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.שומרונים0333-7286חדשות השומרונים: אב

.ארכיטקטורה0334-6331אא

.חינוך; .הוראה--מדע; .לימוד והוראה--טכנולוגיה0793-6109אאוריקה

.יהודי אפגניסטן; .יהודי בוכרה; .יהודי איראן1565-8414בוכארה ואפגאניסתאן, כתב עת לחקר יהודי איראן: א"אב

.ספרות0793-0615כתבעת ספרותי: אב

.קומוניזם0333-5003בטאון תאורטי מרכסיסטי: אבנגרד

.משפטאבני משפט

.פילוסופיה יהודית; .משפט עברי; .ך"תנ2310-7685אגוד

.ספורט; .חינוך גופני0333-8053אגיד

.מים0792-8327אגמית המים בארצנו

.ספרות עברית0334-5572אגרא

.חינוך בקיבוץ0536-3535רבעון לחנוך קיבוצי: אגרת לחנוך

.רפואהאדם

.עבודה0792-0490אדם ועבודה

.אנתרופוסופיהאדם עולם

.תרפיה באמצעות גינוןאדם צומח

ארכיטקטורה0334-794Xאדריכלות

.עיצוב פנים; .עיצוב; .ארכיטקטורה0793-6133רבעון: אדריכלות ועיצוב פנים

.ארכיטקטורה0792-1268כתבעת לאדריכלות עיצוב וסביבה: אדריכלות ישראלית

.אדריכלות נוףאדריכלות נוף

.מדע; (פילוסופיה)רעיונות אודיסאה

.דפוס עברי0792-030Xכתבעת לתולדות הדפוס העברי: אוהב ספר

.מוזיקהאוזניים למוזיקה

.יחסי עבודה; .ניהולאוטוריטה

.אומנות0792-1993אומנויות

.מוזיקה0792-6308אופוס

.יהדות; .יהודיםאופקים

.גיאוגרפיה0334-3774אופקים בגאוגרפיה

.כלכלה--ישראל; .חברה--ישראלאופקים חדשים

.מוזיקה0792-8017אופרה

.קולנועאוצרות דרום

.יהדות2308-1449אוקימתא

.יהדות0792-2000ירחון תורני ולמורשת יהדות המערב: אור המערב

.שיקום נכים ואנשים עם מוגבלות; .עיוורים וכבדי ראייה0334-1631כתבעת לענייני עוורים ועוורון: אור חדש

.יהדות1538-6384אור ישראל

.Poetry- שירה ; .ספרותאורות

.עיוורים וכבדי ראייה; .חינוך מיוחד0333-7561קובץ תרגומים ומאמרים מקצועיים בנושא חנוך עורים: אורות

 ;2708-647Xאוריינות ושפה

1565-9100

.שפה ושפות; .אוריינות לשונית

.הורים וילדיהם0042-1073ירחון לחינוך ילדים ולמשפחה: אורים להורים

.אוריינות; .חינוךאורינות הלכה למעשה

.ספרות עבריתאורלוגין

.חינוך0334-0031סוגיות חינוך והוראה: אורנים

.חינוך; .סוציולוגיה; .יהדות2663-0079אורשת

.חינוך בגיל הרך0333-7251אושיות

.ספרות; .ספרות עברית2707-5680כתב עת לספרות ולתיאוריה: אות

.פרסום0334-0104אותות

.נוער; .עבודה סוציאלית0793-6338אח לאח

(כלכלה)חברות ; .כלכלה--ישראל0792-7495הירחון הכלכלי של בטוחה: אחוזים
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מחשבים בקולנוע ; .וידאו; .מערכות רדיו וטלוויזיה0792-9611+איוי

.ובטלוויזיה

.לימוד והוראה--מדעיםאיגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

.לימוד והוראה--שפה עברית0334-9950הבעה והבנת הנקרא, ידיעת הלשון: איגרת מידע

.יהודי איטליה; .איטליה0334-360Xכתבעת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה: איטליה

.איכות0793-0844איכות

.איכות הסביבה0792-9994איכות הסביבה

.איכות הסביבה0334-9675ח שנתי"דו: איכות הסביבה בישראל

.יהודי ספרד2518-9883איל פריזינטי

.יהדותאילנות

.סטודנטים; .חינוך גבוה0793-1638מגזין ארצי בלתי תלוי: אינטלקט

.אינטרנט0793-6044מגזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם: אינטרנט עכשיו

.אינטרנט0793-9833המגזין לתרבות האינטרנט: אינטרנט

.מדעי המדינה; .כלכלה; .פילוסופיהאיתותים

.בריאות; .רפואה0334-3928איתנים

.ילדים אוטיסטים0334-505Xאללוט

.רקסים'צ; .דרוזיםאלבוסתן

.ריפוי טבעיאלומה

.שיטות ריפוי וטיפול אלטרנטיביות0793-0399מוסף לרפואה אלטרנטיבית, אלטרנטבע

.אלימותאלימות

.אומנותאליפסיס

.מניעת שתיינות; .אלכוהול1565-1487כתבעת מדעי ביןתחומי: אלכוהול בישראל

.ספרות2079-4533אלמנך

.מתמטיקה0793-5250שעשועי מתמטיקה: אלף אפס

.תרבותאלפיים ועוד

.ספרות עברית0792-3988הגות וספרות, כתבעת בינתחומי לעיון: אלפיים

.מחלת אלצהיימר; .רפואה0792-965Xאלצהיימר

.אימונולוגיה; .אלרגיה; .רפואהאלרגיה ואימונולוגיה

.ספרות עבריתאלת המסטיק

.ציונותאם תרצו

.מדעי הרוחאמירות

.אומנויות ומחשבים0792-8785המגאזין לאמנות ממוחשבת לפיסי ולמקינטוש: אמנות דיגיטלית

.זכויות האדם0793-3118ח שנתי"דו: אמנסטי אינטרנשיונל

.ייעוץ ארגוני0793-7180אנליזה ארגונית

.מחשביםאסאםבי פלוס

.יהדותביטאון לענייני אגדה: אסופות

.יהדות0334-9829ספר שנה למדעי היהדות: אסופות

.אסטרונומיהאסטרונומיה

.יהדות ורפואה0334-3871אסיא

.הלכה; .תלמוד בבליאסיף

.יהדות וטכנולוגיה0334-5106אספקלריה

.אקטואליה; .תרבות עממיתאפוק טיימס

.חברה--ישראל; .חינוךחברה ומנהיגות, במה לסוגיות חנוך: אפורמלי

.יהודי תימן0568-0972אפיקים

.יהדות; .ספרות עברית0334-0899אפיריון

.ספרות עברית0792-8548כתבעת לספרות: אפס שתיים

.חינוך; .עבודה סוציאלית1565-0723ביטאון לעובד החינוכיסוציאלי: אפשר

.רפואה צבאית; .רפואה0793-1336אצבע על הדופק

.שפה עברית0793-0593ידיעון האקדמיה ללשון העברית: אקדם

.יהדות0793-7202אקדמות
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.מוסדות להשכלה גבוהה; .חינוך גבוה0793-8519ה  ועד ראשי האוניברסיטאות"כתב העת של ור: אקדמיה

 ;2664-4401אקולוגיה וסביבה

0793-0771

.הגנת הטבע; .איכות הסביבה; .אקולוגיה

.הגנת הטבע; .איכות הסביבה; .אקולוגיה0793-0771לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, רבעון לאקולוגיה: אקולוגיה וסביבה

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורהאקוקה  מגאזין אדריכלות ועיצוב פנים

.כלכלה; .כלכלה--ישראל0793-1875אקזקיוטיב

.פילוסופיה0792-7541כתבעת בנושא פילוסופיה כדרך חיים: אקרופוליס

.אומנות0793-2987מדריך לאמנות: ארבע על חמש

.יהדות0793-6362ארחות

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל; .היסטוריה--ארץ ישראל0334-6420אריאל

.ארכיאולוגיה0793-3223ארכיאולוגיה ומדעי הטבע

.ארכיאולוגיה0334-8989בטאון אגודת הארכיאולוגים בישראל: ארכיאולוגיה

.ארכיטקטורהארכיבילד

.מוזיקה ישראליתתיעוד ומחקר: ארכיון למוסיקה ישראלית

.ארכיונאות0792-0423כתב עת ישראלי לארכיונאות ולתיעוד: ארכיון

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0792-5255שנתון ישראל לארכיטקטורה ובנוי ערים: ארכיטקטורה

 ;2709-9121ארכיטקסט

2412-656X

.ארכיטקטורה

.ישראלארץ אחרת

.רמת הגולן0334-0155ארץ הגולן

.הגנת הטבע; .טבע; .מסלולי טיולים בישראל0334-9748ארץ היעל

.ים כינרתארץ הכינרת

.הגנת הטבע; .טבע; .מסלולי טיולים בישראל0793-1514המגזין הגיאוגרפי הישראלי: ארץ וטבע

.אקולוגיה; .אקולוגיה ואיכות הסביבה ביהדותכתבעת ליהדות ולסביבה: ארץ ישראל

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0071-108Xמחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה: ארץ ישראל

(אזור)גליל ארצות הגליל

.יהדות0333-6433לתרבות התפילה ובית הכנסת: ארשת

.ספרות יהודית; .יהדות0333-9017ספר השנה לחקר הספר העברי: ארשת

.תרבות0334-3502שנתון לתרבות הקלאסית ולמורשתה: אשכולות

.יהדות0334-9667אשל באר שבע

.ספרות1565-9585אשמורת

.ציונותאשמורת שלישית

.חינוך0792-4860אשנב למערכות חנוך בעולם

.פוליטיקה וממשל--ישראלבטאון פוליטי תרבותי: אתגר

.אתיקה מקצועית; .משפטאתיקה מקצועית

.יהדות; .חברה--ישראליהדות וחברה, כתבעת לענייני חינוך: אתרוג

.החברה להגנת הטבע; .שימור אתרים ומבנים היסטורייםאתרים

.החברה להגנת הטבע; .שימור אתרים ומבנים היסטורייםאתרים המגזין

.ספרות0793-3231רבעון לספרות ולתרבות: ב הסופר

.האוניברסיטה העברית בירושלים0792-3694כתב עת של האוניברסיטה העברית בירושלים: באוניברסיטה

.יהדות0333-6298באור התורה

.ספרות ילדים ונוער0334-973Xהוראה ומחקר בספרות ילדים, מאסף לעיון!: ?באמת

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל; .ך"תנ0334-2255בארשבע

.ציונות דתית; .היסטוריה--ישראלבאר מים חיים

.חינוך0792-2779החברה והחינוך, פרקים במדעי הרוח: בארי

.ישראל; .לימוד והוראה--היסטוריה0334-3170כלכלה, חברה, מדיניות: בארץ ישראל

.בנייה0334-3863בבניה

.Poetry- שירה ; .ספרות2409-9341בגלל

תורה ומדע; יהדות0793-3894בדד
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.צרכנות וצריכה0793-9493!בדוק

.משפטבדלתיים פתוחות

.גישורבהסכמה

.שואהבולטין המכון לחקר השואה

.מסחר; .כלכלה--ישראל0447-6719בולטין לשכת המסחר ירושלים

.קומיקסבועה

.חקלאותבחזית החקלאות

.חינוך0792-0563בחינוך ההתישבותי

.יהודי ברית המועצות0334-3723עיון ומחקר בבעיות יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה: בחינות

.חינוך גבוה; .אוניברסיטת חיפה0793-4998בטאון אוניברסיטת חיפה

.חינוך מיני; .תכנון משפחה0334-0872בטאון האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

.טיפול תומךבטאון החברה הישראלית לרפואה פליאטיבית

.רפואה צבאית0333-8150בטאון חיל רפואה

(ארגון)כל ישראל חברים ח"בטאון כי

.ביטוחבטוח ופננסים

.בטחון פנים ישראל; .משטרהבטחון פנים

.בטיחות0523-0896בטיחות

.ביוטכנולוגיה; .מדעביואינפורם

.ביוגרפיה; .אנתרופוסופיהביוגרפיות

.בנייה0792-0741בטאון מרכז הבניה הישראלי: ביולטין

.לימוד והוראה--שפה ערבית0334-9985ביטאון המורים לערבית ולאסלאם

.הוראה; .חינוך; .ת"מכון מופת"ביטאון מכון מופ

.דיני ביטוח; .ביטוח0334-3820ירחון מקצועי אינפורמטיבי: ביטוח בישראל

.דיני ביטוח; .ביטוח0333-5054רבעון הביטוח בישראל: ביטוח

.ישראל; .ביטחון לאומיביטחון לאומי

.שירותי רווחה0334-231Xביטחון סוציאלי

.ל"צה; .מדעי ההתנהגותבין הזירות

.תרפיה באמצעות האומנויות2616-9517בין המילים

.ל"צהבין הקטבים

.ספרות ילדים ונוער2523-2142בין השורות

2523-2142בין השורות

.שפה עברית; .שפה ערביתבין עבר לערב

.ספרות עבריתבינתים

.ביקורת פנים0792-0717כתבעת לנושאי ביקורת: ביקורת

(יישוב עירוני)ירושלים בית היוצר

.בנייה; .עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0792-8025בית ונוי

.ך"תנ0005-979Xכתב עת לחקר המקרא ועולמו: בית מקרא

.יהדות0334-5033ישיבת הקבוץ הדתי עין צורים: בכורים

.מדיה דיגיטלית; .אומנות; .ארכיטקטורה1565-8635בלוק

פורמלית ושימושית ולבעיות , כתבעת לבלשנות עברית חישובית: שית"בלשנות עברית חפ

העברית החדשה

.שפה עברית0334-3472

.שפה עברית0334-3472חישובית ויישומית, כתבעת לבלשנות עברית תיאורית: בלשנות עברית

.שפה ושפות0334-4452בלשנות שמושית

.נכיםבטאון הסתדרות הנכים: במאבק

.חינוך0792-9161בטאון בנושאי חנוך: במה דברים אמורים

.בריאות; .רפואה0334-8008ביטאון לעובדי בריאות בנושאי מחלת הסרטן והשלכותיה: במה

.תיאטרון0045-138Xאומנויות הבמה והמסך, כתב עת לתיאטרון: במה

.תיאטרון0045-138Xרבעון לדרמה: במה

.אומנות0792-397Xבמוזיאון

.תיאטרוןבמות ומסך
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.ל"צה0334-9616במחנה

.פשיעהבמחשבה תחילה

.לימוד והוראה--שפה עברית; .חינוך0793-6370במכללה

 ;2706-7572במעבה ההר

2521-9456

.גדה מערבית; .מערות; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל

.חינוך2664-5823עיון ויצירה, מחקר: במעגלי חינוך

.יהדותבמעגלי צדק

.מחשבים0334-9071בטאון לביקורת מערכות מידע: א"במענ

.עדות המזרח; .ישראל0005-4542בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח: במערכה

(פסיכותרפי)טיפול משפחתי ; .משפחה0334-8776במשפחה

.נשים0334-6706במת האישה

.חינוך0792-8580כתבעת למדיניות חינוך: במת המורה העליסודי

.יהודי מצריםבני היאור

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0334-5351בניין ודיור

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0792-7371בנין ואדריכלות

.בנקים ובנקאותבנקים

.הלכה; .חלב ומוצריוסוגיות הלכתיות בתעשיית החלב: בנתיב החלב

.חינוך0334-3227המכללה לחינוך  סמינר הקבוצים: בסמינר

.ספרנות ומידענות0793-0607עלון מרכז ההדרכה לספריות בישראל: בספריות

.עבודה קהילתית0333-5100בעבודה הקהילתית

.ערב-יחסי ישראל; .ישראל0005-7371ילקוט לבירור בעיות חברה ומדינה: בעד ונגד

.לאומיים-יחסים בין; .משפט0020-840Xחברה ומדינה: בעיות בינלאומיות

.זכויות האדם; .יהדותבפרט ובכלל

 ;2707-3610בצלאל

0334-5149

אמנות

.תקשורת חזותית; .תרבות חומרית; .אומנות2707-3610כתב עת לתרבות חזותית וחומרית: בצלאל

.ספרות עברית; .יהדות0006-3932רבעון לספרות הגות ומחקר: בצרון

.שפה עברית; .ספרות עברית0084-9456כתבעת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות: בקורת ופרשנות

.רפואה; .ביוכימיה0334-1224בקי

.יהדות0067-4109מדעי היהדות ומדעי הרוח, ספר השנה של אוניברסיטת בראילן: בראילן

.אילן-אוניברסיטת ברברשיח

.בריאות הציבור; .רפואה0007-1986בריאות הציבור

.בריאותבריאות וסביבה

.בריאות; .רפואה0793-3444הבטאון לבריאות הסביבה והמזון: בריאות מהשטח

.רפואה0792-1381המגזין הישראלי לבריאות ולרפואה: בריאות על בוריה

.יהודי מרוקו0792-3996ברית

.יהדות0334-1380ברקאי

אתרי מורשת עולמית ; .טבע; .טיולים; .בוטניקה; .זואולוגיהבשביל הארץ

(אונסקו)

.חינוך; .שואה0793-3452בשביל הזיכרון

.חינוך0793-4300בשביל החינוך

.הגנת הטבע; .היסטוריה--ישראל; .היסטוריה--ארץ ישראלבשבילך  העלון למדריך הטיולים

.חינוך יהודי; .חינוך0523-1469ד"בשדה חמ

.סוציאליזם; .קומוניזם0334-312Xבמה לבעיות חברה ותרבות: בשער

.אנשים עם מוגבלות; .חירשים וכבדי שמיעה0792-0547בת קול

.ספורט; .חינוך גופני0792-6391כתבעת למדעי החינוך הגופני והספורט: בתנועה

.ציונות; .יהודי התפוצות0520-2248מחקרים וסקירות על הנעשה בעולם היהודי: בתפוצות הגולה

.המזרח התיכון2626-986Xמאעה'ג

.גיאוגרפיה0792-5883בטאון האגודה הגאוגרפית הישראלית: גאוגרפיה

.ספרות עבריתביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל, כתבעת לספרות: גג
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.חינוך מבוגרים0792-8084גדיש

.יהדות0792-7843למחשבה דתית לאומית: גוילין

.סיעוד2707-417Xגוף ידע

.היסטוריה--ארץ ישראל; .ספרות עברית; .אומנות0334-2409ירחון לאמנות וספרות: גזית

.טלוויזיה בחדות גבוהה; .קולנוע/גחליליות   

.סוציולוגיה; .חינוך2224-5936גילוי דעת

.ציונות דתיתנאמני תורה ועבודה: גיליון

.רפואת נשים; .רפואהגינקולוגיה

.מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית; .אונס0334-9969פעילות והערכה, גישות

.הכשרת מורים0792-8963גלי עיון ומחקר

.אקולוגיה; .מדע0793-0453כתב עת למדע ומחשבה: גלילאו

.ספרות עברית0792-1071תרבות וחברה, כתב עת לספרות: גלים

.יהדות; .יהודי פולין0334-4258גלעד

.אדריכלות נוף; .גינת הבית0016-4402גן ונוף

.חקלאות0433-1559גן שדה ומשק

.גניזה קהירית1565-7353גנזי קדם

(גני נוי)גננות נוי 0792-0997גנים ירוקים

 ;2410-7085גרונטולוגיה וגריאטריה

2309-7353; 

0334-2360

.גריאטריה; .גרונטולוגיה

.גריאטריה; .קשישים0334-2360כתבעת בנושאי הזיקנה: גרונטולוגיה

.ארכיטקטורהעיצוב וסגנון חיים: גרים עולם

.ספרותגרנטה

.גרפולוגיה0792-5948גרפולוגיה

-1993, ף"אש-הסכמי ישראל; .פלסטינים0793-2014ירחון מרכז המידע הישראליפלסטיני לשלום: גשר

.יהודי התפוצות; .ציונות0435-8406כתבעת לענינים יהודיים: גשר

.ספרות יידיש0334-0635כתבעת דולשוני לספרות עברית ויידיש: גשרים

.מוזיקה0334-634Xגתית

.לקות תקשורת0333-547Xתקשורת, רכישת שפה, בליעה, שמיעה, דיבור: ת"ש ברש"ד

(-1994, החדשה)הסתדרות העובדים הכללית המגזין: דבר העובדים בארץ ישראל

.ארכיאולוגיהדבר עבר

.מדע; .יהדות; .פילוסופיה0334-2816דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

.ספרות עברית; .ציונות; .יהדות0333-9068דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות

.חינוך2616-6402דברים

.אמצעי התקשורת; .אמצעי התקשורת וחברה0793-8284תרבות וחברה, כתבעת לעניני תקשורת: דברים אחדים

.טיולים(טבע הדברים)דברים למטיל 

.חברה--ישראל; .חינוךחינוך וחברה, כתבעת לדיאלוגים בשאלות הגות: דברים

.יהודים וערביםעיתון יהודיערבי: דועט

.רפואת משפחה; .רוקחותדו ירחון רפואי לרוקחים ורופאי משפחה

.שלטון מקומי0792-7924ח על הביקורת בשלטון המקומי"דו

.מדיניות חברתית1565-8899דוח מצב המדינה

.ביקורת המדינה0793-1948באגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה, דוחות על הבקרת בשלטון המקומי

.מוזיקה יהודית0792-6235מאסף למוסיקה יהודית: דוכן

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורהדומוס ישראל

.שפת יידישדוקא

.חינוך יהודי0334-6048דור לדור

.גרונטולוגיה; .גריאטריה; .קשישים0793-3460מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת: דורות

.ספרותדחק

.רטוריקה; .תרבות הדיבור0792-4992קבצים לתרבות הדיבור וללמודי ההבעה: דיאלוג

.משפטדיבייט
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.דיג ומדגה0011-7110דייג ומדגה בישראל

.משפט0792-688Xחיפה והצפון, בטאון לשכת עורכי הדין: דין ואומר

משפט1565-5474כתבעת משפטי ביןתחומי: דין ודברים

.משפטדין שווה

.משפט עברי0070-4903דיני ישראל

.ספורט; .חינוך גופנידינמי וינגייט

.ספרות עברית0792-5050בקורת ותרבות יהודית, אמנות, כתב עת לספרות: דמוי

.המזרח התיכון0334-8806לקט ידיעות מהעולם הערבי: דע את המרחב

.יהדותדעות

.סובלנות; .ישראלדעות בעם

.יהדות; .ך לימוד והוראה"תנ0418-7180בטאון האקדמאים הדתיים בישראל: דעות

.חינוךכתב עת בנושאי הוראה וחינוך: דעות

.שפה עברית2412-5083דעת לשון

.יהדות0334-2336כתבעת לפילוסופיה יהודית וקבלה: דעת

.יהדותמורשת ישראל: דף חודשי

(ארגון)הגנה ; .היסטוריה--ארץ ישראל0792-7630"הגנה"רבעון ארכיון ה: דף מהסליק

.הכשרת מוריםדפי יוזמה

.אנרגיהדפי מידע

.איכות הסביבה0792-6227דפי מידע לאיכות הסביבה

.שיתוף עובדים; .עבודה; .ניהול0418-3630דפי שיתוף

.הכשרת מורים; .חינוך0334-987Xדפים

.שואה0333-5151דפים לחקר השואה

.ספרות0334-0686דפים למחקר בספרות

.כלכלה חקלאית0333-502Xהיחידה הבין קיבוצית להדרכה כלכלית, חשב: דפים לניהול המשק

.ספרנות ומידענות0333-9785דפים לספרן בהתישבות

.ספרנות ומידענות0418-3657דפים לספרן בקיבוץ

.ספרנות ומידענות0792-6537דפים לספרנים בבתי הספר

.Poetry- שירה דקה

.לימוד והוראה--(יהדות)אגדה 1565-0529דרך אגדה

.יהדות; .חינוך דתי0793-6397דרך אפרתה

.חלב--יהודי סוריה0334-9357דרכי ארץ

.רפואה0792-6863דרכי נשימה

.הכשרת מורים; .חינוך0792-8254כתבעת להכשרת מורים ולהשתלמותם: דרכים להוראה

.יהדות; .ישראלדרשני

.ישראל0503-146Xהאומה

.מוסדות להשכלה גבוהה0334-3677האוניברסיטה

.מוסדות להשכלה גבוהה0334-0058כתבהעת של אוניברסיטת תלאביב: האוניברסיטה

.רפואה; .סיעוד0048-1165האחות בישראל

.עבודה0333-581Xבטאון הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח: האקדמאי

.נכיםהארגון

.משפטהארת דין

.שלוםהבוקר למחרת

.זכויות הילד0792-5042הבטאון הישראלי לזכויות ילדים

.מחשבים0793-2685הבטים בהוראת מדעי המחשב

.איכות הסביבה0334-3219הביוספירה

; .מיגון; .בטיחות; .כיבוי אש; .אבטחה; .ביטחון סביבתיהביטחון

.מצבי חירום

.יהדות; .חינוך יהודי1565-0243הגות

.יהדות; .חינוך0793-0364שנתון המכללה הדתית לחינוך גבעת ושינגטון: הגיגי גבעה

.ל"ספרות חז; .יהדות0792-4402ל"מחקרים בדרכי חשיבה של חז: הגיון
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.גריאטריה; .קשישיםהגיל החדש

.הגירה2223-0009הגירה

.מחוז הצפון; .שימור אתרים ומבנים היסטורייםהגלילה

.משפט0793-5234א של לשכת עורכי הדין"בטאון ועד מחוז ת: הגלימה

.לימוד והוראה--שפה עברית0333-9076להנחלת העברית ותרבותה: הד האולפן החדש

.חינוך בגיל הרך0334-2263הד הגן

.היסטוריה--ארץ ישראל; (ארגון)הגנה הד ההגנה

.חינוך0017-9493הד החינוך

.אקדמאים; .מדעי החברה0792-6022ר"הד המח

.יהודי ארצות הברית1452-1473הדאר

.חינוך0334-9691לקט יוזמות: הדים

.קיבוץ0334-3073בטאון הקיבוץ הארצי השומר הצעיר: לשאלות החברה הקיבוצית: הדים

.עדות המזרח; .יהודי התפוצות0334-3936קהילות ספרדיות בעולם: הדים

.הכשרת מוריםאסופת מאמרים: הדרכת מורים

(ארגון)הגנה ההגנה

.ספרות עברית; .ספרותהו

.הומור2225-7128הומור מקוון

.משפטהון משפחתי

.חינוך גבוה; .הוראההוראה באקדמיה

.הורים וילדיהם0334-5068הורים

.הורים וילדיהם; .חינוךבטאון ארגון ההורים הארצי: הורים אלפיים

.הורים וילדיהם0792-1926הורים וילדים

.דיפלומטיה; .לאומיים-יחסים ביןהזירה

.קשישיםמגזין הגמלאים בישראל: הזמן השלישי

.ספרות עברית0333-9114הזרמ החדש

.היסטוריה--(יישוב עירוני)חדרה ; .היסטוריה--ארץ ישראל1565-4966אן'הח

.אומנותהחדש והרע

.נטורי קרתאהחומה

.חינוך גופני; .ספורט0333-5259החינוך הגופני והספורט

.חינוך מיוחד0333-6808ידיעון למחנכים: החינוך המיוחד

.חינוך בקיבוץ0334-4568החינוך המשותף

.חינוך0017-646Xרבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה: החינוך

.טיולים מטעם מוסדות חינוך; .טיוליםהטיול ככלי חינוכי ערכי

.מכון טכנולוגי לישראל- טכניון 0793-8543הטכניון

.קיבוץ0334-9276במה לעבודותגמר על הקבוץ: היבטים

.יהדותהידברות

.היסטוריה1565-3390היה היה

.עתידנות; .מדע בדיוניהיה יהיה

.חברות היי טקהייטק לייף

.ייעוץ בבית הספר0792-3082הייעוץ החינוכי

.חסידות; .יהדותט"היכל הבעש

.אומנות1565-8163היסטוריה ותיאוריה

.היסטוריה יהודית0334-701Xהיסטוריה יהודית

.יהדות2709-0620ריאליה, הגות, היסטוריה

.היסטוריה0334-4843כתבעת של החברה ההיסטורית הישראלית: היסטוריה

.יהודי ספרד1565-0073היספניה יודאיקה

.ישראל; .ערב-יחסי ישראל; .פוליטיקה וממשל--ישראל0334-7249הירדן

.'דיאגרמות וכו, טבלאות--סטטיסטיקה0333-9165מוסף: הירחון הסטטיסטי לישראל
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.חינוך סביבתיהכדור בידינו

תרבות; ספרותכתבעת לתרבות וספרות: הכיוון מזרח

.התמכרות; .שתיינות0793-0240הכל על אלכוהול

 ;2709-7463הלאה

2709-7455

.הוראה

.תיאטרוני בובותהלו בבה

.יהדות; .חקלאות0334-9942י התורה"ידיעון המכון לחקר החקלאות עפ: הליכות שדה

.תוכניות לימודים; .חינוך0334-2387הלכה למעשה בתכנון לימודים

.משפט0792-1594בטאון לשכת עורכי הדין: הלשכה

.צבא; .המזרח התיכון0334-5041המאזן הצבאי במזרח התיכון

.ביקורת פנים0333-5402בטאון לשכת המבקרים הפנימיים: המבקר הפנימי

.ספרות; .אומנותהמדרשה

.אסלאם; .המזרח התיכון0017-7083המזרח החדש

.קומוניזם0334-8997במה סוציאליסטית: המילה הכתובה

.מדע0793-615X(מכון ויצמן)המכון 

.מדע בדיוניהממד העשירי

.ספרותהמסדרון

.ספרותכתבעת לספרות ואמנות: המעורר

.יהדות0541-5764המעין

.תעשייה; .עבודה; .ניהול0017-7059הייעול והניהול, במה לקידום בעיות פריון העבודה: המפעל

.חרדיםהמקום

.סוציולוגיה; .פוליטיקההמרחב הציבורי

.משפט1565-2256המשפט

 ;1565-2556המשפט

0792-8068

.משפט

.משפט2310-0788זכויות אדם: המשפט ברשת

.משפט2310-0788זכויות אדם  מבזקי הארות פסיקה: המשפט ברשת

 ;1565-2556כתב עת לענייני משפט: המשפט

0792-8068

.משפט

.חקלאות0333-9513בטאון תנועת האיחוד החקלאי: המשק החקלאי

.הנדסה0334-8059הנדסה

.הנדסת בניין0792-9757הנדסה אזרחית ובנין

.הנדסת בניין0017-7164הנדסה ואדריכלות

.הנדסת מיםהנדסת מים

.ספרות0793-3592קונטרס לשירה: הנה

.מנהל ציבורי; .חברות ציבוריותהנהלה וכלליות

.משפט פלילי0793-8500הסניגור

.ספרות; .ספרות עברית0017-8284הספרות

.יהודי ברית המועצות0334-410Xרבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה: העבר

.שפה עברית0024-1091העברית

כתבעת לחקר הלשון העברית וזיקתה ללשונות השמיות וללשונות : העברית ואחיותיה

היהודים

.שפה עברית1565-1967

.פוליטיקה וממשל--ישראל0017-7555העולם הזה

.טבע0333-7383העזניה

.אמצעי התקשורת0793-5781העין השביעית

.רפואת עיניים0792-6863עדכון ברפואת עינים: העין

.רפואת עיניים0334-7796עתון אגוד רופאי העינים: העין

.משטרההעיקר במחקר

.שפה עברית0792-5263האקדמיה ללשון העברית: העלון השבועי

.ביטחון--ישראלהערכה אסטרטגית לישראל

.עיתונות עברית0334-9497אונדזער פרעסע: העתונות שלנו
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.גרמניה0333-5704רבעון גרמני בעברית: העתיד

.תשושי נפש; .גריאטריה סיעודית0793-3738עלון לסיעוד פסיכוגריאטרי: הפורום

.ניהול בתי ספר; .חינוךעתון מנהלי בתי הספר בישראל: הפורום

.הפרעות שינה אצל מבוגרים; .רפואההפרעות שינה במבוגרים וילדים

.משפט0017-7571הפרקליט

.משפטמגזין לשכת עורכי הדין: הפרקליטים

.עיתונות יומית[מידע על העתון]הצופה  

.היסטוריה יהודית; .ציונות0084-5523הציונות

.עצמאים; .עסקים זעירים ובינונייםמגזין לעצמאים: הצלע הרביעית

.קיבוץ0334-2182הקבוץ

.תעשייה בקיבוץ0333-6581הקיבוץ והתעשייה

.רוקחותהקפסולה

.שירותי רווחההקצאת משאבים לשרותים חברתיים

.מדעעלון הקרן הלאמית למדע: הקרן

.כימיה0333-9939הקשר הכימי

.עדות המזרח; .חברה--ישראלהקשת

.אוניברסיטה עממית; .חינוך מבוגריםהקתדרה העממית

.דיני מיסים; .מיסוי0334-3065הרבעון הישראלי למיסים

.פסיכולוגיה0334-6080הרבעון הישראלי לפסיכולוגיה

.ניהול; .משאבי אנוש2616-7301הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

.רוקחות; .רפואה0017-7865הרוקחות בישראל

.רפואה0017-7768הרפואה

 ;2788-5372הרפואה הצבאית

1565-8287

.רפואה צבאית

.שלטון מקומי0333-6638הרשות המקומית

.משפט0793-8314עלון השופטים בישראל: הרשות השופטת

.שלטון מקומי0792-3821כתבעת לעניני השלטון המקומי: הרשות נתונה

.גיאוגרפיה1565-4958הרשת הגאוגרפית

.קיבוץהשבוע בקבוץ הארצי

.חקלאות0017-8314השדה

.מדעי המדינה; .מדיניות ציבוריתהשילוח

.מורים; .הוראההשקפה מחקרית

.יהודי כורדיסטן0303-1519התחדשות

.התנדבותהתנדבות בישראל

.ניהול; .עבודההתנהגות בעסקים

.תעשייה; .כלכלה--ישראל0792-0008רבעון התאחדות התעשינים בישראל: התעשינים

.חשמל0333-6220התקע המצדיע

.אמצעי התקשורת0792-9420פרסום ומדיה, מגזין עצמאי לעתונות: התקשורת

.יהדותוזאת ליהודה

.פנסיהויו

.עובדים; .עבודה0334-9489המגזין המקצועי ליחסי עבודה בישראל: ועדים

.זהות יהודית; .תרבות2222-6877זהויות

.ספרות0333-838Xכתבעת ליצירה יהודית: זהות

.תיעוד בעל פהזיכרון ומחקר

.הוראה; .שואהזיקה

.משפט; .זכויות האדם0333-6247זכויות האזרח

.שואה0792-3309קובץ תיעודי למסירות נפש בתקופת השואה: זכור

.פוליטיקה וממשל--ישראלעיתון התנועה למען איכות השלטון בישראל: זמן איכות

.צילום; .מחשביםזמן דיגיטלי

.רפואה0793-6435זמן הרפואה
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חינוך2412-2858זמן חינוך

.היסטוריה1565-5261רבעון להיסטוריה: זמנים

.המזרח התיכון0792-5328זרקור למזרח התיכון

.חינוך; .ספרותמדעי, פדגוגי, כתב עת ספרותי: זרקור

.סוציאליזם; .ישראלחברה

.המגזר השלישי; .חברה אזרחית1565-8392חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

.ספרות0333-7588חדרים

.פסיכואנליזה0792-3325העיתון הפסיכואנאליסטי: חדשאות

.עיתונות יומית[מידע על העתון]חדשות  

 ;0047-1569חדשות ארכיאולוגיות

1565-043X

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל

.ים כינרת0334-9268חדשות הכנרת

.מוזיקה ישראלית0792-6138י"חדשות ממ

.חינוך; .פסיכולוגיה חינוכית0334-228Xחוות דעת

.ספרות יידיש0792-9064דפים למחקר ספרות יידיש ותרבותה: חוליות

 ;2706-7645פוליטיקה וחברה, חוסן לאומי

2706-7653

--ישראל; .פוליטיקה וממשל--ישראל; (חברתי-לאומי)חוסן 

.חברה

.טיוליםחופשה ישראלית

 ;2663-0060כתב עת לענייני חקיקה: חוקים

2663-0052

.חקיקה; .משפט

.חינוך בגיל הרך2616-5201הגיל הרך@ חוקרים 

.חינוך מיוחדהחינוך המיוחד@ חוקרים 

.מדעי החברה; .מדעי המדינהחוקרים בעמק

.רפואה סיניתכתבעת לרפואה סינית: חותם סין

.ישראל; .הסתדרות העובדים הלאומית0793-6400בטאון העובד הלאומי: חזית העובד

.בריאות0333-6646טבע ואיכות חיים, בטאון לנושאי בריאות: חזרה לטבע

.מדעחידושים

--ירושלים; .גיאוגרפיה היסטורית--(יישוב עירוני)ירושלים 0793-5153חידושים בחקר ירושלים

ארכיאולוגיה

.היסטוריה יהודית; .יהודי גרמניה2218-8177חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

.ניהול2522-6002חידושים בניהול

.יחסי בני אדם ובעלי חיים1565-9860חיות וחברה

.רוחניות; .שיטות ריפוי וטיפול אלטרנטיביות0793-7121חיים אחרים

.הזכות למות בכבודחיים בכבוד

.חשיבה; .למידהחינוך החשיבה

.חינוך מבוגרים0303-1527חינוך מבוגרים בישראל

.שיקום מקצועי לבעלי צרכים מיוחדים0334-8113חינוך מיוחד ושיקום

.חינוך0334-925Xחינוך על הפרק

.מדע בדיוניחלומות באספמיה

.ל"טבע בספרות חז; .טבע במקרא0334-6218חלמיש

.בלשנות; .שפה עברית0792-5832חלקת לשון

.תחומיות-בין; .ספרות; .חינוך; .יהדות0793-3994חמדעת

.יהדותחמדת הארץ

.חינוך0792-3732רבעון להגות ולחנוך! חובת צעקה: חץ

.יהדותחקירה

.חרדיםחקר החברה החרדית

.רפואהחקר הכבד

.מגדר; .פמיניזם; .נשיםחקר מגדר בארץ

.טבע0334-0570חרדון

.ספרות עבריתחרף קיץ

.מיסוי; .ראיית חשבון0792-3643חשבונאות ומיסים
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.חירשים וכבדי שמיעה; .עיוורים וכבדי ראייה0793-0577טפול ושקום עורים וכבדי ראיה בישראל, עמתת עובדי חנוך: אנשים חרשים עורים: חשים

.ארכיטקטורה0793-0186עיתון לאדריכלות ותכנון: חתך אא

.מרכז אירופה; .היסטוריהטבור

.בריאות0334-1569בטאון תנועת הצמחונים והטבעונים, טבע וסביבה, אדם: טבעאון

.בריאות0334-1569טבע און ובריאות

.גיאוגרפיה; .טבע; .טיולים0793-0747טבע הדברים

.טיולים בעולםמוסף יבשות: טבע הדברים

.טיולים ברכבי שטח4X4מוסף לרכבי שטח : טבע הדברים

.החברה להגנת הטבע; .בוטניקה; .זואולוגיה0563-2153כתבעת לטבע ולידיעת הארץ: טבע וארץ

.בריאות0333-6891טבע ובריאות

.יהדות; .ספרות עברית; .ל"ספרות חז0792-8270אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל: טורא

.חינוך0334-4665לחינוך ולהוראה: טורים

.טיולים בעולםטיול עולמי

.תרפיה באמצעות האומנויות2312-3664מחקר ויצירה במעשה הטיפולי: טיפול באמנויות

.טכנולוגיה0333-9521טכנולוגיות

.מים0793-9137טכנולוגיות מים

.חינוך יהודי; .יהדות0793-3088שנתון מכללת אורות ישראל: טללי אורות

.אומנות0793-100Xרבעון לאמניות ולחינוך: טעמים

.תרפיה באמצעות האומנויות0792-9013טפול באמצעות אמניות

.יהדות0082-3767טקסטוס

.עיצוב טקסטילטקסטיל טחסטיל

.טיולים0793-9124יאוגרפיק'מגזין הנסיעות והטיולים של נשיונל ג: טרוולר

.דמוקרטיה; .טרורטרור ודמוקרטיה

.מסלולי טיולים בישראלמדריך הטיולים: טריג

.אומנות21כתבעת לאמנות המאה ה: טרמינל

.שואה0793-6974יד ושם ירושלים

 ;0334-3146קובץ מחקרים: יד ושם

1565-9968

.שואה

.ספרנות ומידענות0334-200Xלביבליוגרפיה ולארכיונאות, כתבעת לספרנות: יד לקורא

.האוניברסיטה הפתוחה; .אוניברסיטאותידיאופ

.יהדות0334-116Xידיעון האגוד העולמי למדעי היהדות

.היסטוריה--ארץ ישראל; (ארגון)הגנה ידיעון ההגנה

.יהדות0334-9942ידיעון חדשי

.לימוד והוראה--אזרחות0334-9802ידיעון למורה לאזרחות

.מדע; .כימיה; .טכנולוגיה0793-6613חברה, טכנולוגיה, כימיה: ידיעון

 ;2312-0061י ועתיקותיה"ידיעות החברה לחקירת א

2312-007X; 

2312-0096

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל

.חינוך0793-6419בטאון מורי בית הספר הריאלי העברי בחיפה: ידיעות למורים

.נומיסמטיקה; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראלידיעות נומיסמטיות בישראל

.טכנולוגיית המידעידעטק

.מיסוי0333-5666משפט וכלכלה, הירחון למיסוי: ידע למידע

.פולקלור יהודי0334-4053במה לפולקלור יהודי: ידע עם

.יהודי עיראק; .יהודי בבל0793-0119כתבעת לחקר תולדות יהודי בבל ותרבותם: יהדות בבל

.חילוניות; .יהדות0334-8970יהדות הומניסטית חילונית

.יהודי התפוצות; .ציונות; .היסטוריה--ארץ ישראל0334-8970יהדות זמננו

.חילוניות; .יהדות0793-1379יהדות חופשית

.יהודי מרוקוהגות ואמנות, מורשת: יהדות מרוקו

יהודי ברית המועצות0334-0953יהודי בריתהמועצות במעבר

.יהודי ברית המועצות0334-0953יהודי ברית המועצות
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.אומנותיהי

.מוזיקה; .מוזיקה יהודית0084-439Xיובל

.מיסוייועץ המס

.תעשייה0333-5305במה לחשיבה תעשייתית: יזמה ותעשיה

.חינוך0334-3324ס היסודי"כתבעת לחינוך חברתי בביה: יחד

.קיבוץ0334-0759שבועון התנועה הקיבוצית המאוחדת: יחד

.ילדיםבטיחות ורווחה, בריאות, ביטאון בנושאי חינוך: ילדים

.תעשיית טקסטיל ואופנה; (טקסטיל)בדים 0372-7777ילקוט טקסטיל ואופנה

.סוציאליזם0334-1003ילקוט למחשבה סוציאליסטית מעתונות העולם

.שואה0513-4617ילקוט מורשת

.צלילה0792-1497ים

 ;2790-5659ל"כתב העת של המחלקה להיסטוריה בצה: יסודות

2790-5667

.ביטחון--ישראל; .ל"צה

.חינוך0334-3375עתון לחינוך פנימייתי: יסודות

.קיבוץ0792-2337מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם: יעד

.יער וחורש2957-7403כתבעת לניהול יערות ושטחים פתוחים: יער

.יהודי מצריםיציאת מצרים שלנו

.יהודי מרכז אירופה; .עלייה וקליטהיקינתון

.איכות הסביבה0793-2324ירוק כחול לבן

ארץ ; (יישוב עירוני)ירושלים ; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל2706-610Xירושלים וארץישראל

.היסטוריה--ישראל

.ספרות עבריתמאסף לדברי ספרות: ירושלים

.היסטוריה--ארץ ישראלרבעון לחקר ירושלים ותולדותיה: ירושלים

(יישוב עירוני)ירושלים ; .מסלולי טיולים בישראלירק ירושלמי

--ארץ ישראל; .היסטוריה--ישראל; .ציונות; .ישראל2415-5756ישראל

.היסטוריה

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל; .היסטוריה--ארץ ישראל0334-1798ישראל  עם וארץ

.משרדי ממשלה0578-8218שנתון הממשלה: ישראל

.ציונות; .ישראל2225-7640ישראלים

.עיתונות יומית[מידע על העתון]יתד נאמן  

.אומנותכאן

.ישראלהמגזין של קבוצת התקשרת העצמאית: כאן

.נגבכביש ארבעים

.סוציולוגיהכוורת

.עיתונות יומיתכותרת

.עיתונות יומית0334-1518כותרת ראשית

.עבודה; .ניהול0792-1845כחאדם למנהלים

.ספורט מים; .שיטמגזין השיט והספורט הימי: כחול

יהדות; ציונותכיוונים חדשים

.נהגים ונהיגה; .תאונות דרכים; .בטיחות בדרכיםבטיחות בארץ ובעולם: כיוונים

.ציונות; .יהדות0334-472Xכתבעת ליהדות וציונות: כיוונים

יהדותכיכר העיר

(ארגון)כל ישראל חברים כל ישראל חברים

.אסטרונומיה0334-1127בטאון האגודה הישראלית לאסטרונומיה: כל כוכבי אור

.עבודה; .כלכלה--ישראל0334-6412כלכלה ועבודה

.טכנולוגיה; .מדע0793-0496כמעט אלפיים

.תרפיה באמצעות האומנויות0793-064Xרבעון לטיפול ולחינוך יצירתי: כתב נפש: כן

.חינוך2708-7344כתב עת תלפיות: כעת

.חברות ציבוריותעיתון אגוד החברות הציבוריות: כרוז

.Poetry- שירה כרמל
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.שפות שמיות; .שפה עברית1565-1967לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות: כרמלים

.ספרות עברית0334-2794שנתון ספרותי: כרמלית

.יתר לחץ דם; .רפואה0792-6863כתבעת ישראלי דולשוני ליתר לחץ דם

.ריפוי בעיסוק0792-7002כתבעת ישראלי לריפוי בעיסוק

.נוירולוגיה; .רפואהכתב העת הישראלי בנוירולוגיה

.ארתרוסקופיה; .פגיעות ספורטכתב העת הישראלי לארתרוסקופיה ולפגיעות ספורט אורתופדיות

.דרמטולוגיה; .רפואה0792-6863כתב העת הישראלי לכירורגיה דרמטולוגית ודרמטולוגיה

.טיפול בכאב; .רפואה0792-6863כתב העת הישראלי לרפואה פליאטיבית ולטיפול בכאב

.רפואת משפחה0792-6863כתב העת הישראלי לרפואת המשפחה

.רפואת ילדים0792-6863כתב העת הישראלי לרפואת ילדים

.טיפול בכאב; .רפואה0792-6863כתב העת הישראלי לשכוך כאב וטפול פליאטיבי

.ערבים בישראל; .רפואהכתב העת הרפואי לבריאות האוכלוסיה הערבית

.ארכיטקטורהכתב העת לאדריכלות היום

.פיזיותרפיה; .בריאות2518-9646כתב עת לפיזיותרפיה

.ספרותכתב עת לשירה ולביקורת: כתובת

.יהדות0334-1879דברי תורה שנתחברו בישיבת הכתל: כתלנו

.יהודי יוון; .שואה0334-9470להנצחת שואת יהודי יון" דור ההמשך"לקט דברי אומר מכינוסי !: לא נשכח

.ספרות לדינו; .שפת לדינו2520-7601לאדינאר

.גנאלוגיה0792-5565מחקרים ומקורות בחקר המשפחות: לבית אבותם

.יהודי לובלבלוב

.מדע0023-7094מדע לנוער המתבגר: לדעת

.לקות למידהלהיות כמו כולם

.משפחה; .ילדיםהירחון המלווה את המשפחה: להיות משפחה

.חינוך0793-6419ס הריאלי העברי בחיפה"בטאון קהילת ביה: להיות ריאלי

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

(יישוב עירוני)ירושלים (ברינקר)לוח ירושלים 

.יהודי ארצות האסלאם2663-6603ליבי במזרח

.תרבות; .פוליטיקה; .תקשורתליברל

.הוראה; .חינוךלימודים

.ייעור0023-6446ליערן

.עיוורים וכבדי ראייה0792-0873כתבעת לעניני עיורים ועיורון: ליקוטים

.הדרכת מורים; .מוריםלמורה המדריך

(מחלה)סיסטיק פיברוזיס 0334-8164לנשום חופשי

.עתידנות; .מדע בדיונילפריקון

.עבודה קהילתית; .שירותי רווחה0333-5356לקט מאמרים בעבודה קהילתית

.'דיאגרמות וכו, טבלאות--סטטיסטיקה0793-5382לקט ממצאים סטטיסטיים

.סוציאליזם0334-3529על בעיות המדינה והסוציאליזם: לקט מן העתונות הסוציאליסטית העולמית

.חינוך0334-3782לקט מספרות החנוך בעולם

 ;2664-7389לקסי קיי

2664-7397

.חינוך

.לקות שמיעה וחירשותלראות את הקולות

.שפה עברית; .ספרות עברית0792-5034שפות והלשון העברית, כתב עת לעניני לשון: לשון ועברית

.שפה עברית0024-1091קונטרסים עממיים לענייני לשון: לשוננו לעם

.שפה עברית0334-3626כתבעת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה: לשוננו

.היסטוריהלשם שינוי

.ספרותמאגמה

.משפט2663-7391מאזני משפט

.ספרות עברית; .ספרות0027-2892מאזנים

.ספרות עברית0543-1921מאסף

.ציונות סוציאליסטית0334-3952לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם: מאסף
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.פסיכואנליזה2413-290Xכתבעת ישראלי לפסיכואנליזה: מארג

.ספרות עברית0541-5829כתבעת ליצירה יהודית: מבוע

.חקלאותמבזק ירקות

.בנקים ובנקאות; .בורסה לניירות ערך0333-9211מבט לבורסה

.ביטחון לאומי; .מודיעיןמ"מבט מל

.מדע0792-1373עתון לנוער: מבט

.תקשורת חזותית; .אומנות2710-480Xכתב עת לתרבות חזותית: מבטים 

.בנייה0333-7502מבנים

.שידורי טלוויזיה; .קולנוע; .יהדות ואומנויותמבסרט

.ספרות עברית; .קיבוץ0046-5178מבפנים

.ביקורת המדינה0334-9713ח שנתי"דו: מבקר המדינה

.ך"תנ0334-8814בטאון לעניני מקרא: מגדים

.מגדר2617-4359מגדר

.ישראל0334-4223לשאלות חברה ומדינה: מגוון

.ניהולמגזין למנהלים

.תזונה ובריאותמגזין מכון תנובה למחקר

.מגילות מדבר יהודה2309-3501מגילות

.יהדות0334-388Xחידושי תורה ומאמרים: מגל

.פסיכולוגיה; .סוציולוגיה; .חינוך0025-8679כתב עת ביןתחומי במדעי החברה: מגמות

.יהדות0333-5178מדור דור

.חברה--ישראל; .פוליטיקה וממשל--ישראל1565-365Xמדינה וחברה

.ישראל0334-2514ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה

.מדיניות ציבוריתמדיניות ציבורית

.אלרגיה; .קצרת הסימפונותמדיסין אסתמה ומחלות דרכי הנשימה

.גיל המעברמדיסין גיל המעבר

.רפואת נשיםמדיסין רפואת נשים

.אורתופדיהמדיסיןאורתופדיה

.גסטרואנטרולוגיהמדיסין  גסטרואנתרולוגיה

.סוכרת; .יתר לחץ דם; .השמנת יתרמדיסין  דוט

.כאבמדיסין  כאב

.רפואה; .כלי דם; .לבמדיסין  לב וכלי דם

.סוכרתמדיסין  סכרת

.סל שירותי הבריאות; .תרופותמדיסין  סל התרופות

(מחלה)סרטן ; .רפואהמדיסין  סרטן

.רפואת עינייםמדיסין  עינים

.פסיכיאטריה; .רפואהמדיסין  פסיכיאטריה

.רפואת ילדיםמדיסין  רפואת ילדים

.דרמטולוגיהמדיסין  רפואת עור

.רפואה; .דםמדיסין המטולוגיה

.מחלות זיהומיות; .רפואהמדיסין מחלות זהומיות

.רפואה; .נוירולוגיהמדיסין נוירולוגיה

.רפואהמדיקל

(גיאודזיה)מדידה 0334-9705מדיתון

.מדע0793-9035כתבעת למדע וטכנולוגיה: מדע אלפיים

.טכנולוגיה; .מדע0793-1549מדע פופולרי

.מדע0024-9335עתון מדעי לכל: מדע

.יהדות0792-5964מדעי היהדות

.צרכנות וצריכה0334-0902בטאון המועצה הישראלית לצרכנות: מה כדאי

.היסטוריה יהודית; .ספרות עברית0792-4585כתבעת ליצירה יהודית: מהות
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.חינוך; .הכשרת מורים0792-6685מהלכים

.שואהמהמתחדש והמתרחש שם עולם

.ארכיטקטורה; .הנדסה0792-2019אדריכלים וטכנולוגים, מהנדסים

.מנהיגותמובילים

.מודיעיןמודיעין הלכה ומעשה

.פרפסיכולוגיה; .פילוסופיה0334-5408פאראפסיכולוגיה, קבלה, מיסטיקה, הגות: מודעות

.מדעי הרוח2617-1708כתב עת שפיט במדעי הרוח: מוזה

.אומנות0334-9810רבעון לאמניות: מוזה

.אומנות0334-1925מוזות

.מוזיקה0793-6117רבעון מוזיקה רב תחומי: מוזיקה

.ספרות עברית; .יהדות0334-4711מולד

.ישראל0333-5453מוניטין

.שלטון מקומי1565-821Xמוניציפלי

.מוזיקה0334-9861מגאזין על צלילים ואנשים: מוסיקה

.ך"תנ; .יהדות1565-4923שנתון למדעי היהדות: מועד

.לימוד והוראה--טכנולוגיהמורטק

.יהדות0333-5569גנוזות ראשונים ואחרונים ופרקי עיון ומחקר, קובץ תורני לחידושי תורה והלכה: מוריה

.יהדות0793-6427ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל: מורשה

--ארץ ישראל; .היסטוריה--ארץ ישראל; .מורי דרך0334-1283מורשת דרך

.ארכיאולוגיה

 ;2617-8745כתבעת ליהדות ולציונות: מורשת ישראל

2521-4810

.ציונות; .יהדות

.ך"תנ; .יהדות; .חינוך יהודי0334-9551מורשתנו

.אומנות0793-0208מותר

.שואהמזכר

.ספרות עברית0334-4231מחברות לחקר יצירתו ופעלו של יח ברנר

.ישראל0333-550Xמחברות למחקר ולביקורת

.חינוך; .סוציאליזם0334-0228מחברות למחשבה סוציאליסטית

.ספרות0333-6786חברה וביקורת, מחברות לספרות

פילוסופיה קונטיננטלית2708-8766מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית

.ערבים בישראל1565-110Xמחברות עדאלה

.קולנועמחברות קולנוע דרום

.קיבוץ; .חינוך בקיבוץ0793-3754מחברת שדמות

.אומנותמחול

.מחול0334-2301רבעון לעניני מחול: מחול בישראל

.מחול0334-2301שנתון: מחול בישראל

.מחול1565-1568מחול עכשיו

.יהדות0792-7800להגות ולתרבות יהודית, רבעון למחקר: מחניים

.יהדות; .צבאבטאון הרבנות הצבאית: מחניך

.לימוד והוראה--מתמטיקה; .חינוך2311-5483מחקר ועיון בחינוך מתמטי

.חקלאות0334-7532מחקר חקלאי בישראל

 ;2707-6393מחקרי ארץ יהודה

2663-7448

.גדה מערבית; (אזור)יהודה 

.בקעת הירדןמחקרי בקעת הירדן

.יהדות; .חינוך2664-553Xשנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון: מחקרי גבעה

.פולקלור יהודי0334-3553מחקרי המרכז לחקר הפולקלור

.ים המלח; .ערבה; .נגבים המלח והערבה, מחקרי הנגב

(יהדות)חגים ומועדים ; .יהדות0792-2477כתבעת לתרבות יהודית: מחקרי חג

 ;2617-8737מחקרי יהודה ושומרון

0792-8416

; (אזור)יהודה ; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל; .גדה מערבית

(אזור)שומרון 
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(אזור)שומרון ; (אזור)יהודה ; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0792-8416מחקרי יהודה ושמרון

.יהדות0333-7081מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

.ספרות עברית0333-693Xמחקרי ירושלים בספרות עברית

.יהדות; .פולקלור יהודי0333-7030מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

.משפט0334-0716מחקרי משפט

 ;2664-6315מחקרי רגולציה

2664-6307

(מדיניות ציבורית)רגולציה 

.גיאוגרפיה היסטורית--ארץ ישראל0081-8585מחקרים בגיאוגרפיה של ארץישראל

.שפה עברית0334-6110מחקרים בלשון

.היסטוריה--ארץ ישראל; .היסטוריה יהודית0334-4185מחקרים בתולדות עםישראל וארץישראל

.תלמוד בבלימאסף למדעי היהדות; מחקרים ומקורות

.חינוך הומניסטי1565-8376מחשבה רבתחומית בחינוך ההומניסטי

.פילוסופיה0334-4126מחשבות

.כתיבה; .קריאה; .חינוך0792-8556מחשבות כתובות

.מחשביםPC0333-7412מחשבים 

.חינוך; .מחשבים בחינוך0334-8660רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך: מחשבים בחינוך

.מחשבים0792-7827ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה: מחשבים וכיף

 ;2789-7648מחשבת ישראל

2789-763X

.פילוסופיה יהודית

.לימוד והוראה--מחשבים0333-7391מחשוב

.מזג אוויר0026-1122מטאורולוגיה בישראל

.היסטוריה--ארץ ישראל; (יישוב עירוני)טבריה 0334-0740מטוב טבריה

.מסלולי טיולים בישראלמטיילים בישראל

.טיולים בעולםמסע אחר, מטילים

.ספרות עבריתכתבעת לספרות ומחשבה רדיקלית: מטעם

.Poetry- שירה ; .ספרות; .ערב-יחסי ישראללחשיבה ולפעולה: מטען

.פילוסופיה0792-5069כתבעת לפילוסופיה: מטפורה

.עריםמטרופוליס

.טיוליםמטרופוליס טרוולר

.חינוך"אורות ישראל"עלון מכללת : מידאור

.ספרנות ומידענות0793-0658כתבהעת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל: מידע וספרנות

.רפואה0334-4169כתבעת לבעיות רפואה: מידע לרופא

.דיור0792-7029מידע על שוויון

.עבודה סוציאליתבטאון העובדים הסוציאליים: ס"מידעו

.מחשבים0333-7685כתבעת לטכנולוגיית המידע: מידעון

 ;2710-2645מידעת

1565-544X

.ספריות; .ספרנות ומידענות

.יהודי התפוצות0334-4150מאסף לתולדות היהודים בתפוצות: מיכאל

.השקיה; .מים בחקלאות0333-8835מים והשקיה

.חינוך דתי; .יהדות0792-9110מים מדליו

.הידרולוגיה; .מים0792-9137אנרגיה וסביבה, מים

.הנדסת מים; .מים0792-7908הנדסת מים: מים

.יהדות; .ישראל0793-1883מימד

.ניהול0334-8652מינהלתון

.דיני מיסים; .מיסוי0334-9853מיסים

 ;2710-2041מכאן

1565-1754

.ספרות עברית

.ספרות עבריתבעריכת טל חברחיבובסקי/ מכאן ואילך   

.דמשק--יהודי סוריהכתב העת למורשת יהדות דמשק: מכאן ומשאם

.תכנון אזורי; .בעלות על קרקעות1565-8031תכנון וצדק, כתב העת מטעם עדאלה לענייני קרקע: מכאן

.ציוד ומכון--ציוד ומיכון חקלאי0792-9080מכון והנדסה בחקלאות
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.אומנותהירחון הישראלי לאספנות ולאמנות: מכירה פומבית

.בתי סוהר0792-8661בטאון שרות בתי הסוהר: מכל משמר

.חינוך; .יהדות0792-6316מכלול

.ארכיאולוגיה; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0334-7311מכמנים

.רפואה0793-6435מכתב לחבר

.היסטוריה--ארץ ישראל; .יהדות0333-9335מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות ישראל ובתרבותו: מלאת

.ים המלח; .היסטוריה--ארץ ישראלמלח הארץ

.ספרות עבריתקובץ מחקרים: מלילה

.יהודי ארצות האסלאם; .יהודי התפוצות0333-9262ממזרח וממערב

.חברה אזרחית; .מנהיגות1565-9690מנהיגות אזרחית

.עסקיםמנהיגות עסקיתפיננסית

.ניהול0792-4399המגזין למשאבי אנוש ומקבלי החלטות: מנהלים

.שירותי קידום נוער; .נוער בסיכון0792-6332מניתוק לשילוב

.תקשורת2617-5290מסגרות מדיה

.לימוד והוראה--ספרותמאסף לענייני ספרות והוראתה: מסד

.ארכיטקטורהמסה

.שפות יהודיות; .שפה עברית0334-1674מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים: מסורות

.משפטמסחרי

.לאומיות-עסקאות בין; .מסחר; .כלכלה0792-5557מסילות סחר

 ;2957-6458מסכת

1565-3625

.יהדות

.משפחהמסכת משפחה

.ספרותמסמרים

.מסלולי טיולים בישראל; .טיולים בעולם0792-0571מסע אחר

.תיירות פנים; .מסלולי טיולים בישראלמגזין הטיולים של ישראל: מסע ישראלי

.תיירות; .טיולים בעולםמסע עולמי

.ספרותי"מסע

 ;20002618-009Xמספר חזק 

2618-0081

.לימוד והוראה--מתמטיקה

.חינוך0333-5550קבצי מאמרים מתורגמים: מספרות החינוך

.לימוד והוראה--מתמטיקה0792-0148עלון למורי מתמטיקה: מספרים

.קשישים; .שירותי רווחה לקשישיםמסר לענין

.פסיכולוגיהלטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, לטיפול, רבעון לפסיכולוגיה: מעגלי נפש

.ספרות ילדים ונוער0334-2867כתבעת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים: מעגלי קריאה

.ספרות עבריתמעגלים

.יהדות(ישיבת מעלה גלבוע)מעגלים 

.ספרנות ומידענות0334-4533מעולם הספרנות

.אומנות; .ספרותמעין

.ספרותמעלה

.הוראה; .חינוך0541-5691מעלות

.בית המקדש; .יהדות1565-1517מעלין בקודש

.מעמד האישה0334-5327מעמד האשה

.תרבותמעמול

.ספרות; .אומנותמעמקים

.תיאטרון חזותי; .אומנותמעקף

.קולנועמגזין חדש לקולנוע: מערבון

.עיתונות יומית[מידע על העתון]מעריב  

.ל"צה; .צבא0464-2147מערכות

.מחשבים0303-142Xמעשה חושב

.יהדותמעשה חשב
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 ;2617-3867מעשי משפט

2617-3859

.משפט

.עבודה סוציאלית; .שירותי רווחה0792-6820מפגש לעבודה חינוכיתסוציאלית

.שירותי רווחה לנוער; .נוער בסיכון0333-7065כתבעת בנושא נוער וצעירים במצוקה: מפגש

.ערבים בישראל; .ספרות עברית0792-3414רבעון לרב שיח תרבותי וליצירה: מפגש

.נצרות; .אסלאם; .יהדות2308-3093באסלאם ובנצרות, מעגל החיים ביהדות: מפגשי תרבות

.ישראל0793-0089במה לעניני חברה: מפנה

.לימוד והוראה--מוזיקה; .מוזיקה0793-8454כתבעת למורי המוזיקה: מפתח

.מחשבה מדינית; .פוליטיקה2224-4557כתבעת לקסיקלי למחשבה פוליטית: מפתח

.פלסטינים; .פוליטיקה; .ישראל0793-548Xמצד שני

.ניהול0793-1964המגזין למנהלים ולמקבלי החלטות: מצויינות

.שירות ללקוח; .ניהולמצוינות בשירות

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

.ישראלמקום למחשבה בשער

.ספרות0334-6625כתב עת לשירה: מקום

.מחשבים0792-8785מקינטוש עכשיו

.סמיםבטאון השירות לטיפול בנפגעי סמים: מקסמים

.ספרותמקף

.הוראה0334-3421ךהיסטוריה"דפי עזר למורים למקצועות עבריתתנ: מקרא ועיון

.הוראה; .חינוך0334-3421כתבעת להוראת המקצועות בתחומים של מדעי הרוח ושל מדעי החברה: מקרא ועיון

.כלכלה; .ניהול0540-0147מקראות במנהל

.ספרות עברית; .ספרות1565-2734כתבעת לספרות ולתרבות: מקרוב

.שמאות; .בנייה; .ארכיטקטורה; .מקרקעיןמקרקעין

.מקרקעין0334-0597בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל: מקרקעין וערכם

.ספרות יהודית; .אומנות; .ספרותמראה

.משטרה0792-7703מראות המשטרה

.משטרה0792-7703בטאון משטרת ישראל: מראות המשטרה

.מנהיגות; .צבאמראות של מנהיגות

.ספרות יהודית0333-7480כתבעת ירושלמי לספרות ולהגות יהודית: מראות

.פסיכותרפיהמרחבים

.ך"תנ; .יהדות0334-1194בטאון לתורה והוראה: מרחבים

.ארץ ישראל0334-4339קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץישראל והמזרח התיכון: מרחבים

.מוריםמרכזי מורים  קו ורשת

.ספרות0792-5506קונטרסים לשירה: מרפסת

.משאבי אנוש0792-0970ירחון: משאבי אנוש

.שואה0542-9943קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה: משואה

.קבורה; .חברה קדישאבטאון חברה קדישה אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים: משואות

.חקלאות; .כלכלה חקלאית0792-0997משוב חקלאות

(גני נוי)גננות נוי 0792-0997משוב לגן

.משטרה2664-2077משטרה והיסטוריה

.משפט; .משטרה0333-5607משטרה וחברה

.Poetry- שירה ; .ספרות0793-310Xמשיב הרוח

.משפחה; .משפטמשפחה במשפט

.ילדים; .משפחהמשפחה טובה

.משפטמשפחוק

 ;2790-6280משפט וממשל

0792-8521

.משפט

.עסקים; .משפט1565-5415משפט ועסקים

.צבא; .משפט0792-304Xל"בטאון המערכת המשפטית בצה: משפט וצבא
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 ;2617-0442משפט חברה ותרבות

2617-0434

.משפט

.משפט0793-4890משפט מפתח

.משפטמשפט מפתח

.משפטמשפט מצפון

.משפט(פרקליטות המדינה)משפט נוסף 

.משפטכתבעת לעניני משפט וחברה: משפט נוסף

.קרימינולוגיה; .משפטקרימינולוגיה ומשטרה, משפט פלילי

.משפט רפואי; .ביואתיקהמשפט רפואי וביואתיקה

 ;2708-891Xמשפטים

2708-8901

.משפט

.משפט2709-0167משפטים על אתר

.חקלאות0792-9374משק הבקר והחלב

.עופות בית0539-421Xמשק העופות

.כלכלה--ישראל; .כלכלה0792-5492ירחון כלכלי מיוחד: משקיהון

.אומנות0334-9810רבעון: משקפים

.תקנים ומפרטים טכניים0025-5912י"מת

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0334-3839מתקופת האבן

.ספרות ערביתנגד

.מעמד האישה; .נשים0333-6387נגה

.ניהול איכות0792-8750נהול איכות כוללת

.עבודה; .משאבי אנושנהול משאבי אנוש בישראל

.יהדות0333-6859כתבעת תורני להפצת תורתם ומעשיהם של גדולי ספרד בעבר ובהווה: ה"נהר דע

.עיראק--ספרות יהודית; .יהודי עיראק0333-6905נהרדעא

.נוירולוגיהנוירולוגיה

.ארץ ישראל0334-4371עיונים בידיעת הארץ: נופים

.חינוך0792-8130נושאים בחנוך

.היסטוריה--המזרח התיכון; .ארכיאולוגיהנט

.אינטרנט; .מחשביםנט מגזין

.ניהול משאבי אנוש; .שכר; .עבודה0334-6234כתב העת לעבודה ולניהול המשאב האנושי: נטו פלוס

.משנה0793-078Xבטאון לענייני משנה: נטועים

.נשים0792-7398נטע

.ישראליים בצבא הבריטי-חיילים ארץ; .בריגדה יהודית0793-6443איגוד החיילים המשוחררים בישראל: ם"ניב אחי

.גמלאים0793-6451ניב הגימלאי

.יהדות; .חינוך דתי0048-0460חינוך וספרות, מחשבה, בימה לדברי הלכה: ניב המדרשיה

.יהדות0792-7835בני ברית, בטאון של לשכת ירושלים: ניב ירושלים

.ניהולניהול שקוף

.ניהול0333-5658בטאון מנהלי ישראל: ניהול

.יהדות0334-1623ניצוצות

.חקלאותניר ותלם

.אוטופיה בספרות; .ספרות עבריתנכון

.שמאות; .בנייה; .ארכיטקטורהנכסי דלא נידי

.ספרותננופואטיקה

.יהדות0549-5571שנתון לברור בעיות בהלכה: נעם

.מעמד האישה; .נשים0334-4428הירחון לאשה ולמשפחה: נעמת

.פסיכולוגיהלטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, לטיפול, רבעון לפסיכולוגיה: נפש

.נציב תלונות הציבור0302-8275ח שנתי"דו: נציב תלונות הציבור

.חקלאותנקדת צמיחה

.ישראל; .גוש אמונים; .התיישבות בשטחים המוחזקים0792-3295נקודה
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.משפט; .גישורנקודת גשור

נקודת מפגש

.התעללות בילדיםנקודת מפגש

.בטיחות בדרכיםנקודת תצפית בבטיחות בדרכים

.ספרותכתבעת עברירוסי לספרות ולדברים אחרים: נקודתיים

; .היסטוריה--ארץ ישראל; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0333-8495נקרות צורים

.מערות

.טבע0793-9124יאוגרפיק'נשיונל ג

.ספרות עברית0792-1187חברה ותרבות, כתב עת למחשבה מדינית: נתיב

.מנהל ציבורי0028-3010נתיבי ארגון ומנהל

.ילדים אוטיסטים0793-2553נתיבי קשר

.ספרותנתיבים

.קוסמולוגיה; .פילוסופיה0333-6697סביבות

.ידיעת הארץ; .היסטוריהסגולה

.ספרות עברית0792-0415גיליונות לספרות ולאמנות: סגנונות

.ספרות עבריתמחקרים בספרות עברית: סדן

.פלסטיניםסדק

.משפט0792-8491דים ולקוחותיהם"ירחון משפטי לעו: סוביודיצה

.כלכלה--ישראל; .בנקים ובנקאות0334-6323סוגיות בבנקאות

 ;2311-8474סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב

0334-8113; 

2309-6942

שילוב ילדים עם מוגבלות במוסדות חינוך ; .חינוך מיוחד

.רגילים

.הכשרת מורים; .חינוך0334-8687דרכי הוראה ומחשבת החינוך, דרכי, לשאלות של הכשרת מורים: סוגיות בחינוך

.ראיית חשבון0793-0801סוגיות בחשבונאות

 ;2617-6769סוגיות חברתיות בישראל

2308-247X

.חברה--ישראל

.דיני ביטוח; .ביטוח0792-6715סוכן הביטוח

.פילוסופיהסופיה

.חברה--ישראל; .סוציולוגיה; .ישראל1565-1495כתבעת לחקר החברה הישראלית: סוציולוגיה ישראלית

.סוציולוגיה0334-9004סוציולוגיה תלאביבית

.אומנות0792-4038סטודיו

.מנהל ציבורי; .עסקים0792-6839הירחון לחשיבה ניהולית: סטטוס

.תורה שבעל פה; .יהדות0334-6986כתבעת לחקר ספרות התורה שבעלפה: סידרא

.טכנולוגיה; .מדע1565-3722סיינטיפיק אמריקן ישראל

.ספרות עברית0334-4517רבעון מעורב לספרות: סימן קריאה

.איכות הסביבה; .ישראלסימני חיים

.יהדות0334-4304מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות: סיני

.קולנוע0792-3007סינמטק

.שידורי טלוויזיה; .קולנוע; .היסטוריהסליל

.בוטניקה; .זואולוגיה0334-4479ירחון לבני הנעורים: סלעית

.זואולוגיהלמבוגרים: סלעית

.סמים0793-145Xעתון הרשות למלחמה בסמים: סמים דגש

.משפט עברי; .משפטסנהדרין

.שירותי רווחה; .עבודה סוציאלית0334-2964דוירחון לענינים חברתיים: סעד

.סיעוד אונקולוגי0792-7770סעוד אונקולוגי

.סיעוד נוירולוגיסעוד נוירולוגי

.ספרות עברית; .היסטוריה יהודית; .יהודי ארצות האסלאם0582-3943ספונות

.ספנות; .ארכיאולוגיה ימית0077-5193ספונים

.ספורט הישגיספורט הישגי

.ספורט0792-268X(ההתאחדות לספורט)ספורט הישגי 
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.ספנות0334-2751בטאון המכון הישראלי לחקר הספנות: ספנות

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

.משפט0792-9242ספר השנה של המשפט בישראל

.אמצעי התקשורת; .ישראל0792-4356ספר השנה של העורכים והעתונאים בכתביהעת בישראל

.אמצעי התקשורת; .עיתונות ועיתונאות0334-2948ספר השנה של העתונאים

.כלכלה--ישראל; .תעשייה0559-2798ספר התעשיה

.היסטוריה צבאית0334-4614החברה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תלאביב: ספרא וסייפא

.ל"ספרות חזספרות אגדה

.ספרות ילדים ונוער0334-276Xספרות ילדים ונוער

.פוליטיקה וממשל--ישראל; .ל"צה; .מלחמה0488-1354ל"ירחון לקציני צה: סקירה חודשית

.אנטישמיות0793-0755סקירת מצב האנטישמיות

.בנקים ובנקאות0522-2761סקר בנק ישראל

.גריאטריה; .קשישים0793-4912סקרים וסקירות בגרונטולוגיה

.חינוך1565-2521אורינות  חקר עיון ומעש: סקריפט

.שידורי טלוויזיה; .קולנוע0334-6943כתבעת לקולנוע וטלויזיה: סרטים

.עבודה0005-2299עבודה וביטוח לאומי

.שירותי רווחה; .עבודה0005-2299עבודה ורווחה וביטוח לאומי

.דיני עבודה0792-5611חברה ומשפט, עבודה

.פשיעה; .עבריינות0334-4525עבריינות וסטיה חברתית

.Poetry- שירה ; .ספרות2304-4063עבריתון

.שואה0792-0326עדות

.רפואה0793-3053עדכון באופטומטריה

.רפואה0792-710Xאוזן וגרון, עדכון באף

.רפואה0792-6979עדכון בדרמטולוגיה

.רפואה0792-6871עדכון בכירורגיה

.רפואה0792-5573עדכון במילדות ובגינקולוגיה

.נוירולוגיה0792-6863עדכון בנוירולוגיה

.סוכרת; .רפואהעדכון בסוכרת

.רפואה0792-6863עדכון בקרדיולוגיה

.רפואה פנימית0792-6863(2006)עדכון ברפואה פנימית 

.רפואה פנימית0792-9668(20061993)עדכון ברפואה פנימית 

.רפואת עיניים0792-9099עדכון ברפואת עיניים

.תזונה ובריאות0793-1085עדכון בתזונה ודיאטה

.דיני מיסים; .מיסוי0334-1836עדכוני מסים

(מחלה)סרטן ; .רפואה0792-6863עדכונים באונקולוגיה

.אורולוגיה; .רפואה0792-6863עדכונים באורולוגיה

.סיעוד; (רפואה)אחיות ואחים 0792-6863עדכונים קליניים לאחים ואחיות

 ;2789-9519עדכן אסטרטגי

0793-8950

.המזרח התיכון; .חוץ-יחסי--ישראל; .ביטחון--ישראל

.האוניברסיטה הפתוחה0334-1895האוניברסיטה הפתוחה: עדכן

.יהדות0793-159Xכתבעת תורני: עוז

.אומנות0333-9718עולם האומנות

.פרחיםעולם הפרח

.וידאו; .צילום0792-6030עולם הצילום

אתלטיקה0334-6927עולם הריצה

.חקלאות; .פרחיםעולם פורח

.ספרות ילדים ונוערכתבעת לספרות ילדים ונער: עולם קטן

.משפטכתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל: עורך הדין

.עיוורים וכבדי ראייה0793-0577עמותת עובדי חינוך ושיקום עיוורים וכבדי ראייה בישראל: י"עחש

.יהדות0793-8489תגליות ועיונים במדעי היהדות, חידושים: עט הדעת
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.חברה--ישראלעט השדה

.פסיכואנליזהACTUALעט לאקאן 

.הכשרת מורים2789-2050עיון ומחקר בהכשרת מורים

.פילוסופיה0021-3306רבעון פילוסופי: עיון

 2617-3883עיוני משפט

2617-3883; 

2617-3875

.משפט

.ארכיונאותעיונים בארכיונאות

.ביטחון--ישראלעיונים בביטחון לאומי

.ביקורת המדינה0579-2770עיונים בביקורת המדינה

.ביקורת פניםעיונים בביקורת פנימית

.טכנולוגיה; .חינוך טכנולוגיעיונים בחינוך בחברה בטכנולוגיה ובמדע

.חינוך יהודי0333-9661עיונים בחינוך היהודי

.חינוך0793-4637כתב עת למחקר בחינוך: עיונים בחינוך

.תרבותעיונים בחקר התרבות

.טכנולוגיה; .חינוך טכנולוגי0334-7389בטאון לעניני חנוך טכנולוגימדעי: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים

.כלכלה--ישראל; .כלכלה0333-6484עיונים בכלכלה

.ל"צה; .מודיעין1565-8872עיונים במודיעין

.שואה0334-9438אק'עיונים במורשתו של יאנוש קורצ

.ניהול בתי ספר; .חינוך0334-4770עיונים במינהל ובארגון החינוך

.ניהול משאבים טבעייםעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה

.ספרות ילדים ונוער0792-8246עיונים בספרות ילדים

.סוציולינגויסטיקה1565-9682עיונים בשפה וחברה

.ציונות; .ישראל; .יהדות0792-7169כתב עת רבתחומי לחקר ישראל: עיונים

.גישורגישור: עיין ערך

.קולנועכתבעת לקולנוע ווידיאו: עין בעין

.1888-1970--,שמואל יוסף, עגנוןכתב עת לחקר יצירת עגנון: עין גימל

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0792-7622רבעון לתרבות עיצוב הבית: עיצוב הבית

.שלטון מקומי0302-8267לתכנון ופיתוח עירוני ואזורי, כתבעת לשלטון מקומי: עיר ואזור

.ישראל; .עדות בישראל0792-1403עיתון אחר

.שואהעיתון בית לוחמי הגטאות

עונתון, ביקורת, הגות, אמנות, ספרות, עכשיו

.ספרות עברית; .ספרות0568-7306ביקורת, אמנות, ספרות: עכשיו

.לימוד והוראה--כימיהעיתון למורי הכימיה: עלכימיה

.ארץ ישראל ביהדות0793-5315בטאון לעניני ארץ ישראל במקורות: על אתר

.הוראה; .חינוך גבוה2223-8298על הגובה

.אומנות; .ספרותעל הדרך

.ך לימוד והוראה"תנ0793-6079על המקרא ועל הוראתו

.עיתונות יומית[מידע על העתון]על המשמר  

.ך לימוד והוראה"תנ0334-9659ך בבתי הספר הכלליים"עלון למורים לתנ: על הפרק

.תקיפה מינית; .אונסעל הקו

.נשים; .מעמד האישהבטאון לקידום מעמד האישה: על מה

.לימוד והוראה--מתמטיקה0792-5735עלון למורי המתמטיקה: ה"על

.המגזר השלישיעלון  המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

.ספרנות ומידענות0021-2318עלון אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל

.רפואה וטרינריתעלון בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי

.חינוך בגיל הרךעלון דעגן

.מטבעות עתיקים; .היסטוריה--ארץ ישראלעלון החברה הנומיסמטית לישראל

.חקלאות0333-8886עלון הנוטע

.אמצעי עזר להוראה0334-4320עלון לטכנולוגיה בחינוך



ISSNSubjects(ב-מסודר א)שם כתב העת 

.לימוד והוראה--מדעי החברה; .חינוך0792-7649עלון למורה במדעי החברה בחטיבה העליונה

.לימוד והוראה--ספרות0334-5076עלון למורה לספרות

.לימוד והוראה--ביולוגיה0333-9815עלון למורי הביולוגיה

.לימוד והוראה--היסטוריה0792-2493עלון למורי ההיסטוריה

.מסלולי טיולים בישראל; .טיולים0792-2515עלון לרכז הטיולים

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראלעלון מחלקת העתיקות של מדינת ישראל

.אחזור מידעSIGTRSעלון קבוצת ענין אחזור טקסט  

מידע ]  2004, משרד הבטחון: (קבץ בעריכת דני הדרי)אל מול האתגר הערבי : עליזית וחרב

[על הקובץ

מידע על ]  2010, משרד הבטחון: (קבץ בעריכת ניר מן)אשת חיל עברייה : עליזית וחרב

[הקובץ

מידע על ]  2007, משרד הבטחון: (קבץ בעריכת אסנת שירן)הזירה הימית : עליזית וחרב

[הקובץ

מידע על ]  2009, משרד הבטחון: (קבץ בעריכת ניר מן)והאנגלי אז בארץ : עליזית וחרב

[הקובץ

משרד : (קבץ בעריכת אסנת שירן)יהודים וערבים במאבק על ארץ ישראל : עליזית וחרב

[מידע על הקובץ]  2006, הבטחון

מידע על ]  2008, משרד הבטחון: (קבץ בעריכת אסנת שירן) 60מלחמה בת : עליזית וחרב

[הקובץ

מידע ]  19901992, משרד הבטחון: (קבץ)" הגנה"מקורות ומחקרים בגנזי ה: עליזית וחרב

[על הקובץ

[מידע על הקובץ]  2012, משרד הבטחון: (קבץ בעריכת ניר מן)עמוד האש : עליזית וחרב

.אתיקה מקצועיתעלי אתיקה

.היסטוריה--ישראל; .ביטחון--ישראל2616-6763עלי זית וחרב

, תלאביב: (קובץ בעריכת דני הדרי)שמונים שנה לארגון ההגנה : חומת מגן: עלי זית וחרב

[מידע על הקובץ]  2002, משרד הבטחון

קבץ בעריכת ניר )ירושלים  עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות : עלי זית וחרב

[מידע על הקובץ  ]2013, ירושלים, המרכז לחקר כוח המגן והוצאת כרמל: (מן

משרד , תלאביב: (קבץ בעריכת מוטי גולני)מדיניות מלחמה מדיניות שלום : עלי זית וחרב

[מידע על הקובץ]  1999, הבטחון

.חינוך בקיבוץ0793-1344ביטאון לחינוך הקיבוצי: עלי חינוך

.חגים ומועדיםעלי מועד

 ;2707-434Xעלי משפט

2707-4331

.משפט

.ספרנות ומידענות0334-4754עלי ספר

.ספרות עברית0334-4827עלי שיח

.עלייה וקליטה; .חינוך0334-5084עלים לענייני החינוך בעליית הנוער

.בעלות על קרקעות; .קרן קיימת לישראל0569-163Xרבעון לענייני הקרקע ופיתוחה: עם ואדמתו

.ספרות עברית0333-743Xעם וספר

.ספרותביטאון לספרות: עמדה

.ישראל0334-4673ירחון לשלום ולתמורה סוציאליסטית: עמדה

.דת ומדינה; .ציונות דתית0334-6358לציונות דתית ואקטואלית: עמדה

.ישראל0793-2189עמדת מפתח

.הקיבוץ הדתי; .יהדות0333-7235עמודים

.חינוך; .חינוך בקיבוץ0333-7316ענבל

.נגישות לאנשים עם מוגבלותעניין של גישה

(פסיכותרפי)טיפול משפחתי ענין משפחתי

.עסקים; .יזמות ויזמים0793-2030מגאזין לעסקים קטנים: עסקיהון

.כלכלה--ישראל0793-0879עסקים וכלכלה

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0792-1670עצוב

.ספרות עברית0424-7159שנתון לשירה: עקד

.שוק ההון; .כלכלהרבעון לעניני כלכלה וחברה: ערך מוסף

.מפלגות קומוניסטיות0334-4622(בטאון המפלגה הקומוניסטית)ערכים 
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.היסטוריה--ארץ ישראל; .היסטוריה יהודית0334-2085עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל: עתמול

.פסיכותרפיה; .פסיכואנליזהעת לאקאן

.יהדותכתבעת לחשיבה יהודית: עת לחשוב

.יהדות קונסרבטיבית0792-2248כתבהעת של התנועה ליהדות מסורתית בישראל: עת לעשות

.משפט; .ייעוץ משפטיעת סיוע

.ישראל0334-4924בטאון שמאל עצמאי: עתה

.תרבות0793-2146כתבעת לעניני חברה ותרבות: עתה

.ספרות עברית; .ספרות770334-4878עתון 

.עיצוב פנים; .ארכיטקטורה0792-5956עתון הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים

.קיבוץ0334-1801מאסף לשאלות החברה הקיבוצית: עתים

.ארכיאולוגיה0792-8424עתיקות

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0067-0138עתיקות

.ספרותעתר

.כלכלה--ישראל0333-791Xעתרת עסקלכלה

.חשמל0793-8152מידעון מקצועי לחשמל: פאזה אחרת

.מדעי המדינה; .פוליטיקה וממשל--ישראל2308-0841כתבעת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים: פוליטיקה

.פסיכואנליזה0793-5307כתבעת פסיכואנליטי: פולמוס

.טכנולוגיית המידע; .אינטרנט0793-6044מתחברים לסגנון חיים דיגיטלי: פולס

.עבודה סוציאליתפורום חיפה לעבודה סוציאלית

.משפט2790-0649פורום עיוני משפט

.ספרות עברית; .תיעוד--סיפורי חייםפטל

.פיזיקה0333-6948פי האטום

.מחשבים0792-9285המהדורה הישראלית: פיסי מגזין

.מחשבים0793-9841מגזין: פיסי מדיה

.מחשביםהמגזין למחשבים ואינטרנט: פיסי פלוס

.אקווריום; .דגיםפישנזון

.מדעי המדינה; .כלכלה; .פילוסופיה1565-821Xמ"פכ

.מוזיאוניםפלטפורמה

.משפט0792-5786פלילים

.לימוד והוראה--צילוםפלסטיקה

.עתידנות; .מדע בדיוני0333-6956המגזין למדע בדיוני: 2000פנטסיה 

.חינוך; .ישראל0792-1667פנים לכאן ולכאן

.חברה--ישראל; .ישראל0793-8225חברה וחינוך, כתבעת לתרבות: פנים

.ביקורות ספרותיות; .ספרותפנס

.פסיכולוגיהמגזין לפסיכולוגיה פופולרית: פסיכו

.פסיכואנליזהפסיכואנליזה של הילד והמתבגר

.פסיכולוגיהפסיכואקטואליה

.חינוך; .פסיכולוגיה חינוכית0334-228Xפסיכולוגיה ויעוץ בחינוך

.פסיכולוגיה0792-2949כתבעת מדעי ישראלי לעיון ולמחקר: פסיכולוגיה

.Poetry- שירה ; .ספרות0792-1152פסיפס

תרבות; .מוזיקה2957-5605פעימות

.לב; (ל"שח)שירות חירום לב ל לאיכות חיים"מגזין שח: פעימות

.מחלות לב; (ל"שח)שירות חירום לב ל לאיכות חיים"מגזין שח: פעימות

.יהודי ארצות האסלאם; .יהודי התפוצות0334-4088פעמים

.פוליטיקה; .תרבות; .אומנותפרוגרמה

.ספרות0334-4975פרוזה

.אומנות1565-8163'פרוטוקולאז

.פרחיםפרחים ברשת

.חקלאות0793-3630דפי מידע: פרחים
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.נשיםבמה לפוליטיקה מזוית אחרת: פרלמנט נשים

.ארכיאולוגיה2313-1888פרסומי חפירות יישומיות

.שואה0333-707Xפרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים

.ארכיטקטורהכתבעת לאדריכלות: פרספקטיבה

.הוראה; .חינוך0333-6832דיונים בשאלות חינוך והוראה: פרקים

.אמצעי התקשורת0792-8882כתבעת בנושאי פוליטיקה תקשורת וחברה: ח"פתו

.פיתוח ארגוני; .ניהול משאבי אנוש0792-4429פתוח ארגוני בישראל

.משפטפתוח לדיון

.יהדותפתוחי חותם

.קיצוניות; .פוליטיקהפתחון פה

.יהדות0334-2131רבעון למחשבת היהדות: פתחים

.עדות המזרח0333-6530פתרונים

(צבא)אסטרטגיה ; .צבא1565-8880צבא ואסטרטגיה

.יהדותכתבעת תורני: צהר

.יהדותקובץ תורני מרכזי בעניני הלכה ומנהג מחכמי התורה: צהר

.בתי סוהר0792-8122צוהר לבית הסוהר

.טבע0334-1240צופית

.טיולים0333-8738פרסומים במתודיקה של הדרכה בשדה: צידה לדרך

.יהדות; .ארץ ישראל0792-5271י להיסטוריה ואתנוגרפיה"ידיעות החברה הא: ציון

.יהדות; .היסטוריה--ארץ ישראל0792-528Xי להיסטוריה ואתנוגרפיה"מאסף החברה הא: ציון

.היסטוריה יהודית0044-4758רבעון לחקר תולדות ישראל: ציון

.ציונות דתית2709-6726חברה, רעיון, היסטוריה: ציונות דתית

.מזכרת בתיהציוני דרך

.אומנות0303-1373כתבעת לאמנות פלסטית: ציור ופיסול

.צילום0334-7826רבעון התאחדות הצלמים המקצועיים בישראל: צילום ומדיה דיגיטלית

.מסלולי טיולים בישראל1565-0170טיול ופנאי בישראל, מגזין לנופש: צלול

.צלילה0793-1034צלילה

.אנשים עם מוגבלות0792-5778צעדים

.ספרות0792-349Xקובץ ספרותי: צפון

.יהדות0792-2108צפונות

.לוחמה0334-407Xצקלון

.חרדיםצריך עיון

.קיבוץ0334-9446מוסף לדבר: קבוץ

.יהדות; .קבלה1081-8561כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית: קבלה

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראלקדם

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל0033-4839כתבעת לעתיקות ארץישראל וארצות המקרא: קדמוניות

: ירושלים: (קבץ)עיונים בתפיסות ההתיישבות האיסטרטגית ביישוב העברי : קו התלם

[מידע על הקובץ]    2011א "תשע, כרמל

.ספרות עבריתקו נטוי

.אומנות0333-6816כתבעת לאמנות: קו

.יהדות0334-1313סדרה חדשה: קובץ על יד

.ניסויים רפואיים בבעלי חיים0792-8890כתבעת לזכויות בעלי חיים: קול החי

.נפרולוגיה; .רפואהקול הכליה

.מעמד האישה; .נשיםקול הנשים

.אנשים עם מוגבלות0333-5755קול למורה

.שואה0793-646Xבטאון חילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים: קול נכי מלחמה

.קבלה0334-9047כתבהעת של המכון לחקר הקבלה: קול עידן הדלי

.סוציולוגיה; .חינוךקולות

.ספרות0333-8584במה לדברי שירה: קולות

.קולנועקולנוע דרום
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.קולנועכתב העת של פורום מבקרי הקולנוע בישראל: קולנוע

.קולנוע0334-2034עתון ישראלי לקולנוע וטלויזיה: קולנוע

.צילוםקונטקט

.רפואה0023-4109שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע: קורות

.ספרות עברית0453-3879קטיף

 ;2707-0042קידום בריאות בישראל

2707-0050

.קידום בריאות

.הכשרת מורים1565-530Xקיוונים אקדמיים

.מוזיאוניםקירות מדברים

.מוזיאוניםקירות מדברים ברשת

.מחשביםאינטרנט ומשחקי מחשב, המגזין למשחקים: קליק

.מוזיקהקלסיק

.ארכיאולוגיהקמא

.צילום0793-6583עתון בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה: קמרה

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל; .היסטוריה--ארץ ישראל0334-2549דו ירחון למורי דרך: קרדום

.קרדיולוגיהקרדיולוגיה

.עיצוב; .עיצוב גרפי0792-9862המגזין לעיצוב ולתקשורת חזותית בישראל: קרדיט

.חברה--ישראל2790-7279קריאות ישראליות

.עדות המזרחקריה נאמנה

.קרימינולוגיהקרימינולוגיה ישראלית

.קרימינולוגיה; .משפטמשפט פלילי ומשטרה, קרימינולוגיה

.משפטשנתון הקריה האקדמית: קרית המשפט

.כתבי יד עבריים; .יהדות; .דפוס עברי0023-1851רבעון ביבליוגרפי של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים: קרית ספר

.שידורי טלוויזיה; .קולנועקרניים

קרקעות0302-6248קרקע

.חינוך בגיל הרךבטאון הורים ואנשי מקצועי לגיל הרך: קרש קפיצה

.שואה0334-7869מקורות וידיעות, קובץ מחקרים: קשב

.תקשורת; .עיתונות ועיתונאות0792-0113קשר

; (ל"צה)אלקטרוניקה ומחשבים , חיל קשר; .מחשבים0334-9039קשר אלקטרוניקה מחשבים

.תקשורת

.לימוד והוראה--אומנותעיתון למורים לאמנות: קשר אמנותי

.חינוך0792-3953קשר עין

.ספרות עברית1565-3692רבעון לספרות עיון ובקרת: קשת החדשה

.תרבותיות-רב; .חברה--ישראל2706-7475כתב עת למדעי הרוח והחברה: קשת

.היסטוריה--ארץ ישראל0334-4657לתולדות ארץישראל וישובה: קתדרה

.ביקורות ספרותיותקתרסיס

.רימטולוגיה0792-6863אלרגיה ומחלות אוטואימוניות, ראומטולוגיה

.טבע0334-1461מרכז המידע על יונקים, החברה להגנת הטבע: ראם

ספרות0333-5801כתבעת לשירה: ראש

.ספרותראשית

.יהדות2706-6096ראשית עיונים ביהדות

.הכשרת מורים2789-2050מחקר ושיח: רבגוונים

.Poetry- שירה ; .ספרות0792-4097רבעון ישראלי לספרות: רבקול

.דת ומדינה; .זהות יהודיתמסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו: רבגוני

.כלכלה--ישראל; .בנקים ובנקאות0557-1480רבעון לבנקאות

.כלכלה; .כלכלה--ישראל0557-1499רבעון לכלכלה

.כלכלה--ישראל0333-5852רבעון לכלכלת עסקים

.פוליטיקה וממשל--ישראל; .כלכלה--ישראל0334-4762רבעון למחקר חברתי

.ספרות0792-4097מאסף לספרות ולאמנות: רבקול

.דיני ממונות; .ראיית חשבון0035-7790רואה החשבון
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.טיולים בעולם; .מסלולי טיולים בישראל0792-8300רואים עולם

.בתי סוהר; .שירות בתי הסוהרס"רואים שב

.חינוךחברה ותרבות, במה לחינוך: רוח אחרת

.חינוך גופני; .ספורט2410-194Xרוח הספורט

.החברה המזרחית הישראליתרוח מזרחית

.צבא; .אמצעי לחימה; .לוחמה0334-8466רומח

.נוערן"רונ

.רפואת משפחה0374-776Xרופא המשפחה

.ריקודי עם ועמים; .מחול0792-3058מגזין לריקודי עם ומחול: רוקדים

.ספרות0793-288Xכתב עת לספרות: רחוב

.ערב-יחסי ישראל; .התיישבותריבונות

.שוק ההון; .השקעות ומשקיעים; .כלכלהח"דירוג אג, הערכות, מידע שוטף: רייטינג

.אומנות0333-9637רימונים

.משרד החוץ0792-299Xבטאון משרד החוץ: רישומים

.פילוסופיה יהודית; .מוסר היהדותרליגיה

.מפלגת העבודה הישראלית; .פוליטיקה וממשל--ישראל0334-8784רמזור

.ארכיטקטורה; .עיצוב פניםהמגזין לבניה ועצוב, רנסנס

.פילוסופיה; .תרבותבמה חלופית לטקסטים עבריים  ספרותתרבות: רסלינג

.משפט רפואי; .משפט0334-3103רפואה ומשפט

.רפואת שיניים; .רפואה0792-9935רפואת הפה והשיניים

.רפואת שיניים0334-1402רפואת השיניים

(מנהל)ביקורת רציף

.בדואיםרשימות בנושא הבדווים

.קניין רוחני; .משפטרשימות בנתיב קנייני הרוח

.חינוך0334-6900למידה פעילה: רשת

.טבע0333-9904רתם

.יהדות; .חינוך0793-7016חיפה, שנתון המכללה הדתית לחינוך: שאנן

.אומנות; .תרבותשאר רוח

.ספרותכתבעת לשירה: שבו

.יהודי מזרח אירופה0334-4002יהודי בריתהמועצות ומזרח אירופה: שבות

.יהודי ארצות האסלאם; .ספרות עברית0488-6224שבט ועם

.יהודי רומניה0334-3456כתבעת לתולדות יהדות רומניה: שבט רומניה

.חינוך יהודי0037-3656שבילי החינוך

.ת"מכון מופשבילי מחקר

.אומנות; ספרותשבילים

.בולאות0792-948Xמגזין הבולאים בישראל: שבל

.חקלאותשדה וירק

.קיבוץ; .חינוך בקיבוץ0334-3960במה לתנועה הקיבוצית: שדמות

.ספרות עברית; .אומנות0334-6064שופרא

.שוק ההוןשוק ההון

.משטרהסניף ישראל, בטאון ארגון השוטרים הבינלאומי: שורות איפא

.יהודי ארצות האסלאם0333-7006קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בארצות האסלאם: שורשים במזרח

.קיבוץ; .היסטוריה--ארץ ישראל0334-9535קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל: שורשים

.שירותי רווחה0334-7907שירותי חברה ורווחה: שחר

.ציונותספר שנה לחקר הציונות ותקומת ישראל: שיבת ציון

.שיווקשיווק עכשיו

.לימוד והוראה--היסטוריה0334-3251שיח למורה להיסטוריה

.יהדות0334-7559דת ומדינה, כתבעת לעניני יהדות: שיח מישרים

.יהדות1565-8058שיח שדה
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.פסיכותרפיה0334-9330כתבעת ישראלי לפסיכותרפיה: שיחות

.ספנות; .שיט0793-3320שיט ותירות ים

.הסתדרות המורים בישראל; .חינוך0793-3215שיעור חופשי

.שיקום שמיעתיבטאון עמותת חומש: שיקום

.לימוד והוראה--ביולוגיה0333-9815שמורת טבע

.יהדות0582-9836שמעתין

.יהדות0582-9534למחשבת ישראל ולבעיות יהדות, ספר השנה להלכה: שנה בשנה

.המזרח התיכון0334-9411שנתון אסטרטגי

.משפט עברי0334-2646שנתון המשפט העברי

.ספרות יהודית; .ספרות עברית0075-3726שנתון הספר היהודי

(תנועה)מזרחי ; .ציונות דתית0334-1933שנתון הציונות הדתית

.מזרח קדום; .היסטוריה--ארץ ישראל; .ך"תנ0334-2891שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

.ארכיאולוגיה--ארץ ישראל; .היסטוריה--ארץ ישראל0334-4460שנתון מוזיאון הארץ

.דיני עבודה; .משפט0792-5611בטאון האגודה למשפט ולבטחון סוציאלי: שנתון משפט העבודה

.חינוך בקיבוץ; .חינוך0334-2530שנתון סמינר הקיבוצים

.רפואה0333-6689שנתון רפואי

.משפטשערי משפט

.משפטשערים למשפט

.סוציולוגיה; .שפה ושפות1565-9682שפה וחברה

 ;2616-9495שפה ומוח

2616-9487

.מוח; .שפה ושפות

.טבע0334-1208שפירית

.ציונות דתית0334-746Xשרגאי

.יהדות0333-6174שרידים

(ל"צה)חיל השריון 0793-6990בטאון עמותת יד לשריון: שריון

.ציונות; .קרן קיימת לישראל0793-1417ל"בטאון האגף לחנוך ולנוער ותנועת הורים למען הקק: שרשים

.גנאלוגיה; .משפחה יהודית0792-5751חקר תולדות המשפחה היהודית: שרשרת הדורות

.ארגונים; .חברה--ישראלשתיל שבכתב

.תאגידים; .דיני חברותכתבעת משפטי: תאגידים

.תיאטרון1565-155Xרבעון לתאטרון עכשווי: תאטרון

.יהודי תימן0333-5763תהודה

.לימוד והוראה--פיזיקה0793-6486עלון למורה לפיסיקה: תהודה

.אומנות2312-492Xחברה, אמניות, מוסיקה+: תו 

.ארכיטקטורה0041-4549תוי

.משפט; .יהדות0333-7057תורה שבעל פה

.ישראל; .יהדות0792-5301עלון לליבון בעיות השעה: תורת חיים

.איכות הסביבה; .ריפוי טבעי; .תזונה ובריאות0792-3015תזונה פלוס

.הומניזם; .חילוניות0792-7584תחילה

 ;0792-7223תיאוריה וביקורת

2663-354X; 

2663-3531

.תרבות--ישראל; .אומנות ישראלית; .ישראל

 ;2788-7952תיאוריה ופרקטיקה בניהול

2788-7944

.כלכלה; .ניהול

.תיאטרוןמגזין תיאטרון חיפה: תיאטרון

.יהודי תימן0792-4461כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה: תימא

.תיעודתיעודון

יהדות0793-6680כתבעת למחשבה ישראלית: תכלת

.תכנון סביבתי1565-527Xתכנון

.תכנון תחבורה; .תכנון אזורי0333-6735רבעון האיגוד לתכנון סביבתי: תכנון סביבתי

--(יישוב עירוני)יפו ; .היסטוריה--(יישוב עירוני)אביב -תלביטאון החברה ההיסטורית: תלאביביפו

.היסטוריה



ISSNSubjects(ב-מסודר א)שם כתב העת 

.מושב0334-2239בטאון תנועת המושבים: תלמים

.חינוך; .ך לימוד והוראה"תנ0333-726Xשנתון המכללה: תלפיות

.שוויון; .סוציולוגיהתמונת מצב חברתית

.מפלגות ליברליות; .פוליטיקה וממשל--ישראל0334-391Xירחון לענייני מדיניות וחברה: תמורות

.ל"צה; .חיל תותחניםתמיד תותחן

.תעופה0334-9683בטאון המכון הישראלי לחקר הספנות והתעופה: תעופה

.תיירות; .יצוא; .תעסוקה0333-5909המסחר והתיירות, בטאון משרד התעשיה: מסחר ותיירות, תעשיה

.חינוךתפוז

.יהודי התפוצות0497-0969שירות מידע על חיי היהודים בעולם: תפוצות ישראל

.מוזיקה0082-2132למחקר המוסיקה ולביבליוגרפיה: תצליל

.מדערפואה וביוטכנולוגיה, תצפית למדע

.משפט0792-1365עיונים בחקר המשפט העברי וישומו: תקדים

.קולנועתקריב

.מדיה דיגיטלית; .אמצעי התקשורתתקשורת בישראל

.יהדות ודמוקרטיה; .פוליטיקה וממשל--ישראל1565-0316תרבות דמוקרטית

.היסטוריה יהודית; .יהדות0334-3650רבעון למדעי היהדות: תרביץ

.תרגום0792-1802בטאון אגודת המתרגמים בישראל: תרגימא

.דיני חברות; (כלכלה)חברות כתבעת לעניני חברות: תשקיף

ספרות ערבית; שפה ערבית5410-2413مجمع اللغة العربية: المجلة

بوية واالجتماعية: جامعة ي العلوم التر
 
חינוך וחברה8090-1565أبحاث ف

ي اللغة العربية واالدب والفك: المجمع
 
  3587-2077ابحاث ف

2078-0028

שפה וספרות ערבית

.ספרות ילדים ונוערالمرايا

.פילוסופיה618

.קרמיקה; .אומנות1565-2696מעלות צלזיוס בסטודיו 1280

Cardiology updates and reviews  לב; רפואה

ERETZ ISRAEL ארכיאולוגיה--ארץ ישראל.

ERETZ: MAGAZINE 0334-9578ארץ ישראל.

EXCAVATIONS AND SURVEYS IN ISRAEL 0334-1607ארכיאולוגיה--ארץ ישראל.

Israel Defense  ביטחון--ישראל; .ל"צה; .צבא.

ISRAEL EXPLORATION JOURNAL 0021-2059היסטוריה--ארץ ישראל; .ארכיאולוגיה--ארץ ישראל.

ISRAEL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 0021-2164גיאולוגיה.

ISRAEL NUMISMATIC JOURNAL 0021-2288מטבעות עתיקים.

JERUSALEM CATHEDRA 0333-7618היסטוריה--ישראל-ארץ

JOURNAL OF ISRAELI HISTORY 1353-1042ציונות; .היסטוריה--ארץ ישראל.

JOURNAL OF THE PALESTINE ORIENTAL SOCIETY ארץ ישראל.

JSIJ: יהדות1565-7388כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות.

MICHMANIM 0334-7311ארכיאולוגיה--ארץ ישראל.

MINAD 1565-0618מוסיקולוגיה.

MITEKUFAT HAEVEN 0334-3839ארכיאולוגיה.

MUSEUM HAARETZ: YEARBOOK 0334-4460ארץ ישראל.

PALESTINE EXPLORATION FUND: QUARTERLY STATEMENT 0031-0328ארכיאולוגיה--ארץ ישראל.

STUDIES IN ZIONISM 0334-1771ציונות.

TEL AVIV 0334-4355(יישוב עירוני)אביב -תל

ZIONISM: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLITICAL AND 

INTERNATIONAL HISTORY 

.ציונות; .היסטוריה--ארץ ישראל0333-7510


