מאגרי מידע
מאגרי מידע בגישה דרך עמדות המחשב בספרייה:
מפתח חיפה – מפתחות לכתבי עת וקבצים .מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי עוסק במפתוח
המאמרים מכתבי עת בעברית.

מאגרי מידע בגישה מהבית (ללא תשלום ,באמצעות שם משתמש וסיסמה
שניתן לקבל דרכנו במייל :)database.pt.lib@gmail.com
גלים – אתר חינוכי לתלמידי כיתות א'-ט' המכיל פרויקטים מתוקשבים ,פעילויות ומשחקים איכותיים
במגוון נושאים.
http://www.galim.org.il//
רב-מילים – מילון עברי
http://www.ravmilim.co.il
נקדן – תוכנה לניקוד אוטומטי של מילים בעברית בכתיב מלא וחסר.
http://www.nakdan.co.il

מאגרי מידע (בגישה חופשית מכל מקום וללא סיסמה )
תרבות ופנאי:
 Europeana collectionshttp://www.europeana.eu/portal/en
מאגר המכיל אוסף אדיר של יצירות אמנות ,ספרים ,סרטונים ,ארטיפקטים וצלילים מרחבי אירופה
ותפרסם את זה גם בפיסבוק שידעו שנוסף עוד מאגר

  – COM.ILMUSEUMSאינדקס מוזיאוניםhttp://www.ilmuseums.com/
 פנאי ונופש של משרד התיירותhttp://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/Tourist%20Information/Practical%20Infor
mation/Pages/Leisure%20and%20Recreation.aspx
 אתר טיולים של החברה להגנת הטבעhttp://www.teva.org.il

מחשבים:

 עברית הפוכה ועוד, – תיקון ג'יברישFlip
http://www.pixiesoft.com/flip/

:רפואה
PUBMED

-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
world health organizationhttp://www.who.int/en/
Informedhttp://www.infomed.co.il/

:אקדמי
2007-2010 הד החינוך – כתבי עת סרוקים של שנות
/http://www.hedhachinuch.co.il
 צריך לבצע רישום) – גישה לכתבי עת אלקטרוניים, – (דרך ספרייה לאומיתJstorhttp://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/databases/Remote_access/Pages/defa
ult.aspx
 מאגר הספרות העברית- יהודה- פרויקט בןhttp://benyehuda.org/
 מילחן – מפתח ביבליוגרפי לשירים מולחנים שנכתבו בשפה עברית או תורגמו לעבריתhttp://libsecnt.haifa.ac.il/milahan/milahan.aspx
) רמב"י (רשימת מאמרים במדעי היהדותhttp://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/Catalogs/bibliographicdatabases/rambi
/Pages/rambi.aspx

:ילדים
 קישורן – חומרי למידהhttp://www.itu.org.il/kishuran/
 דףדף – אתר לעידוד קריאהhttp://www.dafdaf.co.il/

 מקום מיוחד – מאגר מידע למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדיםhttp://www.makom-m.cet.ac.il/pages/homepage.asp
 הלול – הורות בגובה עינייםhttp://www.ha-lool.co.il/
)אביב (אנציקלופדיה-כותר

-

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2330%
bAsImage=True&lang=he,en&242820
. 7-3  הסוד של מיה – אתר משחקים ולמידה לילדים בגילאיhttp://sodmaya.co.il/

: היסטוריה
 אטלס היסטוריhttp://lib.cet.ac.il/pages/atlas.asp

:זכויות
http://www.myrights.co.il/

:גאוגרפיה
) מאגר אלקטרוני של מפות קיר (ספריית הר הצופיםhttp://www.mslib.huji.ac.il/he/electronic-database-of-wall-maps/israel-maps.html
 אטלס ישראלhttp://lib.cet.ac.il/pages/geography.asp
 מפות ישראלhttp://www.govmap.gov.il/viewer.asp

 מפותhttp://www.abmaps.co.il/
:לימוד אנגלית
 מאגר עשיר של משחקים ותרגילים בדקדוק אנגלית לכל הרמות-AGENDAWEB
/http://www.agendaweb.org

-

, האזנה, – תרגול אנגלית באמצעות וידאוLEARN ENGLISH TEENS – BRITISH COUNCIL
קריאה וכתיבה
/http://learnenglishteens.britishcouncil.org

-

 – תרגול דקדוק אנגלית לפי נושאיםENGLISH4U
http://www.english-4u.de/index.htm

-

 פעילויות אינטראקטיביות ללימוד-  אריק כהן- EROC COHEN BOOKS ONLINE
. חינמי. לכל הגילאים, שכבות על ספרי הלימוד של אריק כהן,אנגלית
http://www.ecb.co.il/Page.aspx?PageID=414

-

אנגלית בקלי קלות
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/ronit/cp/homepage/index.htm

-

 סרטונים ללימוד אנגלית- ENGLISH CENTRAL
https://www.englishcentral.com/videos#/browse-app?goal=4

-

אנגלי-מורפיקס – מילון עברי
/http://www.morfix.co.il

-

