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 Al-Hasad / الحصاد/ חסאד -אל  2305-0179.חינוך. ספרות ערבית. שפה ערבית 

 Al-Karmil: Studies in Arabic language and literature / الكرمل/ כרמל -אל  0334-8547.ספרות ערבית. שפה ערבית 

 Al-Majalla: The Arabic Language Academy / 2413-5410.ספרות ערבית. שפה ערביתالمجلة/ לה 'מג-אל 

Al-Majma: Studies in Arabic language, literature and thought / المجمع/ מע 'מג-אל 2078-0028  2077-3587.ספרות ערבית. שפה ערבית 

 Jami'ah / 1565-8090.סוציולוגיה. אסלאם.   ספרות.   חינוךجامعة/ אמעה 'ג 

 2626-986X. המזרח התיכוןJama'ah/ جماعة / מאעה 'ג

. יהודי אפגניסטן.   יהודי בוכרה.   יהודי אירןבוכארה ואפגאניסטאן, כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן: א"אב

 0334-3774. גיאוגרפיהאופקים בגאוגרפיה

 2308-1449. יהדותאוקימתא

2708-647X  1565-9100. אוריינות לשונית.   שפה ושפותאוריינות ושפה

 2663-0079. חינוך.   סוציולוגיה.   יהדותאורשת

 2707-5680. ספרות.   ספרות עבריתכתב עת לספרות ולתיאוריה: אות

 2518-9883. יהודי ספרדאיל פריזינטי

. ייעוץ ארגוניאנליזה ארגונית

2664-4401 0793-0771. הגנת הטבע.   איכות הסביבה.   אקולוגיהאקולוגיה וסביבה

 2412-656X. ארכיטקטורהארכיטקסט

 0071-108X. ארכיאולוגיה--ישראל-ארץמחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה: ארץ ישראל

 0793-3894.תורה ומדע. יהדותבדד

 0334-231X. שירותי רווחהביטחון סוציאלי

 2616-9517. תרפיה באמצעות האומנויותבין המילים

 2523-2142. ספרות ילדים ונוערבין השורות

 0005-979X. ך"תנכתב עת לחקר המקרא ועולמו: בית מקרא

 0334-3472. שפה עבריתחישובית ויישומית, עת לבלשנות עברית תיאורית-כתב: בלשנות עברית

2706-7572 2521-9456גדה מערבית. ישראל מערות. ארץ ישראל ארכיאולוגיהבמעבה ההר

 2664-5823. חינוךעיון ויצירה, מחקר: במעגלי חינוך

 0334-5149. תקשורת חזותית.   תרבות חומרית.   אומנותכתב עת לתרבות חזותית וחומרית: בצלאל

 0084-9456. שפה עברית.   ספרות עבריתעת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות-כתב: בקורת ופרשנות

 0792-6391. ספורט.   חינוך גופניעת למדעי החינוך הגופני והספורט-כתב: בתנועה

 2707-417X. סיעודגוף ידע

 2224-5936.סוציולוגיה. חינוךגילוי דעת

 0334-4258. יהדות.   יהודי פוליןגלעד

.גניזה קהיריתגנזי קדם
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 0334-23602309-7353.גריאטריה. גרונטולוגיהגרונטולוגיה וגריאטריה

 0333-547X. לקות תקשורתתקשורת , רכישת שפה, בליעה, שמיעה, דיבור: ת"ש ברש"ד

 2616-6402חינוךדברים

 0334-6048. חינוך יהודידור לדור

 1565-5474משפט תחומי-עת משפטי בין-כתב: דין ודברים

 0070-4903.   משפט עברידיני ישראל

 2412-5083. שפה עבריתדעת לשון 

 0334-2336יהדותעת לפילוסופיה יהודית וקבלה-כתב: דעת

 0334-987X. הכשרת מורים.   חינוךדפים

 0333-5151. שואהדפים לחקר השואה

 0334-0686.ספרותדפים למחקר בספרות

. לימוד והוראה--(יהדות)אגדה מכללת אפרתה, בטאון המרכז להוראת האגדה: דרך אגדה

. יהדות.   חינוך דתיאפרתה- בטאון המכללה למורות וגננות : דרך אפרתה

 0334-5130. חינוךפדגוגי וחברתי, כתב עת מדעי: דארנא

 0048-1165. רפואה.   סיעודהאחות בישראל

 1565-0243. יהדות.   חינוך יהודיהגות 

 2223-0009. הגירההגירה

 2225-7128. הומורהומור מקוון

 0792-3082. ייעוץ בבית הספרהייעוץ החינוכי

 2709-0620. יהדותריאליה , הגות, היסטוריה

 0334-4843. היסטוריהעת של החברה ההיסטורית הישראלית-כתב: היסטוריה

 1565-0073. יהודי ספרדהיספניה יודאיקה

 0017-7083.אסלאם. המזרח התיכוןהמזרח החדש

0024-1091שפה עבריתהעברית

  0792-80681565-2556. משפטכתב עת לענייני משפט: המשפט

 2616-7301.נהול. משאבי אנושהרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי

 0017-7768.רפואההרפואה

1565-82872788-5372. רפואה צבאיתהרפואה הצבאית

 2412-2858חינוך זמן חינוך

 1565-5261. היסטוריהרבעון להיסטוריה: זמנים

 0334-4029. עבודה סוציאלית.   שירותי רווחהרבעון לעבודה סוציאלית: חברה ורווחה

2789-4835. ביטחון--ישראל.   ל והחברה הישראלית"צהצבא וביטחון לאומי , חברה
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2706-7653 2706-7645 (חברתי-לאומי)חוסן פוליטיקה וחברה, חוסן לאומי

 2663-0060. חקיקה.   משפטכתב עת לענייני חקיקה: חוקים

 2616-5201. חינוך בגיל הרךהגיל הרך@ חוקרים 

 2218-8177. היסטוריה יהודית.   יהודי גרמניהחידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

 2522-6002. ניהולחידושים בניהול

 0792-5832.בלשנות. שפה עבריתבטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות, עת למחקרים בבלשנות השימושית-כתב: חלקת לשון

. חינוך יהודי.   יהדותחמדעת

 2312-3664. תרפיה באמצעות האומנויותמחקר ויצירה במעשה הטיפולי: טיפול באמנויות

 0334-3146. שואהקובץ מחקרים: יד ושם

2664-4134ילדיםילדות

 0334-4053. פולקלור יהודיבמה לפולקלור יהודי: ידע עם

 0513-4617. שואהילקוט מורשת

. יער וחורשעת לניהול יערות ושטחים פתוחים -כתב: יער

. היסטוריה--ישראל-ארץ   (יישוב עירוני)ירושלים .   ארכיאולוגיה--ישראל-ארץישראל-ירושלים וארץ 2706-610X 

 2415-5756.היסטוריה-ארץ ישראל. היסטוריה--ישראל.   ציונות.   ישראלישראל

 2225-7640. ציונות.   ישראלישראלים 

 2708-7344.חינוךכתב עת תלפיות: כעת

 1565-1967.שפות שמיות. שפה עבריתלחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות: כרמלים

 0792-7002.ריפוי בעיסוקעת ישראלי לריפוי בעיסוק-כתב

 2518-9646.פיזיותרפיה. בריאותכתב עת לפיזיותרפיה

 2520-7601. ספרות לדינו.   שפת לדינולאדינאר

 2710-0383. אתרים ארכיאולוגיים--(יישוב עירוני)לוד "עיר האלוהים- דיוספוליס "לוד 

 2663-6603.יהודי ארצות האסלאםליבי במזרח

2664-73892664-7397. חינוךלקסי קיי

 0334-3626.שפה עבריתעת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה-כתב: לשוננו

 2663-7391.משפטמאזני משפט

 2413-290X.פסיכואנליזהעת ישראלי לפסיכואנליזה-כתב: מארג

 0334-8814. ך"תנבטאון לעניני מקרא: מגדים

 2617-4359. מגדרמגדר

 2309-3501מגילות מדבר יהודהמגילות

 0025-8679.פסיכולוגיה. סוציולוגיה. חינוךתחומי במדעי החברה -כתב עת בין: מגמות

 0792-5964.יהדותמדעי היהדות
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 2617-1708. מדעי הרוחכתב עת שפיט לתלמידי מחקר במדעי הרוח: מוזה

2521-48102617-8745.ציונות. יהדותעת ליהדות ולציונות -כתב: מורשת ישראל

 2311-5483.מתמטיקה לימוד והוראה. חינוךמחקר ועיון בחינוך מתמטי

2707-6393 2663-7448.גדה מערבית. (אזור)יהודה מחקרי ארץ יהודה

 2664-553X.יהדות. חינוךשנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון: מחקרי גבעה

2617-8737 0792-8416(אזור)שומרון. (אזור)יהודה. ארץ ישראל ארכיאולוגיהמחקרי יהודה ושמרון

 0333-7081.יהדותמחקרי ירושלים במחשבת ישראל

 0333-693X.ספרות עבריתמחקרי ירושלים בספרות עברית

 0333-7030.יהדות. פולקלור יהודימחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

 0334-0716.משפטמחקרי משפט

2664-6315 2664-6307 (מדיניות ציבורית)רגולציה מחקרי רגולציה

 0334-6110.שפה עבריתמחקרים בלשון

2789-763X2789-7648. פילוסופיה יהודיתמחשבת ישראל 

1565-544X 2710-2645.ספריות. ספרנות ומידענותמידעת

.ספרות עבריתמכאן 

 0792-6316.יהדות. חינוךמכלול

 0334-7311.ארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה-ארץ ישראלמכמנים

 0792-6332. שירותי קידום נוער.   נוער בסיכוןמניתוק לשילוב

 2617-5290.תקשורתמסגרות מדיה

 0334-1674.שפות יהודיות. שפה עבריתמחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים: מסורות

.יהדותמסכת

2618-009X  2618-0081. לימוד והוראה--מתמטיקה2000מספר חזק 

2617-3867 2617-3859.משפטמעשי משפט

 0792-6820.עבודה סוציאלית. שירותי רווחהסוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית

 2224-4557. פוליטיקהעת לקסיקלי למחשבה פוליטית-כתב: מפתח

 2310-2063. מנחים לעבודה בקבוצות   (פסיכותרפיה)טיפול קבוצתי מקבץ

 2664-2077. משטרהמשטרה והיסטוריה 

.משפטמשפט וממשל

 1565-5415.עסקים. משפטמשפט ועסקים

2617-0442 2617-0434.משפטמשפט חברה ותרבות

 0581-1651. משפטמשפטים

 2709-0167. משפטמשפטים על אתר
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 0793-078X. משנהבטאון לענייני משנה: נטועים

2309-69422311-8490. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים.   חינוך מיוחדסוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב

2308-247X 2617-6769. חברה--ישראלסוגיות חברתיות בישראל

 1565-1495. סוציולוגיה.   ישראלעת לחקר החברה הישראלית-כתב: סוציולוגיה ישראלית

 0334-6986. יהדותפה-עת לחקר ספרות התורה שבעל-כתב: סידרא

 0582-3943ספרות עברית. היסטוריה יהודית. יהודי ארצות האיסלאםספונות

 0334-276X. ספרות ילדים ונוערספרות ילדים ונוער

0793-8950יחסי חוץ, ביטחוןעדכן אסטרטגי

 0792-5611. דיני עבודהחברה ומשפט, עבודה

 0021-3306.פילוסופיהרבעון פילוסופי: עיון

2617-3883  2617-3875משפטעיוני משפט

 0793-4637.חינוךכתב עת למחקר בחינוך: עיונים בחינוך

 0334-4770.ניהול בתי ספר. חינוךעיונים במינהל ובארגון החינוך

 0792-8246. ספרות ילדים ונוערעיונים בספרות ילדים

סוציולינגויסטיקהעיונים בשפה וחברה

 0792-7169.ציונות. ישראל. יהדותתחומי לחקר ישראל -כתב עת רב: עיונים

ארץ ישראל ביהדותבטאון לעניני ארץ ישראל במקורות: על אתר

 0792-5735. לימוד והוראה--מתמטיקהעלון למורי המתמטיקה: ה"על

2707-434X 2707-4331.משפטעלי משפט

 0334-4754.ספרנות ומידענותעלי ספר

 0792-8424.ארכיאולוגיה-ארץ ישראלעתיקות 

 2308-0841.מדע המדינה. ישראל פוליטיקה וממשלעת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים-כתב: פוליטיקה

 0334-4088.יהודי ארצות האסלאם. יהודי התפוצותפעמים 

 0792-8122.בתי סוהרצוהר לבית הסוהר

2709-6726ציונות דתיתציונות דתית

 0044-4758.היסטוריה יהודיתרבעון לחקר תולדות ישראל: ציון

 1081-8561.יהדות. קבלהכתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית: קבלה

 0334-1313.יהדותסדרה חדשה: קובץ על יד

 0023-4109.רפואהשנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע: קורות

2707-0050  2707-0042. קידום הבריאותקידום בריאות בישראל

2706-74752706-7475רב תרבותיות. חברה-ישראלקשת

 0792-0113.תקשורת. עיתונות ועיתונאותקשר
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 0334-4657.היסטוריה-ארץ ישראלישראל וישובה-לתולדות ארץ: קתדרה

 2706-6096. יהדותראשית עיונים ביהדות

 0792-576X.הכשרת מוריםמחקר ושיח: גוונים-רב

 0557-1499. כלכלהרבעון לכלכלה

 2410-194X.חינוך גופני. ספורטרוח הספורט

 0334-3103.משפט רפואי. משפטרפואה ומשפט

 0793-7016.יהדות. חינוךחיפה, שנתון המכללה הדתית לחינוך: שאנן

 0334-9330.פסיכותרפיהעת ישראלי לפסיכותרפיה-כתב: שיחות

 0334-2646.משפטשנתון המשפט העברי

 0334-2891.מזרח קדום. היסטוריה-ארץ ישראל. ך"תנשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

2616-9495 2616-9487.מוח. שפה ושפותשפה ומוח

 0792-7223.תרבות-ישראל. אומנות ישראלית. ישראלתיאוריה וביקורת

2788-7944  2788-7952. כלכלה.   ניהולתיאוריה ופרקטיקה בניהול

 0792-4461יהודי תימןכתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה: תימא

 1565-527X.תכנון סביבתיתכנון

 0334-1364.יהדותתעודה

 1565-0316.יהדות ודמוקרטיה. פוליטיקה וממשל-ישראלתרבות דמוקרטית

 0334-3650.היסטוריה יהודית. יהדותרבעון למדעי היהדות: תרביץ
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