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לפני מספר שבועות כתבתי אליכם מכתב בקשה להתחשבות בציבור בני התורה ולאפשר להם מחיר 'הגיוני' וזול 
יותר לתוכנת 'אוצר החכמה'. 

99 ש"ח  מאחר שהעמדתם בפנינו לרגל שבוע הספר אפשרות סבירה ביותר ובתשלומים נוחים למדי בסכום של 

בחודש, מיד קפצתי על 'המציאה' ורכשתי את תוכנת אוצר החכמה.

כיום, לאחר שבועיים של שימוש אינטנסיבי באוצר, רציתי להודות לכם בשמי ובשם כל בני משפחתי. ואני משער 

שהרבה מלקוחותיכם החדשים יצטרפו גם הם לרגשי תודתי.

ידיד שהוא לקוח ותיק שלכם, הוא אמר לי: החיים שלי מתחלקים לשנים, החיים של לפני אוצר  אתמול פגשתי 

החכמה והחיים של אחר אוצר החכמה. ולמרות שעדיין אני לקוח חדש, חשתי הזדהות גמורה לדבריו.  

תארו לעצמכם, ביום אחד הכנסתי אל ביתי 50 אלף ספרים. מדובר באוצר ספרים בסדר גודל אדיר שכמעט לא מצוי 

כמותו במחוזותינו.  והמעלה העיקרית היא בתוכנת החיפוש שהופכת כל ספר מהספריה העצומה הזו לנגיש. 

כל נושא שמעניין אותי, כל קושיא שמטרידה אותי, כל שאלה שמתעוררת אצלי - חיפוש קל באוצר החכמה מציג 

בפני את אוצרות החכמה היהודית לדורותיה, ובשניות מעטות כל המקורות לענין שחיפשתי נפרשים לפני בסדר 
מופתי.

אני רוצה להדגיש כי אם בתחילה חשבתי שמחיר אוצר החכמה מוגזם, כעת לאחר שזכיתי להכיר את התוכנה מקרוב 

ולהבין את גודל ההשקעה המושקעת בה, הרי אני חש קצת בושה על מחשבותי אלה שהעליתי על הכתב במכתבי 

הקודם אליכם.  אין ספק שהמחיר סביר לחלוטין, ובפרט מחיר המבצע ותנאי הרכישה שאתם נותנים כעת בשבוע 
הספר. 

לסיכום, אני רוצה להמליץ לכל אלו שעדיין לא זכו להכניס את האוצר אל תוך ביתם, חושו הזדרזו, חבל לכם להפסיד 
הזדמנות נפלאה שכזו.

פלוני אלמוניתודה רבה מקרב לב
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אחרונים!ימים

’אוצר החכמה‘ ספריה ממוחשבת ובה 45,150 ספרי קודש (במהדורת ’בני תורה‘) 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) וספרי ’אהבת שלום‘ (420 ספרים).
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