
ISSN Field/Subject  JOURNAL TITLE 

 الحصاد  Al-Hasad  חינוך חברה ותרבות  2305-0179
 الكرمل Al-Karmil: Studies in Arabic language and literature  שפה וספרות ערבית  0334-8547
  المجلة  Al-Majalla: The Arabic Language Academy  שפה ערבית  2413-5410
 المجمع Al-Majma: Studies in Arabic language, literature and thought  שפה וספרות ערבית  2077-3587
 جامعة ג'אמעה   Jami'ah חינוך,ספרות, אסלאם  1565-8090
   כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות  JSIJ יהדות 0792-8467

2252-347X   The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studie 
  אב"א: כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן, בוכארה ואפגאניסטאן  יהודי התפוצות 1565-8414
  אופקים בגאוגרפיה  גאוגרפיה  0334-3774
  אוקימתא   יהדות  2308-1449
  אוריינות ושפה  לשון  1565-9100

  אורשת  יהדות, חברה, חינוך   
  אות: כתב עת לספרות ולתיאוריה  ספרות עברית  0793-5056
0334-360X  איטליה: כתב עת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה  יהודי התפוצות  
  איל פריזינטי  יהדות ספרד  2518-9883

  אלפיים ועוד  תרבות ישראל   
  אקולוגיה וסביבה  מודי סביבהלי   

2412-656X  ארכיטקסט  ארכיטקטורה  
0071-108X  ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה  ארכיאולוגיה של ארץ ישראל  
 באר שבע (הפסיק לצאת)    0334-2255
  בדד: כתב עת לעניני תורה ומדע תורה ומדע  0793-3894
0334-231X  לי ביטחון סוציא שרותי רווחה  
  בין המילים  תרפיה ביצירה ובהבעה  2616-9517
  בין השורות  ספרות ילדים  2523-2142
0005-979X  בית מקרא: כתב עת לחקר המקרא ועולמו  מקרא  
  בלשנות עברית: כתב עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית  בלשנות  0334-3472
  במעבה ההר  ארכיאולוגיה, גאוגרפיה והיסטוריה  2521-9456

  במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה  חינוך   
  בצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית  אומנות  0334-5149
  בקורת ופרשנות: כתב עת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות  ספרות  0084-9456
  בתנועה: כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט  חינוך גופני  0792-6391
2626-986X  جامعةג'מאעה  דעי החינוך והחברהמ  

  גוף ידע  סיעוד   
  גילוי דעת  חינוך  2224-5936
  גלעד  יהודי פולין  0334-4258
  גנזי קדם  היסטוריה  1565-7353
  גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב עת בנושאי הזיקנה  גרונטולוגיה  2309-7353
0333-547X  ליעה, רכישת שפה, תקשורת ד"ש ברש"ת: דיבור, שמיעה, ב הפרעות בתקשורת  
  دارناדארנא: כתב עת מדעי, פדגוגי וחברתי  חינוך  0334-5130
  דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  פילוסופיה  0334-2816
  דברים  חינוך  2616-6402
  דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות  חינוך  0334-6048
  דין ודברים: כתב עת משפטי בין תחומי משפטים  1565-5474
  דיני ישראל  משפטים  0070-4903
  דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה  יהדות  0334-2336



0334-987X  דפים  חינוך  
  דפים לחקר השואה  היסטוריה  0333-5151
  דפים למחקר בספרות  ספרות  0334-0686
  ון המרכז להוראת האגדה, מכללת אפרתה דרך אגדה: בטא חינוך  1565-0529
  דרך אפרתה: בטאון המכללה למורות וגננות אפרתה חינוך  0793-6397
  האחות בישראל  סיעוד  0048-1165
  הגות  חינוך יהודי  1565-0243
  הגירה  הגירה  2223-0009
  הומור מקוון  חקר ההומור  2225-7128

  הוראה באקדמיה  חינוך   
0792-223X  החינוך וסביבו  חינוך  
  הייעוץ החינוכי  ייעוץ חינוכי  0792-3082

  היסטוריה ותיאוריה (הפסיק לצאת בשם זה) היסטוריה   
  היסטוריה: כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית היסטוריה  0334-4843
  היספניה יודאיקה  היסטוריה  1565-0073
  המזרח החדש  המזרח התיכון  0017-7083

  המרחב הציבורי  המדעי החבר   
  המשפט: כתב עת לענייני משפט  משפטים  1565-2556
  הפרקליט  משפטים  0017-7571
  הרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי  ניהול ארגוני  2616-7301
  הרפואה  רפואה  0017-7768
  הרשת הגאוגרפית  גאוגרפיה  1565-4958
  זהויות  יהדות  2222-6877
  זמן חינוך  ךחינו  2412-2858
  זמנים: רבעון להיסטוריה  היסטוריה  1565-5261

 זרקור: כתב עת ספרותי, פדגוגי, מדעי (הפסיק לצאת)     
 חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל (הפסיק לצאת)    1565-8392
  חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית  עבודה סוציאלית  0334-4029
  ב עת לענייני חקיקה חוקים: כת משפטים  2663-0060

  חוקרים @ הגיל הרך  חינוך בגיל הרך   2616-5201
  חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה  היסטוריה  2218-8177
  חידושים בניהול  ניהול  2522-6002
 חיות וחברה (הפסיק לצאת)    1565-9860

 בלשנות  0792-5832
שימושית, בטיפוח החינוך הלשוני חלקת לשון: כתב עת למחקרים בבלשנות ה

  ובאוריינות
  חמדעת  יהדות  0793-3994

  חקר החברה החרדית  סוציולוגיה   
  טבור  היסטוריה   

  טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי  טיפול באומנות  2312-3664
  יד ושם: קובץ מחקרים  היסטוריה  0334-3146
  לקלור יהודי ידע עם: במה לפו יהדות  0334-4053
  ילקוט מורשת  היסטוריה  0513-4617

  יער: כתב עת לניהול יערות ושטחים פתוחים גאוגרפיה   
  ירושלים וארץ ישראל ארץ ישראל ארכיאולוגיה   

  ישראל  היסטוריה  2415-5756
  ישראלים  חקר ישראל והציונות  2225-7640

  כעת: כתב עת תלפיות  חינוך   



  כרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות  תלשון עברי  1565-1967
  כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק ריפוי בעיסוק  0792-7002
  כתב עת לפיזיותרפיה  פיזיותרפיה  2518-9646

2520-7601  
ספרות, מוסיקה והיסטוריה של 

  לאדינאר  דוברי הלאדינו

  ליבי במזרח  יהדות  2663-6603
  לשוננו: כתב עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה בלשנות  0334-3626

  מאזני משפט  משפטים   
2413-290X  מארג: כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה פסיכולוגיה  
  מגדים: בטאון לעניני מקרא  מקרא  0334-8814
  מגדר  מגדר ופמיניזם  2617-4359
  מגילות  מגילות מדבר יהודה  2309-3501
  מגמות: כתב עת בין תחומי במדעי החברה  , סוציולוגיה ופסיכולוגיהחינוך  0025-8679
  מדעי היהדות  יהדות  0792-5964
  מוזה: כתב עת שפיט לתלמידי מחקר במדעי הרוח  מדעי הרוח  2617-1708
  מועד: שנתון למדעי היהדות  יהדות  1565-4923
  מורשת ישראל: כתב עת ליהדות ולציונות יהדות  2521-4810
 מותר (הפסיק לצאת)    0793-0208

  מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית  פילוסופיה   
  מחקר ועיון בחינוך מתמטי  חינוך מתימטי  2311-5483

  מחקרי ארץ יהודה  ארץ ישראל   
  מחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון  יהדות וחינוך   

  ושמרון מחקרי יהודה  ארכיאולוגיה  0792-8416
  מחקרי ירושלים במחשבת ישראל  יהדות  0333-7081
0333-693X  מחקרי ירושלים בספרות עברית  ספרות עברית  
  מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי  יהדות  0333-7030
  מחקרי משפט  משפטים  0334-0716
  מחקרים בלשון  לשון  0334-6110
1565-544X  מידעת  ספרנות  
  מדליו  מים יהדות  0792-9110
  מכאן  ספרות עברית  1565-1754
  מכלול  יהדות  0792-6316
  מכמנים  ארכיאולוגיה  0334-7311

 מלח הארץ (הפסיק לצאת)     
  מניתוק לשילוב  חינוך נוער בסיכון  0792-6332

  מסגרות מדיה  תקשורת   
  מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים  לשון  0334-1674
  מסכת  יהדות  1565-3625
   2000מספר חזק  הוראת המתימטיקה  2618-0081
 מעוף ומעשה במכללת אחוה (הפסיק לצאת)    0793-3355
  מעשי משפט  משפטים  2617-3859
  מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית עבודה סוציאלית  0792-6820
  מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית פוליטיקה  2224-4557
  מקבץ  פסיכותרפיה  2310-2063

  מראה  ספרות   
  משפחה במשפט  משפטים   

  משפט וממשל  משפטים  0792-8521



  משפט ועסקים  משפטים  1565-5415
  משפט חברה ותרבות  משפטים  2617-0434

  אתיקה-משפט רפואי וביו משפטים   
  משפטים  משפטים  0581-1651

  משפטים על אתר  משפטים   
  מתקופת האבן  גיהארכיאולו  0334-3839
0793-078X  נטועים: בטאון לענייני משנה  יהדות  
  סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב  סחי"ש חינוך מיוחד  0334-8113
2308-247X  סוגיות חברתיות בישראל  מדעי החברה  
  סוציולוגיה ישראלית: כתב עת לחקר החברה הישראלית סוציולוגיה  1565-1495
  : כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פהסידרא יהדות  0334-6986
  ספונות  חקר קהילות ישראל במזרח  0582-3943
  סקר בנק ישראל  כלכלה  0522-2761
  עבודה, חברה ומשפט  משפטים  0792-5611

 עולם קטן: כתב עת לספרות ילדים ונער (הפסיק לצאת)     
  עיון: רבעון פילוסופי  פילוסופיה  0021-3306
  עיוני משפט  יםמשפט  2617-3875
  עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך  חינוך  0793-4637

 עיונים בחקר התרבות (הפסיק לצאת)     
  עיונים במינהל ובארגון החינוך  ניהול חינוכי  0334-4770
  עיונים בספרות ילדים  ספרות ילדים  0792-8246
  עיונים בשפה וחברה  לשון  1565-9682
  עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל  ההיסטורי  0792-7169

  עין גימל: כתב עת לחקר יצירת עגנון (הפסיק לצאת) עגנון   
  על אתר: בטאון לעניני ארץ ישראל במקורות  יהדות  0793-5315
  על"ה: עלון למורי המתמטיקה  הוראת המתימטיקה  0792-5735
  זית וחרב עלי  היסטוריה  2616-6763

  עלי משפט  משפטים   
  עלי ספר  ספרנות  0334-4754
  עתיקות  ארכיאולוגיה  0792-8424
  פוליטיקה: כתב עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים מדע המדינה  2308-0841
  פעמים  יהודי התפוצות  0334-4088
  צבא ואסטרטגיה (הפסיק לצאת) צבא  1565-8880
  צוהר לבית הסוהר  קרימינולוגיה  0792-8122
  ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל  היסטוריה  0044-4758
  קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית  מיסטיקה יהודית  1081-8561
  קבץ על יד: סדרה חדשה  יהדות  0334-1313
  אקדמוניות: כתב עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקר ארכיאולוגיה של ארץ ישראל  0033-4839
  קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע  רפואה  0023-4109

  קידום בריאות בישראל  בריאות   
1565-530X    (הפסיק לצאת) קיוונים אקדמיים 

  קרימינולוגיה ישראלית  משפטים   
  קרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית  משפטים   

  קשר  תקשורת  0792-0113
  לתולדות ארץ ישראל וישובה קתדרה: היסטוריה  0334-4657
0792-576X  גוונים: מחקר ושיח-רב חינוך  
  רבעון לכלכלה  כלכלה  0557-1499



2410-194X  רוח הספורט  ספורט  
  רפואה ומשפט  רפואה ומשפט  0334-3103
  שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, חיפה  חינוך  0793-7016
  לי לפסיכותרפיהשיחות: כתב עת ישרא פסיכותרפיה  0334-9330
  שנתון המשפט העברי  משפטים  0334-2646
  שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום  מקרא  0334-2891

  שערי משפט  משפטים   
  שפה ומוח  שפה ומוח  2616-9487
  תיאוריה וביקורת  מדעי החברה  0792-7223
  תימא: כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה  יהדות תימן  0792-4461
1565-527X  תכנון  סביבה  
  תעודה  יהדות  0334-1364
  תרבות דמוקרטית  מדעי החברה  1565-0316
  תרביץ: רבעון למדעי היהדות  יהדות  0334-3650

 


