
1

Dear Customers,
Shalom U’vracha!

Version 17.0 is currently being launched — a gesture of goodwill and a valuable gift 
for the “Otzar” customers. A great many of you have accompanied us ever since 
Otzar HaChochma’s very first version. The fact that you upgrade your program 
annually makes you an active partner to an organization whose contribution to the 
Torah world is immeasurable.

In light of this, we have added approx. 10,000 new titles this year — double the amount of every other upgrade. 
And yet, the price has remained unchanged – only $215 for an update!  A great deal of effort has been invested 
to collect this double quantity of books. This time, we have in store for you extremely rare, important manuscripts, 
alongside newer titles of equal importance. We are confident that the complete book list (which you will receive by 
email, or which you can download on the Otzar HaChochma website) will afford you as much satisfaction as it gives us.

This is going to be a special year at Otzar 
HaChochma. A year in which we plan to launch, 
IY”H, two new projects and we will do our best to 
give you a taste of them, too. Please stay on the 
lookout for our email notifications – we think you 
will be pleasantly surprised!

we are now proclaiming

  A Year of 100,000 titles  

$215
Upgrade from version 16.0 to version 17.0 17.0 שדרוג תוכנה מגירסה 16.0 ל
addition of 10,000 new books הוספת כ - 10,000 ספרים

$375
Upgrade from versions 15.0 to version 17.0 17.0 שדרוג תוכנה מגירסה 15.0 ל
addition of 15,000 new books הוספת כ - 15,000 ספרים

$400
Upgrade from version 14.0 to version 17.0 17.0 שדרוג תוכנה מגירסה 14.0 ל
addition of 20,000 new books הוספת כ - 20,000 ספרים

$450
Upgrade from version 13.0 to version 17.0 17.0 שדרוג תוכנה מגירסה 13.0 ל
addition of 25,000 new books הוספת כ - 25,000 ספרים

$480
Upgrade from version 12.0 to version 17.0 17.0 שדרוג תוכנה מגירסה 12.0 ל
addition of 30,000 new books הוספת כ - 30,000 ספרים

$520
Upgrade from version 11.0 and earlier to version 17.0 17.0 שדרוג מגירסה 11.0 ומטה ל
addition of 35,000 and more new books הוספת כ - 35,000 ספרים ויותר

בס"ד 

Version 17.0
Price list
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$100Purchase of 2TB Hard drive קניית דיסק 2  טרה בייט

$25 eachTo Upgrade network stations שדרוג עמדות רשת

$60
To insert the material into your 
internal hard disk 

Additional
Packages          

Please note:  NYS Sales Tax applies to NYS residents, only.

Chabad Package – 614 additional titles free of charge for customers who have previously 
purchased the complete package. Machon Yerushalayim Package – 16 additional titles. 
Mossad Harav Kook Package – 22 additional titles.  Ahavat Shalom Package – 22 titles, 
Chochmat Shlomo- 7 titles, and Talmudic Encyclopedia Package -5 volumes free of 

charge for customers who have previously purchased the complete package.

בהזדמנות זו,  אנו רואים לנכון לרענן את 
זכרונכם אודות חבילות ספרים נוספות 

השייכות להוצאות הספרים הנ“ל,
ונמכרות על ידינו בתוספת תשלום:

For those who have not yet purchased all or 
some of the additional packages, we would 
like to suggest that you use this opportunity to 
purchase additional packages offered by us:

445 ספרי עוז והדר  (ללא אפשרות של הדפסה) 
- עמ”נ להוסיף את עוז והדר צריך שגיר’ התכנה 

תהיה לפחות 15.0 ומעלה
 $490

445 books published by Oz Vehadar  (without the 
option of printing)

527$260 ספרי מכון ירושלים + אוצר מפרשי התלמוד
527 books published by Machon Yerushalayim 
(includes Otzar Mefarshei Hatalmud)

$30אוצר מפרשי התלמוד

Machon Yerushalayim’s Otzar Mefarshei Hatalmud 
(Only available to those who have previously 
purchased, the complete Machon Yerushalayim 
package without Mefarshei Hatalmud). 

books published by Ahavat Shalom 592 592$200 ספרי אהבת שלום

6,794$95 ספרי חב”ד לדורותיהם
6,794 Chabad books covering the various 
generations of Chabad

1,112 ספרי מוסד הרב קוק
(833 ספרים במהדורת ’בני תורה’) 

$3501,112/833 books published by Mosad Harav Kook

books published by  Machon Ofek 60$17060 ספרים של מכון אופק

books published by  Machon Chochmat Shlomo 134$100134 ספרים של מכון ’חכמת שלמה’

volumes of the Talmudic Encyclopedia $11051 51 כרכים של האנציקלופדיה התלמודית

Enclosed is the Version 17.0 update form. Please fill out the form and attach to the disk.
This will help us complete the registration and payment process more efficiently.

הכנסת החומר לדיסק פנימי במחשב
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Upgrade
Process Details

The hard drive must be sent to us for adding new books. (Please send it without any 
external cardboard box, papers, or wires, and after removing all personal materials 
copied onto it). We require approximately 48 hours for copying the information.

The hard drive should be packaged well so as to prevent external damage. We do not 
assume responsibility for returning any external accessories packaged with the hard drive (such as boxes, towels, 
etc.). Please note – if you have the USB plug you must send it to us together with your hard disk in order to upgrade.

Fill out all the required details in Version 17.0 update form appended to this letter, in clear and legible handwriting 
and enclose with the hard drive. Also, please arrange payment for the update before sending the hard drive.

If paying by check or cash, place it in a closed envelope along with the update form and attach to the hard drive. 

Credit card payments may be made by phone or by filling out your CC information including card name, credit card 
number, ”valid until” date, the CVC code, billing zip code and number of installments requested, on the update form. 
Payment may be made in up to five equal installments. We will not be able to process updates before payment 
has been approved.

Upgrade for Owners
of a 1-Terabyte
Hard-Drive, or less

This year, owners of a 1 TB hard-drive (or less) will be required to exchange their 
hardware for a 2 TB drive. These customers will need to purchase a new, larger 
hard-drive, capable of storing all the content that comes with version 17.0, as well 
as additional, future, updates. For your benefit, we are offering a 2 TB hard-drive 
for $100 .

In order to facilitate the process, those who purchase a new drive, should send us their old one. We will format it 
and send it back to you together with your new drive. We can only provide a customer with the new drive, after the 
old one has been handed over.

You can check the capacity of your disk by clicking My Computer then right-clicking Otzar HaHochma/Properties.
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For new purchases and updates in Canada, please contact:

Aharon Sela    Beddoe Drive 70-100    Hamilton    ON L8P4Z2    Canada

Tel: 1-438-878-7674    E-mail: aharoni111@gmail.com

 
Please note: all prices are in US dollars.

When upgrading with Aharon Sela there is no added tax on the extra packages.

For new purchases and updates in the U.S.A., please contact:

Judaica Software    David Rabinowitz    45 Lee Ave.  2nd Fl    Brooklyn NY 11211 
Tel: 718-218-6093    Cell: 917-538-0812    E-mail: info@judaicasoftware.com

1. Boro Park, Monsey and New Square - Customers may contact Mr. David Pruzansky, a private courier, at: 845-608-7676 
to arrange a pick up or drop off for approx. $12 one way. 

Delivery to and from Flatbush and Crown Heights is $15.00 each way.

Please pay Mr. Pruzansky directly when using his services. 

2. Lakewood - Pick up & Drop off Location.

Biederman, 27 Granite Drive (Across 65 Cross St.), 732-534-9571

Drop off your hard drive a night before and we will try Iy”h to have it ready for pick up the following evening  between 
8 pm and 10 pm.

Mr. Biederman comes to Williamsburg: Monday-Tuesday-Thursday. Please drop-off your hard drive a night 
before.

Drop off and pick-up hours between 4 pm and 10 pm.

Note:  For next day pickup, hard drive will be ready for pickup between 8 pm and 10 pm.

Please call before coming.

Packages are $10 each way.

Please pay Mr. Biederman directly when using his services.

3. Monroe - Shnell Messenger Service at 845-782-1010.

For quicker service and to avoid possible delays, please drop off your hard drive personally at our office. 
Updated hard drives may be picked up at our office.  If you require return shipping via UPS, a $15 fee will be 
applied.

Please note:
 Do not ship your hard drive via USPS, only with UPS or Fedex.

Payment methods: Cash, check or credit card up to 5 installments. Please make checks payable to Judaica 
Software.

If you have a tax exempt form, please be sure to submit it with your payment.
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Transfer of content from the external hard drive to the computer’s internal hard drive, for those who have 
version 16.0 and upwards

In the previous version we added the option of transferring data from the Otzar HaChochma hard drive into the 
user’s own hard drive. 

This option enables Otzar HaChochma to be operated directly from the personal computer, without having to 
connect or transport the external hard drive.

It should be noted that the option requires the user to have 1.2 terabyte of available internal hard drive space.       
Thus, we recommend purchasing a 2TB internal hard drive at the very least. (in order to accommodate all the 
material)

We recommend, in general, that you use a qualified technician to copy the disk and install the software according to 
the detailed instructions provided. Otzar HaChochma’s Support Department is not responsible for this area. 

For this usage format, we are adding a protection plug in the form of a mini-USB flash drive that does not protrude 
from the computer and does not need to be removed from it. Users of this option will need to obtain, once a year 
and every year, a user code (a year after use begins, the computer will ask for a code).

For those wishing to purchase this option, the price is only $60.

We thank Hashem for our past success, and pray that in the future we will be able to continue developing this 
extraordinary and extremely important enterprise. We thank you, our customers, for having faith in us, for your 
constant support, enthusiasm and involvement. At the same time, we wish all of us a continued fruitful partnership.

Best wishes
Otzar HaHochma Staff, Jerusalem

 TEL: 972-2-5866078     FAX: 972-2-5712713    P.O.B. 23609, Jerusalem

 www.otzar.org    Email: otzar@otzar.biz
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A peek at the projects 
that we are about to 
embark on and which are 
to go public in the
near future, Iy’H.

A. Mefarshei HaOtzar on the Shas:

This colossal project was conceived with the goal of making all the com-
mentators on the Shas that are listed in the Otzar accessible to the learn-
er, in an instantaneous, focused way. Tens of avreichim are employed 
for this project, Talmidei Chachamim, who open book after book and link 
every section of commentary to its relevant place in the Gemara, Rashi 
or Tosfos. In the end result (i.e. the user interface) the learner gets to see 

a Daf Gemara, with Rashi and Tosfos, divided into sections. When a section is clicked, an instant preview of all the 
commentators linked to that section appears. This all works on a smart program framework which filters the sec-
tions using different parameters. It is user friendly and easy to read. Right now, the project is still in its infancy.

We are about to complete the first masechta, Bava Kama, which will go public on our site in the near future.

b. A new interface for the Otzar HaChochma Program

After 16 years of operation, it is time to give our user interface a fresh, easy-to-use facelift – one that is also suitable 
for touch-screens and tablets. Our programming team is currently working on building the new interface, which 
will be similar, in general, to the new interface created for the ”Online Otzar HaChochma”.  You can see what it looks 
like and get a feel for how it works on the Otzar HaChochma website, where it has already been up and running for 
several months.

Preface to New 
Books in Version 17   

Following is a sampling of the books that have been added to the Otzar, sorted by 
area of scholarship and era. As stated before, the books presented here are but a 
small sample of the entire list. We have listed the most prominent and renowned of 
them. We did not include in this list current books that are of earlier editions that 
have now been added to the library.

Moreover: The great majority of the titles listed here will be added to the general database, and only a few of them 
belong to the institution’s packages. These are marked with a star*.

Antiquities lovers, and those whose interest lie with old books, will be happy to hear that we have added a 
preeminent collection of titles to the database – ”The Stefansky Collection”, which includes around 220 valuable 
titles, manuscripts that were published with the invention of the printing press, and many rare, unique books from 
our early commentators. Some of these are first editions of fundamental books, and even books that were never 
re-printed. This nucleus will, IY’H, develop and grow as the Stefansky library will, IY’H expand with new titles, hand-
written manuscripts and important autographs. The learners and users are indebted to the Stefansky brothers, 
Chaim and Betzalel, for this library.

Tanach and its commentators, books of commentary, reference books, books of mesorah and books 
from Chazal – new editions, and some with notations and commentary:

תנ"ך ע"פ דעת סופרים לרח"ד רבינוביץ עשרים כרכים; שימה בפיהם (סגל) לחמש מגילות ה"כ; ביאורי משה לר"מ קארפ על נ"ך י"ב 
כרכים; ילקוט שמעוני מהדורת מכון תורה שבע"פ ח"כ; משנת ר"א בנו של ריה"ג עם משנה שלימה; גנזי מדרש לצ"מ רבינוביץ; תאג' 
כתר ישראל עם מבחר מפירושי רס"ג; תאג' כתר שלום עם צפונות התרגום; תקון סופרים ע"פ הרמב"ם כולל אותיות מלופפות; ספורנו 
עה"ת מהדורת קופרמן ד"כ; אונקלוס המבואר בראשית; חומש תולדות אהרן מהדו"ח בראשית; שה"ש ורות ע"פ ר"ע ספורנו מכת"י; 
מנחת יהודה לר"י חנין על יהושע, שופטים ושמואל מכת"י; משנית מהדורת תלמודו בידו ג' סדרים; מנורת המאור לר"י אלקנווה מהדו"ח 
נוספים; מסכת סופרים מהדו' מכון קרן רא"ם;  ג"כ  גנזי מדרשים מכת"י  ילקוט מדרשים כולל  ג"כ; רש"י עם לפשוטו של רש"י ד"כ; 
מפעל כינוס תורת ראשונים ואחרונים ע"ס התנ"ך: אוצר מפרשי התורה מכון י-ם בראשית ב"כ*; חמישה חומשי תורה עם אוצר 
הראשונים ח"א; אוצרות המפרשים ע"ס יונה; אוצרות המפרשים מגילת רות; אור יקרות הנביאים, ישעיהו ירמיהו. ספרי מסורה: מנחת 

שי מהדו' בצר; הנוספות למנחת שי (בצר); חומש אדרת אליהו עם מנורת שלמה (דובראוונא) ב"כ.

The Torah of Geonim and Rishonim – new, clarified editions of Sifrei Rishonim and handwritten manuscripts 
that are now being published for the first time, including:

תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו מהדו' ר"ש עמנואל מכת"י ב"כ; תוספות רבינו אלחנן לע"ז מהדו' קרויזר; תוספות ר"י מבריניא ותוס' 
ר"י הזקן לע"ז מהדו' קרויזר; פירוש רש"י לנדרים*; שו"ת הרמב"ם מכון י-ם ח"ב*; מרדכי ב"מ מהדו"ח; בית הבחירה ב"מ מהדו' גרליץ; 
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פירושי רש"י ורשב"ם ערבי פסחים מהדו' מכון שלמה אומן; הלכות פסוקות השלם ח"ג*; שערי שבועות לר"י אלפסי ב' מהדו"ח; שו"ת 
הר"י מיגאש מהדו"ח*; תוספות הרא"ש מהדו' מוה"ק מו"ק, תענית, ע"ז*; יבין שמועה לרשב"ץ מהדו' שלמה אומן; קובץ שיטות קמאי 
מנחות ה"כ. ספרי הגות ומחשבה לראשונים, מהדו' מוערות ומהם המופיעים לראשונה מכת"י: מורה המורה לרש"ט פאלקירה; 
עזר הדת לר"א פולקאר; כתבי ר"מ ן' תיבון מכת"י; האמונה הרמה לראב"ד הראשון עם האמונה המבוארת; שערי מוסר לר"א כהן צדק 
בן  לוי  לר'  לוית חן  בן משה ממרסי מכת"י; חיבור התשובה למאירי מהדו"ח*;  נסים לר"נ  מכת"י; טעמי המצות לר"ע מגירונה; מעשה 
אברהם מכת"י ב"כ; מורה נבוכים ע"פ רא"ד פאל ח"א; ספר תגמולי הנפש לר"ה מווירונא מהדו"ח; צפנת פענח (מהדו' אידל); ישועות 

משיחו ומעיני הישועה לאברבנאל מהדו"ח (ראו גם: מדרש אברבנאל, לדרמן).   

(Additional books of Rishonim appear in additional categories, by classification. And also in the Stefansky 
Collection).

The Torah of the Acharonim, Books written on the Rambam, Shulchan Aruch, Minhag, Halacha – new 
editions, and newly published manuscripts, including:

רמב"ם ע"פ מעיל אליהו לר"א לואנץ מכת"י; מצא חן לר"א חאקו מהדו"ח; יוסף אומץ מהדו' מכון שלמה אומן; יד יהודה לנדא מהדו"ח, 
יור"ד מכת"י;  (מיוחס) חאו"ח מהדו"ח; חסד לאלפים לר"א פאפו  נוספים; שלחן לחם הפנים לר"י רקח מכת"י ב"ח; ברכות מים  ג"כ 
ברכת מים (מיוחס) מהדו"ח; גליונות ברוך טעם לקצוה"ח ולאבנ"מ; קו' ר' חיים יונה מהדו"ח (לצד דפו"ר); זכות משה (בולה) מהדו"ח; 
ספרי שיטות וחידושים  ג"כ נוספים;  ג' ספרים מבעל ערך שי מהדו"ח; הרמב"ם השלם עם כל דברי הנו"כ  נחלת עזריאל מהדו"ח; 
על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים: גבורת ארי יומא מהדו"ח; ראשון לציון לבעל האוה"ח מהדו"ח ד"כ; חידושי וביאורי הגר"א 
שבת מהדו"ח*; הגהות הגר"א על הש"ס מוערות מכת"י ג"כ; חמדת שלמה שו"ת וחידושים מהדו' משנת ר"א ג"כ; יד דוד זינצהיים חולין 
מכת"י*; משנת רבי נתן למרנ"א מהדו"ח; קרן אורה מעילה מהדורה מוערת; טופסי גיטין לר"ע צורף מסערדאהלי; גאון צבי ב"ק; כלי 
חמדה לרמ"ד פלאצקי מלאכות שבת ב"כ; לבנון נטע על מקואות מהדו"ח; תקנת עזרא על מעילה מר"ע אלטשולר מהדו"ח; ארחות 
חיים עם כתר ראש לר"ח מואוולזין ב"כ*; יבין שמועה ר"י בירדוגו*; תורת המרבי"ץ*; שרביט הזהב ג"כ מהדו"ח; ספרי ר"י זריהן מהדו"ח 
ב"כ; עבודה ברורה אוצר בלום מתורת האחרונים ע"ס המסכות ז"כ נוספים. שאלות ותשובות: אהל יוסף ר"י מלכו מהדו"ח; תשובות 
יהודה יעלה אסאד מכון שלמה אומן יור"ד; שו"ת זרח השלום לר"ז גוטה מכת"י; שואל ומשיב מהדו"ח ג"כ נוספים*; פני יצחק אבולעפיא 
ח"ג; מהר"ז סופר מהדו"ח; לבוש מרדכי לרמ"מ אפשטיין שו"ת*; חן טוב תשובות מהדו"ח; שלמת חיים זוננפלד מהדו"ח; אגרות מלכים 

לר"י קנטרוביץ.

The Torah of the Acharonim – Commentary, Drush and Chiddushei Aggados, as well as halachic discourses 
on the Tanach; New, luxury editions to the famous Drush titles, and newly published manuscripts, including:

מילי דשמיא לבעל החרדים מכת"י; חרדים עה"ת מכת"י; רנת דודים לר"א לואנץ על שה"ש מהדו"ח; עקידת יצחק מגילות מהדו"ח; 
דרוש ישע אל'הים לר"א צהלון*; של"ה מנוקד ומפואר מכון יד רמה ד"כ; משלי עם ביאור מהר"ל*; ביאורי ופירושי מהר"ל על התורה 
והגדש"פ  מגילות  חמש  על  נתה"מ  בעל  מליסא  ר"י  ספרי  מהדו"ח;  הצל"ח  דרשות  מכת"י;  אופנהיים  לרד"א  עה"ת  דוד  שם  דברים; 
מהדו"ח ו"כ; פי' הגר"א על כמה אגדות מהדו"ח; מגדל עוז ליעב"ץ מהדו"ח; ביאורי רבינו חיים מוואלאזין; תהלים ע"פ ברית אברהם לר"א 
בן הגר"א*; חומש החיד"א ג"כ; מירא דכיא עה"ת לבעל משחא דרבותא ג"כ מכת"י; אור השנים לבעל הפרדס מהדו"ח; באר שבע לבעל 
תו"א (אשכנזי) מהדו"ח; הגדש"פ אגודת אזוב לבעל ערוגת הבשם מהדו"ח; דרשות ערוגת הבשם מכת"י; ספרי ר"א חמווי מהדו"ח ב"כ; 
מגלה עמוקות ע"פ גלא עמיקתא; תשובת השנה למגיד מרומשישוק; כנסת יחזקאל תורה ודרושים וסוגיות לר"י פאנט מדאש מהדו"ח; 
משך חכמה מהדו' חדשה קופרמן ה"כ; וכן מאחרוני זמנינו: מגילות ומסכת אבות ע"פ תפארת ציון (יאדלר) ב"כ; ספרי הרב בצמ"ח 
עוזיאל ו"כ נוספים; מי מרום לגרי"מ חרל"פ חי"ט מכת"י; שרגא המאיר עה"ת; שפתי עני ה"כ מר"מ שנבלג; כתבי אגדה לגריש"א; מנחת 
יצחק (וויס) דרשות ומועדים ג"כ. עיוני הלכה ע"ס התורה: פרדס יוסף עה"ת מהדו"ח ו"כ; פרדס יוסף החדש עה"ת מהדו"ח ד"כ; כלי 

חמדה עה"ת מהדורת מכון אבני שהם ב"כ.

Halachic works from the poskim and sages of their times, as well as contemporary works, halachic 
responsa, and books on minhagim, Sifrei Shimush and reference books, including:

שאלות ותשובות: שבט הלוי חי"א; דעת כהן שו"ת וחידושים על יור"ד לר"נ כהנא מספינקא; חקי חיים לרח"י קעניג ו"כ; עמק הלכה 
לר"ט גולדשטיין ח"ג; תשובות והנהגות לר"מ שטרנבוך ח"ו; אבני ישפה ח"ו; נהרות איתן רובין ח"ו; תשובה מאהבה לר"א נבצאל עם 
ספרי הלכה ומנהג תורת הארץ לר"מ קלירס חלה מהדו"ח; עלה עזרא מר"ע עטיה; מסורת משה לר"מ פיינשטיין כרך נוסף;  רח''ק. 
כתבי רי"ש אלישיב ימים נוראים ושבת ב"כ; חוט שני מר"נ קרליץ ג"כ חדשים; חיבורים מר"מ גרוס ט"כ; ד"כ ספרים חדשים מרמ"מ 
קארפ; מכון לשבתך על הל' שו"ע הל' שבת ג"כ נוספים; שיעורי רצ"א פרידמן ט"כ חדשים; ארחות מרן הנהגות ר"ע יוסף ח"ג; הלכה 
ברורה מר"ד יוסף חט"ו; מאמר מרדכי לר"מ אליהו ב"כ; ספרי רב"צ מוצפי י"ז כרכים; בין ישראל לעמים (גולדברג) אהבע"ז; ראה חיים 
לרח"מ וואזנר; ספרי רי"ב וואזנר ד"כ; משפטי הכתובה מר"א בר שלום ח"כ; בתים לבדים לר"י מושקוביץ משאץ ב"כ; חשוקי חמד ה"כ 
וחוברות ווי העמודים 63 חוברות מתורת ר"י זילברשטיין; ליבון הברכה (מנדלבוים) לבעל וזאת הברכה; פתחי מגדים לרמ"נ מייזלעס נדה; 
מחיצת העירוב ומפתח עירובין (מושקוביץ). משפט התורה: השליחות וההרשאה במשפט העברי; דינא דמלכותא דינא (שילה); דרכי 
חושן ר"י סילמן ב"כ; משפטיך ליעקב לרצ"י בן יעקב ח"י; בכורי גושן לרנ"ש גורטלר; מנהגים: מנהגי בית הכנסת לק"ק אשכנז; המנהג 
האיטלקי בארה"ק; מנהגי בית הכנסת לדרמן. ספרים העוסקים בחינוך הילדים: ספרי ר"מ קלצקין ד"כ; סדר החינוך ר"א פרידלנדר 

ועוד.
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Kabbalah: Manuscripts that have been published for the first time, as well as new, clarified editions of the classics, 
including:

ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה); שני שערים ראשונים של שיעור קומה לרמ"ק מכת"י; עץ חיים למהרח"ו, 
שער הפסוקים (חותם את הסדרה)*; מקו"ח לר"ח הכהן מאר"ץ מהדו"ח; סידור האר"י חמדת ישראל למהרש"ו*; סדר כוונות תקיעות 
שופר ע"פ השל"ה ורמ"ע מפאנו כת"י; ניצוצי יעב"ץ ודקדוקי יעב"ץ מכת"י; ספרי רמ"ד וואלי ה"כ נוספים; אהבת ה' לר"י סדבון מהדו"ח; 
טל אורות שפילמאן מהדו"ח; גליונות לשם שבו ואחלמה; סידור הרש"ש מכת"י הרב שמן ששון; שער ההקדמות, מבוא שערים ועץ 
חיים עם הגהות ר"י פתייה ג"כ; תיקוני זהר ע"פ מלאכת הסולם מר"מ שינברגר ד"כ; תקוני הזוהר ע"פ מלוקט; משנת חסידים עם פרי 

הגן; פאת הים על שעה"כ לר"י הלל*; עטרת מרדכי לר"מ עטיה ג"כ; ועוד דפו"ר וקדמונים של ספרי קבלה יסודיים. 

Chassidus: New editions of the classics; new titles, source books, anthologies and indexes as well as writings 
about Orchos Tzaddikim.

מאיר עיני חכמים מהדו' מכון שפתי צדיקים; בני יששכר עם יודעי בינה כרך נוסף; חסד לאברהם ר"א המלאך מהדו' שפתי צדיקים; 
רשפי אש נעשכיז מהדו"ח; תולדות יצחק נעשכיז מהדו"ח; מנחת יהודה (פינטשוב) מהדו"ח; נר ישראל, מצדיקי רוז'ין, תורות ותולדות 
ו"כ; ספרי רמ"מ מרימנוב מהדו' מכון שפתי צדיקים ב"כ; ספרי ר"ש מוסקוביץ משאץ לונדון ו"כ; שלהבת קודש מר"י מפרשיסחא ורנ"ד 
משידלובצא ב"כ; נפלאות הסבא קדישא מראדושיץ מהדו"ח; שיח אליעזר החדש מיאמפלי; אהל יוסף מגראכאוו; פאר נחום פרלוב 
מהדו"ח; אהלי יעקב הוסיאטין מהדו"ח; ישמח צדיק אפטא מהדו"ח; דברי שלום סטרופקוב מהדו"ח; פני מנחם, מועדי שמחה; ברכת 
משה רמ"מ מלעלוב; ישועות משה תורה ומכתבי קודש ט"כ; ספרי רא"ח ראטה משומ"א ד"כ; אורחות דוד ביאלא; שערי ציון לר"ג קעניג 
י"כ; באר החיים לר' אלימלך בידדרמן מועדים ה"כ; נועם שיח לר"ז הורביץ ב"כ. ספרי רש"ח פרוש: אור יקרות ד"כ; לקט מאמרים לירח 
האיתנים, אור המועדים פסח. עובדות ותולדות: זכרון טוב תולדות ר"י מנעשכיז מהדו"ח; כתבי מא"ה, סיפורים ותורות מרמ"א הורביץ 
מבאנילא מהדו"ח; זכרון קדוש לרי"ד מאמשינאוו; זכות ישראל ושאר ספרי ר"י ברגר מהדו' וולדמן; אור הגליל גפנר, תלמידי הבעש"ט 
יושבי הגליל; רבינו הקדוש מצאנז ויסברג ג"כ; רבינו הקדוש מהורנסטייפל; בקודש חזיתך ר"ב רבינוביץ מבויאן; משלחן הרמ"ח מסלונים; 
בוצינא קדישא על ר"א מבעלז; אשרי האיש ארקוביץ (סלונים); צדיק יסוד עולם על ר"ש מזוויהל; היכל באבוב מר"א סורסקי; ומשה 
היה רועה ו"כ על אדמו"ר ר"מ מסאטמר; שלהבת אש על ר"א אלתר מלעלוב; כחותם על ליבי על אדמו"ר מסד"ג; אחד היה אברהם על 
ר"א מסטריקוב מר"מ גרליץ; דער היליגר שימאניער רב; הילולא קדישא שיף ד"כ; אחד היה אברהם תולדות רא"ח ראטה משומ"א; 
אורחות ומנהגים: שלחן חיים לש"ק מתורת הדב"ח; תהילה ליראיך בעלזא לירח האיתנים מנהגי מהריי"ו סוליצא; עדות ביהוסף מנהגי 

ויזניץ לירח האיתנים; זכור לאברהם ד' כרכים הנהגות אדמו"ר מתו"א זצ"ל; הליכות קודש לאדמו"ר משומ"א ד"כ.

The Torah of the Yeshivos, works by Roshei Yeshivos, Books about the Yeshiva Derech, Sifrei Iyun and Sifrei 
Mareh mekomos.

דברי יחזקאל לר"י ברנשטיין עם קו"א; שיח ערב ר"ש קוטלר, חולין; שיעורי מקדש דוד; בנין נחום לר"נ פרצוביץ; נתיבות מרדכי לר"מ 
גיפטר ב"מ (ומילי דאגרות להנ"ל ח"ד); אמרי שפר ר"מ סגל ב"כ; שיעורי רי"ד סולוויצ'יק מבוסטון ד"כ; ספרי ר"א סולוויצ'יק משיקגו ב"כ; 
ארשת צבי לר"צ מרקוביץ; תפארת זבולן לר"ז גרז; ש"ש עם רווחא דשמעתתא מרח"ש לופיאן; שיעורי ר"פ שטיין; שיעורי עבודת לוי 
ד"כ לר"י רודרמן; כתבי שיעורי ר"ש רוזובסקי עמ"ס נדרים; משנת טוביה לר"ז רוטברג עמ"ס גיטין; שיעורי ר"ע קיסטר ב"כ; חשב האפוד 
על כלים לרא"ד פאל ג"כ; אשר למלך על הרמב"ם פויכטוונגר; שיעורי ר' מיכל פינשטיין ד' כרכים נוספים; בני חיל לר"מ פינקל פסחים; 
שיעורי רנ"צ פינקל ד"כ; עולת יצחק לר"י לנדא מרובה; אמרי דוד לר"ד שובקס ג"כ; דברי אליהו לר"א שמרלר ה"כ; משלחן רבי אליהו 
ברוך, מועדים ב"כ; וכן רבים מאשר עמנו שליט"א: שערי שבת לר"מ לוריא על מלאכות שבת משנת חיים (שטיינברג) מועדים; נתיב 
בינה (שרייבר) בכורות; חידושי ר"ד לנדו ג"כ נוספים; עטרת שמואל (רוזנבוים) ה"כ נוספים; למיסבר קראי (רוטברג) ד"כ; תמצית סוגיות 
(קרלינשטיין) ג"כ; דרך ים צאהן ט"כ; חידושי הראי"ש בהגר"ח גריינמן 42 קבצים; שיעורי רב"ד פוברסקי ב"כ; שמועה ברורה משיעורי 
ר"ש פוברסקי; שיעורי ר"ד פיינשטיין ג"כ; תורת ראשי הישיבות מאסף מתורת הישיבות ג"כ נוספים; ספרי ר"א לוין מליקווד ד"כ; שיעורי 

רא"י לפקוביץ ו"כ; אמרי חן לרי"ה לוונברג ט"כ נוספים; הערות וציונים אוסטרן (י"כ); עבודת דוד לרא"ד גולדברג ג"כ.

Ethics and Mussar

מבריסק  המגיד  עינים  מחזה  ב"כ;  שמות  בראשית  עה"ת  קעלם  מתורת  קעלם  בית  ב"כ;  אלחנן  שער  מהדו'  מהגרא"ו  מאמרים  קובץ 
מהדו"ח; גידולי מוסר מר"ג אייזמן ב"כ; שיעורים ושיחות רח"ש קויפמן ג"כ נוספים; ימלא פי תהילתך מראי"ל שטיינמן ו"כ; בן מלך מרי"ל 
מיצברג ה"כ נוספים; חשב האפוד לרא"ד פאל בראשית ב"כ; עת לדרוש לשובבי"ם מר"ש דבליצקי; דרשות משמר הלוי ח"ב; פרקי 
אבות טוב טעם ודעת לר"מ שטרנבוך; תוכחות מוסר מרח"פ שיינברג; אמת בפיהו רי"ד שפילר; שיחות עבודת לוי לר"י רודרמן; טוב דעת 
לר"ז רוטברג ב"כ; מודע לבינה לר"צ רוטברג ט"כ; הר יראה לר"א פינקל; נתיבות יצחק לר"י לוין; ספרי ר"ד גולד ה"כ; קובץ שיחות מוסר 

לרנ"א וכטפויגל; אבני שלמה לר"ש וולבה;

Books on Tefilla – commentaries, different editions and rare siddurim:

וינברגר; מחזורי חוקת  סידור עמודי שמים ("סידור יעב"ץ") מהדו"ח כולל התוספות מכת"י; סדר הסליחות כמנהג הרומניוטים מהדו' 
עולם לחול ולמועדים מוגהים בידי ר"נ עני; מחזורים שי"ח תפילה לר"ח קנייבסקי ה"כ; סידורי חסידים: קוידנוב; קרלין; מונקאטש ועוד. 
שפתי רננות סליחות קדמוניות כמנהג גרבא ולוב; ספרי תפילה כמנהג בני רומא מהדו' פיאטלי וסרמונטה ח"כ; מחזור ליו"כ עם אוצר 
הראשונים מכת"י; אערוך שועי, הושענות מבוארות מאת ר"י לוי; סידור תפילות ישראל ע"פ דברי שלמה ינובסקי סידורים סדר תפילה 
מר"א קליינמן בעל מעדני אשר ב"כ; ספרי תפילה כמנהג תימן: תכלאל מסורת אבות (בלאדי); סידור כנסת הגדולה (שאמי) לת"ב מר"י 

צוברי; תכלאל עטרת זקנים (חבאן), תכלאל המפורש ועוד סידורים חשובים בספרית סטפנסקי.
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Poetry and Liturgy, Commentary and Research:

פירוש אלפביטין פירוש על י"ג פיוטים ארמיים לר"ב מן הענוים; פיוטי ר"פ הכהן מהדו' ש' אליצור; סדר העבודה לריצ"ג מהדו' מלאכי; 
יו"כ מפורשים; משבצת התרשיש פי' ס' התרשיש לרמב"ע; כל שירי ר"ש הנגיד ד"כ; פיוטי רש"י; מבחר  וכפר בקודש פיוטי עבודת 
השירה העברית באיטליה; חקר השירה והפיוט שירמן; מבחר השבעים, שירים ופיוטים; מגנזי שירת הקדם (רצהבי); דיואן ריה"ל בראדי 
מהדו"ח ו"כ; שירי ריהל מהדו' ברנשטיין פרסומי יונה דוד: שירי נחום, שירי זבדיה, שירי יוסף ן' צדיק; שירי רמב"ע ב"כ; שירי רשב"ג 
מהדו' דביר ה"כ; שירי רשב"ג מהדו' דוידזון; שירה ופיוט של יהודי בבל בדור האחרון בן יעקב; על נהרות ספרד קינות כמנהג ספרד עד 
יוון והבלקן, ראשית הפייטנות בבלקנים, שירי הקודש ליהודי  וינברגר: אנתלוגיה של פיוטי  י"ל  שנת קנ"א מהדו' ברנשטיין; פרסומי 

קשטוריה, שירת ישראל באי כרתים ד"כ; מבוע ח' חוברות.

The History of our Sages, Research, transmitted biographies and memoirs.

ציון בין הפרת לחידקל, עולמם של גאוני בבל, מאת י' ברודי; יומנו של ר"א אזכרי בעל חרדים מכת"י מאת מ' פכטר; מחקרים ומקורות 
טורקיה;  לחכמי  אנציקלופדיה  איטליה;  לחכמי  אנציקלופדיה  בוטון;  די  הרבנים  במשפחת  מחקרים  זיו;  אשר  מאת  הרמ"א  (ויינריב); 
קריה נאמנה לרש"י פיין מהדורה ראשונה; חכמי הספרדים באר"י לר"ש וויס; המהרש"ל והיש"ש לר"מ רפלד; רבותינו שבגולה על חכמי 
ליטא ב"כ; צדיקי עולם גאו"צ פולין; זכרם לברכה הערכות על חכמים מר"ד זרצקי; רי"א ספקטור תולדות חייו ואגרותיו; ר' איצלה, על ר"י 
בלזר; אחיעזר על הגרח"ע; איש ההלכה והמעשה על ר"א סילבר; מרא דארעא דישראל על רי"ח זוננפלד ח"ג; מנוהברדוק דרך מונטרה 
לירושלים על ר"מ בוצ'קו; ר' אלה, על ר"א לופיאן; מגדולי ישראל לר"מ מאזוז ב"כ נוספים; אגרות ותולדות ר"מ שפירא מלובלין; וזרח 
בחושך אורך על ר"ז ברוורמן; שמואל בקוראי שמו על ר"ש רוזנברג מאונדסדורף; כור הברזל על ר"ז ברוורמן; אוהב ישראל בקדושה 
על הראי"ה קוק ה"כ; שלשלת הזהב משפחת בריזל ליפשיץ חכמיה וצדיקיה; בצלו חמדתי על הגאון מטשעבין; תל תלפיות על המנחת 
יצחק; משוש דור ודור על הגריש"א (רימר) ב"כ; עמודו של עולם (ישראלזון) על הנ"ל; הליכות והנהגות אמרי סופר ב"כ; אסיפת מכתבים 
מגדול"י אל בעל אמרי סופר מערלוי ב"כ; רב רבנן על בעל שבט הלוי; תפארת שמואל על ר"ש אוירבך; תפארת שאול על ר"ש קוסבסקי; 
נפש נקי וצדיק על רי"נ קופרשטוק; אש קודש על ר"מ שניידר; רש"ט גפן פרקי חיים איגרות ומאמרים; בכל נפשך על רנ"צ פינקל ממיר; 
שגבנו נורא על ר"נ פרץ מבית אל; כארי יתנשא על ר"י פלקסר; גלה כבוד מישראל על רי"א פישר; דרכיו ראיתי ובמחיצת זקני על ר"י 
סופר מערלוי; יקר תפארת גדולתו על ר"ע קיסטר; חכם לב על ר"פ ליברמן בעל לב טוב; בבא סאלי מאת ר"י אלפסי; גלריה דמויות של 
ראשי יהדות בוכרה; כיסופים על ר"מ ברנשטיין מברסלב ב"כ; שלום עבדו על ר"מ דרמר; הרב ישעיהו משורר חייו ותורתו; אדם גדול 
ושמח במצות על ראי"ל שטיינמן; אריה בגבורתו על ר"מ מן; ספרי ר"י וינשטוק: ר' אשר, על ר"א פריינד, הראה לעניו על רח"מ מנדל, 
סיפור לח"ג ד"כ, סיפור לשבת ח"כ ועוד; רא"א מינצברג, הדור השביעי משפחת מינצברג ב"כ. שנות דוד ודור מר"ר דסלר ח"ה; אוצר 

כתבים הנמצא בבית גנזו של ר"מ אשכנזי. (ספרים נוספים במדור חסידות!). 

Jewish Communities and The Holocaust 

היהודים  לתולדות  רבעון  העבר  באוצר;  שכבר  לאלו  מצטרפים  בשואה  שחרבו  ישראל  קהילות  על  בוך")  ("יזכור  קהילות  ספרי   144
ברוסיה י"ט חוברות; יהודי ספרד לאחר הגירוש, קובץ מחקרים; היהודים בפירנצי בתקופת הרנסאנס; תולדות עם ישראל בגולת תימן מ' 
גברא; ספרי יחיאל נחשון על יהדות תימן ו"כ; קהילות אוסטריה ר"ש שפיצר*; תולדות הקהילות בטרנסילבניה מאת י שוורץ; האליאנס 
יהודי  רפאל;  מאת  ואר"י  החסידות  ב"כ;  הפקוא"מ  אגרות  שכטר;  חנוך  ערים  שתים  בסרביה;  חורבות  על  התיכון;  הים  אגן  בקהילות 
קישינוב; געדענקבוך גאליצייה; עיירתי מוטילי; תולדות יהודי תוניסיה; פרקים בתולדות יהודי הונגריה בימה"ב; מגילת פוילן; תולדות 
היהודים בדוכסות מנטובה ב"כ; לקורות היהודים בלובלין; יהדות מצרים במאות ט"ז י"ז; יהדות מרוקו מאת ישכר בן עמי; יהודי אלג'יריה; 
קהילת לודז' מאת אשכולי; תעודות לתולדות הקהילות היהודיות בפולין (וינריב); תולדות יהודי בוכרה; על חומותיך ב"ב ב"כ; תל עולם 

צאנין; חורבן יהודי וארשא; חורבן אירופה. 

Collections and Torah Files — Supplements to those already in the database, as well as completely new sets.

תל תלפיות וייטצען שתי שנים נוספות; מן הגנזים, כולל חיבורים המופיעים לראשונה מכת"י ב"כ נוספים; ישורון ב"כ נוספים; מוריה ו"כ 
נוספים; המעיין ו"כ נוספים; באו"י 8 נוספים; ניב המדרשיה י"ד כרכים; קובץ פעלים לתורה י"ד נוספים; אור המערב הספריה הספרדית 
ט"כ נוספים; אבקת רוכל ד"כ; אספקלריא 174 חוברות; אמונת עיתיך י"כ נוספים; אור תורה 74 קבצים נוספים; יתד המאיר 26 קבצים 
קטלוגים של בתי מכירות פומביות, רישום ותיאור  נוספים; ניב המורה 56 קבצים; אור ישראל (מאנסי) ג"כ נוספים; העמק ה"כ; 
ביבליוגרפי רב ערך: קטלוג גנזים ד"כ; קטלוג קדם י"ח קבצים נוספים; קטלוג רפאלי ו"כ. עיתונות תורנית: תמורה (ר"מ קארפ ז"ל) 

108 חוברות; העדה 288 גליונות; המבשר התורני 52 גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן 48 גליונות.

חבילת האנציקלופדיה התלמודית מתעדכנת בשלשה כרכים נוספים. סדרת המיקרופדיה - ערכים תלמודיים והלכתיים בסגנון מקוצר 
ועדכני - מתעדכנת אף היא בשני כרכים חדשים.

In each of these categories, we have only listed samples of the many books that have been added to this 
version.

The book list may be downloaded on the Otzar HaChochma website, or you can send a request to receive it by mail, 
to: otzar@otzar.biz
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Pack the drive well to prevent any damage and send it without any attachments or wires.
Please note – if you have the USB plug you must send it to us together with your 

hard disk in order to upgrade.
 Please fill out this form and attach to the drive.

Machon Yerushalayim 
with Otzar Mifarshei 
HaTalmud 
$260

Chabad 
$95

Ahavat Shalom 
$200

Mosad HaRav Kook 
$350

Machon Ofek 
$170

Machon Chochmat 
Shlomo 
$100

Talmudic Encyclopedia
$110

Oz veHadar
$490

3

Name

Address

Telephone

Cell Phone                                         

Email
(Please write clearly)

1 Personal 
Information:

Version 16.0 
Cost for an upgrade $215

Version 15.0 
Cost for an upgrade $375

Version 14.0 
Cost for an upgrade $400

Version 13.0 
Cost for an upgrade $450

Version 12.0
Cost for an upgrade $480

Version 11.0
Cost for an upgrade $520

Version:

I wish to upgrade to version 17.0
The edition I have:

2
Machon Yerushalayim
with Otzar Mefarshai
Hatalmud 

Machon Yerushalayim
without Otzar Mefarshai
Hatalmud 

Chabad

Ahavat Shalom 

Mossad Horav Kook

Machon Ofek 

Chochmat Shlomo  

Talmudic Encyclopedia  

Oz veHadar

Additional packages:

Full Otzar 

Bnei Torah 

Gemara
and Halacha 

Torah and
Jewish Thought 

Library edition

Edition:

I want to add Otzar 
Mifarshei HaTalmud to 
the Machon 
Yerushalayim Package 
that I currently own
$30

I have a 1 Tera disk and 
need to purchase a 
new disk
$100

I would like to put the 
material into my 
computer's internal 
hard disk 
$60

I have          workstations 
that I want to upgrade 
$25 per workstation

Another product: Comments:7

Enclosed shipping fee of 

I sent the drive by 

I would like to receive it back by

Delivery:6

Total Cost:

Cardholder name
Card No
Exp. date                   CVC               No. of payments
Billing Address
City                                                     zip code
 

Additional packages:

$

Additional products: Payments details:

4 5

Payment method:

cash   
check(s)
credit card

Upgrade to Version 17.0 Form


