
תחום ידעת"העת בפרויקט ות-שם כתב

חינוך חברה ותרבותالحصادחסאד -אל

שפה וספרות ערבית الكرملAl-Karmilכרמל -אל

שפה וספרות ערבית المجمعAl-Majallaלה 'מג-אל

שפה וספרות ערבית المجمعAl-Magmaמע 'מג-אל

מדעי החינוך והחברהجامعةאמעה 'ג

היסטוריה של המזרח התיכוןجماعةמאעה 'ג

חינוךدارناדארנא 

יהודי התפוצותבוכארה ואפגאניסתאן,ע לחקר ולימוד יהודי אירן"כ:א"אב

גאוגרפיה אופקים בגיאוגרפיה

יהדותמחקרים בספרות התלמודית והרבנית: אוקימתא 

לשוןאוריינות ושפה

חינוך, חברה, יהדותכתב עת ליהדות לחברה ולחינוך: אורשת

ספרות עבריתכתב עת לספרות ולתיאוריה: אות

יהדות ספרדכתב עת לחקר יהדות ספרד: איל פריזינטי

תרבות ישראלמחשבות על תרבות בישראל: אלפיים ועוד 

לימודי סביבהאקולוגיה וסביבה

ארכיטקטורהארכיטקסט

ארכאולוגיהמחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה-ארץ ישראל

תורה ומדעכתב עת לעניני תורה ומדע:בדד

שרותי רווחהביטחון סוציאלי

תרפיה ביצירה והבעהכתב עת לטיפול ביצירה ובהבעה: בין המילים 

ספרות ילדיםמחקר ויצירה בספרות ילדים: בין השורות

מקראכתב עת לחקר המקרא ועולמו: בית מקרא

בלשנותבלשנות עברית

גאוגרפיה והיסטוריה, ארכאולוגיהבמעבה ההר

חינוךבמעגלי חינוך

אמנותכתב עת לתרבות חזותית וחומרית: בצלאל

ספרותהיסטוריה ואסתטיקה, לשון, כתב עת לספרות: בקורת ופרשנות

חינוך גופניכתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט: בתנועה

סיעודגוף ידע

חינוךגילוי דעת

יהודי פוליןמאסף לתולדות יהדות פולין: גלעד

היסטוריהשנתון לחקר הגניזה: גנזי קדם

גרונטולוגיהגרונטולוגיה וגריאטריה

חינוךחנוך וחברה, כתב עת לדיאלוגים בשאלות הגות: דברים

חינוךקבצים לחקר החנוך: דור לדור

משפטיםהפקולטה למשפטים חיפה– דין ודברים 

משפטיםדיני ישראל

יהדותכתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה: דעת

חינוך(ת"בהוצאת מכון מופ)דפים 

היסטוריהדפים לחקר תקופת השואה

ספרותדפים למחקר בספרות

חינוךדרך אגדה

חינוךדרך אפרתה

הפרעות בתקשורתהאגודה הישראלית של קלינאי התקשורת: ת"ש ברש"ד

סיעודהאחות בישראל

הגירההגירה

חקר ההומורהומור מקוון

חינוךהחינוך וסביבו

ייעוץ חינוכיהייעוץ החינוכי

היסטוריהע של החברה ההיסטורית הישראלית"כ- היסטוריה 

היסטוריההיספניה יודאיקה



המזרח התיכוןהמזרח החדש

מדעי החברהרבעון לפוליטיקה וחברה: המרחב הציבורי

משפטים(XK.A37815)המשפט 

ניהול ארגוניהרבעון לחקר אירגונים וניהול המשאב האנושי

רפואההרפואה

רפואההרפואה הצבאית

יהדותכתב עת לתרבות וזהות יהודית: זהויות 

חינוךזמן חינוך

היסטוריהרבעון להיסטוריה: זמנים

עבודה סוציאליתחברה ורווחה

חברה ופוליטיקהחוסן לאומי חברה ופוליטיקה

משפטיםחוקים

חינוך בגיל הרךהגיל הרך@ חוקרים 

היסטוריהחידושים בחקר יהודי גרמניה ומרכז אירופה

ניהולחידושים בניהול

בלשנותחלקת לשון

יהדותחמדעת

סוציולוגיהחקר החברה החרדית

תרבות והגות של מרכז ,חברה,ע שנתי לענייני היסטוריה"כ:טבור

אירופה
היסטוריה

טיפול באמנותמחקר ויצירה במעשה הטיפולי: טיפול באמנויות 

היסטוריהקובץ מחקרים: יד ושם

יהדותידע עם

חינוך ותרבות ילדיםילדות

היסטוריהילקוט מורשת

גאוגרפיהיער

ארכיאולוגיה- ארץ ישראל ירושלים וארץ ישראל

היסטוריהכתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל: ישראל

חקר ישראל והציונותתחומי לחקר ישראל-כתב עת רב: ישראלים

חינוךכתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת: כעת

לשון עבריתלחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות: כרמלים

ריפוי בעסוקכתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק

פיזיותרפיהכתב עת לפיזיותרפיה

מוסיקה והיסטוריה של דוברי הלאדינו, ספרותלאדינאר

יהדותליבי במזרח

חינוךלקסי קיי

בלשנותלשוננו

משפטיםמאזני משפט

פסיכולוגיהעת ישראלי לפסיכואנליזה-כתב: מארג 

מקראבטאון לענייני מקרא: מגדים

מגדר ופמיניזםמגדר

מגילות מדבר יהודהמגילות

פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוךתחומי במדעי החברה-כתב עת בין: מגמות

יהדותמדעי היהדות

מדעי הרוחכתב עת שפיט לתלמידי מחקר במדעי הרוח:  מוזה

יהדותמורשת ישראל

פילוסופיהמחברות לפילוסופיה קונטיננטלית

חינוך מתמטימחקר ועיון בחינוך מתמטי

ארץ ישראלמחקרי ארץ יהודה

יהדות וחינוךמחקרי גבעה

ארכאולוגיהמחקרי יהודה ושומרון

יהדותמחקרי ירושלים במחשבת ישראל



ספרות עבריתמחקרי ירושלים בספרות עברית

יהדותמחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

משפטיםמחקרי משפט

לשוןמחקרים בלשון

כלכלהמחקרי רגולציה

ספרנותמידעת

ספרות עבריתכתב עת לחקר הספרות העברית: מכאן

יהדותמכלול

ארכאולוגיהמכמנים

חינוך נוער בסיכוןמניתוק לשילוב

תקשורתמסגרות מדיה

לשוןמחקרים במסורות הלשון ולשונות היהודים- מסורות 

יהדותמסכת

הוראת מתמטיקה2000מספר חזק 

משפטיםמעשי משפט

שירותי רווחהמפגש לעבודה חינוכית

פוליטיקהכתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית- מפתח 

הנחיית קבוצות, פסיכותרפיהכתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי: מקבץ

היסטוריה של המשטרהמשטרה והיסטוריה

משפטיםמשפחה במשפט

משפטיםמשפט וממשל

משפטיםמשפט ועסקים

משפטיםמשפט חברה ותרבות

משפטיםאתיקה-משפט רפואי וביו

משפטיםמשפטים

משפטיםמשפטים על אתר

ארכאולוגיהמתקופת האבן

יהדותבטאון לענייני משנה: נטועים

מדעי החברהסוגיות חברתיות בישראל

ישראלסוציולוגיה ישראלית

חינוך מיוחדסוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב- ש "סחי

יהדותפ"כתב עת לחקר ספרות התורה שבע: סידרא

חקר קהילות ישראל במזרחספונות

ספרות ילדיםספרות ילדים ונוער

כלכלהסקר בנק ישראל

משפטיםעבודה חברה ומשפט

פילוסופיהרבעון פילוסופי: עיון

משפטיםעיוני משפט

חינוךעיונים בחינוך

ניהול חינוכיעיונים במינהל ובארגון החינוך

ספרות עבריתעיונים בספרות ילדים

לשוןעיונים בשפה וחברה

היסטוריה(עיונים בתקומת ישראל)תחומי לחקר ישראל -כתב עת רב-עיונים 

יהדותבטאון לעניני ארץ ישראל במקורות: על אתר

מתמטיקהעלון למורי המתמטיקה- ה "על

היסטוריהעלי זית וחרב

משפטיםעלי משפט

ספרנותעלי ספר

ארכיאולוגיהעתיקות

פוליטיקה- ישראל עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים-כתב: פוליטיקה

יהודי התפוצותרבעון לחקר קהילות ישראל במזרח: פעמים

קרימינולוגיהצוהר לבית הסוהר

היסטוריהרבעון לחקר תולדות ישראל: ציון



מיסטיקה יהודיתכתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית: קבלה

ארכאולוגיה של ארץ ישראלישראל וארצות המקרא-עת לעתיקות ארץ-כתב: קדמוניות

יהדותקובץ על יד

רפואהשנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע: קורות

בריאותקידום בריאות בישראל

משפטיםקרימינולוגיה ישראלית

משפטיםשנתון הקריה האקדמית– קרית המשפט 

תקשורתקשר

מדעי הרוחכתב עת למדעי הרוח והחברה- קשת 

היסטוריהקתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה

חינוך("עיון ומחקר בהכשרת מורים"המשך של )רב גוונים 

כלכלהרבעון לכלכלה

ספורטרוח הספורט

רפואה ומשפטרפואה ומשפט

חינוךחיפה, שנתון המכללה הדתית לחינוך: שאנן

פסיכותרפיהכתב עת ישראלי לפסיכותרפיה: שיחות

משפטיםשנתון המשפט העברי

מקראשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

משפטיםשערי משפט

שפה ומוח

מדעי החברהתיאוריה וביקורת

יהדות תימןכתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה: תימא

סביבהתכנון

יהדותתעודה

מדעי החברהתרבות דמוקרטית

יהדותתרביץ

JSIJ - יהדותכתב עת למדעי היהדות
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