צבאיות  -מאגרי מידע
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 ,ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון
הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.
בארכיון ,מעבר לנושאים הביטחוניים-צבאיים ,מצוי 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
וכ 1,000-כרזות וכרוזים.

אתר הפלמ"ח
אתר הפלמ"ח מתעד את מורשת הפלמ"ח באמצעות אלפי עדויות  ,מסמכים ,מפות
בנוסף 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 שמכיל  ,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.

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

מפות היסטוריות
.)מפות היסטוריות של העולם (אנגלית

WAR HISTORY ONLINR
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 Historian, CMH's staff is involved in dozens of
major writing projects at any one time. Many of these efforts involve new
research that ranges from traditional studies in operational and
administrative history (from the present on back) to the examination of
such areas as procurement, peacekeeping, and the global war on terror

West Point
The United States Military Academy has been educating, training, and
inspiring leaders of character for our United States Army and for the
nation for more than 200 years. West Point provides a 47-month leaderdevelopment program steeped in academic rigor, military discipline, and

physical challenges, all built upon a moral-ethical foundation. The
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