
      בעהי"ת

אל מע"כ הנהלת אוצר החכמה, שלום וברכה. 

הממוקמת  החכמה'  'אוצר  לתוכנת  התוודעתי  חודשים  לפני מספר  דשמיא  בסיעתא 

בישיבת מיר (יש שם 15 עמדות מחשב עם 'אוצר החכמה', וכולן תפוסות כל הזמן בלי 

ידי  על  הזה.  הנפלא  באוצר  ולהשתמש  לתפוס עמדה  אני מצליח  מידי פעם  גוזמא), 

תוכנת החיפוש אני מוצא עניינים בספרים שונים נדירים ושאינם נדירים, וכמעט אין 

שאר  זאת  מלבד  עליו.  שמדבר  מי  מצאתי  ולא  שחיפשתי  בעולם  נושא  או  שאלה 

האופציות המרובות שבתוכנה מאפשרות נגישות מדהימה לספרים ולתוכנם. 

מגיע  כשהדבר  הרי  ספרים,  אלפי  לעשרות  זקוק  אינו  שלכאורה  מי  שגם  לציין  יש 

תוצאת  תיפול  היכן  יודע  איש  אין  החכמה',  'אוצר  של  החופשי'  'החיפוש  לאופציית 

לי,  וכבר אירע פעמים רבות שמצאתי תשובות לשאלות שהתעוררו  החיפוש שערך. 

בספרים 'נידחים ועלומים' שמעולם לא הייתי מפלל שאצטרך להם ביום מן הימים. יש 

לי עוד הרבה מה להוסיף, אך אני משער שאתם מודעים לתועלת העצומה של 'אוצר 

החכמה', ולבטח אני לא הראשון שמעורר אתכם על כך. כולם יודעים את זה, וכולם 
מדברים על זה. 

אך דא עקא, שהמחיר של אלפי שקלים שאתם דורשים עבור התוכנה אינו סביר 

אפשרי  בלתי  שממש  כך  שלם,  יום  בכולל  הלומד  צעיר  אברך  הנני  לדעתי. 

עבורי לרכוש את 'אוצר החכמה'. וכפי שידוע לי יש הרבה אברכים כמוני 

אשר נפשם חשקה ב'אוצר החכמה' אך מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם 
זאת.

ואשר על כן, נפשי בשאלתי, האם תוכלו לעשות משהו בנדון על מנת 

כמוני?  אמצעים  דלי  לאנשים  גם  נגיש  יהיה  החכמה'  ש'אוצר 

חשוב לי מאד שתהיה לי תוכנת 'אוצר החכמה' בביתי, כך אוכל 

רבה  תועלת  גם  בכך  תהיה  ובודאי  עת,  בכל  בה  להשתמש 

ודפי  שיעורים  הכנת  לצורך  כמורה,  ההעובדת  לאשתי 

מקורות עבור התלמידות.

ובצפיה דרוכה לתשובתכם!בכבוד רב,

פלוני אלמוני.

סיון  
ז‘ - כ“ח 

שבוע הספר

הממוקמת  החכמה'  'אוצר  לתוכנת  התוודעתי  חודשים  לפני מספר  דשמיא  בסיעתא 

 עמדות מחשב עם 'אוצר החכמה', וכולן תפוסות כל הזמן בלי 

ידי  על  הזה.  הנפלא  באוצר  ולהשתמש  לתפוס עמדה  אני מצליח  מידי פעם  גוזמא), 

תוכנת החיפוש אני מוצא עניינים בספרים שונים נדירים ושאינם נדירים, וכמעט אין 

שאר  זאת  מלבד  עליו.  שמדבר  מי  מצאתי  ולא  שחיפשתי  בעולם  נושא  או  שאלה 

האופציות המרובות שבתוכנה מאפשרות נגישות מדהימה לספרים ולתוכנם. 

מגיע  כשהדבר  הרי  ספרים,  אלפי  לעשרות  זקוק  אינו  שלכאורה  מי  שגם  לציין  יש 

תוצאת  תיפול  היכן  יודע  איש  אין  החכמה',  'אוצר  של  החופשי'  'החיפוש  לאופציית 

לי,  וכבר אירע פעמים רבות שמצאתי תשובות לשאלות שהתעוררו  החיפוש שערך. 

בספרים 'נידחים ועלומים' שמעולם לא הייתי מפלל שאצטרך להם ביום מן הימים. יש 

לי עוד הרבה מה להוסיף, אך אני משער שאתם מודעים לתועלת העצומה של 'אוצר 

החכמה', ולבטח אני לא הראשון שמעורר אתכם על כך. כולם יודעים את זה, וכולם 

אך דא עקא, שהמחיר של אלפי שקלים שאתם דורשים עבור התוכנה אינו סביר 

אפשרי  בלתי  שממש  כך  שלם,  יום  בכולל  הלומד  צעיר  אברך  הנני  לדעתי. 

עבורי לרכוש את 'אוצר החכמה'. וכפי שידוע לי יש הרבה אברכים כמוני 

אשר נפשם חשקה ב'אוצר החכמה' אך מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם 

ואשר על כן, נפשי בשאלתי, האם תוכלו לעשות משהו בנדון על מנת 

כמוני?  אמצעים  דלי  לאנשים  גם  נגיש  יהיה  החכמה'  ש'אוצר 

חשוב לי מאד שתהיה לי תוכנת 'אוצר החכמה' בביתי, כך אוכל 

רבה  תועלת  גם  בכך  תהיה  ובודאי  עת,  בכל  בה  להשתמש 

ודפי  שיעורים  הכנת  לצורך  כמורה,  ההעובדת  לאשתי 

ובצפיה דרוכה לתשובתכם!בכבוד רב,

פלוני אלמוני.

בס"ד

אל האברך היקר והנכבד מאד כמהר"ר פלוני אלמוני הי"ו,

קיבלנו את מכתבך בברכה.

א) בענין מחיר אוצר החכמה. עליך להבין שתמחור ועלות התוכנה אינם יכולים להמדד 

יכולתו הכלכלית של הלקוח, למרות שגם זה בודאי נלקח בחשבון. הדבר  ורק לפי  אך 

המגיעות  אחרות  הוצאות  מאד  והרבה  צוות  אחזקת  פיתוח,  עלויות  פי  על  גם  נמדד 

לסכומים עצומים בכל קנה מידה. כל בר דעת מבין שלא ניתן למכור מוצר במחירי הפסד. 

ובכל זאת, עדיין תאמר שהמחיר גבוה מאד. ובכן, הבה נעשה חשבון פשוט. נניח שמחיר 

ספר אחד בממוצע הוא 22 ש"ח ובאוצר החכמה יש 47 אלף ספרים (במהדורת בני תורה), 

א"כ שווי הספרים שבאוצר החכמה הינו מליון ש"ח ויותר. ואפילו מי שאינו נצרך 

לכל הספרים אלא רק לאחד חלקי מאה מהם, עדיין גם שווי של 470 ספרים בלבד עולה 

כך  מזה.  פחות  הרבה  היא  החכמה'  'אוצר  עלות  והרי  ש"ח.  אלפים  מעשרת  למעלה 

שלמעשה בודאי 'אוצר החכמה' הוא האופציה הזולה ביותר למי שנפשו חשקה בספרים. 

ב) אמנם בקשר ליכולת הכספית שלך ושל מכיריך, זו אכן טענה נכונה ביותר, וידוע שעל 

פי רוב אלו שנפשם חשקה בתורה, אין הפרוטה מצויה כל כך בכיסם. ואילו אוצר החכמה 

עיקר מטרתו ויצירתו הוא למען אלו אשר נפשם חשקה בתורה. 

הנה לכבוד שבוע הספר תשע"ב אנו יוצאים במבצע חסר תקדים, המאפשר רכישת 'אוצר 

החכמה' לכל נפש.

המבצע משלב הנחה משמעותית מאד של 30% ממחיר התוכנה, ואפשרות תשלומים נוחה 

ביותר של עד 36 תשלומים. התשלום הראשון הינו 990 ש"ח (תשלום זה כולל את עלות 

החומרה והוצאות נלוות נוספות שאנו נאלצים לשלם באופן מידי). וע"י תשלום זה אתה 

מקבל את התוכנה לביתך ולרשותך. שאר התשלומים החודשיים הם בסך 99 ש"ח לחודש 

(ושלא  בלבד  חודשים   35 למשך  וזאת  יומי),  עיתון  של  חודשי  מנוי  עלות  (כמו  בלבד 

כתשלומי עיתון יומי הנמשכים לאורך כל החיים). 

מעמסה  מהווה  שאינו  סביר  סכום  הינו  בחודש  ש"ח   99 של  שסכום  דפליג  מאן  לית 

כלכלית כבדה גם לאלו אשר אינם בעלי אמצעים. 

אנו מקווים שהדברים מובנים ומתקבלים על הלב. ומאחלים לך הצטרפות מהירה לאלפי 

משפחות 'אוצר החכמה' שכבר מפיקים תועלת עצומה מידי יום ומידי שעה. הם, נשיהם, 

בניהם, בנותיהם, ושכניהם.

בברכת הצלחה בכל. 

אוצר החכמה.

’אוצר החכמה‘ ספריה ממוחשבת ובה 47,350 ספרי קודש מצולמים דף אחר דף כצורתם המקורית. המאגר מכיל את כל ספרי היסוד ורוב הספרים השימושיים 
ללומדים, אלפי ספרים חדשים בני דורנו לצד ספרים עתיקים ונדירים, קונטרסים, קבצים תורניים, דפוסים ראשונים ועוד. תכנת החיפוש החופשי (הקלדת 
מילה וקבלת כל המקומות שהיא מוזכרת בכל הספרים) של ’אוצר החכמה‘ היא הטובה מסוגה בעולם! לבחירתכם ניתן להוסיף ל‘אוצר‘ חבילות נפרדות של 

ספרי ’מוסד הרב קוק‘ (900 ספרים), ספרי ’מכון ירושלים‘ (405 ספרים), ספרי ’אהבת שלום‘ (420 ספרים) וספרי חב“ד (4,200 ספרים).
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