תכנת ’אוצר החכמה‘ מאוכסנת בדיסק קשיח חיצוני שגודלו כגודל טלפון
נייד .הדיסק מכיל קבצים דחוסים ,המונים כ 15,000,000-עמודים מצולמים
של  59,000ספרי קודש.
תכנת ’אוצר החכמה‘ עולה כמחיר שטריימל ,אך שווים הכולל של כל
הספרים הנמצאים ב'אוצר' הוא כמחיר דירת  5חדרים בירושלים!
לבד מאוסף הספרים הדיגיטלים שהוא הגדול בעולם ,אפשרות ה'חיפוש
החופשי' )הקלדת מילה וקבלת כל המקומות שהיא מוזכרת בכל הספרים( היא
היתרון המובהק של ’אוצר החכמה‘ וגם החידוש הגדול בה .אין כל דרך להגיע
לכל הספרים ללא תכנת החיפוש של 'אוצר החכמה' שהיא הטובה מסוגה.
 99%מהיהודים בעולם ,יכולים למצוא איזכור של שמות קרובי משפחתם,
תולדות קהילתם ושורשיהם ע"י הקלדת מילת מפתח ב'אוצר החכמה'.
לתוכנת ’אוצר החכמה‘ ניתן להוסיף חבילות נפרדות ,של ספרי ’מכון
ירושלים ,הוצאת 'אהבת שלום' וספרי 'מוסד הרב קוק' ,אשר משווקים את
ספריהם בתוך תכנת 'אוצר החכמה'.
היזמים ,וכן אנשי התיכנות ,הפיתוח והתמיכה שייכים למגזר החרדי והינם
בני תורה ,אנשי ספר ,המבינים את הצרכים של הלומדים .כל מבנה התכנה
ואפשרויותיה מושתתים לפי צרכים אלה.
ב'אוצר החכמה' משתמשים גם אנשים שאינם בקיאים כלל בהפעלת מחשב.
התכנה קלה וידידותית וע"י הקשה על מקש אחד ושני חיצים אפשר להגיע
ולדפדף במהירות בכל ספר.
האם ברצונך לדעת מה חושבים פוסקי הדור על ענין מסוים? חפש ב'אוצר
החכמה' ,שם מצויים כתביהם ומאוזכרים פסקיהם באלפי מקומות .לדוגמא
מרנן :הגרי"ש אלישיב מוזכר למעלה מ 25,000-פעמים ,הגרש"ז אויערבך
למעלה מ 40,000-פעמים וכן שאר פוסקי זמננו כמו הגר“מ פיינשטיין ,הגר“ש
וואזנר ,הגר“ע יוסף ,הג“ר בן ציון אבא שאול ,הגר“מ שטרנבוך ועוד ועוד.
תכנת 'אוצר החכמה' מונחת על שולחנם של גדולי הדור ,ראשי הישיבות ,דיינים
פוסקים ואברכי כולל ,המשתמשים ב'אוצר' תדיר .להבדיל ,התכנה אף זוכה
לתפוצה בין לאומית ונמצאת במכוני מחקר לספרות קודש בארץ ובעולם,
בספרית הבית הלבן ובאוניברסיטאות הגדולות בעולם.
ברצונכם לעיין בספרים העוסקים בפסח? ב'אוצר החכמה' תמצאו 1450
ספרי פרושים על מסכת פסחים 722 ,ספרי הגות ומחשבה העוסקים בענייני
פסח 375 ,ספרים הדנים בהלכות פסח וכן  795ספרי הגדה של פסח עם
פירושים שונים.
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אנו מאמינים שתכנת 'אוצר החכמה' תהיה בעוד שנים מועטות מוצר שאי
אפשר בלעדיו )כמו להבדיל מקרר ,מכונת כביסה ומזגן ,שלפני שנים לא
ארוכות לא שיערו את מידת הנחיצות שלהם( .בשביל מה לחכות?

הכונו למבצע 'שבוע הספר' – סיוון תשס"ג,
בו תמכר התכנה באחוזי הנחה ניכרים!
בתכנת 'אוצר החכמה' מושקע ממון רב ומאמץ רב ומקיף .הנהלת ה'אוצר'
רואה בחומרה רבה את העובדה המצערת שיש כאלו הרואים היתר לעצמם
לפרוץ ולהשתמש בתכנה גנובה) .והוא כמידת דור המבול ואנשי סדום,
שגזלו על ידי ”היתר“ של פחות משווה פרוטה שאין לו דין ממון(.

