היסטוריה  -מאגרי מידע
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( וגם מהבית (כניסה לבתי ספר באמצעות קוד וסיסמא שפורסמו).
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.
ארכיון המדינה
בארכיון המדינה תמצאו את מסמכי המדינה :דיונים של מקבלי החלטות ,פועלם של
עובדי המדינה ,טפסי הממשק בין האזרחים למשרדי הממשלה; תצלומי אירועים ,סרטי
חדשות מלפני היות הטלוויזיה ,מפות של ארץ-ישראל המתפתחת ומשתנה על-פני מאה
וחמישים שנה; מרשמי אוכלוסין ,דיווחים סודיים ,מכתבי אזרחים ,חומרים כלכליים,
משפטיים ,גיאוגרפיים ,דמוגרפיים ומנהליים .תכניות חינוך ,תכניות בינוי ,תכניות שיכון
ועוד .הארכיון נמצא בתהליך של דיגיטציה ,כאשר בכל שבוע עולים חומרים נוספים.
יד ושם
המרכז העולמי לזיכרון השואה ,המקור הראשון במעלה לחינוך אודות השואה ,לתיעוד
ולמחקר .יד ושם משלב בעשייתו יוזמות חינוכיות משמעותיות ,מחקר פורץ דרך
ותערוכות המהוות השראה .יד ושם משתמש בטכנולוגיות חדשניות ובכך מגביר את
הנגישות הציבורית הגלובלית והמתרחבת למאגרי המידע הגדולים הקיימים באוספי
הארכיונים שלו .יד ושם ניצב בחזית המאמצים המתמשכים להבטיח ולייצג את זיכרון
קורבנות השואה ותקופתה; לתעד בנאמנות את אחד הפרקים האפלים בהיסטוריה של
האנושות; ולהתמודד באופן יעיל עם האתגרים המתמשכים הנוגעים לשמירת זיכרון
השואה רלוונטי לדורות הבאים.

ארכיון הציוני
בארכיון הציוני המרכזי בירושלים שמורים מיליוני מסמכים ותמונות ,המספרים אין
ספור סיפורים על יחידים ואת סיפורו המשותף של עם מאז נרקם החלום על "מדינה
יהודית" ,דרך מפעל ההתיישבות ,קליטת העלייה ,ביסוס היישוב לקראת מדינה שבדרך
ועד שנותיה הראשונות של המדינה העצמאית.
 - 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
בחינם .להירשם (לבחור שם משתמש וסיסמה)
תולדוט
אתר ההיסטוריה של מט"ח ,הוא אתר בית למורים ,לתלמידים ולכל אוהבי היסטוריה.
האתר מציע במה ללמידה וליצירה משותפות של מורים ותלמידים ,וכולל מגוון חומרי
העשרה ועזרים.
אוסף יהדות  -הספרייה הלאומית
אוסף היהדות שבספרייה הלאומית הוא בין החשובים ביותר בעולם ,וכולל בתוכו מידע על
יהדות ויהודים בארץ וברחבי העולם ,בשפה העברית ובשפות אחרות.
עיתונות יהודית היסטורית – הספרייה הלאומית
האתר מכיל עיתונים יהודיים אשר התפרסמו בעבר במדינות ,בשפות ובתקופות שונות.
הגרסאות האלקטרוניות של העיתונים מאפשרות צפייה במראם המקורי וחיפוש בכל
המלל שפורסם בעיתון לאורך שנות הופעתו.
אטלס היסטורי
מבחר מפות בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל.
אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו
אנציקלופדיה בעריכתו של דוד תדהר המונה  19כרכים ו 6000-ערכים ,המכילים מידע
ביוגרפי על אודות אישים יהודיים שסייעו בבניין ארץ ישראל למן המחצית השנייה של
המאה ה 19-ואילך .באתר ניתן לחפש לפי שם אישיות או לפי כרך.

אנציקלופדיה העירונית
האנציקלופדיה העירונית בעריכת דני רכט ובהשתתפות חוקרי העיר ,אדריכלים ואנשי
אקדמיה .דרך האתר ניתן לחוות את ההיסטוריה של תל-אביב ויפו דרך תמונות,
מקומות ומאמרים.
New York Public Library
הספרייה הציבורית בניו-יורק מכילה אוסף של ספרים דיגיטליים בעברית Yizkor
 .book collectionהאוסף מכיל ספרי זיכרון לקהילות יהודיות שהושמדו בשואה.
ניתן לחפש לפי נושא ,שם המחבר ועוד ..

