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בס"ד

הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם
רב שלומות לכם
לקוחות נכבדים!

גירסה  17.0יוצאת לאור בימים אלו ,בסימן מתנה גדולה ללקוחות ה'אוצר' ,כמחווה
של הכרת הטוב .חלק נכבד מכם מלווים אותנו מאז יצאה הגירסה הראשונה של אוצר
החכמה ,מעדכנים מידי שנה ובכך שותפים בפועל במפעל שתרומתו לעולם התורה אין לו
שיעור.

אי לכך ,השנה הוספנו כ– 10,000ספרים חדשים – פי שניים מאשר בכל עדכון ,וזאת כאשר המחיר נשאר כשהיה –
 ₪ 740בלבד ,ללא כל תוספת במחיר! רבות השקענו כדי ללקט כמות כפולה של ספרים .באמתחתינו הפעם עותקים
נדירים וחשובים עד מאד ,לצד ספרים חדשים ,חשובים לא פחות .אנו בטוחים שרשימת הספרים המלאה (אותה תקבלו
במייל או תוכלו להורידה באתר אוצר החכמה) תשמח את לבכם כפי שמשמחת היא את לבנו.
זאת ועוד:
אנו מכריזים בזאת על

שנת ה 100,000-ספרים
שנה מיוחדת ב'אוצר החכמה' במהלכה אנו מתכוננים
בעז"ה לחנוך שני פרויקטים חדשים אותם נשתדל
להטעים גם אתכם.
אנא עקבו אחרי ההודעות שלנו במייל ,יתכן
שתופתעו מאד!

להלן הפרטים
הנחוצים אודות
עדכון 17.0

• משרדנו פתוח בכל יום מהשעה  8.30בבוקר ועד  16:00אחרי הצהרים.
• לצורך שדרוג  17.0יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח (ללא קופסת הקרטון החיצונית ,ללא
ניירות או חוטים ,וללא חומר אישי שלכם שמועתק ע"ג דיסק זה).
• אם ברשותכם פלג הגנה – יש לשלוח אותו בצרוף הדיסק הקשיח לצורך העדכון.

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

שידרוג לבעלי
דיסק קשיח של 1
טרה ומטה

השנה יצטרכו בעלי דיסק קשיח של  1טרה ומטה להחליף את הדיסק קשיח שברשותם
לדיסק של  2טרה .לקוחות אלו יצטרכו לקנות דיסק חדש גדול יותר אשר יוכל להכיל את כל
החומר של עדכון  17.0ועדכונים נוספים בעתיד .לצורך כך אנו מציעים דיסק של  2טרה במחיר
של  350ש"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.
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לפניכם מחירי
גירסה 17.0
לגבי מחירי השדרוג לגירסאות תורה
ומחשבה ,גמרא והלכה ומהדורת
ספריה ,יש לפנות למשרד.
כל המחירים כוללים מע"מ .עבור
העדכון ניתן לשלם עד  12תשלומים.
בגירסה  17.0נוספו למכון ירושלים
 16ספרים ,למכון אהבת שלום 22
ספרים ,למוסד הרב קוק  22ספרים,
לספריית חב"ד נוספו  614ספרים,
לאנציקלופדיה תלמודית נוספו
 5כרכים (מתוכם  2כ' מיקרופדיה
תלמודית) ,ולמכון חכמת שלמה
נוספו  7ספרים .ספרים אלו ינתנו
למשדרגי התוכנה לגירסה הנוכחית,
בתנאי שבעבר קנו חבילות אלו.

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

רכישת דיסק קשיח  2טרה
(לבעלי  1טרה ומטה)

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

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

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

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

שדרוג תוכנה מגירסאות  11.0ומטה
והוספת  35,000ספרים ויותר

₪ 740

₪ 350

₪ 1,290

₪ 1,370

₪ 1,550

₪ 1,650

₪ 1,790

שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות  14.0ו 15.0ל 17.0

₪ 350

שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות  12.0.0ו  13.0ל17.0

₪ 450

שדרוג תוכנה בלבד מגירסה  11.0ומטה

₪ 500

שדרוג עמדות רשת

₪ 80
לכל עמדה

בהזדמנות זו ,אנו רואים לנכון לרענן את זכרונכם אודות חבילות ספרים נוספות
לאלו שלא רכשו עדיין
השייכות להוצאות הספרים הנ"ל ונמכרות על ידינו בתוספת תשלום :חב' 445
את החבילות הנוספות,
ספרי עוז והדר כולל המתיבתא (ללא אפשרות הדפסה) ( ,)₪ 1,690חב'  527ספרי
כולן או מקצתן
מכון ירושלים  +אוצר מפרשי התלמוד ( ,)₪ 890חב'  592ספרי אהבת שלום
( ,)₪ 680חב'  60ספרים של מכון אופק ( ,)₪ 590חב'  134ספרים של מכון
'חכמת שלמה' ( ,)₪ 350חב'  6,794ספרי חב"ד לדורותיהם ( ,)₪ 320חב' ספרי
האנציקלופדיה תלמודית  51כרכים (מתוכם  9כרכים של מיקרופדיה) ( .)₪ 375בטופס העדכון תוכלו לסמן אילו חבילות
הנכם מעוניינים להוסיף לעדכון.
כמו כן ניתן להוסיף גם חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה  1,112ספרים ( 833ספרים במהדורת 'בני תורה') .מחיר החבילה
שנקבע ע"י הנהלת 'מוסד הרב קוק' הוא  ₪ 1200כולל מע"מ והיא נקנית ישירות דרך משרד המכירות של המוסד ,רח' הרב
מימון  1ירושלים .אין צורך להגיע למקום ,ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 02-6526231 :או פקס  .02-6526968כתובת
מייל m@mosadharavkook.com :צ'קים אפשר לשלוח למוסד הרב קוק ,ת.ד 642 .ירושלים .9100601 ,שעות הפעילות
בימים א-ה בין השעות  .9.00-18.00וביום ו' בין השעות  .9.00-12.00את התשלום ניתן לחלק עד  6תשלומים שווים.
בכל מקרה ,את הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלם.
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כמו בשנים עברו,
גם השנה ניתן להעזר
בחברת שליחויות על מנת
להביא את הדיסק למשרד

 .1בני ברק  -נקבעה נקודת איסוף אצל משפ' קוסובר ,רח' מלצר ( 24מעל
המכולת) ,בכל יום בין השעות  13:00-15:00וכן  .19:00-23:00נא 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  21.00בערב .טלפון:
.03-6164903

דמי משלוח הלוך ושוב בסך  ₪ 20יש לצרף במעטפה סגורה (נפרדת מהתשלום עבור העידכון) ולציין 'עבור משלוח' .שרות
זה יהיה תקף עד ב' ניסן ( 7למרץ) בלבד.
 .2ירושלים  -יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה ,רח' מירסקי  17רמות ד' בין השעות .8:30–16:00
שימו לב :אפשרות נוספת היא נקודת איסוף אצל משפ' קרויס ברחוב שמואל הנביא  ,30בבוקר בימים ראשון ,שלישי
וחמישי בין השעות  8:00-13:15או אחה"צ בימים א' ,ב' ,ד' וה' בין השעות .16:00-22:00
נא לתאם מראש בטל' .02-5820177 :המחיר ₪ 20 :הלוך ושוב.
למעוניינים להיעזר בחברת שליחויות מדלת אל דלת ,אפשר ליצור קשר עם 'שטארק שליחויות'  .052-8400500את
התשלום יש למסור ישירות לשליח.
 .3בני ברק ,מודיעין עילית ,כפר חב"ד  -במחיר  ₪ 35לכל צד' .שליחויות מוטי'  .050-4114109 -התיאום והתשלום יעשו
ישירות מול מוטי( .לגבי מודיעין עילית  -המשלוח הוא אינו באותו יום ,אלא יכול לקחת יומיים ויותר עד שמגיע למשרדנו).
 .4אלעד  -כל הדיסקים שיגיעו עד א' ניסן ( 6למרץ) לבית 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 רביעי ה' ניסן
( 10למרץ)  .כאשר המשלוח יחזור לאלעד ,אנו נתקשר ללקוחות להודיע על כך .פרטים נוספים בטל.054-8459016 :
מייל  .nechami9016@gmail.comניתן למסור גם באזור רח' הלל ,בתיאום מראש בטלפון הנ''ל.
 .5מודיעין עילית – נקודת איסוף אצל משפחת וינברגר רח' אבני נזר  22/4קומה  - 1קרית ספר ,בתאום מראש בין השעות
 14:30-22:00בטלפון  08-9740192או 052-7675192
משלוח ראשון יצא ביום ראשון י"ז אדר ב' ( 24לפברואר) .משלוח שני יצא ביום ראשון ב' בניסן ( 7למרץ)
כאשר המשלוח יוחזר למודיעין עילית ,אנו נתקשר ללקוחות להודיע על כך (משוער אחרי שבוע ממועד האיסוף)
המחיר  ₪ 20למשלוח הלוך ושוב (יש לשים במעטפה נפרדת).
 .6בית שמש וביתר עילית  -קוויק שליחויות –  052-7170706מ  ₪ 50לכל כיוון.
 .7אלעד ופתח תקוה – שמוליק שליחויות  ₪ 45 .052-7125594לכל כיוון.
 .8ביתר עילית ,בית שמש ,אלעד ,בני ברק ,מודיעין עילית ,ירושלים ,פתח תקווה  -שלוחי עמך – טלפון.053-7125663 :
 ₪ 45לכל כיוון ,הלוך וחזור  80ש"ח.
 .9לגבי שאר הערים  -אפשר להיעזר בחברת השליחויות צ'יטה ,המחיר משתנה מאיזור לאיזור .ההזמנה והתשלום יעשו
דרך 'אוצר החכמה' ,והמעקב על המשלוחים יהיה ישירות מול חברת 'צ'יטה' בטלפון  ,03-5708080ע"י מס' חבילה.

שימו לב:
אין במסירת המידע הנ"ל לקיחת אחריות על לוח הזמנים או על איכות התפעול של חברות השליחויות .את
התשלום יש להעביר ישירות לחברת השליחויות (מלבד חברת צ'יטה).
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העברת תכולת הדיסק לדיסק
פנימי בתוך המחשב ,למעדכנים
מגירסה  16.0בלבד

בגירסה הקודמת נוספה 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 תנאי הכרחי לשימוש באופציה זו ,הוא נפח פנוי בדיסק
הפנימי (על מנת להכיל את כל החומר) .הנפח הפנוי הנדרש הינו  1.2טרה בייט פנוי .לפיכך מומלץ לרכוש דיסק פנימי של 2
טרה לכל הפחות.
אנו ממליצים לכל אחד 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 לרוצים לרכוש אופציה זו ,הינו  ₪ 210בלבד( .בתוספת למחיר השדרוג).
משלוח מכתבים במייל בלבד .לתשומת לב הלקוחות שביקשו לקבל את העדכונים במייל בלבד – שלחנו מכתבים גם
בדואר ,היות ומבדיקה שערכנו לא כל הלקוחות פותחים את המיילים הנשלחים אליהם.
צוות משרד 'אוצר החכמה' ערוך לתת לכם ,לקוחותינו ,את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן במחלקת תמיכה.
אנו מודים לה' על העבר ,ומבקשים על העתיד ,שיתן בידינו את האפשרות להמשיך לפתח מפעל כביר זה ,אשר אין לשער
חשיבותו .אנו מודים 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  17ת.ד 23609 .ירושלים  91236טלפון 02-5866078 :פקס02-5712713 :
www.otzar.org Email: otzar@otzar.biz
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מבט לפרוייקטים
המונחים לפתחנו בימים
אלו ועתידים לראות אור
בקרוב אי"ה

א' .מפרשי האוצר' על הש"ס
מדובר בפרוייקט אדיר מימדים אשר מטרתו להנגיש בפני הלומד את כל ספרי
המפרשים על הש"ס המצויים באוצר החכמה באופן ממוקד ומיידי.

בפרוייקט מועסקים עשרות אברכים תלמידי חכמים ,אשר פותחים ספר אחר
ספר ומקשרים כל קטע פירוש למקום המתאים לו בגמרא ,ברש"י או בתוספות.
כאשר בסופו של דבר (בממשק המשתמש) מוצגים בפני הלומד דף הגמרא וכן פרושי רש"י ותוספות ,מחולקים לקטעים,
ובלחיצה על כל קטע נבחר מתקבלת באופן מיידי תצוגה מקדימה של כל הפירושים על אותו הקטע .כל זה נבנה על תשתית
של תוכנה חכמה ,המסננת את הקטעים לפי פרמטרים שונים ,נוחה לשימוש ומאירת עיניים.
הפרוייקט עדיין רק בתחילתו ובימים אלו אנו עומדים לסיים את המסכת הראשונה ,מסכת בבא קמא ,והיא תוצג לרבים
באתר שלנו בקרוב.
ב .ממשק חדש לתוכנת 'אוצר החכמה'
לאחר  16שנים הגיע הזמן להתרענן בממשק חדש ונוח יותר המותאם גם למסכי מגע וטאבלטים .צוות התכנות עובד בימים
אלו על בניית ממשק חדש הדומה בעיקרו לממשק החדש של 'אוצר החכמה המקוון' וניתן לראותו ולהתנסות בו באתר
'אוצר החכמה' ,שם הוא כבר בשימוש מזה מספר חדשים.

מבוא
לרשימת
הספרים

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 להשלימם במידת האפשר.

לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים ל'אוצר' בגירסה  ,17לענפיהם ולמקצועותיהם .כאמור אין הספרים
הבאים כאן אלא מן המקצת הנפרט ברשימה כולה .לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים
שבהם .ועוד :רוב מכריע של הספרים הנרשמים כאן מתווספים למאגר הכללי ,ורק מעטים מהם שייכים לחבילות המכונים
והם מסומנים בכוכבית*.
חובבי הנושנות ובעלי ענין בספרים עתיקים ישמחו לשמוע כי קלטנו באוצר אוסף חשוב וראשון במעלה "אוסף סטפנסקי"
הכולל כ 220-ספרים יקרי המציאות ,ספרים מראשית המצאת הדפוס וספרים רבים קדמונים ,נדירים ויחידים,
מהם מהדורות ראשונות של ספרי יסוד ואף ספרים שלא חזרו ונדפסו .גרעין זה בעז"ה ילך ויתפתח וספרית סטפנסקי עתידה
להתרחב בעז"ה בספרים נוספים בכת"י ואוטוגרפים חשובים .תודת הלומדים והמשתמשים נתונה לאחים חיים ובצלאל
למשפחת סטפנסקי על יסוד הספריה.
תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי עזר ספרי מסורה וספרי חז״ל מהדורות חדשות ,ומהם מוערות ומפורשות :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 ג"כ; רש"י עם לפשוטו של רש"י ד"כ; ילקוט מדרשים כולל גנזי מדרשים מכת"י
ג"כ נוספים; מסכת סופרים מהדו' מכון קרן רא"ם; 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.
תורת גאונים ראשונים ,מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים ,וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר :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; 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
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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 מכת"י; טעמי המצות לר"ע מגירונה; מעשה נסים לר"נ בן משה ממרסי
מכת"י; חיבור התשובה למאירי מהדו"ח*; לוית חן לר' לוי בן 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)( .ספרי ראשונים נוספים מופיעים במדורים נוספים לפי סיווגם .וכן באוסף סטפנסקי)
תורת האחרונים ,ספרים ע"ס רמב"ם שו"ע ,ספרי מנהג הלכה מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י,
ביניהם :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 ,ג"כ נוספים; שלחן לחם הפנים לר"י רקח מכת"י ב"ח; ברכות מים (מיוחס) חאו"ח מהדו"ח; חסד לאלפים
לר"א פאפו יור"ד מכת"י; 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; נחלת עזריאל מהדו"ח; ג' ספרים מבעל ערך שי מהדו"ח; הרמב"ם השלם עם כל דברי הנו"כ
ג"כ נוספים; ספרי שיטות וחידושים 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.
תורת האחרונים  -ספרי פרשנות דרוש וחידושי אגדות ,ועיוני הלכה על סדר המקראות מהדורות חדשות ומפוארות
לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י ,ביניהם :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 דברים; שם דוד עה"ת לרד"א אופנהיים
מכת"י; דרשות הצל"ח מהדו"ח; ספרי ר"י מליסא בעל נתה"מ על חמש מגילות והגדש"פ 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.
ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן נוחם עדן ואשר בחיים עודנה ,ספרי שו"ת משפטי התורה הלכה ומנהג ,ספרי
שימוש וספרי עזר ,ביניהם :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 רח''ק .ספרי הלכה ומנהג תורת הארץ לר"מ קלירס חלה מהדו"ח; עלה עזרא מר"ע עטיה;
מסורת משה לר"מ פיינשטיין כרך נוסף; 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  63חוברות 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.
קבלה :ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד ,מכללם :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
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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.
חסידות :מהדורות חדשות של ספרי יסוד וספרים חדשים ,ספרי מקור לצד ליקוטים ומפתחות ורישום אורחות צדיקים :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.
תורת הישיבות הק' ,ספרי ראשי הישיבות ,ספרים ע"ד הישיבות ,ספרי עיון וספרי מר"מ ,ואלו מאשר נ"ע :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  42קבצים; 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.
דעת חכמה ומוסר :קובץ מאמרים מהגרא"ו מהדו' שער אלחנן ב"כ; בית קעלם מתורת קעלם עה"ת בראשית שמות ב"כ;
מחזה עינים המגיד מבריסק 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;
ספרי תפילה פירושים ומהדורות וסידורים נדירים :סידור עמודי שמים ("סידור יעב"ץ") מהדו"ח כולל התוספות מכת"י;
סדר הסליחות כמנהג הרומניוטים מהדו' וינברגר; מחזורי חוקת 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,
שירה ופיוט :קבצי פיוטים ,פרשנות ומחקר :פירוש אלפביטין פירוש על י"ג פיוטים ארמיים לר"ב מן הענוים; פיוטי ר"פ
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הכהן מהדו' ש' אליצור; סדר העבודה לריצ"ג מהדו' מלאכי; וכפר בקודש פיוטי עבודת יו"כ מפורשים; משבצת התרשיש פי' ס'
התרשיש לרמב"ע; כל שירי ר"ש הנגיד ד"כ; פיוטי רש"י; מבחר 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 שנת קנ"א מהדו' ברנשטיין; פרסומי י"ל
וינברגר :אנתלוגיה של פיוטי יוון והבלקן ,ראשית הפייטנות בבלקנים ,שירי הקודש ליהודי קשטוריה ,שירת ישראל באי כרתים
ד"כ; מבוע ח' חוברות.
תולדות חכמי ישראל ,מחקרים וביוגרפיות מסורות וזכרונות :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 (ויינריב); הרמ"א מאת אשר זיו; מחקרים במשפחת
הרבנים די בוטון; אנציקלופדיה לחכמי איטליה; אנציקלופדיה לחכמי טורקיה; 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!).
קהילות ישראל ושואה 144 :ספרי קהילות ("יזכור בוך") על קהילות ישראל שחרבו בשואה מצטרפים לאלו שכבר באוצר;
העבר רבעון לתולדות היהודים 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 בקהילות אגן הים התיכון; על חורבות בסרביה; שתים ערים חנוך
שכטר; אגרות הפקוא"מ ב"כ; החסידות ואר"י מאת רפאל; יהודי 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.
מאספים ,וקבצים תורניים ,השלמות לאלו המצויים באוצר ,לצד סדרות חדשות ,מכללם :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  8נוספים; ניב המדרשיה י"ד כרכים; קובץ פעלים לתורה י"ד נוספים; אור המערב הספריה הספרדית ט"כ
נוספים; אבקת רוכל ד"כ; אספקלריא  174חוברות; אמונת עיתיך י"כ נוספים; אור תורה  74קבצים נוספים; יתד המאיר  26קבצים
נוספים; ניב המורה  56קבצים; אור ישראל (מאנסי) ג"כ נוספים; העמק ה"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 :תמורה
(ר"מ קארפ ז"ל)  108חוברות; העדה  288גליונות; המבשר התורני  52גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן  48גליונות.
חבילת האנציקלופדיה התלמודית מתעדכנת בשלשה כרכים נוספים .סדרת המיקרופדיה  -ערכים תלמודיים והלכתיים בסגנון
מקוצר ועדכני  -מתעדכנת אף היא בשני כרכים חדשים.
ועוד ספרים רבים ,מבוקשים ,מועילים ומובחרים ,לא יכילם הגליון
ניתן להוריד את רשימת הספרים באתר 'אוצר החכמה' או לשלוח בקשה לקבלת הרשימה במייל .otzar@otzar.biz
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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.

 2ברצוני לשדרג לגירסה .17.0
הגירסה שברשותי היא) :סמן ב(V-

 1פרטים
אישיים:

בתוספת החבילות:

מכון ירושלים

מהדורה:

גירסה:

עם אוצר מפרשי התלמוד

שם

מהדורה מלאה

גירסה 16.0

כתובת

בני תורה

עלות השדרוג₪ 740 :

מכון ירושלים

טלפון

גירסה 15.0

גמרא והלכה

עלות השדרוג₪ 1,290 :

תורה ומחשבה

גירסה 14.0

ספריה

טלפון ניד

)בלי אוצר מפרשי התלמוד(

חב"ד
אהבת שלום

עלות השדרוג₪ 1,330 :

מוסד הרב קוק

גירסה 13.0

מכון אופק

עלות השדרוג₪ 1,550 :

דוא"ל

חכמת שלמה

גירסה 12.0

)באותיות ברורות(

עלות השדרוג₪ 1,650 :

אנציקלופדיה תלמודית

גירסאות  11.0ומטה

עוז והדר

עלות השדרוג₪ 1,790 :

 3ברצוני לקנות את:
)סמן ב(V-

חב' מוסד הרב קוק
₪ 1,200

הסדרתי את התשלום במשרד
מוסד הרב קוק .מספר אישור
ממוה"ק הוא

מכון ירושלים
עם אוצר מפרשי התלמוד
₪ 890

אהבת שלום
₪ 680

חב"ד

₪ 320

 4מוצרים נוספים:
)סמן ב V-את הרצוי(

ברצוני להוסיף לחב'
מכון ירושלים את
'אוצר מפרשי התלמוד'.
₪ 100

יש לי דיסק של  1טרה
ועלי לקנות דיסק חדש.
₪ 350

ברצוני להעביר את אוצר
החכמה למחשב האישי.

 5אופן התשלום:
)מלא בכתב ברור(

.₪

בסה"כ עלי לשלם
אופן התשלום:

מזומן
צ'קים
כרטיס אשראי
שמספרו
תוקף

מס' תשלומים

 6משלוח:

₪ 210

צרפתי דמי משלוח במזומן סך:

מכון אופק

עמדות רשת
ברשותי
שברצוני לשדרג.

שלחתי את הדיסק באמצעות:

מכון חכמת שלמה

 ₪ 80לעמדה

אבקש לקבלו חזרה באמצעות:

אנציקלופדיה תלמודית

מוצר אחר

₪ 590

₪ 350

₪ 375

עוז והדר
₪ 1,690

 7הערות:

