'מפרשי האוצר'  -מיזם חדש מבית 'אוצר החכמה'.
גלוי וידוע לכל ,בוודאי ללומדי 'הדף היומי' ,תרומתה הבלתי-ניתנת-לשיעור של תכנת 'אוצר החכמה'
ללומדי התורה ,על כל גווניהם ומחלקותיהם.
בימים אלו ,אנו שוקדים על הוצאה לאור של מיזם חדש' :מפרשי האוצר'  -מבית 'אוצר החכמה'.
פרויקט מהפכני ,ראשון מסוגו ,חדשני ופורץ דרך בעולם התורה ,באופן דומה למהפכה שחולל 'אוצר
החכמה' לפני כשני עשורים .מעתה כל דפי הגמרא יהיו זמינים וערוכים לפני הלומד באופן נוח וחווייתי.
עולם הספר היהודי במלואו יהיה מוגש לפני הלומד ,בגישה מהירה ומדויקת.
הרב ארז סלע ,מייסד ומנהל 'אוצר החכמה' מספר על המיזם המתהווה  ,ועל התוצר המהפכני שעומד
לצאת לאור בתקופה הקרובה.
מהי למעשה הבשורה המיוחדת של 'מפרשי האוצר'?
מספר ספרי הקודש הנמצאים ב'אוצר החכמה' כיום עומד על מעל  100,000ספרים ,ועוד היד נטויה.
ישבנו וחשבנו איך אפשר להשתמש בחומר האדיר הזה העומד לרשותנו ,ולדייק עוד את התועלת
שהמשתמש יכול לקבל מאסופה כל גדולה ומקיפה של ספרי קודש .והנה עלה בדעתנו רעיון ,לחלק
את הגמרא ,רש"י ותוספות לקטעים קטנים לפי הנושא והעניין ,ועל כל קטע  -לפעמים גם שורה או
שתיים  -להביא באופן מסודר את כל המפרשים הקיימים עליו .הממשק הוא פשוט ונוח ואינו דורש
למידה מיוחדת או התמצאות בחיפוש.
איך ייראה התוצר בצד המשתמש?
יצרנו בעז"ה דף גמרא אינטראקטיבי שבו כל יחידת עיון  -קטע של שאלה או ראיה בגמרא ,קטע של
פירוש רש"י ,שאלה בתוספות ,תירוץ ,תירוץ שני ושלישי )'אי נמי'( ,פירכה וכן הלאה  -מובחנים כאריח
נפרד בדף הגפ"ת .הלומד יכול ללמוד כהרגלו על גבי הדף שנראה בדיוק כמו דף של דפוס וילנה,
וכאשר הוא מתעניין בדברי מפרשי התלמוד שעל קטע ספציפי כלשהו ,לחיצת עכבר על הקטע ,תביא
לו ברצועה מסודרת לימין הדף את דברי כל המפרשים שעוסקים בקטע ספציפי זה ,מסודרים אחד
אחרי השני ,כשניתן לעבור ביניהם בגלילה מהירה ,וללחוץ על קטע המפרש המבוקש .לחיצה נוספת
על הקטע הנבחר ,פותחת את כל הדף ,לעיון המשתמש .המפרשים כולם מופיעים בצורתם
ובתבניתם המקורית )'צורת הדף'(.
איך יוכל הלומד למצוא את מבוקשו בקטעי גמרא שעליהם מפרשים רבים?
בתצוגת המפרשים קיימות אפשרויות מיון מגוונות ,הן בסדר הצגת הפרשנים והן באופי הקטעים
שאותם הוא בוחר להציג כדי לעיין בהם )אם מדובר בפרשנות הפשט ,בדרוש ,בשיעורים מורחבים או
בהפניות לעיון המשך( .אחרי עיון ראשוני ,יוכל הלומד לבחור את הקטעים שבהם הוא רוצה להתמקד.
הגזירים מופיעים באופן מדורג ,כאשר הלומד מקבל תחילה את המפרשים הבסיסיים ,המוצגים
בחלוקה לפי סדר הדורות ,ולאחריהם הרחבות נוספות של עוד ועוד מפרשים .קיימות אפשרויות
נוספות של הצגה לפי סדר א"ב ,מיון לפי הגדרות אישיות ועוד.
מי משבץ את דברי המפרשים על קטעי הגפ"ת ,ואיך למעשה מתבצע הפרויקט?
המלאכה כולה היא חכמה וגם מלאכה .גייסנו עשרות רבות של אברכים שנבחרו אחרי מיונים רבים.
הללו בוחנים כל קטע בדברי המפרשים ,מאפיינים אותו לפי תוכנו ,ומקשרים ממנו לקטע הגפ"ת
שעליו הוא נסוב .לעיתים הדבר דורש גם עיון והתבוננות ,על מנת לבחון את הדברים מחדש  -אם
ולהיכן שייך הקטע.
צוות מקצועי של תלמידי חכמים מפקח על המלאכה ומבקר כל העת את העבודה ,על מנת שייצאו
הדברים מתוקנים וראויים להעלותם על שולחן מלכים.
את הפרויקט מלווה צוות תיכנות מהשורה הראשונה ,וכן צוות נוסף של עובדות המופקדות על הכנת
הבסיס הטכני-עיצובי שיאפשר את הגשת הגזירים באופן אסתטי ונוח לעין .המלאכה כולה מסתכמת

בעלות אדירה של מיליוני ש"ח ,ואנו בטוחים שיתקבל בברכה ע"י הלומדים בכל אתר ואתר ,שיידעו
להעריך כיאות את האוצר היקר.
האם ניתן יהיה להדפיס מהתוכנה?
כמובן .הלומד יוכל לבחור מפרשים מסוימים מתוך אלו שיעלו בתצוגה ,או גם לבחור את כל אלו שעלו
לפניו .התוכנה תיצור עבורו קולאז' מפואר ,בו יופיעו המפרשים מסודרים באופן נעים לעין ,עם
אפשרות 'התערבות' מצד הלומד  -לפי העדפתו ובחירתו .כל אלו יופיעו בחלון נפרד ,עם אופציה
להדפסה פיזית או וירטואלית .הדבר יהווה כלי יעיל במיוחד עבור מרצים או מגידי שיעורים
המעוניינים בהכנת דף מקורות וכדומה.
האם רק משתמשי 'אוצר החכמה' יהנו ממיזם 'מפרשי האוצר'? מה עם שאר לומדי התורה?
בשלב ההתחלתי הלקוחות הנאמנים של ה'אוצר' יזכו להיות הראשונים שיוכלו ליהנות מ'מפרשי
האוצר' שיופיע בהדר על מחשבם ,בהוספתו על 'אוצר החכמה' שברשותם .מאוחר יותר נאפשר גם
עבור שאר הלומדים את רכישת 'מפרשי האוצר' והתקנתו גם בלא מינוי לתוכנת 'אוצר החכמה'.
ניתן לשער כי המצטרפים חדשים שעדיין אינם נמנים על לקוחותינו ,כאשר ייחשפו ל 'מפרשי
האוצר' ,יקבלו צימאון מוגבר בעמדם מול העולם הרחב של ספרי הקודש שיתגלה מול עיניהם…….

