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 בעברית חופשיים  רשימת כתבי עת מקוונים

  

 א 

 

 מידע על שוויון- אדוה 

  כתב עת אקדמי רב תחומי מקוון -אורנים 

היוצא פעם בשנה , מקוון, תחומי-רב, ת אקדמיע-הוא כתב" אורנים"כתב העת 

מחקר ועיון של מרצי אורנים בכל תחומי , ומפרסם מאמרים מקוריים פרי הגות

 .הדעת שנלמדים ונחקרים באורנים

 איגרת

 .כתב עת של האקדמיה  הלאומית הישראלית למדעים

 חיפה, פירסומי מרכז פמיניסטי – אישה לאישה

 אלבוסתאן

ברה ח, חובק בתוכו לקט ומגוון מאמרים בנושאי חינוך "אל בוסתאן"כתב העת 

 .רקסי'של המגזר הדרוזי והצ ותרבות

 ח השנתי"הדו: אלימות מינית בישראל 

 מגזין פוליטי תרבותי –אתגר 

עוסק - הסתדרות המורים –  .יהדות וחברה, לעניני חינוך כתב עת : אתרוג 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  רפואה ועוד, כלכלה, הגות תורנית, אקדמיה,חינוך, באקטואליה

 

 

 ב

  ביטאון המורים לערבית ולאסלאם

 והתפתחות מקצועית בהכשרת מורים כתיבה, מחקר  - ת"ביטאון מכון מופ

 .מגזין נשים לפוליטיקה - בית הנבחרות

המגזין מציג את רשת הסניפים של ויצו וחושף בפני הקוראות   האישהבמת 

 .עשייה למען החברה

http://www.adva.org/
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/ktav-et/mag/pages/default.aspx
http://www.academy.ac.il/
http://www.academy.ac.il/
http://www.isha.org.il/docs/P155/
http://www.isha.org.il/docs/P155/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzi/ShvilHameda/KtavEt
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzi/ShvilHameda/KtavEt
http://1202.org.il/template/default.asp?siteld=1&maincat=4
http://www.etgar.info/he/keywords
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=1738
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=1738
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/arabic/upload/main/main.html
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/arabic/upload/main/main.html
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/bitaon/Pages/default.aspx
http://www.haderech.co.il/beitha4.html
http://www.haderech.co.il/beitha4.html
http://www.wizo.org.il/htmls/%D7%91%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94.aspx?c0=31635&bsp=13045
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 .מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחיםפרסומי  – בצלם

 

 

 ג

 

 .משרד החינוך, האגף לחינוף יסודי - סביבות למידה חדשניות –גולשים בקשר 

 

 המגזין הישראלי למדע ואקולוגיה - גלילאו

 

 ד

 

 כתב עת מקוון לספרות - דג אנונימי

 

היוצא פעם בשנה ומפרסם , מקוון, תחומי-רב, עת אקדמי-כתב – דברים

ר ועיון של מרצי אורנים בכל תחומי הדעת מחק, מאמרים מקוריים פרי הגות

 .שנלמדים ונחקרים באורנים

 

במחקר ובפרקטיקה , בתאוריה המתמקד  אקדמיכתב עת   -מכון מופת   – דפים

 .של הכשרת עובדי הוראה ופיתוחם

 

 ה

 

 כתב עת לענייני תרבות ואקטואליה - האייל הקורא

 

ידי אגף הייעוץ לקשיש של -מופק על, עיתון לאנשים מתחדשים -הגיל החדש

 .מיהביטוח הלאו

 

 המחלקה לגננות, הסתדרות המורים בישראל - הד הגן

 

 הסתדרות המורים בישראל - הד החינוך

 

 הסתדרות המורים בישראל - (בערבית)הד החינוך 

 

 משרד החינוך והתרבות – אסופת מאמרים: הדרכת מורים

 

http://www.btselem.org/Hebrew/Publications/index.asp
http://www.btselem.org/Hebrew/Publications/index.asp
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/Golshim/golshimb/
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/
http://www.anonymous-fish.com/repository.html
http://www.anonymous-fish.com/repository.html
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/ktav-et/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/ktav-et/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/dapim/Documents/dapim51.pdf
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/dapim/Documents/dapim51.pdf
http://www.haayal.co.il/index.php3
http://www.haayal.co.il/index.php3
http://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/Pages/default.aspx
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=379
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=379
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=804
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=804
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=378
http://207.232.9.131/hadracha/sade.htm


 ספרית אוניברסיטת לסלי בישראל

 

 2011מעודכן לחודש ספטמבר 

 

בצידו פועל רדיו ספרותי  כתב עת מקוון לשירה ספרות ואמנות  - החוטם

 .להקראת שירים

 

בצלאל , היחידה לתיאוריה והיסטוריהכתב עת מקוון של  – היסטוריה ותיאוריה

 .ירושלים –

 

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הירחון הסטטיסטי לישראל

 

 .סדרה אתנולוגית לשירה עכשווית - הליקון

 

האגף לתוכניות , משרד החינוך והתרבות  -הלכה למעשה בתכנון לימודים 

 .לימודים

 

 

 ז 

 

 .יד ושם, ראת השואהעיתון מקוון להו – זיקה

 

 .ההסתדרות הרפואית בישראל - זמן הרפואה

 

 ח

 

 .פוליטיקה ותרבות, כלכלה, כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה - חברה

 

 .המאמרים הועלו לרשת  - אחורהו 2002מחוברות החל  – רווחהחברה ו

 

 ביטאון החטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים בישראל – חומש

 

 וחדשות בעולם החינוך, מקורות מידע, מחקרים - חינוך עולמי

 

 

 

 ט

עת אקדמי -כתב - ימחקר ויצירה במעשה הטיפול:טיפול באמצעות אמנויות 

שמטרתו להציג מאמרים מקוריים בעברית ובאנגלית אשר יוסיפו לידע הקיים 

 .בתחום הטיפול באמנויות בארץ ובעולם

http://www.hahotem.com/index.asp
http://www.hahotem.com/index.asp
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1143538156/show_issues/
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1143538156/show_issues/
http://www.cbs.gov.il/bhira.htm
http://www.cbs.gov.il/bhira.htm
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/helicon/upload/main/
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/helicon/upload/main/
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/alacha_index.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/alacha_index.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/alacha_index.htm
http://www1.yadvashem.org/yv/he/education/newsletter/22/index.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/education/newsletter/22/index.asp
http://www.ima.org.il/zman/?p=4&n=1033
http://www.ima.org.il/zman/?p=4&n=1033
http://www.yesod.net/
http://www.yesod.net/
http://www.molsa.gov.il/MISRADHAREVACHA/Templates/tmpInnerTablePage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b685CD764-97CA-490A-B8C2-E06165D3055C%7d&NRORIGINALURL=%2fMisradHarevacha%2fHomePageMenu%2fKnowledge%2fMagazine%2f&NRCACHEHINT=Guest#link2
http://www.homesh.org.il/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=38
http://www.homesh.org.il/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=38
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/world/upload/main/
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/world/upload/main/
http://ajcat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4&lang=he
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 י

 

 .מרכז מידע, מלחמה בסמיםהרשות הלאומית ל - ידע סמים

 

 כ

 

כתב עת למדע וטכנולוגיה האוניברסיטה העברית  - 2000מדע /  2000כמעט 

 .בירושלים המרכז להוראת המדעים

 

 מ

 

  מדיקל

, עדכונים, כתב עת דו חודשי הפונה לכלל הרופאים ובו מגוון נרחב של ראיונות

טיפולים חדשים וסקירת עיתונות מדעית בינלאומית הנוגעת לכל , מחקרים

 . תחומי הרפואה

 

 רטל תוכן בהוראה והכשרת מוריםפו - ת"מכון מופ -ע "מס

 

 .כתב עת למורי המוזיקה - מפתח

 

 .כללת הרצוגמ, כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות – מעמקים

 

  .מיצג ותיאטרון חזותי, למחולתחומי -רבכתב עת  – מעקף

 

 

 נ

 

המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ וטראומה על רקע , ל''עמותת נט – ל"נט

 .לאומני

 

 ע 

 .תרבות ואמנות עכשווית, כתב עת מקוון בנושא ספרות  – על הדרך

 

 .ני הוראה בחינוך הגבוהיניכתב עת לע - על הגובה 

 

 פ

http://www.antidrugs.org.il/template/default.asp?maincat=8&catId=14&pageId=135
http://www.antidrugs.org.il/template/default.asp?maincat=8&catId=14&pageId=135
http://www.snunit.k12.il/sachlav/db/mada2000/upload/main/
http://www.themedical.co.il/MagazinesList.aspx?category=1
http://www.themedical.co.il/MagazinesList.aspx?category=1
http://portal.macam.ac.il/
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mafteach/index.html
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mafteach/index.html
http://daat.ac.il/DAAT/mimaamakim/index.asp
http://daat.ac.il/DAAT/mimaamakim/index.asp
http://maakaf.co.il/
http://maakaf.co.il/
http://www.natal.org.il/?CategoryID=0
http://www.bat-or.com/167168/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-1
http://www.bat-or.com/167168/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-1
http://www.colman.ac.il/research/teaching_per/al_hagova/current/Pages/default.aspx
http://www.colman.ac.il/research/teaching_per/al_hagova/current/Pages/default.aspx
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 חברה וחינוך, כתב עת לתרבות - פנים

 

 .מצגות, תכתבו, מאמרים – פסיכולוגיה עברית

 

 פרסומים לפי נושא - (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה)פרסומים מיוחדים 

 

 ק

 

מכיל מאמרים מחקריים  ת"ל מכון מופפירסום מקוון ש – קיוונים אקדמיים

 .ובתחום הכשרת המורים בתחומי דעת שונים

 

 

 אגודה לאומית לילדים אוטיסטים -ט "אלו - קשר עין

 

 ר

 במה רב תחומית לתרבות - רסלינג

 

 ש

 

, בעברית ובערבית, שפה ומוח קם במטרה לשמש במה נגישה  - שפה ומוח

ושאי שפה הכוללים מחקרים בנ, למאמרים מדעיים בנושאי שפה ומוח

דיסלקסיות התפתחותיות , שפה באפזיה, עיבוד שפה, רכישת שפה, ובלשנות

 SLI)הפרעות שפה בילדים , דיסגרפיות התפתחותיות ונרכשות, ונרכשות

 .ושפה במוח, (לסוגיו

 

 ספריה עם חומרים  ,  שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שנוי חברתי – שתיל

 .מקוונים

 

 ת

 

 .(כולל) 34גישה חופשית לטקסט מלא החל מגליון  – תיאוריה וביקורת

 

 .עת למחשבה ישראלית-כתב - ברשתתכלת 

 

http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=380
http://www.itu.org.il/Index.asp?CategoryID=380
http://www.hebpsy.net/default.asp?t=0
http://www.hebpsy.net/default.asp?t=0
http://www.cbs.gov.il/head.htm#bysub
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/kivunim/Pages/default.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/kivunim/Pages/default.aspx
http://www.alut.org.il/template/default.asp?maincat=4&catId=39&PageId=404&id_site=1&show=1_kesher
http://www.alut.org.il/template/default.asp?maincat=4&catId=39&PageId=404&id_site=1&show=1_kesher
http://www.resling.co.il/ktav_et.asp
http://www.resling.co.il/ktav_et.asp
http://language-brain.com/journal/
http://language-brain.com/journal/
http://shatil.org.il/libraries/search
http://shatil.org.il/libraries/search
http://www.vanleer.org.il/heb/publications.asp?id=4
http://www.vanleer.org.il/heb/publications.asp?id=4
http://www.tchelet.org.il/index.php
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 .כתב עת מקוון לדיון ולביקורת על הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי  - תקריב

 

 

http://www.takriv.net/
http://www.takriv.net/

