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Dear customers!

 אדר א' תשפ"ב,בס"ד

We are delighted to inform you of the launch of Update 20.0. Summer Sale. We are offering 30% discount to the update price.
This offer will beginnnning, Iy”H, on the 11 th Tamuz 7/10/22. This update marks 20 years from the beginning of our work on Otzar
Hachochma! In this update, we present you with an additional 6,000 new volumes – bringing the total title list, together with
the institutional titles to around 120,000 – that’s thrilling!
At a time like this, we cannot help but hark back to our humble beginnings... a crowded one-room apartment in one of Yerushalayim’s
Chareidi neighborhoods. Zigzagging to and fro, we schlepped our sifrei Kodesh on a parcel trolley, as tenderly as any caregiver,
from the library of Yeshivat Tchebin to our temporary abode.
Five improvised machines waited for us behind that door. A camera was fixed to each of them, and behind each camera stood a
worker who captured page after page, volume after volume, as days ran into nights. That’s how we scanned our first 15,000 books,
before we even launched our first edition. As for those around us... how shall we put it? They didn’t convey much confidence in
our concept. Not to mention those who viewed us — at least, that’s how we felt... — as a bunch of dreamers, far detached from
reality. But our vision was greater than any fears and doubts. We were determined to make every Sefer Kodesh accessible to
those who were learning, interested, and thirsty for knowledge...
Today, Otzar HaChochma is a household name in the Torah world. An incredible amount of sifrei Kodesh—both old and new—are
already in the program, new titles are added all the time, partnerships have been created with the leading institutional publishing
houses, and there are books that are exclusive to the Otzar. It is our great zechus that Gedolei Hador, and their talmidim, make
regular use of this program, and yeshivos from all walks of frum society have embraced Otzar Hachochma as an inseparable part
of their learning. The material accessed through these seforim is used also for the study of history, for gleaning information about
Jewish families and communities, for researching languages, and a whole host of diverse topics.
Even now, we do not rest on our laurels, but continue collecting new titles and working on enhancing the interface. This
information booklet is being brought to you in a new format, in line with the overall tide of innovation that has been sweeping
through the Otzar. For your convenience, we have added a table of contents, allowing you to easily locate the information you
seek, and a list of Frequently Asked Questions has been included. We hope that presenting you with the material in this manner,
will make it more user friendly than ever.
At we launch the Version 20.0 Update campaign, we call on you, our regular customers, to make the most of this
opportunity, and purchase the updates at a considerably reduced price.
Respectfully yours,
A. Selah
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About Update 20.0
At our last update, we brought you a pleasing, new interface, that’s incredibly user friendly and easy to use, providing you with
easy accessibility to all the various functions.
Nevertheless, the event was accompanied by quite a few teething pains, that only surfaced after the launch.
The new interface had been built with advanced technological tools that overstepped the operational capacity of many older
computers. This, more than anything, explained why so many of us — clients and office staff alike — ran into trouble when using
the program, in those first days following the version 19.0 update.
Now, with the release of version 20.0, B’H, the new interface works wonderfully, and we highly recommend it!!

Here are the main additions to version 20.0:
1. We have added 6,000 new titles to Version 20.0. Those that are well-known, are listed down below. For a complete list, send
us an email, or download it from the home page.
2. Owners of 19.0 and 20.0 versions can purchase Mefarshei HaOtzar and any institutional packages that you are still missing,
directly from within the Otzar HaChochma program, without needing to contact us — and without having to transport your
drive to our office. Just click on: Main menu (the three dots on the upper left-hand corner)/ Help/ My produce/Packages Purches/
By a packages. You will be able to purchase any packages that you do not yet have.
Alternatively, you can call our office and arrange payment. You will then receive a one-time code which will allow you to unlock
the bundle.
3. New! Meforshei HaOtzar is now completely integrated into Otzar HaChochma. Open a Daf of the new Shas Vilna from within
the program, and you immediately find yourself in Meforshei HaOtzar. This option is only available to purchasers of Meforshei
HaOtzar. For all other customers: You can access Daf Beis, Amud Aleph of any Maseches, allowing you to get a taste of this
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phenomenal program.
4. New! Printouts from Meforshei HaOtzar. From now on, you can copy and paste any commentary to a Word file, where you can
design it as you wish.
5. New! In the free-search function, you can now search the first pages of every book. This makes it easier to find seforim that
discuss certain topics, which is generally mentioned in the title page, or table of contents.
6. New! Save a link to the sefer (as a hyperlink) in your Word file. You can then open the sefer from within the Word file.

The benefits and innovations of the new interface that came out in version 19.
1. The new platform is elegant, incredibly user-friendly and easy to navigate, giving you easy access to every function.
2. 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.
Like this, 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.
3. 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.
4. 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.
5. From version 19.0 and onwards: customers who are connected to the internet will receive automatic program updates as, and
when, bugs are fixed.
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For those who haven’t yet upgraded to the new interface (19.0, 20.0)
1. Anyone upgrading to Version 20.0 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 .
2. Version 20.0 does not work on Windows XP or 7. The new interface supports all later versions of Windows (from 8.01). For
computers operating on Windows 7.01 or 8 –please call or email our technical support department to check if, and how, you can
run the program on your version of Windows.
3. Please Note! 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!
4. The following clause applies to a small percentage of Otzar HaChochma users: 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.
5. Users who have added PDF files of books to their Otzar HaChochma are asked to please backup these files to their computer.
These files should be automatically transferred with the new version installation, but we ask you, too, to back them up as an
extra precaution.
6. With this upgrade, we are not offering the option of purchasing the upgrade on its own, without adding the new titles.
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Upgrade process details:
For upgrading to version 20.0 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.

Upgrade for owners of a 1TB hard- drive, or less
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 20.0 upgrade, as well as for future updates.
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.
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About Meforshei HaOtzar
Words cannot fully describe the impact of Otzar Hachochma’s new project, Meforshei HaOtzar – currently available to clients of
Otzar Hachochma, from Version 14.0 and upwards. The only way you can truly grasp the extent of Meforshei HaOtzar’s power to
advance your Gemara learning, is by logging in and trying it out!
As more and more users get acquainted with this software, the harder it will be to remain noncommitted… We have no doubt
that Meforshei HaOtzar, too, will soon be considered par for the course in the way Torah is studied in our times.
As mentioned, purchasers of the version 19.0 / 20.0 updates are able to try out the first Daf of every Maseches. Likewise, the
Meforshei HaOtzar software can be purchased directly from the Otzar Hachochma program – the hard drive does not need to
be transported to the office headquarters.
Another advertising leaflet can be found in this booklet, describing the journey that we took in creating this program, and
bringing you some of the warm customer feedback that we have received.

Transfer of content from the external hard drive to the computer’s
internal hard drive, for those who have version 19.0 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 19.0 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 $115
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For new purchases and updates in Canada, please contact:
Aharon Sela | Tel: 1-438-878-7674 | Email: Aharoni111@gmail.com

For new purchases and updates in the U.S.A., please contact:
Judaica Software | David Rabinowitz | 45 Lee Ave. 2nd Fl | Brooklyn NY 11211 | Tel: 646-760-3154 (For faster reply please send a
text) - E-mail: info@judaicasoftware.com
Delivery Service
Boro Park = $16 each way. Please call Mr. Kalmen Moskowitz at: 347-432-9055 to arrange a pick up/drop off and pay him
directly when using his services. Flatbush= $20 each way. Please call Mr. Kalmen Moskowitz at: 347-432-9055 to arrange a
pick up/drop off and pay him directly when using his services. Monroe, Monsey, New Square = $20.00 each way. Please call
Mr. David Pruzansky at: 845-425-5555 to arrange a pick up/drop off and pay him directly when using his services. Lakewood Pick up & Drop off Location. Mr. Shlomo Mermelstein 23 Providence Avenue (Oak & Vine) Lakewood NJ 08701 | 347-262-1382 Mr.
Mermelstein comes to Williamsburg every day (Except Friday). - Please drop-off your hard drive a night before and call or text
before coming. Packages are $15 each way. - Please pay Mr. Mermelstein directly when using his services. Please notify our
office once you ship your hard drive so we may discuss a payment plan.
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 $20 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 10 installments. Please make checks payable to Judaica Software. If you have
a tax exempt form, please be sure to submit it with your payment.
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Below are the upgrade prices:
from version 19.0 PLUS 6000 new books ................................................................................................................................................................................................. $246 $174
from version 18.0 PLUS 11,000 new books.............................................................................................................................................................................................. $475 $333
from version 17.0 PLUS 16,000 new books............................................................................................................................................................................................... $561 $394
from versions 15.0-16.0 PLUS 26,000-31,000 new books......................................................................................................................................................... $600 $420
from version 7.0-14.0 PLUS 36,000-71,000 new books..................................................................................................................................................................$633 $443
from version 6.0 or earlier PLUS 77,000 and more new books.......................................................................................................................................... $663 $466

Prices of the additions and institutional packages:
the Meforshei HaOtzar package........................................ $572

the Talmudic Encyclopedia Package............................................................... $117

the Zichron Aharon package....................................................$175

the Machon Yerushalayim Package

(Possible from version 18.0 and above)

with Otzar Mifarshei HaTalmud............................................................................... $310

the Machon Chochmat Shlomo Package.................. $110

add Otzar Mifarshei HaTalmud to the Machon Yerushalayim

the Machon Ofek Package....................................................... $185

Package that I currently own...................................................................................... $34

the Mosad HaRav Kook Package......................... $406 $375

upgrade workstations......................................................... $27 per workstation

the Ahavat Shalom Package.................................................. $244

to put the material into the computer’s internal hard disk ........ $115

the Chabad Package...........................................................$100 $63
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להלן מחירי השדרוג:
שדרוג מגרסה  19.0ל  :20.0הוספת כ 6,000-ספרים $174 $246..................................................................................................................................................................
שדרוג מגרסה  18.0ל  :20.0הוספת כ 11,000-ספרים $333 $475 ..............................................................................................................................................................
שדרוג מגרסה  17.0ל  :20.0הוספת כ 16,000 -ספרים $394 $561...............................................................................................................................................................
שדרוג מגרסה  15.0-16.0ל  :20.0הוספת כ 26,000-31,000 -ספרים $420 $600 .........................................................................................................................
שדרוג מגרסה  7.0-14.0ל  :20.0הוספת כ 36,000-71,000-ספרים $443 $633................................................................................................................................
שדרוג מגרסה  6.0ומטה ל  :20.0הוספת כ 77,000-ספרים ויותר $466 663$ ...................................................................................................................................

מחירי התוספות וחב' המכונים:
מפרשי האוצר $572 ....................................................................................................

חב’ מכון ‘חכמת שלמה’$110 ..........................................................................

חב’ זכרון אהרון $175 .................................................................................................

האנציקלופדיה התלמודית $117 .....................................................................

חב’ ‘מכון ירושלים’ כולל ‘אוצר מפרשי התלמוד’ $310 ....................................

דיסק קשיח  3טרה$115 .......................................................................................

‘אוצר מפרשי התלמוד’$34 ....................................................................................
(רק למי שרכש מכון ירושלים בעבר)

דיסק  4טרה טייפ סי ( 3שנות אחריות) $160.......................................
שדרוג ממהדורת ספריה לגירסה רגילה $270 ....................................

חב’ ‘אהבת שלום’ $244............................................................................................

ממהדורת בני תורה למהדורה הכללית$270 .......................................

חב' חב"ד $63 $100.....................................................................................................

שדרוג לעמדת רשת $27 ......................................................................................

חב’ ‘מוסד הרב קוק’$375 $406 .......................................................................

הכנסת החומר לתוך המחשב$115 .............................................................

חב’ ‘מכון אופק’$185 ..................................................................................................
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Which computer supports the new interface?

System requirements:
Operating system supports Windows 8.1, 10, 11 | Does not support Windows XP, 7 and 8.
Processor:
Minimum requirements AMD or INTEL Processor 2 GHz and higher | We recommend AMD or INTEL Processor 3 GHz and
higher.
Memory:
Minimum requirements 4GB memory | We recommend 8GB memory.
Disk space:
10GB free on the computer’s internal disk.

For your attention
if your computer 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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Introduction to book list ver. 20.0

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 wellknown. 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*.

Shvi’is

Shvi’is We are now well into the seventh, Shmittah year — a fact that is highlighted in our current update.
Over fifty Torah works deal with issues of Shvi’is, whether they are newer editions of the entire Maseches;
commentaries to the Maseches, or the Rambam; halachic expositions on the fundamental laws of Shmittah,
down to their smallest details, and even history books that describe the practical observation of Shemittah in
Eretz Yisroel, and the public altercations that were part of it.

 כולל תפסיר, חומש דרך הקדמונים: ומהם מוערות ומפורשות, מהדורות חדשות,תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה וספרי חז״ל
תנ״ך
 מהדורה: ה"כ (עוד ספרים על תרגומי התורה, כשכולם מוערים,של רס"ג מתורגם ללשה"ק ופירוש ראב"ע לצד תרגום אונקלוס
ופירושיו ספרי
: המליץ בינותם ויקרא ועוד); ספרי פרשנות, פרשגן במדבר, אונקלוס המבואר שמות,חדשה של 'מעט צרי' על כל החומשים
פרשנות ומסורה
 מכת"י; (רמב"ן עה"ת עם טוב ירושלים, כולל הפירושים הקדמונים שנכתבו לפירוש הראב"ע,חמשה קדמוני מפרשי הראב"ע
וספרי חז״ל
 מהדו"ח לאלו שכבר היו באוצר) ; פירוש ר"י ערמאה על רות מהדורה שלימה מכת"י; צרור המור לר"א,ומהדורת מכון ירושלים
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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

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 מכת"י ,מוה"ק ג"כ*.

תורת
האחרונים

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

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;
>> Continuation on page 19

14

Upgrade to Version 20.0 Form
Name:
Address:
Telephone:
Cell Phone:
Email address: (Please write clearly)
The edition I have (circle):

Full Otzar |

Bnei Torah |

Gemara and Halacha |

Torah and Jewish Thought |

Version 19.0

Ahavat Shalom

Version 18.0

Mossad Horav Kook

Version 17.0

Otzar Mefarshai Hatalmud

Version 15.0-16.0

Machon Ofek

Version 7.0-14.0

Chochmat Shlomo

Version 6.0 and earlier Additional packages: Meforshei HaOtzar

Talmudic Encyclopedia

Chabad

Oz veHadar

Machon Yerushalayim

Zichron Aharon.

Library edition
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I would like to upgrade to version 20.0
from version 19.0 PLUS 6000 new books ($174)
from version 18.0 PLUS 11,000 new books ($333)
from version 17.0 PLUS 16,000 new books ($394)
from versions 15.0-16.0 PLUS 26,000-31,000 new books ($420)
from version 7.0-14.0 PLUS 36,000-71,000 new books ($443)
from version 6.0 or earlier PLUS 77,000 and more new books ($466)
I want to purchase
the Meforshei HaOtzar package ($572)
the Zichron Aharon package ($175) (Possible from version 18.0 and above)
the Machon Chochmat Shlomo Package ($110)
the Machon Ofek Package ($185)
the Mosad HaRav Kook Package ($375)
the Ahavat Shalom Package ($244)
the Chabad Package ($63)
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the Talmudic Encyclopedia Package ($117)
the Machon Yerushalayim Package with Otzar Mifarshei HaTalmud ($310)
I want to add Otzar Mifarshei HaTalmud to the Machon Yerushalayim Package that I currently own ($34)
I have

workstations that I want to upgrade ($27 per workstation)

I would like to put the material into my computer’s internal hard disk ($115)
Another product:
Total Cost: $
Payment method:

cash |

check(s) |

credit card

Cardholder name:
Card No:

CVV:

Billing Address:
Expiration date

City
CVC Code

zip code

Number of payments

Enclosed shipping fee of
I sent the drive by
I would like to receive it back by
We appreciate your order and hope you enjoy using the Otzar HaChochma Torah Library Program.
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משקיﬠים
ביﬢיﬠת
התורﬣ!
באוצר החכמה פיתחנו עבורך את המערכות והממשקים
המתקדמים ביותר .האוצר התורני הגדול בעולם בהישג ידך
לך נשאר רק להשקיע בידיעת התורה ולדעת הרבה יותר!

מגוון ענק
 120,000ספרים

ממשק חדש
ידידותי ונוח

חיפוש מהיר
ומדויק יותר

חדשני ומתקדם
חדש! 'מפרשי האוצר'

יחס אישי
שירות ותמיכה

משתלם יותר
פריסת תשלומים
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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

ספרי שיטות
וחידושים

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 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 זינמ
צהיים 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
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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 ,שו"ת ופסקי הלכות ט"ז ספרים;
אליבא דשמואל מתורת ר"ש אויערבך ג"כ; ספרי הרי"מ שטרן אמרי יעקב ב"כ 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 נוסמ
פים; טהרת הבית 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 הבמ
רכה ומעשה הטהרה ב"כ .משפטי התורה :חקר משפט אסופת פס"ד ב"כ; פסקי בית הדין לדיני ממונות (אריאל); ארץ גשן רנ"ש
גורטלר ג"כ; פס"ד מביה"ד ירושלים (ר"י לוין) חלק 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.
קבצים תורניים

קבצים תורניים :השלמות ועדכונים לאלו המצויים באוצר :נהוראי ,מאסף בימ"ד גבוה בליקווד ,ו"כ; חורב ,ד"כ נוספים (השלמת
הסדרה); אור ישראל (מונסי) ז"ח; אור תורה כ"ט חוברות; בית אהרן וישראל ,ה"ח; מכלול י"ג 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 הדרוש ה�מ
פורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י ,ביניהם :נר ה' לר"ש ן' סיד מכת"י מהדו' מכון האוצר; נתיב 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;
ספרי פרשנות ,חכמי קשטיליא חידושי נ"ך ואגדות מכת"י; בית אלוקים למבי"ט שער התפילה עם רנת יצחק; זרע שמשון מהדו"ח ומושלמת ב"כ;
דרוש ומחשבה ,תולדות שמשון לבעל זרע שמשון עמ"ס אבות מכון האוצר; עץ אבות פי' היעב"ץ למס' אבות מהדו"ח; הגדש"פ מדרש בחידוש
חידושי אגדות לרא"נ פואה עם תוספות מכת"י מכון הוד והדר; חיים עד העולם לר"ח ביז'ה מהדו"ח ב"כ; טל אורות לרי"ל מרגליות מהדו"ח; דברי
וחידושי הלכה 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
ע"ס התורה
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;
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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.
ספרי
הראי"ה
קוק
ותלמידיו

קבלה

חסידות
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ספרי הראי"ה קוק ותלמידיו מכת"י ומהדורות מחודשות ספרי עזר ופרשנות ,היסטוריה ודברי הימים :טוב ראי חידושי אגדה
ע"ס הש"ס ב"כ נוספים; שמונה קבצים מכת"י מהדורת מוה"ק*; אורות האמונה (גורביץ); אורות 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 ,מכללם :ר�א
שונים וקדמונים :אוצר הכבוד לר"ט אבולעפייא עם ביאור שבחי האוצר; שערי אורה עם הקדמות ושערים .כתבי האר"י :עץ
חיים ,וארבעת שערים מהדורת ישיבת מהרח"ו – האיר מרדכי ,כולל כל המפרשים באים על הגליון בהדפסה חדשה ,י"ב כרכים;
מקור חיים לר"ח הכהן מאר"ץ מהדו' זכרון אהרן ג"כ*; ספרא דצניעותא דיעקב ,מהדו"ח; שבלת של לקט לרמ"ז מכת"י; נהר שלום
לרש"ש עם כל המפרשים מהדו"ח; כתבי הגר"א :מהדו"ח ומוערות מכון ברית אליהו :ספר יצירה עם ביאור הגר"א; תיקוני זוהר
עם ביאור הגר"א (כולל הגהות רי"א חבר 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; ספרי רמח"ל מבוארים אדיר במרום ,קל"ח פתחי חכמה ,דרך תבונות ג"כ; זוהר תניינא מהדו"ח; לישרים תהלה
מהדו"ח; ב"כ חדשים מתורת רמ"ד וואלי .מצדיקי החסידות :שרף פרי עץ חיים לר"מ שהם מדולינה מהדו"ח; סידור רבי שבתי
מראשקוב מהדו"ח כרך נוסף; עטרת צבי לרצ"ה מזידיטשוב מהדו"ח ח"ב; קה"י לר"י יאליש בעל מלא הרועים מהדו"ח ג"כ; אור
עינים לרא"צ ספרין מקומרנא מהדו"ח ב"כ; ועוד .ספרים נוספים :תקוני הזוהר 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 בהוצאת
מכון הדרת חן :בעש"ט עה"ת ב"כ; קדושת לוי ג"כ; נועם אלימלך ב"כ; זרע קודש ראפשיץ ד"כ; ספרי 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 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 הימים של חסידות בעלז
צדיקיה וחסידיה 126 ,גליונות; נחלת צבי קובץ במה למשנת החסידות ותולדותיה י"א קבצים נוספים; בלבב שלם תולדות הסולם
וצאצאיו; בית שאץ ,ועוד.

תורת
הישיבות
הק',

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
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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.
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דעת חכמה
ומוסר

דעת חכמה ומוסר  :מאמרים ושיחות מוסר מר' ירוחם ממיר ו' קונטרסים נדירים שהופיעו בשנגהי לב אליהו לר"א לופיאן ג"כ; מת�ו
רת 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 והמוסר בארה"ב; .אוצר חיים מרי"מ טוקצינסקי; תהלה למשה
ביאור אגדות חז"ל ר' משה שפירא ב"כ; הבינה והברכה רר"ב סורוצקין מועדים; מסילות חכמה ומוסר לר"א גינזבורג; דרש יהודה
לר"י מועלם ו"כ; ספרי רמ"מ שפירא על מועדים וזמנים ז"כ; יחי ראובן לר"ר קרלינשטיין ז"כ.

תולדות
חכמי
ישראל,
מסורות
וזכרונות
וספרי
קהילות

תולדות חכמי ישראל ,מסורות וזכרונות וספרי קהילות :קהילות וקבוצות :לאוסף ספרי הקהילות החרבות ממזרח אירופה
נוספו עוד י"א כרכים; תימן ,כשמונה כרכים ,מסורות וזכרונות ממחברים שונים; ספר המעשים ג"כ מיהדות צפון תימן ,ועוד חמשה
ששה ספרים מסורות וזכרונות מבני התימן .פרסומי מר ראובן קשאני אודות קהילות בפזורת ישראל ,עשרים ושמונה קבצים;
קדמת אשור יהדות כורדיסטאן; ישיבות בגדאד על הישיבות וחכמיהם; המאיר לחיים על רבני ויהודי תוניסיה; חומת אש ,תולדות
פירוד הקהילות; תולדות החסידות בארץ 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 :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  69חוברות; הדנו ישיבת רי"א  17חוברות; אונזער גיסט  12חוברות; ההד י"ד חוברות נוספות; העדה,
 63גליונות; תור הזהב המוסף התורני של הדרך  197גליונות; דורות המוסף התורני של העדה  137גליונות; המבשר תורני 40
גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן  23גליונות; קשר איתן בטאון ויזניץ  57גליונות.
אנציקלופדיה תלמודית :נוספו שני כרכים.
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Frequently Asked Questions
Q: I would like to purchase a license for Meforshei HaOtzar or for one of the institute packages. Do I need to send the
external hard drive to the office?
Beginning with version 19 or later, in Otzar HaChochma’s new interface there is no need to physically mail the hard drive to our
office. Contact Otzar HaChochmah’s sales department at 02-5866078 or via email at otzar@otzar.biz to purchase the desired
package. After payment, the package you purchased will automatically be added to the software if your computer is connected
to the Internet. If you are not connected to the Internet, you will receive a code that must be entered in the designated place
within the software, and the package will immediately be added.
Q: Can I work with Otzar HaChochmah on more than one computer, and will I need another activation code to do so?
The license to use Otzar HaChochmah is for the hard drive in your possession, and therefore you can work with this hard drive
on as many computers as you wish without the need for a code.
Q: When I add a personal database, comments, and the like, where are they saved? Is it possible to back up this personal
data?
Any personal activity performed in the software—adding databases, comments, search history, quick access buttons, etc.—are
saved on the computer you were using at the time. Therefore, personal data will not be available when using the hard drive on
another computer. The only exception is adding PDF books, as they are saved to the Otzar HaChochmah hard drive.
Q: How do I retrieve my personal data in the event of a file malfunction or loss of the computer?
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If the personal data is important, it is recommended that you perform occasional, or even daily, backups. Backup the data to
another drive as well, such as an external drive, etc.
Q: Is it possible to copy all the data from the Otzar HaChochmah hard drive into the computer’s internal hard drive free
space and thus eliminate the need for the external hard drive?
It is possible, but the following conditions must be met: There must be at least 1500 GB (1.5 TB) of free space in the computer’s
internal hard drive. We thus recommend installing an internal hard drive with a minimum storage capacity of 2000 GB (2 TB).
Note that this amount of storage is not typically found on a standard computer and many computers cannot be upgraded to this
required amount of hard drive free space.
Replacing the internal hard drive with a hard drive of appropriate size should be performed by a computer technician on your
behalf. It is not a service offered by the Otzar HaChochmah support department.
After upgrading the computer, you must call the Otzar HaChochma office and order this option offered at a price of NIS 350. After
payment, you will receive a mini disk-on-key that functions as a ‘key’ which will enable the use of Otzar HaChochmah. Thus, after
copying the material to your computer the software will function only when the disk-on-key is plugged in. If you want to use the
external hard drive on another computer, the disk-on-key will have to be plugged into that computer as well.
Q: I plugged in the Otzar HaChochmah hard drive into the computer, but the computer didn’t recognize it. What should I
do?
Go to My Computer > This Computer > Devices and Drives and check whether the hard drive appears as a device (the hard drive will
likely be named otzar 19). If the hard drive does not appear in “Devices and Drives”, try to replace the cable or plug in the drive into a
different port on the computer, or even try another computer, to see if the fault is with the hard drive or with the cable / computer.
[Tip: If you do not have another cable that fits the hard drive, connect a micro-USB cable—the typical cable used for phones and
chargers—into the wider section of the hard drive port.] If the hard drive is faulty, it must be sent to our offices. We will replace
the hard drive if the warranty is still valid (warranty is generally valid for two years). However, if the warranty has expired, you will
need to purchase a new hard drive for NIS 300.
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Q: Is there a difference between the book preview and opening the book in a window?
In the new interface, all the options available when viewing the book, such as printing, copying text, adding comments, searching,
and so on, exist in both book preview and when opening a book in a window. Thus, there is no material advantage in opening
the book in a window beyond personal ease of use. Therefore, you can also open a book in a new tab and then pin the tab so
that it is not replaced with a view of another book.
Q: How do I copy sections of text from a book?
The toolbar on the left side of the book contains an option to select Text or Image from a Book. After clicking this option, the
mouse pointer changes to a “+” and the mouse can then be dragged to select the desired section of text for copying.
NOTE: The text is read from the book using OCR deciphering. As a result, there may be some errors introduced due to the quality
and clarity of the source text or due to other factors. The text may be corrected before copying in the window that opens.
To change the default mouse pointer to always be in “marking section for copying text” mode, go to Settings > View Settings >
Marking a Section in a Book.
TIP: Texts may be copied accurately with no need for OCR deciphering by copying from the database of textbooks, from which
you can copy text just as from any other text document. This database is comprised of classic books such as Shas/Talmud,
Rambam, Shulchan Aruch, etc. Search the databases or include “ ”טקסטin the search to access these sources.
Q: I was looking for a particular book but it did not appear in the list of books, even though I know that it is in Otzar
HaChochmah. How would I find the book?
Whenever there is a concern of missing books or any other problem in the book list, perform a list refresh in the main menu and
click Refresh at the end.
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Q: When scrolling through the list of books, the book displayed changes according to the scrolling. Is there a way to
scroll the list without changing the book display?
This option can be changed in Settings > List of books. Click the settings icon above the list of books and select either fast scroll
or transition between books. Additional settings can also be adjusted here for book series (i.e., books with several volumes).
Q: I don’t need all the books that are in Otzar HaChochmah. Is it possible to build a personal database where only specific
books appear in the list of books and in the searches?
To construct a personal database: Place a check mark (√) to the right of the lines containing the desired books. Select Save
Checked Books above the list of books. Give the database a name and save it. Navigate to Main Menu -> Tools -> Set An Active
Database and select the desired database to be permanent or temporary. (You can also select a built-in Otzar HaChochmah
database).
When selecting a database, a line appears at the top of the screen indicating that the software is in active database mode. To
return to the full database, click Return to Default on that line.
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Customer recommendations on the new interface
Every day, our inbox is flooded with messages from around the globe: queries, requests, complaints, and even expressions
of gratitude – these inject us with a renewed sense of joy and motivate us further. Here is a sampling of the comments we
received for the version 19.0 / 19.1 updates, and for the Otzar Hachochma program in general.
“Hi, Yesterday, I updated to the new 19.0 version. It’s simply phenomenal! Everything works so smoothly and fast. I had no issues
with the previous version, either – not even the speed was problematic – but, still, the difference is noticeable. Thank you!”
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... An old customer
“I updated to version 19.0 yesterday, and I wanted to say a huge Thank You for all the repairs you’ve made. The program also
appears to be uploading the books much faster than before. The scroll down feature has been fixed, among other things..."
............................................................................................................................................................................................................................................................................ Ohev Kahalani, Beitar Illit
“I’d like to congratulate, and thank you, for your recent update. It has solved most of the issues and inconveniences that I may
have had until now with the new program, and has made it more efficient across the board – all the program’s functions work
better now. It is a definite improvement, and such a help! Koh l’chai!...I’ll remind you that about half a year ago, just after I updated
to version 19.0, I was very disappointed with how the new program compared to the old one, and I sent you a detailed email with
my thoughts. I’m really happy to see that most of my comments have been taken to heart and that you’ve dealt with the issues
– now all your users can benefit from a better program!”........................................................................................................................................... S.P, Yerushalayim
“It’s amazing to see how much more developed the new version 19.0 is. Almost all the problems have been fixed, making the user
experience smooth, and extremely user-friendly.”.............................................................................................................................. Yaákov Schneider, Ramat Gan
“A big Yeshar koach on your latest update. The up-to-date calendar, the speed of book retrieval, and—most of all—the ability to
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easily copy parts of them, are a wonderful help. Tizku L’Mitzvos!.” Akiva Teichtal, Rosh Kollel ‘Bet Zvi – Torah lekol yehudi’, Bet
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Shemesh
“I just wanted to mention that I’m blown away by your new program. The upgrade was worth every penny, and (would have been
worth) much more.... Yeshar koach!” .................................................................................................................................................................................................................. A Customer
“I’d like to thank you for the update. There is a substantial difference in every use of the program – the speed, etc., and the way
everything is organized.”.......................................................................................................................................................................................................... Yehuda Litwin, Beitar Illit
“I’ll begin by saying – you have the zechus of spreading Torah, in a way that’s probably never been done before. I have 16 books in
the Otzar, called ‘Harchavas Daás’, and the number of comments I’ve received is simply unbelievable. A person I know, the author
of quite a successful book, told me that he doesn’t get even half that amount of feedback. A huge Yeshar koach!”................. Eliyahu
................................................................................................................................................................................................................................................................................. Horowitz, Yerushalayim
“I wanted to express my amazement and appreciation for the technological wonder that you have wrought. I wrote a book, in
which I included quotes, but I forgot to reference them. I planned on spending long days in the library, searching for the sources.
But now, with a click of the mouse on Otzar Hachochma, without even a minute’s delay, I can find the exact source for every single
quote.” ...................................................................................................................................................................................................................................................... A Customer, Yerushalayim
“Thank you for your incredible program – which I have been using, night and day, for many years now. Nothing has changed my
life for the good, as much as Otzar Hachochma. I can’t understand how I managed without it for so many years. It isn’t worth
7,500nis. It is worth billions, plus... You are constantly underpricing your product by billions of dollars! I cannot express my love of
this program in words. Someone needs to come up with a similar program that can be used on Shabbos...”.................Moshe Amiel,
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Yerushalayim
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