כתבי עת בדפוס בספרייה
שם כתב העת

עיניים

תיאור
כתב עת מיוחד ,לילדים בני  6עד  .13הוא
מוקדש בכל גיליון לנושא אחר ,המטופל מזוויות
התעניינות שונות ומגוונות ,וכל ילד יכול למצוא בו
מה שמעניין

אדם צעיר

סיפורים ,כתבות ושעשועונים שיגרמו לילדים
לקרוא ,לזוז ,לשחק ולדמיין

גלילאו צעיר

ירחון לילדים ונוער העוסק בתחומי חיים שונים
מנקודת מבט מדעית .כתב העת מיועד לילדים
בגילאי  15-7וכולל כתבות בתחומי הדעת השונים
– פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,היסטוריה ,תרבות,
איכות הסביבה ,בעלי חיים ועוד.

מטיילים

כתב עת מבית מסע אחר העוסק בטיולים בארץ

מסע אחר

מציע טיפים וכתבות על טיולים ,מסעות ,נסיעות,
סביבה ומידע על יעדים בארץ ובעולם.

ילדי טבע

מגזין ילדי טבע הדברים מיועד לגילאי ,6-12
עוסק בטבע ,תהליכים המתרחשים בעולמנו,
בעלי חיים ,מקומות בעולם ,מדע ועוד.

מעריב לנוער

שבועון הראשון בישראל שיועד לבני נוער .המגזין
משלב ראיונות עם כוכבים יצירות צחוק קומיקס
ועוד.

גלילאו

גלילאו המגזין הישראלי למדע ולאקולוגיה לקט
מאמרים מ  1993עד  1997מאתר סנונית

מזכר

בטאון מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

המכון

כתב עת מדעי של מכון ויצמן למדע

גן ונוף

מגזין מקצועי לתחומי הגינון שהפקתו והפצתו
החלה ע"י הארגון לגננות ונוף בישראל

בין הקטבים

כתב העת של צה"ל לטרנספורמציה צבאית
ולאמנות המערכה היוצא לאור במרכז דדו
לחשיבה צבאית בין-תחומית.

טבע דברים

החברה לחקר האדם והסובב

כתבי עת אלקטרוניים – גישה חופשית
לפניכם רשימת כתבי עת בשפה העברית הפתוחים לקהל הרחב בגישה חופשית .כתבי העת מסודרים לפי
סדר אלפביתי ומייצגים קשת רב תחומית רחבה של נושאים ותחומי דעת .שימו לב ,נוסף על כתבי עת אלו,
תוכלו להיכנס באופן חופשי לכתבי עת מרכזיים נוספים בעברית ,דרך המאגר Jstor ,באמצעות רישום חינמי
לספרייה הלאומית.
שם כתב העת

תיאור
כ"ע של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

אגרת לצפרות

מרכז הצפרות "מקור החסידה" בכפר רופין הוקם
כחלק מרשת מרכזי הצפרות בישראל

בניין ודיור

מגזין בניין ודיור המתמחה במידע על עיצוב פנים
ועל עיצוב הבית.

דברי הימים  :מהדורה מסודרת לפי נושאים היסטוריים

טבע הדברים

החברה לחקר האדם והסובב

ילדי טבע הדברים

מגזין ילדי טבע הדברים מיועד לגילאי ,6-12
עוסק בטבע ,תהליכים המתרחשים בעולמנו,
בעלי חיים ,מקומות בעולם ,מדע ועוד.

אאוריקה

כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית הספר
היסודי.

צלילה

מגזין המתאר את עולם המים והצלילה

כחול

מגזין השייט והספורט הימי

אלבסתן

כתב עת בנושאי חינוך ,חברה ותרבות במגזר
הדרוזי והצ'רקסי פרי עטם של אנשי חינוך וציבור

אלכסון

כתב עת דיגיטלי המפרסם מאמרים עבריים
ומתורגמים בתחומי מדע ,פילוסופיה ,תרבות
ואמנות

אמנות עתיך

מאמרים הלכתיים ,מאמרי הגות ,מאמרי חינוך
והסברה ,סקירות מדעיות.

אסיא  -הלכה ורפואה

רפואה ואתיקה בראי היהדות וההלכה.

אקולוגיה וסביבה

כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה ,משמש
אכסניה בין-תחומית לדיונים ,למאמרים
ולמחקרים העוסקים בסוגיות עכשוויות של סביבה
וקיימות בישראל

ארכיון

כתב העת של האיגוד הישראלי לארכיונאות
ולמידע

אימגו

מגזין בנושאי תרבות ותוכן.

אתרוג

אתרוג רבעון למורים ולגננות במגזר הממלכתי-
דתי.

בטאון המורים לערבית ולאסלאם

בטאון המורים לערבית הוראת הערבית והאסלם,
ביקורת ספרים ועוד.

בטיחות

בטיחות המוסד לבטיחות ולגיהות ,על ענייני
בטיחות ובריאות בעבודה.

ביטאון מכון מופת

מחקר ,כתיבה ושהתפתחות מקצועית בהכשרת
מורים.

בית מקרא

כתב עת של החברה לחקר המקרא בישראל.

בנוגע לרגש

בנוגע לרגש נפגעי טראומה על רקע לאומי ,עיתון
חד שנתי.

בשדה חמד

בשדה חמד

גלילאו

גלילאו המגזין הישראלי למדע ולאקולוגיה לקט
מאמרים מ  1993עד  1997מאתר סנונית

גלילאו צעיר

גלילאו המגזין הישראלי למדע ולאקולוגיה החל מ
1993

דפים

מחקר ופרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה
ופיתוחם  .חיפוש מגיליון  82ומעלה ומגיליון 31
ומעלה תצוגה בטקסט מלא

הארת דין

הארת דין כתב עת משפטי ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת חיפה.

הד האולפן החדש

הד האולפן החדש להנחלת העברית ותרבותה
2017-2003

הד הגן

הד הגן כתב עת לחינוך ולגננות בישראל.

הד החינוך

הד החינוך כתב עת לחינוך.

ההסתדרות הרפואית

ההסתדרות הרפואית בישראל – כתבי עת

היסטוריה ותיאוריה

היחידה להיסטוריה ותיאוריה  -בצלאל.

המכון

כתב עת מדעי לצעירים של מכון דוידסון למדע

הליקון

הליקון כתב עת לשירה ואמנות

הלכה ומעשה

הלכה ומעשה כתב העת של האגף לתכנון ופתוח
תוכניות לימודים במשרד החינוך.

המעיין

המעיין כתב עת של פועלי אגודת ישראל.

הרבעון הישראלי למיסים

הרבעון הישראלי למיסים

הרפואה

הרפואה עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל.

התקופה

התקופה שנתון לספרות והגות.

זמנים

רבעון להיסטוריה מטעם בית הספר להיסטוריה,
אוניברסיטת תל אביב .חופשי לעיון באתר :
תקצירים של כל המאמרים בכל הגיליונות מן
השנים האחרונות.
כתב עת בתחומי העבודה הסוציאלית .באתר של
משרד הרווחה

חברה ורווחה

חדשות ארכיאולוגיות

חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל.

טללי אורות

כתב עת של מכללת אורות ישראל  -אלקנה.

טרמינל

'טרמינל' הנו כתב עת דו-לשוני לאמנות המאה ה-
21

יד ושם

כתב עת רבעוני באנגלית ובעברית הסוקר
התפתחויות מרכזיות הקשורות לשואה וליד ושם.

ידיעות ממשל זמין

המביא חדשות מהתחום מהארץ והעולם ...
הידיעות עוסקות בהתפתחויות בתחום
הטכנולוגיה ,הסטנדרטיזציה ,החברה והממסד
הקשורים בשירותים ממשלתיים הניתנים
לאזרחים באמצעות האינטרנט

ידיעות החברה הישראלית לחקירת ארץ ישראל
ועתיקותיה

דוחות וסקירות על חפירות של החברה ,וכן
סקירות על מחקרים בגיאוגרפיה ,אקלים ,צמחיה,
ועוד

ידע ,סמים ואלכוהול

כתב העת של הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול.

יופי  :מגזין לתעשיות היופי בישראל

מגזין יופי יוצא לאור – חודש בחודשו – החל
משנת  ,2005כירחון מודפס ,ובמהדורה
דיגיטלית .בד-בבד מפיק יופי לאנשי המקצוע
בענפי היופי תערוכות ,כנסים ,ימי עיון ועוד.

יער

יער כתב עת ליער ,חורש וסביבה ,הקרן הקיימת
לישראל.

יקוד

יקוד כתב עת אינטרנטי לספרות עברית,
ישראלית ויהודית.

כרוז

כרוז פרסומי איגוד החברות הציבוריות.

למד לשונך

עלונים שבהם מתפרסמות מילים בשימוש כללי
שקבעה האקדמיה ללשון העברית ומבחר מונחים
מתוך המילונים המקצועיים שאושרו באקדמיה

מארב

כתב עת מקוון לאמנות ותרבות ,בחסות המרכז
הישראלי לאמנות דיגיטלית ,חולון.

מבוע

כתב עת ליצירה יהודית בספרות ,בהגות
ובאומנות.

מדי חודש בחדשו

כתב עת של האגף לתרבות תורנית במשרד
החינוך.

מדיניות ציבורית

עיתון מדיניות ציבורית מטעם בית הספר ע"ש
פדרמן למדיניות ציבורית ,האוניברסיטה העברית.

מדיקל מדיה

מאגר מידע
מדיקל מדיה מוציאה לאור  13כתבי עת רפואיים
כולל סקירות ,תקצירים ,מאמרי מקור ומוספים.

מחניים

מחניים בטאון הרבנות הצבאית הראשית
(גיליונות עד שנת תש"ל) מרכז ספיר לתרבות
וחינוך יהודי)

מחשבים בחינוך

רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך בשיתוף
המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך.

מידעת

מידעת – כתב העת של קהילת המידע

מכביתון

מגזין לחיים בריאים  -קופת חולים מכבי.

מכלול

עיונים ביהדות ,בחינוך ובמדע בהוצאת מכללה
ירושלים.

ממשל ומשפט

הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה.

מניתוק לשילוב

כתב עת של מנהל חברה ונוער  .מיועד לעובדים
עם נוער בסיכון בשדה ובאקדמיה ולציבור הרחב.

מסגרות מדיה

כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת
והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

מספר חזק 2000

כתב עת להוראת המתימטיקה בבית הספר
היסודי.

מעוף ומעשה

מאמרים מקוריים בתחומי הדעת השונים
הנקשרים לחינוך ומדע .יוצא לאור מטעם
המכללה האקדמית אחווה

מעליות

מעליות בטאון ישיבת "ברכת משה".

מעמקים

מעמקים כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות.

מפתח

כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית,
אוניברסיטת תל-אביב.

מפתח

מפתח כתב עת למורי המוזיקה.

מקור ראשון

עיתון יומי העוסק בחדשות ובאקטואליה מתוך
זווית ראייה ישראלית לאומית.

משפט ועסקים

כתב עת של בית הספר רדזינגר למשפטים,
המרכז הבינתחומי הרצליה.

ניב המדרשיה

בימה לדברי הלכה ,מחשבה ,חינוך וספרות
בהוצאת חוג ידידי המדרשיה בישראל.

סוציולוגיה ישראלית

כתב עת דו-שנתי ,אשר נוסד בשנת  3992ככתב
עת המוקדש כולו למאמרים סוציולוגיים בשפה
העברית.

סטודיו

מגזין לאמנות .ארכיון מקוון של חלק מהגיליונות
ניתן למצוא באתר "מכונת קריאה" ,הוצאת בבל.

סטטוס

כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית.

סיני

סיני ירחון לתורה ולמדעי היהודית.

סינמטק

כתב עת לקולנוע.

סליל

מטרת כתב העת האינטרנטי סליל היא להציג
מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה
ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה ,ולהדגים כיצד יכול
השימוש בסרט להעשיר את המחקר ההיסטורי.

עט השדה

כתב עת בהוצאת אשלים-ג'וינט בנושא ילדים
ונוער במצבי סיכון ובני משפחותיהם .יוצא לאור
פעמיים בשנה

עט ועוד  -אוגדן חוברות מקצועיות

יוצא לאור מטעם ועד מחוז ת"א והמרכז  -לשכת
עורכי הדין בישראל.

על אתר

ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות.

על הגובה

כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה.

על"ה

על"ה עלון המורים למתימטיקה.

עלי משפט

כתב עת משפטי של המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ברמת-גן.

עמודים

ביטאון הקיבוץ הדתי

פנים

רבעון לתרבות ,חברה וחינוך ,הקרן לקידום
מקצועי של הסתדרות המורים.

פרלמנט

כתב עת מקוון העוסק בנושאי ממשל ,משפט
וחברה מנקודת מבט מקומית ובין-לאומית.

פרשת השבוע

סקירות על נושאים משפטיים בזיקתם למקרא.

צוהר

מאגר מידע :תכן יהודי :מאמרים והגות בנושאי
יהדות.

קו לחינוך

מידעון שבועי בנושאי חינוך בתוך פורטל החינוך
של ישראל.

קול הניצולים

בטאון ארגון ניצולי מחנות ההשמדה ,יוצאי יוון
בישראל

קוונים אקדמיים

כתב העת המקוון מכיל מאמרים מחקריים
בתחומי דעת שונים ובתחום הכשרת המורים.
אינו פעיל בשלב זה אך פתוח לעיון בגיליונות
העבר.

קריאת ביניים

ביטאון למורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.

קריית המשפט

כתב העת הינו כתב העת המשפטי של הקריה
האקדמית אונו .הוא יוצא לאור מדי שנה ומהווה
במה לחידושי המשפט

קתדרה

כתב עת לתולדות ארץ ישראל ויישובה בהוצאת
יד יצחק בן צבי .ניתן לבצע עיון מקוון בגיליונות
העבר .381-3

ראש גדול

ירחון מדע לצעירים בשיתוף האגף למחוננים
ולמצטיינים במשרד החינוך.

רבעון לכלכלה

הרבעון מפרסם מחקרים בנושאי  :כלכלה
מוניטרית ,כלכלת המגזר הציבורי ,כלכלת עבודה,
פתוח כלכלי ,כלכלה בינלאומית וכלכלת מימון .
בנוסף לכך מפרסם הרבעון מאמרים בינתחומיים

רוח מזרחית

כתב עת אלקטרוני ,אשר פורסם לראשונה בינואר
. 8001כתב העת כולל מאמרים ומדורים
בנושאים שונים

רסלינג

במה פסבדו-מחתרתית לטקסטים עבריים .של
כתב העת רסלינג ראו אור בשנים 1993-2008
וכל מאמרי כתב העת ניתנים להורדה

שבת שבתו

גיליון פרשת השבוע הוותיק ביותר .נוסד בשנת
תשמ"ה ,ומאז מופץ בעשרות-אלפי עותקים בכל
רחבי הארץ

שומרי הסביבה

עלון המידע של אגף שימור סביבה וטבע של
החברה להגנת הטבע.

שיחת השבוע

גיליון שבועי המופץ לכבוד שבת בבתי הכנסת
ברחבי הארץ.

שמעתין

שמעתין בטאון איגוד מורים למקצועות הקודש.

שנתון סטטיסטי לירושלים

השנתון מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית ,על
המתרחש בעיר במגוון נושאים ,ואת מגמות
השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן.

שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שיעור חופשי

חדשות בחינוך ,בהוצאת הסתדרות המורים

שריון

שריון בטאון עמותת יד לשריון.

שרשרת הדורות

כתב העת של העמותה הישראלית לחקר שורשי
המשפחה.

