צבאיות  -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( 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.
ארכיון צה"ל -משרד הביטחון
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון ,ומשמש גם
כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון .הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית
של מדינת ישראל .בארכיון ,מעבר לנושאים הביטחוניים-צבאיים ,מצוי גם תיעוד במגוון רחב של תחומים
ונושאים שונים שהעסיקו ומעסיקים את החברה בישראל ,ביניהם החינוך ,התרבות ,הרפואה ,הכלכלה,
ההתיישבות ,התכנון הפיסי ועוד.
ארכיון לתולדות "ההגנה"
הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון .בארכיון ישנו אוסף תעודות גדול של
המפקדה הארצית ,אוסף תעודות מקיף של המוסד לעליה ב' ,כ 150,000-תעודות של המחלקה לחקירות פליליות
של משטרת המנדט ,כ 4,000-עדויות של חברי 'ההגנה' ,כ 23,600-תצלומים ,כ 1,700-מפות ותרשימים וכ1,000-
כרזות וכרוזים.
אתר הפלמ"ח
אתר הפלמ"ח מתעד את מורשת הפלמ"ח באמצעות אלפי עדויות ,מסמכים ,מפות .בנוסף האתר מדגים את
השלבים השונים בתולדות הארגון :הקמת הפלמ"ח ואימונו ,המאבק במנדט הבריטי ,השותפות במוסד ההעפלה
ושותפותו במלחמת העצמאות.

אתר המפות הממשלתי
אתר המפות הממשלתי הינו ענן מחשוב גאוגרפי ממשלתי המרכז את מירב המידע הממשלתי והמוסדי אשר ניתן
להביאו לידי ביטוי בצורה גאוגרפית.
אתר משרד הביטחון
ייעוד משרד הביטחון הינו לעצב את יעדי הביטחון הלאומי שבאחריותו ולממשם ,לתמוך את בניין הכוח של
צה"ל ופעולתו ולהשלימם במישורי חברה ,טכנולוגיה ,תעשייה ויחסי חוץ ביטחוניים.
שירות הביטחון הכללי  -פורטל טרור
באתר ניתן למצוא סקירות מצב עדכניות ,פרשיות ביטחוניות מהעבר וההווה ,סיפורי מורשת וציוני דרך
משמעותיים.
חטיבה  :14מלחמת יום הכיפורים
האתר מתאר את לחימתה של חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים ,הנצחת הנופלים ,מפות ותרשימים ,ניתוחי
אירוע.
מלחמת ההתשה
האתר מתאר את סיפורי המלחמה בתקופת מלחמת ההתשה ,סיפורי הלוחמים ,אתר ההנצחה של הנופלים,
קישורים חיצונים ,ספרים ,מאמרים וגלריית תמונות.
נעמוש  -מלחמת ששת הימים  -הרמה הסורית
בלוג שמתאר את כיבוש הרמה ומכיל ראיונות עם מפקדים ולוחמים ,דו"חות אותנטיים מארכיון צה"ל ,מפות,
צילומים וסיורים רבים בשטח .בלוג זה אף היה שותף לארגון והפקת כנסי לוחמים בתל פאחר .בין היתר שימש
הבלוג מקור לתחקירים שהבשילו בחודש אפריל  2017לספר "תל התעלות" על קרב תל פאחר.
מפות היסטוריות
מפות היסטוריות של העולם (אנגלית).
בלוג של ההיסטוריון ד"ר אורי מילשטיין
ד"ר אורי מילשטיין הוא היסטוריון ותאורטיקן צבאי ישראלי שפיתח את הפילוסופיה של השרידות והעוסק
בעיקר בהיסטוריה של מלחמות ישראל .כותב בלוג ומפרסם מאמרים בהיסטוריה של מדינת ישראל.

WAR HISTORY ONLINE
War History Online is a popular site devoted to military history. From the stone age to the first Gulf.

U.S ARMY CENTER OF MILITARY HISTORY
Under the direction of the Chief of Military History and his principal adviser, the Army's Chief
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