
'אוצר
החכמה'

חורף תשע"ה

70,000
ספרים!

’אוצר  החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 70,000 ספרי קודש מצולמים 
דף אחר דף כצורתם המקורית. המאגר מכיל את כל ספרי היסוד ורוב 
לצד  זמננו  בני  חדשים  ספרים  אלפי  ללומדים,  השימושיים  הספרים 
ספרים עתיקים ונדירים, קונטרסים, קבצים תורניים, דפוסים ראשונים 
ועוד. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.

5,000
ספרים חדשים

ושיפורי תוכנה רבים
לנוחות המשתמש

רשימה מפורטת נשלחה בדואר ללקוחותינו

בינהם: תנ"ך ומפרשיו: ספרי פרשנות ומסורה, מהדורות חדשות ופרסומים ראשונים. ספרות חז"ל: 
תורת גאונים ראשונים:  מהדורות חדשות, מהן מוערות ומפורשות, מוגהות ע"פ כת"י, וספרי עזר. 
מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, ספרים היו"ל לראשונה מכת"י וספרים יקרי המציאות. 
תורת האחרונים: ספרי גדולי האחרונים במהדורות מושלמות ומהודרות, ספרים המופיעים לראשונה 
מכת"י, פירושי התלמוד, חיבורים סביב הרמב"ם וטוש"ע, קבצי שו"ת וספרי הלכה. תורת הישיבות: 
ספרים ע"ד הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות וספרי מר"מ. תפילה שירה ופיוט: אסופה נדירה ורחבה 
של ספרי פיוט, מראשוני הפייטנים, הוצאות נדירות ויחידות, פרסומים ראשונים מכת"י, כינוס מחקר 
ופרשנות. ספרי הלכה: מאת פוסקי וחכמי הזמן, ספרי משפט התורה, ספרי שו"ת וספרי ליקוט, פסקי 
דפוסים  קבלה:  מנהגים.  וספרי  שו"ע  חלקי  בארבעת  שימוש  וספרי  עיון  ספרי  הלכה,  ופסקי  דין 
קדמונים לספרי ראשית הקבלה, לצד חיבורים חדשים מכת"י ומהדורות מחודשות, מפתחות וספרי 
גדולי  ספרי  של  נרחבת  אסופה  חסידות:  כוונות.  וסידורי  הקבלה  ע"ד  המיוסדים  סידורים  עזר. 
החסידות במהדורות חדשות ודווקניות ומהם לראשונה מכת"י, ספרים מקוריים, ספרי ליקוטים וספרי 

הקדמונים  מן  דרוש מחשבה ומוסר:  משפיעים. 
מחודשות  מהדורות  זמנינו,  וחכמי  אחרונים  עד 
הנדפסים  ספרים  ומהם  נודעים  לספרים 
ופרסומים  וקבצים  מאספים  מכת"י.  לראשונה 
ימי  תולדות  החרדית.  העיתונות  של  תורניים 
ישראל וקורות חכמי ישראל, זכרונות וקהילות, 
אגרות מסעות ומסורות, ביבליוגרפיה וקטלוגים.

חוברות  כ-1500  גם  החדשים,  לספרים  בנוסף 
'מוסף שבת קודש' משנת תשמ"ה עד ימינו אנו: 
גדולי  ובו תולדו  ושנים  אוסף מרתק, רב היקף 
פרשיות  וסקירת  אישיים  ראיונות  ישראל, 
וכן  ומוסר  מחשבה  הגות,  מאמרי  הסטוריות, 

מידע על הספרות התורנית המתחדשת.

מוסף 'שבת קדש'

5,000 ספרים חדשים בכל מקצועות התורה!

'האנציקלופדיה  של  כרכים   33
הרב  'יד  מבית  התלמודית' 

הרצוג'.
האנציקלופדיה התלמודית מכילה 
שבתורה  ההלכה  ערכי  כל  מיצוי 
הראשונים  ממקורותיה  שבע"פ 
סידור  האחרונים,  דברי  ועד 
בהיקף  השיטות  כל  והרצאת 

ובדייקנות שאין שניים להם.
אוצר  של  הראשי  במסך  הוספנו 
לכל  ממוחשב  מפתח  החכמה, 
מקל  אשר  האנציקלופדיה,  ערכי 
ערכים  בקלות  למצוא  ומאפשר 

המופיעים באנציקלופדיה,
לערך  ישירים  קישורים  כולל 

המבוקש. 

'האנציקלופדיה
התלמודית'
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