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בס”ד

שלום רב לקוחות יקרים!

ריח החורף ואתו הבהוב נרות החנוכה, מביא אתו, כבר למעלה מ 20 שנה, תחושת שמחה והתרגשות. זו העת לסכם עבודה 
מאומצת של שנה תמימה, הכוללת איתור, ליקוט ואיסוף ספרי קודש והפיכתם לקבצים דיגיטלים מקוטלגים ומסומנים היטב. 

עוד עדכון של אוצר החכמה עומד לצאת לאור ואנחנו, צוות 'אוצר החכמה' בירושלים, יכולים לנשום לרווחה. גם לעת הזו, יוכלו 
לקוחותינו להנות מתוספת נכבדה של אלפי ספרים המצטרפים אף הם לספריה הדיגיטלית היהודית הגדולה בעולם. 

כך מידי שנה, כשבכל פעם גם מספר הנעזרים בתוכנה גדל ולקוחות חדשים מצטרפים למעגל ההולך ומתרחב של משתמשי אוצר 
החכמה ומפרשי האוצר. 

בשנה זו יכנסו ספרי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לתוכנה, וימכרו כחב' נפרדת. זוהי בשורה אדירה לציבור גדול של פוסקים ומורי הוראה 
ותלמידיו וממשיכי דרכו של הרב, אשר מחכים זה שנים לצירופם של ספרים אלו לאוצר. 

בחוברת זו פירוט עדכני אודות עדכון 21.0 וכן נסב תשומת לבכם למדור 'שאלות נפוצות' בו מידע שימושי וחשוב. עיון בחוברת יכול 
לחסוך לכם ולנו התקשרות מיותרת, אשר עשויה לפקוק את קווי הטלפון ללא צורך. 

בפתחו של עדכון 21.0 אנו מתפללים ומייחלים להמשך סיעתא דשמיא ונערכים לתת לכם שירות אמין, אחראי ומסור, ככל יכולתנו 
וכמיטב המסורת הנהוגה ב'אוצר החכמה'. 

בברכה,
צוות 'אוצר החכמה',
ירושלים. 

טבת תשפ"ג
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חידושים, הוספות והודעות - גירסה 21.0

הוספנו כ 6000 ספרים חדשים. את הידועים שבהם פירטנו בהמשך. את הרשימה במלואה תוכלו לבקש מאתנו במייל, או   .1

להורידה מדף הבית.

 2. לעדכון הנוכחי מתווספים ספרי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ספרי השו"ת הנודעים - יביע אומר, יחוה דעת וחזון עובדיה, לצד ספרי 

פסקי הלכות - חזון עובדיה, טהרת הבית והליכות עולם, ספרי חידושי ש"ס ורמב"ם - מאור ישראל, ועוד מספריו הכוללים שיעורי 

תורה דרוש ומוסר. לפי דרישת בעלי הזכויות, הספרים יכללו באוצר כ'חבילה' אשר אין אפשרות להדפיס ממנה או להמירה לטקסט.

בכך התממשה משאלתם של רבים מלקוחותינו, אשר ביקשו את הכנסת הספרים ושילובם באוצר בכל דרך שהיא. מחיר החבילה 

600 ש"ח, זמין לרוכשי עדכון 21.0 בלבד.

קיבלנו את הסכמת  כך  ככל האפשר. לשם  נרחב  במידע  להעשיר את הספרים שבאוצר  כדי  רבות  בשנה האחרונה טרחנו   .3

הספריה הלאומית לעשות שימוש במאגר הביבליוגרפי שלהם ובכלל זה במאגר מפעל הביבליוגרפיה העברית. שאבנו משם פרטים 

שונים כגון נותני ההסכמות, המשך פירוט הכותר, מחברים נוספים, בית הדפוס והמו"ל ועוד.

המידע הנוסף מקיף כרגע כ 65,000 מהספרים באוצר. תוספת זו תופיע בגרסא 21.0 בלבד. 

4. בשבועיים הראשונים לצאת העדכון, יתכנו 'באגים' וטעויות שלא עלה בידינו לזהות מראש. זו הסיבה שאנו מעדיפים שבימים 

הראשונים רק לקוחות המחוברים דרך קבע למרשתת, ישלחו לנו את הדיסק לעדכון.

אם יהיה צורך, נוכל להתחבר למחשבם ולתקן את התקלה. 
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אודות מפרשי האוצר

אין די מילים המסוגלות לתאר את פרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' המבסס את מעמדו כאבן דרך בלימוד התורה בימינו. 

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 הקיימים ב'אוצר החכמה'. שיעורים, חידושים, קושיות ותירוצים, שינויי נוסחאות ואת כל מה שדנו 

המפרשים על הדף מתקופת הגאונים והראשונים ועד ימינו.

למחזיקים בגרסאות 19.0 ו20.0 ולרוכשי עדכון 21.0 אפשרנו לטעום מקצת מהניחוח ולפתוח ללא הגבלה את דף ב' עמ' א' בכל 
מסכת, אליהם אפשר להגיע דרך המסך הראשי. את 'מפרשי האוצר' ניתן לרכוש ישירות מתוך תוכנת 'אוצר החכמה' ללא צורך 

בשינוע הדיסק למשרד. 

'מפרשי האוצר' וחב' הספרים ללא שינוע הדיסק למשרד!
)לבעלי גירסאות 19.0 עד 21.0 בלבד(*

1. המחוברים למרשתת – יש להיכנס לאזור האישי )כפתור שלישי משמאל( או ל'הגדרות/עזרה/המוצרים שלי )3 נקודות 
אורכיות בצד שמאל של המסך(. בחלק התחתון יופיע מידע על הגירסה והחבילות הנמצאים ברשותכם וכן אפשרות לסמן 

איזה מוצר ברצונכם לרכוש. לאחר הקניה המקוונת, החב' תתווסף מידית לתוכנה.

2. באמצעות פניה טלפונית למחלקת המכירות של 'אוצר החכמה' otzar@otzar.biz 02-5866078 לאחר הרכישה תקבלו 
קוד להזנה במקום המיועד בתוכנה והוספת החבילה תעודכן מיד. 

* לבעלי גרסאות 19.0 , 20.0 -  לא כולל חבילת ספרי מרן הגר"ע יוסף 
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יתרונות הממשק החדש הנמצא בשימוש מגירסה 19.0 ואילך.

1. אפשרות החיפוש החופשי מסודרת בבהירות רבה. החיפוש עצמו מהיר יותר ובשל כך ניתנת 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 לארגון רשימות 
ספרים לפי בחירה 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 גירסה 18.0 היו הבדלים ניכרים בין האפשרויות הנמצאות בתצוגה המקדימה לבין אלו המצויות בפתיחת ספר. מעתה, כל 
האפשרויות נמצאות באותו ממשק, ללא שום חילוק.

ניתן  כן  ובלבד שהמחשב מחובר למרשתת. כמו  נחוצים.  ושינויים  בממשק החדש התוכנה מתעדכנת מאליה בתיקוני באגים   .4
לרכוש את ספרי המכונים ומפרשי האוצר ישירות מתוך התוכנה. )תואר בהרחבה בעמ' 5(

5. 'מפרשי האוצר' מוטמע כליל בתוך 'אוצר החכמה'. כאשר פותחים מתוך התוכנה דף מתוך ש"ס וילנא החדש, נכנסים הישר לתוך 
מפרשי האוצר. אופציה זו תקפה 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 מפוארת זו.

6. הדפסה ב'מפרשי האוצר'. ניתן לסמן ולהעתיק כל פירוש ולהעבירו למסמך וורד ולעצב את הדף כרצונכם.

7. חידוש בחיפוש החופשי – אפשרות לחפש בעמודים ראשונים בלבד. מדייק את החיפוש לשערי הספרים ולתוכן העניינים בלבד 
ומקל לעלות על עקבותיהם של ספרים הדנים בנושא מבוקש. 

8. שמירת קישור לספר בתוך מסמך וורד )בתור היפר לינק( ופתיחת הספר מתוך מסמך זה. 
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הודעות חשובות מאד למשדרגים מגירסאות 18.0 ומטה: 

1. הממשק החדש תומך בווינדוס 10 ו 11 בלבד. אינו תומך בווינדוס XP, ווינדוס 7 ו8. 

2. שימו לב! 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.

3. 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 data user otzar וכן את תקית otzar שבדיסק הקשיח, ע"י העתקתם למחשב 

האישי, על מנת שבהתקנת הגירסה החדשה, יתאפשר לייבא את הנתונים.

4. 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.

5. החל מעדכון 19.0 אין אפשרות לרכוש עדכון בלבד ללא תוספת הספרים החדשים.

העברת התכולה לדיסק פנימי בתוך המחשב

לבעלי גירסה 19 ומעלה בלבד. כזכור הוספנו אפשרות להעתקת דיסק אוצר החכמה אל תוך הדיסק הפנימי של מחשב המשתמש. 
אופציה זו מאפשרת להפעיל את אוצר החכמה היישר מתוך המחשב האישי ללא צורך בחיבור ובנשיאת הדיסק החיצוני. אפשרות זו 
פתוחה מגירסה 19.0 ומעלה. לצורך שימוש זה, אנחנו מספקים 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 ₪. 



8

אופן שליחת הדיסק למשרד

א. לצורך שדרוג 21.0 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 
וכן את מספר  ותוקפו  לציין בטופס את מס' כרטיס האשראי  ניתן לבצע טלפונית או  ולהצמיד לדיסק. תשלום בכרטיס אשראי 

התשלומים הרצויים. אנו נטפל בעדכון הדיסק לאחר הסדרת התשלום.

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

ירושלים: משרד אוצר החכמה, הרטום 9 הר חוצבים. אוטובוסים הנכנסים לרח' הרטום: 54, 40, 506. אוטובוסים העוצרים בתחנת 
גולדה - הרטום 71 ,72 ,64 ,67 ,36 ,56 . וכן אוטובוסים המגיעים מחוץ לעיר.

שדרוג לבעלי דיסק קשיח 1.5 טרה ומטה

בעלי דיסק קשיח של 1.5 טרה ומטה יצטרכו להחליף את הדיסק הקשיח שברשותם* לדיסק גדול יותר אשר יוכל להכיל את כל 
החומר של עדכון 21 ועדכונים נוספים בעתיד. לצורך כך אנו מציעים דיסק של 3 או 4 טרה, במחיר המופיע במחירון השדרוג. למען 
הסדר הטוב, על הרוכשים דיסק חדש לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם. נמסור את הדיסק החדש ללקוח לאחר שהישן יימסר 

לידינו.

*כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להיכנס ל'מחשב שלי' / כונן אוצר החכמה / מאפיינים / גודל הדיסק.
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13:00-15:00 הקבלה:  שעות  המכולת(.  )מעל   24 מלצר  רח'  קוסובר,  משפ'  אצל  איסוף  נקודת  נקבעה  שנה  כמידי  ברק:   בני 
לפני בשעה 23:00(  יש להביא את הדיסק עד ערב  )לכן  ורביעי בבוקר  יום ראשון  לירושלים בכל  יצא  או 19:00-23:00. משלוח 

המשלוח האחרון יצא בעז"ה ביום רביעי כט' אדר 22/3/23. 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 ב' אדר 23/2/23 
בשעות היום. את דמי המשלוח בסך 20 ₪ יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק, או להניח בארגז המיועד בנקודת האיסוף.

חדש! נקודת מסירה חדשה קבועה במודיעין-עילית: משפ' גלבר, רחוב אשר לשלמה 5 קומה 2 שכונת גרין-פארק, בין השעות: 
20:00-22:00 בערב, בתיאום מראש בלבד בטלפון 0527130217. עלות משלוח הלוך חזור 50 ₪.

26/13 התוספות  בעלי  רח'  פישר  משפחת  לבית   19/2/23 שבט  כח'  ראשון  יום  עד  שיגיעו  הדיסקים  כל   אלעד: 
054-8459016. בטל:  נוספים  פרטים  השעות-13:30-23:00  בין  יום  כל  לבוא  ניתן  תשלום.  ללא  ושוב  הלוך  במשלוח  בס''ד   יזכו 

.nechami9016@gmail.com :מייל

אשדוד: משפחת צרפתי, רח' רבנו תם 37 רובע ט', 052-7620280. משלוח יצא ביום רביעי ח' אדר, 1/3/23. את דמי המשלוח בסך 
20 ₪ יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק. 

גבעת זאב: משפ' גלויברמן, רחוב האתרוג 72/3 קומה 2- בשעות 22.30 - 16.30 טל: 058-3286267

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. לקרית הרצוג ופרדס כץ – 45 ₪ לכל כיוון.

אבי )שטארק( - 052-8400500 לאיזור ירושלים – 35 ₪ לכיוון אחד, 60 ₪ הלוך וחזור.

איצקוביץ – 02-5442221 לאיזור אשדוד, בית שמש, ביתר, אלעד, מודיעין )כולל מודיעין עלית( 40 ₪ לכל כיוון. 

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

לכל שאר המקומות ברחבי הארץ – אנא תאמו משלוח דרך המשרד, במחיר של 45 ₪ לכל כיוון. 
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איזה מחשב תומך בממשק החדש?

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

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

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

שטח בדיסק GB 10 פנויים בדיסק הפנימי )c( של המחשב
15GB-חשוב! למי שנשאר בגירסאות 19.0 ו20.0 : מומלץ שהשטח הפנוי בדיסק הפנימי יגיע ל

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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₪ 740 ............................................  שדרוג מגרסא 20.0 ל 21.0: הוספת כ-6,000 ספרים 

 שדרוג מגרסא 19.0 ל 21.0: הוספת כ-12,000 ספרים ........................................ 1,390 ₪ 

 שדרוג מגרסא 18.0 ל 21.0: הוספת כ- 18,000 ספרים ...................................... 1,685 ₪ 

 ₪ 1,800  ...  שדרוג מגרסא 15.0-17.0 ל 21.0: הוספת כ- 24,000-40,000 ספרים 

 שדרוג מגרסא 14.0 ומטה ל 21.0: הוספת כ-45,000-80000 ספרים ..... 1,990 ₪ 
המחיר הינו לעמדה אחת

להלן מחירי השדרוג:
שדרוג עמדות רשת

חבילות ומוצרים נוספים

 ₪ 600  ........................  חב' כל ספרי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל 

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

 ₪ 560 .............................................................................. חב' זכרון אהרון

 ₪ 1090 . חב' 'מכון ירושלים' כולל 'אוצר מפרשי התלמוד'

 'אוצר מפרשי התלמוד'.............................................................. 100 ₪
)רק למי שרכש מכון ירושלים בעבר( 

 חב' 'אהבת שלום'......................................................................... 780 ₪ 

 חב' חב"ד בשלמותה.................................................................. 320 ₪ 

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

 חב' 'מכון אופק' ........................................................................... 590 ₪ 

 חב' מכון 'חכמת שלמה' ......................................................... 350 ₪ 

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

 דיסק 3 טרה..................................................................................... 360 ₪

₪ 510  .............................................................................  4 טרה טייפ סי 

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

 מהדורת ב"ת לכללי..................................................................... 800 ₪

מגרסא 20.0 ל 21.0..................  80 ₪

₪ 160  ............... מגרסא 19.0 ל 21.0 

מגרסא 18.0 ל 21.0 ...............  240 ₪

מגרסא 17.0 - 15.0 ל 21.0   320 ₪

מגרסא 14.0 ומטה ................  400 ₪
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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. הבאנו מספר 'דוגמיות' שנשלחו אלינו. 

אחרי קצת יותר משעה שאני עובד על התוכנה, אני נוכח במלא מלא שיפורים, ממש עולם חדש. עצם העיצוב הנפלא, וכ"כ הרבה 
אפשרויות חדשות, ממש גאוני איך חשבו על כל פרט ופרט. אני מופתע ממש ורציתי להודות לכם. נכון ששילמתי על זה, אבל בכל 
זאת, לדעתי הסכום הרבה יותר נמוך לעומת מה שמקבלים. אז היות וכתבתי הערה על מה שמציק לי, חשוב לי להביע גם כן את 
...................................................................................................................................................... מוטי פרלוב, אלעד הערכתי ותודתי לכם, 'אוצר החכמה'.............

אני רוצה להודות לכם על השירות המעולה שלכם. ממש כל אחד מהעובדים אצלכם נתן שירות מעולה, מעל ומעבר ממה שציפיתי, 
לתת  רוצה  הייתי  או המנהל,  בעל הבית  לשלוח את המייל של  תוכלו  הזו. אם  ובתשובה לשאלה  וההתקנה  בכל משך העדכון 
..................................................................................................................................................... יהודה ה. ירושלים מחמאות לכל אחד מכם אליו, שבת שלום. 

I would like to express my sincere appreciation for your most unbelievable program! I have personally gained a 
lot from it over many years and it is a major help for us in our Kollel. We use it all the time! Thank you so much. 

Gedaliah Schorr, Los Angeles ..................................................................................................................................................... .........................................................

. השתמשתי בשתי  וגם ב..)שם מלא שמור אצלנו(  שדרגתי לאחרונה השיפור מדהים – תודה. אני משתמש גם בתוכנה שלכם 
וכו'(  )ציונים  והנוחות  החיפוש  מהירות  באוצר החכמה,  רק  אני משתמש  עכשיו  ב......,  נוחים  יותר  דברים שהיו  היו  כי  התוכנות 
...................................................................................................................................................... יעקב ישראל קליין, בני ברק .......................... השתפרה לאין ערוך.
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.................................... לקוח רק רוצה לציין שאני נדהם מהתוכנה החדשה, והשידרוג היה שווה כל שקל ועוד הרבה יותר מזה יישר כח.

 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

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

........................................................................................................................................................ אליהו הורביץ, ירושלים מכמות התגובות הזו. ישר כוח גדול.

ותודתי על פלאי הטכנולגיה שאתם מחוללים. כתבתי ספר והבאתי ציטוטים, ושכחתי לסמן את  רציתי להביע את התפעלותי 
המקור של כל אחד ואחד. תכננתי לשבת ימים שלמים בספריה ולחפש את המקורות, והנה בלחיצת כפתור באוצר החכמה, בלי 
ירושלים .......................................................................................................................... לקוח,   שעברה 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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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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בס”ד

טופס עדכון תוכנה גירסה 21.0

שם 

כתובת  

טלפון  

נייד 

דוא"ל )באותיות ברורות(  

האם הנכם מוכנים לקבל מייל במקום מכתב בדואר 

 )V ברצוני לשדרג: )סמן ב

₪ 740 .................................................................  שדרוג מגרסא 20.0 ל 21.0: הוספת כ-6,000 ספרים

 ₪ 1,390 ...........................................................  שדרוג מגרסא 19.0 ל 21.0: הוספת כ-12,000 ספרים 

 שדרוג מגרסא 18.0 ל 21.0: הוספת כ- 18,000 ספרים........................................................... 1,685 ₪ 

 שדרוג מגרסא 15.0-17.0 ל 21.0: הוספת כ- 24,000-40,000 ספרים........................... 1,800 ₪ 

 ₪ 1,990 ...........  שדרוג מגרסא 14.0 ומטה ל 21.0: הוספת כ-45,000-80,000 ספרים ויותר 

אנא מלאו ושילחו עם הדיסק

שדרוג עמדות רשת

............................................. 80 ₪ לכל עמדה  מגרסא 20.0 ל 21.0 

...........................................  160 ₪ לכל עמדה  מגרסא 19.0 ל 21.0 

........................................... 240 ₪ לכל עמדה  מגרסא 18.0 ל 21.0 

...........................  320 ₪ לכל עמדה  מגרסא 17.0 - 15.0 ל 21.0 

 מגרסא 14.0 ומטה.............................................. 400 ₪ לכל עמדה
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ברצוני לקנות את: )סמן(

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

 ספרי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.............................................................................. 600 ₪

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

 ₪ 1090....................................................  מכון ירושלים עם אוצר מפרשי התלמוד

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

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

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

 מכון חכמת שלמה..................................................................................................... 350 ₪

 אנציקלופדיה תלמודית............................................................................................ 375 ₪

 ₪ 560 ................................................................  זכרון אהרן )רק מגירסה 18 ומעלה(

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

בסה"כ עלי לשלם  ₪.  מוצר אחר

 קנית דיסק חדש 3 טרה........................................................... 360 ₪

 ₪ 510 ..........................................C קנית דיסק חדש 4 טרה טייפ 

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

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

 מזומן |  צ'קים |  כ' אשראי שמספרו  

תוקף 3 ספרות בגב הכרטיס  מס' תשלומים 

צרפתי דמי משלוח במזומן סך  

שלחתי את הדיסק באמצעות

אבקש לקבלו חזרה באמצעות 

הערות
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מבוא לרשימת הספרים גירסה 21.0

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

להשלימם במידת האפשר.

בהוספת הספרים אנו מבקשים לעשות כרצון איש ואיש, חובבי הישן, לצד שוחרי הספרות החדשה. אלו גם אלו ימצאו ממבוקשם 
ומגוונת הכוללת הדפסים  כאן. כך למשל החילונו בסריקת ספרייתו הפרטית של החוקר פרופ' רבי מאיר בניהו, ספריה עשירה 

נדירים ויחידאים.

ולמקצועותיהם. כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנפרט  ל'אוצר' לענפיהם  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*.

 תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה וספרי חז״ל מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות: למפעל תורת כהנים של 
מכון אופק, נוסף כרך חדש, ח"ז, פרשת אחרי מות )כרכים ה-ו, טרם הופיעו(*; פירוש רש"י על התורה חומש ויקרא דפוס 
רומי כולל מערכת חילופי נוסחאות מכת"י נבחרים, מאת ר"מ פיליפ, מהדורה בלעדית לאוצר החכמה; מדרש משלי עם כל 
מפרשיו כולל מערכת חילופי נוסחאות מיסודו של הרב חז"פ, יו"ל לראשונה ע"י מכון ז"א*; אבן העזר פירוש קדמון על אבן 
עזרא מרי"ל משקוני מכת"י, ג"כ )עוד ממפרשי אבן עזרא: 'הואיל משה באר', סדרת ספרים יקרי המציאות, על אבן עזרא ועל 
פיוטי ר"ה ויוה"כ, ח"כ; לסדרה דעת עזרא נוסף כרך חדש, שמות ב ב*(; ילקוט שמעוני על התורה ה"כ מהדורת תושיה-מכון 

תנ״ך ופירושיו 
ספרי פרשנות 
ומסורה וספרי 

חז״ל
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ירושלים )זמין לכולם( כולל פענוח הרמזים מיסודו של הרב חז"פ; תרגום המיוחס ליוב"ע על התורה עם 'נער יונתן' ב"כ; 
''ליקוט מדרשים', מאסף לכל הברייתות והמדרשים הקטנים ג"כ; לסדרת ילקוט מדרשים נוסף כרך ח"ט; סדר אליהו רבא 
וזוטא ע"פ כ"י רומי ד"כ;. מפעל כתבי רבינו מרן הגר"ע יוסף  ספורנו, מהדורות מבוארות ומוערות מאת ר"מ קרביץ, מהם 
המופיעים לראשונה מכת"י: פירוש ישעיה, יונה, חבקוק, זכריה, קהלת ועמ"ס אבות; בסדרת 'משנת זרעים' של מכון משנת 

ר"א נוספו שני כרכים על מסכת מעשר שני. 

תורת גאונים ראשונים וקדמונים, מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר: 
פירוש רש"י ובית מדרשו על פיוטי טל וגשם, מכון ממלכת כהנים; פירוש רש"י ובית מדרשו על פיוטי ארבע פרשיות מאת 
ר"א סטפנסקי; הושלמה סדרת בעל המאור עם 'נר למאור' מהדורת ר"א אורנשטיין, ב"כ חדשים; ספר המצות לרמב"ם 
נודעו למי עמ"ס מנחות  מהדורת ר"ש אריאלי ח"א; ארחות חיים לר"א מלוניל ח"ב, מהדו' מכון אור עציון; חידושים לא 
)הנדפסים ע"ש הרשב"א( מהדו"ח מוערת; חי' רמב"ן עמ"ס קידושין מהדורה מוערת; פירוש רבינו יונה עמ"ס אבות מכת"י, 
והלכות שו"ב לרבינו מנחם מירזבורק, מכון משנת אפרים ב"כ;  נימוקים  זרוע הל' שבת עם ביאורים;  מכון תושיה; אור 
'על הכל' לר"מ מאיברא מהדורת ר"א ישראל; בחבילת מכון ירושלים נוספו: 'מרדכי השלם' ד' כרכים הכוללים כל ספר 
המרדכי במהדו"ח מוגהת ומוערת; ספר האורה מבית מדרשו של רש"י מהדו"ח. עוד ראשונים וקדמונים ראו במדורים: 

תנ"ך ופירושיו; קבלה.

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 מן הספרים למקצועותיהם:

ספרות שאלות ותשובות: שאגת אריה החדשות מהדורת מכון משנת ר"א; שו"ת צמח צדק לרמ"מ מליובאוויטש מהדורה 
מוערת בהוצאת קה"ת; ויאמר יצחק לר"י ן' וליד, מהדו"ח ג"כ; ציץ הקודש לרצ"ה שפירא מהדו"ח ח''א; שו"ת קול אריה 
מהדורת מכון ממלכת כהנים ג"כ; ויגד משה לרמ"י כץ )בעל ויג"מ על חג הפסח( ב"כ מכת"י; ולאשר אמר לר''א כץ ב"כ 
מכת"י; שאלות ותשובות מחכמי דמשק בהדפסה חדשה בהוצאת מכון צופה פני דמשק: אביר יעקב לר"י ענתבי; גדולת 

תורת גאונים 
ראשונים 
וקדמונים

תורת וספרי 
האחרונים

ספרות 
שו"ת
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מרדכי לר"מ גלאנטי; ברך משה לר"מ גלאנטי; שם יוסף לר"י מועטי ב"כ. זכור ליצחק לר"י הררי מהדורת מכון ארם צובא;. 
חסד יהושע לר"י גרינוולד חלק חו"מ; דור רביעי לרמ"ש גלזנר חלק השו"ת ח"ב; חמדת אפרים לרא"ש לוינטל; בנין צבי 
לרצ"ה מייזליש מהדו"ח ב"כ; קול יהודה לר"י גרינוולד מהדורה חדשה; שם ושארית ישראל לרי"א פארטוגל מסקולן מהדו"ח 
ב"כ. בחבילות המכונים*: זכרון אהרן: דבר שמואל לר"ש אבוהב )כולל ספר הזכרונות(; שבות יעקב ג' כרכים; שו"ת רבי 
דוד בן ששון )מכת"י(; כתבי הב"ח וגדולי דורו ב"כ, שו"ת מהר"י לבית הלוי. אהבת שלום: לחמי תודה להר"י באסן; זרע 
אמת לר"י הכהן ח"א; תורת המשבי"ר להר"מ בירודוגו שו"ת וחידושים. מכון ירושלים: שואל ומשיב חלק חדש; תורת חסד 

מהדו"ח ח"ג. 

ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה שחיטות ובדיקות למהר"י ווייל ועליו אוסף של ל"ז הגהות ופירושים, מהדו"ח מאת רי"א 
יאקאב; דיני תרו"מ לרבינו האר"י עם מקורות והערות, בהוצאת בית המדרש להתיישבות; מנחת כהן חלק התערובות וחלק 
מבא השמש מהדו"ח ומוערות, ב"כ; חוות דעת הל' נדה ב' מהדורות מוערות, 'ראשית דעת', 'דעת שלום'; מנורה הטהורה 
על הל' שבת מהדורה חדשה ב"כ; טיב גיטין לרא"ז מרגליות עם מאזני צדק מהדו"ח; בית דוד לר"י דוד מהדו"ח חלק או"ח*; 
ט"ז וש"ך השלם על הל' נדה, כולל פירוש והערות ב"כ; פרי מגדים הל' עירובין עם באר הפרי; פרי מגדים הל' בציעת הפת 
ופדיון הבן לר"ג טרייני מחוגו של רמח"ל מכת"י בהוצאת  וברכהמ"ז עם ברכת מגדים; משנת צדיקים על הלכות מילה 
אהבת שלום*; לסדרת שתילי זיתים עם 'סביב לשלחנך' נוספו ב"כ נוספים; תהלה לדוד לר"ד אורטנבורג על הל' שבת עם 
הערות; מי השילוח על הל' מקואות מהדו"ח; תורת יהונתן לר"י אבלמן מהדו"ח; ספרי רפ"ז שווארץ במהדורת מכון ממלכת 
כהנים: ליקוטי פנחס, עטרת פז, מנחת עומר, מנחה חדשה, יזרח אור. ספרי רבי י"ש אשכנזי במהדו"ח: סידורי בית עובד 
ובית מנוחה מהדו' אהבת שלום*; סידור בית עובד מהדורת פיתוסי; בית השואבה מהדורה מוערת. ספרי הח"ח במהדורות 
חדשות ומוערות: משנה ברורה עם 'משנה אחרונה' ח"ו ב"ח, חפץ חיים עם אמרי יצחק לר"י פוס; חפץ חיים, שמירת הלשון, 

אהבת חסד מאת רי"ד רוטנר ג"כ; קסת הסופר לר"ש גנצפריד עם פסקי לשכת הסופר ועוד.

ספרי שיטות וחידושים על משניות ש"ס ורמב"ם ספרי מצוות וכללים: לסדרת האנציקלופדיה התלמודית נוספו שני 
כרכים חדשים. שיטות וחידושי ש"ס: ים של שלמה מהדורת מכון משנת ר"א ג' כרכים חדשים, חולין ב"כ ביצה; טורי אבן 
עמ"ס מגילה עם ברכת צבי; חידושי מחצית השקל על עירובין מכת"י; חסד לאברהם על משניות זרעים מהדו"ח; ערוך לנר 

ספרים ע"ס 
שו"ע
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מהדורה מוערת בהוצאת מכון ירושלים בעריכת הר"א ברזל )זמין לכולם( על מסכתות: ר"ה, סנהדרין, סוכה, נדה, מכות 
ה"כ; ילקוט קדמונים ומפרשים מכון כנסת, עמ"ס מכות ויבמות קובץ גדול של ספרים רבים וחשובים ע"ס המסכת בהוצאה 
חדשה ומוגהת ב"כ; חמדת צבי מהדו"ח; חידושי מהר"י שפירא יבמות וחולין מכ"י, ב"כ; חידושי מהר"ם חריף ממגנצא ד"כ 
מכת"י; מטה עוז ממח"ס שבת של מי, עמ"ס ערכין זבחים מכת"י*; עין יוסף עמ"ס ב"מ לר"י חזן מהדו"ח ב"כ ז"א*. חידושי 
מהרי"ל דיסקין על הש"ס מכת"י: עמ"ס יבמות מהדורת רא"ד רלב"ג; עמ"ס פסחים )והל' פסח( מהדורת מדרש רבי רפאל; 
גור אריה לרא"ל צינץ עמ"ס קידושין מהדו"ח; חידושי כת"ס על גיטין מהדורה מוערת מכון תלמידי הכת"ס; חוט המשולש 
עמ"ס חולין מאת רעק"א, חת"ס וכת"ס מכון תלמידי כת"ס; אור פני יהושע לר"י בוקסבוים מגלאנטא חידושי ש"ס סוגיות 
ושו"ת מהדו"ח; לבושי מרדכי לר"מ וינקלר עמ"ס נדרים מהדו"ח; בנין צבי לרצ''ה מייזליש על פסחים מכת''י; חזון איש זבחים 
עם ביאורים והערות; מנחת שלמה לרש"ז אויערבך שבת ח"א וב"מ ח"ב, ב"כ; הר בשן לר''ש בידרמן ב"כ; מסדרת 'אהלים' 

בעריכת ר"ה מן, נוסף 'אהל יוסף' עמ"ס ברכות אוצר ראשונים ואחרונים ע"ס המסכת ב"כ;

ספרים ע"ס הרמב"ם ספרי מצות חידושי סוגיות וכללים: נר מצוה לר"י סיד מהדורת מכון משנת ר"א, ב"כ; קרני ראם 
לרא"מ טויבש על רמב"ם מדע אהבה מכת"י; כל כתבי הגאון בעל ברוך טעם מהדו"ח בד' כרכים מפוארים מהדורת ז"א*; 
ספרי מכון 'אוצרות הסופר' בלונדון, אסופות יקרות מתורת החת"ס בהרבה מקצועות בהלכה ובאגדה, הנהגות וארחות 
חיים כ' כרכים; ספרי חכמי המערב הקדמונים, מהדו"ח ומכת"י, מכון פי ישרים, ח"כ; אש דת על הל' תקיעות שופר ומלאכות 
שבת מהדו"ח; רוב דגן להר"י עטיה מהדו"ח; תוצאות חיים לר"מ זמבא על מלאכת הוצאה מהדו"ח; צפנת פענח על סדר 
ישי לרי"ש אשכנזי מליוורנו  גזע  ירושלים הל' אסו"ב*; משאת המלך ע"ס הרמב"ם מהדו"ח ח"א;  הרמב"ם מהדורת מכון 
מהדו"ח ב"כ; גבורות שמונים לר"י ענגיל מהדו"ח עם שפת שלמה; משנת אפרים לרא"פ הרשקוביץ על הל' ק"פ; דרך אמונה 
על הל' שמיטה ויובל מהדו' שיח אמונה; משנת נחמיה שיעורי רז"ג גולדברג. 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: מקראי קודש )מהדורה 
ישנה( לרצ"פ פראנק על המועדים ח"כ; מסורת משה הוראות והנהגות מאת ר"מ פיינשטיין ח"ד; אשרי האיש פסקי הרי"ש 
אלישיב ח"כ; הליכות אבן ישראל לרי"י פישר שבת ח"ב; ספרי ר"ש דבליצקי מהדו"ח ג"כ: דברי סופרים לר"נ יברוב חלקים 

ספרי שיטות 
וחידושים 
על משנות 

ש"ס ורמב"ם 
מצוות וכללים. 

שיטות 
וחידושי הש"ס 

ספרים ע"ס 
הרמב"ם
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ספרי יראים 
ספרי דרוש 

ומחשבה, 
חידושי אגדה 

והלכה על 
התורה

חדשים: ברכות ב"כ, חנוכה )כמו"כ עודכנו הכרכים הישנים(; מבית לוי פסקי הר"ש וואזנר ד"כ נוספים; אוצר סת"ם לרי"א 
קרויז ג"כ; שאילת משה לרמ"ש קליין ג"כ חדשים; אור מאיר על מקוואות ג"כ מאת ר"מ פוזנא; חשוקי חמד לר"י זילברשטיין 
י"א כרכים נוספים וכן 'שיעורי תורה לרופאים' ח"ו; שו"ת: תשובות והנהגות לר"מ שטרנבוך ח"ז; מחזה אליהו לר"פ פאלק 
ח"ג; מעשה חושב לרלו"י הלפרין ח"י; משנת יוסף לר"י ליברמן חט"ו; נהרות איתן לרא"י רובין ח"ז; ישא יוסף לרי"י אפרתי 
ח"ז; ידות הלוי לרי"ב וואזנר ג"ח )ועוד מספריו(, חיי הלוי לר"י וואזנר ב"ח נוספים; מתנת בנימין לרי"ב וויס; בצל הטוב לרב"ט 
וטטנשטיין ב"כ; ברכת יהודה לר"י ברכה ח"ח; דברי אור לר"י הרשקוביץ ח"ה; יד העירוב לרי"ד שטרן ב"כ. ספרי עיון ופסקי 
הלכות בד' חלקי שו"ע ביניהם: פנקס בית הדין 'החורבה' ב"כ; הלכה ברורה על שו"ע או"ח, חי"ט; לקיחה תמה בעניני 
ארבעת המינים; הרי ישראל על הל' ארבעת המינים; מצוות הארץ כהלכתן ב''כ; מבוא לתרומות ומעשרות ושביעית מאת 
ר"א שלנגר ה"כ; בדיקת המזון כהלכתה לר"מ וויא צבעוני ח"ג; ספרי רי"ד הרפנס י"כ נוספים; הצ'ק בהלכה ב"כ; נשמת 
אברהם מהדורה מורחבת ומתוקנת, ד"כ; אוצר הלכות לרא"צ פרידמן, ב"כ נוספים; אוצר הזמנים לרא"צ בריסק ב"כ נוספים; 
בנין  נוספים;  ב"כ  דין  גושן פסקי  ארץ  ח"ג;  ב"כ; הערבות בהלכה; משפט הצוואה  וינד  לר"פ  ריבית  על  ספר התשובות 
המשפט פסקי דין ו"ח; משפט ערוך לרז"נ גולדברג; משמרת הבית לרמ"מ קארפ הל' בשר בחלב; באר יעקב לר"י גרינוולד 
ב"כ; מספרי ר"א דבורקס בהלכה ומנהג, ה"כ נוספים; אסוקי שמעתתא על ריבית לר"י ליברמן ב"כ; אוצר בין אדם לחבירו, 

כעשרים קבצים הכוללים הלכות ב"א לחבירו, סעיפים ומקורות, מכון תורת האדם לאדם. ועוד רבים. 

ב"כ,  ביהודה  הנודע  ע"ס התורה. דרשות: דרשות  וחידושי הלכה  חידושי אגדות  ומחשבה,  דרוש  יראים ספרי  ספרי 
מהדורה מפוארת הכוללת כל דרשות הנוב"י שבדפוס ובכת"י; שיח יצחק דרושי רי"א חבר מהדו"ח ג"כ; דרשות וחידושי רבי 
בנימין וידאל עדו מחכמי בית אל; דרשות לבושי מרדכי לרמ"ל וינקלר מכת"י; דרשות אלופי יהודה לרד"י פריינד; דרשות בגדי 
כהן לרצ"ב כ"ץ; דרשות אמרי סופר לר"י סופר מערלוי ב"כ; שפע חיים דרשות חומרש"י ב"כ; אוצר דרשות ומאמרים לרפ"מ 
אלטר מגור ח"ד; עברא דדשא לר"ש אלתר ג"כ נוספים; נתיבי אור לר"נ יגן י"ז כרכים. ספרי יראים: ספר חרדים 'השלם 
והמפואר'; ספר חרדים חלק דברי כיבושין מהדו"ח; ספר המוסר לר"י כלץ מהדורת אור הצפון; ספר לב טוב מהדורת 
אור הצפון; מוסר מלכים לר"י רומנאין מחוגו של רמח"ל מהדו"ח; ספרי ר"א פאפו הוצאת תושיה, פלא יועץ, אורות אלים, 
יעלזו חסידים ד"כ. ספרים ע"ס התורה: תורת רבינו יהונתן, תורת ר"י אייבשיץ על סדר התורה מתוך כל ספריו הנדפסים 
ב"כ; חמשה חומשי תורה 'אור יקר', תורת רבותינו חכמי המערב, ה"כ; כל הכתוב לחיים, אוסף של דברי אחרונים סביב 
פירוש אוה"ח על התורה, ב"כ; פרפראות לחכמה ונפלאות חדשות לר"נ ליפשיץ מהדו"ח ב"כ; ברכת יוסף ואליהו רבא לר"מ 

ספרי הלכה 
מאת פוסקי 
וחכמי הזמן
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תאומים אבי הפמ"ג מהדו"ח; מלא העומר למהרא"ל צינץ עה"ת ב"כ מהדו"ח; חידושי הגאון רבי יהושע ליב דיסקין על 
התורה מכת"י ב"כ מהדורת מדרש רבי רפאל; אור פני יהושע, תורה ומועדי השנה מהדו"ח; קרן לדוד החדש מרא"ד גרו"ו 
מכת"י; לבושי מרדכי לרמ"ל וינקלר עה"ת מכת"י; וידבר משה לר"מ פולק מהדו"ח ה"כ; תורת מהרי"ם דושינסקי דברים; 
מהרש''מ הכהן על שמות לרש''מ הולנדר מכת''י אור הישר לרש"י הילמן על בראשית מהדו"ח. ספרים נוספים: חידושי 
וכתבי ר"ש אלקבץ מכת"י, ז"א*; ספרי מהר"ל בההדרת רי"ד הרטמן, ב"כ נוספים; דרך חיים למהר"ל עם ביאור אלף בינה; 
תולדות שמשון עמ"ס אבות לבעל זרע שמשון מהדו"ח; חשב האפוד על משלי לרא"ד פאל )ועוד מספריו בכמה מקצועות(; 

קונטרס הזכרונות מחזו"א נכתב ביד ר"ח קניבסקי; 'בשולי הגליון' לרפ"מ אלטר מגור ב"כ נוספים.

קבצי אגרות: אגרות שפירין מהדו"ח חלק רצ"ה בעל דרכי תשובה; אגרות מרן רי"ז הלוי מהדורה אלבומית מאת ר"ש 
מלר; 'אוסף מכתבים' מהרי"מ שכטר מברסלב ד"כ; מילי דאגרות לר"מ גיפטר ג"כ חדשים; ישועות משה מכתבי קודש ב"כ 

ועוד.

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים ומהדורות מבוארות לספרי יסוד, מכללם: 
ראשונים וקדמונים: ספרי מכון נזר שרגא, כוללים אוסף חיבורים בקבלה קדומה: עמודי הקבלה ב' כרכים; ילקוט הרועים; 
תורת הקנה. פרדס רימונים לרמ"ק מהדורה ע"פ כת"י מאת ר"א איינהורן ב"כ; תולעת יעקב ודרך אמונה לר"י גבאי עם 
פותח שערים ב"כ; הגר"א ובית מדרשו, רמח"ל וחוגו: רעיא מהימנא עם ביאור הגר"א וביאורי רמח"ל מהדו"ח מכון אלף המגן, 
ג"כ; אידרות ע"פ הגר"א מהדורת ר"א שפירא מהדו"ח; ספרא דצניעותא עם ביאור הגר"א מפורש מאת רמ"א גודלבלט; רזא 
דמהימנותא לרמ"מ משקלוב עם רזא דארמוני; מסכת אצילות עם ביאור גנזי מרומים לרי"א חבר; יחוד היראה ויחוד הגן 
לרמח"ל מהדורה מבוארת; כוס ישועות ביאור ספר ישעיהו תנינא רמ"ד ואלי מכת"י. מספרי מכון אהבת שלום*: פירוש ר"י 
מארג'י על הזוהר חמישה כרכים נוספים; טל אורות להר"מ פאפירש; שלחן מלכים לר"י חזן על הע"ח ח"ב; אוצרות חייים 

עם איפה שלימה לרח"ש דוויק הכהן ועוד.

קבצי אגרות

קבלה
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דברי ימי 
החסידות

דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות. בין היתר: מסדרת תורת חסידים הראשונים הכוללים  חסידות: 
מרימינוב  לרמ"מ  דחיי  אילנא  מהדו''ח;  מזיטאמיר  לר'''א  אהרן  תולדות  נוספים;  ב"כ  הבעש"ט,  של  היכלו  מבני  ספרים 
מהדו"ח; תפארת שלמה לר"ש מרדומסק, מועדים, מהדורת יודעי בינה, ג"כ; דרך פקודיך עם הוספות מכת"י והגהות הצבי 
והצדק; כתבי מהרצ"א לבעל בני יששכר מכת"י; פרי צדיק לר"צ הכהן מלובלין מהדו"ח ה"כ; מעגלי צדק החדש לרמ"מ 
פאנט מדעש מכת"י לירח האיתנים; מראה יחזקאל לר"י פאנט המבואר ב"כ; שער יששכר לבעל מנח"א מהדו"ח מכון 
אמ"ת ג"כ; שבחי כהן לרש"ח מראדומסק מהדו"ח; אמרי יעקב לרי"מ מקוידינוב מכת"י; דברי שלום לבעל משמרת שלום 
מקוידינוב מהדו"ח )עוד מענף זה: סידור תפילת חנוך עם אור הישר כנוסח צדיקי קוידינוב מהדו"ח לצד מהדורה ישנה 
וילנא תרל"ז(; תהלים עם דברי העם מהדו"ח; זכרון יוסף לרי"צ לנדא מגראכוו; ספרי ליקוטים ומאספים: יגדיל תורה על 
התורה ה"כ מאת רמ"מ לודמיר וראמ"י מרקסון עה"ת בעיקר מצדיקי פולין וגור; ניצוצי הש"ס מאת ר"א פרלוב ה"כ, ניצוצי 
ספרית חב"ד עודכנה בשים לב על ספרים חסרים*: דרך  וגאוני הדורות עה"ת, ב"כ )ראו גם: בחלום אדבר בו(.  צדיקי 
מצותיך המבואר ח"א וח"ד; לקו"ת תורת שמואל תרכ"ח; לקוטי שיחות בתרגום חפשי בראשית כ; תורת מנחם התוועדויות 
י"א כרכים נוספים; שיעורים בהמשך המאמרים בשעה שהקדימו ד"כ; שערי בר מצוה ומצות תפילין; ללמוד איך להתפלל 
ח"ד ועוד רבים. צדיקים ומשפיעים בני זמנינו: דברי יואל חלק נוסף; ירבה תורה לר"י רוטנברג מוואידיסלב ב"ח; שפע חיים 
ב"כ נוספים; ספרי ישועות משה מויזניץ ממכון אור פני משה: ישועות משה שיחות קודש; ישועות משה תורה וליקוטים; 
וידעת היום הדרכות והנהגות ב"כ. שבילי פנחס לר''פ פרידמן מבעלז ו"כ חדשים; שמן ראש לרא''א כץ מוויען י"כ נוספים; 
ספרי הרי"מ שכטר מברסלב: 'אוסף אמרים' ז"כ חדשים, יום מחמדים על ש"ק ועוד כמה חיבורים; ר"ד קאהן מתו"א, ג"כ, 
ועוד חוברות רבות 'וידעת היום'; ספרי ר"י מורגנשטרן, דעה חכמה לנפשך, ים החכמה, מאמרי ים החכמה כ"ח קבצים; 
סדרת בים דרכך מבוססת על תורתו, ד"כ. לצד ספרים נדירים ויקרי המציאות כמו: בית עין דפו"ר ירושלים תר"ז; תולדות 
אברהם יוסף לרא"י איגרא, נדפס סמוך למלחמה ונעלם; לקוטי מאמרים לרי"ד שניאורסון, פלטובה תרפ"ח; עטרת קנים 

לר"י אייכנשטיין למברג תרס"ח; הדרת קודש לרמ"ח קליינמן, פיעטרקוב תרפ"ה, עותק יחיד, ועוד.

דברי ימי החסידות, קהילות ואישים: סדר שנה האחרונה של בעל מנחת אלעזר מהדו"ח מכון אמ"ת; יפה שיחתן של 
עבדי אבות מר"א הלפרין מראדושמילא ח"ג; זכרון נפתלי החדש תולדות ותורות רנ"ה מרצפרט מהדו"ח; לדוד להזכיר, 
בסיפורת  מעזריטש; מחקרים  ביאלא  וחסידות  פרידמן  ר''ל  על  ארי שבחבורה  פרידמן מפלוישט;  ר"ד  אדמו"ר  תולדות 
החסידית מאת ר"ג נגאל: אוסף מאמרים ב"כ; ומהדורות מוערות לקבצי הסיפור החסידי. פרי ישע אהרן לר"א הויזמן ח"א 

חסידות
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על צדיקי קרלין; איש חסיד היה על ר"א ראט; שלוש שנים במחיצת ר"י מדז'יקוב מאת ר"מ גנוט; בדחילו ורחימו על אדמו"ר 
בעל ישועות משה )ראו גם: בסערה השמימה(; ארחות חיים תולדות רממ"א דכנר. מספרי ר"י אלפסי: שרי התורה, בשדה 
החסידות, תפארת שבמלכות הוצאה מתוקנת ב"כ. מספרי ר"מ גרליץ: צנתרות הזהב על ר"א מלזינסק ור"ז מאניפולי ח"ד; 
פרשת פינחס, תולדות ר"פ קוריצר; 'חצר הקודש' של קהילת ערלוי, נ"ג קבצים; חסידות בעלז: 'טובות זכרונות', זכרונות 
על ר"א מבעלז ג"כ, מכון אור הצפון; ספר המסעות, רשמי מסעות של צדיקי בעלז ב"כ, מכון אור הצפון; ספרי זכרון פאר 
משה ודבר חן, כוללים סיפור הצלת ר"א מבעלז ותחילת השתקעותו בארץ בידי ר"נ אורטנר ב"כ; ויגמול שקדים רי"ה מנדל 
מבעלז; כעשרים גליונות נוספים מסדרת אור הצפון, קנקן חדש מלא ישן בתורת ודברי הימים של חסידות בעלז צדיקיה 

וחסידיה. 

תורת הישיבות הק', ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ואלו מאשר נ"ע: קצות החושן 
מהדו"ח עם 'שמועות רבותינו' ב"כ; חידושי הגר"ח סולוויצ'יק עמ"ס בבא בתרא מהדורת אורייתא; שערי יושר מהדורה 
מוערת 'משפט השער' ב"כ; לקוטי זכר יצחק לר"י מפוניבז'; חידושי וביאורי רא"ל מאלין; שיעורי רמ"ד סולוויצ'יק מנחות ח"ג 
מהדורת הרב שפיגל; שערי טוביה חידושי סוגיות רי"ט וויס; שיעורי רא"ב פינקל עמ"ס ב"ק ב"כ; תהלה לדוד לר"ד מן על 
חו"מ; נתיבות מרדכי לר"מ גיפטר ג"כ חדשים; דברי מרדכי לר"מ מן עמ"ס סוכה; משאת משה לר"מ חברוני מהדו"ח ב"ק*; 
ברכת אברהם לר"א ארלנגר עמ"ס חגיגה, סוטה וע"ז ב"כ; שיעורי הגר"ח קמיל יבמות וסנהדרין. ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט: 
שיעורי רב"ד פוברסקי ח"כ חדשים; בד קודש על המועדים ב"כ; הערות וביאורים מר"ג אלדשטיין עמ"ס יבמות וקידושין; 
חידושי וגליונות ר"ד לנדו, כרכים י"כ חדשים ומחודשים; דרך חיים שיעורי רח"מ אזבנד י"כ; 'שיעורים כללים' שיעורי ר"ג 
כהן ממיר ג"כ; ברכת יצחק לר"י לוין ג"כ נוספים; רווחא דשמעתתא על כתובות קידושין מאת ר"י סולווויצ'יק; נתיב בינה 
עמ"ס חולין כריתות לרי"ב שרייבר; שמחה לאיש לר''י אבא שאול על הש''ס ד''כ; ברכת משה לר"מ פינקל; ספרי רא"ד 
מאי בהרבה מקצועות התורה י"ד כרכים; בתי אליהו לר"א ליברמן, שבת וזבחים ב"כ; פתחי זרעים ופתחי אמונה לרא"ד 
עפשטיין ג"כ; טעם ודעת על הרמב"ם טהרה ח"ב מאת ר"י פישהוף; עבודת דוד לרא"ד גולדברג ד"כ נוספים; שמועת חיים 
מילה וגרים לר"ח יוז'וק; משנת חיים לר"ח שטיינברג ג"כ נוספים; יפה מראה י"ג כרכים חדשים ומחודשים ועוד רבים לא 

יכילם הגליון.

תורת 
הישיבות
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תולדות 
חכמי ישראל, 

מסורות 
וזכרונות

הוחלפה  הסדרה  כל  הוטנר,  לר"י  יצחק  פחד  ומאמרי  יצחק  פחד  עבודה:  וספרי  מחשבה  ספרי  ומוסר,  חכמה  דעת 
למהדורה חדשה ונוסף כרך חדש: מאמרי פחד יצחק פסח; ספרי חתנו ר"י דיוויד: מאמרי חנוכה; מאמרי פסח, מסיבות 
פורים, מנחם ציון ח"ב; פרקי אמונה לר"מ גיפטר מהדו"ח; מים עמוקים, מאת ר"ר שפירא מחיפה ו"כ; גידולי מוסר לר"ג 
אייזמן, ב"כ; אמרות חיים לר"ח ויסוקר; בית אב לר"א שלזינגר מלונדון שיחות ב"כ ועוד מספריו; שערי תשובה עם מאור 
השער מאת ר"א ארלנגר; ספרי ר"א שפירא: בשמך אשא כפי, בהר ה' יראה, מגדיל ישועות מלכו; ב"כ חדשים מתורת ר"ד 
כהן ר"י חברון: חמדת ימים, זמן חירותינו; ספרי ר"ס ארלנגר: תורת העבודה והתשובה ד"כ נוספים, תורת העבודה מכתבים 
והדדכות, ועוד חיבורים מתורתו; ספרי ר"ז פנדל ז"כ נוספים בנושאים שונים ומגוונים. ספרי הראי"ה קוק ותלמידיו: פנקסי 
הראי"ה ח"ז; רואין את הנשמע, כתבי הרב הנזיר ב"כ; ספרי רח"א שוורץ, בדרך התורה הגואלת ולנתיבות התורה הגואלת 
ועוד. ספרים ע"ס התורה מחכמי זמנינו: שפתי חיים עה"ת לר"ח פרידלנדר ויקרא-במדבר; פרקי תורה לר"מ גיפטר מהדו"ח 
ב"כ; בן מלך לר"ל מינצברג עה"ת ד"כ חדשים; דעת נוטה מכתבי ר"ח קנייבסקי, במדבר; 'ביאורים והנהגות' ע"ס התורה 
לר"מ שטרנבוך, ה"כ; מקרא העדה לר"א גרינצייג )ועוד ספרים מתורתו(; הדר התורה מאת ר"א שנדרופי ד"כ נוספים )ועוד 

מספרי המחבר: הדר הנביאים, הדר המועדים(; ימים מקדם מאת ר"י זקס מארה"ב י"ב כרכים. ועוד.

ערים וקהילות )ראו גם לעיל 'דברי ימי החסידות(. בין היתר: שנות דור ודור  תולדות חכמי ישראל, מסורות וזכרונות, 
מאוסף ר"ר דסלר כרך נוסף, ח"ו; ספר חברון וספר טבריה מאת עוד אבישר ב"כ; מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל 
מחקר מקיף בהוצאת מכון אהלי צדיקים ור"י הרצברג, ב"כ; לטביא ורבניה מאת ר"מ גלזמן; קרות בתינו על העיר שטאמפי 
ורבניה; ספרי ר"ב קלוגר על ירושלים ושכונותיה: גבעת שאול ושכנותיה; מחנה יהודה השטטלך ושערי חסד; ליובאוויטש 
העיירה של חב"ד; מסכת תמורות תולדות רמש"ג מפאדובה ויהודי איטליה בעת ההיא מאת ר"מ הלל*; )עוד מר"מ הלל 
ראו: חזון טברימון, כולל סיפור חורבן טבריה העתיקה(; פליט ושריד בימי השואה מאת ר"ז ורהפטיג )כולל סיפור הצלת 
ישיבת מיר(; קידוש השם, פרשיות מסירות נפש של יהודי בריה"מ מאת רא"א גרשוני. אישים זכרונות ומסורות: ספרי רד"ב 
שווארץ ז"ל: ארצות החיים, שם הגדולים לחכמי ארה"ב, אמרי דבש ומשיב דברים ב"כ כוללים רשימות דברים על גדולים 
וצדיקים )ועוד בעניני הלכה ומנהג(; שם משמואל תולדות מהר"ש ענגיל מהדו"ח; רבי שלום רדאעי וחיבוריו מאת ר"מ 
גברא; תולדות רא"צ פרומר בעל ארץ צבי מאת ר"ד מנדלבוים; אהרן בכהניו תולדות ר"א וולקין מפינסק; זכרונות רמב"ח 
מאת ר"מ קניג; חייו ותולדותיו של רבי ראובן כץ מפ"ת; האיש על העדה על ר''ע עטיה; רבי מרדכי פגרמנסקי מאת ר"ד 
אליאך )ראו גם קונטרס: בעקבות ר' מוטל(; ראש הישיבה, תולדות ר"ש רוזובסקי; כולו לב, תולדות רי"ז דבורץ; קדוש וברוך, 

דעת 
חכמה 
ומוסר
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תולדות ר"ב טולידנו; 'ללא שם' על רב"צ פלמן מאת מכון קול חוצב; מראה כהן, תולדות רח"ד קאהן; להדבק בדרכיו של 
רבינו חיים קנייבסקי, ב"כ, מאת ר''ג הוניגסברג; על ישראל גדולתו, מספדים על ר"ש וואזנר בעל שבט הלוי; גדולת מרדכי 
על ר"מ גולדשטיין; בסערה השמימה על ר"ד לוי; שחר אורו תולדות רמ"צ נריה; עבד נאמן תולדות רש"ז פרידמן; עמודא 
דנהורא תולדות ר"ב רבינוביץ; עצם השמים לטהר תולדות ר"מ אביחצרא בבא מאיר; זכור לדוד תולות עובדות ומעשים 
מר"ד פרנקל, ב"כ; איש חי"ל תולדות רחי''ל לפקוביץ ב"כ; ועוד. מחקר וביבליוגרפיה בין היתר: מקורות לתולדות החינוך 
מאת ר"ש אסף הוצאה חדשה ו"כ; קונטרס התשובות החדש, מחקר על ספרות השו"ת מאת ר"ש גליק; לסדרת עמודים 
בתולדות הספר העברי מאת רי"ש שפיגל נוסף חלק חדש 'בשערי הדפוס'; ספרי יסוד מאת ר"ח סטפנסקי, ביבליוגרפיה 

אלבומית של ספרות יסוד.

קבצים תורנים ומחקר תורני: קבצים תורניים: השלמות ועדכונים לאלו המצויים באוצר: קבץ על יד שע"י מקיצי נרדמים, 
כרך חדש; מן הגנזים בעריכת ר"ש הלל, כרך נוסף; ישורון, ב"כ חדשים; מנורה בדרום ט"ו קבצים; אור תורה ח' קבצים; 
מוריה ב' קבצים; בית אהרן וישראל ז' קבצים, המעין ה' קבצים; אסיא, ד' כרכים נוספים; קובץ בית יוסף מ' כרכים ויותר; 
אוצרות הסופר י"כ; הליכות שדה י"ב חוברות; תנובות שדה כ"ב חוברות; המשביר, ד"כ; אור המערב ו' קבצים; עלי זכרון 

ד' קבצים. ועוד.

)יידיש( 11 קבצים; שערים,  יוד, בטאון אגו"י בפולין  אסופה חשובה של עיתונות וכת"ע בין היתר: דער  עיתונות יהודית: 
חוברות   23 חוברות; ההד   63 בארה"ב  אגו"י  בטאון  ווראט,  אידישע  דאס  כרכים;  למעלה מחמישים  פא"י,  בטאונה של 
נוספות; במישור 88 גליונות; העדה, כולל מוסף דורות, כשלוש מאות גליונות; המבשר תורני, 71 גליונות; מוסף ש"ק של יתד 

נאמן כ90 גליונות ועוד. 

קבצים 
תורניים 

ומחקר תורני

עיתונות 
יהודית
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שאלות נפוצות

שאלה: איך אני מברר באיזו גירסה אני נמצא ואילו חב' נמצאות ברשותי. 

מחזיק  של שם  התיבות  מראשי  המורכב  האישי,  האזור  כפתור  על  לחיצה   – ומעלה   19.0 מגירסה  בממשק החדש   .1 תשובה: 
התוכנה )כפתור שלישי מצד שמאל( תפרוס פרטים על הגירסה הקיימת ומספר העדכון ועל החב' שרכשת עד כה. 2. מגירסה 
18.0 ומטה לחיצה על 'עזרה'/אודות תציין באיזה מספר עדכון התוכנה הנ"ל נמצאת. בגירסאות אלו לא ניתן להגיע למידע נוסף דרך 

התוכנה. 

שאלה: ברצוני לרכוש את מפרשי האוצר או אחד מחבילות ספרי המכונים. האם יש צורך לשלוח את הדיסק למשרד? 

תשובה: החל מגי' 19 ומעלה בממשק החדש של אוצר החכמה, יש אפשרות להוסיף את מפרשי האוצר או החבילות הנוספות 
בדרכים הבאות: 1. למחוברים למרשתת – להכנס לאיזור האישי )המוזכר בשאלה הקודמת( או ל'הגדרות' )3 נקודות אורכיות בצד 
שמאל של המסך(. בחלק התחתון של המסך יש מידע על הגירסה והחבילות שרכשתם ואפשרות לסמן איזה מוצר ברצונכם לרכוש 
ומשם ישנה הפניה לחנות המקוונת. לאחר הקניה, החב' תתווסף מאליה לתוכנה. 2. ליצור קשר עם מחלקת המכירות של 'אוצר 
החכמה' otzar@otzar.biz 02-5866078 ולרכוש את החבילה הרצויה. לאחר התשלום, תקבלו קוד אותו יש להזין במקום המיועד 

בתוכנה והוספת החבילה תעודכן מיד. 

שאלה: ברצוני לקבל פרטים על מיקום המשרד, שעות הפעילות, דרכי הגעה ומספר חשבון הבנק להעברת תשלום. 

הפעילות  שעות  במקום.  שילוט  ישנו  ירושלים.  חוצבים,  הר  ש.י.י.ח,  בנין   ,9 הרטום  ברחוב  נמצא  החכמה  אוצר  משרד  תשובה: 
הנן מ8.30 בבוקר עד 4.00 אחרי הצהרים. הגעה למשרד אפשרית עד 3.30 אחרי הצהרים בלבד. מסירת דיסק אפשרית דרך 
תיבת הדואר של אוצר החכמה הנמצאת בלובי של הכניסה הראשית. תחבורה: אוטובוסים הנכנסים לרח' הרטום: 54, 40, 506. 
אוטובוסים העוצרים בתחנת גולדה - הרטום : 71 ,72 ,64 ,67 ,36 ,56 וכן ישנם אוטובוסים המגיעים מחוץ לעיר, העוצרים בתחנה זו 

לרכב פרטי ישנם 2 מגרשי חניה ציבוריים בתחילת רחוב הרטום. 

פרטי בנק: אור החכמה בע"מ, בנק הפועלים )12( , סניף 538 )מרכז מסחרי רמות אלון(, מ.ח 285990.
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שאלה: האם ניתן לעבוד עם 'אוצר החכמה' ביותר ממחשב אחד והאם אצטרך קוד להפעלה? 

צורך  ללא  עם הדיסק במס' מחשבים  לעבוד  ניתן  ולכן  על הדיסק שברשותכם  הינו  ב'אוצר החכמה'  לשימוש  הרישיון  תשובה: 
בקוד. 

שאלה: כאשר אני מוסיף בתצוגה מידע אישי כגון הערות, מאגרים, וכדו' היכן זה נשמר? האם החומר יכול 'לעבור' איתי ממחשב 
למחשב? 

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. אם אתם מעוניינים להעביר את כל המידע האישי 
למחשב אחר - ניתן להעתיק את כל תיקיית ההתקנה שעל מחשבכם )OtzarApp( אל המחשב החדש )שימו לב: אם במחשב אליו 

אתם מעבירים היתה תיקיית התקנה קודמת, עם מידע אישי שונה היא תאבד(.

שאלה: איך אפשר 'להציל' את החומר האישי )מפתחות, הערות, ציונים( 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'. הדרכה מפורטת לביצוע גיבוי מידע אישי ניתן למצוא בחוברת ההוראות בעמודים 6-7. 
חשוב לדעת: אנו סבורים שהכנסת חומר חיצוני )כגון תמונות, מוסיקה, קבצים שונים( לדיסק של אוצר החכמה אינו רצוי ובמקרים 

מסוימים עלול לחבל בתוכנה. 

שאלה: האם ישנה אפשרות להכניס את כל החומר שנמצא בכונן החיצוני של 'אוצר החכמה' לתוך הזיכרון הפנימי במחשב 
ולייתר את הצורך בטלטול הכונן החיצוני?

תשובה: ישנה אפשרות כזו מגירסה 19.0 ומעלה ומחירה 350 ₪. יש לשים לב היטב לתנאים הבאים: 1. צריך שיהיה בזיכרון הפנימי 
של המחשב שטח פנוי בנפח של 2000GB , דבר שלא קיים במחשב סטנדרטי אלא כתוספת מיוחדת ולא מתאים להוסיפו לכל 
ולא קשור למחלקת  . 2. החלפת הדיסק הפנימי לדיסק בעל נפח מתאים צריך להתבצע ע"י טכנאי מחשבים מטעמכם  מחשב 

תמיכה של 'אוצר החכמה'. 
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באוצר  לשימוש  ה'מפתח'  שיהיה  זעיר  אונקי  דיסק  מאתנו  תקבלו  המשרד.  דרך  הזמנה  לבצע  עליכם  המחשב,  התאמת  אחרי 
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 אותו דיסק אונקי )לא תוכלו להשתמש בדיסק הפנימי ובדיסק 

החיצוני בעת ובעונה אחת(. 

שאלה: הכנסתי את דיסק 'אוצר החכמה' למחשב אבל המחשב לא מזהה אותו. מה עליי לעשות?

 Otzar הוא  הדיסק  שם  כלל  )בדרך  וכוננים'  ב'התקנים  מופיע  הדיסק  האם  זה'  'מחשב   / שלי'  ב'המחשב  לבדוק  יש  תשובה: 
Hahochma(. 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 
יותר  - ביציאה של הדיסק יש כעין שני חלקים. נסו לחבר את הUSB MICRO לחלק הרחב  ונגנים,  המוצע בשימוש לפלאפונים 
שביציאה.[ אם התקלה היא בדיסק, יש לשלוח את הדיסק למשרדינו. אם יש עדיין אחריות )תוקף האחריות על הדיסק היא בדר"כ 
שנתיים( אנו נחליף לכם את הדיסק. במידה והסתיימה תקופת האחריות תצטרכו לרכוש דיסק חדש במחיר עלות, כמו כן לשלם 

דמי טרחה בסך 90 ₪ )מגרסא 12.0 ומעלה( או 210 ₪ )מגרסא 11.0 ומטה(. 

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 מעתיקים קטעי טקסט מספר?

תשובה: בסרגל הכלים שבצד הספר משמאל יש אפשרות לבחור 'טקסט או תמונה מהספר' ולאחר מכן מצביע העכבר ישתנה 
לצורת )+( וניתן יהיה לבחור את הקטע הרצוי להעתקת הטקסט. נציין כי הטקסט נקרא מהספר ע"י פיענוח OCR ולכן ייתכנו שיבושים 

בחלק מהמקרים, תלוי במהדורת הספר ועוד גורמים משתנים. ניתן לתקן את הטקסט קודם ההעתקה בחלון שנפתח.
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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 בתוכנה 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: ראשית תוודא שכתבת את שם הספר באופן מדויק, כפי שהוא מופיע במקור. בכל מקרה של חשש מספרים החסרים 
אצלך 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: שנו 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 ולבחור את המאגר 
הרצוי באופן קבוע או זמני .)אפשר לבחור גם במאגר מובנה של 'אוצר החכמה'( בפעולה זו תופיע שורה בחלק העליון של המסך 

שהתוכנה במצב מאגר פעיל. בלחיצה על 'חזור לברירת מחדל' בשורה זו, יחזור המאגר לצורתו המלאה. 
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אוצר החכמה.
הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם.

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

| הרטום 9, הר חוצבים, ירושלים ת.ד. 23609  www.otzar.org

שעות פעילות המשרד: א-ה, 8:30-16:00
קוי אוטובוס פנימיים: 54, 40, 506. 71 ,72 ,64 ,67 ,36 


