
הממשק החדש ומאיר העיניים, מנוע החיפוש המהיר והמשוכלל ופרויקט 'מפרשי האוצר' 
– כל החידושים האחרונים המסעירים את לבם של משתמשי 'אוצר החכמה' הממשיכים 
לגלות עולמות חדשים בלימוד התורה בזכות הפרויקט ששינה את עולמם של הלומדים 

אוצר החכמה:

די יום ביומו מצטרפים משתמשים חדשים מ
למעגל הלומדים המרוצים שחייהם השתנו 
ללא היכר בזכות מיזם 'אוצר החכמה'. המאגר 
העצום של למעלה מ-100 אלף ספרים בכל 
מקצועות התורה, שכולם מוצגים בצורתם המקורית, לצד 
מנועי חיפוש מתקדמים המאפשרים לכל משתמש למצוא 
את שחפצה נפשו בקלות וביעילות, ממשיך להגדיל את מעגל 
המצטרפים לבשורת 'אוצר החכמה' בהתמדה ללא הרף.

אך בשורת 'אוצר החכמה' אינה רק נחלתם של מצטרפים 
חדשים. גם עבור אלה שמאגר 'אוצר החכמה' הפך מבחינתם 
כבר לפני שנים לאורח חיים, בשורת ההתחדשות הבלתי 
פוסקת המאפיינת את מיזם אוצר החכמה גורמת גם 
ללקוחות הוותיקים ביותר להרגיש מדי יום מחדש את 
חדוות התגלית אותה מרגיש כל מי שנחשף לראשונה 
לפרויקט. זה קורה בזכות שורה של חידושים מרעננים 
ומפתיעים שמשדרגים את החוויה לא רק עבור המצטרפים 
החדשים, אלא עבור כלל משתמשי 'אוצר החכמה' שנהנים 

מאפשרויות חדשות ומתוספות מתקדמות. 

שתי בשורות חדשות ומשמחות יצאו לאחרונה ממערכת 
'אוצר החכמה', והן כבר זוכות לשבחים מפי המשתמשים 
הרבים, ותיקים כחדשים. הראשונה שבהן היא הממשק 
החדש והמפואר שהחליף את הממשק המוכר והישן 
ששימש את לקוחות 'אוצר החכמה' בנאמנות מזה 17 שנה. 

הממשק החדש מאפשר למשתמשי המערכת ליהנות 
משורה של חידושים טכנולוגיים הן בתחום התוכנה והן 
בתחום העיצוב, שעד כה לא ניתן היה לשלבם בממשק 
הישן. וכך, בעוד תוכן המאגר הממשיך לגדול כל העת נשאר 
על מתכונתו, המעטפת העיצובית ומערכת הכלים העומדת 
לרשות המשתמש השתנו ללא היכר לרווחת המשתמשים. 

לצד ההגשה העיצובית מאירת העיניים, בין היתרונות 
והחידושים בממשק החדש ישנו מנוע חיפוש משודרג 
ומהיר בהרבה, הכולל מגוון אפשרויות חדשות לחיפושים 
מורכבים ומשוכללים כמו שימוש בכוכבית ובסימן שאלה 
להשלמת מילים, וכן אפשרות לחיפוש על פי סדר המילים 

שלא היתה קיימת עד כה. 

כלי נוסף ומתקדם בשם 'סייר האוצר' פועל במתכונת 
של סייר הקבצים והתיקיות המוכר מהמחשב האישי, 
ומאפשר לשמור רשימות ספרים בקובץ, מה שמקל על 
המשתמש לארגן רשימות לפי נושאים ותתי נושאים, וכן 
תיקיות ובהן רשימות של תוצאות החיפושים שביצע. עבור 
משתמשים שיודעים במדויק מה הם מחפשים, ניתן להגדיר 
את המאגרים בהם יבוצע החיפוש וכך לייעל אותו עוד יותר. 
ועוד בממשק החדש, מנגנון 'מראי המקומות' שוכלל, ועתה 
כל הפניה למראה מקום משמשת גם כקישור נגיש שלחיצה 
אחת עליו תפתח את הספר בעמוד השער או בדף הנזכר. 

מהפכה נוספת המרנינה את לבם של משתמשי אוצר 
החכמה בימים אלה היא 'מפרשי האוצר' - פרויקט מהפכני 
וראשון מסוגו עליו עמל צוות של עשרות תלמידי חכמים 
מזה שנתיים ימים בעלות של מיליוני שקלים, שכבר זוכה 
לתגובות נלהבות מצד מרביצי תורה ואברכים חשובים 
שגילו עולם חדש של אפשרויות בזכות 'מפרשי האוצר'. 

פרויקט מפרשי האוצר מאפשר ללומדי הגמרא להגיע 
באמצעות לחיצת עכבר בודדת על קטע בגמ' או ברש"י 
ובתוס' לדבריהם של כל המפרשים העוסקים בקטע 
הספציפי עליו לחץ, מסודרים על המסך כצורתם לימין 

דף הגמרא ונגישים לעיון בגלילה מהירה. 

הממשק הנגיש של 'מפרשי האוצר' אינו מסגיר את 
היקף העבודה העצום שנדרש על מנת להוציא לפועל את 

הפרויקט. על מנת לקבץ את כל דברי המפרשים ולשבצם 
כל אחד בקטע המתאים על דף הגמ' עמלו עשרות רבות 
של אברכים תלמידי חכמים שנבחרו בתום הליך מיון ארוך. 
צוות הפרויקט עבר על כל קטע וקטע בדברי המפרשים 
על מנת לאפיין אותו על פי תוכנו ולקשרו לקטע הגפ"ת 
עליו נסובו דברי המפרשים. שעות רבות של עיון והתבוננות 
נדרשו על מנת לקבוע להיכן שייך כל קטע, ולאר מכן 
עברו על הדברים צוות מפקחים תלמידי חכמים שערכו 
את הביקורת האחרונה על מנת שהדברים יגיעו אל שולחן 

הלומדים כשהם ברורים ומתוקנים. 

לצד הצוות התורני עסק צוות תכנות נרחב במשך 
תקופה ארוכה על בניית הבסיס הטכני והעיצובי שמאפשר 
למשתמשי פרויקט מפרשי האוצר לעיין בגזירי המפרשים 
באופן אסתטי ונוח לעין, במהירות וללא כל קושי. התוצאה 
אכן ניכרת בממשק משתמש נעים להפליא, שכל מי שנחשף 
אליו מתקשה להבין כיצד הסתדר עד היום ללא 'מפרשי 

האוצר'. 

על עוצמת המהפכה שמביא פרויקט 'מפרשי האוצר' 
ניתן ללמוד מתגובותיהם הנלהבות של ראשוני המשתמשים 
שכבר הספיקו לרכוש ולהתחיל לעבוד עם הממשק החדש, 
ועל פי עדותם מדובר בשינוי מהפכני שפתח להם עולמות 
חדשים הן בהבנת הסוגיות והן בהכנה למסירת שיעורים, 

כתיבת חבורות וכדומה.

"אתם גומרים לנו את התירוצים ליום הדין" התבטא 
בהתלהבות הרב אליהו פישר, ר"מ בישיבה לצעירים, עורך 
תורני ומראשוני המשתמשים ב'אוצר החכמה', לאחר שנחשף 
לפרויקט החדש. "הכל כל כך נח ונגיש ונעים ומעניין, ממש 
כל כמה שורות בתוספות פותחים ללומד עולמות של 
חידושים שנכתבו במשך מאות שנים. פלא מאוד מאוד". 
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