מאגרי מידע מקוונים וספרים אלקטרוניים בטקסט מלא
מאגרי מידע רב תחומיים
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.
דין ומידע ספריה דיגיטלית לכתבי עת
דין ומידע זהו מאגר מקוון המכיל אוסף של כתבי עת ופרסומים בחינוך ,מדעים ,ביטחון
לאומי ומדיניות חוץ ,חברה ותרבות ,ועוד .הגישה למאגר פתוחה לקהל הרחב ,עם גישה מהבית.
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.
פא"ר
גישה חופשית לספרים וחומרי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה.
הקטלוג החינוכי – מאגר ספרים מקוונים משרד החינוך
ספרי לימוד בטקסט מלא.
 JSTORישראלי – כתבי עת ישראליים בגישה ישירה מהבית
הספרייה הלאומית מאפשרת גישה לכתבי עת ישראליים אלקטרוניים לקהל הרחב גם מהבית .הגישה
לכתבי העת האלקטרוניים היא למשתמשים רשומים בלבד ,גם מהבית .לשם כך צריך להירשם )בחינם(
לספרייה הלאומית ,לבחור שם משתמש וסיסמה .
מפתח לעיתונות יומית (בית אריאלה)
המפתח הממוחשב של העיתונות היומית כולל מפתוח מאמרים מתוך העיתונות היומית ממאי 1993
ואילך .העיתונים הם" :הארץ"" ,ידיעות אחרונות"" ,הצופה" ו"יתד נאמן" .במפתח מושם דגש על אישים
ופועלם ,תרבות ואמנות ,נושאי חברה וכלכלה ,רפואה ובריאות ועוד.

מאגר מידע בגיאוגרפיה:
אתר המפות הממשלתי בו ניתן לצפות בנתונים על כל נקודה נבחרת במפה.

מאגר מידע בלשון וספרות:
פרוייקט בן יהודה
פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי שפועל מאז שנת  ,1999ועוסק ביצירת מהדורות אלקטרוניות של
נכסי הספרות העברית וריכוזן באתר אינטרנט לטובת הציבור ,בחינם ובאופן חופשי לשימוש .לעולם לא
יידרש תשלום תמורת השימוש במאגר ,ולא תוצגנה פרסומות בדפי האתר .המאגר הינו חופשי בשימוש,
ופירוש הדבר שאין צורך לתאם כל שימוש בחומר עם פרויקט בן-יהודה .כבר היום משתמשים באתר
סטודנטים ,חוקרים ,מורים ,תלמידים ,וחובבי ספרות באשר הם.

