
רשימה נבחרת של כתבי עת בעברית - ספטמבר 2015

גישה סימון מדףמצאי - שניםשם כתב העת
דיגיטלית

שנים

INTERVAL
 2012-2011RHE-009 0002

 אדן הזינוק. עלון איגוד 
השחייה  בישראל

              - 1997  
אוסף לא מלא

  RHB-012

 אודיסאה: מסע בין רעיונות
 - 2008  RHR-028

 אופניים: מגזין לרוכבי 
האופניים  בישראל

              -1995   
אוסף לא מלא

  RHQ-001

אופקים בגאוגרפיה
JSTOR2011-1975

      1960- 2005       איתנים
   אוסף לא מלא

  RHM-001  

 אל הים
1990-1980  RHB-007

 אפשר: עתון לעובדים 
RHU-012  1997-החינוכיים- סוציאלים

ארץ-ישראל: מחקרים 
JSTOR2011-1951בידיעת הארץ ועתיקותיה

      1999- 2010       בטאון הפיזיותרפיה
   אוסף לא מלא

  RHW-011

 בטאון חיל הרפואה
1991-1986  RHW-008

1982  בטחון סוציאלי
2006-1998

  RHU-009JSTOR2011-1971

2003-2001 בין סוסים
2008

RHQ-003 0002

בית מקרא: כתב-עת לחקר 
2012-1956המקרא ועולמו

 במכללה. מחקר עיון ויצירה
-2006  HV-376 0193 

 בריאות על בוריה
2006-1996  RHM-011 

0001

 הבריכה - מגזין בסגנון 
RHO-005  1993חופשי

 בתנועה: כתב עת למדעי 
RHR-023JSTOR2011-1991  1991- החינוך  הגופני והספורט
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גישה סימון מדףמצאי - שניםשם כתב העת
דיגיטלית

שנים

גילוי דעת
 -2012  RHV-014

  גרונטולוגיה(גרונטולוגיה 
וגריאטריה)

1977-1974
-1980

  RHW-006JSTOR2011-1974

דאבל פס: כדורגלנים למען 
2001RHG-001 0007 - 2005כדורגלנים

   1987 -                דארנא
אוסף לא מלא

 HV-376 0131

דינמי וינגייט (המשכו של : 
2005-2003RHR-017החינוך הגופני והספורט)

דעת: כתב-עת לפילוסופיה 
JSTOR2014-1978יהודית וקבלה

  דפי יוזמה
- 2002  RHV-029

דפים למחקר בספרות
JSTOR2012-1984

  דפים. מכון מופ"ת

 - 1985  RHV-005

גישה 
דיגיטלית 

באתר מכון 
מופת

הגות: מחקרים בהגות 
החינוך היהודי

JSTOR2014-1998

    1994 -                הגיגי גבעה
אוסף לא מלא

  HV-376 0161

  הד הגן
RHV-003  (תשל"ד) 1974-

  הד החינוך
"ט) 1958-   RHV-004  (תשי

היסטוריה: כתב עת של 
החברה ההיסטורית 

הישראלית

JSTOR2009-1998

הכשרתון

-2012  RHV-014 
0001

גישה 
דיגיטלית 

באתר 
מכללת 
וינגייט

2000זמנים
2013

  RHX-001JSTOR2009-1979

 חברה אזרחית ומגזר 
שלישי בישראל

 2010;2007
אוסף לא מלא

  RHU-014
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גישה סימון מדףמצאי - שניםשם כתב העת
דיגיטלית

שנים

2005-1986 חברה ורווחה
-2009

  RHU-008

חדשות ארכיאולוגיות: 
JSTOR2004-1999חפירות וסקרים בישראל

 חוזר המנהל הכללי

-1979  RHV-020

גישה 
דיגיטלית 

באתר 
משרד 
החינוך

 חוזר המנהל הכללי: חוזר 
RHV-021  1997-1979מיוחד

 חוזר ראש המכללה
1997-1994  RHI-023

 חיטובים
2002-1998  RHM-007 

0002

 החינוך
RHV-001  תרפ"א/ב-תשמ"א

 החינוך הגופני (המשכו: 
החינוך הגופני והספורט)

1952-1944
1983-1962

  RHR-017

 החינוך הגופני והספורט 
(המשכו של : החינוך הגופני 

(

2003-1984 RHR-017

 החינוך הגופני והספורט. 
RHR-017 1999איגרת קלה.

1983-1976 החינוך המיוחד
1985 

1996-1991
 RHV-012

1979;1986 - החינוך וסביבו
אוסף לא מלא

 HV-376 0070

("  טניס (הוצאת "דיוקן
1983-1980 RHG-010 

0002

 טניס (הוצאת "איגוד 
הטניס")

1978-1977
1980

 RHG-010 
0001

 טניס שולחן
1999-1995 RHG-011 

0001

 ידיעון האגודה הישראלית 
RHW-009 1995-1982לגרונטולוגיה

ידיעות בחקירת ארץ-ישראל 
ועתיקותיה

JSTOR1967-1962
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גישה סימון מדףמצאי - שניםשם כתב העת
דיגיטלית

שנים

    2003 -               הייעוץ החינוכי
אוסף לא מלא

 RHV-034

 ים - המגזין שעושה גלים
2002-1993 RHB-009

 ים ובריכה
1998 RHB-011

1980-1978 כדורגל
1982

 RHG-001 
0001

כדורגל פלוס
 2003-2002 RHG-001 

0009

 כדורסל (הוצאת "חזק" )
1993-1982 RHG-002 

0003

 כדורסל (ירחון )
1979-1977 RHG-002 

0001

BASKETBALL כדורסל 
1995-1994 RHG-002 

0004

 כדורעף: בטאון איגוד 
הכדורעף בישראל

1984-1983
1988-1986

 RHG-003 
0003

 כושר. מגזין הספורט הקל 
בישראל (המשכו: כושר 

ובריאות)

1997-1995 RHE-009 0001

 כושר ובריאות. מגזין 
RHE-009 0001 1999-1998הספורט הקל  בישראל

 כושר קרבי- אגרת למדריך 
(המשכו: מדריך כושר: עלון 

למידע ושמירת כושר)

1980-1978
 2007-1989

 RHE-001

 כח סוס : המגזין הישראלי 
RHQ-003 0001 1998-1996לספורט  הרכיבה

 כנפיים - בטאון קלוב 
 RHD-006 1999-1989התעופה לישראל

 כתב-עת ישראלי לריפוי 
(IJOT) 2009 - בעיסוק RHW-003JSTOR2009-1991

לבריאות נשים
2003-2000RHM-011 0002

מאזנים
JSTOR2014-1929

 המאמן: בטאון מאמני 
הכדורגל  בישראל

1971 -1969
 -1988

 RHG-001 
0002
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גישה סימון מדףמצאי - שניםשם כתב העת
דיגיטלית

שנים

מגילות: מחקרים במגילות 
JSTOR2010-2003מדבר יהודה

1950- 1951 מגמות
 -1955

 RHU-001JSTOR2009-1949

מדינה וחברה
JSTOR2011-2001

מדעי היהדות
JSTOR2012-1990

מדיניות ציבורית
 - 2011RHX-007

גישה מאתר 
האונ' 
העברית

-2008

 מועדון הסקי הישראלי
1995 RHQ-005 0001

 מחול בישראל. רבעון 
RHP-003 1998-1993לענייני מחול

מחול עכשיו (המשכו של : 
2013RHP-001-מחול בישראל)

 מחקרי גבעה
-2006 HV-376 0191

מחקרי ירושלים במחשבת 
ישראל

JSTOR2011-1981

מחקרי ירושלים בספרות 
עברית

JSTOR2013-1981

מחקרי ירושלים בפולקלור 
יהודי

JSTOR2013-1981

מחקרי משפט
JSTOR2014-1980

1999 מחשבים בחינוך
1995-1985

 RHV-015 0002

מיכאל: מאסף לתולדות 
היהודים

JSTOR2004-1972

מנטה
2005-2000RHM-007 0003

 מפגש
1984-1982 RHU-005

 מפגש לעבודה חינוכית-
RHV-016 0001JSTOR2013-1991 1991-סוציאלית
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דיגיטלית

שנים

מקבץ: כתב העת הישראלי 
JSTOR2011-1995להנחיה ולטיפול קבוצתי

מתקופת האבן
JSTOR2011-1960

 ניווטון - האיגוד לספורט 
RHA-007 1999-1993הניווט בישראל

 ניווטון - אגרת מידע
1997-1994 RHA-007 0001

סגנון חיים
2001-2000RHM-007 0004

סוגיות חברתיות בישראל
JSTOR2012-2006

 סוציולוגיה ישראלית
2012-2007 RHU-013JSTOR2011-1998

"ש: סוגיות בחינוך   סחי
מיוחד ובשיקום

1996 - 1992
-1998

 RHV-024JSTOR2001-2008

סידרא: כתב-עת לחקר 
JSTOR2014-1985ספרות התורה שבעל-פה

 סיכון מחושב
1997-1996 RHD-012 0001

ספונות: מחקרים ומקורות 
לתולדות קהילות ישראל 

במזרח

JSTOR2003-1956

 ספורט הישגי : בטאון 
מקצועי של  ההתאחדות 

לספורט

1995-1988
 -2012

 RHE-012

סקרים וסקירות בגרונטולוגיה
1997-1995RHW-009

 ספורט טניס (ירחון הטניס 
 RHG-010 2007-1987של ישראל )

0003

 עולם הריצה : מגזין לשוחרי 
RHA-001 1982 -  הפעילות הגופנית

 2003-1974  עיונים בחינוך
  -2010   

 RHV-007JSTOR2012-1973

 עיונים במנהל ובארגון 
2011-1974החינוך

RHN-002 אוסף לא מלא
גישה חלקית 
מאתר אונ' 
חיפה

גליונות

33-29

JSTOR2009-1945עיון: רבעון פילוסופי

עמוד 6



רשימה נבחרת של כתבי עת בעברית - ספטמבר 2015
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דיגיטלית

שנים

עלי ספר: מחקרים 
בביבליוגרפיה ובתולדות 
הספר העברי המודפס

JSTOR2011-1975

JSTOR2014-1991עתיקות
פוליטיקה: כתב עת ישראלי 

למדע המדינה וליחסים 
בינלאומיים

JSTOR2014-1998

פנים
2010, 1998RHV-011

2009-1988 פנים לכאן ולכאן
אוסף לא מלא

 RHU-010

פעמים: רבעון לחקר קהילות 
JSTOR2009-1979ישראל במזרח

פרסומי חפירות יישומיות
JSTOR2008-2005

ציון
JSTOR2009-1935

 צלול: מגזין לנופש, טיול 
RHL-003 2000ופנאי

 צלילה
2001-1994 RHB-010

1953-1952

1958-1956

1965-1962

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות 
JSTOR2011-1968ארץ ישראל וארצות המקרא

קשר
JSTOR2009-1987

קתדרה: לתולדות ארץ 
JSTOR2009-1976ישראל ויישובה

רבעון לבנקאות
JSTOR2013-1961

רוח הספורט
 - 2015 RHR-029

 קבץ : לבעיות החינוך 
הגופני והספורט

 RHR-017
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שנים

 רוקדים : הרבעון לריקודי 
RHP-002 2000-1989עם ומחול

2007-1970 הרפואה
אוסף לא מלא

 RHW-002
 דיגיטלי  
ממפתח 
חיפה

"ו-            שאנן         תשנ
      אוסף לא מלא

HX-011 0140

שבילי מחקר
2012-2005 RHV-010

שיחות
 - 2015RHU-019

 שייט ותיירות ים
1998-1994 RHB-008

 שם המשחק : מגזין ספורט 
RHR-027 2010-1996מליגה  אחרת

שנתון המשפט העברי של 
JSTOR2009-1974המכון לחקר המשפט העברי

שנתון לחקר המקרא 
JSTOR2013-1975והמזרח הקדום

תו+: מוסיקה, אמנויות, 
חברה

JSTOR2010-2003

 תזונה פלוס
 - 1997 RHM-007 

0001

תרבות דמוקרטית
JSTOR2013-1999

תרביץ: רבעון למדעי היהדות
JSTOR2013-1929
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