מאגרי מידע באזרחות
מפתח חיפה למאמרים בעברית
המפתח הוא מאגר מידע ייחודי של אוניברסיטת חיפה  .המאגר הוא כלי רב תחומי המציע למשתמש חומרים
אקדמיים לצד מאמרים עסקיים ופופולאריים .חלק מהמאמרים בטקסט מלא .הגישה אפשרית מכל מחשב בבית
הספר )כניסה למנויים חיצוניים( או בקישור הקיים באתר הספרייה.
ספריית "כותר -ספרי עיון"
הספרייה המקוונת של ישראל בטקסט מלא .גישה באמצעות שם משתמש וסיסמה ,אותם ניתן לקבל במוקד
משרד החינוך בטל'  .*6552הסיסמה תאפשר לכל מורה ותלמיד שימוש בספרים ובכלים המוצעים באתר ,גם

מהבית.
 -JSTORכתבי עת ישראלים  -הספרייה הלאומית
הספרייה הלאומית מאפשרת גישה לכתבי עת ישראליים אלקטרוניים לקהל הרחב ,גם מהבית .הגישה לכתבי העת

האלקטרוניים היא למשתמשים רשומים בלבד .לשם כך צריך להירשם (לבחור שם משתמש וסיסמה) בחינם.
אתר הכנסת
אתר בית הנבחרים של מדינת ישראל .מכיל קישורים למידע על חברי כנסת בעבר ובהווה ,נתונים סטטיסטיים,
פרוטוקולי וועדות ,מאגר החקיקה הלאומי (מידע על כלל חוקי מדינת ישראל ,על הצעות החוק בהליך חקיקה או
שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה) ,פרטים על תחומי האחריות והסמכויות של הכנסת
וחבריה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הל שכה המרכזית לסטטיסטיקה (בראשי תיבות :למ"ס) היא יחידת סמך של משרד ראש הממשלה ,ומטרתה
איסוף וניתוח של מידע סטטיסטי אודות מדינת ישראל ,כבסיס מידע למקבלי ההחלטות וכשירות לציבור .בין
הפרסומים העיקריים נמצאים מדד המחירים לצרכן ,השכר הממוצע במשק ,התוצר הגולמי הלאומי ומפקדי
אוכלוסין.
המכון הישראלי לדמוקרטיה
גוף מחקר העוסק בתכנון מדיניות ורפורמות במערכת השלטונית של ישראל .המיזמים השונים של המכון כוללים
תוכניות מחקר ארוכות טווח ופרויקטים בתחומים ספציפיים ,ובמסגרתם מספק המכון מידע לקהלי היעד
השונים :מחוקקים ,מקבלי החלטות ,עובדי מדינה והציבור הרחב.
בית המשפט העליון
בית-המשפט העליון בירושלים ניצב בראש מערכת השיפוט במדינת ישראל והוא הערכאה הגבוהה ביותר בה.
באתר מנוע חיפוש לפסקי דין ,פרטים אודות שופטים בעבר ובהווה ,הודעות לתקשורת ונאומים.
כתב עת "מה במשפט"
כתב עת בהוצאת מוזיאון בית המשפט העליון ,מעלה לדיון פסיקות תקדימיות ומלווה בשאלות להרחבה
והתעמקות בנושאים השונים .כל גיליון עוסק בנושאים שונים הקשורים לנושא מרכזי אחד.

התנועה לאיכות השלטון
הוקמה על ידי אזרחים על מנת לקדם משטר פוליטי תקין במדינת ישראל .התנועה אחראית למרבית העתירות
הציבוריות לבג"צ .באתר מאגר מידע המכיל הודעות לתקשורת ,עתירות לבג"צ ,מאמרים שנכתבו על ידי פעילים
ועוד.
מציל"ה
מרכז למחשבה ציונית ,יהודית ,ליברלית והומניסטית .עיסוקיו העיקריים הם בנושאים מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית ,תחום מדיני בטחוני ותחום חברתי כלכלי .באתר ניירות עמדה של המרכז ,קישורים
להרצאות ביו טיוב ובלוגים ,מאמרים בעיתונים שונים ועוד.
האגודה לזכויות האזרח בישראל
האגודה עוסקת בהפרת זכויות בשטחי מדינת ישראל והשטחים הכפופים לה בכל תחומי החיים .באתר ניתן
למצוא דוחות ,מאמרים וכתבות ,הצעות לפעילויות חינוכיות בנושא זכויות וכן קטגוריות לחיפוש מהיר בנושאים
חשובים.
מכון ון ליר בירושלים
מכון מחקר בין תחומי העוסק במוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית כגון גלובליזציה וריבונות; קדושה ,דת
וחילון; מדע ,טכנולוגיה וציוויליזציה .נוסף על כך ,המכון עוסק גם בתחומי היהדות ,המגדר והכלכלה .באתר
תקצירי ספרים בהוצאת המכון ,דוחות וניירות עמדה בנושאים שונים ורעיונות לפעילויות חינוכיות לחטיבת
הביניים והחטיבה העליונה.
משפט ולהט"ב -מאגר מידע
מאגר המידע בא לרכז בצורה זמינה ונגישה את הפסיקה הנוגעת לזכויות לסביות ,הומואים ,טרנסג'נדרים
וביסקסואלים בישראל .הוא כולל פסיקה שעסקה בנושא אפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית ושאלות
קשורות .בנוסף מרוכזים במאגר דברי חקיקה בעלי רלבנטיות מיוחדת ומאמרים אקדמיים המנתחים את הסוגיות
המשפטיות .מאגר המידע כולל מאות מסמכים – פסקי-דין ,חוקים וספרות אקדמית – על-אודות מעמדם
המשפטי של להט"בים בישראל .מסמכים אלה משויכים לקטגוריות ולקטגוריות-משנה אליהן ניתן להגיע
באמצעות תפריט התחומים .כמו כן ,ניתן לחפש מסמכים המכילים טקסט מסוים ,על-ידי כניסה לעמוד חיפוש
חופשי.
פרסומי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
משרד מבקר המדינה מפרסם את כל הדוחות שחוברו על ידו בממשק המאפשר חיפוש לפי מילות מפתח וסוגי
פרסום .באתר ישנם קישורים להודעות לתקשורת שיצאו על ידי המשרד ,וכן קישור למשרד נציב תלונות הציבור,
תפקיד שממלא מבקר המדינה מתוקף חוק .בנוסף האתר מכיל הסברים מפורטים לגבי תפקידו ועבודתו של מבקר
המדינה.

