המזרח התיכון – 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 בחינם
(לבחור שם משתמש וסיסמה).
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
מרכז מחקר בינתחומי למחקר ההיסטוריה המודרנית וההתרחשויות העכשוויות במזרח התיכון
ואפריקה .מכיל מחקרים ,מאמרים ,ארכיון עיתונות ערבית.
 - INSSהמכון למחקרי ביטחון לאומי – מחקר אסטרטגי ,חדשני ,מוכוון מדיניות
מרכז המידע מחזיק באוסף בן כ 4500-ספרים הקשורים לתחומי עיסוקו בהם :מדעי המדינה,
יחסים בינלאומיים ,לימודי המזרח התיכון ,מודיעין וטרור ,טכנולוגיה צבאית ,גיאוגרפיה,
משפטים ,כלכלה מדינית ,לימודי ביטחון וסוציולוגיה .מרכז המידע מחזיק כ 50-כתבי עת הרואים
אור בארץ ובחו"ל :עיתונים יומיים ,שבועונים וכתבי עת אקדמיים (רובם מסוף שנות ה 1970-ועד
עתה) .במרכז המידע ניתן למצוא גם אוסף מקיף של כל מחקרי המכון.
ממר"י המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
מטרת המכון ללמוד מקרוב על המתרחש בעולם הערבי והמוסלמי ולהציג לציבור ,בארץ ובעולם.
האתר מכיל אינפורמציה עדכנית ומקיפה ממקורות ראשוניים על הנעשה בעולם הערבי והמוסלמי.

קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה של אוניברסיטת חיפה
הקתדרה מפרסמת ניירות עמדה בתחומי הגיאואסטרטגיה ,נותנת ייעוץ למקבלי החלטות בכירים,
בתחומים אלו ,יוזמת מחקרים ,ימי עיון וכנסים מפרסמת ספרים ועבודות מדעיות .מסייעת
לתלמידי מחקר באוניברסיטת חיפה במלגות ,פרסים ופרסום עבודותיהם שעניינם
בגיאואסטרטגיה.
יד יערי
המרכז לתיעוד וחקר של השומר הצעיר ותנועת הקיבוץ הארצי .האתר מכיל מסמכים מסוגים
שונים ,פרסומים רבים כולל כתבי-עת ,פריטים גרפיים ואודיו-ויזואליים .רובו ככולו של החומר
ממוחשב ונח לאיתור.
מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים (בס"א)
מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (מרכז בס"א) עורך מחקרים מכווני מדיניות בנושאים
אסטרטגיים – במיוחד בנושאים הקשורים לביטחון הלאומי של ישראל ולמדיניות החוץ שלה –
ובסוגיות אזוריות במזרח התיכון .האתר מכיל פרסומים שונים ,כתבות והודעות לתקשורת,
סרטוני וידאו ובהם נאומים מאירועים שונים וכו'.
הפורום לחשיבה אזורית
הפורום לחשיבה אזורית נוסד במטרה לחולל שינוי תודעתי באופן שבו תופס הציבור הישראלי את
המזרח התיכון ואת מקומה של ישראל בתוכו ,ולעורר שיח מורכב על האזור שאינו ממוקד בסכסוך
היהודי-ערבי .באתר ניתן למצוא מאמרים ומחקרים מחולקים לפי תחומים או לפי מדינות.
המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
המכון הוקם בשנת  1996במסגרת המרכז הבינתחומי ,הרצליה ועוסק בתחום חקר והוראה
אקדמית של סוגיית הטרור .המכון עושה שימוש בדיסציפלינות אקדמיות בינתחומיות ורב
תחומיות מגוונות ,ביניהן :מדע המדינה ,יחסים בינלאומיים ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,משפטים,
כלכלה ,מחשבים ,ביולוגיה ,ועוד .באתר נמצאים פרסומי המכון ,מערכי שיעור וסרטים של תוכנית
חוסן וכמו כן ערוץ יו טיוב של המכון המכיל הרצאות ונאומים מכנסים של המכון.
האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א)
עמותה ללא כוונת רווח המשמשת אכסניית-על לכלל ציבור המזרחנים בישראל .האגודה דוגלת
להקנות ידע ולעודד את הפעילות המחקרית הישראלית ,על הדיסציפלינות השונות שלה בתחומי
האסלאם והמזרח התיכון .באתר ניתן למצוא גיליונות ישנים של כתבי העת של האגודה שהועלו
לרשת.

מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
במסגרת פעילותו האקדמית מבקש המרכז לתרום לשיח האקדמי והציבורי באשר להתפתחויות
במזרח התיכון בזמננו ,כמו גם ביחס להיסטוריה היותר רחוקה של האזור ,וכן לסוגיות בנושאי
חברה ,תרבות ודת.
מגזין המזרח התיכון
האתר עוסק בכלכלה ,בתקשורת ,בביטחון ,בחברה ובפוליטיקה של האזור גם בהקשר לזירה
הבינלאומית ולזירה הישראלית .לצד מאמרי אקטואליה ,ניתן לקרוא מאמרים אקדמיים ,סקירות
חדשותיות ,ידיעות בענייני היום וסיכומים חודשיים על אירועי טרור אסלאמי ברחבי-העולם.
ערב סנסור
אתר עצמאי המעמיד לרשות הקורא מגוון נרחב של עדכונים ,חדשות וידע מסועף מרחבי המזרח
התיכון ,תוך הסתמכות על מקורותיה הענפים של המדיה הערבית לסוגיה.
אל-מוניטור -ישראל פולס
אתר עצמאי המרכז כתבות ודיווחים מהמזרח התיכון וצפון אפריקה ,בחלוקה לפי מדינות,
בחתירה לדיווח הוגן ומלא.
מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית
המרכז פועל במסגרת “המרכז למורשת המודיעין” (עמותת המל”מ) ,אתר ההנצחה הממלכתי של
קהיליית המודיעין הישראלית המצוי בגלילות .מטרת המרכז לאסוף ,לחקור ולהפיץ מידע בעיקר
בתחום הטרור והמודיעין .צוות המכון עוקב אחר האירועים השוטפים בתחום הטרור ,אוסף מידע
רלוונטי ,מעבד ,מנתח אותו ומפיץ באופן שוטף פרסומים ומחקרים בתחומי התעניינותו השונים
של המרכז .פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור כוללים :מחקרים עיתיים ומחקרים מעמיקים
בנושאים שונים.
אתר שירות הביטחון הכללי -פורטל טרור
באתר ניתן למצוא סקירות מצב עדכניות ,פרשיות ביטחוניות בעבר ובהווה ,סיפורי מורשת וציוני
דרך משמעותיים .פורטל הטרור מכיל עדכונים שוטפים ,סקירות של פרשיות מהעבר הקרוב
והרחוק ,נתונים סטטיסטיים ודו"חות חודשיים.
מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון
המכון מקדם מדיניות פרגמטית שתשמור על בטחונה של ישראל ותוביל בטווח הארוך להסדרים
מדיניים יציבים ,ועומד על חשיבותה של ירושלים המאוחדת לביטחון מדינת ישראל וייעודה.
באתר המכון ניתן למצוא מחקרים ,ניירות עמדה וכתבות מן העיתונים השונים היוצאים בישראל.

