
 אתרים מומלצים ברשת

 :ספרים וספריות 

 קטלוג הספרים הישראלי 

 הספריה העירונית הרצליה 

 אגרון ספרים חדשים() 

 (ספרים מומלצים )אגרון 

  המלצות ספרים אישיות -סימניה 

 Google Books  

 ספריית "יד ושם" 

 אביב-הספרייה המרכזית של אוניברסיטת תל 

 ספריית אוניברסיטת חיפה 

 פורטל ספריות הטכניון 

 הספריה הלאומית בירושלים 

 ספריית הקונגרס האמריקאי 

 :ספרים דיגיטליים/מוקלטים

 ספריית כותר 

 פרוייקט בן יהודה 

 תנ"ך ברשת 

 תנ"כ מנוקד   

 ICAST - (ם )ספרים מוקלטיםמקשיבים לספרי 

 הספריה המרכזית לעוורים ולבעלי לקויות קריאה 

  מיטב הספרות העברית –תסכיתי רדיו  -סיפורי רדיו 
  מבחר יצירות מספרות העולם –תסכיתי רדיו  -סיפורי רדיו 
 Scribd - )היוטיוב של הספרים )באנגלית 
 classoos - )ספרי לימוד דיגיטליים )פרוייקט השאלת ספרים 

 :שיעורים, עבודות ומבחנים 

 שיעורים פרטיים בחינם אונליין 

 כתיבת עבודת חקר 

 מאגר בחינות הבגרות של משרד החינוך 

 :מילונים ואנציקלופדיות  

 אנגלי-מילון מורפיקס )עברי( 

 מילוןWEBSTER -MERRIAM (אנגלית-אנגלית) 

  

http://www.icl-catalog.org.il/
http://www.icl-catalog.org.il/
http://herzliya-lib.org/
http://herzliya-lib.org/
http://www.library.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A3
http://www.library.org.il/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://simania.co.il/
https://books.google.co.il/
https://books.google.co.il/
http://db.yadvashem.org/library/search.html?language=iw
https://cenlib.tau.ac.il/
http://lib.haifa.ac.il/index.php/he/16-hebrew/about-heb
http://lib.haifa.ac.il/index.php/he/16-hebrew/about-heb
https://library.technion.ac.il/he
https://library.technion.ac.il/he
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Pages/default.aspx
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
http://www.kotar.co.il/
http://www.kotar.co.il/
http://benyehuda.org/
http://benyehuda.org/
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htm
http://www.bible-project.com/he/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.bible-project.com/he/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://books.icast.co.il/
https://www.clfb.org.il/heb/what-we-do/Books/recorded-book/
https://www.clfb.org.il/heb/what-we-do/Books/recorded-book/
http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/Copy%20of%20ulpanpatuach.htm
http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/Copy%20of%20ulpanpatuach.htm
http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/ulpanpatuach2.htm
https://www.scribd.com/
https://classoos.com/il-he/
https://homework.lnet.org.il/
https://homework.lnet.org.il/
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/
http://edu.gov.il/special/students/Pages/SheelonimPtr.aspx?utm_source=SMS&utm_medium=TxMsg&utm_campaign=Exams
http://edu.gov.il/special/students/Pages/SheelonimPtr.aspx?utm_source=SMS&utm_medium=TxMsg&utm_campaign=Exams
http://www.morfix.co.il/
https://www.merriam-webster.com/


 ספרות ושפות זרות:

  ספריית המכון הצרפתי לתרבות- La Closerie 

  לימוד ערבית מדוברת חינם אונליין -מדרסה 

 ספרדית למתחילים 

  

 תיאטרון:

 אתר מחזאי ישראל 

 מחזות לבגרות בספרות 

 :מוסיקה

  פרויקט חירום להצלת הזמר העברי המוקדם -זמרשת 

 האתר למוסיקה קלאסית 

  מופעי ג'אז בישראל -ג'אז חם 

 רוק מתקדם 

  :לקראת גיוס

 האתר למתגייס לצה"ל 

 אתר חיל האוויר 

 אתר חיל הים 

  השירות הלאומיאתר 

 "כתב העת "מערכות 

 אצלנו בעיר: 

 אתר עיריית הרצליה      

 פורטל החינוך הרצליה 

  פייסבוק -תיכון חדש 
 חזרה לדף הבית -  אתר תיכון חדש  

 

http://institutfrancais-lacloserie.com/
https://www.madrasafree.net/
http://www.ispain.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/
http://www.ispain.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/
http://dramaisrael.org/
http://dramaisrael.org/
http://www.kaye7.org.il/literature_drama.htm#c1
http://www.kaye7.org.il/literature_drama.htm#c1
http://www.zemereshet.co.il/index.asp
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home
http://www.shamayim.co.il/%D7%92%D7%90%D7%96-%D7%97%D7%9D/
http://www.mitkadem.co.il/
http://www.mitkadem.co.il/
https://www.mitgaisim.idf.il/
https://www.mitgaisim.idf.il/
http://www.iaf.org.il/2381-he/IAF.aspx
http://www.iaf.org.il/2381-he/IAF.aspx
http://www.navy.idf.il/894-he/Navy.aspx
http://www.navy.idf.il/894-he/Navy.aspx
https://www.sherut-leumi.co.il/
http://maarachot.idf.il/71929-he/Maarachot.aspx
http://maarachot.idf.il/71929-he/Maarachot.aspx
http://www.herzliya.muni.il/
http://www.herzliya.muni.il/
http://www.herzliya.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1485427321747
http://www.herzliya.org.il/BRPortal/br/P100.jsp?tm=1485427321747
https://www.facebook.com/תיכון-חדש-הרצליה-978372702267810
http://www.tichonhadash.co.il/

