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 -מזרחלימודים בינתחומיים של  ה

 תיכוןה

קהילות ישראל באיראן, בוכארה אב"א: כתב עת לחקר 

 ואפגאניסטאן

יהודי התפוצות

גאוגרפיהאופקים בגאוגרפיה

יהדותאוקימתא: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית

לשוןאוריינות ושפה

יהדות, חברה, חינוךולחינוך לחברה, ליהדות עת כתב: אורשת

ספרות עבריתאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה

יהדות ספרדפרזיטי: כתב עת לחקר יהדות ספרדאיל 

תרבות ישראלאלפיים ועוד: מחשבות על תרבות בישראל

לימודי סביבהאקולוגיה וסביבה

ארכיטקטורהארכיטקט

ישראל-ארץ ארכיאולוגיה של ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה -ארץ

תורה ומדעתורה ומדע יינינלעבדד: כתב עת 

שרותי רווחהביטחון סוציאלי

תרפיה ביצירה והבעהבין המילים: כתב עת לטיפול ביצירה ובהבעה

ספרות ילדיםבין השורות: מחקר ויצירה בספרות ילדים 

מקראועולמו אהמקרבית מקרא: כתב עת לחקר 

בלשנות עברית: כתב עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית 

 ויישומית

בלשנות

ארכיאולוגיה, גאוגרפיה והיסטוריהבמעבה ההר 

חינוךבמעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה

אומנותבצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית

ספרותבקורת ופרשנות: כתב עת בין תחומי לחקר ספרות ותרבות

חינוך גופניבתנועה: כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט

סיעודגוף ידע

חינוךילוי דעתג

יהודי פוליןגלעד: מאסף לתולדות יהדות פולין

היסטוריהגנזי קדם: שנתון לחקר הגניזה

גרונטולוגיהגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב עת בנושאי הזקנה

חינוך דברים: כתב עת לדיאלוגים בשאלות הגות, חינוך וחברה
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היהודי דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך 

 בישראל ובתפוצות

 חינוך

 משפטים בינתחומידין ודברים: כתב עת משפטי 

 משפטים דיני ישראל

 יהדות דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה

 חינוך דפים

 היסטוריה דפים לחקר השואה

 ספרות דפים למחקר בספרות

 חינוך דרך אגדה

 חינוך דרך אפרתה

 הפרעות בתקשורת של קלינאי התקשורת ד"ש ברש"ת: האגודה הישראלית

 סיעוד האחות בישראל

 הגירה הגירה

 חקר ההומור הומור מקוון

 חינוך החינוך וסביבו

 ייעוץ חינוכי הייעוץ החינוכי

 היסטוריה היסטוריה: כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית

 היסטוריה היספניה יודאיקה

 המזה"ת המזרח החדש

 מדעי החברה רבעון לפוליטיקה וחברה המרחב הציבורי:

 משפטים המשפט: כתב עת לענייני משפט

 ניהול ארגוני הרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי

 רפואה הרפואה

 יהדות זהויות: כתב עת לתרבות וזהות יהודית

 חינוך זמן חינוך

 היסטוריה זמנים: רבעון להיסטוריה

 עבודה סוציאלית חברה ורווחה

 ארכיאולוגיה חדשות ארכיאולוגיות: חפירות וסקרים בישראל

 משפטים חוקים: כתב עת לענייני חקיקה

 חינוך בגיל הרך חוקרים@ הגיל הרך

 היסטוריה חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

 ניהול חידושים בניהול

חלקת לשון: כתב עת למחקרים בבלשנות השימושית, 

 ינוך הלשוני ובאוריינותבטיפוח הח

 בלשנות

 יהדות חמדעת

 סוציולוגיה חקר החברה החרדית

שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות  כתב עת טבור: 

 של מרכז אירופה

 היסטוריה

 טיפול באמנות טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי

 היסטוריה יד ושם: קובץ מחקרים

ישראל ועתיקותיה: פרסומי חפירות  -ארץידיעות בחקירת 

 יישומיות

 ארכיאולוגיה

 יהדות ידע עם: במה לפולקלור יהודי

 חינוך ותרבות ילדים ילדות

 היסטוריה ילקוט מורשת

 גאוגרפיה יער: כתב עת לניהול יערות ושטחים פתוחים

 ארכיאולוגיה -ארץ ישראל ירושלים וארץ ישראל

 היסטוריה הציונות ומדינת ישראלישראל: כתב עת לחקר 
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 חקר ישראל והציונות תחומי לחקר ישראל -ישראלים: כתב עת רב

 חינוך חברה ומורשת ,כעת: כתב עת לענייני חינוך

 לשון עברית כרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות

 ריפוי בעיסוק כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק

 פיזיותרפיה כתב עת לפיזיותרפיה

ספרות, מוסיקה והיסטוריה של  לאדינאר

 דוברי הלאדינו

 יהדות ליבי במזרח

 חינוך לקסי קיי

לשוננו: כתב עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים 

 לה

 בלשנות

 משפטים מאזני משפט

 פסיכולוגיה מארג: כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה

 מקרא מקרא לעניינימגדים: בטאון 

 זםימגדר ופמינ מגדר

 מגילות מדבר יהודה מגילות

 חינוך, סוציולוגיה ופסיכולוגיה במדעי החברה בינתחומיכתב עת מגמות: 

 יהדות מדעי היהדות

 מדעי הרוח מוזה: כתב עת שפיט לתלמידי מחקר במדעי הרוח

 יהדות מורשת ישראל: כתב עת ליהדות ולציונות

 פילוסופיה מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית

 חינוך מתמטי מחקר ועיון בחינוך מתמטי

 ארץ ישראל מחקרי ארץ יהודה

מחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך בגבעת 

 ושינגטון

 יהדות וחינוך

 ארכיאולוגיה מחקרי יהודה ושמרון

 יהדות מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

 ספרות עברית מחקרי ירושלים בספרות עברית

 יהדות ירושלים בפולקלור היהודי מחקרי

 משפטים מחקרי משפט

 לשון מחקרים בלשון

 ספרנות מידעת

 ספרות ותרבות מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית

 יהדות מכלול

 ארכיאולוגיה מכמנים

 נוער בסיכון מניתוק לשילוב

 תקשורת מסגרות מדיה

 לשון מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים 

 יהדות מסכת

 הוראת המתמטיקה 2000מספר חזק 

 משפטים מעשי משפט

 עבודה סוציאלית מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית

 פוליטיקה כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית -מפתח

 פסיכותרפיה מקבץ

 משפטים משפחה במשפט

 משפטים משפט וממשל 

 משפטים משפט ועסקים

 משפטים משפט חברה ותרבות
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 משפטים אתיקה-משפט רפואי וביו

 משפטים משפטים

 משפטים משפטים על אתר

 ארכיאולוגיה מתקופת האבן

 יהדות נטועים: בטאון לענייני משנה

 חינוך מיוחד סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב )סחי"ש(

 החברהמדעי  סוגיות חברתיות בישראל

 סוציולוגיה סוציולוגיה ישראלית: כתב עת לחקר החברה הישראלית 

 יהדות סידרא: כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה

 חקר קהילות ישראל במזרח ספונות

 ספרות ילדים ספרות ילדים ונוער 

 כלכלה סקר בנק ישראל

 משפטים חברה ומשפט ,עבודה

 פילוסופיה עיון: רבעון פילוסופי

 משפטים עיוני משפט

 חינוך עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך

 ניהול חינוכי עיונים במינהל ובארגון החינוך

 ספרות ילדים עיונים בספרות ילדים

 לשון עיונים בשפה וחברה

עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב 

 ומדינת ישראל

 היסטוריה

 יהדות ארץ ישראל במקורות  ילעניינעל אתר: בטאון 

 הוראת המתמטיקה על"ה: עלון למורי המתמטיקה

 היסטוריה עלי זית וחרב

 משפטים עלי משפט

 ספרנות עלי ספר

 ארכיאולוגיה עתיקות

 מדע המדינה פוליטיקה: כתב עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים

 יהודי התפוצות פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח

 קרימינולוגיה צוהר לבית הסוהר

 היסטוריה ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל

 מיסטיקה יהודית קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית

 יהדות קבץ על ידי

 ארכיאולוגיה של ארץ ישראל קדמוניות: כתב עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא

 רפואה הטבעקורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי 

 בריאות קידום בריאות בישראל

  קרימינולוגיה קרימינולוגיה ישראלית

 משפטים קרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית

 תקשורת קשר

 מדעי הרוח והחברה קשת: כתב עת למדעי הרוח והחברה

 היסטוריה קתדרה: לתולדות ארץ ישראל וישובה

 חינוך רב גוונים: מחקר ושיח

 כלכלה לכלכלהרבעון 

 ספורט רוח הספורט

 רפואה ומשפטים רפואה ומשפט

 חינוך שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, חיפה

 פסיכותרפיה שיחות: כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה

 משפטים שנתון המשפט העברי



5 

 

 מקרא שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

 משפטים שערי משפט

 שפה ומוח שפה ומוח

 מדעי החברה תיאוריה וביקורת 

 יהדות תימן תימא: כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה

 סביבה תכנון

 יהדות תעודה

 מדעי החברה תרבות דמוקרטית

 יהדות תרביץ: רבעון למדעי היהדות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


