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הד החינוך 

רופא המשפחה 

 (מכון ויצמן)המכון 

צפונות 

סוכן הביטוח 

בטאון המכון הישראלי לחקר הספנות והתעופה : תעופה

מכאן 

לקט מאמרים בעבודה קהילתית 

משפט מצפון 

הרוקחות בישראל 

ים 

לשוני ליתר לחץ דם -עת ישראלי דו-כתב

בטאון לעניני מקרא : מגדים

מכון והנדסה בחקלאות 

כתב עת לשירה : מקום

 4X4מוסף לרכבי שטח : טבע הדברים

רמזור 

בטאון הקיבוץ הארצי השומר הצעיר : לשאלות החברה הקיבוצית: הדים

עלון לרכז הטיולים 

טיול עולמי 

חיים בכבוד 

על בעיות המדינה והסוציאליזם : לקט מן העתונות הסוציאליסטית העולמית

מאסף 

במכללה 



בני ברית , בטאון של לשכת ירושלים: ניב ירושלים

הורים 

רשימות בנתיב קנייני הרוח 

עיצוב וסגנון חיים : גרים עולם

בטאון העובד הלאומי : חזית העובד

עת לפילוסופיה -כתב: מטפורה

ח על הביקורת בשלטון המקומי "דו

הלכה למעשה בתכנון לימודים 

רפואת השיניים 

שנתון אסטרטגי 

מקורות וידיעות , קובץ מחקרים: קשב

ירחון לחינוך ילדים ולמשפחה : אורים להורים

ח שנתי "דו: איכות הסביבה בישראל

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

המגזין של קבוצת התקשרת העצמאית : כאן

הרשות המקומית 

עיונים בארכיונאות 

רבעון לעניני מחול : מחול בישראל

עת לטכנולוגיית המידע -כתב: מידעון

עת בנושא פילוסופיה כדרך חיים -כתב: אקרופוליס

תחילה 

הנדסה ואדריכלות 

התחדשות 

ארץ הגולן 

מסילות סחר 

רתם 

רבעון למדעי היהדות : תרביץ

המהדורה הישראלית : פיסי מגזין

רבעון להגות ולחנוך ! חובת צעקה: חץ

אשל באר שבע 

בטאון עמותת יד לשריון : שריון

זכויות האזרח 

ח "דירוג אג, הערכות, מידע שוטף: רייטינג

רבעון לאמניות : מוזה

יד ושם ירושלים 

רבעון להיסטוריה : זמנים

ענין משפחתי 

חברה , אמניות, מוסיקה+: תו 

עלון מחלקת העתיקות של מדינת ישראל 

עיונים בספרות ילדים 

המועצות ומזרח אירופה -יהודי ברית: שבות

מוסף יבשות : טבע הדברים

מידע על שוויון 

כרמל 

עיון ומחקר בבעיות יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה : בחינות

חדרים 

ישיבת הקבוץ הדתי עין צורים : בכורים

סימני חיים 

בריאות הציבור 

בטאון המועצה הישראלית לצרכנות : מה כדאי



מחקרים וסקירות על הנעשה בעולם היהודי : בתפוצות הגולה

אור ישראל 

עת למדעי החינוך הגופני והספורט -כתב: בתנועה

נהול איכות כוללת 

סעוד אונקולוגי 

קדם 

חדשות ארכיאולוגיות 

מחקרי משפט 

לקט מספרות החנוך בעולם 

עלון השופטים בישראל : הרשות השופטת

שירותי חברה ורווחה : שחר

חוות דעת 

ט "היכל הבעש

שנתון סמינר הקיבוצים 

צוהר לבית הסוהר 

עיונים בביטחון לאומי 

מוסף לרפואה אלטרנטיבית , אלטרנטבע

הד ההגנה 

החינוך הגופני והספורט 

י התורה "ידיעון המכון לחקר החקלאות עפ: הליכות שדה

ר "הד המח

ניב הגימלאי 

שבט ועם 

בנין ואדריכלות 

שבילי החינוך 

הבעה והבנת הנקרא , ידיעת הלשון: איגרת מידע

עת לספרות -כתב: אפס שתיים

מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים : מסורות

השדה 

במה לתנועה הקיבוצית : שדמות

להגות ולתרבות יהודית , רבעון למחקר: מחניים

רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה : ירושלים

לקט יוזמות : הדים

בטאון לקידום מעמד האישה : על מה

ידיעון למחנכים : החינוך המיוחד

שופרא 

היסטוריה יהודית 

שיח למורה להיסטוריה 

החינוך המשותף 

הלוחם 

עת לאדריכלות -כתב: פרספקטיבה

עת למדע וטכנולוגיה -כתב: מדע אלפיים

אפרתה - בטאון המכללה למורות וגננות : דרך אפרתה

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

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

חינוך מבוגרים בישראל 

חקר תולדות המשפחה היהודית : שרשרת הדורות

הנדסה 

הדאר 

המגזין למחשבים ואינטרנט : פיסי פלוס



רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה : העבר

משפט וממשל 

תכנון 

חלמיש 

חינוך מיוחד ושיקום 

שמעתין 

עתון לנוער : מבט

פסיכואקטואליה 

י ועתיקותיה "ידיעות החברה לחקירת א

תיאוריה וביקורת 

על הקו 

שעשועי מתמטיקה : אלף אפס

ידיעות נומיסמטיות בישראל 

שנתון המשפט העברי 

חרדון 

ס היסודי "עת לחינוך חברתי בביה-כתב: יחד

עתון לחינוך פנימייתי : יסודות

ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל 

טק -ידע

עת לטבע ולידיעת הארץ -כתב: טבע וארץ

שנתון ספרותי : כרמלית

חינוך על הפרק 

מקבץ 

עת ירושלמי לספרות ולהגות יהודית -כתב: מראות

שנתון הספר היהודי 

עולם פורח 

חופשה ישראלית 

עת להכשרת מורים ולהשתלמותם -כתב: דרכים להוראה

עלי משפט 

אבני משפט 

ילקוט טקסטיל ואופנה 

דרכי הוראה ומחשבת החינוך , דרכי, לשאלות של הכשרת מורים: סוגיות בחינוך

שנתון הציונות הדתית 

הנדסת מים : מים

בטאון פוליטי תרבותי : אתגר

כיוונים חדשים 

עת ספרותי -כתב: אב

טבע ובריאות 

עת לניהול יערות ושטחים פתוחים -כתב: יער

טבע הדברים 

קובץ מחקרים : יד ושם

לביבליוגרפיה ולארכיונאות , עת לספרנות-כתב: יד לקורא

עת למדיניות חינוך -כתב: יסודי-במת המורה העל

קונטקט 

אדריכלות 

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום 

דים ולקוחותיהם "ירחון משפטי לעו: סוביודיצה

ידיעון האגוד העולמי למדעי היהדות 

אופרה 

אינטרנט ומשחקי מחשב , המגזין למשחקים: קליק



הארת דין 

ביטאון לעובדי בריאות בנושאי מחלת הסרטן והשלכותיה : במה

ח שנתי "דו: מבקר המדינה

אנרגיה וסביבה , מים

בטאון האגודה למשפט ולבטחון סוציאלי : שנתון משפט העבודה

החינוך וסביבו 

ח "בטאון כי

רבעון לטיפול ולחינוך יצירתי : כתב נפש: כן

לראות את הקולות 

ידיעון חדשי 

ביטאון לחינוך הקיבוצי : עלי חינוך

לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי , לטיפול, רבעון לפסיכולוגיה: נפש

בטאון עמותת חומש : שיקום

שפירית 

מגזין לפסיכולוגיה פופולרית : פסיכו

עולם הפרח 

שרגאי 

עת לקולנוע -כתב, פס יצירה

" אורות ישראל"עלון מכללת : מידאור

בטאון הורים ואנשי מקצועי לגיל הרך : קרש קפיצה

מאסף לשאלות החברה הקיבוצית : עתים

שרידים 

בולטין המכון לחקר השואה 

טכנולוגיות 

בטאון האגודה הגאוגרפית הישראלית : גאוגרפיה

מדיתון 

במה לפולקלור יהודי : ידע עם

רבעון לעניני כלכלה וחברה : ערך מוסף

פאראפסיכולוגיה , קבלה, מיסטיקה, הגות: מודעות

אונדזער פרעסע : העתונות שלנו

יהודי ברית המועצות 

נושאים בחנוך 

עלון למורה לפיסיקה : תהודה

ילקוט למחשבה סוציאליסטית מעתונות העולם 

מותר 

חיות וחברה 

מסר לענין 

גיליונות לספרות ולאמנות : סגנונות

תוי 

נאמני תורה ועבודה : גיליון

תורה שבעל פה 

ילקוט מורשת 

ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה : מחשבים וכיף

בועה 

עסקים וכלכלה 

תחומין 

מאסף לספרות ולאמנות : רבקול

הגות 

רבעון האיגוד לתכנון סביבתי : תכנון סביבתי

זמן הרפואה 



כתב עת ישראלי לארכיונאות ולתיעוד : ארכיון

בקורת ותרבות יהודית , אמנות, כתב עת לספרות: דמוי

חיפה והצפון , בטאון לשכת עורכי הדין: דין ואומר

חלומות באספמיה 

עדכון בנוירולוגיה 

ירק ירושלמי 

מוסף : הירחון הסטטיסטי לישראל

מוניטין 

בטאון חילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים : קול נכי מלחמה

ארץ ישראל , עם ישראל, תורת ישראל: מורשה

עם וארץ - ישראל 

נקודת מפגש 

שנתון המכללה : תלפיות

מחקר חקלאי בישראל 

מגזין לשכת עורכי הדין : הפרקליטים

מאסף למדעי היהדות ; מחקרים ומקורות

עת לזכויות בעלי חיים -כתב: קול החי

עת ליהדות וציונות -כתב: כיוונים

קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בארצות האסלאם : שורשים במזרח

עלון מרכז ההדרכה לספריות בישראל : בספריות

פרסום ומדיה , מגזין עצמאי לעתונות: התקשורת

בטאון שרות בתי הסוהר : מכל משמר

רבעון לרב שיח תרבותי וליצירה : מפגש

בטאון מורי בית הספר הריאלי העברי בחיפה : ידיעות למורים

מבסרט 

כלכלה ועבודה 

ירחון לענייני מדיניות וחברה : תמורות

איכות הסביבה 

במה סוציאליסטית : המילה הכתובה

המדרשה 

ישראל והמזרח התיכון -קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ: מרחבים

מדע פופולרי 

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

הבטאון הישראלי לזכויות ילדים 

תנועה ותחבורה 

עת ישראלי לפסיכותרפיה -כתב: שיחות

שירות מידע על חיי היהודים בעולם : תפוצות ישראל

עיתון למורי הכימיה : כימיה-על

הרפואה 

בטאון משרד החוץ : רישומים

מדע לנוער המתבגר : לדעת

סוציאלי -ביטאון לעובד החינוכי: אפשר

הנדסה אזרחית ובנין 

ל "מחקרים בדרכי חשיבה של חז: הגיון

עלון הקרן הלאמית למדע : הקרן

מדינה וחברה 

העת של המכון לחקר הקבלה -כתב: קול עידן הדלי

משטרה וחברה 

התקע המצדיע 

ארץ היעל 



בהסכמה 

בטאון תאורטי מרכסיסטי : אבנגרד

נט מגזין 

הבוקר למחרת 

כתב עת לפיזיותרפיה 

קובץ תרגומים ומאמרים מקצועיים בנושא חנוך עורים : אורות

פנים לכאן ולכאן 

ליערן 

ברית 

יהדות וחברה , עת לענייני חינוך-כתב: אתרוג

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

קובץ ספרותי : צפון

ארץ אחרת 

מכתב לחבר 

עת לחשיבה יהודית -כתב: עת לחשוב

פה -עת לחקר ספרות התורה שבעל-כתב: סידרא

סוגיות חינוך והוראה : אורנים

המשפט 

עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה -כתב: לשוננו

עת לתרבות וספרות -כתב: הכיוון מזרח

דת ומדינה , עת לעניני יהדות-כתב: שיח מישרים

קונטרסים עממיים לענייני לשון : לשוננו לעם

המאזן הצבאי במזרח התיכון 

עתון הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים 

למבוגרים : סלעית

המגזין לעיצוב ולתקשורת חזותית בישראל : קרדיט

כתב העת הישראלי לרפואת המשפחה 

מיסים 

עת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה -כתב: איטליה

לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם : מאסף

עת ליצירה יהודית -כתב: מבוע

מבט לבורסה 

אביבית -סוציולוגיה תל

ירחון לענינים חברתיים -דו: סעד

אגמית המים בארצנו 

כתב העת הישראלי לרפואה פליאטיבית ולטיפול בכאב 

עת לקולנוע וטלויזיה -כתב: סרטים

עתון אגוד רופאי העינים : העין

לוט -אל

בטיחות בארץ ובעולם : כיוונים

בטאון לעניני ארץ ישראל במקורות : על אתר

עת ליהדות ולסביבה -כתב: ארץ ישראל

ספר התעשיה 

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

מגזין הגמלאים בישראל : הזמן השלישי

מבנים 

עלון למורי מתמטיקה : מספרים

אספקלריה 

ספר השנה לחקר הספר העברי : ארשת

מגאזין על צלילים ואנשים : מוסיקה



שנתון לתרבות הקלאסית ולמורשתה : אשכולות

חברה ומשפט , עבודה

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

עבודה וביטוח לאומי 

כתב העת הישראלי לרפואת ילדים 

חדשות הכנרת 

בטאון אגודת הארכיאולוגים בישראל : ארכיאולוגיה

מסכת משפחה 

בלשנות שמושית 

מסע עולמי 

אופקים חדשים 

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

בטאון בנושאי חנוך : במה דברים אמורים

כתב עת למדע ומחשבה : גליליאו

שנתון הקריה האקדמית : קרית המשפט

" הגנה"רבעון ארכיון ה: דף מהסליק

עלון החברה הנומיסמטית לישראל 

מאזני משפט 

הירדן 

כוורת 

עלון הנוטע 

מתחברים לסגנון חיים דיגיטלי : פולס

כמעט אלפיים 

מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו : רבגוני

מחשבות כתובות 

הכדור בידינו 

יאוגרפיק 'מגזין הנסיעות והטיולים של נשיונל ג: טרוולר

תיעוד ומחקר : ארכיון למוסיקה ישראלית

קשר עין 

עלון לטכנולוגיה בחינוך 

לציונות דתית ואקטואלית : עמדה

מטיילים בישראל 

יהדות חופשית 

בטאון שמאל עצמאי : עתה

מדריך הטיולים : טריג

בטאון לענייני משנה : נטועים

עת לקולנוע ווידיאו -כתב: עין בעין

שנתון המכללה הדתית לחינוך גבעת ושינגטון : הגיגי גבעה

דרכי ארץ 

דפי מידע לאיכות הסביבה 

תזונה פלוס 

אצבע על הדופק 

בטאון לביקורת מערכות מידע : א"במענ

סקירת מצב האנטישמיות 

מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם : יעד

מבפנים 

רואים עולם 

ספר השנה של העתונאים 

מגזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם : אינטרנט עכשיו

מאעה 'ג



ילקוט לבירור בעיות חברה ומדינה : בעד ונגד

קשר אלקטרוניקה מחשבים 

לאדינאר 

ך בבתי הספר הכלליים "עלון למורים לתנ: על הפרק

הספרות 

קונטרס לשירה : הנה

ירוק כחול לבן 

אא 

חדשות השומרונים : אב

ספרות ילדים ונוער 

אגיד 

עתיקות 

ל "ירחון לקציני צה: סקירה חודשית

בשביל הזיכרון 

אופוס 

רבעון לאמניות ולחינוך : טעמים

אגרא 

הבטאון לבריאות הסביבה והמזון : בריאות מהשטח

המגזין הגיאוגרפי הישראלי : ארץ וטבע

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

רבעון לחנוך קיבוצי : אגרת לחנוך

פי האטום 

לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף , רבעון לאקולוגיה: אקולוגיה וסביבה

האומה 

סקר בנק ישראל 

מינהלתון 

עבודה ורווחה וביטוח לאומי 

בשביל החינוך 

רפואה ומשפט 

מניתוק לשילוב 

אופקים בגאוגרפיה 

ח שנתי "דו: אמנסטי אינטרנשיונל

עת לענייני עוורים ועוורון -כתב: אור חדש

עבריינות וסטיה חברתית 

העזניה 

רבעון פילוסופי : עיון

עתון הרשות למלחמה בסמים : סמים דגש

עלון למורי המתמטיקה : ה"על

מידעת 

אושיות 

עיוני משפט 

אותות 

המגזין המקצועי ליחסי עבודה בישראל : ועדים

ערבי -עיתון יהודי: עט-דו

בטאון לשכת המבקרים הפנימיים : המבקר הפנימי

עיונים בביקורת המדינה 

דברי תורה שנתחברו בישיבת הכתל : כתלנו

לשאלות חברה ומדינה : מגוון

כתב עת למחקר בחינוך : עיונים בחינוך

תחומי במדעי החברה -כתב עת בין: מגמות



בית ונוי 

הכל על אלכוהול 

קובץ מחקרים : מלילה

האחות בישראל 

ירחון כלכלי מיוחד : משקיהון

עיונים במינהל ובארגון החינוך 

אוזניים למוזיקה 

פתוח ארגוני בישראל 

אורלוגין 

איתנים 

ממשל ויחסים בינלאומיים , מדינה

עלי אתיקה 

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

עלון למורה במדעי החברה בחטיבה העליונה 

אסיא 

פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך 

חברה וחינוך , עת לתרבות-כתב: פנים

מוזות 

אפיקים 

ביקורת , אמנות, ספרות: עכשיו

במה לבעיות חברה ותרבות : בשער

עתון מדעי לכל : מדע

אאוריקה 

גנוזות ראשונים ואחרונים ופרקי עיון ומחקר , קובץ תורני לחידושי תורה והלכה: מוריה

עתון בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה : קמרה

עת לעניני חברה ותרבות -כתב: עתה

 (ברינקר)לוח ירושלים 

אפיריון 

הסניגור 

אריאל 

מורשת דרך 

אדריכלות נוף 

עלון אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל 

מחברות לחקר יצירתו ופעלו של יח ברנר 

ידיעון למורה לאזרחות 

ירחון לאמנות וספרות : גזית

מגזין תיאטרון חיפה : תיאטרון

קשר 

גנים ירוקים 

מימד 

עלון למורה לספרות 

מחברות למחקר ולביקורת 

חינוך וחברה , עת לדיאלוגים בשאלות הגות-כתב: דברים

לקט ממצאים סטטיסטיים 

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

הרפואה הצבאית 

גלעד 

חיים אחרים 

מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה : ארץ ישראל

מצד שני 



דיני ישראל 

חברה ומנהיגות , במה לסוגיות חנוך: אפורמלי

עלון למורי הביולוגיה 

אלצהיימר 

עת למורי המוזיקה -כתב: מפתח

שנתון : מחול בישראל

עת לשירה -כתב: שבו

המגאזין לאמנות ממוחשבת לפיסי ולמקינטוש : אמנות דיגיטלית

הלו בבה 

חברה , טכנולוגיה, כימיה: ידיעון

רבעון : משקפים

מחקרי המרכז לחקר הפולקלור 

לתרבות התפילה ובית הכנסת : ארשת

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל 

מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת : דורות

באור התורה 

ח שנתי "דו: נציב תלונות הציבור

העין השביעית 

 (טבע הדברים)דברים למטיל 

פדגוגי וחברתי , כתב עת מדעי: דארנא

עת לחקר החברה הישראלית -כתב: סוציולוגיה ישראלית

שבע -באר

רבעון : אדריכלות ועיצוב פנים

כלכלה , חברה, מדיניות: בארץ ישראל

עלי ספר 

עדכון ברפואת עיניים 

מחקרי ירושלים בספרות עברית 

בטאון אוניברסיטת חיפה 

עת לעניני עיורים ועיורון -כתב: ליקוטים

עלון לליבון בעיות השעה : תורת חיים

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 

בטאון האקדמאים הדתיים בישראל : דעות

פרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים 

זרקור למזרח התיכון 

מחשבות 

היחידה הבין קיבוצית להדרכה כלכלית , חשב: דפים לניהול המשק

 PCמחשבים 

חקר עיון ומעש - אורינות : סקריפט

במוזיאון 

עלי שיח 

בטאון אגודת המתרגמים בישראל : תרגימא

עלים לענייני החינוך בעליית הנוער 

מגזין : פיסי מדיה

עתון מנהלי בתי הספר בישראל : הפורום

מחשוב 

בטאון לתורה והוראה : מרחבים

בבניה 

עדכון בתזונה ודיאטה 

דפים לספרן בקיבוץ 

הירחון המלווה את המשפחה : להיות משפחה



משוב לגן 

עדכון בקרדיולוגיה 

רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה : עם ואדמתו

עדכון במילדות ובגינקולוגיה 

מעגלים 

בטאון הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח : האקדמאי

שיט ותירות ים 

מטרופוליס 

מטאורולוגיה בישראל 

עדכון בכירורגיה 

האוניברסיטה 

עם וספר 

עדכון בדרמטולוגיה 

קהילות ספרדיות בעולם : הדים

בולטין לשכת המסחר ירושלים 

ביטאון המורים לערבית ולאסלאם 

י להיסטוריה ואתנוגרפיה "ידיעות החברה הא: ציון

ספונים 

תעשיה וניהול 

י להיסטוריה ואתנוגרפיה "מאסף החברה הא: ציון

בטאון האגודה הישראלית לתכנון המשפחה 

מים והשקיה 

אוזן וגרון , עדכון באף

ירחון לשלום ולתמורה סוציאליסטית : עמדה

מקרקעין 

המועצות במעבר -יהודי ברית

הזרמ החדש 

עלון לסיעוד פסיכוגריאטרי : הפורום

עדכון באופטומטריה 

גן ונוף 

עלון למורי ההיסטוריה 

בטאון חיל רפואה 

רבעון מוזיקה רב תחומי : מוזיקה

דפים למחקר ספרות יידיש ותרבותה : חוליות

להנחלת העברית ותרבותה : הד האולפן החדש

ביטחון סוציאלי 

ספר השנה של המשפט בישראל 

מטוב טבריה 

דעות 

רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה : החינוך

על המקרא ועל הוראתו 

בטיחות 

אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל : טורא

עיונים בניהול משאבי טבע וסביבה 

רבעון התאחדות התעשינים בישראל : התעשינים

טפול באמצעות אמניות 

הביוספירה 

משפחה טובה 

המזרח החדש 

תקשורת בישראל 



עת לבעיות רפואה -כתב: מידע לרופא

הקצאת משאבים לשרותים חברתיים 

עת לחקר תולדות יהודי בבל ותרבותם -כתב: יהדות בבל

רבעון הביטוח בישראל : ביטוח

 2000מספר חזק 

רפואת הפה והשיניים 

בטאון תנועת הצמחונים והטבעונים , טבע וסביבה, אדם: און-טבע

עמודים 

מאסף לתולדות היהודים בתפוצות : מיכאל

ירחון מקצועי אינפורמטיבי : ביטוח בישראל

 (בטאון המפלגה הקומוניסטית)ערכים 

כתב עת לחקר המקרא ועולמו : בית מקרא

מדעי -בטאון לעניני חנוך טכנולוגי: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים

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

גמר על הקבוץ -במה לעבודות: היבטים

משיב הרוח 

מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות ישראל ובתרבותו : מלאת

אומנויות הבמה והמסך , כתב עת לתיאטרון: במה

רבעון לספרות ולתרבות : ב הסופר

עת לעניני השלטון המקומי -כתב: הרשות נתונה

עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל : מול-עת

בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח : במערכה

אדם ועבודה 

במשפחה 

 77עתון 

הקיבוץ והתעשייה 

עת לספרות ואמנות -כתב: המעורר

אדריכלים וטכנולוגים , מהנדסים

חינוך החשיבה 

הקשר הכימי 

סטודיו 

רבעון גרמני בעברית : העתיד

פלסטיקה 

מחקרים ומקורות בחקר המשפחות : לבית אבותם

בעבודה הקהילתית 

תרבות וחברה , עת לעניני תקשורת-כתב: דברים אחדים

עת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים -כתב: מעגלי קריאה

קרניים 

המגזין למנהלים ולמקבלי החלטות : מצויינות

מדריך לאמנות : ארבע על חמש

פוליטיקה 

משפט מפתח 

אקזקיוטיב 

המגזין למדע בדיוני : 2000פנטסיה 

! בדוק

עת ליצירה יהודית -כתב: זהות

המעין 

עצוב 

מסע אחר 

הירחון הישראלי לאספנות ולאמנות : מכירה פומבית



העת בישראל -ספר השנה של העורכים והעתונאים בכתבי

רבעון ישראלי לספרות : קול-רב

חברה ומדינה : בעיות בינלאומיות

שערי משפט 

מעלות 

עמדת מפתח 

פעמים 

קו נטוי 

טבע ואיכות חיים , בטאון לנושאי בריאות: חזרה לטבע

נקודת גשור 

המגזין למשאבי אנוש ומקבלי החלטות : מנהלים

מחקרים בספרות עברית : סדן

תהודה 

דפי יוזמה 

חברה 

לחינוך ולהוראה : טורים

בצלאל 

קול הנשים 

עת בנושאי פוליטיקה תקשורת וחברה -כתב: ח"פתו

מערכות 

יהדות זמננו 

מעשה חושב 

מקינטוש עכשיו 

עת לתולדות הדפוס העברי -כתב: אוהב ספר

עת מדעי ישראלי לעיון ולמחקר -כתב: פסיכולוגיה

חברה ותרבות , במה לחינוך: רוח אחרת

תרבות דמוקרטית 

במחנה 

על הגובה 

בטאון משטרת ישראל : מראות המשטרה

רבעון לספרות הגות ומחקר : בצרון

יובל 

עת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות -כתב: בקורת ופרשנות

פרוזה 

במה לחשיבה תעשייתית : יזמה ותעשיה

המגזין לבניה ועצוב , רנסנס

העולם הזה 

דיונים בשאלות חינוך והוראה : פרקים

עת בנושא נוער וצעירים במצוקה -כתב: מפגש

מסע אחר , מטילים

קובץ תיעודי למסירות נפש בתקופת השואה : זכור

חידושי תורה ומאמרים : מגל

כתב עת בנושאי הוראה וחינוך : דעות

פסיפס 

מגזין ארצי בלתי תלוי : אינטלקט

פלסטיני לשלום -ירחון מרכז המידע הישראלי: גשר

בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל : מקרקעין וערכם

הייעול והניהול , במה לקידום בעיות פריון העבודה: המפעל

מקום למחשבה בשער 

בקי 



מדור דור 

אשנב למערכות חנוך בעולם 

יאוגרפיק 'נשיונל ג

עת ליצירה יהודית -כתב: מהות

מקראות במנהל 

השבוע בקבוץ הארצי 

חמדת הארץ 

מסכת 

אקדמות 

קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה : משואה

שנתון מכללת אורות ישראל : טללי אורות

טבע און ובריאות 

מולד 

הפרקליט 

ברקאי 

סמינר הקבוצים - המכללה לחינוך : בסמינר

חברה וביקורת , מחברות לספרות

שפות והלשון העברית , כתב עת לעניני לשון: לשון ועברית

ד "בשדה חמ

רבעון למחשבת היהדות : פתחים

ישראל -מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ

אק 'עיונים במורשתו של יאנוש קורצ

טכנולוגיות מים 

עת משפטי -כתב: תאגידים

ישראל 

תגליות ועיונים במדעי היהדות , חידושים: עט הדעת

גן שדה ומשק 

צופית 

רבעון לחקר תולדות ישראל : ציון

בטאון תנועת האיחוד החקלאי : המשק החקלאי

גדיש 

ספר שנה למדעי היהדות : אסופות

האקדמיה ללשון העברית : העלון השבועי

עת בנושאי הזיקנה -כתב: גרונטולוגיה

כותרת ראשית 

ישראל -ישראל וארץ-מחקרים בתולדות עם

י "מת

חרף קיץ 

הציונות 

עת של החברה ההיסטורית הישראלית -כתב: היסטוריה

ספר שנה לחקר הציונות ותקומת ישראל : שיבת ציון

מגאזין לעסקים קטנים : עסקיהון

עיתון אחר 

עיתון התנועה למען איכות השלטון בישראל : זמן איכות

נתיבי קשר 

עת לענינים יהודיים -כתב: גשר

חיפה , שנתון המכללה הדתית לחינוך: שאנן

מתקופת האבן 

כתב העת לעבודה ולניהול המשאב האנושי : נטו פלוס

היה היה 



נגה 

ארכיאולוגיה ומדעי הטבע 

באגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה , דוחות על הבקרת בשלטון המקומי

אנליזה ארגונית 

צעדים 

ביטאון לספרות : עמדה

לשוני לספרות עברית ויידיש -עת דו-כתב: גשרים

צקלון 

פתוח לדיון 

לחשיבה ולפעולה : מטען

גתית 

הקבוץ 

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

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

תרבות -ספרות- במה חלופית לטקסטים עבריים : רסלינג

קובץ תורני מרכזי בעניני הלכה ומנהג מחכמי התורה : צהר

[צלום מקצועי]: רבעון התאחדות הצלמים המקצועיים בישראל  : צילום ומדיה דיגיטלית

סיינטיפיק אמריקן ישראל 

ירחון : משאבי אנוש

רבעון לספרות עיון ובקרת : קשת החדשה

מוסף לדבר : קבוץ

עדכוני מסים 

עדכן אסטרטגי 

ממזרח וממערב 

אביב -העת של אוניברסיטת תל-כתב: האוניברסיטה

מגאזין אדריכלות ועיצוב פנים - אקוקה 

דור לדור 

שבועון העמק : כל העמק והגליל

מחברות עדאלה 

נקודה 

אסופת מאמרים : הדרכת מורים

מעוף ומעשה במכללת אחוה 

בטאון מרכז הבניה הישראלי : ביולטין

חינוך וספרות , מחשבה, בימה לדברי הלכה: ניב המדרשיה

עיון ומחקר בהכשרת מורים 

מעמד האשה 

דפים לספרנים בבתי הספר 

ישראל וארצות המקרא -עת לעתיקות ארץ-כתב: קדמוניות

הגות וספרות , עת בינתחומי לעיון-כתב: אלפיים

עדות 

בטאון מנהלי ישראל : ניהול

קבצי מאמרים מתורגמים : מספרות החינוך

סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב 

עת לאמנות -כתב: קו

מעולם הספרנות 

שבועון התנועה הקיבוצית המאוחדת : יחד

קול למורה 

 SIGTRS- עלון קבוצת ענין אחזור טקסט 

איכות 

מידעון מקצועי לחשמל : פאזה אחרת



פיננסית -מנהיגות עסקית

ירחון תורני ולמורשת יהדות המערב : אור המערב

הנהלה וכלליות 

רבעון לתאטרון עכשווי : תאטרון

מכללת אפרתה , בטאון המרכז להוראת האגדה: דרך אגדה

עת לעניני חברות -כתב: תשקיף

עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים -כתב: פוליטיקה

 מעלות צלזיוס בסטודיו 1280

בדד 

נהרדעא 

במה לדברי שירה : קולות

בת קול 

עיונים בידיעת הארץ : נופים

שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע : קורות

עת תורני -כתב: עוז

נתיבי ארגון ומנהל 

טיול ופנאי בישראל , מגזין לנופש: צלול

הייעוץ החינוכי 

יהדות הומניסטית חילונית 

עת לספרות ולתרבות -כתב: מקרוב

+ איוי

ניצוצות 

רבעון מעורב לספרות : סימן קריאה

עת למחשבה ישראלית -כתב: תכלת

בטאון לשכת עורכי הדין : הלשכה

סקרים וסקירות בגרונטולוגיה 

דו ירחון למורי דרך : קרדום

רפואה וביוטכנולוגיה , תצפית למדע

שנתון לשירה : עקד

חקר מגדר בארץ 

עיתון לאדריכלות ותכנון : חתך אא

בחינוך ההתישבותי 

אומנויות 

סוגיות בחשבונאות 

רבעון ביבליוגרפי של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים : קרית ספר

טק לייף -היי

שנתון לברור בעיות בהלכה : נעם

עולם האומנות 

משק העופות 

כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה : תימא

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

עיונים בחינוך היהודי 

אסטרונומיה 

קרקע 

בטאון חברה קדישה אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים : משואות

הבטים בהוראת מדעי המחשב 

מחברות למחשבה סוציאליסטית 

הירחון לאשה ולמשפחה : נעמת

עיונים בכלכלה 

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



ענבל 

בטאון האגודה הישראלית לאסטרונומיה : כל כוכבי אור

נקרות צורים 

לקט ידיעות מהעולם הערבי : דע את המרחב

גרפולוגיה 

עתיקות 

סביבות 

סוגיות בבנקאות 

סניף ישראל , בטאון ארגון השוטרים הבינלאומי: שורות איפא

מים מדליו 

עיונים בחקר המשפט העברי וישומו : תקדים

תרבות וחברה , כתב עת לספרות: גלים

מדעי היהדות 

מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות : סיני

עתרת עסקלכלה 

פתרונים 

פרסומים במתודיקה של הדרכה בשדה : צידה לדרך

ירחון לבני הנעורים : סלעית

המגזין הישראלי לבריאות ולרפואה : בריאות על בוריה

 21-עת לאמנות המאה ה-כתב: טרמינל

מחברת שדמות 

עתון ישראלי לקולנוע וטלויזיה : קולנוע

קבצים לתרבות הדיבור וללמודי ההבעה : דיאלוג

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

קטיף 

בטיחות ורווחה , בריאות, ביטאון בנושאי חינוך: ילדים

עת לשירה -כתב: ראש

כתב עת לספרות : רחוב

ספונות 

חברה ותרבות , כתב עת למחשבה מדינית: נתיב

עת ישראלי לריפוי בעיסוק -כתב

רימונים 

עת פסיכואנליטי -כתב: פולמוס

הוראה ומחקר בספרות ילדים , מאסף לעיון!: ?באמת

עת לתולדות יהדות רומניה -כתב: שבט רומניה

קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל : שורשים

רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך : מחשבים בחינוך

בטאון המכון הישראלי לחקר הספנות : ספנות

העת של התנועה ליהדות מסורתית בישראל -כתב: עת לעשות

העיתון הפסיכואנאליסטי : אות-חדש

מאסף למוסיקה יהודית : דוכן

מגזין לריקודי עם ומחול : רוקדים

ל "בטאון המערכת המשפטית בצה: משפט וצבא

מחול עכשיו 

עת לספרות ילדים ונער -כתב: עולם קטן

אדם למנהלים -כח

המגזין לתרבות האינטרנט : אינטרנט

החברה והחינוך , פרקים במדעי הרוח: בארי

שנתון ישראל לארכיטקטורה ובנוי ערים : ארכיטקטורה

כתב עת של האוניברסיטה העברית בירושלים : באוניברסיטה



עת לאדריכלות עיצוב וסביבה -כתב: אדריכלות ישראלית

קונטרסים לשירה : מרפסת

בניין ודיור 

הורים וילדים 

 (ההתאחדות לספורט)ספורט הישגי 

למחשבה דתית לאומית : גוילין

מכלול 

דפים 


