מאגרי מידע בתנ"ך

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.
דעת
אתר האינטרנט "דעת" כולל ספרים שלמים ,מאמרים ,כתבי עת ,רשימות ביבליוגרפיות
מוערות של ספרות מגוונת ,תמונות ומפות ,איורים ,צילומים ומצגות ,במדעי היהדות
והרוח .במסגרת האתר מפותחת אנציקלופדיה יהודית ,המתרחבת והולכת .אנציקלופדיה
זו עוסקת בכל התחומים שהאתר עוסק בהם ,והיא אף נשענת על מאמרי האתר.
שבילי תנ"ך
אתר זה מציג בפני הלומד את התנ"ך ומגוון מפרשים ,מאמרים ,צילומים ,מקורות מגוונים
וחומרי עזר המסייעים בעדו ללמוד את התנ"ך בכל הקיפו ועומקו .מבחר הנושאים
המתקשרים לכל פרק מפרקי התנ"ך מתרחב והולך ,יחד עם התרחבות אתר דעת והוספת
מקורות באתר.
פרויקט 929
בחנוכה תשע"ה 21 ,בדצמבר  ,2014התחיל המחזור הראשון (בהיסטוריה!) של קריאה
משותפת ב 929-פרקי התנ"ך .בכל יום ב 12-בלילה מתחלף הפרק היומי באתר  ,929ומופיע
הפרק הבא בליווי מידע מעניין ,הסברים קצרים ,סרטונים ,תמונות ,וגם קריינות של הפרק
למי שמעדיף להאזין לו .השיח הער סביב הפרק היומי מתנהל הן ברשתות החברתיות והן
בקבוצות לימוד ,מפגשים ואירועים בעולם האמיתי .משתתפים בו אנשי רוח ותרבות,
נשות ציבור ואמנות ובכירי היוצרים והיוצרות בישראל ,והוא מציע לכל השותפים לפקוח
עיניים סקרניות כלפי גישות חדשות ורבגוניות.

תנ"ך הרצוג
אתר התנ" ך הוא אתר חדשני ,מקיף וחווייתי עם מאגר ידע עצום המוצב על קדמת הבמה
הטכנולוגית.
מאגר ספרות הקודש -טקסט מלא מנוקד.
מקרא לישראל
פירוש חדש ומקצועי למקרא בטקסט מלא ,הנסמך על רובדי התרבות היהודית לדורותיה.
אנציקלופדיה מקראית
אוצר ידיעות של המקרא ותקופתו מאת משה דוד קאסוטו.

