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DEAR CUSTOMERS!

We are delighted to notify you of the Version 19.0 update sale price 30% off Offer – which begins, Iy”H, 
Chodesh Elul, 8/8/21.

As you know, this update brings you the launch of Otzar Hachochma’s NEW user interface (the program’s 
technological and design framework). We have invested a great deal of financial resources into bringing the 
interface up-to-date, and it has already been a resounding success among users who made purchase as soon as 
it was published. 5,000 new titles have also been added to this update — a selection of the best Torah works to 
have been written over the past generations (see details below).

We are currently preparing to process the next wave of customers interested in updating their software to version 
19.0 – this time, at a 30% discount. This special offer will run throughout Elul (we apologize for the timing. It is 
not a date we would have chosen from the start, but one we ended up with, due to some delay with the launch).

Please see attached to this letter a document outlining your system requirements for version 19.0. It is vital 
that anyone wishing to install this update first check that his computer meets these requirements. We highly 
recommend enabling your system to meet the maximum specifications for using this program. Even though 
meeting the minimum requirements might allow you to operate the program, you might still find that the 
browsing and/or search functions are slower than usual. 

It’s important to realize that over the 17 years of Otzar Hachochma’s existence, operating systems technology has 
evolved and developed by hundreds of percentiles. Anyone using a really old system might find that the quality 
of his user experience is quickly eroded. To make the most out of this new program, our blanket recommendation 
is to upgrade your computer to meet the maximum requirements.

Please carefully read through the attached letter in its entirety, so that you know everything there is to know 
about the new interface, and what it means for you when you wish to perform the update.

1. The new platform is elegant, incredibly user-friendly and easy to navigate, giving 
you easy access to every function.

2. The random search function is clear and organized. Since the search tool runs 
much faster than it did on the old platform, you can now search for more complex 
phrases, using an asterisk (*) or question mark (?) to complete words. Another new 
feature allows you to search according to the order of the words.

3. The Otzar Explorer — like the File Explorer, which locates files and folders on your personal drive – enables you 
to save lists of titles in a file. This is designed to help you organize book lists according to the user’s preference, or 
by topics and sub-topics. As well, you can also save search results in your own personal files. Apart from enabling 
you to return to your favorite reference lists on any given topic, you can also select and limit the lists through 
which you perform the random search.

4. Until now, there have been obvious differences between the options available to you on the preview pane, and 
the ones that appear when you open a book. From now on, all the options will be accessible across the platform.

HERE’S A BRIEF PEEK 
AT WHAT THE NEW 
PLATFORM AND THE 
VERSION 19.0 UPDATE 
HAVE TO OFFER:

בס"ד יום ראשון
כג' אב תשפ"א,

8/1/21
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5. Another refreshing innovation has been introduced to the “Mareh Mekomos” function. Many users won’t even 
know what we’re talking about, since in the previous platform this feature was not arranged in a way that made it 
useful. In any event, what it does is it links you automatically to a wide range of fundamental works, and to many of 
the Rishonim and Acharonim. As you browse through a book, whenever you are referred to an external work (refer 
to…), the program identifies this as a link, taking you to the title page of the book, or to the actual Mareh Makom with 
one click. On the new platform this feature is far more user-friendly and more efficient than it was before.

6. The home page now has a link to Meforshei HaOtzar – the new initiative recently launched by Otzar HaChochma. 
Now you will be able to access the Meforshei HaOtzar without exiting the program. This link will also work for 
customers who have not yet purchased the program, giving access to a trial version of this phenomenal program. 
With one click on our home page you will be able to enter any Maseches of your choice (first page only) and see 
how the Gemara, Rashi and Tosfos link to all the relevant meforshim for that page.

7. We have added 5,000 new titles – including some extremely important ones, as you will see in the abridged 
list below. We also have expanded the additional packages to include additional titles. You can download the 
complete list on the Otzar HaChochma website or send a request by email to: otzar@otzar.biz .

8. From version 19.0 and onwards: customers who are connected to the internet will receive automatic program 
updates as, and when, bugs are fixed.

It is now more then a year since this program’s launch, and it is hard to describe the 
avalanche of positive feedback that we have received from our customers. Those who 
have already purchased the software have provided us with glowing first impressions 
of the phenomenal benefits that they are reaping from using the program.

Seeing is believing! We are convinced that as increasing numbers of people use Meforshei HaOtzar, and the 
more Torah learners are exposed to the many ways in which it can enhance their learning, it will be hard to find 
a learner who isn’t interested in getting it!!!

It is worth mentioning that 100% of the Shas has already been covered. For now, however, you can still enjoy the 
low launch price of only $525 (subject to Heter Iska). The price will go up to $582 at 9/2/21. You can purchase the 
program through our office, or buy it online for self-installation.

Make the most of this opportunity – get the program now! Available only to owners of Otzar HaChochma version 
14.0 and upwards.

1. Anyone upgrading to Version 19.0 will no longer be able to use the previous 
platform. We are sure that this will not be a problem, as the new platform is far 
more user-friendly and convenient than the old one. We will also be attaching clear, 
detailed operating instructions, and are planning to put out, Iy’H, tutorial videos to 
demonstrate how to use the software.

2. For this version update we will be reformatting the drives (i.e., irrevocably erasing its contents) and installing the 
program anew. Please ensure that there is no private material left on your drive apart from the Otzar HaChochma 
content. If you have any other material on your drive, please copy it on to your computer before you send us the 
drive. Any personal material left on the drive will be deleted — you will not be able to retrieve it later!

3. The following clause applies to a small percentage of Otzar HaChochma users – and those who are included 
here, will recognize that this is meant for them.

Anyone who has written comments, indexes, and grading features, and has saved them to the Otzar HaChochma 
hard drive (instead of to their local computer), should please backup the Otzar_user_data folder and the Otzar 
folder that are on the Otzar HaChochma hard drive to the “My Documents” folder on his personal computer, so 
that the data will be accessible after the new version update.

4. Users who have added PDF files of books to their Otzar HaChochma are asked to please backup these files to 
their computer.

ABOUT MEFORSHEI 
HAOTZAR — FIRST COME, 
FIRST SERVED!

VERY IMPORTANT 
NOTIFICATIONS TO 
THOSE UPGRADING TO 
VERSION 19:
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These files should be automatically transferred with the new version installation, but we ask you, too, to back 
them up as an extra precaution.

5. With this upgrade, we are not offering the option of purchasing the upgrade on its own, without adding the 
new titles.

SYSTEM REQUIREMENTS

Operating system:

supports Windows 8.1 and 10.

Does not support Windows XP, 7 and 8.

Processor:

Minimum requirements – AMD or INTEL Processor 2 GHz and higher.

Processor 3 GHz and higher. INTEL AMD or We recommend

Memory:

Minimum requirements – 4 GB memory.

We recommend 8 GB memory.

Disk space:

10 giga free on the computer's internal disk.

 

For your attention - if your computer only meets the minimum requirements you 
should know that the Otzar HaChochma will work slowly, especially if you have 

other programs open at the same time.
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שדרוג תוכנה מגירסה 18.0 ל-19.0
והוספת כ-5,000 ספרים

$307
$215

שדרוג תוכנה מגירסה 17.0 ל-19.0
והוספת כ 10,000 ספרים

$432
$303

שדרוג תוכנה מגירסה 16.0 ל-19.0
והוספת כ- 20,000 ספרים

$465
$326

 שדרוג תוכנה מגירסה 15.0 ל-19.0
והוספת כ- 25,000 ספרים ויותר

$500
$350

שדרוג תוכנה מגירסאות 7.0-14.0 ל-19.0
והוספת 30,000 - 65,000 ספרים

$560
$395

שדרוג תוכנה מגירסאות 6.0 ומטה
והוספת 70,000 ספרים ויותר

$622
$436

 מפרשי האוצר

עד 9/2/21

$525
 לאחר מכן

$582 
 )בכפוף להיתר
 )עיסקא

$25שדרוג עמדות רשת
לכל עמודה

$95קנית דיסק חדש 2 טרה

$66אוצר החכמה בדיסק פנימי

חבילת מוסד הרב קוק
$407
$345
1,140 ספרים
(מתוכם 839 במהדורת בני תורה)

חבילת ספרי 'עוז והדר'
$530
710 ספרים
(מתוכם 135 כרכי 'מתיבתא')

ספרי זכרון אהרן
)ניתן לרכישה רק מגירסה 18.0 ומעלה)

$175
150 ספרים

חבילת מכון ירושלים +
אוצר מפרשי התלמוד

$310
515 ספרים

 הוספת 'אוצר מפרשי התלמוד'
ל'מכון ירושלים

$32

$245חבילת אהבת שלום
613 ספרים

$185חבילת מכון אופק
68 ספרים

$110חבילת מכון חכמת שלמה
139 ספרים

$100חבילת חב"ד
7,520 ספרים

חבילת האנציקלופדיה התלמודית
$120
 52 ספרים
(מתוכם 9 מיקרופדיה)

להלן מחירי השדרוג:

'
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$307
$215

Upgrade from versions 18.0 to version 19.0 
addition of 5,000 new titles

$432
$303

Upgrade from versions 17.0 to version 19.0 
addition of 10,000 new titles

$465
$326

Upgrade from version 16.0 to version 19.0 
addition of 20,000 new titles

$500
$350

Upgrade from version 15.0 to version 19.0 
addition of 25,000 new titles

$560
$395

Upgrade from version 7.0-14.0 to version 19.0 
addition of 30,000-65,000 new titles

$622
$436

Upgrade from version 6.0, or earlier, to version 19
addition of over 70,000 new titles

until 9/2/21 

$525
After it will be

$582
(in adherence 
to a Heter 
Iska)

Meforshei HaOtzar

 $25 To upgrade network stations

$95Purchase of new 2TB hard drive

$66To install Otzar HaChochma on your 
internal hard drive

$407
$345
1,140 Books

Mosad Harav Kook package

$530
710 Books

Oz Vehadar Books package

$175
150 Books

Zichron Aharon titles
(for purchase from version 18.0 and up)

$310
515 Books

Machon Yerushalayim PLUS Otzar 
Meforshei Hatalmud

$32
add Otzar Meforshei HaTalmud to 
the Machon Yerushalayim package I 
currently own

$245
613 Books

Ahavat Shalom

$185
68 Books

Machon Ofek

$110
139 Books

Machon Chochmat Shlomo

$100
7,520 Books

Chabad package

$120
52 Books

Talmudic Encyclopedia package

For pricing details to upgrade the Torah & Machshava, Gemara & Halacha and Library versions, please contact 
the office.

Regarding the price for customers who have upgraded the program in the past without installing additional 
titles, please contact the office.

UPGRADE PRICE LIST:
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For upgrading to version 19.0, the hard drive must be sent to us. (Please remove the 
external cardboard box, and send it without any papers, or wires, after removing 
all personal materials that may have been saved to the drive). If you purchased the 
drive yourself, please send us the cable that goes with it. Please fill in the attached 

form and don’t forget to include your email address*!

If you’re paying with a check or cash, please place the payment in a closed envelope, together with your update 
form, and attach it to the drive. Credit card payments can be made over the phone, or by putting the credit card 
details (card number and expiry date) on the form, together with the desired number of installments. We will 
update your drive after settling the payment.

* If your email address has been changed, please send your new email address to the Israeli office even if you 
are not upgrading. otzar@otzar.biz.

Owners of a 1 TB hard-drive (or less) will be required to exchange their hardware for 
a larger drive that has the capacity for all the material included in the version 19.0 
upgrade, as well as for future updates. We recommend getting a 2 TB drive for $95. 

To keep things organized, we ask that anyone who purchases a new drive should send 
us the old drive along with the new one. We will re-format it and send it back together 

with the new drive. We can only provide a customer with the new drive after the old one has been handed over. 

* You can check your drive’s capacity, by clicking: My computer / Otzar HaChochma Folder / Properties / Disk size.

Transfer of content from the external hard drive to the computer's internal 
hard drive, for those who have version 16.0 and upwards. 

As you may remember, we have added the option of transferring data from 
the Otzar HaChochma hard drive into the user’s own computer memory. This 
option enables Otzar HaChochma to be operated directly from the personal 
computer, without having to connect or transport the external hard drive. This 
option is available to owners of version 16.0 and up, who have an internal disk 

memory of 1.5 TB. To enable this option, we provide a protective plug in the form of a tiny disk-on-key that doesn’t 
protrude from the computer, and which does not need to be removed at all.

We recommend using a qualified technician to install the internal drive according to the guidance and detailed 
instructions that we shall provide. Otzar HaChochma's Support Department is not responsible for the installation. 
Price: Only $66

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.

UPGRADE PROCESS 
DETAILS:

UPGRADE FOR 
OWNERS OF A 
1-TERABYTE HARD-
DRIVE, OR LESS

TRANSFER OF CONTENT 
FROM THE EXTERNAL HARD 
DRIVE TO THE COMPUTER’S 
INTERNAL HARD DRIVE, FOR 
THOSE WHO HAVE VERSION 
16.0 AND UPWARDS. 

FOR NEW PURCHASES AND UPDATES IN CANADA, PLEASE CONTACT:
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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 - Please call the office

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 $17 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.

THANK YOU,
OTZAR HACHOCHMA CUSTOMERS.
WE WISH YOU ALL SHANA TOVA AND ONLY GOOD NEWS,
THE OTZAR HACHOCHMA TEAM, YERUSHALAYIM

TEL: 972-2-5866078 | FAX: 972-2-5712713 | P.O.B. 23609, JERUSALEM
WWW.OTZAR.ORG | EMAIL: OTZAR@OTZAR.BIZ

FOR NEW PURCHASES AND UPDATES IN THE U.S.A., PLEASE CONTACT:
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INTRODUCTION TO BOOK LIST
Even while creating a revolutionary new interface, we never stop working on enriching the library: developing, 
expanding and diversifying its contents. The larger the database grows – quantitively and qualitatively, the 
greater the challenge grows, as the search for thousands of additional titles each year becomes ever more 
complex. Nevertheless, we make every effort to meet the challenge, and hope Hashem will bless our endeavors. 

As with every year, many of the books presented in this update are the result of requests that have come in 
from users of the Otzar, who have brought missing titles to our attention. As always, we make every effort to 
accommodate these requests and obtain the missing books. We look forward to receiving ideas and suggestions 
for books that are still missing in the Otzar, so that we can add them to the program to the best of our ability.

Here is a selected list of titles that have been added to the Otzar, sorted into topics and areas of interest. What 
appears here is just a small taste of what you can find in the complete list, as for the most part we’ve only listed 
the ones that are easily recognized.

(You will also find in the complete list extremely important books that were authored by Chachmei Torah who are 
not yet well-known. Some of these deal with an entire Maseches in depth, without leaving a corner unexplored, 
covering entire topics, clarifying everything related to it, down to its tiniest detail and exploring the breadth and 
depth of the issue at hand. We have no doubt that once these books are discovered – probably due to our search 
function — you will get great pleasure from learning them, often more than from books that have gained greater 
recognition).

Moreover: The greater portion of books which appear here have been added to the general database. Only a few 
belong to the institutional bundles —these are marked with an asterisk*. 

Apart from the above, there are many other books from various categories, Torah files, and supplementary sections 
to books that already exist in the database, as well as completely new files.

There is also a large collection of over 100 titles printed in Tunisia between 5700-5600 (mid19th - mid 20th 
century). There are also books that have become available in convenient study formats, in response to our users 
requests, as well as: a new edition of the Chok L’Ýisroel, illustrated Mishnayos and Gemaras by R’ Y. Gerstein, and 
many other diverse titles that cannot be listed here.

תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי חז״ל מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות: תורת כהנים מהדורת אופק ד“כ מחודשים וחדשים*; 
תוספתא סדר זרעים מוגהת ומפורשת ע“י ביהמ“ד להלכה בהתיישבות; תוספתא עם הגהות הגר“א לכמה מסכתות; תלמוד ירושלמי 
מפורש שע“י ביהמ“ד הנ“ל, ג“כ נוספים; הגדות התלמוד מהדורת ירושלמי ג“כ; מדרש איכה רבה, מפורש ומנוקד במסורת תימן; מדרש 
ע“פ תפארת ציון כרך נוסף להשלמת הסדרה; מדרש תנחומא עם ביאור חדש בראשית; ילקוט מדרשים ב“כ חדשים ומחודשים; ספרי 
פרשנות: תפסיר ישעיהו לרס“ג מהדורת רצהבי; פירוש רלב“ג מהדו’ מעליות דברים, השלמת הסדרה (ועוד כרך מבוא!); פירוש ראב“ע 
עם דעת עזרא שמות א*; צרור המור עה“ת מהדורה חדשה מאת ר“ב ויכלדר ב“כ; פירוש אברנבאל עה“ת ה“כ מהדורה חדשה ושלימה 

מאת מכון יסודי; תורת חיים כל פירושי הראשונים על תהלים ג“כ*; אור החיים עה“ת עם ביאור ישמח משה לרא“מ קורנגוט ה“כ ועוד.

תורת גאונים ראשונים וקדמונים, מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת“י בין היתר: סידור 
רע“ג מהדורת ר“י סץ חלק נוסף; תשו’ רב נטרונאי גאון מהדו’ ברודי מהדו“ח*; הלכות פסוקות השלם ח“ד*; תשובות רש“י ב“כ 
מהדורת מכון אבוקה; איסור והיתר לרש“י מהדו“ח*; ספר הישר חלק השו“ת מהדורת ר“ד דבליצקי; משנה ע“פ הרמב“ם מהדו’ 
מעליות עמ“ס גיטין; פיה“מ לרמב“ם עמ“ס סוטה מהדו’ בלזם; משנה תורה ’רמב“ם מדויק’ מאת ר“י שילת ה“כ נוספים והשלמת 
הסדרה; משנה תורה ע“פ יד פשוטה ב“כ נוספים; אור הגנוז על קידושין, ב“כ ספרי ראשונים עמ“ס מכת“י*; אור זרוע מכון אור 
עציון, חלק נוסף; ספר העיטור מכון כנסת מוגה מכת“י, ח“א; רי“ף ונציה שי“ב עם בעל המאור דפו“ר; השגות הראב“ד למשנה תורה 
מהדורת ר“ב נאור ח“א; חידושי הרא“ה ביצה מהדורת אהב“ש*; תוספות הרא“ש סוטה מהדורת ר“א שכטר; ילקוט הראשונים 
מוערים עמ“ס מקואות; חידושי הר“ן מוה“ק ב“מ*; מגנזי אירופה ח“א מתורת הראשונים, בעריכת ר“ש עמנואל; שיטמ“ק מנחות 
מהדו“ח*; שער כבוד ה’ לר“א אלנקווה עם ביאור פתח השער; ספרי מוסר לראשונים מהדורת מכון אורות חיים, בין היתר: ספרי 

רבינו יונה, מעלות המדות וארחות צדיקים ועוד; ספרי ר“י האזובי ילקוט האזובי ואגודת אזוב ועוד.
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תורת האחרונים, ספרי אחרונים, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ“י ביניהם: אור שמח מהדורה חדשה ד“כ; ספרי 
שיטות וחידושים על משניות וש”ס ספרי מצוות וכללים: ים של שלמה למס’ גיטין מהדו“ח מכון משנת ר“א; גליון הש“ס לרעק“א 
מכת“י ג“כ; גידולי טהרה עמ“ס מקואות לר“מ קרגוי מהדו“ח; ספרי מכון כנסת: תורת גיטין עמ“ס גיטין לר“י מליסא מהדו“ח; תפארת 
יעקב עמ“ס גיטין מהדו“ח; טיב גיטין מהדו“ח; עבודת ישראל לר“י קמחי מהדו“ח מוערת עם ספר נוסף הכולל מבחר ספרים בעניני 
עבודת יוה“כ מהדורת מכון משנת ר“א ב“כ; מנחת חינוך מהדו“ח עם גליונות דרך אמונה לר“ח קנייבסקי ג“כ; ילקוט מפרשים החדש 
ה“כ; רשב“ץ על כתובות; ים התלמוד לבעל אפיקי יהודה מכת“י; עטרת פז ע“ל הרא“ש מהדו“ח ד“כ; ריח דודאים עמ“ס מגילה לבעל 
בני יששכר מהדו“ח; שותי עזר מכ“י ב“כ לרא“ז אויערבך תלמיד התומים; שכל טוב מהדו“ח; חידושי מהרש“ג עמ“ס שבועות מכת“י; 
הוד צבי ח“ב; בית יוסף דירנפלד מהדו“ח ג“כ; מנחת סולת זעהמן מהדו“ח ג“כ*; חידושי בית אב לרא“א יודלביץ מכת“י; טוב ראיה 

מראי“ה קוק; הערות הרי“ש אלישיב שבת ח“ב; אור לציון לרב“צ אבא שאול עמ“ס קידושין ג“כ; ארים נסי לר“מ מאזוז ב“כ. 

ספרים ע”ס שו”ע וספרי הלכה ומנהג: נוהג כצאן יוסף מהדו’ מכון שלמה אומן; שו“ע ד’ יוהנסבורג עם הגהות רעק“א דפו“ר; שמלת 
אליהו וחכמת אליהו על ביאור הגר“א ב“כ; מנחת אהרן לר“א פרדו מהדו“ח; משנה ברורה עם פסקי חזו“א וגליונות שונה הלכות 
מאת ר“ח קנייבסקי ו“כ; פתחא זוטא תיקוני עירובין מהדו“ח; משפט ערוך על חו“מ לרז“נ גולדברג חלק נוסף; חקרי הלכות ר“י 

פיקערסקי מהדו“ח ג“כ ועוד. 

ספרות שאלות ותשובות: שאילת יעב“ץ מהדו“ח עם הוספות מכת“י ג“כ; שו“ת מעיל צדקה מהדו“ח; פנים מאירות מהדו“ח ב“כ 
נוספים; שו“ת הרמ“א מהדו“ח*; שו“ת פרי האדמה ח“ג מהדו“ח; שו“ת פני יצחק אבועלפיא מהדו“ח כרך נוסף; שו“ת מהרי“א יהודה 
יעלה חלק אהע“ז חו“מ מהדו’ מכון שלמה אומן; אבני צדק לרי“י טייטלבוים מהדו“ח ג“כ; שו“ת לחם שלמה לרש“ז ארנרייך ב“כ 
חדשים; אבני צדק ר“ע בסיס מהדו“ח; שו“ת צפנת פענח החדשות ח“ד; שו“ת פתחא זוטא מהדו“ח; שו“ת ברכת יעקב מהדו“ח; 
בית אב לרא“א יודלביץ ב“כ כולל תשובות חדשות; מכתב מאליהו; שואל ומשיב מהדו“ח כרך נוסף*; מכתב מאליהו חילופי שו“ת 

רי“ח מבבל ור“א מני*; תורת חסד מהדו“ח ח“א*; שו“ת הרב“ז לרב“ז שאפראן מהדו“ח ועוד.

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן, ספרי שו“ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם: הגדה של פסח אור לציון לרב“צ 
אבא שאול; אגרות וכתבים דרך אמונה מאת ר“ח קנייבסקי ב“כ; מספרי הר“ש דבליצקי במהדו“ח: שובע שמחות; פורים משולש (חל 
השנה!) וכן הגדה של פסח מחשבת בצלאל; תורת היולדת לר“י זילברשטיין ור“מ רוטשילד מהדו“ח; פסקי תשובה ח“ה מהדורה 
מחודשת; שמעתא דמשה פסקי ר“מ פינשטיין ג“כ; דעת נוטה ר“ח קנייבסקי הל’ מזוזה; ספרי רב“צ מוצפי ששה ספרים חדשים; 
אוצר הלכות ט“ו כרכים חדשים ומחודשים; שערי זבולון לר“ז שוב כרך חדש; שדה מרדכי לר“מ גרוס שביעית ח“א; ישא יוסף לרי“י 
אפרתי חלק חדש; מנהגי הראש“ל (ר“ע יוסף) ח“א; הלכה ברורה לר“ד יוסף כרך נוסף; שרשי מנהגי אשכנז לרב“ש המבורגר ה“כ; 
ספרי ר“מ ויא, בדיקת המזון כהלכה ב“כ בצבע ועוד; סת“ם מורה דרך לקניה שימוש ובדיקה מאת ר“מ מנדלוביץ בצבע. משפטי 

התורה: סדר הדין בבית הדין הרבני לר“א שוחטמן; משפטיך ליעקב לרצ“י בן יעקב חי“א; משפטי התורה ר“י שפיץ כרך נוסף. 

פרסומים חדשים  לצד  הדרוש המפורסמים  לספרי  ומפוארות  מהדורות חדשות  ומחשבה  אגדות  חידושי  דרוש  ספרי פרשנות 
מכת“י, ביניהם: גבורות ה’ למהר“ל ח“ד מהדו’ הרטמן; ספר הגור לר“נ טריוויש ב“כ; תפארת ישראל ומגלת ספר לרשב“ץ השני 
מהדו“ח; תורת הגר“א מתורת הגר“א וסקירה על כל חיבוריו לר“ד קמינצקי; חומש תולדות אהרן שמות; כלי יקר מהדורת מכון 
אורות חיים; אזור אליהו ומדרש האתמרי לבעל שבט מוסר מהדו“ח ב“כ; משחת קודש לבעל מלאכת הקודש בראשית מכת“י; 
ראשון לציון על אסתר לבעל אוה“ח מהדו’ קורנגוט; פרדס החיד“א ג“כ נוספים; הגדת החיד“א ועוד מספרי חיד“א; וישכם אברהם 
לר“א פאלג’י מהדו“ח; גבעות עולם לר“י קובו עה“ת מהדו“ח; חידושי רבי רפאל בן עטר מכת“י; אבן ישראל מר“י סלאנטר מהדו“ח; 
אמונה והשגחה לר“ש מאלצן מהדו“ח; תהלות לרבותינו שבמרוקו ע“ס תהלים; שרביט הזהב ע“ס שמואל; שערי חיים על נ“ך מר“ח 
סופר בעל מחנה חיים; יושב אהלים לר“י ענתבי מהדו“ח; חכמת התורה לר“ש קלוגר ב“כ נוספים*; אסופת גנזים לצריז“ס מהדו“ח; 
חשב האפוד עה“ת רא“ד פאל ד“כ; עדת יעקב לר“י מונבומינסק ב“כ נוספים; קץ הימין וקץ מגולה ועוד מעניני התקופה מרי“מ 

סורוצקין ח“כ; על ידי עבדיך הנביאים לר“מ למברסקי ב“כ נוספים.

ספרי הראי”ה קוק ותלמידיו מכת“י ומהדורות מחודשות: ראש מלין מהדו“ח מבוארת בחלקה ע“י הראי“ה; פנקסי הראי“ה ב“כ 
נוספים; אגרות הראי“ה שני קבצים נוספים; אגרות חמדה בעניני אר“י; עץ הדר השלם בעניני אתרוגי אר“י; שיחות הראי“ה מאת 

רמ“צ נריה; מי מרום לרי“מ חרל“פ, ו“כ מחודשים וכרך אגרות חדש; חוג הראי“ה, שיעורי ר“ד כהן ח“ג. 

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת“י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: זוהר ע“פ הסולם מהדורה 
חדשה ומנוקדת כ“א כרכים; אוצר החיים לר’ יצחק דמן עכו תלמיד רמב“ן מכת“י; ספרי ר“י צמח: אור זרוע והגהות על פרע“ח, רנו 
ליעקב ותפארת אדם מכת“י ג“כ מהדו’ אהב“ש*; דרושי מהר“י צמח; שערי מאמרי רז“ל וליקוטי הש“ס לאריז“ל מהדו’ פרדס יצחק 
ב“כ; אדיר במרום ח“ב לרמח“ל מכת“י מהדו’ ר“י ספינר; ספרי ר“י הלוי מחכמי הקלויז בבראד: וחרב פיפיות, ארץ טוב, עצי עדן 
(עוד מחכם זה ראה בספרי עו“ה); עבודת יוה“כ להר“ש תאומים מכת“י; זוהר ע“פ דמשק אליעזר ד“כ נוספים; ספרי הר“י פתיה 
במהדו“ח: עץ חיים עם בית לחם יהודה ד“כ, סבא דמשפטים עם ביאור מתוק לנפש; סתר עליון לרמ“י לנדמן. סדורי רש”ש חדשים: 
סדר כוונות הרש“ש בעריכת ר“י הלל ב“כ נוספים*; סדר כוונת הרש“ש בעריכת ר“ש דרזי ד“כ; סידור הרש“ש האלף לך שלמה, 
מכתיבת ר“ס מוצפי ג“כ . מספרי בעל הסולם ובנו הרב“ש: עץ חיים עם פנים מסבירות לבעל הסולם מהדו“ח; תלמוד עשר ספירות 

לבעל הסולם ו“כ; הסולם למועד ו“כ, ספרי בנו הרב“ש ב“כ.

מהדורות  ועוד  משה,  ישמח  ייבי,  רב  לשמים,  אור  היתר:  בין  והנהגות:  עובדות  חדשות,  ומהדורות  ראשונים  דפוסים  חסידות: 
ראשונות. אוצרות מהרצ“א ב“כ; ליקוטי מוהר“ן עם ביאור רא“י כרמל ב“כ; אמרי יהודה היילפרין מבראזן מהדו“ח מכת“י ד“כ; מראה 
ומושלמות ה“כ; עטרה לראש צדיק פוריסוב  ועוד מספרי המחבר; ספרי רק“ק שפירא מפיאסנצנא במהדו“ח  יחזקאל המבואר 



10

מהדו“ח; אור מרדכי, רשימות רמ“ש באומינגר; בהיכלא דמלכא מר“מ טייטלבוים בעל ברך משה ד“כ; לב אהרן לר“א טייטלבוים 
מסאטמר ב“כ; ליקוטי אמונת עיתך לר“מ וולפסון ג“כ נוספים;ספרי רי“מ ארלנגר ו“כ. עובדות והנהגות: זכרון לראשונים מהדו“ח; מרא 
דעובדא מרמ“א פריינד ג“כ; אבותינו ורבותינו – בית צאנז רש“ג אונגער (ועוד מספרי המחבר); אהל שלמה ראדומסק מהדו“ח; אוצר 

הסיפורים לר“צ מושקוביץ מהדו“ח; מגדיל ישועות מלכו מהדו“ח ועוד; סיפורי קדושים, מהדורת נגאל; רלו“י מברדיטשוב להנ“ל. 

תורת הישיבות הק’, ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע“ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר“מ. ואלו מאשר נ“ע: נזר הקודש ר“מ ראזין 
מהדו“ח ד“כ; שיעורי עבודת לוי לרי“י רודרמן עמ“ס ב“ק; שיעורי רי“מ פינשטיין יומא ח“א; אגרות הגרי“ד הלוי (מבוסטון); משאת 
משה לר“מ חברוני מהדו“ח ב“כ*; ספרי ר“י אדלשטיין רב רמת השרון חוסן יעקב ב“כ, בעקבי דעת מקואות וביכורים ועוד ד“כ; 
שיעורי רש“י בורנשטיין עמ“ס נדרים; מנחת ערב לרמי“ל ליפקוביץ עמ“ס תענית; עולת יצחק לר“י לנדא מחברון ב“כ נוספים; נתיב 
מצותיך לרז“נ גולדברג; ואלה מהחיים עמנו לאוי“ט: חידושי ר“ד לנדו מסלבודקה ה“כ נוספים; מנחת אברהם לר“א גרבוז יומא ב“כ; 
ספרי ר“ד כהן ר“י חברון: הוצאת שבת, מאמר דוד, מדה מרובה, מילי דמיטב, תשלומי נדרים ועוד; משא יד לרי“ד אילן חלק חדש; 
בית יצחק ר“י ברטלר; שיעורי רצ“י אדלשטיין ג“כ; משכנות יהודה לרא“י ליפקוביץ; חידושי רנ“ב לבה ב“כ; יפה מראה לרי“ש לסיצין 
י“א כרכים; אמרי חן לרי“ה לעוונברג י“א כרכים; פותח שער לרא“ב פינקל; איזהו מקומן ב“כ נוספים, ועוד רבים לא יכילם הגליון. 
דעת חכמה ומוסר וספרי דרשנים: נועם שי“ח אני לדודי, עניני הימים הנוראים מאת ר“ש דבליצקי; פרקי תורה לר“מ גיפטר ח“ב; 
ליקוטי חכמה ומוסר מר“ר שמואלביץ; מסילות חכמה ומוסר לר“א גינזבורג מפוניבז’. משכני אחריך מר’ ראובן אלבז עשרה כרכים; 

אריה שאג מר’ אריה שכטר עשרה כרכים, ועוד רבים. 

תולדות חכמי ישראל, מסורות וזכרונות וספרי קהילות: אסופה נדירה של כמאה וחמישים מאמרים של החוקר הגדול והכולל 
ואננונו; ספר הב“ח לר“פ סירקיס;  ויוון, אנציקלופדיה לחכמי הארץ מאת ר“ש  פרופ’ מאיר בניהו; תולדות רבותינו שבשאלוניקי 
תולדת אדם המהדורה המקוצרת מהדו“ח; עליות אליהו על הגר“א מווילנא מהדו“ח; אור ישראל על ר“י סלאנט מאת ר“מ פלאטו; 
רבי יצחק אלחנן ספקטור מהנ“ל; תולדות המנחת חינוך; הרב הגדול ר“מ שפירא בוימל; מכלי ראשון זכרונות ר“מ גבירץ; בלבב שלם 
תולדות הסולם ותלמידיו; מהר“ם שיק וזמנו; משיחי השקר ומתנגדיהם לרב“ש המבורגר; ובחרת בחיים על רח“י קלפהולץ; עובדות 
דר’ לוי על ר’ גמליאל רבינוביץ בעל מעדני השולחן; כאיל תערוג עובדות על חכמי ישראל מפי רא“ל שטיינמן; עולמות שחרבו מר“י 
שיינברגר על בעל דברי יואל. קהילות: (לאוסף ספרי הקהילות החברות ממזרח אירופה נוספו עוד ג“כ); יהודי קווקז; גאות ושבר 
תולדות יהודי מקדוניה; זוועהיל, על חורבן העיר בין שתי המלחמות; בית העלמין של קהילת סארדאהלי; אסופת ספרים על שבט 
הפלשים שבאתיופיה: ספרי ר“מ ולדמן: מעבר לנהרי כוש, מאתיופיה לירושלים, יהודי אתיופיה ומורשתם, הגדת אתיופיה; מחקרים 
בתולדות יהודי אתיופיה מאת י’ גרינפלד; סדר תפילת הפלשים מאת יוסף הלוי. קטלוגים וביבליוגרפיה: בין היתר: שרידי בבלי 
מבוא ביבליוגרפי היסטורי מאת רח“ז דימטרובסקי; גניזת קהיר מר“א הורביץ ב“כ; קטלוג הספריה הקיסרית בוינה ג“כ; עתיקים 

ונדירים מאת ר“מ רוזנפלד ב“כ. עיתונות תורנית: המבשר תורני 41 קבצים; מוסף ש“ק י“נ 32 קבצים.
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Upgrade 19 Sale Form - 30% discount
Pack the drive well to prevent any damage and send it without any attachments or wires.

Please �ll out this form and attach to the drive.

Total Cost: $

Payment method:

cash
check(s)
credit card

Card No

Exp. Date

Billing Address

City

Enclosed cash / check shipping fee to the sum of

I have sent the drive via

I would like to receive it back via

zip code

CVC No. Payments

2 The edition I have: (Tick the relevant boxes)

Mosad HaRav Kook
$407 $345 

Ahavat Shalom
$245

Chabad
$100

Machon Ofek
$185

Oz V’Hadar
$530

Machon Zichron
Aharon
$175

Machon Chochmat
Shlomo
$110

The Talmudic
Encyclopedia
$120

Machon Yerushalayim
with Otzar Mifarshei
HaTalmud
$310

Delivery:6

Comments:6

*For pricing details of upgrading the Torah & Machshava, Gemara & Halacha and Library versions, please contact the o�ce
We appreciate your order and hope you enjoy using the Otzar HaChochma Torah Library Program.

Personal
Information:

1

Name

Address

Telephone

Cell Phone

Email

Are you prepared to receive
emails instead of regular mail?

(Please write clearly)

Edition:

Full Otzar

Bnei Torah

Gemara
and Halacha

Torah and
Jewish Thought

Library edition

Additional packages:

Chabad

Machon Yerushalayim
with Otzar Mifarshei
HaTalmud

Machon Yerushalayim
without Otzar Mifarshei
HaTalmud

Ahavat Shalom

Mossad Horav Kook

Machon Ofek 

Chochmat Shlomo

Talmudic Encyclopedia 

Oz veHadar

Zichron Aharon

Meforshei HaOtzar

Version:

Version 18.0
$307 $215

Version 17.0
$432 $303

Version 16.0
$465 $326

Version 15.0 
$500 $350

Version 7.0-14.0
$560 $395

Version 6.0
and Earlier version
$622 $436

Meforshei Haotzar
until 9/2/21
(in adherence to a heter iska)
$525
From 9/2/21
$582

I want to add Otzar
Mefarshei HaTalmud to
the Machon
Yerushalayim
package I currently own
$32

Purchase of a
new 2 TB drive
$95

To install Otzar
Hahochma on your
internal hard drive
$66

Other

I have      workstations
that I want to upgrade

per workstation$25

Payment
details:

Additional
packages:

3 Additional
products:

4 5

I wish to upgrade to version 19.0 and add:


