
 

 

 אדר ה'תש"פ            בס"ד

 לקוחות יקרים! 

פרויקט חדש וייחודי מבית 'אוצר  –אנשי בשורה אנו היום! בימים אלו אנו משיקים את 'מפרשי האוצר' 

בפרוספקט המצורף. עם זאת, העדכון השנתי היוצא לאור מדי שנה  כתבנוהחכמה', אשר את המידע עליו 

  .)עדיין אין תאריך ברור(בחודשים הבאים  בחודשי החורף נדחק ונדחה בשנה זו והוא יושק בעז"ה

זה למעלה משנה אנו עובדים על מיזם 'מפרשי האוצר'. כפי שתוכלו לראות, עשרות עורכים ואנשי צוות עמלים כל 

)המסכתות העת על הפרויקט. לעת עתה, התוכנה עצמה מוכנה לשימוש, ברוב פאר והדר והיא מכילה כמחצית הש"ס 

ברכות, שבת, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, נדה. הכלולות, נכון לעתה: 

. שאר מסכתות הש"ס (בשלבי עבודה, והיא מופיעה במצבה הנוכחי משום 'אל תמנע טוב מבעליו', לתועלת הלומדיםמסכת עירובין 

סביבות סוף שנה זו, לקראת מסכת, ואי"ה תסתיים המלאכה בנמצאות בעיצומה של עבודה, בשלבים שונים לכל 

 החגים.

לאלו שאינם תוכנת 'מפרשי האוצר' זמינה כרגע רק ללקוחות 'אוצר החכמה'. בעתיד נתאים ונשווק את התוכנה גם 

 .. מחירון ופרטים יפורסמו בשעתולקוחות של אוצר החכמה

הורדת אנו מציעים לכם את תכנת 'מפרשי האוצר' כפי שהיא, בהדרה, למרות שכאמור העבודה עליה טרם נסתיימה.  

הרכישה  , יתאפשרו ללא צורך בשינוע הדיסק למשרדנו:  התשלום עבורהביצוע  וכן  בפעם הראשונה    התכנה והתקנתה   

הרוכשים יקבלו הודעה  בנוסף,  עיניכם מישרים.  דרך המרשתת באופן ידידותי ומהיר, כאשר תחזינה    ותנעש וההתקנה   

על התשלום הראשוני אשר ישולם   ללא כל תוספת תשלום מיוחדת עם צאת כל עדכון ויוכלו לעדכן באופן אוטומטי,  

את 'מפרשי האוצר' בעת הזאת, כאשר טרם הושלם הפרויקט כולו, זוכה להנחה נוספת  קונהעם הרכישה. לקוח ה

 ומשמעותית ביותר.   

₪, כשהיא כוללת בתוכה את כל המסכתות והעדכונים שיתווספו בהמשך עד להשלמת    1,390- וכנה נמכרת כעת ב הת 

למסכת!(. מדי כל שלב של התקדמות הפרויקט לשלב הגמר, יעלה מחיר התוכנה בהתאמה, עד    ₪   40- הש"ס )פחות מ 

פרטי התשלום   ₪ כולל מע"מ, עת יושלם הפרויקט לחלוטין בתקופת החגים הבעל"ט בעז"ה.  1,830למחירו המלא: 

 המלאים מופיעים להלן. 

  .באתר/במשרדי החברההחוזה/ההתקשרות עם החברה נעשית בכפוף ועל פי היתר העסקה המופיע 

*** 

 : , בקישור זה ת בקלות ובנוחות דרך הרשת ו מתאפשר וכן הורדת גירסת דמו,  והתקנתה  רכישת התוכנה  
http://mefo.otzar.org/info/ 

תוכלו למצוא בקישור זה את כל הפרטים על התוכנה: אופן התקנה, גרסת דמו, מחירון מלא, התאמה לגרסאות ישנות של  

מצו"ב גם דף שאלות ותשובות   אודות ועוד.אוצה"ח, הדגמה והתנסות, תגובות ופידבקים, תמיכה טכנית, שאלות ותשובות, 

 נפוצות ושימושיות, אודות 'מפרשי האוצר'. 

 *** 

http://mefo.otzar.org/info/


 
 
 

 

 : מחירון תוכנת 'מפרשי האוצר' 

|||||       ₪  1680 : תמוז-בחודשים סיון |||||      ₪ 1530 : אייר-בחודשים ניסן|||||      ₪  1390 :בחודש אדר

 . ₪ 1830   :אלול ואילך-בחודשים אב

 .כל המחירים כוללים מע"מ   ☜   .תשלומים שווים 10-ניתן לבצע פריסת תשלומים ל ☜

 *** 

נחשפו ל'מפרשי האוצר' כמה מלקוחותינו, וקיבלנו שפע של תגובות נלהבות בימים אלו, עם השקת המיזם, 

 ומעודדות, שאת חלקן אנו מביאים פה:

למפרשי האוצר, מדהים! אני לוקח  "אני כותב כעת חבורה על שבת דף פ'. נכנסתי 

 משם ים של מציאות. שווה כל הון שבעולם. שמחתני!!!" 

 הרב דוד סופר, מראשי ישיבת 'כף החיים' ורב קהילת הספרדים בגבעת זאב החדשה

של מפרשי האוצר. אין מלים... זו יצירת מופת שעולה על כל    נחשפתי לגירסת הבטא"

השכלולים שעוד היה אפשר לחשוב שתעשו. מחכה בקוצר רוח לעדכן את התכנה  

 " ולהכניס הביתה את ה'אוצר' 

 הרב נועם לסר, משתמש ותיק, 'משיב' במיר

ן, ממש  אתם גומרים לנו את התירוצים ליום הדין, הכל כל כך נוח ונגיש ונעים ומעניי"

כל כמה שורות בתוספות פותחים ללומד עולמות של חידושים שנכתבו במשך מאות  

 שנים. פלא מאד מאד!! 

]הנה, זה כמה עידנים שפסו להם החיבורים על סדר הגפ"ת, בין האחרונים 'איילת  

השחר' ו'מנחת יהודה'. אבל לאור כזה מיזם, נראה לי שכדאי לחזור ולכתוב הערות  

 " פ"ת שיעלו על שולחן מלכים[... הג  קצרות על סדר 

 בגבעת המבתר 'ראש הגבעה'ומרבני קהילת  ,ראש כולל אחוות תורה בירושלים משה רוט, אברהםהרב 

במודים דרבנן על המיזם הנפלא שנראה ומרגיש כחלק   אחרי קידות והשתחויות "

 להיות דבר השלם ומושלם!  המוצר מחלום מתוק אני סבור שזה ישלים את  

 ושיבוצו אחר כבוד בתוכנה המקורית.  הפרויקטמייחל בכליון עיניים להשלמת 

עלו והצליחו והמשיכו למלא את עיני הלומדים בשמחה וגיל ולהנגיש את מאגרי הידע  

 " ל -ורבבות הוגי ומשתעשעי מתנת נחליא  לאלפי

 אליהו פישר, ר"מ בישיבה לצעירים, עורך תורני ומראשוני המשתמשים באוצר החכמההרב 

 *** 

מקווים ומייחלים לפגוש אתכם גם דרך 'מפרשי האוצר'. אנחנו כאן כדי לתת לכם, כמו תמיד, את אנו 

 . על קשר חם, להגדיל תורה ולהאדירההשירות הטוב ביותר, ולהמשיך ולשמור אתכם 

 צוות 'אוצר החכמה', ירושלים.



 
 
 

 

 אדר ה'תש"פ           בס"ד

 שאלות ותשובות נפוצות ושימושיות, אודות 'מפרשי האוצר' 

 ש. ברשותי מחשב ללא גישה לאינטרנט. האם אני יכול להוריד את התוכנה למחשב שלי?  •

.  והפעלת התוכנה ההורדה, שם תתבצע הדיסק שלכם למחשב שיש לו גישה לאינטרנט חיבורעל ידי  : כןת. 

את התוכנה, להוציא את הדיסק ולחבר אותו למחשב הרגיל  לאחר הפעלת התוכנה במחשב זה, ניתן לסגור 

, בתוכה מופיע קובץ בשם mefotzar בדיסק מופיעה תיקייה בשם פתחו את הדיסק במחשב, משם שלכם. 

mefotzar    :עם סמל כזה(). 

 

 תוכנת 'אוצר החכמה' שברשותי היא מגרסה ישנה. האם תוכנת 'מפרשי האוצר' תפעל אצלי כרגיל? ש.  •

   ואחורנית, היא תוסיף   11  לקוחות מגרסהכן. התוכנה 'יודעת' לבד להתאים את עצמה לכל גרסה שהיא. אצל    ת.

חשוב לציין  . , אך הדבר ייעשה באופן אוטומטי במהלך ההתקנהוילנא החדש, עליו מבוססת התכנה  את ש"ס 

ירסה זו  ולא יופיעו אצלו  שלקוח בעל גירסה ישנה של אוצר החכמה, יקבל את הספרים שנכנסו לאוצר עד ג

בימים אלו, עד הודעה חדשה, עדיין אפשר לרכוש את השדרוג   . בגירסאות מתקדמות יותרהספרים שנוספו 

הנחה. מי שרוצה בהזדמנות זו של רכישת 'מפרשי האוצר' לשדרג את הדיסק שברשותו, יקבל הנחה   50%ב

 . כדאי לנצל את האפשרות!  10%נוספת של  

 

'שגיאה לא הצלחנו להתחבר לשרתים שלנו, יש לוודא מול  בעת ההתקנה אני מקבל שגיאה האומרת ש.  •

 כיצד ניתן להתגבר על שגיאה זו?  '.9000הספק שהשרת פתוח בפורט 

 .mefo.otzar.orgלשרת  9000ולבקש ממנו לפתוח פורט  יש לפנות לספק האינטרנט שלכם  ת.

 

 ? . האם אני יכול לרכוש את 'מפרשי האוצר' איני לקוח של תוכנת 'אוצר החכמה' ש.  •

את בעז"ה  נשווקרק ללקוחות תוכנת 'אוצר החכמה'. בהמשך  ת'מפרשי האוצר' פועלתוכנת לעת עתה ת. 

 . עקבו אחר הפרסומות.כנת 'אוצר החכמה'גם לאלו שאין ברשותם את תו התוכנה 

 

 ? איזו מערכת הפעלה נדרשת להתקנה התוכנה ש. •

. אלו שברשותם  Windows 10-ו Windows 7 , Windows 8 התוכנה פועלת במערכת ההפעלה של ת.

, מוזמנים לפנות לתמיכה הטכנית של המשרד לבירור אפשרות ודרך ההפעלה של  אחרותמערכות הפעלה 

 . (4  שלוחה 02-5866078': )טל  במחשב שלהםהתוכנה 

 

 ה ברשת? האם 'מפרשי האוצר' זמינ ש. •

 ת. כן, אפשר לרכוש מנוי חודשי בלבד בחנות המקוונת.   •

 

 ? מה ניתן לעשות ש. הורדתי את התוכנה, והתחלתי בהתקנה, ולפתע ההתקנה נעלמה באמצע התהליך.  •

כדאי לבדוק שיש מספיק נפח זיכרון בדיסק של אוצר החכמה שלכם. התוכנה תופסת קצת יותר מג'יגה ת. 

שהמעביר זיכרון. בנוסף, מומלץ לחבר את הדיסק ישירות למחשב, ולא דרך מפצלים ומאריכים, וכן רצוי לבדוק  

usb  לגרום לאיבוד החיבור, שברשותכם הוא תקין ובמצב טוב. חיבור של הדיסק למחשב באופן לא חלק יכול

 וממילא לשיבוש והפסקת ההתקנה.

 , לסיוע בתקלה.(4שלוחה  02-5866078טל': ) ניתן לפנות גם לתמיכה הטכנית שלנו

 


