מאגר מקורות להעמקה בסוגיות אזרחיות
כתובת

אתר
אתרי רשויות המדינה

http://www.knesset.gov.il/main/heb/home.asp

 הרשות המחוקקת- אתר הכנסת

http://www.knesset.gov.il/mmm/heb/index.asp

 מרכז המחקר והמידע- אתר הכנסת

http://www.court.gov.il/heb/home.htm
http://www.gov.il
http://www.gov.il/firstGov/topNav/OfficesAndAuthorities/
http://www.cbs.gov.il
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamMiflagot/ChapesMe
yda/Matarot.htm
http://www.justice.gov.il/mojheb/NetzivutNew/
http://www.tamas.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Shivyon/Shivyon.html

אתר הרשות השופטת
" "שער לממשלה- אתר הרשות המבצעת
 רשויות ומוסדות, משרדים- גופי הממשלה
אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
()הלמ"ס
 מטרות המפלגות- רשם המפלגות
בישראל
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

http://www.justice.gov.il/

משרד המשפטים

http://www.shituf.gov.il/

אתר שיתוף הציבור

http://www.archives.gov.il/ArchiveGov

http://www.president.gov.il/Pages/Default.aspx

אתר גנזך המדינה
אתר נשיא המדינה

http://www.masham.org.il/Pages/default.aspx

אתר מרכז השלטון המקומי
אתרים להעמקה בסוגיות אזרחיות

http://www.idi.org.il/Pages/Home_Page.aspx
http://ocw.openu.ac.il/d308/
http://huka.gov.il/wiki/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7
%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://www.gavison-medan.org.il/
http://lib.cet.ac.il/pages/glossary.asp?item=29
http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx
http://www.kotar.co.il/
http://www.reut-institute.org/Content.aspx?PageId=93
http://www.vanleer.org.il/heb/
http://www.izs.org.il/
http://www.constitution.org.il/index.php?option=com_frontpage&Itemid=98

"אתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה
ספרי האוניברסיטה הפתוחה בתחום מדע
המדינה
""חוקה בהסכמה
(מדן- אמנת כנרת )גביזון
לקסיקון האזרחות של מט"ח
כותר ספרי לימוד
כותר ספרי עיון
מכון ראות
מכון ואן ליר
המכון לאסטרטגיה ציונית
משפט חוקתי באתר המרכז הבינתחומי
הרצליה

http://www.metzilah.org.il

מרכז מציל"ה

http://www.yesodot.org.il/

"אתר "יסודות

http://www.daat.ac.il
http://www.gesher.co.il/

אתר "דעת" של מכללת הרצוג
"אתר "גשר

מרכז מציל"ה
המרכז לפלורליזם יהודי
מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית
בישראל
הפרטות והלאמות בישראל ,מרכז חזן
במכון ון -ליר

http://www.metzilah.org.il/?p=3
http://www.irac.org/
http://taubcenter.org.il/he
http://www.hafrata.vanleer.org.il

אתרי ארגוני החברה האזרחית וזכויות אדם
ואזרח
התנועה לאיכות השלטון
המרכז הישראלי להעצמת האזרח
"זו השיטה ,גאון"
עמותת צו פיוס
כל זכות
שתי"ל
האגודה לזכויות האזרח
אמנסטי ישראל
עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט
הערבי בישראל
אומ"ץ  -מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
המועצה לצרכנות
אדם ,טבע ודין  -להגנת הסביבה

http://www.mqg.org.il/
http://www.ceci.org.il/
http://hashita.org.il/
http://www.tzavpius.org.il/
http://www.kolzchut.org.il
http://www.shatil.org.il/
http://www.acri.org.il/he/
http://www.amnesty.org.il/
http://www.adalah.org/Default_heb.asp
http://ometz-il.org/
http://www.consumers.org.il/
http://www.adamteva.org.il/

פורטל זכויות האדם של המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים
בזכות  -המרכז לזכויות אדם של אנשים עם
מוגבלויות
המועצה הלאומית לשלום הילד
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים
בישראל
קו לעובד  -הגנה על זכויות עובדים
רבנים למען זכויות אדם
הקשת הדמוקרטית המזרחית

http://www.humanrights.org.il/
http://bizchut.org.il/he/
http://www.children.org.il/
http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1
http://www.kavlaoved.org.il/
http://rhr.org.il/heb/
http://www.ha-keshet.org.il/

המרכז לפלורליזם יהודי

http://www.irac.org.il/

שדולת הנשים בישראל

http://www.iwn.org.il/

הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

מרכז אדוה  -שוויון וצדק חברתי

http://www.haforum.org.il/newsite/

http://www.adva.org/

טבקה  -לשילוב הקהילה האתיופית

http://www.tebeka.org.il/

נוער כהלכה  -זכויות יסוד במגזר החרדי

http://www.frenkim.co.il/

נשים נגד אלימות במגזר הערבי
אל"י  -האגודה להגנת הילד
נעמ"ת  -זכויות נשים

http://www.wavo.org/
http://www.eli.org.il/Content/index1.asp
http://www.naamat.org.il/

http://www.newfamily.org.il/

 לקידום זכויות במשפחה- משפחה חדשה

http://anonymous.org.il/

 זכויות בעלי חיים- אנונימוס

http://www.letlive.org.il/

תנו לחיות לחיות

http://www.phr.org.il/
http://www.patients-rights.org/index.aspx?id=3979

רופאים למען זכויות אדם
האגודה לזכויות החולה

http://www.kenlazaken.org.il/

כן לזקן

http://www.imw.org.il/hebrew/

האגודה לזכוית הציבור לדעת

http://aqg.org.il/
http://www.dirasat-aclp.org/index.asp
http://www.sikkuy.org.il/
http://www.mossawa.org/
http://mada-research.org/en/about/
http://www.kav-lahinuch.co.il/?pg=indx_entry&CategoryID=324&ArticleID=660
http://in-oneplace.net/
http://www.fightracism.org/

המכללה לאיכות השלטון
מרכז דראסאת
 העמותה לקידום שוויון אזרחי- סיכוי
מרכז מוסאוא
 המרכז הערבי- מרכז מדה אלכרמל
למחקר למחקר חברתי יישומי
מדרשת אדם
 מרכז מקורות, ערבים בישראל- OnePlace
מידע
המטה למאבק בגזענות
אתרי תוכן משפטי

http://www.takdin.co.il/
http://www.nevo.co.il/

תקדין
נבו

http://www.psakdin.co.il/

פסקדין

ttp://www.psika.org.il/http://www.nevo.co.il/h

פסיקה
אתרי חדשות

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html

Ynet אתר

http://www.nrg.co.il/

NRG אתר

http://www.haaretz.co.il/
http://www.israelhayom.co.il/
http://www.inn.co.il/
http://www.makor1.co.il/

"אתר "הארץ
"אתר "ישראל היום
7 אתר ערוץ
"אתר "מקור ראשון
2  חדשות ערוץ- "אתר "מאקו
שונות

;http://www.peopleil.org
http://www.jiis.org.il
http://www.szold.org.il

אנשים ישראל
מכון ירושלים לחקר ישראל
מכון סאלד

www.aisrael.org

אתר נגישות ישראל

http://www.freedomhouse.org

דו"ח החירות בעולם

