
בלחיצת כפתור על הקטע 
הנלמד, ניתן לראות ולהכיר 
את כלל העניינים הנידונים 

(בגמרא, רש“י או תוס‘).
את השיעורים ואת 

החידושים, את הקושיות ואת 
התירוצים, את שינויי 

הנוסחאות, את הציונים ואת 
כל מה שדנו המפרשים על 

הדף מתקופת הגאונים 
והראשונים ועד ימינו.

עשינו לכם סדר באוצר!

בלחיצה על ציוני המקורות
במסורת הש“ס ועין משפט,

נפתח מראה-המקום המבוקש.
!

בחלקו השמאלי של המסך1
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל

קטע וקטע בגמרא, רש“י או תוס‘.

ובאופן מידי מוצגים בחלקו הימני 
של המסך כל המפרשים הרלוונטיים 

לאותו הקטע.
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של 'מפרשי האוצר'
ד ולהתנסות בגירסת הדמו 
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ניתן לסנן את הפירושים שהתקבלו 
ולהציג ספרים ששייכים רק 

לקטגוריה מסוימת, כמו ’ראשונים‘, 
’אחרונים‘,‘אחרוני זמנינו‘ ועוד.
או כמו ’פירושים‘, ’שיעורים‘, 

’הגהות‘ וכו‘.
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היום,  לפניכם  המוגש  האוצר‘,  ’מפרשי  פרוייקט 
חכמים,  תלמידי  של  עצומה  ויגיעה  עמל  פרי  הוא 
העושים לילות כימים בבניית הבניין העצום והמפואר 
עמקות,  בקיאות,  הדורשת  תורנית  בעבודה  הזה, 

שיקול דעת וכשרון רב כאשר יראה הרואה.

שעסקו  לב  חכמות  נשים  של  שמן  יזכר  הטוב  על 
העמידה  שלהן  ההכנה  עבודת  במסירות.  במלאכה 

את היצירה השלמה על מכונה.

והתכנות  הפיתוח  צוות  ומנצחים  מנווטים  כולם  על 
המיוחדת  מיומנותם  המדרש.  בית  מחובשי  המסור, 
בעולם התוכנה עם הידע התורני שרכשו אפשרו את 

יצירתו של כלי מחזיק ברכה זה.

‘ ה מ כ ח ה ר  צ ו א ’ ת  י ב מ

אוצר החכמה. הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם.
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הנה שכרם איתם ופעולתם לפניהם

הרב יוחנן גלויברמן
הרב שמואל וינשטיין

הרב שי זלצר

הרב אברהם פרידמן
הרב יעקב קצנלבוגן

הרב אריה הוכמן
הרב אלכסנדר הוכברגר

הרב שמואל הורוביץ
הרב יצחק הרשלר

הרב יעקב וניט

הרב ישראל איטח
הרב מנדל אספיס

הרב יצחק בר ששת
הרב שמואל ברוורמן

הרב מאיר גווירץ
הרב אלעזר גולדברג

הרב אברהם גלבשטיין
הרב מנדל גפנר

הרב אורי גרילוס
הרב יהושע דייטש
הרב מרדכי הבלין

הרב אלתר הרשלר
הרב חיים יהודה ובר

הרב שמואל זינגר
הרב ישראל לוי

הרב ישראל זיידה
הרב נתן נויגרשל

הרב אברהם סטריזובר
הרב שמחה בונים רוזנבוים

הרב שמואל שמעה

הרב משה לייטער
הרב שמואל מינקוביץ

הרב ישראל אבישי נמדר
הרב נחמן סעדה

הרב נאור מאיר עמאר
הרב משה פרידמן

הרב דוד צדוק
הרב נתנאל צלמון

הרב מנחם אליהו רייזנר
הרב ישראל רפאלי

הרב חנוך שטיין
הרב יעקב שטרן

הרב יהודה שיינין
הרב שמואל שכטר

הרב יוסף נחמן שמעוני

מערכת 'מפרשי האוצר'

הרב חיים קרפמן

הרב אברהם אומן
הרב יצחק גלבר

הרב אברהם חיים לוין
הרב יוסף מקלב
הרב יעקב רובין

הרב אברהם מרדכי טאומן

הרב אליהו חנניה
הרב דוד נשר

הרב יוסף פרטוש

הרב משה אהרוני
הרב מאיר הרבסטמן

הרב ברוך רוזנפלד
הרב אריה שולמן

הרב יוסף אלבוים
הרב מרדכי גוטליב

הרב יוסף שלמה לוי
הרב מרדכי סילבר

הרב שלמה רוזנבאום

הרב יעקב ישראל מקלב
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