
תחום ידע(2016מעודכן פברואר )עת שפיטים -כתבי

אמנות(אלקטרוני) (בצלאל)היסטוריה ותיאוריה 

אמנותמותר 

ארכיאולוגיהמגילות

ארכיאולוגיהמחקרי יהודה ושומרון

ארכיאולוגיהמכמנים

ארכיאולוגיהמתקופת האבן

ארכיאולוגיהקדמוניות

ארכיאולוגיהמחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה -ארץ ישראל

ארכיאולוגיהעתיקות

ארכיטקטורהארכיטקסט

ארכיאולוגיה- ארץ ישראל ירושלים וארץ ישראל 

בלשנותבלשנות עברית

בלשנותחלקת לשון

בלשנותלשוננו

בריאותקידום בריאות בישראל

גיאוגרפיהאופקים בגיאוגרפיה

גיאוגרפיה(אלקטרוני)הרשת הגאוגרפית 

גרונטולוגיהגרונטולוגיה וגריאטריה

הגירההגירה

היסטוריהגנזי קדם

היסטוריהדפים לחקר תקופת השואה

היסטוריהע של החברה ההיסטורית הישראלית"כ- היסטוריה  

היסטוריההיספניה יודאיקה

היסטוריהזמנים

היסטוריהחידושים בחקר ירושלים

היסטוריהטבור

היסטוריהקבץ מחקרים: יד ושם

היסטוריהילקוט מורשת

היסטוריהישראל

היסטוריהמלח הארץ

היסטוריהעיונים בתקומת ישראל

היסטוריהציון

היסטוריהקתדרה

היסטוריה עלי זית וחרב

המזרח התיכוןהמזרח החדש 

הפרעות בתקשורת(2015-החל מ)ת "ש ברש"ד

זואולוגיהחיות וחברה

חינוךבמכללה

חינוךגילוי דעת 



חינוךדארנא

חינוךדברים

חינוךקבצים לחקר החנוך: דור לדור

חינוך(ת"בהוצאת מכון מופ)דפים 

חינוךדרך אגדה

חינוךדרך אפרתה

חינוך הוראה באקדמיה

חינוךזמן חינוך

חינוךזרקור

חינוך(2013-התחיל ב)כעת 

חינוךמעוף ומעשה

חינוךעיונים בחינוך

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

חינוךשאנן

חינוך (אלקטרוני)במעגלי חינוך 

חינוך בגיל הרך(אלקטרוני)הגיל הרך @ חוקרים 

חינוך גופניכתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט: בתנועה

חינוך יהודיהגות

חינוך מיוחדסוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב- ש "סחי

חינוך מתמטי(2014-התחיל ב)מחקר ועיון בחינוך מתמטי 

פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוךמגמות

חקר ההומור(אלקטרוני)הומור מקוון 

חקר השפה והמוחשפה ומוח

טיפול באמנות(אלקטרוני)טיפול באמנויות 

JSIJ -   יהדות (אלקטרוני)כתב עת למדעי היהדות

יהדות(אלקטרוני)אוקימתא 

יהדותאקדמות

יהדותבדד

יהדותדעת

יהדות(אלקטרוני)זהויות 

יהדותחמדעת 

יהדותידע עם

יהדותמדעי היהדות

יהדותמועד

יהדותמורשת ישראל

יהדותמחקרי ירושלים במחשבת ישראל

יהדותמחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

יהדותמים מדליו

יהדותמכלול

יהדותנטועים
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יהדותסדרא

יהדותעל אתר

יהדותקבץ על יד

יהדותתרביץ

יהדות תימןתימא

חינוך, חברה, יהדותאורשת

יהודי התפוצותא"אב

יהודי התפוצותאיטליה

יהודי התפוצותפעמים

יהודי פוליןגלעד 

ייעוץ חינוכיהייעוץ החינוכי

ישראלסוציולוגיה ישראלית

פוליטיקה- ישראל פוליטיקה

כלכלהסקר בנק ישראל

כלכלהרבעון לכלכלה

לימודי סביבהאקולוגיה וסביבה

לשוןאוריינות ושפה

לשוןמחקרים בלשון

לשוןמחקרים במסורות הלשון ולשונות היהודים- מסורות 

לשוןעיונים בשפה וחברה

לשון עברית(2014-התחיל ב)כרמלים 

מגדר ופמיניזם(אלקטרוני)מגדר 

מדעי החברההמרחב הציבורי

מדעי החברהחברה אזרחית ומגדר שלישי בישראל

מדעי החברהסוגיות חברתיות בישראל

מדעי החברהתיאוריה וביקורת

מדעי החברהתרבות דמוקרטית

(היסטוריה)מזרח תיכון מאעה'ג

מקראבאר שבע

מקראבית מקרא

מקראמגדים 

מקראשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

משפטיםהפקולטה למשפטים חיפה– דין ודברים 

משפטיםדיני ישראל

משפטים(XK.A37815)המשפט 

משפטיםלשכת עורכי הדין בישראל- הפרקליט

משפטיםחוקים 

משפטיםמאזני משפט

משפטיםמחקרי משפט

משפטיםמעשי משפט



משפטים(אלקטרוני)משפחה במשפט 

משפטיםמשפט וממשל

משפטיםמשפט ועסקים

משפטיםאתיקה-משפט רפואי וביו

משפטיםמשפטים

משפטים(אלקטרוני)משפטים על אתר 

משפטיםעבודה חברה ומשפט

משפטיםעיוני משפט

משפטיםעלי משפט

משפטיםקרימינולוגיה ישראלית 

משפטיםשנתון הקריה האקדמית– קרית המשפט 

משפטיםשנתון המשפט העברי

משפטיםשערי משפט

ניהול חינוכיעיונים במינהל וארגון החינוך

סביבהתכנון

סוציולוגיה(2014-התחיל ב, אלקטרוני)חקר החברה החרדית 

סיעודגוף וידע

סיעודהאחות בישראל

ספורטרוח הספורט

ספרותדפים למחקר בספרות 

ספרותמראה

ספרות עבריתאות

ספרות עבריתבקורת ופרשנות

ספרות עבריתמחקרי ירושלים בספרות עברית

ספרות עבריתמכאן

ספרות עבריתעולם קטן

ספרות עבריתעיונים בספרות ילדים

ספרנות(אלקטרוני)מידעת 

ספרנותעלי ספר

עבודה סוציאליתחברה ורווחה

פוליטיקה(אלקטרוני)כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית - מפתח 

פיזיותרפיהכתב עת לפיזיותרפיה

פילוסופיהדברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פילוסופיהרבעון פילוסופי: עיון

פסיכולוגיהמארג

פסיכותרפיהמקבץ

פסיכותרפיהשיחות

קרימינולוגיהצוהר לבית הסוהר

ריפוי בעסוקכתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק

רפואההרפואה



רפואהשנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע: קורות

רפואה ומשפטרפואה ומשפט

י עגנון"ש(אלקטרוני)כתב עת לחקר יצירת עגנון : עין גימל

שירותי רווחהמפגש לעבודה חינוכית

שירותי רווחהביטחון סוציאלי

תקשורתמסגרות מדיה

תקשורתקשר

תרבותעיונים בחקר התרבות 

תרפיה ביצירה והבעה(אלקטרוני)בין המילים 


