רשימת כתבי עת המדווחים לות"ת ()1.1.2016
שם כתב-העת בפרויקט ות"ת תחום ידע

 - JSIJכתב עת אלקטרוני
למדעי היהדות

יהדות

אב"א

יהודי התפוצות
גאוגרפיה

הוצאה
הפקולטה למדעי היהדות ,בר-אילן
ירושלים  :מרכז לחקר ולימוד יהודי
אירן ,בוכארה ואפגאניסתאן
החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה

אופקים בגיאוגרפיה
אוקימתא
אוריינות ושפה
אורשת

יהדות

ראובן א' קנול ת"ד  10141רמת גן

לשון

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן

יהדות ,חברה ,חינוך

מכללת אורות ישראל ,אלקנה

אות

ספרות עברית

איטליה

יהודי התפוצות

אקדמות

יהדות

אקולוגיה וסביבה

לימודי סביבה

ארכיטקסט

ארכיטקטורה

ארכאולוגיה
ועתיקותיה
ארץ ישראל-מחקרים בידיעת הארץ

באר שבע

מקרא

בדד

יהדות

ביטחון סוציאלי

שרותי רווחה

בין המילים

תרפיה ביצירה והבעה

בית מקרא

מקרא

בלשנות עברית

בלשנות

במכללה
במעגלי חינוך

חינוך
חינוך

בקורת ופרשנות

ספרות עברית

בתנועה :כתב עת למדעי
החינוך הגופני והספורט
גוף וידע

סיעוד

ג'מאעה

מזרח תיכון (היסטוריה)

חינוך גופני

מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות
העברית באוניברסיטת תל-אביב
הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים
ירושלים :בית מורשה בירושלים ,מרכז
ללמודים גבוהים ביהדות
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי
הסביבה
בית הספר לארכיטקטורה ,המרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון
החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
המחלקה למקרא וללימודי המזרח
הקדום ,הוצאת הספרים של
אוניברסיטת בן-גוריון
הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
המוסד לבטוח לאומי ,מנהל המחקר
והתכנון ,ירושלים
סמינר הקיבוצים ,המרכז להכשרת
מטפלים ביצירה ובהבעה
מוסד ביאליק ,ירושלים
המחלקה ללשון העברית וללשונות
שמיות ,אוניברסיטת בר-אילן
המכללה לחנוך ע"ש דוד ילין ,ירושלים
המכללה לחנוך ע"ש דוד ילין ,ירושלים
המחלקה לספרות עם ישראל,
הפקולטה למדעי היהדות ,אוניברסיטת
בר-אילן
המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון
וינגייט
המחלקה ללמודי המזרח התיכון,
אוניברסיטת בן-גוריון

גילוי דעת

חינוך

גלעד

יהודי פולין

גנזי קדם

היסטוריה

גרונטולוגיה וגריאטריה

גרונטולוגיה

דארנא
דברי האקדמיה הלאומית
פילוסופיה
הישראלית למדעים
חינוך
דברים
דור לדור :קבצים לחקר
חינוך
החנוך
משפטים
חיפה
דין ודברים – הפקולטה למשפטים
חינוך

המכון לחינוך מתקדם ,מכללת סמינר
הקיבוצים
המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי
עשראל-פולין והמרכז לחקר התפוצות,
אוניברסיטת תל-אביב
יד יצחק בן צבי
האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ,קרית
אונו
המכללה הערבית לחנוך ,חיפה
ירושלים  :האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל-
אביב
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה

דיני ישראל

משפטים

הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-
אביב וישיבה אוניברסיטה בניו-יורק

דעת

יהדות

המחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן

דפים (בהוצאת מכון מופ"ת) חינוך

דפים לחקר תקופת השואה

היסטוריה

דפים למחקר בספרות

ספרות

דרך אגדה

חינוך
חינוך

מכון מופ"ת ,ת.ד 48538 .תל-אביב
המכון לחקר תקופת השואה,
אוניברסיטת חיפה
החוג לספרות עברית והשוואתית,
אוניברסיטת חיפה
אפרתה ,מכללה לחנוך ,המרכז להוראת
האגדה
אפרתה ,מכללה לחנוך

דרך אפרתה
האחות בישראל
הגות

סיעוד

הסתדרות האחים והאחיות בישראל

חינוך יהודי

מכללת ליפשיץ,

הגירה

הגירה

הומור מקוון

חקר ההומור

המכון להגירה ושילוב חברתי ,המרכז
האקדמי רופין ,עמק חפר
האגודה הישראלית לחקר ההומור

הוראה באקדמיה

חינוך

הפורום של המרכזים לקידום ההוראה
באוניברסיטאות ובמכללות בארץ

החינוך וסביבו

חינוך

סמינר הקיבוצים ,תל-אביב

הייעוץ החינוכי

ייעוץ חינוכי

היסטוריה  -כ"ע של
החברה ההיסטורית
הישראלית

היסטוריה

אגודת היועצים החינוכיים -ת.ד ,382
גבעתיים
החברה ההיסטורית הישראלית

היסטוריה ותיאוריה (בצלאל)
ות"ת מגיליון 2011 -20

אמנות

היספניה יודאיקה

היסטוריה

המזרח החדש

המזרח התיכון

המרחב הציבורי

מדעי החברה

המשפט ()XK.A37815

משפטים

הפרקליט -לשכת עורכי הדין
בישראל

משפטים

הרפואה

רפואה

הרשת הגאוגרפית
(אלקטרוני)
זהויות (אלקטרוני)
זמן חינוך
זמנים
זרקור
חברה אזרחית ומגדר
שלישי בישראל

בצלאל ,אקדמיה לאומנות ירושלים,
המחלקה לתיאוריה והיסטוריה
המכון למדעי היהדות ,האוניברסיטה
העברית ומכון בן צבי
האגודה הישראלית ללימודי המזרח
התיכון והאסלאם ,ליד הפקולטה למדעי
הרוח ,האוניברסיטה העברית.
אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למדעי
החברה
בית הספר למשפטים ,המכללה למנהל
לשכת עורכי הדין בישראל
ההסתדרות הרפואית בישראל ,רמת-גן.

גאוגרפיה

המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי
באוניברסיטת בן-גוריון

יהדות

מכון ון ליר בירושלים

חינוך

מכללת אוהלו בקצרין

היסטוריה

אוניברסיטת תל-אביב

חינוך

אחוה  -המכללה האקדמית לחינוך

מדעי החברה

אוניברסיטת בן גוריון ,המרכז הישראלי
לחקר המגזר השלישי

חברה ורווחה

עבודה סוציאלית

חוקים

משפטים

חוקרים @ הגיל הרך
(אלקטרוני)

חינוך בגיל הרך

חידושים בחקר ירושלים

היסטוריה

חיות וחברה

זואולוגיה

חלקת לשון

בלשנות

חמדעת

יהדות

חקר החברה החרדית
(התחיל ב)2014-

סוציולוגיה

טבור

היסטוריה

האגף למחקר תכנון והכשרה ,משרד
הרווחה.
המערכת :הפקולטה למשפטים ,האונ'
העברית ,המו"ל :נבו הוצאה לאור
בע"מ ,שריגים
מכללת לוינסקי לחינוך
מרכז אינגבורג רנט ללימודי ירושלים,
אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל-
אביב
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
הוצאת המכללה האקדמית חמדת
הדרום ,נתיבות.
מכון ירושלים לחקר ישראל
המרכז להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד
קבנר ,האוניברסיטה העברית

טפול באמנויות

טיפול באמנות

יד ושם :קבץ מחקרים

היסטוריה

ידע עם

יהדות

אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה לחינוך
והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
יד ושם ,רשות הזכרון לשואה ולגבורה,
תל אביב :החברה הישראלית לפולקלור
ידע עם בסיוע משרד החנוך והתרבות

תל-אביב  :מורשת  -בית עדות ע"ש
היסטוריה
ילקוט מורשת
מרדכי אנילביץ’
מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים,
ארץ ישראל -
ארכיאולוגיה אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן
)2011-2012
ירושלים וארץ ישראל (לא יצא ב

ישראל

היסטוריה

כעת (התחיל ב)2013-

חינוך

כרמלים (התחיל ב)2014-
כתב עת ישראלי לריפוי
בעיסוק

לשון עברית
ריפוי בעסוק

כתב עת לפיזיותרפיה

פיזיותרפיה

לשוננו

בלשנות

מאזני משפט

משפטים

מארג

פסיכולוגיה

מגדים

מקרא

מגדר

מגדר ופמיניזם

מגילות
מגמות
מדעי היהדות
מועד
מורשת ישראל
מותר
מחקר ועיון בחינוך מתמטי
(התחיל ב)2014-

המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן,
אוניברסיטת תל-אביב
הוצאת הספרים שליד תלפיות -
המכללה האקדמית לחינוך.
אוניברסיטת חיפה ומכון בן-צבי
עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק.
העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל
האקדמיה ללשון העברית ,גבעת רם,
ירושלים
המכללה האקדמית נתניה ,בית-הספר
למשפטים
מרכז פרויד ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים
ליד ישיבת הר עציון ,אלון שבות
האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים
ולחקר המגדר

אוניברסיטת חיפה ,מפעל פרסום מגילת
ארכאולוגיה
קומראן
חינוך ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיהמכון הנרייטה סאלד ,ירושלים
המרכז העולמי למדעי היהדות ע"ש
יהדות
רבין ,האוניברסיטה העברית
מכללת בית ברל ,המרכז לתרבות
יהדות
ישראל
המחלקה למורשת ישראל ,המרכז
יהדות
האוניברסיטאי יהודה ושומרון
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה
אמנות
כץ ,אוניברסיטת תל-אביב
שאנן  -המחלקה האקדמית הדתית
חינוך מתמטי
לחינוך.

המכללה האקדמית יהודה ושמרון,
אריאל
האוניברסיטה העברית בירושלים,
הפקולטה למדעי הרוח ,המכון למדעי
היהדות
האוניברסיטה העברית בירושלים,
הפקולטה למדעי הרוח ,המכון למדעי
היהדות
האוניברסיטה העברית בירושלים,
הפקולטה למדעי הרוח ,המכון למדעי
היהדות
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-
אילן
החוג ללשון העברית וללשונות היהודים,
המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל,
הפקולטה למדעי הרוח  -האוניברסיטה
העברית בירושלים ,הוצאת מאגנס

מחקרי יהודה ושומרון

ארכאולוגיה

מחקרי ירושלים במחשבת
ישראל

יהדות

מחקרי ירושלים בספרות
עברית

ספרות עברית

מחקרי ירושלים בפולקלור
יהודי

יהדות

מחקרי משפט

משפטים

מחקרים בלשון

לשון

מידעת
מים מדליו

ספרנות

מרכז ההדרכה לספריות

יהדות

מכללת ליפשיץ ,ירושלים.

מכאן

ספרות עברית

מכלול

יהדות

מכמנים

ארכאולוגיה

מלח הארץ

היסטוריה

מסגרות מדיה

תקשורת

מסורות  -מחקרים במסורות
הלשון ולשונות היהודים

לשון

מעוף ומעשה

חינוך

מעשי משפט

משפטים

מפגש לעבודה חינוכית

שירותי רווחה

מפתח  -כתב עת לקסיקלי
למחשבה פוליטית

פוליטיקה

מקבץ

פסיכותרפיה

מראה

ספרות

באר-שבע  :אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
המחלקה לספרות עברית
מכללת ירושלים לבנות
מוזיאון ראובן ועדית הכט ,אוניברסיטת
חיפה
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס
האגדה הישראלית לתקשורת ,בית ספר
סמי עופר לתקשורת ,המרכז
הבינתחומי הרצליה.
המכון למדעי היהדות ,המרכז ללשונות
היהודים ,האוניברסיטה העברית ,הר
הצופים ,ירושלים
המכללה האקדמית אחוה
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,אונ'
תל אביב
עמותת אפשר ,ירושלים
קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית
במרכז מינרבה למדעי הרוח,
אוניברסיטת תל-אביב.
עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול
קבוצתי
יוצא לאור בתמיכתו של המרכז
האוניברסיטאי אוריאל בשומרון ואקו"ם.

משפחה במשפט (אלקטרוני) משפטים

משפט וממשל

משפטים

משפט ועסקים

משפטים

משפט רפואי וביו-אתיקה

משפטים

משפטים

משפטים

משפטים על אתר

משפטים

מתקופת האבן

ארכאולוגיה

נטועים

יהדות

סדרא

יהדות

סוגיות חברתיות בישראל

מדעי החברה

סוציולוגיה ישראלית

ישראל

סחי"ש  -סוגיות בחינוך
מיוחד ובשילוב

חינוך מיוחד

המכללה ללימודי משפט "שערי
משפט" ,הוד השרון
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
בית ספר רדזינר למשפטים ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
המרכז למשפט רפואי וביו-אתיקה,
הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית
אונו
הפקולטה למשפטים ,האוניבריסטה
העברית
הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה
העברית
העמותה הישראלית לפרהיסטוריה;
הקרן לחקירות פרהיסטוריות בישראל,
ירושלים
מכללת יעקב הרצוג
המחלקה לתלמוד ,אוניברסיטת בר-אילן
החוג לסוציולוגיה -אנתרופולוגיה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
המערכת :החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,הפקולטה למדעי
החברה ,אוניברסיטת ת"א .פרדס
הוצאה לאור
הקתדרה לחנוך מיוחד ,הפקולטה
לחנוך ,אוניברסיטת חיפה" .אחוה",
הוצאה לאור.
בנק ישראל

סקר בנק ישראל
עבודה חברה ומשפט
עולם קטן

משפטים

הפקולטה למשפטים ,אונ' תל-אביב

ספרות עברית

מרכז ימימה ,מכללת בית-ברל

עיון :רבעון פילוסופי

פילוסופיה

עיוני משפט

משפטים

עיונים בחינוך

חינוך

עיונים בחקר התרבות

תרבות

כלכלה

עיונים במינהל וארגון החינוך ניהול חינוכי

עיונים בספרות ילדים

ספרות עברית

מרכז ש.ה .ברגמן לעיון פילוסופי,
הפקולטה למדעי הרוח של האוניבסיטה
העברית
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א
הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.
פורום ספיר לדיון ולחקר תרבות,
המכללה האקדמית ספיר.
המרכז למינהל ולהערכה בחינוך,
הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה,
הר הכרמל.
מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים,
מכללת לוינסקי לחנוך

עיונים בשפה וחברה

לשון

עיונים בתקומת ישראל

היסטוריה

עין גימל :כתב עת לחקר
יצירת עגנון

ש"י עגנון

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
מכון בן-גוריון לחקר ישראל ,מדרשת בן
גוריון
המחלקה לספרות עם ישראל,
אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן

על אתר

יהדות

עלי זית וחרב
עלי משפט

היסטוריה

מכללת הרצוג להכשרת מורים ,אלון
שבות
המרכז לחקר כוח המגן

משפטים

המכללה למשפטים רמת גן

עלי ספר

ספרנות

עתיקות

ארכיאולוגיה

פוליטיקה

ישראל  -פוליטיקה

פעמים

יהודי התפוצות

צוהר לבית הסוהר

קרימינולוגיה

ציון

היסטוריה

קבץ על יד

יהדות

קידום בריאות בישראל

בריאות

קדמוניות

ארכאולוגיה

קורות :שנתון לתולדות
הרפואה ומדעי הטבע

רפואה

קרימינולוגיה ישראלית

משפטים

קרית המשפט – שנתון
הקריה האקדמית

משפטים

קשר

תקשורת

קתדרה

היסטוריה

רב גוונים (המשך של "עיון
ומחקר בהכשרת מורים")

חינוך

המחלקה ללימודי מידע וספרנות,
אוניברסיטת בר-אילן
רשות העתיקות ירושלים
עמותת "פוליטיקה" ,מכון דייויס,
האוניברסיטה העברית ירושלים.
ירושלים :מכון בן צבי לחקר קהילות
ישראל במזרח והמרכז לשלוב מורשת
יהדות המזרח
דוברות ,שירות בתי הסוהר.
החברה ההיסטורית הישראלית בסיוע
משרד החנוך והתרבות ,הסוכנות
היהודית לא"י ,האניברסיטה העברית
בירושלים ,וקרן רחל ו-ל .גולדברג
חברת מקיצי נרדמים .משרד התרבות
והספורט :מנהל התרבות ,המחלקה
למוסדות מחקר ומורשת
המחלקה לחינוך וקידום בריאות ,משרד
הבריאות
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
החברה לתולדות הרפואה ומדעי הטבע
בישראל ,האקדמיה לרפואה בירושלים
המכון לקרימינולוגיה ,הפקולטה
למשפטים ,האוניברסיטה העברית
הקריה האקדמית אונו
אוניברסיטת תל-אביב ,לימודי עתונאות
ירושלים  :יד יצחק בן-צבי
מכללת גורדון לחינוך

רבעון לכלכלה
רוח הספורט
רפואה ומשפט
שאנן

כלכלה

אורים הוצאה לאור ,ירושלים

ספורט

מכללת אוהלו בקצרין

רפואה ומשפט

האגודה לרפואה ומשפט בישראל

חינוך

המכללה הדתית לחינוך ,חיפה

שיחות

פסיכותרפיה

שנתון המשפט העברי

משפטים

שנתון לחקר המקרא
והמזרח הקדום
שערי משפט

משפטים

שפה ומוח

חקר השפה והמוח

תיאוריה וביקורת
תכנון

מדעי החברה
סביבה

תרבות דמוקרטית

מדעי החברה

תרביץ

יהדות

מקרא

מזכירות המערכת :ת.ד ,14347 .ת"א
61143
המכון לחקר המשפט העברי,
האוניברסיטה העברית
ירושלים " :תנ"ך ישראל"
מכללה ללימודי משפט שערי משפט
מעבדת שפה ומוח ,ביה"ס לחינוך ,אונ'
תל אביב
ירושלים  :מכון ון ליר
איגוד המתכננים בישראל
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-
אילן
המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל,
האוניברסיטה העברית

