ גיטין ג"כ; ים של שלמה מהדו"ח מכון משנת ר"א ב"ק ב"כ (ועוד ידם נטויה
בעז"ה); תקפו כהן לש"ך עם מעשה תקפו; יד דוד לר"ד זינצהיים ב"כ חדשים*; טורי אבן ר"ה מהדו"ח ומוערת; גביעי גביע
הכסף מהדו"ח; דברי אמת לר"י בכר דוד מהדו' אהבת שלום*; משנה כסף לר"י כולי לראשונה מכת"י אהב"ש*; קהלת יעקב
לרי"א אלגאזי עם החונים עליו ב"כ מהדו"ח מכון משנת ר"א; ראש אשמורות לר"מ ניגרין מהדו"ח מכון משנת ר"א; מנחת
חינוך עם בשולי המנחה ח"ה*; שמן רקח לר"א לעוו עמ"ס ביצה עם הוספות מכת"י; אהלי שם לר"ש גאנצפריד מהדו"ח;
לחם ושמלה לר"ש גאנצפריד מהדו"ח; אוזן אהרן לר"א עזריאל מהדו"ח; חידושי הרי"מ על אהע"ז מהדו"ח; חידושי
מהרא"ש אסאד על כתובות מכת"י; גבעת שאול לר"ש ערנפלד מכת"י; חידושי מהרי"ל דיסקין למכות מכי"ק; מילי
דחסידותא לרא"ד מבוטשאטש עם הגהות מהרש"ם מהדו"ח; מקווה ישראל ר"י וולדרוסקי עמ"ס מקוואות מהדו"ח;
הפלאות נדרים מהדו"ח; שמן הטוב לר"י הרופא עמ"ס ביצה מהדו"ח*; יד יהודה הל' תערובת מהדו"ח חלק נוסף; עין
הבדולח תנינא מכת"י; שם יוסף מועטי מהדו"ח; ספרי ר"א מני בהלכה* ספר המקנה לר"א זוסמן סופר מהדו"ח ג"כ; כלי
חמדה מלאכות שבת ח"ג; מתורתו של ר"פ עפשטיין ב"כ* נתן פריו לר"נ גשטטנר ש"ס ו"כ .בן מלך לרי"ל מינצברג ש"ס
והלכה ב"כ שאלות ותשובות :שו"ת בית דינו של שמואל ,ר"ש לנייאדו ובני דורו; לראשונה מכת"י מהדו' מכון ב"צ; רבי

יוסף ששפורטש וספר תשובותיו מכת"י; שו"ת רבי יהושע העשיל אשכנזי מלובלין מכת"י; שואל ומשיב כרך נוסף למהדורה
החדשה*; שו"ת מהריל"ד מהדו"ח מכון קרן רא"ם; שו"ת דברי חיים מהדורה מוערת ע"י ר"ס הלברשטאם או"ח ב"כ
ומקואות; בנין שלמה לר"ש הכהן מווילנא מהדו"ח ב"כ; שו"ת ויוסף אברהם לר"א דיין מהדו"ח; שו"ת מילי דעזרא לר"א
טראב מהדו"ח.
ספרי פרשנות דרוש וחידושי אגדות ,ועיוני הלכה על סדר המקראות מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש
המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י ,ביניהם :צפנת פענח למהרי"ט דרוש מהדורה חדשה ומפוארת ה"כ; מנורת
הזהב למהרש"ל עם מזבח הזהב מהדו"ח; עולת שבת ותורת משה לר"מ אלמושנינו בעל מאמץ כח ב"כ* (אהב"ש); עיר
מקלט לר"ד לידא מהדו"ח; תפתה ערוך לרמ"ז עם עדן ערוך מהדו"ח; אזני יהושע לר"י בנבבנשתי ח"ד מהדו"ח מילי דאבות
לר"י מוואלזין דפו"ח; מנוחה וקדושה לרי"א תלמיד הר"ח מוואלזין מהדורה מושלמת; דרשות ילקוט סופר לרי"ל סופר
מפאקש מכת"י; מציאות קטן לראי"ה קוק מכת"י ועוד ג' פנקסים מכת"י; להורות נתן ר"נ גשטטנר תורה מועדים ועוד.
קבלה :ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד ,מכללם :אבן השהם
לרבי יוסף צייח מדורו של הב"י לראשונה מכת"י; מלאך המשיב לר"י טייטאצק; משנת חסידים לר"ע ריקי עם הוספות
מכת"י; ספר יצירה ע"פ הגר"א מהדו"ח; ספד"צ ע"פ הגר"א מהדו"ח; ספרי האר"י ביד הרח"ו במהדו' מושלמת ע"י מכון
אהבת שלום :אוצרות חיים ומבוא שערים ב"כ*; ביאור חמש מגילות לרמ"ד ואלי; סדר תפילות סידור הרמ"ז מכת"י; ספר
הכוונות מאורות נתן להר"נ שפירא מכת"י; שרשי המצות לרמח"ל לראשונה מכת"י; כתבי ר"א מני על ע"ח*; פתח עיניים
החדש ע"ס הרש"ש לר"ש דבליצקי ד"כ נוספים; קבלת הראי"ה מאת ר"י אביב"י ח"א .ועוד דפו"ר וקדמונים של ספרי קבלה
יסודיים.
חסידות :מהדורות חדשות ומפוארות לצד אוסף נבחר מדפוסים ראשונים של ספרי חסידות וספרי ליקוט .ישמח
משה מהדו"ח ב"כ מהדו' ר"ש טייטלבוים וליקוטים ג"כ מהדו' ראא"ז מייזליש; זריזותא דאברהם מכון סוד ישרים; מאור
ושמש השלם ח"ו מהדו' אור הספר (השלמת הסדרה); מעדני מלך (ר"א הורביץ) מהדו"ח; תורת חסד לר"א מלוצק מהדו"ח;
גנזי צדיקים; בגדי ישע לר"צ מצפת מהדו"ח מכת"י; תהילים עם מקדש שלמה לרש"ח פרלוב ב"כ; ישמח ישראל קשענוב
מהדו"ח; ליקוט תורת רצ"א מדינוב :סידור ,פרקי אבות ,חידושי הלכה ג"כ מאת ר"נ אורטנר; דברי יואל לר"י טייטלבוים
מסאטמר תורה ומועדים תשעה כרכים נוספים; ארחות אהרן לר"א רוזנפלד מפינסק קרלין מועדים וחינוך ג"כ; סידור
צלותא דאהרן נוסח וליקוט צדיקי קרלין ב"כ; קבצים היו"ל ע"י חצרות הקודש הכוללים חומר עשיר וחשוב ,מכללם :נחלי
אמונה כולל מאמרים ואג"ק מקוברין ומסלאנים .אוסף דפוסים ראשונים (מאוסף סטפנסקי) :ישמח משה; אהבת שלום;
זכרון זאת לחוזה מלובלין; אור הגנוז לצדיקים; ליקוטי הלכות לר"נ ברסלב; תפילה למשה לר"מ אייכנשטיין.
ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן נוחם עדן ואשר בחיים לאוי"ט ,הלכה ומנהג ,שאלות ותשובות ספרי
שימוש וספרי עזר ,ביניהם :מעדני ארץ לרשז"א על שביעית מהדו"ח; ויען יוסף לר"י גרינוולד מפאפא ח"ג; שו"ת ר"י
משאש מהדו"ח ד"כ; משנת יוסף לר"י ליברמן חי"ד; משנ"ב עם משנה אחרונה אוסף כל דברי הפוסקים האחרונים ע"ס
המשנ"ב ב"כ נוספים; הלכה ערוכה לרא"צ הכהן ב"כ; עטרת משה ב"כ על חו"מ לרמ"נ למברגר; שיעורי שלמי תודה לרב"צ
פלמן ג"כ; אסיא וספר אסיא הלכה ורפואה ו"כ; שונה הלכות לר"ח קנייבסקי מהדו"ח ג"כ; מעדני השולחן ח"א לר"ל
רבינוביץ ח"א; כאיל תערוג בכמה נושאים מרא"ל שטיינמן; נהרות איתן לר"א רובין ח"ה ועוד; הלכות יום ביום תפילה ח"ב
ומשמרת הבית דיני או"ה ,לרמ"מ קארפ ב"כ; הלכה ברורה לר"ד יוסף חלק נוסף; מעדני סופר לרע"מ סופר מערלוי ח"ג;
שערי צדק קובץ מאמרים בעניני ממונות ז"כ.
תורת הישיבות הק' ,ספרי ראשי הישיבות ,ספרים ע"ד הישיבות ,ספרי עיון וספרי מר"מ ,ואלו מאשר נ"ע כגון:
כתבי הגר"ח והגרי"ז מרשימות רא"מ גינזובורג; אגרות ורשימות קה"י ח"ו; אמת ליעקב לר"י קמינצקי מהדו"ח ג"כ; משאת
לוי לרי"י רודרמן; שיעורי רי"מ פיינשטיין יומא ח"ב; זכרון שאול לר"ש ברזם ב"כ; חידושי ר' אפרים מרדכי גינזבורג עם
מכתבי תורה; תורת נחום לר"נ לסמן; שערי חיים עמ"ס ב"ב מר"ח שמואלביץ; דרכי שמואל לר"ש אויערבך עמ"ס שבת;
שיעורי רבי רפאל שמואלביץ ג"כ; שיעורי רבי אליהו ברוך פינקל ז"כ; עולת יצחק לר"י לנדא ארבע אבות וכן רבים מאשר
עמנו שליט"א מהם :שיעורי רמ"ד סולוויציק עמ"ס מנחות ב"כ מהדו' שפיגל; שיעורי ר"י סולוויציק ג"כ; ספרי רא"ד
אויערבך פתחי אברהם עה"ת ש"ס ומועדים; אמונת עז על סדר זרעים מר"ע אויערבך; אדרת אליהו לר"א טופיק ד"כ; כתבי
הראי"ש בן הגרח"ש גריינמן נ"ה קבצים; שיעורי ברכת כהן לרב"ש דויטש; שיעורי ר"צ דרבקין י"ב קבצים; שיעורי ר"א
גרבוז נשים נזיקין טהרות י"ח קבצים; מקרא העדה ופקודי העדה לר"א גרינצייג עה"ת וש"ס ג"כ; דבר יעקב לר"י שטיינהוז
כל הכרכים במהדו"ח וכרכים חדשים ז"כ; מורשת משה לר"מ שטיינהויז מהדורות חדשות וכרכים נוספים ו"כ; שיעורי רח"י
שרייבר ו"כ; שיעורי ר"ב שרייבר ג"כ .שלמי יוסף ג"כ חדשים מתורת רבני כולל פוניבז'; תורת יומא עם תורת בית בריסק
יומא א .ועוד .דעת חכמה ומוסר ,אגדה דרוש ומחשבה :הדעה והדבור לר"ז סורוצקין ב"כ מהדו"ח; נועם שי"ח עה"ת

ב"כ לר"ש קוטלר; שפתי חיים לר"ח פרידלנדר דברים ומאמרים; כתבי רבי יעקב אדלשטיין :חיי יעקב אוצר בלום בעניני
אגדה; בעקבי הכתובים איוב ורות ב"כ; בעקבי המועדים; זכותא דיעקב ועוד .דרכי שמואל שיחות ליל שבת לר"ש אויערבך
ג"כ ; בן מלך לרי"ל מינצברג עה"ת ועוד ד"כ; אפיקי מים מר"מ שפירא מהדורה חדשה ו"כ; כתבי ר"א גינזבורג ב"כ; דולה
ומשקה ב "כ מר"י הורביץ מאופקים ב"כ; הר יראה לר"א פינקל ממיר אלול וימים נוראים; תלמודו בידו לר"י קראם ח"כ;
אורי וישעי לרא"ש יונגרייז; פינת יקרת מתורתו של רי"ש זילברמן ובניו ועוד רבים.
תולדות חכמי ישראל ,מחקרים וביוגרפיות ,אגרות מסורות וזכרונות ,ספרי ביבליוגרפיה ,קהילות ישראל ושואה:
אגרות הראי"ה קוק שני כרכים נוספים; ספרי ירושלים הראשונים מאת שושנה הלוי הוצאת מכון ב"צ; עמודים בתולדות
הספר העברי הגהות ומגיהים מאת רי"ש שפיגל; עלים לביבילגרפיה ותולדות ישראל; רבי יוסף ראש הסדר ושרידי תורתו;
רבי משולם מבדריש וחכמי פרובאנס הראשונים; רצ"א מדינוב לר" אורטנר ג"כ; הראשון לציון ר"י מאיר; תולדות חייו
ומשנתו של ר"ש פרייפלד; בלב קשוב תולדות ר"א ברגמן מירושלים; תולדות יעקב על אדמור"י הוסיאטין; מבית אבא על
הוסיאטין העיירה; הליכות חיים על רבינו הקדוש מריבנניץ; בית ישראל באמריקה ,מ' דיוויס; גאון התורה על ר"א חזן;
הזיידע ,על רא"ש פפרמן; בלבת אש על ר"ש אויערבך ב"כ; תפארת שמואל הנהגותיו; טובה ראיתו על ר"מ סנדברג; קרני
אורה על ר"ז קרויזר; בשבילי אורייתא על רש"ב ליברמן; רבי משה מרדכי שולזינגר ח"ב; כאיל תערוג עובדות שנשמעו מפי
רא"ל שטיינמן; מגילת תולדותיהם של בני לנדא הכהנים; גלעד מאסף לתולדות יהדות פולין ג"כ; ספרים של יעקב אלעזר;
קלם עץ כרות; אלבומים מפוארים על שכונות ירושלים מאת ר"ב קלוגר ג"כ; בכורים מסע במצרים נ' סלושץ; פרקים
בתולדות הישוב היהודי בירושלים; ספרי יעקב אלעזר על הישוב הישן בירושלים ג"כ.
ספרים רבים הקובעים מקום לעצמם :ספר הפעולות מכת"י הרח"ו הכולל רפואות וסגולות; אוצר המונחים הפילוספיים
ד"כ; צבא השמים לר"ד וידאל ו"כ נוספים ,ביאור רהוט מלווה בתמונות ותרשימים על הל' קידוש החודש לרמב"ם; ספרי
רבי יצחק גינזבורג כמאה שלושים ויותר בתורת חב"ד ובכלל .מאספים ,וקבצים תורניים ,השלמות לאלו המצויים
באוצר ,לצד סדרות חדשות ,מכללם :הפרדס  33חוברות נוספות; ישורון ו"כ נוספים; מוריה ו"כ נוספים; המעיין ו"כ
נוספים; באו"י ח"כ נוספים; ניב המדרשיה י"ד כרכים; קובץ פעלים לתורה י"ד נוספים; אור המערב הספריה הספרדית ד"כ
נוספים; אור תורה ט"ז קבצים נוספים .קבצים מיהדות ארה"ב :קול יעקב תלמידי ישיבת רבינו יעקב יוסף ה"כ; המתיבתא
ו"כ; המסילה ו"כ; קטלוגים של בתי מכירות פומביות ,רישום ותיאור ביבליוגרפי רב ערך :קטלוג גנזים ד"כ; קטלוג
קדם י"ח קבצים נוספים; קטלוג רפאלי ו "כ .עיתונות תורנית :המודיע שהופיע בפולטובה שלוש שנים; המבשר התורני 40
גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן  63גליונות ועוד.
האנציקלופדיה התלמודית מתחדשת בהוצאה חדישה לכל הכרכים הישנים ,ובתוספת של שלשה כרכים נוספים.
ועוד ספרים רבים ,מבוקשים ,מועילים ומובחרים ,לא יכילם הגליון.

תודה לכם  ,לקוחות אוצר החכמה ,בתקווה לקיץ בריא ולבשורות טובות
צוות 'אוצר החכמה' ירושלים

טופס עידכון תוכנה גירסה 18.0
למביאים לנקודות האיסוף בבקשה אל תארזו את הדיסק אלא תשתמשו בחומרי האריזה הקיימים במקום .אנא מלאו את הטופס
הנ"ל וצרפו אותו לדיסק.
שם___________________________ ___ כתובת_____________________________ _ __ _ _ _ _____
טלפון_______________ טלפון נייד________________ דוא"ל (באותיות ברורות) __________ __________ ___ __ ____
האם הנכם מוכנים לקבל מייל במקום מכתב בדואר___________
הגירסא שברשותי (הקף בעיגול) :גירסא מלאה | בני תורה | גמרא והלכה | תורה ומחשבה | ספריה.
גירסה  | 17גירסא  | 16.0גירסא  | 15.0גירסא  | 14.0גירסא  | 13.0גירסא  | 12.0גירסאות  11.0ומטה______ .בתוספת החבילות – 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.
ברצוני לשדרג( :סמן ב )V
מגירסה  17.0ל  18.0והוספת כ  5,000 -ספרים חדשים ₪ 600
מגירסה  16.0ל  18.0והוספת כ  15,000ספרים –

₪ 1030

מגירסה  15.0ל  18.0והוספת כ 20,000 -ספרים – ₪ 1100
מגירסה  14.0ל  18.0והוספת כ  25,000 -ספרים –
מגירסה  13.0ל  18.0והוספת כ 30,000 -ספרים –

₪ 1240
₪ 1320

מגירסאות  12.0ומטה והוספת  35,000ספרים ויותר – ₪ 1430
עמדות רשת – במקום  ₪ 80לעמדה רק  ₪ 65לעמדה.
קנית דיסק חדש  2טרה – .₪ 320
אוצר החכמה בדיסק פנימי – ₪ 210
ספרי זכרון אהרן – ( ₪ 560רכישת חב' זו אפשרית רק עם שדרוג גירסה  . 18.0לגירסאות מוקדמות יותר אין אפשרות לרכוש חב' זו)
לגבי מחירי השדרוג לגירסאות תורה ומחשבה ,גמרא והלכה ומהדורת ספריה ,יש לפנות למשרד.
מפרשי האוצר – בחודש אייר –  ₪ 1530חודשים סיון -תמוז –  ₪ 1680בחודשים אב -אלול ואילך – ( ₪ 1830בכפוף להיתר עיסקא וכו').
ברצוני לקנות את( :סמן) :חב' מוסד הרב קוק )₪ 990 ( .מכון ירושלים עם אוצר מפרשי התלמוד (  | )₪ 990אהבת שלום (  | )₪ 680חב"ד
( .)₪ 250מכון אופק ( 590ש"ח) | מכון חכמת שלמה ( 350ש"ח) | אנציקלופדיה תלמודית ( | )₪ 375עוז והדר ( )₪ 1,690ברצוני להוסיף
לחב' מכון ירושלים את 'אוצר מפרשי התלמוד' ( .)₪ 100
מוצר אחר_______________
בסה"כ עלי לשלם ________________ .₪
אופן התשלום :מזומן/צ'קים/כ' אשראי שמספרו______________________ תוקף_________
מס' תשלומים_______
צרפתי דמי משלוח במזומן סך____________________________
שלחתי את הדיסק באמצעות_____________________________
אבקש לקבלו חזרה באמצעות__________________________ _ __
הערות__________________________________________ _ ____

רחוב מירסקי  ,17ת.ד 23609 .ירושלים  ,91236טלפון  ,02-5866078פקס 02-5712713
www.otzar.biz Email: otzar@otzar.biz

