
 

2015עדכון אחרון: יולי  IHPהעת והקבצים במפתח חיפה -רשימת כתבי   

 
 קשר אלקטרוניקה מחשבים 

 אא 

 א.ב.: חדשות השומרונים 

 אגיד 

 אגרא 

 אגרת לחנוך: רבעון לחנוך קיבוצי 

 האומה 

 אופקים בגיאוגרפיה 

 עת לענייני עוורים ועוורון-אור חדש: כתב 

 אושיות 

 אותות 

 ערבי-עט: עיתון יהודי-דו 

 רבעון הסתדרות האחיות והאחים בישראלהאחות בישראל:  

 איתנים 

 אסיא: מאמרים, תמציות וסקירות בענייני הלכה ורפואה 

 אפיקים: לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות ולעצמיות גאולות 

 אפיריון 

 אריאל 

 ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה 

 ארשת: לתרבות התפילה ובית הכנסת 

 באור התורה 

 בארץ ישראל: מדיניות, חברה, כלכלה 

 בבניה 

 בולטין לשכת המסחר ירושלים 

 בטאון האגודה הישראלית לתכנון המשפחה 

 בטאון חיל רפואה 

 ביטחון סוציאלי 

 בטיחות 

 הביוספירה 

 ביטוח: רבעון הביטוח בישראל 

 ביטוח בישראל: ירחון מקצועי אינפורמטיבי 

 ועולמובית מקרא: כתב עת לחקר המקרא  

עת לבלשנות עברית חישובית, פורמלית ושימושית ולבעיות -בלשנות עברית חפ"שית: כתב 
 העברית החדשה

 במה: רבעון לדרמה 

 במערכה: בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח 

 במשפחה 

 בעבודה הקהילתית 

 בעיות בינלאומיות: חברה ומדינה 

 בצלאל 

 בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר 

 ישראל-עת למחקר ספרות עם-ופרשנות: כתב בקורת 

 בקי 



 ברקאי 

 בשדה חמ"ד 

 גן שדה ומשק 

 עת בנושאי הזיקנה-גרונטולוגיה: כתב 

 עת לענינים יהודיים-גשר: כתב 

 לשוני לספרות עברית ויידיש-עת דו-גשרים: כתב 

 גתית 

 דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

 היהדותדברי הקונגרס העולמי למדעי  

 דייג ומדגה בישראל 

 עת לפילוסופיה יהודית וקבלה-דעת: כתב 

 דפי שיתוף 

 דפים לחקר תקופת השואה 

 גישות, פעילות והערכה 

 דפים למחקר בספרות 

 דפים לספרן בהתישבות 

 דש: דיבור שפה ושמיעה 

 הד הגן 

 הד החינוך 

 הצעירהדים: לשאלות החברה הקיבוצית: בטאון הקיבוץ הארצי השומר  

 הורים 

 הלכה למעשה בתכנון לימודים 

 הנדסה ואדריכלות 

 התחדשות 

 זכויות האזרח 

 זמנים: רבעון להסטוריה 

 חדרים 

 חדשות ארכיאולוגיות 

 חוות דעת 

 החינוך הגופני והספורט 

 החינוך המיוחד: ידיעון למחנכים 

 החינוך המשותף 

 חינוך מבוגרים בישראל 

 חלמיש 

 חרדון 

 עת לטבע ולידיעת הארץ -טבע וארץ: כתב 

 טבע ובריאות 

 יד ושם: קובץ מחקרים 

 עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות-יד לקורא: כתב 

 ידיעון האגוד העולמי למדעי היהדות 

 ידיעון חדשי 

 ידע עם: במה לפולקלור יהודי 

 יהודי ברית המועצות 

 ילקוט למחשבה סוציאליסטית מעתונות העולם 

 ילקוט מורשת 

 הירחון הסטטיסטי לישראל: מוסף 

 עם וארץ -ישראל  

 עת ליהדות וציונות-כיוונים: כתב 



 כלכלה ועבודה 

 לדעת: מדע לנוער המתבגר 

 ליערן 

 עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה-לשוננו: כתב 

 לשוננו לעם: קונטרסים עממיים לענייני לשון 

 התיכוןהמאזן הצבאי במזרח  

 מאזנים: ירחון לספרות 

 מאסף: לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם 

 עת ליצירה יהודית-מבוע: כתב 

 מבט לבורסה 

 מבנים 

 מבפנים 

 המבקר הפנימי: בטאון לשכת המבקרים הפנימיים 

 מגוון: לשאלות חברה ומדינה 

 מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים 

 מוזות 

 מדע: עתון מדעי לכל 

 מוריה: קבץ תורני לחידושי תורה והלכה 

 מורשת דרך 

 מחברות לחקר יצירתו ופעלו של י.ח. ברנר 

 מחברות למחקר ולביקורת 

 מחול בישראל: שנתון 

 מחקרי המרכז לחקר הפולקלור 

 מחקרי ירושלים במחשבת ישראל 

 מחקרי ירושלים בספרות עברית 

 מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 

 מחשבות 

 PCמחשבים  

 מחשוב 

 מטאורולוגיה בישראל 

 מטוב טבריה 

 עת לבעיות רפואה-מידע לרופא: כתב 

 מיכאל: מאסף לתולדות היהודים בתפוצות 

 מלאת: מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות ישראל ובתרבותו 

 עת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים-מעגלי קריאה: כתב 

 של פועלי אגודת ישראל המעין: מוסד יצחק ברייער 

 מעלות 

 מערכות 

 מעשה חושב 

 עת בנושא נוער וצעירים במצוקה-מפגש: כתב 

 המפעל: במה לקידום בעיות פריון העבודה, הייעול והניהול 

 מקראות במנהל 

 משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה 

 עת משפטי-תאגידים: כתב 

 החקלאיהמשק החקלאי: בטאון תנועת האיחוד  

 מת"י 

 מתקופת האבן 

 נגה 



 ניב המדרשיה: בימה לדברי הלכה, מחשבה, חינוך וספרות 

 ניהול: בטאון מנהלי ישראל 

 ניצוצות 

 נעם: שנתון לברור בעיות בהלכה 

 נעמת: הירחון לאשה ולמשפחה 

 נקרות צורים 

 סביבות 

 סוגיות בבנקאות 

 סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות 

 סלעית: ירחון לבני הנעורים 

 ספונות 

 ספנות: בטאון המכון הישראלי לחקר הספנות 

 ספר השנה של העתונאים 

 הספרות 

 ספרות ילדים ונוער 

 סקירה חודשית: ירחון לקציני צה"ל 

 סקר בנק ישראל 

 עבודה ורווחה וביטוח לאומי 

 עבריינות וסטיה חברתית 

 העזניה 

 עיון: רבעון פילוסופי 

 עיוני משפט 

 עיונים בביקורת המדינה 

 עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך 

 עיונים במינהל ובארגון החינוך 

 עכשיו: ספרות, אמנות, הגות, ביקורת 

 עלון אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל 

 עלון למורה לספרות 

 עלון למורי הביולוגיה 

 עלי ספר 

 עלי שיח 

 החינוך בעליית הנוער עלים לענייני 

 עם ואדמתו: רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה 

 עם וספר 

 עמדה: ירחון לשלום ולתמורה סוציאליסטית 

 עמודים 

 ערכים )בטאון המפלגה הקומוניסטית( 

 מול: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל-עת 

 : לספרות ולתרבות77עתון  

 העתיד: רבעון גרמני בעברית 

 פוליטיקה 

 : המגזין למדע בדיוני2000פנטסיה  

 פעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח 

 פרוזה 

 פרקים: דיונים בשאלות חינוך והוראה 

 הפרקליט 

 פתחים: רבעון למחשבת היהדות 

 צופית 



 ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל 

 הציונות 

 צעדים 

 צקלון 

 הקבוץ 

 היהודי בישראל ובתפוצותדור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך  

 ישראל וארצות המקרא-קדמוניות: רבעון לעתיקות ארץ 

 עת לאמנות-קו: כתב 

 קול למורה 

 קולות: במה לדברי שירה 

 קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע 

 קרדום: דו ירחון למורי דרך 

 ספר: רבעון ביבליוגרפי של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים קרית 

 קרקע 

 ישראל וישובה-קתדרה: לתולדות ארץ 

 ראם: החברה להגנת הטבע, מרכז המידע על יונקים 

 הרבעון הישראלי למיסים 

 הרבעון הישראלי לפסיכולוגיה 

 רבעון לבנקאות 

 רבעון לכלכלה 

 רבעון למחקר חברתי 

 החשבוןרואה  

 רופא המשפחה 

 הרוקחות בישראל 

 רמזור 

 רפואת השיניים 

 הרשות המקומית 

 רתם 

 המועצות ומזרח אירופה-שבות: יהודי ברית 

 שבט ועם 

 שבילי החינוך 

 השדה 

 שדמות: במה לתנועה הקיבוצית 

 שופרא 

 שיח למורה להיסטוריה 

 שלם 

 שמעתין 

 שנתון המשפט העברי 

 שנתון הספר היהודי 

 שנתון הציונות הדתית 

 שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 

 החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים 

 שפירית 

 שרגאי 

 שרידים 

 תהודה: עלון למורה לפיסיקה 

 תוי 

 תורה שבעל פה 



 תחומין 

 תכנון סביבתי: רבעון האיגוד לתכנון סביבתי 

 תלפיות: שנתון המכללה 

 מדיניות וחברהתמורות: ירחון לענייני  

 תנועה ותחבורה 

 תפוצות ישראל: שירות מידע על חיי היהודים בעולם 

 התקע המצדיע 

 אבנגרד: בטאון תאורטי מרכסיסטי 

 אורות: קובץ תרגומים ומאמרים מקצועיים בנושא חנוך עורים 

 אורנים: סוגיות חינוך והוראה 

 עת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה-איטליה: כתב 

 לוט-אל 

 אספקלריה 

 ארשת: ספר השנה לחקר הספר העברי 

 אשכולות: שנתון לתרבות הקלאסית ולמורשתה 

 בלשנות שמושית 

 בעד ונגד: ילקוט לבירור בעיות חברה ומדינה 

 אילן, מדעי היהדות ומדעי הרוח-אילן: ספר השנה של אוניברסיטת בר-בר 

 בשער: במה לבעיות חברה ותרבות 

 אמנות וספרותגזית: ירחון ל 

 גלעד 

 דיני ישראל 

 דעות: בטאון האקדמאים הדתיים בישראל 

 דפים לניהול המשק: חשב, היחידה הבין קיבוצית להדרכה כלכלית 

 דפים לספרן בקיבוץ 

 האוניברסיטה 

 הדים: קהילות ספרדיות בעולם 

 הזרמ החדש 

 החינוך: רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה 

 המזרח החדש 

 והתעשייה הקיבוץ 

 הקשר הכימי 

 עת ליצירה יהודית-זהות: כתב 

 חזרה לטבע: בטאון לנושאי בריאות, טבע ואיכות חיים 

 טורים: לחינוך ולהוראה 

 יהדות זמננו 

 יובל 

 יזמה ותעשיה: במה לחשיבה תעשייתית 

 מגל: חידושי תורה ומאמרים 

 מדור דור 

 מולד 

 מחברות לספרות, חברה וביקורת 

 ישראל-בגיאוגרפיה של ארץמחקרים  

 ישראל-ישראל וארץ-מחקרים בתולדות עם 

 ממזרח וממערב 

 מספרות החינוך: קבצי מאמרים מתורגמים 

 מעולם הספרנות 

 נהרדעא 



 נופים: עיונים בידיעת הארץ 

 נתיבי ארגון ומנהל 

 סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות 

 עקד: שנתון לשירה 

 עולם האומנות 

עיון ומעש )קבץ(: משרד החנוך והתרבות, המח' להכשרת עובדי הוראה, סמינר גורדון,  
 חיפה 

 עיונים בכלכלה 

 ענבל 

 עתיקות: סדרה עברית 

 עתרת עסקלכלה 

 פתרונים 

 צידה לדרך: פרסומים במתודיקה של הדרכה בשדה 

 קולנוע: עתון ישראלי לקולנוע וטלויזיה 

 קטיף 

 עת לשירה-ראש: כתב 

 רימונים 

 עת לתולדות יהדות רומניה-שבט רומניה: כתב 

 שורשים: קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל 

 שנה בשנה: ספר השנה להלכה, למחשבת ישראל ולבעיות יהדות 

 שנתון רפואי 

 תצליל: למחקר המוסיקה ולביבליוגרפיה 

 תעופה: בטאון המכון הישראלי לחקר הספנות והתעופה 

 כתב עת לשירהמקום:  

 שנתון אסטרטגי 

 קשב: קובץ מחקרים, מקורות וידיעות 

 אורים להורים: ירחון לחינוך ילדים ולמשפחה 

 איכות הסביבה בישראל: דו"ח שנתי 

 ארץ הגולן 

 אשל באר שבע 

 בחינות: עיון ומחקר בבעיות יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה 

 בכורים: ישיבת הקבוץ הדתי עין צורים 

 בריאות הציבור 

 בתפוצות הגולה: מחקרים וסקירות על הנעשה בעולם היהודי 

 שנתון סמינר הקיבוצים 

 הד ההגנה 

 הדים: לקט יוזמות 

 היסטוריה יהודית 

 הלוחם: בטאון נכי צה"ל 

 הנדסה 

 העבר: לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה 

 חינוך מיוחד ושיקום 

 ועתיקותיהידיעות החברה לחקירת א"י  

 ידיעות נומיסמטיות בישראל 

 עת לחינוך חברתי בביה"ס היסודי-יחד: כתב 

 יסודות: עתון לחינוך פנימייתי 

 כרמלית: שנתון ספרותי 

 מבקר המדינה: דו"ח שנתי 

 מדיתון 



 מודעות: הגות, מיסטיקה, קבלה, פאראפסיכולוגיה 

 מוניטין 

 מורשה: תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל 

 מחקרים ומקורות; מאסף למדעי היהדות 

 מפגש: רבעון לרב שיח תרבותי וליצירה 

 ישראל והמזרח התיכון-מרחבים: קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ 

 משטרה וחברה 

 עת תורני להפצת תורתם ומעשיהם של גדולי ספרד בעבר ובהווה-נהר דע"ה: כתב 

 פה-עת לחקר ספרות התורה שבעל-סדרא: כתב 

 סלעית >למבוגרים< 

 ירחון לענינים חברתיים-סעד: דו 

 ספר התעשיה 

 אביב-ספרא וסייפא: החברה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל 

 עבודה וביטוח לאומי 

 עת לשלטון מקומי, לתכנון ופיתוח עירוני ואזורי-עיר ואזור: כתב 

 עלון החברה הנומיסמטית לישראל 

 עלון הנוטע 

 לטכנולוגיה בחינוך עלון 

 עמדה: לציונות דתית ואקטואלית 

 עתה: בטאון שמאל עצמאי 

 עת לאמנות פלסטית-ציור ופיסול: כתב 

 רבעון לכלכלת עסקים 

 רומח 

 רשת: למידה פעילה 

 תלמים: בטאון תנועת המושבים 

 תעשיה, מסחר ותיירות: בטאון משרד התעשיה, המסחר והתיירות 

 בעבודה קהילתיתלקט מאמרים וידיעות  

 לקט מן העתונות הסוציאליסטית העולמית: על בעיות המדינה והסוציאליזם 

 מאסף 

 עת להוראת המקצועות בתחומים של מדעי הרוח ושל מדעי החברה-מקרא ועיון: כתב 

 תרביץ: רבעון למדעי היהדות 

 עלון מחלקת העתיקות של מדינת ישראל 

 קדם 

 מחקרי משפט 

 בעולם לקט מספרות החנוך 

 שחר: שירותי חברה ורווחה 

 הליכות שדה: ידיעון המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה 

 אגרת מידע: ידיעת הלשון, הבעה והבנת הנקרא 

 ירושלים: רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה 

 מבט: עתון לנוער 

 חינוך על הפרק 

 עת ירושלמי לספרות ולהגות יהודית-מראות: כתב 

 לשאלות של הכשרת מורים, דרכי, דרכי הוראה ומחשבת החינוךסוגיות בחינוך:  

 אדריכלות 

 במה: ביטאון לעובדי בריאות בנושאי מחלת הסרטן והשלכותיה 

 עתים: מאסף לשאלות החברה הקיבוצית 

 העתונות שלנו: אונדזער פרעסע 

 סגנונות: גיליונות לספרות ולאמנות 



 ולתיעודארכיון: כתב עת ישראלי לארכיונאות  

 מחקר חקלאי בישראל 

 שורשים במזרח: קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בארצות האסלאם 

 המילה הכתובה: במה סוציאליסטית 

 עת ישראלי לפסיכותרפיה-שיחות: כתב 

 העת של המכון לחקר הקבלה-קול עידן הדלי: כתב 

 ארץ היעל 

 ירחון לעניני מיסים-מיסים: דו 

 אביבית-תלסוציולוגיה  

 עת לקולנוע וטלויזיה-סרטים: כתב 

 מספרים: עלון למורי מתמטיקה 

 מוסיקה: מגאזין על צלילים ואנשים 

 ארכיאולוגיה: בטאון אגודת הארכיאולוגים בישראל 

 על הפרק: עלון למורים לתנ"ך בבתי הספר הכלליים 

 כתלנו: דברי תורה שנתחברו בישיבת הכתל 

 בחינוךפסיכולוגיה ויעוץ  

 לוח ירושלים )ברינקר( 

 קשר 

 משקפים: רבעון 

 נציב תלונות הציבור: דו"ח שנתי 

 עת לעניני עיורים ועיורון-ליקוטים: כתב 

 פרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים 

 מרחבים: בטאון לתורה והוראה 

 ביטאון המורים לערבית ולאסלאם 

 גן ונוף 

 תנועת הצמחונים והטבעוניםאון: אדם, טבע וסביבה, בטאון -טבע 

 אדם ועבודה 

 מסע אחר: כתב עת לטיולים ומסעות 

 תהודה: בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות תעוד ומחקר 

 עת לתולדות הדפוס העברי-אוהב ספר: כתב 

 זכור: קובץ תיעודי למסירות נפש בתקופת השואה 

 פסיפס 

 מקרקעין וערכם: בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל 

 סמינר הקבוצים -בסמינר: המכללה לחינוך  

 עיונים במורשתו של יאנוש קורצ'אק 

 אסופות: ספר שנה למדעי היהדות 

 שיבת ציון: ספר שנה לחקר הציונות ותקומת ישראל 

 סינמטק 

 צילום ומדיה דיגיטלית: רבעון התאחדות הצלמים המקצועיים בישראל >צלום מקצועי< 

 משאבי אנוש: ירחון 

 נקודה 

 ביולטין: בטאון מרכז הבניה הישראלי 

 מעמד האשה 

 עדות 

 אור המערב: ירחון תורני ולמורשת יהדות המערב 

 יהדות הומניסטית חילונית 

 בחינוך ההתישבותי 

 אומנויות 



 תקדים: עיונים בחקר המשפט העברי וישומו 

 גלים: כתב עת לספרות, תרבות וחברה 

 לבריאות ולרפואהבריאות על בוריה: המגזין הישראלי  

 נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות 

 מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 

 העת של התנועה ליהדות מסורתית בישראל-עת לעשות: כתב 

 רוקדים: המגזין לריקודי עם ומחול 

 משפט וצבא: בטאון המערכת המשפטית בצה"ל 

 אדם למנהלים-כח 

 התחיה: מחקרים בציונות הדתית .בשבילי  

 ארכיטקטורה: שנתון ישראל לארכיטקטורה ובנוי ערים 

 עת לאדריכלות עצוב וסביבה-אדריכלות ישראלית: כתב 

 בנין ודיור: מגזין ישראלי לעיצוב 

 הורים וילדים 

 יעד: מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם 

 תורת חיים: עלון לליבון בעיות השעה 

 זרקור למזרח התיכון 

 האקדמאי: בטאון הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח 

 ציון: ידיעות החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה 

 ציון: מאסף החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה 

 עלון למורי ההיסטוריה 

 הד האולפן החדש: להנחלת העברית ותרבותה 

 בישראל התעשינים: רבעון התאחדות התעשינים 

 מדעי-עיונים בטכנולוגיה ובמדעים: בטאון לעניני חנוך טכנולוגי 

 גמר על הקבוץ-היבטים: במה לעבודות 

 עת לעניני השלטון המקומי-הרשות נתונה: כתב 

 מהנדסים, אדריכלים וטכנולוגים 

 סטודיו 

 עצוב 

 העת בישראל-ספר השנה של העורכים והעתונאים בכתבי 

 למשאבי אנוש ומקבלי החלטותמנהלים: המגזין  

 עת מדעי ישראלי לעיון ולמחקר-פסיכולוגיה: כתב 

 עת ליצירה יהודית-מהות: כתב 

 טבע און ובריאות 

 לשון ועברית: כתב עת לעניני לשון, שפות והלשון העברית 

 העלון השבועי: האקדמיה ללשון העברית 

 עיתון אחר 

 אביב-תלהעת של אוניברסיטת -האוניברסיטה: כתב 

 עת בינתחומי לעיון, הגות וספרות-אלפיים: כתב 

 סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 

 בת קול 

 היעוץ החינוכי 

 משק העופות 

 תימא: כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה 

 עיונים בחינוך היהודי 

 מחברות למחשבה סוציאליסטית 

 דע את המרחב: לקט ידיעות מהעולם הערבי 

 מים מדליו 



 מדעי היהדות 

 דיאלוג: קבצים לתרבות הדיבור וללמודי ההבעה 

 באמת?!: מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים 

 אות: העיתון הפסיכואנאליסטי-חדש 

 דוכן: מאסף למוסיקה יהודית 

 בארי: פרקים במדעי הרוח, החברה והחינוך 

 באוניברסיטה: כתב עת של האוניברסיטה העברית בירושלים 

 ת: קונטרסים לשירהמרפס 

 ספורט הישגי )ההתאחדות לספורט( 

 גוילין: למחשבה דתית לאומית 

 מכלול 

 דפים. 

 עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית וישומית-בלשנות עברית: כתב 

 משק הבקר והחלב 

 סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 

 ישראלעיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, הישוב ומדינת  

 פלילים 

 חשבונאות ומיסים 

 סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית 

 אחוזים: הירחון הכלכלי של בטוחה 

 מכמנים 

 עת לנושאי ביקורת-ביקורת: כתב 

 עת למחקרים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות-חלקת לשון: כתב 

 עת לתרבות יהודית-מחקרי חג: כתב 

 מורשתנו 

 צפונות 

 מגדים: בטאון לעניני מקרא 

 עת לפילוסופיה-מטפורה: כתב 

 תחילה 

 חץ: חובת צעקה! רבעון להגות ולחנוך 

 עיונים בספרות ילדים 

 עת למדעי החינוך הגופני והספורט-בתנועה: כתב 

 צוהר לבית הסוהר 

 הד המח"ר 

 בנין ואדריכלות 

 עת לספרות-אפס שתיים: כתב 

 להגות ולתרבות יהודיתמחניים: רבעון למחקר,  

 היסטוריה-תנ"ך-מקרא ועיון: דפי עזר למורים למקצועות עברית 

 משפט וממשל 

 תיאוריה וביקורת 

 ילקוט טקסטיל ואופנה 

 מים: הנדסת מים 

 עת למדיניות חינוך-יסודי: כתב-במת המורה העל 

 סוביודיצה: ירחון משפטי לעו"דים ולקוחותיהם 

 האגודה למשפט ולבטחון סוציאלי שנתון משפט העבודה: בטאון 

 גאוגרפיה: בטאון האגודה הגאוגרפית הישראלית 

 מחשבים וכיף: ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה 

 רבקול: מאסף לספרות ולאמנות 



 דמוי: כתב עת לספרות, אמנות, בקורת ותרבות יהודית 

 דין ואומר: בטאון לשכת עורכי הדין, חיפה והצפון 

 התקשורת: מגזין עצמאי לעתונות, פרסום ומדיה 

 מכל משמר: בטאון שרות בתי הסוהר 

 ידיעות למורים: בטאון מורי בית הספר הריאלי העברי בחיפה 

 לא נשכח!: לקט דברי אומר מכינוסי "דור ההמשך" להנצחת שואת יהודי יון 

 הבטאון הישראלי לזכויות ילדים 

 הרפואה 

 חשיבה של חז"להגיון: מחקרים בדרכי  

 צפון: קובץ ספרותי 

 מכתב לחבר 

 עת לעניני משפט-המשפט: כתב 

 עת לעניני יהדות, דת ומדינה-שיח מישרים: כתב 

 עתון הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים 

 ניב אחי"ם: איגוד החיילים המשוחררים בישראל 

 ישראל: שנתון הממשלה 

 מפנה: במה לעניני חברה 

 לתרבות עיצוב הבית עצוב הבית: רבעון 

 אח לאח 

 ארחות 

 סוכן הביטוח 

 ים 

 במכללה 

 ניב ירושלים: בטאון של לשכת ירושלים, בני ברית 

 חזית העובד: בטאון העובד הלאומי 

 מחול בישראל: רבעון לעניני מחול 

 עת לטכנולוגיית המידע-מידעון: כתב 

 פי.סי. מגזין: המהדורה הישראלית 

 מידע על שוויון 

 כדאי: בטאון המועצה הישראלית לצרכנותמה  

 נהול איכות כוללת 

 סעוד אונקולוגי 

 ניב הגימלאי 

 אפרתה -דרך אפרתה: בטאון המכללה למורות וגננות  

 עת להכשרת מורים ולהשתלמותם-דרכים להוראה: כתב 

 עת ספרותי-אב: כתב 

 טבע הדברים 

 אופרה 

 כן: כתב נפש: רבעון לטיפול ולחינוך יצירתי 

 עלי חינוך: ביטאון לחינוך הקיבוצי 

 שקום 

 מותר: כתב העת של הפקולטה לאמניות 

 עסקים וכלכלה 

 קול נכי מלחמה: בטאון חילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים 

 בספריות: עלון מרכז ההדרכה לספריות בישראל 

 איכות הסביבה 

 רישומים: בטאון משרד החוץ 

 פנים לכאן ולכאן 



 הישראלי לרפואת המשפחה >עדכון ברפואת המשפחה<כתב העת  

 העין: עתון אגוד רופאי העינים 

 כתב העת הישראלי לרפואת ילדים 

 במה דברים אמורים: בטאון בנושאי חנוך 

 גלילאו: כתב עת למדע ולמחשבה 

 כמעט אלפיים 

 מחשבות כתובות 

 יסודיים-קשר עין: ירחון ארגון המורים העל 

 יהדות חופשית 

 נטועים: בטאון לענייני משנה 

 הגיגי גבעה: שנתון המכללה הדתית לחינוך גבעת ושינגטון 

 דפי מידע לאיכות הסביבה 

 תזונה פלוס 

 אצבע על הדופק 

 במענ"א: בטאון לביקורת מערכות מידע 

 סקירת מצב האנטישמיות 

 אופוס 

 טעמים: רבעון לאמניות ולחינוך 

 הישראליארץ וטבע: המגזין הגיאוגרפי  

 העת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל-מידע וספרנות: כתב 

 אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף 

 רפואה ומשפט 

 מנתוק לשלוב: יוזמות ומחשבות, במה לעובדי קדום נער בישראל 

 אמנסטי אינטרנשיונל: דו"ח שנתי 

 עתון הרשות למלחמה בסמים סמים דגש: 

 ועדים: המגזין המקצועי ליחסי עבודה בישראל 

 הכל על אלכוהול 

 משקיהון: ירחון כלכלי מיוחד 

 פתוח ארגוני בישראל 

 עלון למורה במדעי החברה בחטיבה העליונה 

 עת לעניני חברה ותרבות-עתה: כתב 

 ידיעון למורה לאזרחות 

 מימד 

 שרשים: בטאון האגף לחנוך ולנוער ותנועת הורים למען הקק"ל 

 דארנא: קובץ פדגוגי ספרותי 

 עדכון ברפואת עיניים 

 במוזיאון 

 עדכון בתזונה ודיאטה 

 עדכון בקרדיולוגיה 

 עדכון במילדות ובגינקולוגיה 

 עדכון בכירורגיה 

 עדכון בדרמטולוגיה 

 עדכון באף, אוזן וגרון 

 באופטומטריהעדכון  

 חוליות: דפים למחקר ספרות יידיש ותרבותה 

 ספר השנה של המשפט בישראל 

 רפואת הפה והשיניים 

 לבית אבותם: מחקרים ומקורות בחקר המשפחות 



 ארבע על חמש: מדריך לאמנות 

 אקזקיוטיב 

 עת בנושאי פוליטיקה תקשורת וחברה-פתו"ח: כתב 

 מראות המשטרה: בטאון משטרת ישראל 

 פלסטיני לשלום-גשר: ירחון מרכז המידע הישראלי 

 אשנב למערכות חנוך בעולם 

 טללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל 

 טכנולוגיות מים 

 גדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים 

 עסקיהון: מגאזין לעסקים קטנים 

 נתיבי קשר 

 עדכוני מסים 

 מעוף ומעשה במכללת אחוה 

 דפים לספרנים בבתי הספר 

 פרחים: דפי מידע 

 המשפט 

 קבץ על יד: סדרה חדשה 

 שנתון מוזיאון הארץ 

 עשר לידיעת הארץ, ירושלים, תשי"ז .-יהודה וירושלים )קבץ(: הכינוס הארצי השנים 

 . 1986צבי, תשמ"ו -אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

 לידיעת הארץ, ירושלים, תשכ"ג .עשר -אילת )קבץ(: הכנוס הארצי השמונה 

 . 1978אביב, משרד הבטחון, -אצבע הגליל )קבץ(: תל 

 . 1969אביב, תרבות וחינוך, -ארץ הגולן )קבץ(: תל 

 . 1991צבי, תשנ"א -ישראל בהגות היהודית בימי הביניים )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-ארץ 

והחלוץ של ההסתדרות הציונית,  ארץ כנרות )קבץ(: ירושלים, המחלקה לענייני הנוער 
 תשי"א .

 ארץ שומרון )קבץ(: הכינוס הארצי השלושים לידיעת הארץ, ירושלים, תשל"ד . 

 . 1983ארצות הגליל )קבץ(: חיפה, החברה למחקר מדעי שימושי, אוניברסיטת חיפה,  

 . 1977בין חרמון לסיני )קבץ(: יד לאמנון. ירושלים, הוצאת ידידים, תשל"ז  

צבי, תשנ"א -העולם הראשונה )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-א"י במלחמת -במצור ובמצוק  
1991 . 

 עשר לידיעת הארץ, ירושלים, תשכ"ב .-בקעת בית שאן )קבץ(: הכינוס הארצי השבעה 

תיכונית, -כנסת עתיקים בעמק בית שאן )קבץ(: ניר דוד, מוזיאון לארכיאולוגיה ים-בתי 
 . 1978תשל"ט 

 . 1983אביב[, קצין חינוך ראשי, תשמ"ג -ארץ: עם חי בנופיו )קבץ(: ]תלדרך  

 הגולן )קבץ( . 

 החרמון ומרגלותיו )קבץ( . 

 טבע ונוף )קבץ( . -החרמון  

הכנוס הראשון לידיעת הארץ, ירושלים, תש"ד )קבץ(: ירושלים, החברה לחקירת א"י  
 . 1944ועתיקותיה, 

 אדם ונוף )קבץ( . -הכרמל  

 . 1978אביב[, משרד הבטחון, -העמקים )קבץ(: ]תל 

 ירושלים לדורותיה )קבץ(: הכינוס הארצי הכ"ה לידיעת הארץ. ירושלים, תשכ"ט . 

 . 1982צבי, תשמ"ג -יוסף בן מתתיהו )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

ישראל ועתיקותיה, ירושלים, דרום, תרפ"ח -ירושלם )קבץ(: החברה העברית לחקירת ארץ 
1928 . 

 כל ארץ נפתלי )קבץ(: הכינוס הארצי הכ"ד לידיעת הארץ. ירושלים, תשכ"ח . 

 . 1978כנרת )קבץ(: האגם ואגן ההקוות. ]ח"מ[, מנהלת הכנרת,  

-1987צבי, -יישובית של א"י )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית 
1991 . 



 . 1978הבטחון, אביב[, משרד -מערב הגליל )קבץ(: ]תל 

 עשר לידיעת הארץ.-התשעהמערבו של גליל וחוף הגליל )קבץ(: הכינוס הארצי  

 . 1967אביב[, תרבות וחינוך, -משוט בארץ )קבץ(: טיולים באזורים המשוחררים. ]תל 

 . 1978אביב[, משרד הבטחון, -מרום הגליל )קבץ(: ]תל 

 . 1977הארץ,  נופים בגליל המערבי )קבץ(: ]חיפה[, החוג לידיעת 

 . 1973אביב[, מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף ההשכלה, -נופים ואתרים )קבץ(: ]תל 

 [ .1979ספר באר שבע )קבץ(: ירושלים, כתר ] 

 . 1984-1987ספר זאב וילנאי )קבץ(: ירושלים, אריאל,  

 . 1962ישראל )קבץ(: ירושלים, מוסד ביאליק, -גיאוגרפיה היסטורית של ארץ 

 . 1964אביב, מ. ניומן, -ומחקרים בידיעת הארץ )קבץ(: תל מסות 

. ירושלים, 1948-1978תשל"ח, -שלושים שנות ארכיאולוגיה בארץ ישראל )קבץ(: תש"ח 
 תשמ"א .

 . 1994צבי, -ישראל בעת העתיקה )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-קברים ונוהגי קבורה בארץ 

 . 1990צבי, -ק בןמנוודות למלוכה )קבץ(: ירושלים, יד יצח 

 . 1979ההוצאה לאור, -אביב[, משרד הבטחון-ארץ הנגב: אדם ומידבר )קבץ(: ]תל 

אביב, המכון לארכיאולוגיה, -חפירות ומחקרים, מוגש לפרופסור שמואל ייבין )קבץ(: תל 
1973 . 

 . 1982צבי, תשמ"ג -עלייה ב' )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש )קבץ(: המגעים בין הספרות הערבית  
 צבי, תשמ"ג .-ירושלים, יד יצחק בן

 צבי, תשמ"ד .-)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1909-1934אביב בראשיתה, -תל 

 צבי, תשמ"ה .-המלך הורדוס ותקופתו )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

 צבי, תשמ"ו .-יצחק בן)קבץ(: ירושלים, יד  1900-1960ישוב הנגב,  

 . 1981ספר שדה קצרין, תשמ"א -הגיאולוגיה של רמת הגולן )קבץ(: קצרין, בית 

 צבי, תשמ"ו .-גוש עציון מראשיתו עד תש"ח )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

 . 1986צבי, תשמ"ז -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1984-1952עולים ומעברות,  

 . 1987צבי, תשמ"ז -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1936-1939ימי חומה ומגדל,  

 צבי, תשמ"ח .-)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1948-1949שנה ראשונה לעצמאות,  

 . 1995ישראל ועתיקותיה, -אילת והערבה )קבץ(: ירושלים, החברה לחקירת ארץ 

 . 1988תשמ"ח צבי, -מייסודה ועד הכיבוש המוסלמי )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן -טבריה  

צבי, המחלקה לחינוך -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1918-1948חיפה בהתפתחותה,  
 . 1989והדרכה, 

 . 1989צבי, -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1920-1960תנועות הנוער,  

 . 1990צבי, -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1900-1967המלח ומדבר יהודה, -ים 

 אביב .-ייצוג בישראל )קבץ(: הוצאת רמות, אוניברסיטת תלהעדפה מתקנת והבטחת  

 . 1991צבי, ]תשנ"ב[ -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1900-1967אצבע הגליל,  

 . 1993צבי, תשנ"ג -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1900-1967עמק יזרעאל,  

אביב[ : הקיבוץ -]תל)קבץ(:  2006לפנים משורת הדין : החריג ומצב החירום : סמינר ון ליר  
 . 2009המאוחד, תש"ע 

 ספונים 

 טפול באמצעות אמניות 

 משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית 

 ב. הסופר: רבעון לספרות ולתרבות 

 מצויינות: המגזין למנהלים ולמקבלי החלטות 

 )קבץ( . 1903-1914העליה השניה,  

 במחנה 

 דבר  

 הארץ  

 העולם הזה 

 הצופה  



 השבוע בקבוץ הארצי 

 חדשות  

 ידיעות אחרונות  

 כותרת ראשית 

 מעריב  

 על המשמר  

 קבוץ: מוסף לדבר 

 כל העמק והגליל: שבועון העמק 

 יחד: שבועון התנועה הקיבוצית המאוחדת 

 עת לעניני תורה ומדע-בדד: כתב 

 סקרים וסקירות בגרונטולוגיה 

 סוגיות בחשבונאות 

 דבר ראשון  

 בהוראת מדעי המחשב הבטים 

 כל כוכבי אור: בטאון האגודה הישראלית לאסטרונומיה 

 מחברת שדמות 

 רחוב: כתב עת לספרות 

 עת ישראלי לריפוי בעיסוק-כתב 

 עת פסיכואנליטי-פולמוס: כתב 

 רואים עולם 

 הנה: קונטרס לשירה 

 ירוק כחול לבן 

 לועזית-עתיקות: סדרה עברית 

 1995צבי, המחלקה לחינוך והדרכה, תשנ"ו -ירושלים, יד יצחק בןימי בית חשמונאי )קבץ(:  
. 

 בשביל הזיכרון 

 בריאות מהשטח: הבטאון לבריאות הסביבה והמזון 

 פי האטום 

 מינהלתון 

 בשביל החינוך 

 על"ה: עלון למורה המתמטיקה 

 בית ונוי 

 מלילה: קובץ מחקרים 

 אורלוגין 

 יתד נאמן  

 המודיע 

 בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה קמרה: עתון 

צבי, תשנ"ג -יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 
1993 . 

-1982צבי, -ישראל מחרבן בית שני ועד הכבוש המסלמי )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-ארץ 
1984 . 

 מצד שני 

 ידיעון: כימיה, טכנולוגיה, חברה 

 השביעיתהעין  

צבי, -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1099-1201הצלבנים בממלכתם, מחקרים בתולדות א"י,  
 . 1987תשמ"ז 

 הפורום: עתון מנהלי בתי הספר בישראל 

 שיט ותירות ים 

 מוזיקה: רבעון מוזיקה רב תחומי 



 תשנ"ז .האגוד הישראלי להנדסה ולמדעי המחצבים )קבץ(: הכינוס השלושה עשר, חנוכה  

 טורא: אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל 

תרומת העליה במלחמת העצמאות )קבץ(: רמת אפעל, המרכז לתולדות כוח המגן  
 . 1992"ההגנה", 

 . 1992התישבות חדשה במלחמת העצמאות )קבץ(: רמת אפעל, יד טבנקין,  

 משפט מפתח 

 עמדת מפתח 

 צבי, תשמ"א .-)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני 

 . 1992האצ"ל והלח"י במלחמת העצמאות )קבץ(: המרכז לתולדות כח המגן, רמת אפעל,  

 . 1979 -פרקים בתולדות ירושלים בימי הבינים )קבץ(: יד יצחק בן צבי, ירושלים, תשל"ט 

צבי, -שלים, יד יצחק בןפרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית )קבץ(: ירו 
 תשל"ט .

 . 1980בית לחם וכנסית המולד )קבץ(: ירושלים, אריאל,  

כנס החברה הגיאולוגית המקדש לנושא רמת הגולן, תקצירי הרצאות )קבץ(: ירושלים,  
 . 1970תש"ל 

 ציונות: פולמוס בן זמננו )קבץ(: עיונים בתקומת ישראל: סדרת נושא . 

ישראל ועתיקותיה, כרך ד' )קבץ(: ירושלים, תש"ה -רת ארץקבץ החברה העברית לחקי 
[1945. ] 
ישראל ועתיקותיה )קבץ(: ירושלים, ר. מס, תרצ"ה -קבץ החברה העברית לחקירת ארץ 

1934 . 
אפין, תפוצתן, פוריותן ואפשריות פתוחן החקלאי )קבץ(: בית דגן,  -קרקעות רמת הגולן  

 . 1972תשל"ב 
 1946מאורעות הישוב העברי בגליל... )קבץ(: ירושלים, מוסד הרב קוק, קורות העתים, על  
. 

 . 1985אביב[, קצין חנוך ראשי, תשמ"ה -דרך ארץ: אדם וטבע )קבץ(: ]תל 

 . 1996 -אביב[, קצין חינוך וגדנ"ע ראשי, תשנ"ו-דרך ארץ: אבן חרס ואדם )קבץ(: ]תל 

 עת למחשבה ישראלית-תכלת: כתב 

 צבי, ירושלים, תשמ"א .-ירושלים בזמן החדש )קבץ(: יד יצחק בןפרקים בתולדות  

 הגלימה: בטאון ועד מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין 

 . 1984צבי, תשמ"ד -כוכבא, מחקרים חדשים )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-מרד בר 

 ג'מאעה 

 עת לתרבות, חברה וחינוך-פנים: כתב 

 אאוריקה 

 הסניגור, סקירות מקצועיות 

 תיאטרון: מגזין תיאטרון חיפה 

 לקט ממצאים סטטיסטיים 

 . 1990ישראל )קבץ(: מחקרים, ירושלים, יד יצחק בן צבי, -פרקים בתולדות המסחר בארץ 

 אלצהיימר 

 דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת 

 אדריכלות ועיצוב פנים: רבעון 

 פי.סי. מדיה: מגזין 

 . 1989בארץ ישראל )קבץ(: יד יצחק בן צבי, אמות המים הקדומות  

 . 1992 -צבי, תשנ"ג-ישראל בתקופה הממלוכית )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן-ארץ 

 צלילה 

 העשור הראשון: תש"ח=תשי"ח )קבץ( . 

 המועצות במעבר-יהודי ברית 

 הקצאת משאבים לשרותים חברתיים 

 . 1987 -בי, תשמ"חבתי כנסת עתיקים )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן צ 

 עת לספרות ואמנות-המעורר: כתב 

 עת לעניני תקשורת, תרבות וחברה-דברים אחדים: כתב 



 מכירה פומבית: הירחון הישראלי לאספנות ולאמנות 

 שערי משפט 

 סדן: מחקרים בספרות עברית 

 מקינטוש עכשיו 

 מטילים, מסע אחר 

 . 1989צבי, -יד יצחק בןיון ורומא בארץ, קובץ מחקרים )קבץ(: ירושלים,  

 נשיונל ג'יאוגרפיק 

 אקדמות 

 עט הדעת: חידושים, תגליות ועיונים במדעי היהדות 

 עת של החברה ההיסטורית הישראלית-היסטוריה: כתב 

 ארכיאולוגיה ומדעי הטבע 

 אנליזה ארגונית 

 עמדה: ביטאון לספרות 

 מטען: לחשיבה ולפעולה 

העליה הראשונה )קבץ(: ירושלים, האקדמיה למדעים, תולדות הישוב היהודי בא"י מאז  
1989-1995 . 

 תרבות-ספרות -רסלינג: במה חלופית לטקסטים עבריים  

 מגאזין אדריכלות ועיצוב פנים -אקוקה  

 עיון ומחקר בהכשרת מורים 

 פאזה אחרת: מידעון מקצועי לחשמל 

 תיאטרון: רבעון לתיאטרון עכשוי )התיאטרון( 

 עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים-כתבפוליטיקה:  

 היסטוריה מקומית )קבץ(: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה תשנ"ח . -חיפה  

 עת תורני-עוז: כתב 

 צלול: מגזין לנופש, טיול ופנאי בישראל 

 עת לספרות ולתרבות-מקרוב: כתב 

 הלשכה: בטאון לשכת עורכי הדין 

 כנולוגיהתצפית למדע, רפואה וביוט 

 משואות: בטאון חברה קדישה אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים 

 ועד ראשי האוניברסיטאות -אקדמיה: כתב העת של ור"ה  

 שורות איפא: בטאון ארגון השוטרים הבינלאומי, סניף ישראל 

 אינטרנט עכשיו: מגזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם 

 בשאלות הגות, חינוך וחברהעת לדיאלוגים -דברים: כתב 

 חיים אחרים: הירחון הישראלי לרפואה טבעית, מיסטיקה וחשיבה אלטרנטיבית 

 אפורמלי: במה לסוגיות חנוך, חברה ומנהיגות 

 עת לשירה-שבו: כתב 

 אמנות דיגיטלית: המגאזין לאמנות ממוחשבת לפיסי ולמקינטוש 

 הישראליתעת לחקר החברה -סוציולוגיה ישראלית: כתב 

 תרגימא: בטאון אגודת המתרגמים בישראל 

 להיות משפחה: הירחון המלווה את המשפחה 

 מטרופוליס: מגזין תרבויות עולם 

 תעשיה וניהול 

 מים והשקיה: ירחון ארגון עובדי המים 

 הפורום: עלון לסיעוד פסיכוגריאטרי 

 דעות 

 משפחה טובה 

 תקשורת בישראל 

 תולדות יהודי בבל ותרבותםעת לחקר -יהדות בבל: כתב 

 חינוך החשיבה 



 פלסטיקה 

 . 1990רעיון ומעשה )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן צבי,  -ישראל -גאלת הקרקע בארץ 

 בדוק! 

 קול: רבעון ישראלי לספרות-רב 

 רוח אחרת: במה לחינוך, חברה ותרבות 

 תרבות דמוקרטית 

 דעות: כתב עת בנושאי הוראה וחינוך 

 מגזין ארצי בלתי תלויאינטלקט:  

 מקום למחשבה בשער 

ארץ אחת ושני עמים בה )קבץ(: ירושלים, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ט  
1999 . 

צבי, ירושלים, -)קבץ(: יד יצחק בן 70-638התקופה הרומית והביזנטית,  -ספר ירושלים  
1999 . 

 בישראלזמן איכות: עיתון התנועה למען איכות השלטון  

 שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, חיפה 

 נטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול משאבי אנוש 

 עת לספרות, בטאון איגוד כללי של סופרים בישראל-גג: כתב 

 צהר: קובץ תורני מרכזי בעניני הלכה ומנהג מחכמי התורה 

 עדכן אסטרטגי 

 מחברות עדאלה 

 פיננסית-מנהיגות עסקית 

 דרך אגדה: בטאון המרכז להוראת האגדה, מכללת אפרתה 

 אי.וי.+ 

 חתך אא: עיתון לאדריכלות ותכנון 

 טק לייף-היי 

 אסטרונומיה 

 גרפולוגיה 

 >מסוף< 21-עת לאמנות המאה ה-טרמינל: כתב 

 עחש"י: עמותת עובדי חינוך ושיקום עיוורים וכבדי ראייה בישראל 

 יאות, בטיחות ורווחהילדים: ביטאון בנושאי חינוך, בר 

צבי, ירושלים, -)קבץ(: יד יצחק בן 638-1099התקופה המסלמית הקדומה,  -ספר ירושלים  
1987 . 

 מחול עכשיו 

 עת לספרות ילדים ונער-עולם קטן: כתב 

 אינטרנט: המגזין לתרבות האינטרנט 

 עת תורני-צהר: כתב 

 הורים אלפיים: בטאון ארגון ההורים הארצי 

 ריאלי: בטאון קהילת ביה"ס הריאלי העברי בחיפהלהיות  

 תחומי-עת מדעי בין-אלכוהול בישראל: כתב 

 הצלע הרביעית: מגזין לעצמאים 

 אורינות הלכה למעשה 

 תקשורת תומכת וחליפית 

 פרלמנט 

 . 2000צבי, -תקופת המקרא )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן -ספר ירושלים  

 המכון )מכון ויצמן( 

 עת לחקר הספרות העברית-כתבמכאן:  

 מכון והנדסה בחקלאות 

 4X4טבע הדברים: מוסף לרכבי שטח  

 עלון לרכז הטיולים 



 דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי 

 מוזה: רבעון לאמניות 

 טבע הדברים: מוסף יבשות 

 אלטרנטבע, מוסף לרפואה אלטרנטיבית 

 על מה: בטאון לקידום מעמד האישה 

 עת לאדריכלות-כתבפרספקטיבה:  

 ספר אסיא: מאמרים, תמציות וסקירות בעניני רפואה והלכה )סדרה( 

 שרשרת הדורות: חקר תולדות המשפחה היהודית 

 העת של המכללה למשפטים רמת גן-עלי משפט: כתב 

 כיוונים חדשים 

 קליק: המגזין למשחקים, אינטרנט ומשחקי מחשב 

 לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתינפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול,  

 פסיכו: מגזין לפסיכולוגיה פופולרית 

 מידאור: עלון מכללת "אורות ישראל" 

 נושאים בחנוך 

 גיליון: נאמני תורה ועבודה 

 הגות בחנוך היהודי 

 הפרקליטים: מגזין לשכת עורכי הדין 

 עת לזכויות בעלי חיים-קול החי: כתב 

 מדע פופולרי 

 ןהנדסה אזרחית ובני 

 הקרן: עלון הקרן הלאמית למדע 

 נט מגזין 

 ארץ אחרת 

 עת לחשיבה יהודית-עת לחשוב: כתב 

 עת לתרבות וספרות-הכיוון מזרח: כתב 

 על אתר: בטאון לעניני ארץ ישראל במקורות 

 הזמן השלישי: מגזין הגמלאים בישראל 

תשכ"ח )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן צבי, המחלקה לחנוך והדרכה, -העשור השני: תשי"ח 
2000  

עת לחקר הלשון העברית וזיקתה ללשונות השמיות וללשונות -העברית ואחיותיה: כתב 
 היהודים

 מסכת משפחה 

 קרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית 

 מאזני משפט 

 כוורת 

 ולזהות יהודית בזמננורבגוני: מסגרת למחשבה  

 טרוולר: מגזין הנסיעות והטיולים של נשיונל ג'יאוגרפיק 

  1999משפט והיסטוריה )קבץ(: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים,  

 קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 

  1998אביב, -תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית )קבץ(: רמות, אוניברסיטת תל-רב 

  1999מנחה ליצחק )קבץ(: ]תל אביב[, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין,  

מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השמיני )קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  
1998  

מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השביעי )קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  
1997  

  1996מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס הששי )קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  

מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס הרביעי )קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  
1994  

מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השלישי )קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  



1993  

  1991ושמרון, דברי הכנס הראשון )קבץ(: מכללת יהודה ושומרון, מחקרי יהודה  

  1992מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השני )קבץ(: מכללת יהודה ושומרון,  

 עת לעניני משפט וחברה-משפט נוסף: כתב 

 -ספר זיכרון לגואלטירו פרוקצ'יה )קבץ(: הפק' למשפטים, האונ' העברית בירושלים, תשנ"ז 
1996  

  1999ספר תמיר )קבץ(: בורסי, הוצאה לאור של ספרי משפט,  

  2000מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס העשירי )קבץ(: מכללת יהודה ושומרון,  

 משפט מצפון 

  1989אביב, פפירוס, -ספר יצחק כהן )קבץ(: תל 

  1995אביב, בורסי, תשנ"ה -ספר לנדוי )קבץ(: תל 

 חייםגרים עולם: עיצוב וסגנון  

 כאן: המגזין של קבוצת התקשרת העצמאית 

 שריון: בטאון עמותת יד לשריון 

 יד ושם ירושלים 

 ענין משפחתי 

  1997-2000תש"ס, -ספר ברנזון )קבץ(: ירושלים, נבו, תשנ"ז 

 הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל 

  2001אילן, -עיונים בספרות משוה )קבץ(: המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר 

  1988אביב, בורסי, תשמ"ח -ספר לובנברג )קבץ(: תל 

  1990ספר אורי ידין )קבץ(: ירושלים, בורסי, תש"ן  

 פי.סי. פלוס: המגזין למחשבים ואינטרנט 

 על הקו 

  2000אביב, -אוניברסיטת תל -צדק חלוקתי בישראל )קבץ(: תל אביב, רמות  

 עולם פורח 

  2000ישראל: ספר עזריה אלון )קבץ(: אריאל, ירושלים, תש"ס -נופי ארץ 

 אתגר: בטאון פוליטי תרבותי 

 בטאון כי"ח 

 לראות את הקולות 

 קרש קפיצה: בטאון הורים ואנשי מקצועי לגיל הרך 

 ערך מוסף: רבעון לעניני כלכלה וחברה 

 חיות וחברה 

אביב, תשס"א -אביב, תל-מגמות בפלילים )קבץ(: הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 
2001  

 זמן הרפואה 

 המדרשה 

  1990 -אביב, ספרית הפועלים תש"ן-חרות המצפון והדת )קבץ(: תל 

 כימיה: עיתון למורי הכימיה-על 

 מדינה וחברה 

 בהסכמה 

 הבוקר למחרת 

 כתב עת לפיזיותרפיה 

 עת לעניני חנוך, יהדות וחברה-אתרוג: כתב 

 קרדיט: המגזין לעיצוב ולתקשורת חזותית בישראל 

 כתב העת הישראלי לרפואה פליאטיבית ולטיפול בכאב 

 עת ליהדות ולסביבה-ארץ ישראל: כתב 

 עבודה, חברה ומשפט 

  1993אביב[, לשכת עורכי הדין בישראל, -הפרקליט, ספר היובל )קבץ(: ]תל 

 עולמי מסע 



 דף מהסליק: רבעון ארכיון ה"הגנה" 

  1986אילן, רמת גן, -עיוני מקרא ופרשנות, כרך ב' )קבץ(: אוניברסיטת בר 

  1993אילן, רמת גן, -עיוני מקרא ופרשנות, כרך ג' )קבץ(: אוניברסיטת בר 

  1997אילן, רמת גן, -עיוני מקרא ופרשנות, כרך ד' )קבץ(: אוניברסיטת בר 

  2000אילן, רמת גן, -רא ופרשנות, כרך ה' )קבץ(: אוניברסיטת ברעיוני מק 

  1980אילן, רמת גן, -עיוני מקרא ופרשנות, כרך א' )קבץ(: אוניברסיטת בר 

 אוזניים למוזיקה 

 עלי אתיקה 

  1986גבורות לשמעון אגרנט )קבץ(: ירושלים,  

  1984ספר זוסמן )קבץ(: ירושלים, תשמ"ד  

 אדריכלות נוף 

אילן, -מחקרים בערבית ובתרבות האסלאם )קבץ(: המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר 
2000  

  2000אילן, תש"ס -ישראל, ספר אריה קינדלר )קבץ(: אוניברסיטת בר-ירושלים וארץ 

 עת למורי המוזיקה-מפתח: כתב 

 דברים למטיל )טבע הדברים( 

אביב, סדן, -ספר מנחם גולדברג )קבץ(: לקט מאמרים בדיני עבודה וביטחון סוציאלי, תל 
2001  

 בטאון אוניברסיטת חיפה 

 חקר עיון ומעש -סקריפט: אורינות  

 משוב לגן 

 מעגלים 

 מקרקעין 

 על המקרא ועל הוראתו 

 עיונים בניהול משאבי טבע וסביבה 

 2000מספר חזק  

 . 1990-1992זית וחרב: מקורות ומחקרים בגנזי ה"הגנה" )קבץ(: משרד הבטחון, -עלי 

אביב, משרד -עלי זית וחרב: מדיניות מלחמה מדיניות שלום )קבץ בעריכת מוטי גולני(: תל 
 . 1999הבטחון, 

אביב, -עלי זית וחרב: חומת מגן: שמונים שנה לארגון ההגנה )קבץ בעריכת דני הדרי(: תל 
 . 2002משרד הבטחון, 

 קרניים 

 קו נטוי 

 נקודת גשור 

  1996מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס החמישי )קבץ(: מכללת יהודה ושומרון,  

 דפי יוזמה 

 חברה 

 קול הנשים 

 על הגובה 

 לבניה ועצוברנסנס, המגזין  

 חמדת הארץ 

 מסכת 

 ישראל 

 חרף קיץ 

 היה היה 

 דוחות על הבקרת בשלטון המקומי, באגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה 

 פתוח לדיון 

 סינטיפיק אמריקן 

 קשת החדשה: רבעון לספרות עיון ובקרת 



 הדרכת מורים: אסופת מאמרים 

  1992)קבץ(: רמת גן, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תשנ"ב  ספר שבטיאל 

 SIGTRS -עלון קבוצת ענין אחזור טקסט  

 איכות 

 הנהלה וכלליות 

)קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושמרון, אריאל,  11 -מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס ה 
2002  

 עת לעניני חברות-תשקיף: כתב 

 מעלות צלזיוס 1280 

 מגדר בארץחקר  

 קו ורשת -מרכזי מורים  

 איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

 מקסמים: בטאון השירות לטיפול בנפגעי סמים 

 למורה המדריך 

מחקרי יהודה ושומרון, הקובץ התשיעי )קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל,  
1999  

)קבץ(: המכון למחקרי חקיקה, ירושלים,  ספר ויסמן, מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 
2002  

 רוסי לספרות ולדברים אחרים-עת עברי-נקודתיים: כתב 

 טיול עולמי 

 חיים בכבוד 

 אביב, תשס"ב -אביב[, אוניברסיטת תל-מדברים עברית )קבץ(: ]תל 

  2003מקראה בחקר התפילה )קבץ(: ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש מאגנס,  

 אמניות, חברהתו +: מוסיקה,  

 עת לשירה-כרמל: כתב 

  2002אביב, הקיבוץ המאוחד, -תרבות דיגיטלית, וירטואליות, חברה ומידע )קבץ(: תל 

 אילן, רמת גן, תשס"ג -עיוני מקרא ופרשנות, כרך ו' )קבץ(: אוניברסיטת בר 

  2003אביב, -ביקורת הקפיטליזם העכשווי )קבץ(: רסלינג, תל -גלובליזציה -אנטי 

  2002הפוכות ותמורות, אלף שנים בחיי עם ישראל )קבץ(: מרכז דינור, ירושלים, ת 

 עת למדע וטכנולוגיה-מדע אלפיים: כתב 

 אלף אפס: שעשועי מתמטיקה 

 בטאון הסעוד האונקולוגי 

 חופשה ישראלית 

  2002דילמות באתיקה רפואית )קבץ(: תל אביב, הוצאת הקבוץ המאוחד,  

 חורש וסביבהעת ליער, -יער: כתב 

 קונטקט 

 מים וסביבה 

  2003אביב, לשכת עורכי הדין, תשס"ג -ספר שמגר, מאמרים )קבץ(: תל 

 מסר לענין 

 חלומות באספמיה 

 עדכון בנוירולוגיה 

 נקודת מפגש 

  2003מגמות בקרימינולוגיה )קבץ(: המכון למחקרי חקיקה, ירושלים,  

מסות במשפט אזרחי )קבץ(: ירושלים, המכון למחקרי חקיקה,  ספר זיכרון לגד טדסקי 
  1995תשנ"ו 

 מבסרט 

 סוציאלי-אפשר: בטאון לעובד החינוכי 

 ברית 

  2003אביב, משכל, -מחשבות ישראל )קבץ(: תל 



  2003עולמות נפגשים )קבץ(: ירושלים, מחלקת הפרסומים, משרד החינוך, תשס"ג  

 אגמית המים בארצנו 

 בטיחות בארץ ובעולם כיוונים: 

 חדשות הכנרת 

 אופקים חדשים 

 הירדן 

 פולס: מתחברים לסגנון חיים דיגיטלי 

 הכדור בידינו 

 ארכיון למוסיקה ישראלית: תיעוד ומחקר 

 מטילים בישראל 

 טריג: מדריך הטיולים 

-טכנולוגיות של צדק, משפט, מדע וחברה )קבץ(: הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 
  2003אביב, 

 עת לקולנוע ווידיאו-עין בעין: כתב 

 דרכי ארץ 

  2003הנגב, יובל של עשיה )קבץ(: להב, מרכז ג'ו אלון,  

  2003)קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל,  12מחקרי יהודה ושומרון, קובץ  

 מגילות 

 שתיל שבכתב 

 חמדעת 

 חידושים בחקר ירושלים 

  2001נשים במרחב הטיפולי )קבץ(: רמת גן, המרכז ליעוץ לאשה  

  1993ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי )קבץ(: ירושלים, האוניברסיטה העברית,  

 דעות בעם 

 להיות כמו כולם 

 ביטחון לאומי 

 רואים שב"ס 

 עיתון למורים לאמנותקשר אמנותי:  

 דינמי וינגייט 

 מועד: שנתון למדעי היהדות 

 חיפה: ביטאון העמותה לתולדות חיפה 

 תפוז 

  2002העליה אל ההר )קבץ(: ספרית בית אל,  

 גלי עיון ומחקר 

  2002תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן צבי  

 לשוני ליתר לחץ דם-דועת ישראלי -כתב 

  2001עדות לישראל )קבץ(: נתניה, אגודה לטיפוח חברה ותרבות,  -עדות  

  1988אביב -זכויות האדם בישראל )קבץ(: האגודה לזכויות האזרח בישראל, תל 

 רשימות בנתיב קנייני הרוח 

 עיונים בארכיונאות 

 עת בנושא פילוסופיה כדרך חיים-אקרופוליס: כתב 

)קבץ(: רמת גן, עין משפט,  1-49חדשות עין משפט לשנת המשפט תשס"ג, גליונות  
  2003תשס"ד, 

 מסילות סחר 

 רייטינג: מידע שוטף, הערכות, דירוג אג"ח 

 סימני חיים 

 אור ישראל 

 היכל הבעש"ט 

 עיונים בביטחון לאומי 



 מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים 

 1995ה ובמשפט )קבץ(: ירושלים, שוקן, מעמד האשה בחבר 

 הדאר 

 תכנון 

 אקטואליה-פסיכו 

  1996גופית )קבץ(: הקיבוץ המאוחד, -הריון מסוג אחר, עיון רב תחומי בהפריה חוץ 

 טק-ידע 

 מקבץ 

 אבני משפט 

 . 2004בוקר, -גוריון, שדה-איש בסער, מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי )קבץ(: מכון בן 

  1964מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל )קבץ(: הוצאת מאגנס, ירושלים,  

 . 2004)קבץ(: אריאל, המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  13מחקרי יהודה ושומרון, קובץ  

 הארת דין 

 עולם הפרח 

 עת לקולנוע-פס יצירה, כתב 

 בולטין המכון לחקר השואה  

 טכנולוגיות 

 הציבוריותכרוז: עיתון אגוד החברות  

 בועה 

 ירק ירושלמי 

 לאדינאר 

 מידעת 

 . 2004אביב, -זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל )קבץ(: אוניברסיטת תל 

 2004מחקרים בארץ ישראל, ספר אביאל רון )קבץ(: החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה,  
. 
אביב, -ספר ישראל לוין, קבץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה )קבץ(: אוניברסיטת תל 

1994  

  2003אביב, -מאינתיפדה למלחמה )קבץ(: אוניברסיטת תל 

 גנים ירוקים 

 הרפואה הצבאית 

 הלו בבה 

סביבה ומדיניות )קבץ(: ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז למדיניות סביבתית,  
2002  

 שבע-באר 

 כתב העת[.-עת ליהדות ולציונות ]מידע על-מורשת ישראל: כתב 

 תחומי-עת משפטי בין-דין ודברים: כתב 

 כותרת 

 ירושלים: מאסף לדברי ספרות ][. 

 משפט ועסקים 

  2004אביב, בבל, תשס"ה, -שויון בחנוך )קבץ(: תל-אי 

 מסד: מאסף לענייני ספרות והוראתה ][. 

 משפטים 

 עת לרפואה סינית-סין: כתבחותם  

 פורום חיפה לעבודה סוציאלית 

 אתיקה מקצועית 

 אביב, הוצאת אפיקים -בין עבר לערב )קבץ(: תל 

 עת לספרות ומחשבה רדיקלית-מטעם: כתב 

 מגזין מכון תנובה למחקר 

 נטע 



 נקדת צמיחה 

 עולם הריצה 

 עדכן: האוניברסיטה הפתוחה 

 מזוית אחרתפרלמנט נשים: במה לפוליטיקה  

 שיעור חופשי 

 משפט פלילי, קרימינולוגיה ומשטרה 

 שערים למשפט 

 קתרסיס 

 מסע ישראלי: מגזין הטיולים של ישראל 

 הממד העשירי 

 ישראל-ירושלים וארץ 

  2005משפטים על אהבה )קבץ(: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב,  

 בטוח ופננסים 

 אתרים 

 זמן דיגיטלי 

 כל ישראל חברים 

 ידע למידע: הירחון למסוי, משפט וכלכלה 

 הו 

 אלבוסתן 

 נהול משאבי אנוש בישראל 

 קרימינולוגיה, משפט פלילי ומשטרה 

 גנזי קדם 

 מידעו"ס: בטאון העובדים הסוציאליים 

 דף חודשי: מורשת ישראל 

 וכבדי ראיה בישראל חשים: אנשים חרשים עורים: עמתת עובדי חנוך, טפול ושקום עורים 

 מעגלים )ישיבת מעלה גלבוע( 

 אס.אם.בי. פלוס 

 סעוד נוירולוגי 

ספר יצחק זמיר : על משפט, ממשל וחברה )קבץ(: ירושלים : המכון למחקרי חקיקה  
ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, 

 2005]תשס"ה[ 

  2005אביב, -אדם ונוף )קבץ(: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל -הגולן  

 מבט מל"מ 

 אקדם: ידיעון האקדמיה ללשון העברית 

 תחומית בחנוך ההומניסטי-מחשבה רב 

 מלח הארץ 

 הח'אן 

 הטכניון 

 המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי -עלון  

 סליל: כתב עת להיסטוריה קולנוע וטלויזיה 

 הגאוגרפיתהרשת  

 פישנזון 

 שאלה של כבוד )קבץ(: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית  

 . 2006שקט, מדברים )קבץ(: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב,  

 עולם הצלום 

 התנהגות בעסקים 

 בלוק 

 מדיקל 

 סוגיות חברתיות בישראל 



ספר מנשה שאוה: מחקרים במשפט לזכרו )קבץ(: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב,  
2006  

 חברה ורוחה: רבעון לעבודה סוציאלית 

 עלי מועד 

 מראות המשטרה 

 חדשות ממ"י 

 ]מידע על כתב העת[. -ירחון צאצאי הייקים בישראל  -יקינתון  

 מסמרים 

 עיונים בחינוך בחברה בטכנולוגיה ובמדע 

 מעלין בקודש 

 פרסומי חפירות יישומיות 

 נט 

 קלסיק 

 חידושים 

 גוף ידע 

 נהול שקוף 

 מעין 

 שאר רוח 

 הקשת 

 דוקא 

 מערבון: מגזין חדש לקולנוע 

 מהלכים 

 מזכר 

 חסמים בפני שויון הערבים בישראל )קבץ( מכון פלורסהימר למחקרי מדיניות  

 מראה 

 פתחון פה 

 אוטואימוניות ראומטולוגיה, אלרגיה ומחלות 

 מכאן ומשאם: כתב העת למורשת יהדות דמשק 

הזכות לחיים ללא מום )קבץ(: הוצאת המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה,  
  2007אוניברסיטת חיפה, 

 אלמנך 

 קירות מדברים 

 שיח שדה 

 ספרות אגדה 

 בני היאור 

 אב"א 

 בטאון החברה הישראלית לרפואה פליאטיבית 

)קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושמרון, אריאל,  15 -מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס ה 
2006  

)קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושמרון, אריאל,  14 -מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס ה 
2005  

 בנקים 

 מאגמה 

 רציף 

 דקה 

 בינתים 

 ביטאון מכון מופ"ת 

 רוח מזרחית 

 אדם 



 מגדר ופמיניזם )קבץ(: נבו הוצאה לאור, ירושלים .עיונים במשפט  

 העין: עדכון ברפואת עינים 

 JSIJ: כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות 

 משפחה במשפט 

 . 2007משפט וספר )קבץ(: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין,  

 חוקרים בעמק 

 בדלתים פתוחות 

 המרחב הציבורי 

 שבילי מחקר 

 עיונים במודיעין 

 זיקה 

 הגיל החדש 

 שווק עכשיו 

 חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל 

 כתב העת הישראלי לכירורגיה דרמטולוגית ודרמטולוגיה 

 מסגרות מדיה 

 אילנות 

 טבור 

 דו ירחון רפואי לרוקחים ורופאי משפחה 

 הגלילה 

  2007ספר אורי קיטאי )קבץ(: נבו הוצאה לאור,  

)קבץ(: המכללה האקדמית יהודה ושמרון, אריאל,  16 -מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס ה 
2007  

 על הדרך 

 עת לאקאן 

 אתיקה-משפט רפואי וביו 

 . 2007מחקרי יהודה ושומרון, קובץ טז )קבץ(: אריאל, המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  

 כאן: מציאות ישראלית באמנות 

  2008סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל )קבץ(,  

 יועץ המס 

 סרטן -מדיסין  

 עינים -מדיסין  

 מעשי משפט 

 ניר ותלם 

 במעגלי צדק 

 רפואת נשים -מדיסין 

 אסתמה ומחלות דרכי הנשימה -מדיסין 

 תיעודון 

 פעימות: מגזין שח"ל לאיכות חיים 

 פסיכיאטריה -מדיסין  

 אדם צומח 

 המטולוגיה-מדיסין  

 מחלות זהומיות-מדיסין  

 רפואת עור -מדיסין  

 רפואת ילדים -מדיסין  

 לב וכלי דם -מדיסין  

 דוט -מדיסין  

 סכרת -מדיסין  

 נוירולוגיה-מדיסין  



 אשמורת 

 אורינות ושפה 

 שדה וירק 

 . 2008העצמה במשפט )קבץ(: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב,  

  2008תשל"ח )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן צבי -העשור השלישי: תשכ"ח 

 שבל: מגזין הבולאים בישראל 

  2003בוקר, -גוריון, שדה-)קבץ(: מכון בן 1948-1918כלכלה וחברה בימי המנדט  

 שוק ההון 

בוקר, ויד יצחק -גוריון, שדה-חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי )קבץ(: מכון בן 
  2005צבי, ירושלים, -בן

שנה למדינת ישראל )קבץ(: חיפה, עיריית  60 -, אסופת מאמרים 1948 -חיפה בתש"ח  
 . 2008חיפה, 

 פעימות: מגזין שח"ל לאיכות חיים 

 נכסי דלא נידי 

 בנוגע לרגש 

 יגות אזרחיתמנה 

 עדכונים באורולוגיה 

יפו: מפרבר גנים לעיר עולם, מאה השנים הראשונות )קבץ(: פרדס הוצאה לאור, -תל אביב 
  2009-חיפה, תשס"ט

  2006-ישראל: דברי הכנס הראשון, תשס"ו-ספר המדבר בארץ 

  2007-ישראל: דברי הכנס השני, תשס"ז-ספר המדבר בארץ 

  2008-ישראל: דברי הכנס השלישי, תשס"ח-הספר והמדבר בארץ 

 יחד אך לחוד: ערים מעורבות בישראל  / 

 שפה ומח 

 עיונים בשפה וחברה 

 אודיסאה 

 מדיניות ציבורית 

 גיל המעבר -מדיסין 

  2009ביתן, דביר, ]תשס"ט[ -דת ודין )קבץ(: אור יהודה : כנרת, זמורה 

 אדם עולם 

 שפה וחברה 

 מגזין למנהלים 

 מדריך כשר 

הפקוח על עבריני מין בישראל: ענישה או טיפול? )קבץ(: המכללה האקדמית אשקלון,  
  2008בינוסר בע"מ, -פרלשטיין

  2008מחקרי יהודה ושומרון קבץ י"ז )קבץ(: המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון,  

 עת לענייני מדעי ההתנהגות בצה"ל-בין הזירות: כתב 

 העת הישראלי בנוירולוגיה כתב 

 ציוני דרך 

 צבא ואסטרטגיה 

 דין שווה 

 שבילים 

 בשביל הארץ 

 . 2009ליאון: נבו, -יוצרים זכיות: קריאות בחק זכות יוצרים )קבץ(: נבו הוצאה לאור, שריגים 

 עורך הדין: כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל 

 במת האישה 

 ראשית 

 סדק 

 מחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון 



 ספר מישאל חשין )קבץ(: ירושלים, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין  

נגישות לצדק חברתי בישראל )קבץ(: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל,  
  2009ירושלים, 

 במות ומסך 

 משפחוק 

  2009פסיכיאטריה משפטית בישראל )קבץ(: אריה ניר הוצאה לאור,  

 מעגלי נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי 

 אגוד 

 דברים 

 מראות של מנהיגות 

 אלימות 

 התנדבות בישראל 

  2003ו אלון, ’להב, מרכז ג הנגב: יובל של עשייה )קבץ(:  

 1994צבי, תשנ"ה -)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 1948-1967ירושלים החצויה,  

  1990צבי, תשנ"א -ירושלים בימי בית ראשון )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

  2008ירושלים : אריאל, ]תשס"ח[  בהר ובשפלה ובערבה )קבץ(:  

 סל התרופות -מדיסין  

 זרקור: כתב עת ספרותי, פדגוגי, מדעי 

 תחומי לחקר ישראל-רב עת-ישראלים: כתב 

  2009ספר דיויד וינר: על משפט פלילי ואתיקה )קבץ(: לשכת עורכי הדין,  

גוריון בנגב; -שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-מערכת הבריאות: לאן? )קבץ(: באר 
  2009מוסד ביאליק, תשס"ט  -ירושלים, ההפצה 

 דומוס ישראל 

ספר ברק )קבץ(: ירושלים, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים,  
  2009תשס"ט, 

 כתובת: כתב עת לשירה ולביקורת 

)קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, המכון  9 -מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס ה 
  2008הגבוה ללימודי ירושלים, תשס"ח 

דומה, דברי הכנס השביעי )קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, מחקרי עיר דוד וירושלים הק 
  2006המכון הגבוה ללימודי ירושלים, תשס"ח 

ישראל, דברי הכנס הראשון )קבץ(: סוסיא : מרכז סיור ולימוד סוסיא, -ספר המדבר בארץ 
   . 2006תשס"ז, 

ישראל, דברי הכנס השני )קבץ(: סוסיא : מרכז סיור ולימוד סוסיא, -ספר המדבר בארץ 
   . 2007תשס"ז, 

ישראל, דברי הכנס השלישי )קבץ(: סוסיא, מרכז סיור ולימוד סוסיא, -הספר והמדבר בארץ 
   . 2008תשס"ח, 

  2009מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי )קבץ(: נבו הוצאה לאור,  

  2010ליאון[ : נבו, תש"ע, -הילות מגודרות )קבץ(: ]שריגיםק 

 מכאן: כתב העת מטעם עדאלה לענייני קרקע, תכנון וצדק 

 אלת המסטיק 

 מאזנים: ירחון לספרות 

 חוקים: כתב עת לענייני חקיקה 

 במאבק: בטאון הסתדרות הנכים 

 ההגנה 

 . 2009אילן, רמת גן, -)קבץ(:הוצאת אוניברסיטת בר ספר יצחק אנגלרד 

ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ט  ניגוד עניינים במרחב הציבורי )קבץ(:  
2009  

 אקולוגיה וסביבה 

 סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה 

 נקודת תצפית בבטיחות בדרכים 



 היה יהיה 

 זכויות הילד והמשפט הישראלי . 

]מידע על  2010צדק שלי, צדק שלך )קבץ(: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים,  
 הקבץ[

  2009צבי, תשמ"ט -עיירות הפיתוח)קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן 

 החדש והרע 

 אלומה 

  2010הקיבוץ: מאה השנים הראשונות )קבץ(: ירושלים, יד יצחק בן צבי  

 קיוונים אקדמיים 

 ותיאוריההיסטוריה  

 מעמקים 

 מחול 

  1992]כרך א[ )קבץ(: חיפה, אוניברסיטת חיפה,  -העברית שפה חיה  

  1999כרך ב' )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  -העברית שפה חיה  

 ]מידע על הקבץ[ 2003כרך ג )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  -העברית שפה חיה  

כרך ה' )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה ע"ש פורטר  -העברית שפה חיה  
  2010אביב ,-באוניברסיטת תל

 העלון למדריך הטיולים -בשבילך  

 גן-עלון דע 

 כתב העת הישראלי לשכוך כאב וטפול פליאטיבי 

 עדכונים קליניים לאחים ואחיות 

 החומה: ילקוט מאמרים מאנשי נטורי קרתא 

אביב[ : ההוצאה לאור -לחוק העונשין )קבץ(: ]תל 39מגמות בפלילים לאחר עשור לתיקון  
  2010של לשכת עורכי הדין, תשע"א 

 דרשני 

 עט השדה 

 ידיעון ההגנה 

 אורות 

 כתב העת הרפואי לבריאות האוכלוסיה הערבית 

 פעימות 

אילן, תשע"א -חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה )קבץ(: רמת גן, אוניברסיטת בר 
2010  

 העברית 

 ביואינפורם 

 אם תרצו 

 הידברות 

 הלוחם 

 משפטים על אתר 

 קול הכליה 

 ויו 

)קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, המכון  10 -מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס ה 
  2009ים, תשס"ט הגבוה ללימודי ירושל

)קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, המכון  8 -מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס ה 
  2009הגבוה ללימודי ירושלים, תשס"ט 

 עת ישראלי לפסיכואנליזה-מארג: כתב 

 פתוחי חותם 

 מבזק ירקות 

 טקסטוס 

 עכשיו, ספרות, אמנות, הגות, ביקורת, עונתון 

 סנהדרין 



  2011אביב : מכון מופ"ת, תשע"א, -בנתיב הכניסה להוראה )קבץ(: תל -להיות מורה  

 דרכי נשימה 

 עדכון בסוכרת 

 אורשת 

  2011מילים מטרידות )קבץ(: סוגיות בהטרדה מינית מילולית, המכון הישראלי לדמוקרטיה  

 הקתדרה העממית 

 אות: כתב עת לספרות ולתיאוריה 

 הלכתיות בתעשיית החלבבנתיב החלב: סוגיות  

 קולות: כתב עת לענייני חינוך וחברה 

 Israel Defense 

 יציאת מצרים שלנו 

קיימא: סוגיות בפיתוח ובשימור )קבץ(: מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, -ירושלים בת 
  2004תשס"ד 

, אוניברסיטת תל אביב, האם המשפט חשוב? )קבץ(: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן 
2010  

ילקוט הלשון למכללות לחינוך )קבץ(: מבחר מאמרים בעברית החדשה ובהוראת הלשון,  
  2011מכון מופ"ת, תשע"א 

אור למאיר )קבץ(: מחקרים במקרא, בלשונות השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות,  
  2010גוריון בנגב, תש"ע -הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

 מעמול 

  2011ליאון: נבו, תשע"א -ספר גבריאל בך )קבץ(: נבו הוצאה לאור, שריגים 

 מסע"י 

 עדכונים באונקולוגיה 

 Cardiology updates and reviews 

 הפרעות שנה במבוגרים וילדים 

 עת סיוע 

  2011שילובים: מערכות חינוך וחברה )קבץ(: אחוה הוצאה לאור,  

לשון חכמים והתחומים הנושקים לה )קבץ(: הוצאת אוניברסיטת בר אילן והמכללה  
  2010האקדמית אשקלון, 

  2007שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך )קבץ(: אחוה הוצאה לאור,  

תבניות נופים תרבותיים )קבץ(: חיפה, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה  
2011  

  2011וש גורלי: החברה בישראל מחפשת מורים טובים )קבץ(: מכון מופת, חיפ 

  2011ג'נוסייד: בין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית )קבץ(: האוניברסיטה הפתוחה,  

חקרי מערב ומזרח: לשונות, ספרויות ופרקי תולדה )קבץ(: הוצאת אוניברסיטת חיפה  
  2011והוצאת כרמל, ירושלים , 

 טפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטפולי 

 דחק: כתב עת לספרות טובה 

 לבלוב 

 כחול: מגזין השיט והספורט הימי 

 פרוגרמה 

 ארץ הכינרת 

רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע )קבץ(: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן,  
  2011אוניברסיטת תל אביב, 

 קרימינולוגיה ישראלית 

 חקירה 

 אסטרטגית לישראלהערכה  

 עת לקסיקלי למחשבה פוליטית-מפתח: כתב 

 הומור מקוון 

 עיתון בית לוחמי הגטאות 



 מעקף 

  2006]כרך ד'[ )קבץ(: חיפה, אוניברסיטת חיפה,  -העברית שפה חיה  

 דעת לשון )קבץ(: החוג ללשון עברית, מכללת אפרתה, ירושלים, תשס"ח  

 לפריקון 

 יהודי גרמניה ומרכז אירופהחידושים בחקר תולדות  

 פרוטוקולאז' 

 גילוי דעת 

 הביטחון 

 בריאות וסביבה 

 ספורט הישגי 

 זהויות 

  2010מחקרי יהודה ושומרון, קובץ יט )קבץ(: אריאל, המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  

  2011מחקרי יהודה ושומרון, קובץ כ )קבץ(: אריאל, המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  

קו התלם: עיונים בתפיסות ההתיישבות האיסטרטגית ביישוב העברי )קבץ(: ירושלים:  
    2011כרמל, תשע"א 

  2010נחלים וניקוז )קבץ(: רשות ניקוז שקמה בשור,  

 היספניה יודאיקה 

 גינקולוגיה 

 אלרגיה ואימונולוגיה 

למחקרי טכנולוגיות למידה: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי )קבץ(: האוניברסיטה  כנס צ'ייס 
 הפתוחה ושה"ם 

 סופיה 

מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות )קבץ(: האגודה לטיפוח חברה ותרבות, נתניה,  
2001  

 לימודים 

 הקפסולה 

 אסופות: ביטאון לענייני אגדה 

 מצוינות בשירות 

לבד בסיפור הזהמרגיש לגמרי  אני"   התמודדות צעירים בישראל עם מצבי לחץ ומצוקה :"
"קבץ(: מכון מופ) 2011ת,    

 הוראה באקדמיה 

  2010מעבר לנהר )קבץ(: מכון מופ"ת ומכללת לוינסקי,  

 ג'אמעה 

 מטרופוליס טרוולר 

  2012מהות ורוח )קבץ(: הוצאת הספרים של מכון מופ"ת,  -חינוך  

  2008האוניברסיטה העברית בירושלים,  -הפקולטה למדעי הרוח  מחקרים בלשון )קבץ(: 

ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין )קבץ(: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל,  
  2011האוניברסיטה העברית, 

 בטחון פנים 

 אמירות 

אילן, רמת גן, -חברתית: תאוריה ויישום )קבץ(: הוצאת אוניברסיטת בר עברינות וסטיה 
2002  

  2012קול קורא בעז: פוליטיקה ושירה בישראל )קבץ(: האגודה הישראלית למדע המדינה,  

 618 

 מחניך: בטאון הרבנות הצבאית 

 אוצרות דרום 

 מחברות קולנוע דרום 

 עתר 

 קולנוע דרום 

 עיונים בחקר התרבות 



 טק-מור 

ללמוד פמיניזם: מקראה )קבץ(: האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר,  
 הוצאת הקיבוץ המאוחד 

  1979הציונות והשאלה הערבית )קבץ(: הוצאת זלמן שזר, ירושלים, תשל"ט  

 פרטיות בעידן של שינוי )קבץ(: המכון הישראל לדמוקרטיה, ירושלים  

 ברפואה )קבץ(: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב  נהול סכונים 

 דפי מידע 

 הגירה 

 עבריתון 

 עת בנושאי הזיקנה-גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב 

 אתרים המגאזין 

)קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, המכון  13-מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס ה 
  2012הגבוה ללימודי ירושלים, תשע"ב 

)קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, המכון  11-מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס ה 
  2010הגבוה ללימודי ירושלים, תש"ע 

מטוב יוסף )קבץ(: המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם, אוניברסיטת  
  2011חיפה, תשע"א 

 בגלל 

 -על גבולות תרבותיים וביניהם: עולים צעירים בישראל )קבץ(: חינוך וחברה: הוצאת רמות  
  2003אוניברסיטת תל אביב, 

 קידום בריאות בישראל 

 במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה 

 מרחבים 

 עין גימל: כתב עת לחקר יצירת עגנון 

נמץ למחקרי שלום, פלסטיני )קבץ(: מרכז תמי שטי-שיח מפות בסכסוך הישראלי 
  2012אוניברסיטת תל אביב, תשע"ב 

)קבץ(: ירושלים, מכון מגלי"ם, המכון  12-מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס ה 
  2011הגבוה ללימודי ירושלים, תשע"א 

בצל ההתנתקות: דיאלוג אסטרטגי במשבר )קבץ(: הוצאת כרמל, ירושלים והמכללה  
  2008האקדמית נתניה, 

  2012מחקרי יהודה ושומרון, קובץ כ"א )קבץ(: אריאל, המכללה האקדמית יהודה ושומרון,  

הפוליטיקה של הזיקנה )קבץ(: קו אדום, הוצאת הקבוץ המאוחד, אשל, האגודה לתכנון  
  2002שירותים למען הזקן בישראל, ולפיתוח 

חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים )קבץ(: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב,  
2002  

מוסלמי: התנועה האסלאמית בישראל כמקרה מבחן -מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא 
ריקה; קרן קונרד )קבץ(: אוניברסיטת תל אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפ

  2011אדנאואר בישראל , 

  2006בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב,  

מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר  
  2009בירושלים, 

ישראל: מחברה מגויסת לחברה אזרחית? )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר  
  2001בירושלים, 

המרכז לאתיקה בירושלים,  -אחריות ציבורית בישראל )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד  
2012  

 בית היוצר 

 בחזית החקלאות 

 מבזקי הארות פסיקה -המשפט ברשת: זכויות אדם  

 ארכיטקסט 

  2012מזמרת הלשון )קבץ(: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,  

 מקף 

 כביש ארבעים 



 פרחים ברשת 

 תקריב 

 בין המילים 

 כתב העת הישראלי לארתרוסקופיה ולפגיעות ספורט אורתופדיות 

 מגדר 

)קבץ(: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי  אוסוסקין-ספר אליקה ברק 
  2012ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 דבר עבר 

ספר שלמה לוין )קבץ(: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר,  
  2013הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 אוקימתא 

 מפגשי תרבות: מעגל החיים ביהדות, באסלאם ובנצרות 

 אורתופדיה-מדיסין 

 גסטרואנתרולוגיה -מדיסין  

 כאב -מדיסין  

 של מיט"ל )קבץ(: האוניברסיטה העברית בירושלים  2013הכנס הארצי השנתי האחד עשר  

 המשפט ברשת: זכויות אדם 

  2013וערים אחרות במרוקו )קבץ(: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן,  פאס 

השפעת הכיבוש על החברה הישראלית )קבץ(: הוצאת הספרים של האגודה הישראלית  
  2013למדע המדינה, 

טנטולוגיה: מדעי האובדן, השכול והאבל: נושאים נבחרים )קבץ(: הוצאת פרדס, חיפה,  
2013  

 תמיד תותחן 

 ת ליהודהוזא 

הלחימה מצפון לירושלים במלחמת העולם הראשונה )קבץ(: הוצאת ספרים אריאל,  
  2013ירושלים, 

מכון הקשרים אוניברסיטת בן  –כאב בשר ודם )קבץ(: הוצאת דביר והוצאת מסה קריטית  
  2013גוריון, 

 דוח מצב המדינה 

 מהמתחדש והמתרחש שם עולם 

 חוקרים @ הגיל הרך 

דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון )קבץ(: הוצאת בורסי ומרכז אדם ואדמה  
  2013לציונות משפט וחברה, 

הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום )קבץ(: הוצאת הספרים של מכון מופ"ת,  
2013  

 עלון בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי 

 בטיחות בדרכים בקיצור 

אות ולגעת: עלייה לרגל ומקומות קדושים ביהדות, בנצרות ובאסלאם )קבץ(: לר 
  2011האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 

ספר אור )קבץ(: נבו הוצאה לאור בשיתוף עם בית ספר רדזינר למשפטים במרכז  
  2013הבינתחומי הרצליה, 

ומיכאל סאקר, ספר לבונטין )קבץ(: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי  
  2013הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

  2009רחובות, -ספר עמדות: הכיפה והכומתה )קבץ(: הוצאת מכללת אורות ישראל, אלקנה 

  2013נחלים ומים בגולן )קבץ(: יד יצחק בן צבי, ירושלים,  

  2010רחובות, -ספר עמדות: וחי אחיך עמך )קבץ(: הוצאת מכללת אורות ישראל, אלקנה 

-ספר עמדות: תקשורת: יעדים ואתגרים )קבץ(: הוצאת מכללת אורות ישראל, אלקנה 
  2011רחובות, 

 חקר הכבד 

 קרדיולוגיה 

 לנשום חופשי 



רחובות, -ספר עמדות: המשפחה בעין הסערה )קבץ(: הוצאת מכללת אורות ישראל, אלקנה 
2012  

 הטיול ככלי חינוכי ערכי 

 משפט מפתח )פרקליטות המדינה( 

 כעת: כתב עת תלפיות 

 הארגון 

עיר בראי מחקרה )קבץ(: מכון שכטר למדעי היהדות והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  
  2011האוניברסיטה העברית, 

לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשות )קבץ(: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל,  
  1996ירושלים; מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון, 

 הנדסת מים 

 מחקר ועיון בחינוך מתמטי 

  2014אסופה ליוסף )קבץ(: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ירושלים,  

 נתיבים 

 ידיאופ 

 טרור ודמוקרטיה 

 מסחרי 

מקושרים: פוליטיקה וטכנולוגיה בישראל )קבץ(: הוצאת האגודה הישראלית למדע המדינה  
  2011והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, 

  2014מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות )קבץ(: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים,  

  2013קפקא: פרספקטיבות חדשות )קבץ(: הוצאת ספרא,  

 בין הקטבים 

  2014יצירה עלומה )קבץ(: הוצאת רסלינג, תל אביב,  

 כרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות 

צבי(: בית הספר -, ישי רוזןמיתוס, ריטואל ומיסטיקה )קבץ בעריכת: גדעון בוהק, רון מרגולין 
  2014למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב, 

) "לא זז, אל תזוזי אני"  2014קבץ בעריכת תמי פולק(: הוצאת אסיה,    

 קריה נאמנה 

  2014שבויים )קבץ(: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ומכון ון ליר בירושלים,  

 לקסי קיי 

 גרנטה 

 דיבייט 

 של מיט"ל )קבץ(: מכללת לוינסקי לחינוך  2014הכנס הארצי השנתי השנים עשר  

 של מיט"ל )קבץ(: האוניברסיטה הפתוחה  2010הכנס הארצי השנתי השמיני  

 הון משפחתי 

  2013רחובות, -ספר עמדות: מנהיגות והנהגה )קבץ(: הוצאת מכללת אורות ישראל, אלקנה 

 שיח-בר 

 נוירולוגיה 

  2014אשר ועירית מאיר(: הוצאת כרמל, ירושלים, -נטעי אילן )קבץ בעריכת משה בר 

  2007חינוך בחברה רבת תרבויות )קבץ(: הוצאת כרמל, ירושלים,  

לקראת מהפכה חינוכית? )קבץ(: הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים,  
2006  

  2014לאומיות ומוסר )קבץ(: הוצאת כרמל, ירושלים,  

 במחשבה תחילה 

  1995דב(: הוצאת הקיבוץ המאוחד, -בכיוון הנגדי )קבץ בעריכת ניצה בן 

אדרת לבנימין )קבץ בעריכת זיוה בן פורת(: הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי  
  1999לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב, 

פוליטיקה במלחמה )קבץ(: הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, המכון לחקר הציונות וישראל  
חקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, ע"ש חיים ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, העמותה ל

2014  



 עלי זית וחרב: משטרת ארץ ישראל  / 

מוזיקה בישראל )קבץ בעריכת מיכאל וולפה, גדעון כ"ץ, טוביה פרילינג(: מכון בן גוריון  
  2014לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 

וחנן חבר(: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד,  ספרות ומעמד )קבץ בעריכת אמיר בנבג'י 
2014  

נח(: הרשות הלאומית -מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול )קבץ בעריכת ריקי צימר וחגית בוני 
  2014למלחמה בסמים ובאלכוהול, 

ספר עמדות: ממשבר לצמיחה )קבץ בעריכת משה רחימי(: הוצאת מכללת אורות ישראל,  
  2014רחובות, -אלקנה

  2014נחלים ומים בגליל התחתון )קבץ בעריכת חנה עמית(: יד יצחק בן צבי, ירושלים,  

היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה )קבץ בעריכת אבינועם רוזנק(: הוצאת מכון ון ליר  
  2014והוצאת הקיבוץ המאוחד, 

אלון ויוחאי אופנהיימר(: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  אנא מן אלמגרב )קבץ בעריכת קציעה 
2014  

מגדר בישראל )קבץ בעריכת מרגלית שילה וגדעון כ"ץ(: הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל  
  2011והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, 

תרבות, זיכרון והיסטוריה )קבץ בעריכת מאיר חזן ואורי כהן(: הוצאת אוניברסיטת תל אביב  
  2012מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ו
התנהגותי בילדים )קבץ בעריכת נילי מור, יופ מאיירס, צופי מרום ואיוה -טיפול קוגניטיבי 

  2011שכטמן(: הוצאת דיונון, -גלבוע
שכטמן, נילי -התנהגותי במבוגרים )קבץ בעריכת צופי מרום, איוה גלבוע-טיפול קוגניטיבי 

  2011ס(: הוצאת דיונון, מור ויופ מאייר

 . 2004זית וחרב: אל מול האתגר הערבי )קבץ בעריכת דני הדרי(: משרד הבטחון, -עלי 

זית וחרב: יהודים וערבים במאבק על ארץ ישראל )קבץ בעריכת אסנת שירן(: משרד -עלי 
 . 2006הבטחון, 

 . 2009, זית וחרב: והאנגלי אז בארץ )קבץ בעריכת ניר מן(: משרד הבטחון-עלי 

 . 2008)קבץ בעריכת אסנת שירן(: משרד הבטחון,  60זית וחרב: מלחמה בת -עלי 

 . 2007זית וחרב: הזירה הימית )קבץ בעריכת אסנת שירן(: משרד הבטחון, -עלי 

 גוונים: מחקר ושיח-רב 

מראי מקום: זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל )קבץ בעריכת זאב שביט, אורנה  
  2013לוי וגיא בן פורת(: הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, -ששון

עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות )קבץ בעריכת ניר  -עלי זית וחרב: ירושלים  
 . 2013מן(: המרכז לחקר כוח המגן והוצאת כרמל, ירושלים, 

 חקר החברה החרדית 

 בינלאומיים: רשומה ניסיונית לדוגמהעת למדע המדינה וליחסים -פוליטיקה: כתב 

 מחשבות על נעליים  

 . 2010זית וחרב: אשת חיל עברייה )קבץ בעריכת ניר מן(: משרד הבטחון, -עלי 

 . 2012זית וחרב: עמוד האש )קבץ בעריכת ניר מן(: משרד הבטחון, -עלי 

רנד ודינה שקולניק(: סגנונות קיום: היבטים עיוניים, מדעיים ויישומיים )קבץ בעריכת יעקב  
 . 2009הוצאת מכון מופת, 

מחברות ליהודית )קבץ בעריכת אפרים חזן ושמואל רפאל(: הוצאת אוניברסיטת בר אילן,  
2012 . 

אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות )קבץ בעריכת מיכאל מ' לסקר ורונן יצחק(:  
 . 2012הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 

 דורש טוב לעמו  

 גברים כקורבנות  -אלימות אילמת  

 כן בבית ספרנו  

 לבוש ותוך: המוסיקה בחוויית היהדות 

 האלוהים לא ייאלם דום 

 הקבוצות השיתופיות בישראל  

 סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי   

 פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל  



 האלוהים לא ייאלם דום 

 הייעוץ החינוכי קיום: חומר למחשבה  

 רוח הספורט 

 סוגיות יישומיות בפסיכולוגיה משפטית   

 הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי   

 ליברל  

 מוניציפלי  

 עיונים בביקורת פנימית 

 מחקרי יהודה ושומרון, קובץ כ"ב   

 מחקרי יהודה ושומרון, קובץ כ"ג  

 בין דת, לאום וארץ  

 אסיף 

 פכ"מ  

 היהודית -עיונים בתרבות הערבית 

 שמורת טבע 

 החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים   

 מחקרים בתולדות ישראל בעת החדשה  

 מחקרי שומרון   

 עיונים בהיסטוריוגרפיה   

  30-וה 29-דברי המפגשים השנתיים ה 

 מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן  

 מחקרים בספרות ישראל מוגשים לאברהם הולץ  

  -פרוצדורות  

 אתיקה כחול לבן -ביו 

 כנס מחקרי חברון ויהודה א'  

 כנס מחקרי חברון ויהודה ב   

 כנס מחקרי חברון ויהודה ב'   

 כנס מחקרי חברון ויהודה ג'  

 כנס מחקרי חברון ויהודה ד'  

 


