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Dear Customers! 

These are Corona times, which cause glitches and delays around the world. Many of Otzar HaHochma’s 

customers, both in Israel and in Jewish communities overseas — as well as some of our valued employees — 

have been affected. We offer our deepest condolences to grieving families and share in the joy of those who 

are recovering. We all hope and pray for this pandemic to end, and for a return to blessed normalcy. 

Update 18.0, which brings you 5,000 handpicked, new titles is now ready for distribution and we are 

launching its sale. A complete list of the added titles appears on our website, and you are welcome to email 

us at: info@judaicasoftware.com  if you’d like us to send it to you. We have decided to grant all upgraders 

a 20% discount. The special upgrade offer that we usually run every summer, will not be offered this year. 

Therefore, this is your best opportunity to get this update at the cheapest available price. 

This upgrade does not offer any change to the actual program software but offers you additional volumes. 

Check out a partial list of the most notable titles in the following pages.  

We are also including a new package — all the “Zichron Aharon” books, which many of our customers have 

been begging for. The price for this package has been set by the publishing house at $163 and is only available 

for purchase for those who upgrade to version 18.0. Read more about that further on.  

  
 

Upgrade Process Details 

The hard drive must be sent to us for adding new books. (Please send it without any external cardboard box, papers, 

or wires, and after removing all personal materials copied onto it). We require approximately 48 hours for copying 

the information. 

The hard drive should be packaged well so as to prevent external damage. We do not assume responsibility for 

returning any external accessories packaged with the hard drive (such as boxes, towels, etc.). Please note – if you 

have the USB plug you must send it to us together with your hard disk in order to upgrade. 

Fill out all the required details in Version 18.0 update form appended to this letter, in clear and legible handwriting 

and enclose with the hard drive. Also, please arrange payment for the update before sending the hard drive. 

If paying by check or cash, place it in a closed envelope along with the update form and attach to the hard drive.  

Credit card payments may be made by phone or by filling out your CC information including card name, credit card 

number, “valid until” date, the CVC code, billing zip code and number of installments requested, on the update 

form. Payment may be made in up to five equal installments. We will not be able to process updates before 

payment has been approved. 

 

 



 

Upgrade for Owners of a 1-Terabyte Hard-Drive, or less 

This year, owners of a 1 TB hard-drive (or less) will be required to exchange their hardware for a 2 TB drive. These 

customers will need to purchase a new, larger hard-drive, capable of storing all the content that comes with version 

18.0, as well as additional, future, updates. For your benefit, we are offering a 2 TB hard-drive for $95. 

In order to facilitate the process, those who purchase a new drive, should send us their old one. We will format it and 

send it back to you together with your new drive. We can only provide a customer with the new drive, after the old one 

has been handed over. 

 * You can check the capacity of your disk by clicking My Computer then right-clicking Otzar HaHochma/Properties. 

 

Transfer of content from the external hard drive to the computer's internal hard drive, for those 

who have version 16.0 and upwards. In the previous version we added the option of transferring data 

from the Otzar HaChochma hard drive into the user’s own hard drive. This option enables Otzar HaChochma 

to be operated directly from the personal computer, without having to connect or transport the external 

hard drive. It should be noted that the option requires the user to have 1.2 terabyte of available internal hard 

drive space. Thus, we recommend purchasing a 2TB internal hard drive at the very least. (in order to 

accomodate all the material). We recommend, in general, that you use a qualified technician to copy the disk 

and install the software according to the detailed instructions provided. Otzar HaChochma's Support 

Department is not responsible for this area.  

For this usage format, we are adding a protection plug in the form of a mini-USB flash drive that does not 
protrude from the computer and does not need to be removed from it. Users of this option will need to 
obtain, once a year and every year, a user code (a year after use begins, the computer will ask for a code). 
For those wishing to purchase this option, the price is only $60. 

For new purchases and updates in Canada, please contact: 
Aharon Sela 
Tel: 1-438-878-7674 
Email: Aharoni111@gmail.com 

To update please send your hard drive to the following address: 
Leo Weiss 

6175 av Durocher 
Outremont, Quebec H2V 3Y7 
Canada 

Please note: All prices are in US dollars. 
When upgrading in Canada there is no added tax on the extra packages. 

For new purchases and updates in the U.S.A., please contact: 
Judaica Software David Rabinowitz  45 Lee Ave. 2nd Fl Brooklyn NY 11211 Tel: 646-760-3154     
E-mail: info@judaicasoftware.com 

1. Customers from Boro Park, Monsey and New Square may contact Mr. David Pruzansky, a 
private courier, at: 845-425-5555 to arrange a pick up or drop off for approx. $12 one way.  
Delivery to and from Monroe, Flatbush and Crown Heights is $15.00 each way. 
Please pay Mr. Pruzansky directly when using his services. 

2. Lakewood - Pick up & Drop off Location. 
Biederman, 27 Granite Drive (Across 65 Cross St.), 732-534-9571 
Drop off your hard drive a night before and we will try Iy”h to have it ready for pick up the 
following evening between 8 pm and 10 pm. 

mailto:info@judaicasoftware.com


Mr. Biederman comes to Williamsburg: Monday-Tuesday-Thursday. Please drop-off your hard 
drive a night before. 
Drop off and pick-up hours between 4 pm and 10 pm. 
Note: For next day pickup, hard drive will be ready for pickup between 8 pm and 10 pm. 
Please call before coming. 
Packages are $10 each way. Please pay Mr. Biederman directly when using his services. 
For quicker service and to avoid possible delays, please drop off your hard drive personally at 
our office.Updated hard drives may be picked up at our office. If you require return shipping via 
UPS, a $15 fee will be applied. 
For quicker service and to avoid possible delays, please drop off your hard drive personally at 
our office. 
Updated hard drives may be picked up at our office.  If you require return shipping via UPS, a 
$15 fee will be applied. 
Please note: Do not ship your hard drive via USPS, only with UPS or Fedex. 
Payment methods: Cash, check or credit card up to 5 installments. Please make checks payable 
to Judaica Software. 
If you have a tax exempt form, please be sure to submit it with your payment. 
 

About Meforshei HaOtzar — First come, first served! 

We sent you a detailed letter about Meforshei HaOtzar )המיזם החדש מבית אוצר החכמה(  about a month 

ago (if you’d like to receive it again, please write to us). Since then, a significant number of customers have 
already purchased the new program and we cannot begin to describe the incredible feedback that has come 
our way… the enthusiasm; the amazing first impressions of all the wonderful ways in which this initiative is 
enhancing their learning. 
But there’s nothing like seeing it for yourself. We’ve no doubt that the more users who try out the program, 
and the more learners who get to know Meforshei HaOtza, the more people will realize that there’s no way 
they’re going to go back to studying without it! It’s that phenomenal!!! 
We must emphasize that only 50% of the Masechtos are currently ready for use. The remaining ones are still 
at work in progress, which is why you get such a low price. All the masechtos to be completed later – by the 
coming winter, IY”H — are to be included at no further charge! 
The Meforshei HaOtzar program is purchased and installed online. We are therefore letting you know now, 
for those of you that will anyway be sending us your external-drive, if anyone is experiencing trouble 
purchasing Meforshei HaOtzar over the network, or feels safer knowing that we’ll do the job, this is your 
opportunity to purchase the program and have us install it for you, in-office, together with the upgrade. 
The Meforshei HaOtzar program will be sold at the discounted price of $440 until the end of Iyar (5/21). In 
the months of Sivan-Tammuz (till 7/21), the price will be $480 and after that $522. 
 

The Highly-Requested Package: “Sifrei Zichron Aharon” — 150 titles for $165. 
We are delighted to inform you that we have managed to add all the books published by Zichron Aharon 
Publications to our Otzar library. In recent years, Zichron Aharon has put out volumes of Halacha, Midreshei 
Halacha and Aggada, Rishonim and Acharonim, Shittos on the Shas, Sifrei Drush and Kabbalah, and the most 
widely acclaimed Sifrei Shut of the greatest Acharonim. These books were published with excellent layouts 
and clear typesetting, granting the reader the best possible study experience. Many books which were 
previously challenging to browse through; in which it was a daunting task to look up references, are now 
easily accessible, beautifully presented with engaging layouts, and with search options that have never been 
more user-friendly. 
The Zichron Aharon book list will appear later in this letter. 

 
 
 
 
 
 



Following are the update prices at 20% discount:   
Upgrade from versions 17.0 to version 18.0 and the addition of 5,000 new books – $180. 

Upgrade from versions 16.0 to version 18.0 and the addition of 15,000 new books – $300. 

Upgrade from version 15.0 to version 18.0 and the addition of 20,000 new books –   $320. 

Upgrade from version 14.0 to version 18.0 and the addition of 25,000 new books –    $360. 

Upgrade from version 13.0 to version 18.0 and the addition of 30,000 new books  - $385. 

Upgrade from version 12.0 and earlier to version 18.0 and addition of 35,000 and more new books – $415.   

* Purchase of 2TB hard drive – $95 

* To upgrade network stations – $20 

  * To insert the material into your internal hard disk - $60 

* Zichron Aharon – $165 

* Meforshei Haotzar - $440 until the end of Iyar (5/21). In the months of Sivan-Tammuz (till 7/21), the price will             

be $480 and after that $522.  

* Oz Vehadar (without the option of printing) – $490. 

* Machon Yerushalayim (includes Otzar Mefarshei Hatalmud) –    $290  

* Machon Yerushalayim's Otzar Mefarshei Hatalmud – $30 (Only available to those who have previously purchased the 

complete Machon Yerushalayim package without Mefarshei Hatalmud).  

* Ahavat shalom - $200 

* Chabad Sforim - $75  

* Mosad Harav Kook – sale!!! $290. 

* Machon Ofek – $175. 

* Machon Chochmat Shlomo – $105. 

* 51 volumes of the Talmudic Encyclopedia – $110.  

 
 

 20%להלן  מחירי השדרוג, בהנחה של  

 $180$ – ספרים חדשים  5,000 -וספת כ וה 18.0ל  17.0שדרוג תוכנה מגירסה 

 $300   –ספרים   15,000והוספת כ  18.0ל  16.0 שדרוג תוכנה מגירסה 

 $320   –ספרים  20,000 -והוספת כ 18.0ל  15.0שדרוג תוכנה מגירסה 

   $360 –ספרים  25,000 -והוספת כ 18.0ל  14.0שדרוג תוכנה מגירסה 

   $385 –ספרים  30,000 -והוספת כ 18.0ל  13.0שדרוג תוכנה מגירסה 

  $415 – ספרים ויותר  35,000מטה והוספת ו 12.0שדרוג תוכנה מגירסאות 

 $20 – שדרוג עמדות רשת 

 $95 – טרה  2קנית דיסק חדש 

 $60 – אוצר החכמה בדיסק פנימי 

 לגבי מחירי השדרוג לגירסאות תורה ומחשבה, גמרא והלכה ומהדורת ספריה, יש לפנות למשרד. 

. לגירסאות מוקדמות יותר אין   18.0סה )רכישת חב' זו אפשרית רק עם שדרוג גיר $165 – ספרי זכרון אהרן 

 אפשרות לשלב חבילה זו.( 

 $490 –חבילת עוז והדר  

+ אוצר מפרשי התלמוד חבילת מכון י  $290 –רושלים 

 $30אוצר מפרשי התלמוד  

 $200 – חבילת אהבת שלום 

 $175 – חבילת מכון אופק 



 $105 –חבילת מכון חכמת שלמה 

 $75 –חבילת חב"ד 

 $110 – יה התלמודית קלופדיחבילת האנצ 

 $290מבצע!!!    –ילת מוסד הרב קוק חב

)בכפוף      $522אלול  ואילך -בחודשים אב $480$  –תמוז -חודשים סיון $440 – בחודש אייר  – מפרשי האוצר 

 להיתר עיסקא (.  
 

The Zichron Aharon Book List: 
מהלך שבילי הדעת עם הגהות, הבחור, הרכבה, פרקי אליהו,   -ספרי רבי אליהו בחור  כרכים:  2 – תיבת גמא | תאומים, יוסף בן מאיר 

שו"ת מהר"י בירב |   זר זהב | צמח, יעקב בן חיים:  מסורת המסורת, טוב טעם, נימוקי המכלול והשרשים אליהו בן אשר הלוי אשכנזי:

אבקת   ן שלום | סגל, שלום מרדכי בן שמעון אליעזר ליפא הלוי: חינוך בית יהודא | יהודה ליב בן חנוך מפפרשה:בירב, יעקב בן משה: משכ 

כרכים: מטה משה   2 – חיים, אהרן בן אברהם - רוכל | קארו, יוסף בן אפרים: שארית יוסף | יוסף בן מרדכי גרשון כ"ץ: קרבן אהרן | | אבן

| באזילה, אביעד שר שלום בן מנחם שמשון: דברי ריבות | אדרבי, יצחק בן שמואל: ברכי יוסף |  | מת, משה בן אברהם: אמונת חכמים 

בית יוסף | קארו, יוסף בן אפרים: גור אריה יהודא | תאומים, אריה יהודה ליב   כרכים: 4 – אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה 

ג | סגל, שלום מרדכי בן שמעון    - ולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה: משכן שלום  אבן העזר א | אז  -כרכים: ברכי יוסף    2  –בן יוסף  

הלכה רווחת | חאגיז, ישראל יעקב בן שמואל: שבלי הלקט    -הלכות קטנות  אליעזר ליפא הלוי: משפטי שמואל | קלעי, שמואל בן משה:

שו"ת המבי"ט | טראני, משה בן יוסף   כרכים:  3 – שמואל בן יצחק יפה, -כרכים: יפה תואר | אשכנזי 2 – צדקיה בן אברהם הרופא   | 

  -מכילתא   כרכים:  2 – כרכים: שו"ת מהרש"ל | לוריא, שלמה בן יחיאל )מהרש"ל(: ספר הרוקח | אלעזר בן יהודה מגרמיזא  2 –)מבי"ט( 

י: שו"ת מהרשד"ם | די מדינה, שמואל בן משה  הקשורים ליעקב | עמדין, יעקב ישראל בן צב מכילתא דרשב"י: כרכים:  2  – עם כל מפרשיה 

יורה דעה | לאנדסופר, יונה בן אליהו: תק"ן ליקוטים | פאנו, מנחם עזריה בן   - כנפי יונה |  כרכים: אבן השהם | אליקים גץ בן מאיר: 4 –

כרכים: דרכי   2 – | שטייף, יונתן בן צבי >תורה<   -יצחק ברכיה: עבודת הגרשוני, חידושי הגרשוני | אשכנזי, גרשון בן יהודה: מהר"י שטייף  

לחם רב | די בוטון, אברהם בן משה: מגדל   כרכים:  2  –  נעם | מרדכי בן יהודה הלוי ממצרים: עיון המשפט | אידלשטיין, חנוך מתתיהו בן נח

נחלה לישראל | הורוויץ,   - דה כרכים: ארץ חמ  2 – עז | עמדין, יעקב ישראל בן צבי: לקחת מוסר | הורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוי 

מגילת רות איכה >לקחת מוסר< | הורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוי:   -ישראל זאב בן שמואל הלוי: מגילת אסתר >מאמר אסתר< 

תעשה לך    כרכים: קונטרס לא  2 – פאנצירי, אפרים: חדשים גם ישנים )שבת( | שטייף, יונתן בן צבי   - גלא עמיקתא | וויטאל, חיים בן יוסף 

שו"ת מהר"ם אל אשקר | אלאשקאר, משה בן יצחק: באר שבע >   תמונה: איתן האזרחי | רפאפורט, אברהם בן ישראל יחיאל הכהן:

מהדורה מתוקנת< ב )הוריות, תמיד, כריתות, סוטה, סנהדרין, חולין, שו"ת, באר מים חיים( | איילינבורג, יששכר בער בן ישראל ליזר  

מהרח"ש > מהדורה   -כרכים: תורת חיים  2 – | טרביס, דניאל יעקב בן פסח: פרי חדש | די סילווה, חזקיה בן דוד פרנס: תקנת השבים 

מועדים וזמנים ד' פרשיות, פורים שטייף, יונתן    -מהר"י שטייף   כרכים: דובר שלום | פישל, דוב שלום:  3  –מתוקנת< | שבתי, חיים בן שבתי  

ג |  - ב – חיים, אליהו בן ברוך )ראנ"ח(: כרתי ופלתי - כרכים: שו"ת הראנ"ח | אבן 2 – מן, יהודה לייב בן צבי: אוצר הלכות רבית | ויצ

  -שו"ת מהר"ש הלוי | הלוי, שלמה בן יצחק: תיווך ושידוך בהלכה | רוזין, אברהם  אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע: רב יוסף | קצבי, יוסף:

אליהו בן חיים:    - כרכים: מים עמוקים, תשובות ראנ"ח | מזרחי, אליהו בן אברהם    3  – וסף בן דוד  שו"ת מהר"י בן לב | בן לב, י לויפר, חנוך:

כרכים: מעיל צדקה | לאנדסופר, יונה בן אליהו: משאת בנימין > מהדורה מתוקנת< סולניק,   2  –אוצר ממעונות אריות | מכון זכרון אהרן 

ששון, אהרן בן יוסף: שערי בינה | מאטרסדורף, יואב בן ירמיהו: מהר"י שטייף   תורת אמת >מהדורה מתוקנת< בנימין אהרן בן אברהם:

מנחת יעקב, תורת האשם | איסרלש,   -כרכים: מתורגמן | אליהו בן אשר הלוי אשכנזי: תורת חטאת  3 –>תורה< | שטייף, יונתן בן צבי 

כרכים:   2 – רם צובה: חידושי הרז"ה | זאב וולף בן שמואל הלוי א | חיים בן אברהם הכהן מא - סידור רבינו חיים  משה בן ישראל )רמ"א(:

מצוות השם | שטייף, יונתן בן צבי: אלה המשפטים | רוזין, אברהם בן   כרכים: 2 – שו"ת מהריט"ץ | צהלון, יום טוב בן משה )מהריט"ץ(

ת מהר"י מינץ, מהר"ם פדוואה, סדר הגט למהר"י  שו"   -שאלות ותשובות גאוני פדוואה   קלונימוס קלמן: ראשית בכורים | חנוך בן אברהם:

פסקים שפסקו אשלי רברבי, משבית מלחמות, מקוה    -מינץ, שו"ת מהרשי"ק, נחלת יעקב קובץ ספרים: שאלות ותשובות גאוני פדוואה 

אל יעקב בן שמואל:  ישראל, פלגי מים, בשם ה' קובץ ספרים: קרבן מנחה, זכרון לבני ישראל, אורח מישור, פתיל תכלת | חאגיז, ישר

כרכים: תשובות רד"ך | דוד בן חיים הכהן מקורפו: ספרי רבינו בעל   3 –חידושי רבינו אברהם שאג | צוובנר, אברהם בן יהודה ליב שאג 

פירוש ספר יצירה, חכמת הנפש, שער הסוד היחוד והאמונה, סודי רזי סמוכים, פירוש איכה רבתי אלעזר בן יהודה   -הרוקח 

 ב, ספר השם אלעזר בן יהודה מגרמיזא: עבודת הגרשוני | אשכנזי, גרשון בן יהודה: -סודי רזיי א -ספרי רבינו בעל הרוקח   מגרמיזא:

 מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרן 

איכה רבה,    -אוצר מדרשי איכה   כרכים:  4  –מדרש תנחומא )הרגיל והישן(   כרכים:  2  – מדרש אגדת בראשית: מדרש תהלים >שוחר טוב< 

  2 – שיר השירים רבה, נוסח כת"י, מדרש זוטא, מדרש לקח טוב  -וסח כת"י, מדרש זוטא, מדרש לקח טוב: אוצר מדרשי שיר השירים נ

רות רבה, מדרש זוטא,    -אסתר רבה, אבא גוריון, פנים אחרים, מגילת אסתר, לקח טוב: אוצר מדרשי רות    - אוצר מדרשי אסתר   כרכים:

פסיקתא דרב כהנא: מדרש שמואל >אגדת   קהלת רבה, מדרש זוטא, לקח טוב: - ופר: אוצר מדרשי קהלת משיב נפש, חתם ס - לקח טוב 

כרכים:   2 – והזהיר  כרכים: מדרש אותיות דרבי עקיבא השלם: מדרש בראשית זוטא: מדרש בראשית רבתי: 2 –שמואל<: אוסף מדרשים 

פרקי שירה עם ביאורים   וביאור איוב עזרא )נחמיה( ודברי הימים: מדרש זוטא: מדרש חדש: מדרש  כרכים: 3 –  מדרש אגדה: לקח טוב

צוואת רבי אליעזר הגדול: סדר עולם    - רבי שמואל קמחי, רבי בנימין הכהן, רבי דוד אופנהיים: מדרש פתרון תורה: ארחות חיים    - מכת"י  

 רבה, סדר עולם זוטא, מגילת תענית:



 

Preface to New Books in Version 18.0 
Following is a sampling of the books that have been added to the Otzar, sorted by area of scholarship and era. As stated 

before, the books presented here are but a small sample of the entire list. We have listed the most prominent and 

renowned of them. We did not include in this list current books that are of earlier editions that have now been added 

to the library. 

Moreover: The great majority of the titles listed here will be added to the general database, and only a few of them 

belong to the institution’s packages. These are marked with a star*. 

מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות: ששה סדרי משנה   תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי עזר ספרי מסורה וספרי חז״ל 
ים השלם של מכון  מהדו' עטרת שלמה, מהדו' חדשה ומפוארת של משניות עם כל המפרשים בתוספת מדורים חדשים; דקדוקי סופר

התלמוד הישראלי, ג"כ נוספים עמ"ס קידושין; אוצר מפרשי התורה שמות א, כרך נוסף בסדרה הכוללת*; מסורת התנ"ך ג"כ לר"ח  
העליר; מס' ברכות ע"פ כת"י ודפו"ר; ב' מסכתות שלימות מדפוסי ספרד קודם הגירוש, מסכת תענית, מסכת חגיגה; מסכת מדות שחזור  

ועוד עשרות רבות של מדרשי אגדה והלכה  שרטוטים; פירוש הרא"ם עה"ת עם הערות ועיונים מהדו' ר"י שטסמן; נוסח קדום עם 
 במהדורות מפוארות ומאירות עין בחבילת זכרון אהרן. 

"ס  מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר: אוצר הגאונים עמ   תורת גאונים ראשונים, 
ע"ז מהדורת ר"א זיני; פי' ר"ח לסנהדרין מוגה ומוער מהדו' ר"ג גרוסברג; ספר הישר לר"ת חלק החידושים )מהדורת ר"ד דבליצקי(;  
חידושין על התורה לר"ת ובית מדרשו* )מהדו' אופק(; ב"כ חדשים ונוספים מסדרת תוספות השלם של ר"י גליס ומכון הרי פישל; ספר  

עם ביאור נר למאור מהדו' ר"א אורנשטיין כרך נוסף מסדר מועד; סמ"ג הל' פסח עם מפרשיו מהדו"ח מהדו'   המאור עם החונים עליו
משנת ר"א; כתבי הריטב"א מהדו' רמ"י בלוי; חידושי הר"ן הוצאת פרדס, מוגהים מכת"י, כולל חידושי הר"ן על רי"ף ב"ב לראשונה  

דיואן שמואל הנגיד ג"כ; שירי    הדורות מוערות ומושלמות בידי ד' ירדן: שירת הקודש והחול של גדולי משוררי ספרד במ מכת"י  
רבי שלמה אבן גבירול ד"כ; שירי רבי יהודה הלוי ד"כ ועוד קבצי שירה ופיוט חשובים ממהדירים שונים; מעלות המדות מהדו"ח; מגן  

יא לראשונה מכת"י מהדו' ר"א תורג'מן; ציוני  אבות לרשב"ץ ח"ד מהדו' מושלמת מכת"י מהדורת ר"א זיני;  פרדס הספר לר"א אבועלפ
עה"ת מהדו"ח )מהדו' ר"א חלפון(; קבצי ראשונים מוערים ומוגהים: אוצר קובץ מפרשים ד"כ מהדו' ר"ר פיינשטיין, וב"כ מהדו' רי"ל  

 )ספרי ראשונים נוספים מופיעים במדור זכרון אהרן( מש, ועוד קבצי ראשונים חשובים.  

ם ע"ס רמב"ם שו"ע, ספרי מנהג הלכה מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י, ביניהם:   תורת האחרונים, ספרי 
פרישה ודרישה מהדו"ק מכת"י; בית יהודה למהריב"ן  ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס, טוש"ע, ספרי מצוות וכללים: 

ב"כ )ועוד ידם נטויה בעז"ה(; תקפו כהן לש"ך עם מעשה תקפו;  מהדו"ח ב"ק ב"מ גיטין ג"כ; ים של שלמה מהדו"ח מכון משנת ר"א ב"ק 
יד דוד לר"ד זינצהיים ב"כ חדשים*; טורי אבן ר"ה מהדו"ח ומוערת; גביעי גביע הכסף מהדו"ח; דברי אמת לר"י בכר דוד מהדו' אהבת  

ליו ב"כ מהדו"ח מכון משנת ר"א; ראש  שלום*; משנה כסף לר"י כולי לראשונה מכת"י אהב"ש*; קהלת יעקב לרי"א אלגאזי עם החונים ע
אשמורות לר"מ ניגרין מהדו"ח מכון משנת ר"א; מנחת חינוך עם בשולי המנחה ח"ה*; שמן רקח לר"א לעוו עמ"ס ביצה עם הוספות  

מ על  מכת"י; אהלי שם לר"ש גאנצפריד מהדו"ח; לחם ושמלה לר"ש גאנצפריד מהדו"ח; אוזן אהרן לר"א עזריאל מהדו"ח; חידושי הרי" 
אהע"ז מהדו"ח; חידושי מהרא"ש אסאד על כתובות מכת"י; גבעת שאול לר"ש ערנפלד מכת"י; חידושי מהרי"ל דיסקין למכות מכי"ק;  
מילי דחסידותא לרא"ד מבוטשאטש עם הגהות מהרש"ם מהדו"ח; מקווה ישראל ר"י וולדרוסקי עמ"ס מקוואות מהדו"ח; הפלאות נדרים  

פא עמ"ס ביצה מהדו"ח*; יד יהודה הל' תערובת מהדו"ח חלק נוסף; עין הבדולח תנינא מכת"י; שם יוסף  מהדו"ח; שמן הטוב לר"י הרו 
מועטי מהדו"ח; ספרי ר"א מני בהלכה* ספר המקנה לר"א זוסמן סופר מהדו"ח ג"כ; כלי חמדה מלאכות שבת ח"ג; מתורתו של ר"פ  

שו"ת בית דינו של שמואל,    שאלות ותשובות: "ל מינצברג ש"ס והלכה ב"כ  עפשטיין ב"כ* נתן פריו לר"נ גשטטנר ש"ס ו"כ.  בן מלך לרי
ר"ש לנייאדו ובני דורו; לראשונה מכת"י מהדו' מכון ב"צ; רבי יוסף ששפורטש וספר תשובותיו מכת"י; שו"ת רבי יהושע העשיל אשכנזי  

ון קרן רא"ם; שו"ת דברי חיים מהדורה מוערת  מלובלין מכת"י; שואל ומשיב כרך נוסף למהדורה החדשה*; שו"ת מהריל"ד מהדו"ח מכ
ע"י ר"ס הלברשטאם או"ח ב"כ ומקואות; בנין שלמה לר"ש הכהן מווילנא מהדו"ח ב"כ; שו"ת ויוסף אברהם לר"א דיין מהדו"ח; שו"ת  

 מילי דעזרא לר"א טראב מהדו"ח. 

ת ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים  ספרי פרשנות דרוש וחידושי אגדות, ועיוני הלכה על סדר המקראות מהדורות חדשו 
צפנת פענח למהרי"ט דרוש מהדורה חדשה ומפוארת ה"כ; מנורת הזהב למהרש"ל עם מזבח  לצד פרסומים חדשים מכת"י, ביניהם: 

הזהב מהדו"ח; עולת שבת ותורת משה לר"מ אלמושנינו בעל מאמץ כח ב"כ* )אהב"ש(; עיר מקלט לר"ד לידא מהדו"ח; תפתה ערוך  
עם עדן ערוך מהדו"ח; אזני יהושע לר"י בנבבנשתי ח"ד מהדו"ח מילי דאבות לר"י מוואלזין דפו"ח; מנוחה וקדושה לרי"א תלמיד   לרמ"ז

הר"ח מוואלזין מהדורה מושלמת; דרשות ילקוט סופר לרי"ל סופר מפאקש מכת"י; מציאות קטן לראי"ה קוק מכת"י ועוד ג' פנקסים  
 תורה מועדים ועוד.  מכת"י; להורות נתן ר"נ גשטטנר 

מכללם: אבן השהם לרבי  יוסף  קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, 
צייח מדורו של הב"י לראשונה מכת"י; מלאך המשיב לר"י טייטאצק; משנת חסידים לר"ע ריקי עם הוספות מכת"י; ספר יצירה ע"פ  

ע"פ הגר"א מהדו"ח; ספרי האר"י ביד הרח"ו במהדו' מושלמת ע"י מכון אהבת שלום: אוצרות חיים ומבוא  הגר"א מהדו"ח; ספד"צ 
שערים ב"כ*;  ביאור חמש מגילות לרמ"ד ואלי; סדר תפילות סידור הרמ"ז מכת"י; ספר הכוונות מאורות נתן להר"נ שפירא מכת"י;  

ח*; פתח עיניים החדש ע"ס הרש"ש לר"ש דבליצקי ד"כ נוספים; קבלת  שרשי המצות לרמח"ל לראשונה מכת"י; כתבי ר"א מני על ע" 
 הראי"ה מאת ר"י אביב"י ח"א. ועוד דפו"ר וקדמונים של ספרי קבלה יסודיים.  

ישמח משה  חסידות: מהדורות חדשות ומפוארות לצד אוסף נבחר מדפוסים ראשונים של ספרי חסידות וספרי ליקוט. 
ים וליקוטים ג"כ מהדו' ראא"ז מייזליש;  זריזותא דאברהם מכון סוד ישרים; מאור ושמש השלם ח"ו  מהדו"ח ב"כ מהדו' ר"ש טייטלבו



מהדו' אור הספר )השלמת הסדרה(; מעדני מלך )ר"א הורביץ( מהדו"ח; תורת חסד לר"א מלוצק מהדו"ח; גנזי צדיקים; בגדי ישע לר"צ  
"כ; ישמח ישראל קשענוב מהדו"ח; ליקוט תורת רצ"א מדינוב: סידור,  מצפת מהדו"ח מכת"י; תהילים עם מקדש שלמה לרש"ח פרלוב ב

פרקי אבות, חידושי הלכה ג"כ מאת ר"נ אורטנר; דברי יואל לר"י טייטלבוים מסאטמר תורה ומועדים תשעה כרכים נוספים; ארחות  
יקי קרלין ב"כ; קבצים היו"ל ע"י חצרות  אהרן לר"א רוזנפלד מפינסק קרלין מועדים וחינוך ג"כ; סידור צלותא דאהרן נוסח וליקוט צד

הקודש הכוללים חומר עשיר וחשוב, מכללם: נחלי אמונה כולל מאמרים ואג"ק מקוברין ומסלאנים. אוסף דפוסים ראשונים )מאוסף  
משה לר"מ  סטפנסקי(: ישמח משה; אהבת שלום; זכרון זאת לחוזה מלובלין; אור הגנוז לצדיקים; ליקוטי הלכות לר"נ ברסלב; תפילה ל

 אייכנשטיין.   

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן נוחם עדן ואשר בחיים לאוי"ט, הלכה ומנהג, שאלות ותשובות ספרי שימוש וספרי  
מעדני ארץ לרשז"א על שביעית מהדו"ח; ויען יוסף לר"י גרינוולד מפאפא ח"ג; שו"ת ר"י משאש מהדו"ח ד"כ;  משנת יוסף    עזר, ביניהם: 
חי"ד; משנ"ב עם משנה אחרונה אוסף כל דברי הפוסקים האחרונים ע"ס המשנ"ב ב"כ נוספים; הלכה ערוכה לרא"צ הכהן   לר"י ליברמן

ב"כ; עטרת משה ב"כ על חו"מ לרמ"נ למברגר; שיעורי שלמי תודה לרב"צ פלמן ג"כ; אסיא וספר אסיא הלכה ורפואה ו"כ; שונה הלכות  
ן ח"א לר"ל רבינוביץ ח"א; כאיל תערוג בכמה נושאים מרא"ל שטיינמן; נהרות איתן לר"א  לר"ח קנייבסקי מהדו"ח ג"כ; מעדני השולח

רובין ח"ה ועוד; הלכות יום ביום תפילה ח"ב ומשמרת הבית דיני או"ה, לרמ"מ קארפ ב"כ; הלכה ברורה לר"ד יוסף חלק נוסף; מעדני  
 ות ז"כ. סופר לרע"מ סופר מערלוי ח"ג; שערי צדק קובץ מאמרים בעניני ממונ

כתבי הגר"ח  תורת הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ, ואלו מאשר נ"ע כגון:  
והגרי"ז מרשימות רא"מ גינזובורג; אגרות ורשימות קה"י ח"ו; אמת ליעקב לר"י קמינצקי מהדו"ח ג"כ; משאת לוי לרי"י רודרמן; שיעורי  

א ח"ב; זכרון שאול לר"ש ברזם ב"כ; חידושי ר' אפרים מרדכי גינזבורג עם מכתבי תורה; תורת נחום לר"נ לסמן;   רי"מ פיינשטיין יומ 
שערי חיים עמ"ס ב"ב מר"ח שמואלביץ; דרכי שמואל לר"ש אויערבך עמ"ס שבת; שיעורי רבי רפאל שמואלביץ ג"כ; שיעורי רבי אליהו  

שיעורי רמ"ד סולוויציק עמ"ס מנחות ב"כ    וכן רבים מאשר עמנו שליט"א מהם: אבות    ברוך פינקל ז"כ; עולת יצחק לר"י לנדא ארבע
מהדו' שפיגל; שיעורי ר"י סולוויציק ג"כ; ספרי רא"ד אויערבך פתחי אברהם עה"ת ש"ס ומועדים; אמונת עז על סדר זרעים מר"ע  

קבצים; שיעורי ברכת כהן לרב"ש דויטש; שיעורי ר"צ   אויערבך; אדרת אליהו לר"א טופיק ד"כ; כתבי הראי"ש בן הגרח"ש גריינמן נ"ה
דרבקין י"ב קבצים; שיעורי ר"א גרבוז נשים נזיקין טהרות י"ח קבצים; מקרא העדה ופקודי העדה לר"א גרינצייג עה"ת וש"ס ג"כ; דבר  

דשות וכרכים נוספים ו"כ;  יעקב לר"י שטיינהוז כל הכרכים במהדו"ח וכרכים חדשים ז"כ; מורשת משה לר"מ שטיינהויז מהדורות ח
שיעורי רח"י שרייבר ו"כ; שיעורי ר"ב שרייבר ג"כ. שלמי יוסף ג"כ חדשים מתורת רבני כולל פוניבז'; תורת יומא עם תורת בית בריסק  

הדעה והדבור לר"ז סורוצקין ב"כ מהדו"ח; נועם שי"ח עה"ת ב"כ לר"ש   דעת חכמה ומוסר, אגדה דרוש ומחשבה: יומא א. ועוד. 
טלר; שפתי חיים לר"ח פרידלנדר דברים ומאמרים; כתבי רבי יעקב אדלשטיין: חיי יעקב אוצר בלום בעניני אגדה; בעקבי הכתובים  קו

איוב ורות ב"כ; בעקבי המועדים; זכותא דיעקב ועוד. דרכי שמואל שיחות ליל שבת לר"ש אויערבך ג"כ ; בן מלך לרי"ל מינצברג עה"ת  
שפירא מהדורה חדשה ו"כ; כתבי ר"א גינזבורג ב"כ;  דולה ומשקה ב"כ מר"י הורביץ מאופקים ב"כ; הר   ועוד ד"כ; אפיקי מים מר"מ 

מתורתו של רי"ש   יראה לר"א פינקל ממיר אלול וימים נוראים; תלמודו בידו לר"י קראם ח"כ; אורי וישעי לרא"ש יונגרייז; פינת יקרת 
 זילברמן ובניו ועוד רבים. 

אגרות   קרים וביוגרפיות, אגרות מסורות וזכרונות, ספרי ביבליוגרפיה, קהילות ישראל ושואה: תולדות חכמי ישראל, מח 
הראי"ה קוק שני כרכים נוספים; ספרי ירושלים הראשונים מאת שושנה הלוי הוצאת מכון ב"צ; עמודים בתולדות הספר העברי הגהות  

י יוסף ראש הסדר ושרידי תורתו; רבי משולם מבדריש וחכמי פרובאנס  ומגיהים מאת רי"ש שפיגל; עלים לביבילגרפיה ותולדות ישראל; רב
הראשונים; רצ"א מדינוב לר" אורטנר ג"כ; הראשון לציון ר"י מאיר; תולדות חייו ומשנתו של ר"ש פרייפלד; בלב קשוב תולדות ר"א  

ליכות חיים על רבינו הקדוש מריבנניץ; בית  ברגמן מירושלים; תולדות יעקב על אדמור"י הוסיאטין; מבית אבא על הוסיאטין העיירה; ה
ישראל באמריקה, מ' דיוויס; גאון התורה על ר"א חזן; הזיידע, על רא"ש פפרמן; בלבת אש על ר"ש אויערבך ב"כ; תפארת שמואל  

י שולזינגר ח"ב;  הנהגותיו; טובה ראיתו על ר"מ סנדברג; קרני אורה על ר"ז קרויזר; בשבילי אורייתא על רש"ב ליברמן; רבי משה מרדכ
כאיל תערוג עובדות שנשמעו מפי רא"ל שטיינמן; מגילת תולדותיהם של בני לנדא הכהנים; גלעד מאסף לתולדות יהדות פולין ג"כ; ספרים  
של יעקב אלעזר; קלם עץ כרות; אלבומים מפוארים על שכונות ירושלים מאת ר"ב קלוגר ג"כ; בכורים מסע במצרים נ' סלושץ; פרקים  

 ות הישוב היהודי בירושלים; ספרי יעקב אלעזר על הישוב הישן בירושלים ג"כ.  בתולד

ספר הפעולות מכת"י הרח"ו הכולל רפואות וסגולות; אוצר המונחים הפילוספיים ד"כ; צבא   ספרים רבים הקובעים מקום לעצמם: 
החודש לרמב"ם; ספרי רבי יצחק גינזבורג כמאה    השמים לר"ד וידאל ו"כ נוספים, ביאור רהוט מלווה בתמונות ותרשימים על הל' קידוש

  מאספים, וקבצים תורניים, השלמות לאלו המצויים באוצר, לצד סדרות חדשות, מכללם: שלושים ויותר בתורת חב"ד ובכלל. 
יה י"ד כרכים;  חוברות נוספות; ישורון ו"כ נוספים; מוריה ו"כ נוספים; המעיין ו"כ נוספים; באו"י ח"כ נוספים; ניב המדרש 33הפרדס 

קובץ פעלים לתורה י"ד נוספים; אור המערב הספריה הספרדית ד"כ נוספים; אור תורה ט"ז קבצים נוספים. קבצים מיהדות ארה"ב: קול  
קטלוגים של בתי מכירות פומביות, רישום ותיאור  יעקב תלמידי ישיבת רבינו יעקב יוסף ה"כ; המתיבתא ו"כ; המסילה ו"כ; 

קטלוג גנזים ד"כ; קטלוג קדם י"ח קבצים נוספים; קטלוג רפאלי ו"כ. עיתונות תורנית: המודיע שהופיע בפולטובה   ביבליוגרפי רב ערך: 
 גליונות ועוד.  63גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן   40שלוש שנים;  המבשר התורני 

 

  The Talmudic Encyclopedia is coming out with a revised version for all its old volumes, and is adding 

three new volumes.   

In addition, there are many popular, useful and excellent titles, which we can’t list here.  
    

Thank you, Otzar HaHochma customers. 
We wish you all a healthy summer and only good news, 

 

The Otzar HaHochma Team, Yerushalayim 



 

Upgrade to Version 18.0 Form 
Pack the drive well to prevent any damage and send it without any attachments or wires. Please fill out this form and attach to the 
drive. 

Name  ____________________________________________________ ______  

Address: ______________________________________________________________________ ________  

Telephone:   ____ __________________ ____________ Cell Phone:  ___________________ ________________ ________  

Email address: (Please write clearly)    _________________________________________ _______________  

The edition I have (circle): Full Otzar | Bnei Torah |Gemara and Halacha |Torah and Jewish Thought |Library edition 
 Version 17.0  | Version 16.0 |  Version 51 .0 | Version 14.0 | Version 13.0 | Version 12.0 | Version 11.0| Earlier version _____ 

Additional packages: Chabad | Machon Yerushalayim | Ahavat Shalom |Mossad Horav Kook | 
Otzar Mefarshai Hatalmud   |   Machon Ofek   |   Chochmat Shlomo  |  Talmudic Encyclopedia  |  Oz veHadar. 

I would like to upgrade to version 18.0 

 Software from version 17.0 to 18.0 PLUS 5000 new books ($180) 

 Software from version 16.0 PLUS 15,000 new books ($300) 

 Software from version 15.0 PLUS 20,000 new books ($320) 

 Software from versions 14.0 PLUS 25,000 new books ($ 603 ) 

 Software from version13.0 PLUS 30,000 new books ($385) 

 Software from version12.0 or earlier PLUS 35,000 and more new books ($ 541 ) 

 I want to purchase the Meforshei Haotzar Softwer $440 until the end of Iyar (5/21). In the months of Sivan-Tammuz (till 7/21), 

the price will be $480 and after that $522. 
 I want to purchase the   ($165) זכרון אהרן 

 I want to purchase the Oz veHadar package ($490) 

 I want to purchase the Machon Chochmat Shlomo Package ($105) 

 I want to purchase the Machon Ofek Package ($175) 

 I want to purchase the Mosad HaRav Kook Package sale!!! ($290) 

 I want to purchase the Machon Yerushalayim with Otzar Mifarshei HaTalmud ($290) 

 I want to add Otzar Mifarshei HaTalmud to the Machon Yerushalayim Package that I currently own ($30) 

 I want to purchase the Ahavat Shalom ($200)  

 I want to purchase the Chabad ($ 57 )   

 I want to purchase the Talmudic Encyclopedia Package ($110) 

 I have a 1 terra disk and need to purchase a new disk ($ 59 )  

 I have              workstations that I want to upgrade ($20 per workstation) 

 I would like to put the material into my computer's internal hard disk ($60) 

 Another product:                                                                               

 Total Cost: $                                            

Payment method: cash / check(s) / credit card 

Cardholder name________________________________________ 

Card No: ___________________________________________________________     

Billing Address:_____________________________________________________  City_____________ zip code ____________  

Expiration date ________________________    CVC Code__________ Number of payments ________ 

Enclosed shipping fee of _________________  

I sent the drive by ____________________________________________________________________ 

I would like to receive it back by _________________________________________________________ 

We appreciate your order and hope you enjoy using the Otzar HaHochma Torah Library Program. 


