מאגרי מידע מקוונים

הסוד של מאיה
אתר אינטרנט מבית מטח המיועד לילדים בגיל  3עד  .7האתר ידידותי ,קל להפעלה
ומאפשר עצמאות מיידית לילד.
מטרת האתר לפתח את יכולותיהם של הילדים באופן המתאים להם ולרמתם ,ולעשות
זאת תוך כדי משחק ,יצירה והנאה .באתר פעילויות העוסקות בהכנה לקריאה ולכתיבה,
בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לילדי הגן; מושגים בסיסיים בחשבון,
אנגלית ,מוסיקה ,סיפורי תנ”ך ,מרכז יצירה ועוד.
גישה חופשית מהספרייה.

מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)  -ספריה וירטואלית  -לילדים
סביבת למידה מתקדמת ,המשלבת טכנולוגיה ופדגוגיה עדכניות ועשירה בתוכן איכותי.
גישה חופשית מהספרייה ומהבית

נקדן טקסט אוטומוטי
אתר נ ְַק ָדן ְמנ ֵַּקד אֹוטֹומָ ִטית כָל טֶ ְק ְסט ְבעִ ְב ִרית .תכנת הנקדן מנקדת ברמת דיוק של
 , 97%הודות למערכת לניתוח מורפולוגי ,אשר מזהה,

מנתחת ומנקדת כל

מילה וצורה בשפה העברית על פי ההקשר ,מכילה את כללי הדקדוק העבריִ .הכָנְסּו
לַ נ ְַק ָדן לַ ְחוֹות אֶ ת הַ מַ ְהפֵּ כָה ִב ְתחּום הַ כְ ִתיבָ ה הַ ְמנ ֶֻק ֶדת.
גישה חופשית מהספרייה .גישה למנויים מהבית תתאפשר באמצעות שם משתמש
וסיסמא ,שיסופקו על ידי הספרניות בטלפון מס' .04-6398259

מילון רב מילים
רב-מילים הוא לא עוד מילון!
אתר רב-מילים הוא' ארגז כלים 'לשוני המכיל שפע של מידע לקסיקלי ,דקדוקי וסגנוני.
תוכלו להיעזר באתר רב-מילים בדרכים רבות ,כגון:
גיוון והעשרת הכתיבה  -שימוש ברשימות המילים הנרדפות ,דיוק בכתיב ובניסוח –
הבחנה בין צמדים מבלבלים

כתיבה תקנית -מניעת טעויות נפוצות וסיוע בהכרת הכתיב המלא התקני.
מה עוד ?חריזה אוטומטית ,דוגמאות שימוש ,מילים נרדפות הפיכת מספרים ותאריכים
למילים ,כלי עזר לכותבי ופותרי תשבצים
וכמובן תרגום  -מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.
היכנסו לרב-מילים ,ותופתעו לגלות כמה אוצרות מידע אפשר לדלות ממנו.
גישה חופשית מהספרייה .גישה למנויים מהבית תתאפשר באמצעות שם משתמש
וסיסמא שיסופקו על ידי הספרניות בטלפון מס' .04-6398259

מפתח חיפה
המפתח למאמרים בעברית הוא מאגר מידע ייחודי מבית היוצר של ספריית אוניברסיטת
חיפה.
ופופולאריים.
במערכת מגוון אפשרויות חיפוש :בכל המאגרים ,במאגרים אקדמיים ומחקריים בלבד,
בעיתונות יומית.
גישה חופשית מהספרייה.

כותר הספריה המקוונת של ישראל
ספריית כותר הינה ספריית עיון מקוונת פרי שיתוף פעולה של מטח עם המו"לים
המובילים בארץ.
בכותר מגוון עשיר של ספרים ומקורות מידע :אנציקלופדיות,לקסיקונים ,ספרי מחקר,
ספרי הגות וספרי עיון פופולאריים,
יצירות קלאסיות ומדריכים ועוד ועוד...
מה ניתן לעשות בכותר? מלבד לקרוא ולעיין בספרים ,ניתן לחפש (ולמצוא) ,לעבד את
המידע ולארגן אותו ,לסמן קטעים חשובים,
להוסיף פתקיות ולרשום הערות בעמודים הרצויים ,להעתיק טקסטים ,תרשימים ותמונות
למסמכי . wordלהדפיס ועוד...
גישה חופשית מהספרייה.

מאגר ספרות הקודש
תנ"ך ,משנה ,תוספתא ,תלמוד ירושלמי ,תלמוד בבלי ,מדרש תנחומא ,משנה תורה
לרמב"ם.

גישה חופשית מהספריה ומהבית

אנציקלופדיה יהודית ("דעת")
אתר האינטרנט "דעת" הוא האתר העברי הגדול ביותר בעולם בכמות הטקסטים עבריים
בתחומי היהדות והרוח הנמצאים בו .האתר כולל ספרים שלמים ,מאמרים ,כתבי עת,
רשימות בבליוגרפיות מוערות של ספרות מגוונת ,תמונות ומפות ,איורים ,צילומים ומצגות,
במדעי היהדות והרוח בהקיפן הרחב.
גישה חופשית מהספריה ומהבית
רמב"י  -רשימת מאמרים במדעי היהדות
אינדקס מאמרים ממוין ומקוטלג (או ביבליוגרפיה) של אלפי מאמרים אקדמיים ואחרים
בקשת
רחבה של תחומים במדעי היהדות.
גישה חופשית מהספריה ומהבית

פרויקט גוטנברג
מיזם ליצירת ספרייה ממוחשבת חופשית באינטרנט ,של ספרים ופרסומים שונים מתוך
הקלאסיקה האנגלית והעולמית .הטקסטים במיזם הם מסוג הפריטים הנחשבים כשייכים
לנחלת הכלל או רשות הרבים .משמע ,יצירות אשר אינן מוגנות על ידי זכויות יוצרים,
שתוקפן של זכויות היוצרים פג או שהתקבל אישור המחבר להכללתן במיזם.
גישה חופשית מהספריה ומהבית

קטלוג מאוחד לספריות אקדמיות בישראל
הקטלוג המאוחד של הספריות בישראל (ידוע בקיצור  , ULIבאנגלית)Israel Union List :
הוא קטלוג ציבורי מקוון הכולל מעל לשמונה מיליון פריטים מהקטלוגים של הספריות
האקדמיות בישראל (אוניברסיטאות ומכללות) ,מכוני מחקר וספריות נוספות.
המאגר כולל רשומות של פריטים מסוגים שונים ,אך לא של מאמרים.
ניתן לערוך חיפוש במאגר המלא או במספר חתכים שלו ,כשהחתכים הם לפי סוג המוסד
(אוניברסיטאות ,מכללות וכו') או סוג החומר.

גישה חופשית מהספריה ומהבית.

מפתח עיתונות יומית (בית אריאלה)
מפתח למאמרים מתוך עיתונים יומיים בארץ ממאי  1993ועד היום.
גישה חופשית מהספריה ומהבית.

כתבי עת אלקטרונים – גישה חופשית מהספריה ומהבית

הפנקס – כתבות ,ביקורות והמלצות על ספרי ילדים

רב-מילים -מילון
עברי מקוון

רב-מילים הוא לא עוד מילון!
אתר רב-מילים הוא 'ארגז כלים' לשוני המכיל שפע של מידע לקסיקלי,
דקדוקי וסגנוני.
תוכלו להיעזר באתר רב-מילים בדרכים רבות ,כגון :
✓ גיוון והעשרת הכתיבה  -שימוש ברשימות המילים הנרדפות
✓ דיוק בכתיב ובניסוח – הבחנה בין צמדים מבלבלים
✓ כתיבה תקנית -מניעת טעויות נפוצות וסיוע בהכרת הכתיב
המלא התקני.
✓ מה עוד? חריזה אוטומטית ,דוגמאות שימוש ,מילים נרדפות
הפיכת מספרים ותאריכים למילים ,כלי עזר לכותבי ופותרי
תשבצים וכמובן תרגום  -מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.
היכנסו לרב-מילים ,ותופתעו לגלות כמה אוצרות מידע אפשר לדלות
ממנו.
האתר פתוח למנויי הספרייה גם בבית ,ובחינם.
לקבלת קוד גישה מרחוק פנו לספרנית.
לכניסה לאתר רב מילים לחצו כאן

נקדן טקסט
אוטומטי

אֹוטֹומ ִטית כָל ֶט ְק ְסט ְב ִע ְב ִרית.
ָ
אֲ ַתר נ ְַק ָדן ְמנ ֵַּקד
תכנת הנקדן מנקדת ברמת דיוק של  , 97%הודות למערכת
לניתוח מורפולוגי ,אשר מזהה ,מנתחת ומנקדת כל מילה
וצורה בשפה העברית על פי ההקשר ,מכילה את כללי הדקדוק העברי.
ִה ָכנְסּו לַ נ ְַק ָדן לַ ְחוֹות אֶ ת הַ ַמ ְהפֵּ כָה ִב ְתחּום הַ כְ ִתיבָ ה הַ ְמנ ֶֻק ֶדת.
האתר פתוח למנויי הספרייה גם בבית ,ובחינם.
לקבלת קוד גישה מרחוק פנו לספרנית.
לכניסה לאתר נקדן לחצו כאן

