מאגרי מידע במחשבת ישראל
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.

כותר 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.
דעת
מאגר מידע ביהדות ,מדעי הרוח ולימודים כלליים .מאמרים בתחום החינוך וקישורים
לכתבי עת מקוונים.
דעת מאמרים וספרים במחשבת ישראל בטקסט מלא
מקראנט
האתר של מט"ח ,כולל מאגרי מידע ,מאגר ספרות קודש ,אתרים מומלצים ,קטעי וידאו
של חוקרים ומאמרים דידקטיים.
מקראות גדולות
התבנית הספרותית 'מקראות גדולות 'כוללת את הטקסט של התנ"ך ,כשהוא מוקף
במספר טקסטים נוספים המתייחסים אליו :
א .פירושים לתנ"ך של פרשני הפשט של ימי-הביניים (רש”י ,אבן –עזרא ועוד).
ב .תרגומים ארמיים קדומים לתנ"ך (תרגום אונקלוס ותרגום יונתן).
ג .הערות 'המסורה'  -הערות הנוגעות לנוסח התנ"ך ,הסופרות ומפרטות חזרות של
צירופים מסוימים של אותיות ומילים בכל התנ"ך .הערות אלו התגבשו באלף הראשון על
ידי מומחים ("בעלי המסורה") לצורך דיוק ואחידות בהעתקת ומסירת נוסח התנ"ך
בקהילות ישראל.

מדרשת
מדרשת הוא אתר מפגש פתוח וחופשי ,המזמין לומדים ומלמדים מהחברה הישראלית
ומהעולם היהודי לקחת חלק פעיל בשיח היהודי -הישראלי העכשווי .הכלים הטכנולוגיים
המתקדמים של מדרשת מאפשרים לכל אדם ולכל קהילה להתחבר בדרך פשוטה,
ידידותית וחווייתית אל התרבות היהודית העתיקה והחדשה .בדרך זו נוצר חיבור אנכי
ואופקי – חיבור לעושר התרבות של עמנו ,וחיבור ליהודים בני דורנו.
פשיטא
מאגר מידע מקיף בתחום התלמוד .באתר מאות מאמרי יסוד ,אקדמיים ברובם ,בתחום
התלמוד .כל המאמרים מופיעים בטקסט מלא.
מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי
מבחר אתרים למורי מחשבת ישראל.
מאגר ספרות הקודש
במאגר ניתן למצוא את התנ"ך ,המשנה ,התוספתא ,התלמודים ומשנה תורה לרמב"ם
מנוקדים בגופן ברור וקל לקריאה .האתר מאפשר חיפוש טקסטואלי במאגר .ניתן להעתיק
ולהדביק קטעי טקסט להכנה קלה של דפי מקורות.
רמב"י
רשימת מאמרים בתחומים השונים של מדעי היהדות ושל חקר ארץ ישראל ומדינת
ישראל מתוך ספריי עיון וכתבי עת.
ספריא
ספריא הוא מלכ"ר השואף לעיצוב עתיד הלימוד היהודי כך שיהא פתוח ושיתופי .מטרתו
היא בניית ספריה חיה הפתוחה לציבור הרחב של טקסטים יהודיים ,בעברית ובתרגומים
שונים .אתר ספריא מכיל יותר מ 100,000-דפי מקורות ,ועוסק בפרשנויות ותרגומים
שונים לספרי התנ"ך ,משנה ,תלמוד וקבלה.

