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לאחר חבלי לידה לא קלים ודחיה חוזרת ונשנית, סיימנו את העבודה על ממשק חדש ומפואר היוצא 
19. כזכור, את הממשק הישן השקנו לפני כ–17 שנה, עם צאתה  לאור בעז"ה בימים אלו, בעדכון 
מאז התפתחו  כה.  עד  נאמנה  אותנו  שירת  והוא  'אוצר החכמה'  של  הגירסה הראשונה  לאור של 
וחסמה  באפשרויותיה  הגבילה  הקיימת  שהתבנית  בעוד  והעיצוב,  התכנות  טכנולוגיות  והשתכללו 
אפשרות של התקדמות. לכן גמרנו אומר לשנות את המעטפת העיצובית והטכנולוגית, כאשר התוכן 

הפנימי, הספרים באוצר החכמה, נשארים ומספרם אף גדל מידי שנה.  

לא קלה היתה העבודה ולא נפריז אם נאמר שהשקענו בה דמים מרובים. השתדלנו להקל ולפשט עד כמה שניתן את השימוש 
בתוכנה, כדי ליצור 'חוויית משתמש' חיובית, תוך התחשבות מירבית בלקוחות הוותיקים הרגילים זה שנים לתוכנה הישנה. לא 

הנחנו עד שוידאנו שלקוחות אלו יוכלו לעבור בקלות וללא קושי לזו החדשה. אכן, כפי שתוכלו להיווכח, התוצאה מרהיבת עין! 

עוד נוספים בעדכון 19 כ-5,000 ספרים חדשים ממיטב הספרות התורנית. פרטים בהמשך. 

1. הממשק החדש מאיר עיניים, ידידותי מאד, קל לתפעול, ומאפשר גישה נוחה לכל המשימות. 

2. ממשק החיפוש החופשי מסודר בבהירות רבה. החיפוש עצמו מהיר הרבה יותר מהחיפוש בממשק 
ובסימן   )*( ומשוכללים כמו שימוש בכוכבית  ניתנת האפשרות לחיפושים מורכבים  ובשל כך  הישן 

שאלה )?( להשלמת מילים. נוספה אפשרות לחיפוש על פי סדר המילים, דבר שהיה חסר עד כה. 

3. 'סייר האוצר' - כדוגמת סייר הקבצים והתיקיות שבמחשב האישי – מאפשר לשמור רשימות ספרים בקובץ. מיועד כדי לארגן 
בו רשימות ספרים לפי בחירת המשתמש או לפי נושאים ותתי נושאים, וכן רשימות של תוצאות החיפושים – כל זאת בתיקיות 
אישיות של המשתמש. מלבד היכולת לחזור לרשימות ספרים שמורות בכל נושא נבחר, ניתן גם לבחור ולהגביל רשימות בהן ייערך 

החיפוש החופשי.

כל  מעתה,  ספר.  בפתיחת  המצויות  אלו  לבין  המקדימה  בתצוגה  הנמצאות  האפשרויות  בין  ניכרים  הבדלים  היו  היום,  עד   .4
האפשרויות נמצאות באותו ממשק, ללא שום חילוק. 

5. חידוש מרענן בוצע במנגנון 'מראי המקומות'. רבים מהמשתמשים אינם יודעים במה מדובר, כי בממשק הישן אפשרות זו לא 
סודרה בצורה שימושית. עכ"פ מדובר בקישורים אוטומטיים לספרי יסוד ולרבים מספרי הראשונים והאחרונים. תוך כדי עיון בספר, 
כשמופיעה הפנייה למראה מקום )עיין ב...(, מנגנון התכנה מזהה אותו כקישור ולחיצה עליו פותחת את הספר )בעמוד השער(, או 

במראה המקום )בדף הנזכר( . בממשק החדש בנינו מנגנון חדש נוח וידידותי להפעלת אפשרות שימושית זו. 

6. שמנו במסך הבית כפתור קישור ל'מפרשי האוצר' - המיזם החדש מבית 'אוצר החכמה'. שוב לא יצטרך המשתמש לצאת 
מאוצר החכמה ולהכנס למפרשי האוצר, אלא יוכל לעשות זאת מתוך התכנה עצמה. הקישור יהיה פעיל גם עבור לקוחות שלא 
רכשו את 'מפרשי האוצר', להם נתנו את העמוד הראשון בלבד מכל מסכת, כדי שיוכלו לחוות מקצת מתוכנה מדהימה זו. ללקוחות 
אלו אנו ממליצים להיכנס ל'מפרשי האוצר' מתוך העמוד הראשי של התכנה, ושם לבחור מסכת כלשהיא ולצפות בדף ב' עמוד 

א'  – ועל כל המפרשים שבאותו עמוד.  

7. הוספנו כ- 5,000 ספרים חדשים, מהם כותרים חשובים מאין כמוהם. כמו כן העשרנו את חבילות המכונים בספרים נוספים, הניתנים 
.otzar@otzar.biz-ללא תשלום לאילו שרכשו אותם בעבר. את רשימת הספרים המלאה תוכלו להוריד באתר או לשלוח בקשה במייל ל

8. מהגירסא החדשה )19( ואילך, כל מי שמחובר למרשתת, התכנה שלו תתעדכן מאליה, אם וכאשר יתוקנו באגים. 

על קצה המזלג, 
יתרונות וחידושים 
מרכזיים בממשק 

החדש ובעדכון 19:

לקוחות יקרים!
אנשי בשורות אנו 

היום! 

בס"ד יום שלישי
ב' דראש חודש אייר

תשפ"א, 13/4/21
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כבר יותר מחצי שנה מאז יצאה תוכנת 'מפרשי האוצר' לאור ואין די מילים לתאר את התגובות שאנו 
מקבלים על התרשמותם, התלהבותם והתועלת העצומה שמפיקים אלו שרכשו כבר את 'מפרשי 
האוצר'. אך טוב מראה עיניים – אנו סמוכים ובטוחים שככל שירבו המשתמשים במפרשי האוצר 
ועוד לומדים יחשפו לתכנה זו, לא יהיה מי שלא ירצה לרכוש אותה!!! נדגיש כי סיימנו את השיבוצים 
על מעל ל-95% מהש"ס, והעבודה על שאר המסכתות עומדת להסתיים בתוך מספר שבועות בעז"ה. 
לעת עתה, המחיר עדיין נמוך יותר ועומד על 1,680 ₪ בלבד )בכפוף להיתר עסקא(. לאחר סיום העבודה יעלה המחיר ל ₪1,830. 
ניתן להזמין דרך המשרד, או לרכוש דרך המרשתת ולהתקין עצמאית. נצלו את ההזדמנות ורכשו עכשיו! מיועד ללקוחות אוצר 

החכמה מגירסא 14.0.

1. רק לקוחות המחוברים למרשתת )אינטרנט( יוכלו לקבל את העדכון בשבועיים הראשונים. זאת כדי 
להקל על צוות התמיכה במשרד במתן עזרה בעת הצורך. 

2. למעדכנים לגירסה 19 לא תהיה יותר אפשרות להשתמש בממשק הקודם. עובדה זו אינה אמורה 
להוות קושי,  שכן כאמור הממשק החדש הינו ידידותי ונוח להפעלה הרבה יותר מהממשק הקודם. 

כמו כן נצרף הוראות ברורות ומפורטות, ובעתיד בעז"ה גם סרטי הדרכה המדגימים את אופן השימוש בתכנה.

 XP 3. א. גירסה 19.0 אינה תומכת בווינדוס
    ב. גירסה 19.0 מתקשה לפעול עם הגירסאות המוקדמות של Windows 7. בעז”ה נודיע באתר ובהודעה בטלפון המשרד מתי 

יסודר הענין. לעת עתה לא ניתן לשלוח דיסקים של בעלי ווינדוס 7.

4. אלו הלקוחות שיוכלו לשלוח לנו את הדיסק לעדכון רק בתום 3 שבועות מיום קבלת המכתב:  
אותם שהשתמשו באפשרות יצירת הערות, מפתחות, קישורים ורוצים להעבירם גם לתכנה החדשה.  	 
 	 )P.D.F לקוחות שהוסיפו לדיסק ספרים נוספים שאינם נמנים עם ספרי ה'אוצר'. )הוספת קבצי
בעלי דיסק פנימי )ודיסק אונקי( ובו אוצר החכמה. 	 
בעלי עמדות רשת.  	 

5. שימו לב! בגירסה זו אנו מפרמטים )מוחקים ללא אפשרות שחזור( את הדיסקים ומעתיקים אותם מחדש. אנא ודאו שאין 
בדיסק כל חומר פרטי אחר מלבד 'אוצר החכמה'. אם קיימים בדיסק קבצים אישיים שלכם - בבקשה העתיקו אותם למחשב 

שלכם לפני שאתם שולחים את הדיסק. חומרים פרטיים שייָשארו על גבי הדיסק – יָמחקו, ללא אפשרות שחזור. 

6. סעיף זה נוגע לאחוז קטן מכלל המשתמשים ומי שנכללים בהם, יבינו שאליהם הכוונה. מי שכתב הערות/מפתחות/ציונים 
ושמר אותם בדיסק הקשיח של אוצר החכמה )במקום במחשב המקומי(, מתבקש לגבות את תיקית otzar user data וכן את 
תקית otzar שבדיסק הקשיח, ע"י העתקתם למחשבו האישי )לתיקית המסמכים שלי(, על מנת שבהתקנת הגירסה החדשה, 

יתאפשר לייבא את הנתונים. 

7. משתמשים שהוסיפו ספרים בקבצי P.D.F לאוצר החכמה, מתבקשים לגבות את הקבצים הללו אצלם במחשב. למעשה, בעת 
העדכון מועברים קבצים אלו באופן אוטומטי לגירסה החדשה, אך ליתר ביטחון נבקש גם מכם לגבותם.  

8. בעדכון זה אין אפשרות לרכוש עדכון בלבד ללא תוספת הספרים החדשים.

1. בימים כתיקונם – יש קבלת קהל בתוך המשרד, לבעלי תעודת מתחסן ותעודת מחלים בלבד ועם 
מסכות תקניות  לכל השאר מונח ארגז מחוץ למשרד, בו יוכלו להניח את הדיסק. 2. בימי סגר )שאנו 
מקווים שלא יתרחש שוב( – לא תתקיים קבלת קהל ואפשר להניח את הדיסק בארגז מחוץ למשרד. 

תשלומים יתבצעו דרך הטלפון, או בצ'ק או מזומן מצורף לדיסק. 

בני ברק: כמידי שנה נקבעה נקודת איסוף אצל משפ' קוסובר, רח' מלצר 24 )מעל המכולת(. משלוח יצא לירושלים בכל יום ראשון 
ורביעי בבוקר )לכן יש להביא את הדיסק עד ערב לפני בשעה 11 בערב(. המשלוח האחרון יצא בעז"ה ביום רביעי ט"ו סיון 26/5/21. 

את דמי המשלוח בסך 20 ₪ יש לצרף לדיסק. 

מודיעין עילית: משפ' ויינברגר, רח' אבני נזר 22/4 קומה 1-,טלפון: 08-9740192. משלוח יחיד יצא לירושלים בתאריך כח' אייר, 10/5/21 
בשעות היום. את דמי המשלוח בסך 20 ₪ יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק או להניח בארגז המיועד בנקודת האיסוף. 

הודעות  חשובות 
מאד למשדרגים 

גירסא 19:

אופן שליחת 
הדיסקים לעדכון

אודות מפרשי 
האוצר - כל הקודם 

זוכה!
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בית שמש: משפ' ציטיאט, רמה ג', רח' יונה בן אמיתי 3/7 קומת כניסה. משלוח יחיד יצא לירושלים ביום שני כח' אייר 10/5/21. את 
דמי המשלוח בסך 20 ₪ יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק או להניח בארגז הנמצא בנקודת האיסוף. 

אלעד: כל הדיסקים שיגיעו עד יום שלישי ז' סיון 18/5 לבית משפחת פישר רח' בעלי התוספות 26/13, יזכו בס''ד במשלוח הלוך ושוב 
nechami9016@gmail.com :ללא תשלום. ניתן לבוא כל יום בין השעות 13:30-23:00. פרטים נוספים בטל: 054-8459016. מייל

מי שמעונין לשלוח את הדיסק עם חברת שליחויות להלן מספרי הטלפון של חברות שליחויות מומלצות: 

מוטי - 050-4114109, לאיזור בני ברק וכפר חב"ד, במחיר של 35 ₪ לכל כיוון.

. לאזור ביתר, בית שמש, מודיעין  שטארק שליחויות– 052-8400500. לאיזור ירושלים – 35 ₪ לכוון אחד, 60 ₪ הלוך וחזור 
עילית – 35 ₪ לכיוון.  

את תיאום הזמנים והתשלום עבור המשלוח צריך לסדר ישירות מול חברת השליחויות.

לכל שאר המקומות ברחבי הארץ – אנא תאמו משלוח דרך המשרד.

שימו לב

אנו נעשה כל מאמץ להחזיר את הדיסקים עד כשבוע מיום שליחתם. אנו מקווים שנצליח להוציא אותם לפני כן, אך לא 
יכולים להתחייב על כך.

צוות המשרד יודיע לכם בטלפון/מייל מיד כשהדיסק מוכן. אין צורך להתקשר ולברר.
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שדרוג תוכנה מגירסה 18.0 ל-19.0
והוספת כ-5,000 ספרים

₪ 980

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

₪ 1,380

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

₪ 1,490

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

₪ 1,600

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

₪ 1,790

שדרוג תוכנה מגירסאות 6.0 ומטה
והוספת 70,000 ספרים ויותר

₪ 1,990

מפרשי האוצר 

עד ראש חודש 
תמוז

 ₪ 1,680
לאחר מכן 

 ₪ 1,830
)בכפוף להיתר 

עיסקא( 

80 ₪שדרוג עמדות רשת
לכל עמודה

300 ₪קנית דיסק חדש 2 טרה

210 ₪אוצר החכמה בדיסק פנימי

ספרי זכרון אהרן
560 ₪)ניתן לרכישה רק מגירסה 18.0 ומעלה(

150 ספרים

חבילת מכון ירושלים +
אוצר מפרשי התלמוד

₪ 990
515 ספרים

780 ₪חבילת אהבת שלום
613 ספרים

590 ₪חבילת מכון אופק
68 ספרים

350 ₪חבילת מכון חכמת שלמה
139 ספרים

320 ₪חבילת חב"ד
7,520 ספרים

חבילת האנציקלופדיה התלמודית
₪ 375

52 ספרים 
)מתוכם 9 מיקרופדיה(

חבילת מוסד הרב קוק
₪ 1,300
1,140 ספרים

)מתוכם 839 במהדורת בני תורה(

חבילת ספרי 'עוז והדר'
₪ 1,690

710 ספרים
)מתוכם 135 כרכי 'מתיבתא'(

לפרטים על מחירי השדרוג לגירסאות תורה ומחשבה, גמרא והלכה ומהדורת ספרייה, יש לפנות למשרד.

לגבי מחיר לקוחות ששדרגו בעבר גירסא בלבד ללא תוספת ספרים יש לפנות למשרד. 

כל המחירים כוללים מע"מ. ניתן לשלם עד 12 תשלומים.

מחירי החבילות:מחירי שדרוג התוכנה והחומרה:

להלן מחירי השדרוג:



5

לצורך שדרוג 19 יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח )ללא קופסת הקרטון החיצונית, ללא ניירות או 
חוטים וללא חומר אישי שלכם שמועתק ע"ג דיסק זה(. מי שקנה את הדיסק שלו בעצמו , אנא שלחו 
גם את החוט המתאים. בבקשה תמלאו את הטופס המצורף, ואל תשכחו לציין את כתובת המייל 
שלכם*! תשלום בצ'ק או במזומן, נא לשים במעטפה סגורה, בצירוף טופס העדכון, ולהצמיד לדיסק. 
תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע טלפונית או לציין בטופס את מס' כרטיס האשראי ותוקפו, וכן את מספר התשלומים הרצויים. 

אנו נטפל בעדכון הדיסק לאחר הסדרת התשלום. 

*נבקש גם ממי שלא משדרג, לכתוב לנו את כתובת המייל שלכם , באם חידשתם אותה. 

בעלי דיסק קשיח של 1 טרה ומטה יצטרכו להחליף את הדיסק הקשיח שברשותם לדיסק גדול יותר 
אשר יוכל להכיל את כל החומר של עדכון 19 ועדכונים נוספים בעתיד. לצורך כך אנו מציעים דיסק 
אלינו את  דיסק חדש לשלוח  2 טרה במחיר של 300 ש"ח. למען הסדר הטוב, על הרוכשים  של 
הדיסק הישן שלהם. אנו נפרמט אותו ונשלח אליהם את הדיסק החדש והישן גם יחד. נוכל למסור את הדיסק החדש ללקוח רק 

לאחר שהישן יימסר לידינו. *כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להיכנס ל'מחשב שלי' / כונן אוצר החכמה / מאפיינים / גודל הדיסק.

כזכור הוספנו אפשרות להעתקת דיסק אוצר החכמה אל תוך הדיסק הפנימי של מחשב 
המשתמש. אופציה זו מאפשרת להפעיל את אוצר החכמה היישר מתוך המחשב האישי 
ללא צורך בחיבור ובנשיאת הדיסק החיצוני. אפשרות זו פתוחה לבעלי דיסק פנימי החל 
מ-1.5 טרה ומגירסה 16 ומעלה. לצורך שימוש זה, אנחנו מצרפים פלג הגנה בצורת דיסק-
און-קי קטן מאד שאינו בולט מהמחשב ואין צורך להוציאו מהמחשב כלל . כדי להתקין 
את הדיסק הפנימי אנו ממליצים להיעזר בטכנאי מקצועי ולתת בידיו את העתקת הדיסק 
והתקנת התוכנה על פי הדרכה והוראות מפורטות שנצרף. פעולה זו אינה בתחום האחריות של מחלקת התמיכה באוצר החכמה. 

המחיר: 210 ₪ בלבד.

מבוא לרשימת הספרים 
ככל  אולם  ולגוונה.  להרחיבה  לשכללה,  הספרייה:   העשרת  על  לשקוד  מפסיקים  לא  אנו  החדש,  של הממשק  המהפכה  לצד 
שהספרייה גדלה בכמות ובאיכות, כך האתגר שלקחנו ע"ע, להוסיף בכל שנה קומה של כמה אלפי ספרים, הולך ונעשה מורכב 

יותר ויותר. אנו עושים הכל כדי לעמוד בו, וחפץ ה' בידנו יצלח. 

כבכל שנה, ספרים רבים הבאים בעדכון זה, הרי הם פרי מבוקשם של משתמשי האוצר שהאירו עינינו בדבר ספרים חסרים, ואנו השתדלנו 
להשלימם ככל שהשיגה ידינו. גם להבא נשמח לקבל הצעות ורעיונות לספרים הנעדרים עדיין באוצר ואנו נשלימם במידת האפשר.

לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים ל'אוצר' לענפיהם ולמקצועותיהם.  אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת המופיע ברשימה 
כולה. לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם. )ועוד כיוצא בהם מצויים ברשימה הכוללת ספרים חשובים ביותר 
שחיברו חכמי התורה שטרם פקיע שמם, ומהם שהקיפו מסכת אחת עד שלא הניחו בה פינה שלא נשתטחו בה, או נושא אחד 
שלא הניחו פרט וכלל שלא ביררוהו עד תומו, בעיון גדול ובהיקף עצום ורב . ספרים אלה לא הוזכרו כאן מפני ששמותם אינם 
אומרים דבר ללומדים, אך אין ספק כשכאשר  יתוודעו אליהם , בין היתר ע"י תכנת החיפוש, ימצאו בהם נחת, לעיתים יותר 
מן הספרים המפורסמים ודי בזה( ועוד: רוב מכריע של הספרים הנרשמים כאן מתווספים למאגר הכללי, מעטים מהם שייכים 

לחבילות המכונים והם מסומנים בכוכבית*. 

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.

שדרוג לבעלי דיסק 
קשיח 1 טרה ומטה

העברת תכולת הדיסק 
לדיסק פנימי בתוך המחשב, 

לבעלי גירסה 16 ומעלה 
בלבד.

פרטים נוספים על 
העדכון
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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.

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. 

ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים  מהדורות חדשות  ספרי פרשנות דרוש חידושי אגדות ומחשבה 
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. 
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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 
ועוד מספרי המחבר; ספרי רק"ק שפירא מפיאסנצנא במהדו"ח ומושלמות ה"כ; עטרה לראש צדיק פוריסוב  יחזקאל המבואר 
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; 
ועוד; סיפורי קדושים, מהדורת נגאל; רלו"י מברדיטשוב  אוצר הסיפורים לר"צ מושקוביץ מהדו"ח; מגדיל ישועות מלכו מהדו"ח 

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 ועוד.

כמו:  וקבצים חדשים.  לאלו המצויים באוצר  תורניים, השלמות  רבים, מסיווגים שנים, קבצים  עוד ספרים  נוספים  כל אלה,  ועל 
קובץ חצי גבורים י"א כרכים; ירושתנו ג"כ; תבונות ב"כ; אור תורה 27 קבצים ועוד רבים. וכן אוסף גדול של למעלה ממאה ספרים 
הנדפסים בתוניס בין השנים ת"ר – ת"ש. ספרי לימוד במהדורות נוחות אותם ביקשו המשתמשים, כמו חק לישראל בסדר חדש, 

ופרקי משניות תלמוד מאוירים ע"י ר"י גרשטיין, ועוד ספרים רבים ומגוונים לא יכילם הגליון. 

אנו מחכים לשרת אתכם נאמנה.
בברכת חודש טוב, קיץ בריא ובריאות איתנה, צוות 'אוצר החכמה' ירושלים. 

 www.otzar.org    Email: otzar@otzar.biz 02-5712713 :רחוב מירסקי 17    ת.ד. 23609 ירושלים 91236    טלפון: 02-5866078    פקס
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טופס עידכון תוכנה גירסה 19

 למביאים לנקודות האיסוף
בבקשה אל תארזו את הדיסק אלא השתמשו בחומרי  האריזה הקיימים במקום.

אנא מלאו את הטופס הנ"ל וצרפו אותו לדיסק.

פרטים
אישיים:

1

שם

כתובת

טלפון

טלפון נייד

דוא“ל

אני מאשר שקראתי את סעיף
'הודעות מאד חשובות' ופעלתי לפי הכתוב

במה שנוגע לדיסק שלי.

(באותיות ברורות)

ברצוני לקנות את:
(V-סמן ב)

3

₪.בסה“כ עלי לשלם

אופן התשלום:

מזומן
צ‘קים

כרטיס אשראי
3 ספרותשמספרו

(בגב הכרטיס)
מס‘ תשלומיםתוקף

אופן התשלום:
(מלא בכתב ברור)

5

משלוח:6

צרפתי דמי משלוח במזומן/צ‘ק בסך:

הערות: 7

שלחתי את הדיסק באמצעות:

אבקש לקבלו חזרה באמצעות:

ברצוני לשדרג לגירסה 2.19.0
(סמן ב-V)הגירסה שברשותי היא:

גירסה:

גירסה 18.0
עלות השדרוג: 980 ₪

גירסה 17.0
עלות השדרוג: 1,380 ₪

גירסה 16.0
עלות השדרוג: 1,490 ₪

גירסה 15.0
עלות השדרוג: 1,600 ₪

גירסאות 7.0 - 11.0
עלות השדרוג: 1,750 ₪

גירסאות 6.0 ומטה
עלות השדרוג: 1,990 ₪

מהדורה:

מהדורה מלאה

בני תורה

גמרא והלכה

תורה ומחשבה

ספריה

בתוספת החבילות:

מכון ירושלים
(עם אוצר מפרשי התלמוד)

מכון ירושלים
(בלי אוצר מפרשי התלמוד)

חב”ד

אהבת שלום

מוסד הרב קוק

מכון אופק

חכמת שלמה

אנציקלופדיה תלמודית

עוז והדר

מכון זכרון אהרון

מפרשי האוצר

חב‘ מוסד הרב קוק
₪ 1,300

הסדרתי את התשלום במשרד
מוסד הרב קוק. מספר אישור

ממוה“ק הוא

מכון ירושלים
עם אוצר מפרשי התלמוד

₪ 990

אהבת שלום
₪ 780

₪ 320
חב“ד

₪ 590
מכון אופק

₪ 350
מכון חכמת שלמה

₪ 375
אנציקלופדיה תלמודית

₪ 1,690
עוז והדר

₪ 560
מכון זכרון אהרון

ברצוני להוסיף לחב‘
מכון ירושלים את

’אוצר מפרשי התלמוד‘.
₪ 100

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

קניית דיסק חדש
2 טרה
₪ 300

אוצר החכמה בדיסק
פנימי
₪ 210

ברשותי       עמדות רשת
שברצוני לשדרג.

80 ₪ לעמדה

מוצר אחר

מפרשי האוצר
עד סוף סיון:

₪ 1,680
(בכפוף להיתר עיסקא וכו')

בחודשים תמוז ואילך:
 .₪ 1,830

מוצרים נוספים:
(סמן ב-V את הרצוי)
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