
 

 

 בס"ד 

 הנחה במחיר תוכנת 'אוצר החכמה'.    40%  – מביאים את בית המדרש הביתה  

ובריח,  נפגעה יכולת הלימוד של אברכים סוגר על  נעולים  בזמן שבתי המדרשות היו 

להמשיך  ואינם יכולים   ספונים בביתם, ברשותם אוצר ספרים בסיסיכולם רבים. 

 .ומניב כמו זה הקיים בבית המדרש בלימוד פורה

אוצר  לקוחות הם שלהם, ואלו  'לימוד'בו לא פגע שמאורעות התקופהישנם כאלה 

ידידותית להפליא גם לאלו אשר לא בקיאים  מחשב ת לרשותם עמדה תוכנ החכמה.

לדפדף דף אחר דף בהם אפשר  ספרי קודש  105,000ובתוכה בהפעלת המחשב, 

הבסיס במהדורות חדשות כל ספרי  למצוא את  ניתן בתכנה בצורתם המקורית. 

ישנים כמו ונציה  של עוז והדר, וילנא החדש ווגשל )זאת בנוסף לש"סים ש"ס  ומוערות, 

, וכו'(, שולחן ערוך של מכון ירושלים מהדורת פרידמן, כל הראשונים במהדורות חדשות

בכל  הסטוריה וכתבי עת תורניים, הכל כל ספרי המוסר, המחשבה, חסידות וקבלה, 

 מכל. 

הטלפון במשרד 'אוצר החכמה' היה מוצף בהודעות ובקשות , בימי הקורונה המאתגרים

מיידי את תכנת אוצר החכמה. אך מה לעשות שהמשרד סגור ואת כל  לקנות באופן

את מבצעי שבוע שזוכרים הקשר והתמיכה הטלפונית נותנים העובדים מביתם? רבים 

הספר של אוצר החכמה בקשו לקנות את התכנה במחיר המבצע. לא היה קל לצוות 

תי? למה אין המסור לשמוע שוב ושוב מבעד האפרכסת: 'איך פספסתי'? איך לא קני

 לי? מה אעשה עכשיו? אולי בכל זאת?' ולבסוף גם לענות בשלילה......

כחודש ימים.  מתחיל בעז"ה בט"ו סיון וימשך מבצע שבוע הספר של 'אוצר החכמה'

)מי שמכיר את המחירים ממחיר התכנה!!!!  40%במבצע תינתן הנחה חד פעמית של 

עד  כל זאת ין שזו הנחה מדהימה!( של אוצר החכמה בכל ימות השנה, מב קבועים ה

הנהלת אוצר החכמה מבקשת לזרז את  .בכרטיס אשראי() !תשלומים שווים 36

אין אפשרות לתת הנחה ברכישת התכנה.   שאחרי סיום המבצע המזורזים ולהבהיר 

 כבר אמרנו: "חכם עיניו בראשו...."כפי 

החכמה, אל תשכחו כשתתקשרו להזמין את אוצר ? את 'מפרשי האוצר' כבר ראיתם 

'מפרשי האוצר'. דלו  –לבקש דפי הסבר על המוצר החדש מבית 'אוצר החכמה' 

, המביאה על כל פיסקה ופיסקה בגמרא, רש"י החדשנית המילים לתאר את התכנה

ותוספות  את מיטב המפרשים, ראשונים גם אחרונים, עתיקים גם חדשים, כהרף עין. 

תוכנת 'מפרשי האוצר' זמינה עוד כבושם הזה!  כל קטע גמרא ומפרשיו הוא. לא נראה

 לעת עתה רק ללקוחות 'אוצר החכמה'. 
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