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בס”ד

שלום רב לקוחות יקרים!

אנו שמחים להודיע על השקת עדכון 20.0 בו אנו מציינים 20 שנה מאז התחלנו לעבוד על ‘אוצר החכמה’. בעדכון זה אנו מוסיפים 
כ - 6,000 ספרים חדשים ובזאת מגיע מספר הספרים ב’אוצר’ בתוספת חב’ המכונים לכ - 120,000 - ואנחנו מתרגשים! איך אפשר 
שלא להיזכר בתחילתו של מפעל עצום זה, בדירת חדר צפופה, באחת השכונות החרדיות בירושלים. למשכן ארעי זה נשאנו את 

ספרי הקודש, כנשוא האומן את היונק, הלוך וחזור, ע”ג מריצת משאות, היישר מ ה’אוצר’ של ישיבת טשעבין. 

מעבר לדלת חיכו לנו 5 מכונות מאולתרות. בראש כל אחת מהן מחוברת מצלמה ומאחורי כל מצלמה עמד עובד, שצילם דף אחר 
דף, ספר אחר ספר, ימים ולילות. כך צולמו 15,000 הספרים הראשונים בטרם הוצאנו את הגרסה הראשונה לאור. הסביבה... איך 

לומר? לא שידרה אמון ברעיון. היו גם הסתכלו עלינו, כך הרגשנו, כעל חולמי חלומות המנותקים מהמציאות. 

אבל החזון היה גדול יותר מכל הפחדים והספיקות. להנגיש את כל ספרי הקודש לציבור הלומדים, המתעניינים וכל מי שצמאה 
נפשו למים...

כיום, כש’אוצר החכמה’ מוכר בעולם התורני, כשמספר עצום של ספרי הקודש ישנים וחדשים כבר נמצאים וממשיכים להתווסף 
הדור  וגדולי  כשזכינו  בלעדי,  באופן  ב’אוצר’  נמצאים  וספריהם  המובילים  הספרים  מכוני  עם  פעולה  שיתופי  כשיצרנו  ועוד,  עוד 
מהלימוד  נפרד  בלתי  כחלק  החכמה’  ‘אוצר  את  אימצו  קצות הקשת  מכל  כשישיבות  זו,  בתכנה  תדיר  ותלמידיהם משתמשים 
הישיבתי, כשהחומר הטמון בספרים מנוצל גם ללימוד ההיסטוריה, למידע על קהילות ומשפחות בישראל, לחוקרי השפה ועוד שלל 

נושאים מגוונים – גם עכשיו אנו לא נחים על השמרים וממשיכים להוסיף כותרים ולשכלל את הממשק. 

חוברת מידע זו שלפניכם, יוצאת בפורמט חדש אשר מצטרף לרוח ההתחדשות הכללית ב’אוצר’. לנוחיותכם הוספנו תוכן ענינים 
ובו פתרונות לשאלות שנשאלו ע”י רבים. הננו תקווה  ‘שאלות ותשובות נפוצות’  וכן  יתר  שיאפשר להגיע למידע הדרוש בקלות 

שפריסת החומר בצורה זו, תהיה ידידותית ונוחה לשימוש עבורכם. 
בפתחו של עדכון 20.0 מייחלים להמשך סייעתא דשמיא המלווה אותנו מאז ראשית הדרך ונערכים לתת לכם שירות טוב ומסור.

בברכה, ארז סלע
אוצר החכמה

אדר תשפ”ב
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אודות עדכון 20.0

בעדכון שעבר התחדשנו עם ממשק חדש ומאיר עיניים, ידידותי מאד, קל לתפעול ומאפשר גישה נוחה לכל המשימות. אולם הוצאת 
העדכון לוותה בחבלי לידה מאתגרים, שצפו ועלו דווקא אחרי ההשקה. הממשק נבנה בכלים מתקדמים אשר לא התאימו לשימוש 
במחשבים בעלי מערכת הפעלה ישנה. זו הסיבה העיקרית לפערים ולקשיי ההפעלה איתם התמודדנו כולנו, צוות ולקוחות כאחד, 
בימיו הראשונים של עדכון 19.0. בימים אלו, כאשר עדכון 20.0 יוצא לאור בעז”ה, הממשק החדש עובד באופן נפלא והננו להמליץ 

עליו ביותר. 

הרי ההוספות העיקריות בגירסה 20.0

1. בעדכון 20.0 הוספנו כ-6000 ספרים חדשים. את הידועים שבהם פירטנו בהמשך. את הרשימה במלואה תוכלו לבקש מאתנו 
במייל, או להורידה מדף הבית. כמו כן הוספנו מספר אפשרויות השייכות לבסיס התכנה ולכן יתווספו גם לגירסה 19 )ע”י חיבור 

למרשתת/ שליחת קישורים תואמים במייל(. 

2. חדש! רק לבעלי גירסאות 19.0 ו20.0 ! לצורך הזמנת ‘מפרשי האוצר’ או כל חב’ מכונים אחרת, תוכלו ליצור קשר עם מחלקת המכירות 
של ‘אוצר החכמה’ otzar@otzar.biz 02-5866078 ולרכוש את החבילה הרצויה. לאחר התשלום, אם מחשבכם מחובר למרשתת, 
החבילה שקניתם תתווסף לתכנה מיידית. אם אינכם מחוברים, תקבלו קוד אותו יש להזין במקום המיועד בתכנה והוספת החבילה 
תעודכן מיד. אפשרות זו חוסכת את שינוע הדיסק למשרד והופכת אפשרית עבור אלו שגרים רחוק מנקודות העידכון. את ‘מפרשי 

האוצר’ אפשר לרכוש גם באופן מקוון )בקרוב תתווסף אפשרות קניה מקוונת גם עבור החבילות(. 

3. חדש! 'מפרשי האוצר' מוטמע כליל בתוך 'אוצר החכמה'. כאשר פותחים מתוך התוכנה דף מתוך ש"ס וילנא החדש, נכנסים הישר 
לתוך מפרשי האוצר. אופציה זו תקיפה לרוכשי מפרשי האוצר בלבד. לכל האחרים, אנו מאפשרים לבחור מכל מסכת את דף ב' 

עמוד א' שהשארנו פתוח עבורם, על מנת שיוכלו לקבל ‘טעימה’ מתוכנה מדהימה זו. 
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4. חדש! הדפסה ב’מפרשי האוצר’. מעתה אפשר יהיה לסמן ולהעתיק כל פירוש ולהעבירו למסמך וורד, שם ניתן לעצב את הדף 
כרצונכם. 

5. חדש! בחיפוש החופשי – אפשרות לחפש בעמודים ראשונים בכל ספר. מקל למצוא ספרים שמדברים על נושא מסויים שבדרך 
כלל מוזכר בשער ובמפתח הענינים. 

6. חדש! שומרים קישור לספר בתוך מסמך וורד )בתור היפר לינק( ויכולים לפתוח את הספר מתוך המסמך הזה.

אנו מאזכרים את היתרונות והחידושים בממשק החדש )גרסאות 19 ו-20( לאלו שלא שדרגו עדיין: 

ניתנת  כך  ובשל  הישן  בממשק  מהחיפוש  יותר  הרבה  מהיר  עצמו  החיפוש  רבה.  בבהירות  מסודר  החופשי  החיפוש  ממשק   .1
האפשרות לחיפושים מורכבים ומשוכללים כמו שימוש בכוכבית )*( ובסימן שאלה)?( להשלמת מילים. נוספה אפשרות לחיפוש על 

פי סדר המילים, דבר שהיה חסר עד כה.

2. ‘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.

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

4. 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.

5. מגירסא 19 ואילך, כל מי שמחבר את דיסק ‘אוצר החכמה’ למרשתת, באופן קבוע או אקראי, התכנה שלו תתעדכן מאליה, 
אם וכאשר יתוקנו באגים.
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    ₪ 740  .................................................................................................................................  שדרוג מגרסה 19.0 ל 20.0: הוספת כ-6,000 ספרים 

 ₪ 1,425  ...........................................................................................................................  שדרוג מגרסה 18.0 ל 20.0: הוספת כ-11,000 ספרים 

 שדרוג מגרסה 17.0 ל 20.0: הוספת כ- 16,000 ספרים ............................................................................................................................ 1,685 ₪ 

 ₪ 1,800  ........................................................................................  שדרוג מגרסה 15.0-16.0 ל 20.0: הוספת כ- 26,000-31,000 ספרים 

 ₪ 1,900  ..............................................................................................  שדרוג מגרסה 7.0-14.0 ל 20.0: הוספת כ-36,000-71,000 ספרים 

 ₪ 1,990  ..................................................................................................  שדרוג מגרסה 6.0 ומטה ל 20.0: הוספת כ-77,000 ספרים ויותר 

 ₪ 1,830  ......................................................................  מפרשי האוצר 

 ₪ 560  ......................................................................  חב’ זכרון אהרון 

 חב’ ‘מכון ירושלים’ כולל ‘אוצר מפרשי התלמוד’ 990 ₪ 

₪ 100  .........................................................  ‘אוצר מפרשי התלמוד’
 רק למי שרכש מכון ירושלים בעבר( 

 ₪ 780 ...................................................................  חב’ ‘אהבת שלום’ 

 ספרי חב”ד ..................................................................................  320 ₪ 

 ₪ 1300 .......................................................  חב’ ‘מוסד הרב קוק’ 

 חב’ ‘מכון אופק’....................................................................  590 ₪ 

 חב’ מכון ‘חכמת שלמה’..................................................  350 ₪ 

 האנציקלופדיה התלמודית.............................................  375 ₪ 

 דיסק קשיח 2 טרה.............................................................  300 ₪ 

₪ 350  .........................................  אוצר החכמה בדיסק פנימי 

₪ 800................  שדרוג ממהדורת ספריה לגירסה רגילה 

להלן מחירי השדרוג:

מחירי התוספות וחב' המכונים:
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אוצר החכמה גירסא 20 - מסך הבית
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הודעות חשובות מאד למשדרגים מגירסאות 18.0 ומטה: 

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

ידידותי  2. לא תהיה יותר אפשרות להשתמש בממשק הקודם. עובדה זו אינה אמורה להוות קושי, שכן כאמור הממשק החדש הינו 
ונוח להפעלה הרבה יותר מהממשק הקודם. כמו כן מצורפת חוברת הדרכה מפורטת על השימוש בתכנה.

3. א. גירסה 20.0 אינה תומכת בווינדוס XP כלל. ב. במחשבים עם מערכת הפעלה ווינדוס 7 – הממשק החדש תומך בגירסאות מאוחרות 
של ווינדוס 7 )החל מ 7.1( התקשרו/כתבו מייל למחלקת תמיכה במשרד ע”מ לבדוק האם וכיצד תוכלו להשתמש בתכנה. 

4. 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 שיישארו על גבי הדיסק – ימחקו, ללא אפשרות שחזור.

5. סעיף זה נוגע לאחוז קטן מכלל המשתמשים. 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 על מנת שבהתקנת הגירסה החדשה, יתאפשר לייבא את הנתונים.

6. 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.

7. החל מעדכון 19.0 אין אפשרות לרכוש עדכון בלבד ללא תוספת הספרים החדשים.
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אופן שליחת הדיסק למשרד

א. לצורך שדרוג 20 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 מלאו 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.

לכל השאר  ב. בימים כתיקונם – יש קבלת קהל בתוך המשרד, לבעלי תעודת מתחסן ותעודת מחלים בלבד ועם מסכות תקניות.
מונח ארגז מחוץ למשרד, בו יוכלו להניח את הדיסק.

ג. בימי סגר )שאנו מקווים שלא יתרחש שוב(– לא תתקיים קבלת קהל ואפשר להניח את הדיסק בארגז מחוץ למשרד 

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 עד יום ראשון ב' ניסן 22/4/3. 

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 י"ט אדר א' 
22/2/02 בשעות היום. את דמי המשלוח בסך 20 ₪ יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק או להניח בארגז המיועד בנקודת 

האיסוף.

בס’’ד  יזכו   ,26/13 התוספות  בעלי  רח’  פישר  משפחת  לבית   .22/2/72 א'  אדר  כ"ו  ראשון  יום  עד  שיגיעו  הדיסקים  כל  אלעד: 
 במשלוח הלוך ושוב ללא תשלום. ניתן לבוא כל יום בין השעות: 13:30-23:00, פרטים נוספים בטל: 054-8459016 כתובת אימייל:

nechami9016@gmail.com
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אשדוד: משפחת צרפתי, רח’ רבנו תם 37 רובע ט’, 052-7620280. משלוח יצא ביום ראשון  ג' אדר ב' 22/3/6. את דמי המשלוח 
בסך 20 ₪ יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק או להניח בארגז הנמצא בנקודת האיסוף.

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

אודות מפרשי האוצר

אין די מילים המסוגלות לתאר את הפרויקט החדש מבית 'אוצר החכמה' הזמין לעת עתה ללקוחות 'אוצר החכמה' מגירסה 14.0 
ומעלה. צריך להשתמש ולהתנסות ב'מפרשי האוצר' כדי להבין עד כמה מיזם זה מקדם בלימוד הגמרא! ככל שירבו המשתמשים 
ועוד ועוד לקוחות יחשפו לתכנה זו – לא תוכלו להשאר אדישים....אנו סמוכים ובטוחים שגם  מיזם 'מפרשי האוצר' יהפוך לאבן 

דרך בלימוד התורה בימנו. 

למי שרכש עדכונים 19.0/20.0 יש כאמור אפשרות להתנסות בדף הראשון של כל מסכת. כמו כן יכול לרכוש את 'מפרשי האוצר' 
ישירות מתוך תוכנת 'אוצר החכמה' ללא צורך לשנע את הדיסק למשרד. 

לחוברת זו מצורף דף פרסומי נוסף המתאר את העבודה שנעשתה וכן חוות דעת מלקוחות שרכשו והתרשמו. 

כן, לפני  אותם  להוציא  שנצליח  מקווים  אנו  שליחתם.  מיום  כשבוע  עד  הדיסקים  את  להחזיר  מאמץ  כל  נעשה   אנו 
אך לא יכולים להתחייב על כך. צוות המשרד יודיע לכם בטלפון/מייל מיד כשהדיסק מוכן. אין צורך להתקשר ולברר.
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שדרוג לבעלי דיסק  קשיח 1 טרה ומטה

בעלי דיסק קשיח של 1 טרה ומטה יצטרכו להחליף את הדיסק הקשיח שברשותם* לדיסק גדול יותר אשר יוכל להכיל את כל החומר של 
עדכון 20 ועדכונים נוספים בעתיד. לצורך כך אנו מציעים דיסק של 2 טרה במחיר של 300 ש”ח. למען הסדר הטוב, על הרוכשים דיסק 
את הדיסק הישן שלהם. אנו נפרמט אותו ונשלח אליהם את הדיסק החדש והישן גם יחד. נוכל למסור את הדיסק  אלינו  לשלוח  חדש 

החדש ללקוח רק לאחר שהישן יימסר לידינו.

 *כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להיכנס ל’מחשב שלי’ / כונן אוצר החכמה / מאפיינים / גודל הדיסק.

העברת תכולת הדיסק לדיסק פנימי בתוך המחשב

כזכור הוספנו אפשרות להעתקת דיסק אוצר החכמה אל תוך הדיסק הפנימי של מחשב המשתמש.  לבעלי גירסה 16 ומעלה בלבד. 
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: 350 ₪. 
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איזה מחשב תומך בממשק החדש?

מערכת הפעלה תומך בוינדוס 8.1, ווינדוס 10, ווינדוס 11 | לא תומך בווינדוס XP, ווינדוס 7, ווינדוס 8.

מעבד INTEL או AMD במהירות  דרישות מומלצות:   | ומעלה   2GHz במהירות AMD או INTEL מעבד דרישות מינימום:   מעבד 
3GHz ומעלה

זיכרון דרישות מינימום: 4GB זיכרון )בשימוש עם עוד תוכנות על המחשב במקביל, עלול להשפיע מאוד על המהירות והביצועים 
של 'אוצר החכמה'( | דרישות מומלצות: 8GB זיכרון

שטח בדיסק GB 10 פנויים בדיסק הפנימי )c( של המחשב

בכדי לקבל את המידע אודות מערכת המחשב שברשותך, יש להכנס ל'מחשב זה' / 'מחשב שלי':  ולאחר מכן יש ללחוץ לחיצה 
ימנית על השורה 'מחשב זה' / 'מחשב' שבצד ימין של החלון:

 לחיצה על 'מאפיינים' תציג את המידע על המחשב.
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שביעית: 

מבוא לרשימת הספרים גירסה 20

לצד המהפכה של התכנה, הקנקן, אנו כמובן לא מפסיקים לשקוד על מה שבתוכו, על אוצר הספרים, לשכללו, להרחיבו, להעשירו 
ולגוונו. ככל שהספרייה גדלה בכמות ובאיכות, עד שהיא חובקת זרועות עולם, כך האתגר שלקחנו ע"ע, להוסיף בכל שנה קומה של 

כמה אלפי ספרים, הולך ונעשה מורכב יותר ויותר, אנו עושים הכל כדי לעמוד בו בטוב, וחפץ ה' בידנו יצלח. 

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

להשלימם במידת האפשר.

אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנפרט  ולמקצועותיהם. כאמור  לענפיהם  ל'אוצר'  לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים 
ספרים  הכוללת  ברשימה  מצויים  בהם  כיוצא  )ועוד  שבהם.  והמוכרים  המפורסמים  את  אלא  פירטנו  לא  לרוב  כולה.  ברשימה 
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, ואת צנועים חכמה עד שחכמות 
בחוץ תרונה( ועוד: רוב מכריע של הספרים הנרשמים כאן מתווספים למאגר הכללי, מעטים מהם שייכים לחבילות המכונים והם 

מסומנים בכוכבית*.

גם בעדכון הנוכחי:  לידי ביטוי  אנו נמצאים עתה בעיצומה של שנת השבע שנת השמיטה, דבר הבא  שביעית: 
רצוף  פירוש  או  כולה,  בעניני שביעית, מהם מהדורות חדשות של המסכת  עוסקים  חיבורים  למעלה מחמישים 
למסכת ולרמב"ם, עניני הלכה, מיסודות הדינים לפרטיהם, ועד ספרים היסטוריים המספרים את קיומה בפועל של 

השמיטה בארה"ק והמאבקים הציבורים שהתלוו לה. 
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דרך  חומש  ומפורשות:  מוערות  ומהם  חדשות,  מהדורות  חז״ל,  וספרי  ומסורה  פרשנות  ספרי  ופירושיו  תנ״ך 
ה"כ  מוערים,  אונקלוס, כשכולם  לצד תרגום  ראב"ע  ופירוש  ללשה"ק  רס"ג מתורגם  כולל תפסיר של  הקדמונים, 
)עוד ספרים על תרגומי התורה: מהדורה חדשה של 'מעט צרי' על כל החומשים, אונקלוס המבואר שמות, פרשגן 
ויקרא ועוד(; ספרי פרשנות: חמשה קדמוני מפרשי הראב"ע, כולל הפירושים הקדמונים  במדבר, המליץ בינותם 
שנכתבו לפירוש הראב"ע, מכת"י; )רמב"ן עה"ת עם טוב ירושלים ומהדורת מכון ירושלים, מהדו"ח לאלו שכבר היו 
באוצר( ; פירוש ר"י ערמאה על רות מהדורה שלימה מכת"י; צרור המור לר"א סבע מהדורת אלנקווה ח"א; ספרי 
בעל הכלים הר"ש לאנייאדו מהדו"ח בהוצאת מכון האוצר: כלי חמדה בראשית, כלי יקר יהושע, כלי יקר שופטים 
ג"כ ועוד. מסדרת תלמוד ירושלמי מוצל מאש נוספו עוד ג' מסכתות: יומא, סוכה ר"ה; מסכת כלה רבתי מפורשת 
כולל שינו"ס; לחבילת מדרשי האגדה שבהוצאת זכרון אהרן התווספו שבעה כרכים נוספים*, מהם: פסיקתא רבתי, 
תנא דבי אליהו ולצדו כל מפרשיו ג"כ, אוצר המדרשים למגילות אסתר ורות, לסדרת אוצר מפרשי המקרא של מכון 
ירושלים, נוסף*: אוצר מפרשי המגילה על אסתר. ספרי מסורה: ספר תגי וספר תגין מכת"י מהדורת בסר; מסורת 

התנ"ך המבוארת, כולל מסורה גדולה מדויקת ומפורשת. ועוד. 

תורת גאונים ראשונים וקדמונים, מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת"י 
בין היתר: הלכות ראו עם הלכות פסוקות, זה לצד זה מהדורת אהב"ש ויד הרב נסים*; תורת הרמב"ם ובנו: למפעל 
רמב"ם המדויק )ר"י שילת( נוספו ג' כרכים והם משלימים את הסדרה; פירוש המשניות: ג' מסכתות מסדר זרעים 
בתרגום חדש של ר"ע קורח; פירוש מסכת סוטה מהדורת בלזם*; המספיק לעובדי ה' הל' ברכות מכון מרא"ה; ספרי 
הלכה ומצוות: שיטה מקובצת על נדה ועל טריפות, חמישה כרכים הכוללים את כל חיבורי הראשונים במקצועות 
אלו מוגהים מכת"י ומוערים; ספר יראים )הקצר( עם שם חדש וסביב ליראיו מהדו"ח ח"א; אור זרוע חלק המועדים 
עם בירורים וביאורים; קיצור פסקי הרא"ש שבת ועירובין מפורשים; סדר הניקור לבעל העיטור ע"פ הר"ץ וביאור 
באר יצחק; שו"ת ר"ב אשכנזי מהדורת רמ"צ בוחבוט. שיטות על הש"ס: חידושי הרמב"ן על כתובות, מהדורה חדשה 
ומוערת; תוספות רמרוג ופירוש מיוחס לרש"י עמ"ס קידושין; בחבילת מוסד הרב קוק*: חידושי הר"ן עמ"ס חולין ושני 
כרכים נוספים במפעל שיטה מקובצת; אוצר קובץ מפרשים הכולל ראשונים מוערים לכמה מסכתות ועניינים; ספרי 
פרשנות: )ראו במדור מקרא וחז"ל(, סידור תורת חיים, הכולל כל פירושי הראשונים על הסידור מוגהים ומוערים 

 תנ״ך
ופירושיו 

ספרי פרשנות 
 ומסורה

וספרי חז״ל

תורת גאונים 
ראשונים 
וקדמונים

המשך בעמ' 19  <<
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טופס עדכון תוכנה גירסה 20.0

שם 

כתובת   

טלפון  

נייד 

דוא"ל )באותיות ברורות(   

האם הנכם מוכנים לקבל מייל במקום מכתב בדואר 

הגירסא שברשותי )הקף בעיגול(:  גירסא מלאה |  בני תורה |  גמרא והלכה |  תורה ומחשבה |  ספריה.

 גירסה 19.0

 גירסה 18.0

 גירסה 17.0

 גירסה 16.0-15.0

 גירסה 7.0-14.0 

 גירסאות 6.0 ומטה______. בתוספת החבילות – מפרשי האוצר

 מכון ירושלים עם אוצר מפרשי התלמוד

 מכון ירושלים )בלי אוצר מפרשי התלמוד(

בס”ד

 חב"ד

 אהבת שלום

 מוסד הרב קוק

 מכון אופק

 חכמת שלמה

 אנציקלופדיה תלמודית

 עוז והדר

 זכרון אהרן
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 )V ברצוני לשדרג: )סמן ב

 שדרוג מגרסה 19.0 ל 20.0: הוספת כ-6,000 ספרים.....................................................  740 ₪            

 שדרוג מגרסה 18.0 ל 20.0: הוספת כ-11,000 ספרים...............................................  1,425 ₪ 

 ₪ 1,685  .............................................  שדרוג מגרסה 17.0 ל 20.0: הוספת כ- 16,000 ספרים

  ₪ 1,800  .........  שדרוג מגרסה  15.0-16.0 ל 20.0: הוספת כ- 26,000-31,000 ספרים 

 שדרוג מגרסה 7.0-14.0 ל 20.0: הוספת כ-36,000-71,000 ספרים................... 1,900 ₪ 

₪ 1,990  .....................  שדרוג מגרסה 6.0 ומטה ל 20.0: הוספת כ-77,000 ספרים ויותר

 עמדות רשת.............................................................................................................................  80 ₪ לעמדה 

₪ 300  ................................................................................................................  קנית דיסק חדש 2 טרה 

  ₪ 350  ............................................................................................................  אוצר החכמה בדיסק פנימי

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

 )V ברצוני לקנות את: )סמן ב

₪ 1,830 ....................................................................................................................................  מפרשי האוצר

 חב' מוסד הרב קוק..........................................................................................................................  1300 ₪

₪ 990  ................................................................................  מכון ירושלים עם אוצר מפרשי התלמוד

₪ 100  ..............................  ברצוני להוסיף לחב' מכון ירושלים את 'אוצר מפרשי התלמוד' 

₪ 780  ............................................................................................................................................  אהבת שלום

₪ 320 ............................................................................................................................................................  חב"ד 

₪ 590 ................................................................................................................................................  מכון אופק 

........................................................................................................................ 350 ש"ח  מכון חכמת שלמה 

₪ 375 ......................................................................................................................  אנציקלופדיה תלמודית 
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......................................................................................... 560 ₪ )רק מגירסה 18 ומעלה(  זכרון אהרן 

 מוצר אחר

בסה"כ עלי לשלם  ₪.

אופן התשלום:

 מזומן |  צ'קים |  כ' אשראי שמספרו  

תוקף מס' תשלומים 

צרפתי דמי משלוח במזומן סך  

שלחתי את הדיסק באמצעות

אבקש לקבלו חזרה באמצעות 

הערות
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עשינו לכם סדר באוצר! ע"י בחירת  פיסקה של גמרא,  רש"י או תוספות, בתוך דף 
הגמרא האינטרקטיבי, מתקבלים כל הפירושים העוסקים בקטע זה, מתוך הספרים 
נוסחאות  שינויי  ותירוצים,  קושיות  חידושים,  שיעורים,  החכמה'.  ב'אוצר  הקיימים 

ואת כל מה שדנו המפרשים על הדף מתקופת הגאונים והראשונים ועד ימינו. 

מראה מקומותסינון קטגוריות
 לדוגמא: 'ראשונים', אחרונים',
 'אחרוני זמננו' ועוד. או כמו
'פירושים', 'שיעורים', 'הגהות'.

בלחיצה על ציוני המקורות 
במסורת הש"ס ועין משפט, 
נפתח מראה-המקום המבוקש.

 מפרשי האוצר. כל החכמה לדעת יותר!

חדש!

מפרשי האוצר

שנת 
ה-
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מכת"י, מוה"ק ג"כ*.

תורת האחרונים, ספרי אחרונים, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י, שאלות ותשובות וספרים 
ע"ס שו"ע, שיטות ע"ס הש"ס וספרי דרוש ואגדה, ספרי מצוות וכללים. הנה מבחר למקצועותיהם: 

ספרות שאלות ותשובות: שו"ת –שו"ת מהר"ם שיק מהדו"ח ומוערת מכון בני משה או"ח ד"כ; קדושת יו"ט ויו"ט 
דרבנן להרי"ט אלגאזי מהדו"ח; פרח שושן מהדו' מכון ישמח לב מהדו"ח; בית שלמה לר"ש דרימר חו"מ מהדו"ח 
ב"כ; שו"ת מנחת שי )שור( מהדו"ח ב"כ; משנה שכיר יור"ד אבהע"ז חו"מ, מהדו"ח מכון קרן ראם ב"כ; ספרי מכון 
צופה פני דמשק: דברי אמת לר"י בכר דוד; פני יצחק לר"י אבולעפיא ב"כ נוספים; שארית יהודה לר"י מסלתון; שו"ת 
קול אריה מהדו"ח; וזאת ליהודה מהדו' מכון טוב מצרים ועוד. מאחרוני זמנינו זצ"ל: קובץ תשובות לרי"ש אלישיב 
ח"ו; שו"ת עטרת משה רמנ"נ למברגר ממאקווא חו"מ; שלחן יוסף מאת ר"ע יוסף; שו"ת שרגא המאיר ב"כ נוספים 
ח"ז וח"ח; מקוה המים לר"מ מלכה ח"ו; שו"ת עבודת היום לר"ש ברנדר; שו"ת מעדני מלכים לר"ל רבינוביץ בעל 
מעדני השולחן; אהל לאה לר"ש פישר ג"כ. בחבילות המכונים*:  שו"ת מהר"ם די בוטון, שו"ת מהר"ם זיסקינד; שו"ת 
יד אליהו לר"א מלובלין, מהדו"ח זכרון אהרן;  שמן המור לר"מ רוביו מהדו"ח מכון אהבת שלום; תורת חסד לרש"ז 

פראדקין ח"ב מכון י-ם; קול מבשר מהדו"ח ב"כ מוה"ק.

ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה - דעת תורה למהרש"ם על יור"ד י"ג כרכים מהם חדשים ומהם מחודשים; פרי תאר 
עם פר"ח הל' ב"ח מהדו"ח ומוערת; חכמת אדם הל' נדה מהדו' מוערת; חיים וברכה למשמרת שלום מהדו"ח ב"כ; 
שמלה חדשה שחיטה וטריפות הריאה מהדו"ח; אורים ותומים מהדו' זכרון אהרן השלמת הסדרה*; חוות דעת הל' 
נדה מהדו' מבוארת; כתבי תפארת ישראל, לר"י ליפשיץ בעל תפא"י על המשנה, מכת"י; פסח מעובין לבעל כנה"ג 
מהדו"ח ומוערת; חידושי מהרא"ל על שו"ע ריבית מהדו"ח; חסד לאלפים לר"א פאפו או"ח ויור"ד מהדו"ח ג"כ; חידושי 
מהרצ"א חנוכה מהדו"ח; שערי קדושה הל' נדה לר"י עוזרי מחכמי התימן; אהבת חסד לבעל ח"ח מהדו"ח; קו' ער"פ 
שחל בשבת וקו' פורים המשולש לרי"ח זוננפלד מהדורת קרן רא"ם; מועדי צבי לרצ"ה גרודזנסקי בעל מקראי קודש 
על המועדים מכת"י; מכשירי מילה לר"א שמאע הלוי על הל' מילה; אבני מילואים ב"כ עם גליונות רי"י פישר, חזו"א 

תורת 
האחרונים

 ספרות
שאלות 

ותשובות

 ספרים
ע"ס שו"ע 

וספרי הלכה 
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עירובין ומחיצות עם עיונים וביאורים, תפארת צבי על עניני הלכה ואגדה שבספר הזוהר לר"מ שפילמן ז"כ, ועוד 
ספרו ציון לנפש צבי. ועוד. 

ספרי שיטות וחידושים על משניות ש"ס ורמב"ם ספרי מצוות וכללים: שיטה עמ"ס סוטה לר"א ן' מוסה מכת"י; 
חידושי מהר"י שפירא עמ"ס עירובין מכת"י; חידושי מהרש"א גיטין קידושין עם עיון המהרש"א; חידושי מהר"ם שיף 
כתובות עם מהרמ"ש המבואר; יד יוסף עמ"ס ב"מ מהדו"ח ב"כ; תורת האהל להרי"ל דיסקין מהדו' קרן רא"ם; מטה 
אהרן לר"א הלוי מב"ד של ריט"א ב"כ מהדו"ח; כלי חמדה על מלאכות שבת ב"כ נוספים; גזע ישי לרי"ש אשכנזי 
מהדו"ח; לימודי ה' נגאר מהדו"ח מכון ז"א*; מנחת עני לר"ד זינצהיים מכת"י ג"כ מכון י-ם*; אוצר משנת חכמי תימן 
תשובות גדולי התימן, מועדים ב"כ; )שימו לב גם למ"ב עם אוצרות חכמי תימן וקצשו"ע עם לקט מסורת תימן(, לב 
מרפ"א לר"מ פאנזיל מהדו"ח; דבר יושר לר"מ שיינפלד תלמיד ר"מ מבנט ב"כ מכת"י; בית פנחס עמ''ס סוטה לבעל 
פתחא זוטא מהדו"ח; הערות רי"ש אלישיב עמ"ס שבת ח"ג; דבר יהושע לר"י ארנברג על הש"ס; אוצרות דברי יציב 
עירובין פסחים; עבודה ברורה ליקוט רחב מתורת ראשונים ואחרונים, עשרה כרכים נוספים חדשים ומחודשים; 
דרכי שלום כללי הש"ס והפוסקים למהרש"ם מהדו"ח; משיב דברים ע"ס החינוך ומנ"ח מאת רמ"א ליטש רוזנבוים 
ב"כ מכת"י; אתוון דאורייתא מהדו"ח עם גליונות ר"ח קנייבסקי. למפעל אוסף מפרשי הרמב"ם מסודרים מחדש 

במהדו"ח, נוספו עוד כ"ד חיבורים. 

עוד מתורת האחרונים בדרוש באגדה בקבלה ובמוסר, ראו להלן. 

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן, ספרי שו"ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם: משנה ברורה עם 
משנה אחרונה ג' כרכים חדשים; הלכה ברורה אוצר הפוסקים עשו"ע או"ח, שני חלקים נוספים; ספרי הר"מ אליהו, 
יעקב ב"כ  ג"כ; ספרי הרי"מ שטרן אמרי  אויערבך  ר"ש  ופסקי הלכות ט"ז ספרים; אליבא דשמואל מתורת  שו"ת 
נוספים; פסקי תשובות לר"ש רבינוביץ ו"כ מהדו"ח; תורת חיים נישואין וז"ב מר"ח קנייבסקי; ילקוט יוסף לר"י יוסף 
מהדו"ח יא"כ; יסוד הטהרה הל' יחוד לרמ"ש קליין; שלשה ספרים מתורת בעל דברי יציב, בעניני סת"ם ונדה; ספרי 
רב"צ מוצפי ח"כ חדשים; פסקי באר משה הל' נדה לר"מ שטרן; פסקי בשם, משמו של ר"מ ברנדסורפר ושיעורי קנה 
בשם על פסח ב"כ; שערי תפילה ומנהג לרמ"ש אשכנזי ח"ב; ספרי ר"מ גרוס כשמונה ספרים נוספים; טהרת הבית 

ספרי שיטות 
וחידושים

ספרי הלכה
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לר"ע יוסף הקצר מאת ר"ד יוסף; ספרי רמ"מ קארפ חדשים ומחודשים ז"כ נוספים; ספרי הרי"ד הרפנס חדשים 
ומחודשים י"ח כרכים; ספרי ר"י טשזנר ב"כ נוספים; ספרי ר"נ מוסקוביץ ממליץ, חנוכה, חול המועד, מקואות, נדה, 
סוכה; מקראי קדש לר"מ הררי ה"כ נוספים; נהרות איתן לרא"י רובין חלק נוסף; פתח הבית )וויל( בב"ח ונדה ג"כ; 
יורו משפטיך לר"ג בן משה; ספר פועה ושו"ת פוע"ה, פסקי הלכה ובירורים מרבני המכון, שמונה כרכים; הרפואה 
כהלכה ו"כ מאת ר"א שטיינברג. מעשה הברכה ומעשה הטהרה ב"כ. משפטי התורה: חקר משפט אסופת פס"ד 
לוין( חלק  )ר"י  ירושלים  ג"כ; פס"ד מביה"ד  גורטלר  רנ"ש  גשן  )אריאל(; ארץ  לדיני ממונות  בית הדין  ב"כ; פסקי 
נוסף; מהלכי משפט מסחר ועסקים כהלכה לר"א שיראזי ג"כ; המשפט בישראל לר"י מונסיר ועוד. חקרי מנהגים, 
קהילות ואישים: דרך ישרה, הנהגות ר"ש דבליצקי, חול ושבת; אלא ד' אמות של הלכה, הנהגות ר"ח קנייבסקי 
בתמונות; הליכות אבן ישראל, לרי"י פישר מועדים ב"כ; הליכות חיים לשבת מבעל שפע חיים; הליכות משה לר"מ 
הלברשטם שבת; מנהגי הראש"ל, מנהגי ר"ע יוסף ח"ב; נתיבי המנהגים לר"א דבורקס ט"כ. שורשי מנהגי אשכנז 
לרב"ש המבורגר ח"ב )השלמת הסדרה(. אסופה על מנהגי המערב הפנימי לעריהם ולמדינותם: נוהג בחכמה לר"י 
ן' נעים מהדו"ח; מנהגי דבדו; מגן אבות )לבהר( חלק אהע"ז; מנהגי עלמ"א לרמ"א עבדלחק ב"כ, שרשי הים מנהגי 

ג'רבא. 

ד"כ  ו"כ; חורב,  בליקווד,  גבוה  בימ"ד  נהוראי, מאסף  לאלו המצויים באוצר:  ועדכונים  השלמות  קבצים תורניים: 
י"ג  נוספים )השלמת הסדרה(; אור ישראל )מונסי( ז"ח; אור תורה כ"ט חוברות; בית אהרן וישראל, ה"ח; מכלול 

חוברות; עץ חיים באבוב ז"ח; פעלים לתורה, ט"ח; המעיין ד"ח; מוריה, ב"ח; אבקת רוכל ד"ח ועוד. 

ספרי פרשנות, דרוש ומחשבה, חידושי אגדות וחידושי הלכה ע"ס התורה: מהדורות חדשות ומפוארות לספרי 
ן' סיד מכת"י מהדו' מכון האוצר; נתיב  הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י, ביניהם: נר ה' לר"ש 
התשובה למהר"ל מהדורה מבוארת; יפה תואר על מדרש רבה מהדר"ח מכון זכרון אהרן ד"כ*; אסופה מספריו 
של ר"א האתמרי בעל שבט מוסר במהדו"ח: מגלה צפונות ב"כ, תהלות ה' ספר רביעי, ועוד ספרי ליקוטים על מס' 
אבות ועל הגדש"פ ג"כ; מדרש אליהו להנ"ל מהדו' מבוארת; חכמי קשטיליא חידושי נ"ך ואגדות מכת"י; בית אלוקים 
למבי"ט שער התפילה עם רנת יצחק; זרע שמשון מהדו"ח ומושלמת ב"כ; תולדות שמשון לבעל זרע שמשון עמ"ס 
אבות מכון האוצר; עץ אבות פי' היעב"ץ למס' אבות מהדו"ח; הגדש"פ מדרש בחידוש לרא"נ פואה עם תוספות 

קבצים 
תורניים:

ספרי פרשנות, 
דרוש ומחשבה, 
חידושי אגדות 
וחידושי הלכה 

ע"ס התורה:
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מכת"י מכון הוד והדר; חיים עד העולם לר"ח ביז'ה מהדו"ח ב"כ; טל אורות לרי"ל מרגליות מהדו"ח; דברי זכרון לר"י 
שטאטהאגן עם אור הזכרון לר"מ גרוס ב"כ;  תכלת מרדכי למהרש"ם מהדו"ח תורה ומועדים ג"כ. כלי חמדה לרמ"ד 
פלאצקי מכון אבני שוהם ג"כ )השלמת הסדרה(; מתורתו של רבינו בעל צפנת פענח על התורה; בית לאבות לרי"ל 
לעווי מהדו"ח; דרשות הרז"ה ב"כ מהדו' זכרון אהרן*; באר שבע לר"ר אלבאז מהדו"ח )ועוד שלשה מספריו מכת"י(; 
חמישה מספרי הר"ש תווינה מהדו"ח; מחכמי זמנינו נ"ח ומהחיים עמנו לאוי"ט: ברכות שמים עמ"ס אבות לר"ר 
בלום ב"כ; שרגא המאיר מועדים ודרשות; דרשות שבט הלוי ב"כ; הגדש"פ שבט הלוי ועוד מספריו ד"כ; דרשות אבן 
ישראל לרי"י פישר; ברוש רענן חידושי הלכה ודברי אגדה מרב"ש סלומון. אסופת ספרים מתורת הר"ח קנייבסקי 

בעריכת הרא"ש שטיינמן: שיח הנחמה, שיח הסוכות, שיח חנוכה ופורים, שבענו מטובך ע"ס התורה, ד"כ. 

מכת"י ומהדורות מחודשות ספרי עזר ופרשנות, היסטוריה ודברי הימים: טוב ראי  ספרי הראי"ה קוק ותלמידיו 
אורות  )גורביץ(;  האמונה  אורות  מוה"ק*;  מהדורת  מכת"י  קבצים  שמונה  נוספים;  ב"כ  הש"ס  ע"ס  אגדה  חידושי 
התשובה מבואר בידי ר"י פילבר; טוב ראי"ה הגהות ע"ס הש"ס; מאורות הראי"ה ירח האיתנים חדש; עיטור סופרים 
מאסף רבני התקופה בעריכת הראי"ה חדש; מילון הראי"ה לר"י קלנר ב"כ, כתלנו, קורא לדגל, הראי"ה ודגל ירושלים; 

הראי"ה והכותל המערבי;  אור לנתיבתי; להלכות ציבור; לאמונת עתנו לר"צ טאו ד"כ נוספים ועוד.

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים ומהדורות מבוארות לספרי יסוד, 
אורה עם הקדמות  ביאור שבחי האוצר; שערי  עם  אבולעפייא  לר"ט  אוצר הכבוד  וקדמונים:  ראשונים  מכללם: 
ושערים. כתבי האר"י: עץ חיים, וארבעת שערים מהדורת ישיבת מהרח"ו – האיר מרדכי, כולל כל המפרשים באים 
י"ב כרכים; מקור חיים לר"ח הכהן מאר"ץ מהדו' זכרון אהרן ג"כ*; ספרא דצניעותא  על הגליון בהדפסה חדשה, 
דיעקב, מהדו"ח; שבלת של לקט לרמ"ז מכת"י; נהר שלום לרש"ש עם כל המפרשים מהדו"ח; כתבי הגר"א: מהדו"ח 
)כולל הגהות רי"א חבר  זוהר עם ביאור הגר"א  יצירה עם ביאור הגר"א; תיקוני  ומוערות מכון ברית אליהו: ספר 
מכת"י(; ליקוט ביאורי הגר"א על זוה"ק; יהל אור על זוה"ק; הדרת קדש על זו"ח רות; ביאורי הגר"א על הש"ס; ליקוטי 
הגר"א. אדרות עם ליקוטי ביאור הגר"א. רמח"ל: ממשנתו של רמח"ל, ימים נוראים, פסח ב"כ לר"נ פרידלנדר, ב"כ; 
זוהר תניינא מהדו"ח; לישרים תהלה  ג"כ;  ספרי רמח"ל מבוארים אדיר במרום, קל"ח פתחי חכמה, דרך תבונות 
מהדו"ח;  מדולינה  שהם  לר"מ  חיים  עץ  פרי  שרף  החסידות:  מצדיקי  וואלי.  רמ"ד  מתורת  חדשים  ב"כ  מהדו"ח; 

ספרי 
הראי"ה 

קוק 
ותלמידיו

קבלה
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סידור רבי שבתי מראשקוב מהדו"ח כרך נוסף; עטרת צבי לרצ"ה מזידיטשוב מהדו"ח ח"ב; קה"י לר"י יאליש בעל 
הזוהר  תקוני  נוספים:  ספרים  ועוד.  ב"כ;  מהדו"ח  מקומרנא  ספרין  לרא"צ  עינים  אור  ג"כ;  מהדו"ח  הרועים  מלא 
ע"פ אור הזוהר מלוקט מהגר"א והגרי"ח; יין הרקח על אדר"ז ואד"ר להר"י פתייה מהדו"ח ב"כ;יש שכר, שו"ע ע"פ 
זוה"ק לרי"ב מקרמניץ מהדו"ח; אור הלבנה ופרי עץ הגן לר"י קצין מהדו"ח ג"כ; ספרי הסולם ובנו הרב"ש מהדורות 
מחודשות, תלמוד עשר הספירות עם אור ברוך ואור שלום ה"כ, ברכה ושלום ו"כ, ה' שמעתי שמך ה"כ ועוד. מכון 
אהבת שלום*: אסופה חשובה של ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י: פירוש הזוהר מר"י מארג'י ממקובלי המערב 
הקדמונים, לראשונה מכת"י ו"כ; תורת חכם להר"ח די לה רוזה מהדורה מושלמת כולל גליונות חכמים רבים; פירוש 
ספר יצירה לר"ד חביליו מכת"י; ספרי הר"מ פופראש לראשונה מכת"י ב"כ; שלחן מלכים ביאור על הע"ח לר"ש חזן 

מכת"י.

חסידות: דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות: בין היתר: ספרי יסוד בחסידות מהדו"ח ומוערות 
ספרי  נועם אלימלך ב"כ; זרע קודש ראפשיץ ד"כ;  ג"כ;  לוי  בהוצאת מכון הדרת חן: בעש"ט עה"ת ב"כ; קדושת 
האדמורים מאיזביצ'א ראדזין מהדו"ח ומהם מוערות: מי השילוח ב"כ; בית יעקב והגדש"פ מתוך ספר הזמנים ג"כ; 
סוד ישרים ג"כ; שער האמונה ויסוד החסידות; )עוד מספריו של רגח"ה: או"ח עם עשר מילין דחסידותא, קובץ ספרי 
התכלת מהדו"ח; תפארת יוסף. ספרי מונקטש בהוצאת אמת מהדורת חדשות ומפוארות כוללות הוספות מכת"י 
בינהם: אוסף תורת שם שלמה ב"כ; דרכי אמונה מבעל דרכי תשובה; דברי תורה ב"ח; חיים ושלום; חמשה מאמרות 
נוספות ועוד )ראו גם מסעות ירושלים מהדורה חדשה(; הגדש"פ שער יששכר; תפארת בנים מהדו"ח. )ראו גם סידור 
שער יששכר צבי תפארת, מהדו"ח ומושלמת, כולל הדפסת הפיוטים בשלימותם(. ספרים שונים: כרך נוסף מתורת 
חסידים הראשונים כולל: דרכי צדק השלם, פרקי דרבי אלעזר, זכר צדיק לברכה; בת עין מהדו' מנדלוביץ ב"כ; אור 
הגנוז לרי"ל מאניפולי מהדו"ח; סידור לב שמח לרח"ה מאלסק מהדו"ח; מבשר צדק לריד"ב מזלאטשוב בעל בית עיני 
מהדו' מנדלוביץ; חומת אריאל תניינא לרא"ל מלאנצוט מכת"י; עבודת יששכר לריד"ב מוולברוז' מהדו"ח; דברי דוד 
לר"ד הלברשטם מסוקולוב; ארץ צבי לתורה ומועדים, לרא"צ פרומר מקוז'ילגוב מהדו"ח ב"כ; ליקוטי מוהר"ן מבואר 
עם פירוש חברותא ללימוד בעיון ה"כ; ביאור הליקוטים עם ביאור באר אברהם. חב"ד: תניא חסידות מבוארת ח"ז; 
לקוטי תורה המבואר כרך נוסף; שערי עבודה )ר"א מסטרשלא( מבואר; מאמרי הצ"צ )'הנחות'( ח"ב; דרך מצותיך 

חסידות
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המבואר )ליקוט(; ספר השיחות לריי"צ כרך חדש; ילקוט לוי יצחק עה"ת כרך נוסף; תורת מנחם ו"כ נוספים ועוד. 
חיבורים הכוללים לקט תורות ועובדות מצדיקים: ילקוט דברי אהרן מצדיקי קרלין וסטולין; באר יצחק על רי"א 
מקאלוב; יקר תפארת על ר"ש מרדומסק; גאון ישראל וקדושו על רמ"מ מווישווא; עטרת מרדכי על ר"מ זיסקינד 
מסטריא, אור עולם, פרקי עבודת אדמו"ר בעל חלקת יהושע; ועוד. מצדיקים בני זמנינו: אמרי קודש לר"י טברסקי 
מרחמסטריווקא מהדו"ח; יקרא דמלכא לר"מ מזוועיל שני כרכים נוספים; עטרת משה לרמ"נ ממאקווא כרך נוסף; 
חקי חיים לרא"ח ראטה משומ"א; עטרת ישראל לר"י מסד"ג )ועוד ספר: אשר בך אתפאר, לזכרו( מבשר טוב רבש"ם 
רבינוביץ מביאלא ו"כ ועוד. דברי ימי החסידות, קהילות ואישים: אור הצפון, קנקנן חדש מלא ישן בתורת ודברי 
י"א  הימים של חסידות בעלז צדיקיה וחסידיה, 126 גליונות; נחלת צבי קובץ במה למשנת החסידות ותולדותיה 

קבצים נוספים; בלבב שלם תולדות הסולם וצאצאיו; בית שאץ, ועוד. 

תורת הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ואלו מאשר נ"ע: שערי 
יושר המבואר ג"כ; אהלי חיים שע"י ישיבת ואלאז'ין כולל הרבה מרבותינו לבית בריסק; חידושי ר"ג )בהרמ"מ( זאקס 
ברכות ומקואות ד"כ; משנת ר"א קוטלר עמ"ס ב"ב מהדו"ח; שיח ערב מר"ש קוטלר עמ"ס נדרים; חלקת כהן וברכת 
דוד לראח"ה ליבוויטש ד"כ עהש"ס; שיעורי רי"ד מבוסטון ציצית תפילין קרה"ת )ראו גם דרש דרש יוסף*(; ברכת 
אברהם לר"א ארלנגר כריתות ערכין ב"כ; תאיר נרי עמ"ס מכות מר"א גנחובסקי; ברכת יצחק על הרמב"ם ח"א מר"ב 
פאלער; קדשי יהושע לר"א גלדצהלר עמ"ס זבחים ג"כ; שעשועי נגעים מר"ל קרופני; ישועות אריה מרי"א הרשלר 
ג"כ; עולת יצחק גיטין ופסחים לר"י לנדא ב"כ; מאור הקודש לר"מ לב ע"ס קדשים ח"כ. ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט: 
ר"א גורביץ: ענפי ארז ג"כ, וענפיה ארזי אל תורה ומועדים ג"כ; ר"ג אדלשטיין: הערות וביאורים ה"כ, שיעורים ממגד 
גרש ירחים ז"כ; חידושי ר"ד לנדו, שביעית וזרעים; גבורת יצחק ורנת יצחק מרא"י סורוצקין ש"ס ורמב"ם כ"ד חלקים; 
דבר יעקב לר"י שטיינהוז ג"כ חדשים; תורת צבי לר"צ קושלבסקי ב"כ; בית יצחק לר"י ברטלר ג"כ נוספים, שיעורי 
חזקת הבתים לר"ד כהן; ברכת משה לר"מ פינקל ב"כ נוספים; ביאורים במועדים ר"י פרבשטיין ג"כ; שיעורי מלאכת 
מבשל לר"מ שילוני ד"כ; בינת דניאל לר"ד לרפלד ד"כ; שיעורי הרב מרדכי )שטרנברג( ב"ק; אור אברהם לר"א גורביץ 
מירושת"ו ב"כ נוספים; מורשת משה לר"מ שטיינהוז ב"כ; רבד הזהב לרב"ד דיסקין; ברכת יצחק לר"י ברכה ט"כ 
נוספים, פרדס יצחק לרי"י גורדון ט"כ, )ביניהם עמ"ס כתובות ה"כ!(; דרך ים לר"מ צאהן יח"כ; שיעורים לר"י רוזן ג"כ 

נוספים. ועוד רבים לא יכילם הגליון. 

תורת 
הישיבות 

הק',
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דעת חכמה ומוסר: מאמרים ושיחות מוסר מר' ירוחם ממיר ו' קונטרסים נדירים שהופיעו בשנגהי לב אליהו לר"א 
לופיאן ג"כ; מתורת ר"י לוונשטיין: שערי יחזקאל עמ"ס אבות אוצרות רבינו יחזקאל על תפילה ועוד; מכתב מאליהו 
לרא"א דסלר ז"ל בעניני חינוך ב"כ; פחד יצחק לר"י הוטנר כרך נוסף ועוד; ספרי הר"ש וולבה י"כ: דעת שלמה ג"כ, 
שיעורי חומש ג"כ, אגרות וכתבים ב"כ ועוד; זאב יטרוף לר"ז והברמן ד"כ נוספים; לגינו של מלך ד"כ מגדולי התורה 
הבינה  ב"כ;  ר' משה שפירא  חז"ל  אגדות  ביאור  למשה  טוקצינסקי; תהלה  מרי"מ  חיים  אוצר  והמוסר בארה"ב;. 
רמ"מ  ו"כ; ספרי  מועלם  לר"י  יהודה  גינזבורג; דרש  לר"א  ומוסר  מועדים; מסילות חכמה  סורוצקין  רר"ב  והברכה 

שפירא על מועדים וזמנים ז"כ; יחי ראובן לר"ר קרלינשטיין ז"כ. 

החרבות  הקהילות  ספרי  לאוסף  וקבוצות:  קהילות  קהילות:  וספרי  וזכרונות  מסורות  ישראל,  חכמי  תולדות 
וזכרונות ממחברים שונים; ספר המעשים  י"א כרכים; תימן, כשמונה כרכים, מסורות  נוספו עוד  ממזרח אירופה 
ג"כ מיהדות צפון תימן, ועוד חמשה ששה ספרים מסורות וזכרונות מבני התימן. פרסומי מר ראובן קשאני אודות 
הישיבות  על  בגדאד  ישיבות  כורדיסטאן;  יהדות  אשור  קדמת  קבצים;  ושמונה  עשרים  ישראל,  בפזורת  קהילות 
ויהודי תוניסיה; חומת אש, תולדות פירוד הקהילות; תולדות החסידות בארץ  וחכמיהם; המאיר לחיים על רבני 
ישראל מאת ר"מ הלחמי ב"כ; שערים, תולדות שכונת שערי חסד ובכ"ס הגר"א, מכון קרן רא"ם; חצרות בירושלים 
מאת יעקב אלעזר. אישים וספרים: מבוא והוספות לספרי מהרי"ל*; הר"מ אלמושיננו משאלוניקי מאת ר"ש רגב; 
הגאון, תולדות הגר"א מאת ר"ד אליאך ג"כ; יד שלמה תולדות הר"ש גנצפריד וספריו; שפירי ירושלים על רצ"מ שפירא 
בעל ציץ הקודש ובנו רב"צ; אהרן בכהניו על ר"א וולקין; גדול מרבן שמו על ר"מ מבויאן הי"ד; מדברנא דאומתיה 
על ר"י מטשורקוב וצאציו ב"כ; מלכים כבני אדם על ראי"ה קוק; דרכי משה לקט עובדות הנהגות והשקפות מר"מ 
פיינשטיין ע"ס התורה ב"כ; חכימא דיהודאי על הראי"ל שטיינמן )ונוספו עוד שלשה כרכים מסדרת כאיל תערוג(; 
אב בבית המלך על רש"ב ורנר, עולמו של צדיק על רב"צ מוצפי מהדו"ח; הצדיק ר' מאירל )מאמשינוב(; אמת לדוד 
וזכור לדוד על ר"ד שלוש ב"כ; תנא דבי רבי אליעזר תורות ועובדות מר"א אביחצירא; אדמור"י גור מאת הר"י לווין; 
אנשי השם בארה"ב מאת רב"צ א"ש; מן ההר אל העם על הר"י נסים; תולדות מנחם על ר"מ מנשה מהדו"ח; עטרת 
מרדכי על ר"מ עטיה; אלפי שנאן ר"א ברסלר; רבי בנימין הצדיק, תולדות ומשנת ר"ב זילבר בעל אז נדברו; בסתר 
עליון על רמ"ז לוריא ועוד. שואה: ספרי זכרונות של שרידים, ביניהם: בת עמי הרבנית הדסה לוין; ואמונתך בלילות 
הרבנית רבקה וולבה; באש האמונה, הרבנית גיטל הלברשטם, בת המשנה שכיר ועוד. קטלוגים וביבליוגרפיה: 

דעת חכמה 
ומוסר

תולדות 
חכמי 

ישראל, 
מסורות 

וזכרונות 
וספרי 

קהילות:
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מנחת שלמה לרד"ב וואכשטיין, אודות ספרי רנד"ב מסד"ג )ראו גם הדפס נדיר הכולל רשימת כת"י מעזבון החכם 
הנז'(; ועוד כעשרים קטלוגים מבתי המכירות. אשכול, אנציקלופדיה ישראלית ב"כ; 

עיתונות תורתית: אסופה חשובה של עיתונות וכת"ע בין היתר: היסוד, עיתונם של החוגים התורנים בת"א תרצ"ג-
תש"ח; הנאמן, ישיבת טלז בליטא, כ"ט חוברות; מוריה ירחון תורני של אגו"י בפפד"מ ח"כ; שערים, בטאונה של 
פא"י י"ט כרכים; דאס אידישע ווראט, בטאון אגו"י בארה"ב 69 חוברות; הדנו ישיבת רי"א 17 חוברות; אונזער גיסט 
12 חוברות; ההד י"ד חוברות נוספות; העדה, 63 גליונות; תור הזהב המוסף התורני של הדרך 197 גליונות; דורות 
המוסף התורני של העדה 137 גליונות; המבשר תורני 40 גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן 23 גליונות; קשר איתן 

בטאון ויזניץ 57 גליונות.

אנציקלופדיה תלמודית: נוספו שני כרכים. 

עיתונות 
תורתית



27

שאלות נפוצות

שאלה: ברצוני לרכוש רשיון למפרשי האוצר או אחד מחבילות ספרי המכונים, האם יש צורך לשלוח את הדיסק למשרד?
תשובה: החל מגי' 19 ומעלה בממשק החדש של אוצר החכמה, אין צורך לשלוח את הדיסק פיזית למשרדנו. עליכם ליצור קשר עם 
מחלקת המכירות של 'אוצר החכמה' otzar@otzar.biz 02-5866078 ולרכוש את החבילה הרצויה. לאחר התשלום, אם מחשבכם 
מחובר לאינטרנט, החבילה שקניתם תתווסף לתכנה מיידית. אם אינכם מחוברים, תקבלו קוד אותו יש להזין במקום המיועד בתכנה 

והוספת החבילה תעודכן מיד. 

שאלה: האם ניתן לעבוד עם 'אוצר החכמה' ביותר ממחשב אחד והאם אצטרך קוד להפעלה?
תשובה: הרשיון לשימוש ב'אוצר החכמה' הינו על הדיסק שברשותכם ולכן ניתן לעבוד עם הדיסק בכמה מחשבים שתרצה ללא 

צורך בקוד. אודות שמירת הנתונים האישיים בשאלה הבאה. 

שאלה: כאשר אני מוסיף בתוכנה מאגר אישי, הערות וכדומה היכן זה נשמר? והאם יש אפשרות לגבות את החומר האישי?
תשובה: כל פעילות אישית בתוכנה כגון הוספת מאגרים, הערות, היסטוריית החיפושים, כפתורי גישה מהירה וכדו' נשמרים על 
המחשב שבו השתמשתם באותה עת )מלבד הוספת ספרי PDF שנשמרים על הדיסק של אוצר החכמה( ולכן במקרה שתשתמשו 

ביותר ממחשב אחד השמירה תעשה רק במחשב בו ביצעתם את הפעולה. 

שאלה: איך אפשר להציל את החומר האישי במקרה של תקלה בקובץ/ אובדן המחשב? 
תשובה: אם החומר האישי חשוב לכם, מומלץ לבצע גיבויים מפעם לפעם, או גיבויים יומיים, וכן לגבות את החומר גם בכונן אחר 

שאינו תיקיית אוצר החכמה כגון כונן חיצוני וכדו'.

שאלה: האם ישנה אפשרות להכניס את כל החומר שנמצא בכונן החיצוני של 'אוצר החכמה' לתוך הזיכרון הפנימי במחשב 
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ולייתר את הצורך בטלטול הכונן החיצוני?
תשובה: ישנה אפשרות כזו אך יש לשים לב היטב לתנאים הבאים: ראשית צריך שיהיה בזיכרון הפנימי של המחשב שטח פנוי בנפח 
של 2000GB, דבר שלא קיים במחשב סטנדרטי אלא כתוספת מיוחדת ולא מתאים להוסיפו לכל מחשב. החלפת הדיסק הפנימי 

לדיסק בעל נפח מתאים צריך להתבצע ע"י טכנאי מחשבים מטעמכם ולא קשור למחלקת תמיכה של 'אוצר החכמה'. 

אחרי התאמת המחשב, עליכם להתקשר למשרד ולהזמין את האפשרות המדוברת במחיר של 350 ₪. תקבלו מאתנו דיסק אונקי 
זעיר שיהיה ה'מפתח' לשימוש באוצר החכמה, כך שגם אחרי העתקת החומר לתוך המחשב התוכנה תפעל רק כשהדיסק אונקי 

מחובר. כמו כן אם תרצו להשתמש בדיסק החיצוני שבידכם במחשב אחר יהיה אף כאן צורך בחיבור של הדיסק אונקי.

שאלה: הכנסתי את דיסק 'אוצר החכמה' למחשב אבל המחשב לא מזהה אותו. מה עליי לעשות?
 )otzar19 תשובה: ראשית יש לבדוק ב'המחשב שלי' / 'מחשב זה' האם הדיסק מופיע ב'התקנים וכוננים' )בדרך כלל שם הדיסק הוא
אם הדיסק לא מופיע יש לנסות להחליף כבל או יציאה במחשב וכן לבדוק במחשב אחר, בכדי לברר האם התקלה הינה בדיסק 
או בכבל / מחשב ]טיפ: אם אין ברשותכם חוט נוסף שמתאים לדיסק, ניתן לנסות לחבר עם כבל USB MICRO - הכבל הממוצע 
בשימוש לפלאפונים ונגנים, - ביציאה של הדיסק יש כעין שני חלקים. נסו לחבר את הUSB MICRO לחלק הרחב יותר שביציאה.[ אם 
התקלה היא בדיסק, יש לשלוח את הדיסק למשרדינו. במידה ויש עדיין אחריות )תוקף האחריות על הדיסק היא בדר"כ שנתיים( אנו 

נחליף לכם את הדיסק. והיה והסתיימה תקופת האחריות תצטרכו לרכוש דיסק חדש במחיר של 300 ₪. 

שאלה: האם יש הבדל בין ה'תצוגה המקדימה' של הספר ובין פתיחת הספר בחלון?
תשובה: בממשק החדש כל האפשרויות שקיימות בעת הצגת הספר כמו הדפסה, העתקת טקסט, הוספת הערות, חיפוש וכדומה, 
קיימות הן בתצוגה המקדימה של הספר והן בפתיחת הספר בחלון, כך שאין יתרון מהותי בפתיחת הספר בחלון מעבר לנוחות 

השימוש האישית. לכן ניתן גם לפתוח ספר בלשונית חדשה וכן לנעוץ את הלשונית בכדי שהתצוגה לא תתחלף בספר אחר.

שאלה: איך ניתן להעתיק קטעי טקסט מספר?
תשובה: בסרגל הכלים שבצד הספר משמאל יש אפשרות לבחור 'טקסט או תמונה מהספר' ולאחר מכן מצביע העכבר ישתנה 



29

ייתכנו  ולכן   OCR פיענוח ע"י  נקרא מהספר  כי הטקסט  נציין  לבחור את הקטע הרצוי להעתקת הטקסט.  יהיה  וניתן   + לצורת 
 שיבושים בחלק מהמקרים, תלוי במהדורת הספר ועוד גורמים משתנים. ניתן לתקן את הטקסט קודם ההעתקה בחלון שנפתח.
אם ברצונכם לשנות את ברירת המחדל של מצביע העכבר שיהיה על מצב 'סימון קטע להעתקת טקסט' באופן תמידי, ניתן לשנות 
בהגדרות < הגדרות תצוגה < סימון קטע בספר. טיפ: לצורך העתקת טקסטים מדוייקים ללא פיענוח OCR קיים בתכנה מאגר של 
ספרי טקסט הכולל בעיקר ספרי יסוד כמו ש"ס רמב"ם שו"ע וכדומה. חפשו במאגרים או רשמו בחיפוש ספר 'ספרי טקסט' - מהם 

ניתן להעתיק טקסט בצורה מדויקת ככל מסמך טקסט אחר.

את  אמצא  איך  החכמה'.  ב'אוצר  קיים  שהוא  לי  וידוע  הספרים  ברשימת  נמצא  לא  והוא  מסויים  ספר  חיפשתי  שאלה: 
הספר?

תשובה: בכל מקרה של חשש מספרים החסרים אצלי או בעיה אחרת ברשימת הספרים, יש לבצע רענון רשימה בתפריט הראשי 
וללחוץ על 'רענן' בסיום.

שאלה: ברשימת הספרים כשגוללים את הרשימה, תצוגת הספרים מתחלפת בהתאם לגלילה. האם ניתן לשנות זאת שאוכל 
לגלול את הרשימה מבלי להחליף את תצוגת הספר?

תשובה: ניתן לשנות בהגדרות/ רשימת הספרים - לחיצה על סמל ההגדרות מעל רשימת הספרים - שם ניתן לעבור בין מצב גלילה 
מהירה או מעבר בין ספרים. כמו כן ניתן לשנות שם הגדרות נוספות של סדרות ספרים )ספרים עם כמה כרכים(.

שאלה: אין לי צורך בכל הספרים שקיימים ב'אוצר החכמה' וברצוני לבנות מאגר אישי שרק הספרים שבו יופיעו באופן קבוע 
ברשימת הספרים ובחיפושים, האם זה אפשרי?

תשובה: כן, ניתן לבנות מאגר אישי ע"י סימון הספרים הרצויים בV בצד ימין בשורת הספר ובחירה ב'שמור ספרים מסומנים' מעל 
רשימת הספרים. יש לקרוא שם למאגר ולשמור, לאחר מכן להכנס לתפריט הראשי < כלים < קבע מאגר פעיל לבחור את המאגר 
הרצוי באופן קבוע או זמני.)ניתן לבחור גם במאגר מובנה של 'אוצר החכמה'( בבחירת מאגר פעיל תופיע שורה בחלק העליון של 

המסך שהתוכנה במצב מאגר פעיל. ניתן לחזור למאגר המלא בלחיצה על ' חזור לברירת מחדל' בשורה זו.
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המלצת לקוחות על הממשק החדש

לתיבת המייל שלנו מגיעים מידי יום מכתבים מכל קצוות העולם: שאלות, בקשות, תלונות וגם הבעות תודה שמזרימות בעורקינו 
שמחה ומוטיבציה. הנה 'דוגמיות' שנשלחו אלינו ועוסקות ב: עדכון 19.1, עדכון 19 וגם על 'אוצר החכמה' באופן כללי, בהתאמה

שלום אתמול עדכנתי לגרסה החדשה 19.1. זה פשוט מדהים! הכל חלק ממש ומהר, הגרסה הקודמת גם לא היו לי בעיות בכלל 
............................................................................................................................................ לקוח ותיק אפילו לא במהירות אבל ההבדל בכ"ז ניכר, תודה רבה! 

אתמול עדכנתי לגרסה 19.1 ורציתי להודות לכם ממש על כל התיקונים שעשיתם וגם התוכנה נראה שטוענת ספרים הרבה יותר 
...................................................................................................................................................... אוהב קהלני, ביתר עילית ...... מהר. גם פסי הגלילה תוקנו ועוד 

ברצוני להודות ולברך על העדכון האחרון שפתר את מרבית התקלות וחוסר הנוחות שהיו עד היום בתוכנה החדשה והוסיף יעילות 
מרחבית בכל השימושים בתוכנה. השיפור מורגש מאוד והוא לתועלת רבה. כה לחי! אזכיר, שלפני כחצי שנה, מיד לאחר עדכון 
גירסא 19 אצלי, הייתי מאוכזב מאוד מהתוכנה החדשה לעומת הישנה, ושלחתי לכם מייל מפורט על כך. כעת בעדכון האחרון 
שמחתי לראות שמרבית מההערות שלי נלקחו לתשומת ליבכם ואכן תוקנו, לרווחת כל המשתמשים................................. ש"פ, ירושלים

יישר כח גדול לכם על העדכון האחרון. לוח השנה המעודכן, מהירות שליפת הספרים ובעיקר האפשרות להעתיק בקלות מספרים- 
...................................................................................................................................................... תזכו למצוות! .................................................................. עוזרות עד למאד.

עקיבא טייכטל ראש כולל 'בית צבי- תורה לכל יהודי', בית שמש  
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וידידותי  לנח  והפכה את השימוש  כל הבעיות  תיקנה כמעט את  19.1 שממש  בגרסה החדשה  לראות את ההתפתחות  מדהים 
................................................................................................................................................................................................................................. יעקב שניידר, רמת גן מאד. 

רק רוצה לציין שאני נדהם מהתוכנה החדשה, והשידרוג היה שווה כל שקל ועוד הרבה יותר מזה.................................... יישר כח. לקוח

 שלום וברכה, אני רוצה להודות לכם על העדכון. זה ממש שינוי מהותי בכל שימוש של התוכנה, המהירות כו' וכל סדר הדברים.
................................................................................................................................................................................................................................. יהודה ליטווין, ביתר עילית

וכמות  דעת',  'הרחב  על שם  ב'אוצר'  16 ספרים  לי  יש  הייתה מעולם.  לא  בצורה שכנראה  תורה  להפיץ  זכיתם  ראשית אקדים, 
התגובות שאני מקבל זה פשוט לא יאומן. אמר לי אדם שיש לו ספר די מצליח שהוא לא הכניסו לאוצר, שהוא לא מקבל חצי מכמות 
........................................................................................................................................................................... אליהו הורביץ, ירושלים התגובות הזו. ישר כוח גדול.

רציתי להביע את התפעלותי ותודתי על פלאי הטכנולגיה שאתם מחוללים. כתבתי ספר והבאתי ציטוטים, ושכחתי לסמן את המקור 
של כל אחד ואחד. תכננתי לשבת ימים שלמים בספריה ולחפש את המקורות, והנה בלחיצת כפתור באוצר החכמה, בלי שעברה 
ירושלים ............................................................................................................................................... לקוח,   דקה אחת, היה המקור המדויק לכל ציטוט בידיי.

תודה על התוכנה הנפלאה ביותר שאני יושב איתה יומם ולילה כבר הרבה שנים.  אין דבר ששינה את חיי לטובה כמו אוצר החכמה. 
קשה לי להבין איך הסתדרתי שנים בלי זה. זה לא שווה 7,500 ש"ח. זה שווה מיליארדים פלוס. אתם תמיד מוכרים בהנחה של 

מיליארדי דולר. אין מילים לתאר את האהבה שיש לי לתוכנה. צריך להמציא תוכנה שמותר להשתמש בה בשבת

........................................................................................................................................................................................................................................... משה עמיאל, ירושלים                                                   
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אוצר החכמה.
 הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם.

otzar@otzar.biz |  02-5712713 :02-5866078 | ווטסאפ 

www.otzar.org | ת.ד. 23609 ירושלים


