
מדריך  
כתבי עת

אולם העיתונות 
וכתבי העת 

בבית ארי אלה

גיאוגרפיה,  וגרפיאדריכלות 
חברהסביבה ביטחון
וארץ ישראל ועיצוב

לשון ושפה כלכלה ילדים ונוער וקהילותחינוך
יהדות
קהילו

תרבות ואמנות פנאימדע  ספרות ספורט
וטכנולוגיה

היסטוריה



אדריכלות 
ועיצוב

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1988 חוב' 1 עד שנת2021 חוב' 127 משנת 1988 אדריכלות ישראלית
חסרה חוב' 125

משנת 1994 חוב' 94 עד שנת 1999 חוב' 105 משנת  1978  ארכיטקטורה
עד שנת 2000 (כתב עת לאדריכלות ותכנון ערים)

משנת 1991 חוב' 22 עד שנת 1996 חוב' 54 משנת 1987 ביולטין
(בטאון מרכז הבניה החשראלי)

משנת 1982 חוב' 1 עד שנת 1986 חוב' 27. משנת 1982 בית
(ירחון לאיכות הבית והדיור)

חסרות חוב' 18, 23-27.

משנת 2005 חוב' 1 עד שנת 2008 חוב' 6 משנת 2005 בלוק
(ארכיטקטורה, מדיה, תיאוריה, עיר)

משנת 1983 חוב' 2 עד שנת 2020 חוב' 186 משנת 1983 בניין ודיור (רבעון ישראלי לעיצוב הבית והסביבה – אדריכלות ועיצוב)
חסרות חוב' 1, 3-8, 18, 22, 32, 83, 87, 

כרך ו' (1927) משנת תרפ"ג בנין וחרושת
(כלי מבטאה של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות
המשכו – "הבנין"

משנת תש"י כרך ה' עד שנת 2020 כרך ז'. משנת 1945 גן ונוף
(ירחון לגננות ושתלנות)

חסרים כרכים מהשנים תשכ"א-תשכ"ז, כרך כ"ג חוב' י"א-י"ב (תשכ"ח), כרך כ"ה חוב' י' 
(תש"ל), כרך כ"ו חוב' ו' (תשל"א), כרך כ"ז חוב' ב' (תשל"ב), כרך ל"ב חוב' א'-ג' (תשל"ז), כרך 
ל"ד חוב' ו'-י"ב (תשל"ט), כרך ל"ה חוב' א'-ז' (תש"מ), כרך נ"ד חוב' ח' (1999), כרך ס"א חוב' 

ז'-ח' (2006), כרך ס"ז חוב' ד' (3/2012)

משנת 2009 חוב' 1 עד 2021 חוב' 72 משנת 2009 D+A דומוס ישראל (מגזין אדריכלות ועיצוב).
החל מגיליון 33 נקרא בשם זה.

כרך 1 (1938-1937) משנת 1937 הבנין
(עיתון לאדריכלות ולבנין ערים וחוג אדריכלים בא"י)

*יש לבדוק זמינות

שנת 2014 חוב' 143 משנת 2004 טרנד
(כל מה שמעניין בעיצוב)



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

החל משנת 1995 חוב' 149 עד שנת 2018 חוב' 334 משנת 1981  מבנים
(ירחון לענף הבניה)

ממשיך אותו "מגה מבנים"

החל משנת 2019 חוב' 336 עד שנת 2020 חוב' 337 משנת 2019 מגה מבנים
(העיתון לענף הבנייה, עיצוב ואדריכלות)

המשכו של "מבנים"

משנת 2015 חוב' 156 עד שנת 2016 חוב' 178 משנת 2002 נישה
(מגזין לעיצוב הבית)

משנת 1994 חוב' 20 עד שנת 2021 חוב' 260 משנת 1989 עיצוב
חסרות חוב' 25-24 (משנת 1995), חוב'  (מגזין לתכנון ועיצוב)

38-37 (משנת 1998), חוב' 186 משנת 2013

משנת 2003 חוב' 14 עד שנת 2005 חוב' 30 משנת 2000 קרדיט
(המגזין לעיצוב ולתקשורת חזותית)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

אדריכלות ועיצוב



ביטחון

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2008 חוב' 7 עד 2016 חוב' 14 משנת 2005 בין הזירות 
חסרה חוב' 10 משנת 2011 (כתב-עת לענייני מדעי ההתנהגות בצה"ל)

משנת 1957 חוב' 38 עד 2021 חוב' 260 משנת 1948 בטאון חיל האוויר

חסרות חוברות 49, 54-52, 62-61, 73-64, 82-76, 87-83, 98-95, נקרא בעבר: "חיל אויר"
100 מהשנים 1977-1958

חוברות 4-1, 7 משנת 1978

משנת 1980 חוב' 1 עד שנת 1991 חוב' 33. משנת 1980 בטאון חיל הרפואה
חסרות חוב' 6 (1982), 2004-1999

משנת 1948 כרך א' עד שנת 2019 חוב' 19. משנת 1948 במחנה 
(עיתון חיילי ישראל)

חסרים כרכים ו'-י"ב (1959-1952), סיון עד אלול תשכ"ו, אלול תש"ל, תשרי תשל"א, חוב' 
21-19 (2011), ינואר, יולי-דצמבר 2017, ינואר-פבר', אפריל-מאי, אוג'-ספט', נוב' 2018, 

חוב' 13, 15, 18 (2019)

משנת 1953 (אייר תשי"ג) עד שנת 1986 (אב תשמ"ו). משנת תש"ח במחנה גדנ"ע
(עיתון הגדנעים בישראל)

חסרים כרכים מהשנים תש"ח-תשי"ב, 1963-1956, 1967-1966, 1971-1970, 1975.

משנת תשי"ט כרך א' (חודש סיון) עד שנת 1991 חוב' 2 (מרץ-אפריל). משנת תש"ט במחנה נח"ל

חסרות חוב' 22 כרך א' (תשי"ג), חוב' 28 כרך ב' (תשי"ג), חוב' 6 (65-1964), חוב' 5 (1969-
70), 71-1970, 74-1973, חוב' 6-5 (1975), חוב' 10 (תשמ"א)

משנת 4/1943 כרך ב' עד שנת 1945. משנת תש"ג החייל העברי
(עיתון איגוד החיילים)

חסר אוגוסט 1945.

גיליונות בודדים משנת ת"ש עד שנת תש"ח משנת תרצ"ט החשמונאי
(בטאון ברית החשמונאים בארץ-ישראל)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1938 חוב' 1 עד שנת 1939 חוב' 6 משנת 1938 הכבאי המתנדב
(מכבי אש מתנדבים)

שנת תש"ח חוב' ב' משנת תש"ח הד התיכון
(בטאון חטיבת אלכסנדרוני)

*יש לבדוק זמינות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2010 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 2 משנת 2010 ההגנה מחברות מחקר

משנת 2011 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 47 משנת 2011 ישראל דיפנס
(בנושאי ביטחון פנים, תעשיות בטחוניות, יבשה, אויר וחלל, סייבר, נשק קל)

משנת 2008 חוב' 51 עד שנת 2021 חוב' 90 משנת 1990 תחת  מבט מל"מ
חסרה חוב' 65. השם "ידיעון מ.ל.מ" (כתב עת לענייני מודיעין וביטחון – המרכז למורשת מודיעין)

כל הגיליונות זמינים באינטרנט.

שנת 2016 חוב' 1, משנת 2016 מודיעין הלכה ומעשה
שנת 2019 חוב' 4, (כתב עת מודיעיני מתודולוגי עבור אנשי קהילת המודיעין בהווה ובעבר ושוחרי 
שנת 2020 חוב' 5. המודיעין בארץ ובעולם)

כל הגיליונות זמינים באינטרנט.

משנת 1988 חוב' 1 עד שנת 1992 חוב' 27 משנת 1988 מטרה
(הירחון הישראלי למודיעין, נשק, צבא וביטחון)

משנת 1939 חוב' א' עד שנת 2020 חוב' 488משנת 1939
חסרה חוב' 470 משנת 2017 חסרה חוב' 470 משנת 2017 

מערכות
(כתב עת צהל"י בנושאי צבא, ביטחון, מדיניות, היסטוריה צבאית)(כתב עת

חוב' 82, 86-85, 94-91, 100-99 (1970-1967) משנת 1948 מערכות ים
(בטאון חיל הים)

משנת 2009 חוב' 1 עד שנת 2012 חוב' 5 משנת 2009 מראות של מנהיגות
(בנושא פיקוד צבאי)

משנת 1994 חוב' 24 עד שנת 1997 חוב' 26 משנת 1975 ניב אחי"ם
(בטאון איגוד החיילים המשוחררים בישראל)

משנת 1976 חוב' 1 עד שנת 1981 חוב' 4. משנת 1976 ספרא וסייפא
(ביטאון החברה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוני' תל-אביב)

חסרה חוב' 2.

משנת 1955 חוב' 2 עד שנת 1993 חוב' 12. משנת 1954 סקירה חודשית
חסרות חוב' 1, 12-3 (1955), 1956, 3-1, 9-8 (1957), 2-1, 8-5 (1958), 3-2 (1959), 7-6,  (ירחון לקציני צה"ל)

.1961 ,(1960) 12-9

משנת 2003 כרך 6 חוב' 3 עד שנת2021 כרך 24 חוב' 2 משנת 2021 משנת 1998 עדכן אסטרטגי 
(כתב-עת רב תחומי לביטחון לאומי בנושאי ביטחון לאומי בישראל, במזרח התיכון 

החוברות זמינות באינטרנט ובזירה הבינלאומית)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ביטחון



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת 2007 חוב' 1 משנת 2007 עיונים במודיעין
זמין גם באינטרנט (המכון למחקרי ביטחון לאומי)

חוב' 36, 50, 53, 63, 76-75  משנת 1945 פלמ"ח
(1948-1945)

חוב' 1, 11-4 (2020-2002) משנת 2002 פלמ"ח
(עלון עמותת דור הפלמ"ח)

חוב' 3 (1949) פלמ"ח הראל

משנת 2009 חוב' 1 עד שנת 2016 כרך 8 חוב' 1 משנת 2009 צבא ואסטרטגיה
כל החוברות נגישות באינטרנט 

משנת 1953 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1985 חוב' 13. משנת 1953 צקלון
חסרות חוב' 81-76, שנת 1976, 1977 חוב' 1 , 1983 חוב' 11 (לקט מאמרים מעיתונות צבאית בעולם)

משנת 1986 חוב' 1 עד שנת 1993 חוב' 44 משנת 1986 רומח
(ביטאון בינלאומי לנושאי צבא וביטחון)

משנת 2012 חוב' 41 עד שנת 2021 חוב' 58 משנת 1998 שריון
כל הגיליונות זמינים באינטרנט (ביטאון עמותת יד לשריון)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

ביטחון



גיאוגרפיה ,
סביבה 
וארץ ישראל 

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1975 חוב' 1 עד שנת 2019 חוב' 97 משנת 1975 אופקים בגיאוגרפיה
חסרות חוב' 41-40, 

49-46
חוב' 61-60, 80-79 באנגליתחוב' 0

משנת 1993 חוב' 1 משנת 1993 אקולוגיה וסביבה
עד שנת 2020 כרך 11 חוב' 4 (רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף)

חסרות חוב' 3-1 בכרך 11

משנת 1985 חוב' 37 עד שנת 2017 חוב' 216 משנת 1978 אריאל 
(קרדום 1985-1978,  (כתב-עת לידיעת ארץ ישראל)
אריאל 1985 ואילך)

ממשיך את "קרדום"

משנת 1986 חוב' 1 עד שנת 1992 חוב' 3 משנת 1986 ארכיאולוגיה

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 1988 חוב' 3 משנת 1987 ארץ
(הרבעון לידיעת הארץ)

המשכו – "ארץ היעל"

משנת 1979 חוב' 17 עד שנת 1987 חוב' 127. משנת תשל"ח  ארץ הגולן
חסרות חוב' 16-1, 31-18, 33, 70. (1978) (דו-שבועון פנימי של ועד יישובי הגולן)

*נגישות חוב' 36-34, 39, 44, 47, 71, 91, 102-95, 115, 127-120 בלבד

משנת 1988 כרך א' חוב' 4 עד שנת 1994 כרך ח' חוב' 30 משנת 1988 ארץ היעל
(הרבעון לידיעת הארץ)

המשכו של "ארץ"

משנת 1994 כרך ח' חוב' 31 עד שנת 2021 חוב' 198 טבע וארץ 1959– ארץ וטבע (ממשיך את "טבע וארץ")
חוב' 171-170 כרוכות עם מטרופוליס חוב' 61  1994 (המגזין הגיאוגרפי הישראלי. מגזין לידיעת הארץ)
חוב' 175-174 כרוכות עם מטרופוליס חוב' 64  ארץ וטבע 1994 
חוב' 178-177 כרוכות עם מטרופוליס חוב' 65  ואילך

2020-2017 חוב' 60-57 משנת 1996 אתרים
לגעת בעבר ולשמרו למחר (שימור אתרים)

2014 (חוב' 4), 2016 (חוב' 6), 2017 (חוב' 7) משנת 2011 אתרים המגזין
(שימור אתרים)



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1929 כרך א' עד שנת 1940 כרך י"א משנת 1929 בוסתנאי
(עיתון התאחדות האיכרים ביהודה ושומרון)

משנת 1967 כרך ב' חוב' 1 עד שנת 1992 כרך ה' חוב' 4. משנת 1963 דיג ומדגה בישראל

חסרים כרכים ג'-ד', ו', ח', י', י"ז-כ"ג.

*יש לבדוק זמינות

משנת 1978 כרך ז' עד שנת 1996 כרך כ"ה חוב' 3. משנת 1970 הביוספירה 
חסרים כרכים א'-ו', כרך ז' חוב' 7-1, כרך ח' חוב' 7-6, כרך ט' חוב' 3,6,7,9,10,12 (משרד הפנים, השירות לשמירת איכות הסביבה)

משנת תרע"ד כרך ב' עד שנת תרע"ה-תרע"ו כרך ד' משנת תרע"ב החקלאי
(קובץ שימושי ומדעי לכל מקצועות החקלאות)

 *יש לבדוק זמינות

משנת 1949 כרך א' עד שנת 2021 כרך נ''ט  משנת 1949 המזרח החדש
(חסר כרך ל"ז)

משנת ת"ש (1940) כרך א' עד שנת תש"ב (1942) כרך ג' משנת ת"ש (1940) המשק הזעיר
(ירחון למשק החקלאי הזעיר בארץ-ישראל)

משנת תרע"ד (1914-1913) כרך ב' חוב' א'-י"ב משנת תרע"ב המשק החקלאי
(ירחון שימושי ומדעי לכל מקצועות עבודת האדמה)

*יש לבדוק זמינות יפו

משנת 1980 חוב' 1 עד שנת 2003 חוב' 30  משנת 1980 העזניה
(עלון מרכז המידע של עופות דורסים)

משנת תרפ"א (1921-1920) כרך א' עד שנת 1998 כרך ע"ט חוב' 6. מנת תרפ"א השדה
(ירחון למשק החקלאי המעורב)

חסרים כרכים ג', ה'-ו', י"ד, ל"א, ל"ח-מ"ה.

משנת 1961 חוב' א' עד שנת 2004 חוב' 116. משנת 1961 חדשות ארכיאולוגיות
חסר כרך פ"ב (1983).

מחוב' 117 יוצא באופן מקוון בלבד.

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 2006 חוב' 608 משנת 1989 חדשות תיירות
(עיתון מקצועי לענף הנסיעות והתיירות בישראל)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

גיאוגרפיה, 
סביבה 
וארץ ישראל 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1984 חוב' 1 עד שנת 1988 חוב' 7 משנת 1984 חלמיש
(כתב עת לנושאי טבע וארץ במקורות ישראל)

משנת 1997 חוב' 32 עד חוב' 34. משנת 1997 חקלאות אורגנית
(בטאון האגודה לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל)

ממשיך את "חקלאות מתחדשת"

משנת 1991 חוב' 14 עד שנת 1996 חוב' 31. משנת תשמ"ח חקלאות מתחדשת
(בטאון האגודה לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל)

מחוב' 32 ממשיך אותו "חקלאות אורגנית"

משנת תרצ"ג כרך א' עד שנת תשכ"ז כרך ל"א חוב' ד'. משנת תרצ"ג ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

חסרים כרכים ה', ט"ז, י"ט, כ"ב, כ"ח-כ"ט. במקומו הופיע "קדמוניות"

מיוני 1947 עד מאי 1963. משנת תש"ה ים
(קובץ לענייני ימאות)

משנת 1988 חוב' 1 עד שנת 2009 חוב' 110. משנת 1988 ים
הפך למקוון. (המגזין שעושה גלים. התאחדות לפעילות תת-מימית בישראל)

משנת 2003 חוב' 3 עד שנת 2017 חוב' 18. משנת 2002 יער
חסרות חוב' 2-1, 12-11. (כתב עת ליער, חורש וסביבה)

משנת 1994 חוב' 1 עד שנת 2001 חוב' 38 משנת 1994 ירוק כחול לבן
(דו-ירחון לאיכות חיים וסביבה)

משנת 2003 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 13 משנת 2003 ירושלים וא"י 
(כתב-עת ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה)

משנת 2002 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 28. חסרה חוב' 17. משנת 2002 ישראל 
(כתב-עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבות, חברה).

חוברות 24-1 נגישות באינטרנט  ממשיך את "הציונות" – מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ 
ישראל

משנת 2007 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 10 משנת 2007 ישראלים 
(כתב-עת דו לשוני (עברית ואנגלית) של סטודנטים לחקר ישראל והציונות)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

גיאוגרפיה, 
סביב ה
וארץ ישראל 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1984 חוב' 2 עד שנת 1987 חוב' 5 משנת 1983 מונוגיאוגרפיה
(החוג לגיאוגרפיה, אוני' חיפה)

משנת 1982 חוב' 1 עד שנת 2002 חוב' 98. משנת 1982 מורשת דרך
חסרות חוב' 30-29, 54-43 (אגודת מורי הדרך בתיירות בישראל)

משנת 1999 גיליון מס' 1 עד שנת 2021 חוב' 77 משנת 1999 מטרופוליס 
כל חוברת מוקדשת לעיר מסוימת.  (מגזין תרבויות עולם)

חוב' 61, 64, 65 בשיתוף עם ארץ וטבע 

משנת 2005 חוב' 1 עד שנת 2013 חוב' 7 משנת 2005 מלח הארץ
(סדרה למחקרי ים המלח, יד לחלוצי ים המלח משה נובומייסקי ומשה (מוסיה) לנגוצקי)

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 301 משנת 1987 מסע אחר
חסרות חוב ' 78 משנת 1998, חוב' 136 משנת משנת 2003,חוב' 298 משנת 2018 

משנת 1980 חוב' 9 עד שנת 2010 חוב' 329. משנת 1980 נקודה
חסרות חוב'8-1, 11, 17-13, 20, 31, 41, 49, 53, ,57-56, 60, 122 . (עתון הישובים ביהודה, שומרון וחבל עזה)

משנת 1975 כרך 1 חוב' 1 עד שנת 1990 חוב' 20 משנת 1975 נופים
(עיונים בידיעת הארץ)

החוג לגיאוגרפיה, אוני' ת"א

משנת 1983 חוב' 8 עד שנת 1999 חוב' 20 משנת 1980 נקרות צורים
(עלון המרכז לחקר המערות)

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 281 משנת 1998 נשיונל ג'יאוגרפיק
חסרות חוב' 151-150 משנת 2010, חוב' 276 משנת 2021

משנת 1981 כרך 1 חוב' 2 עד שנת 2001 חוב' 46 משנת 1981 סביבות
(דו-ירחון לשאלות החינוך הסביבתי)

בנושא איכות הסביבה

משנת 1968 חוב' 15 עד שנת 1986 חוב' 51 משנת 1963 עם ואדמתו
(רבעון לענייני הקרקע ופיתוחה.

הלשכה הראשית של קרן קיימת לישראל)

משנת תשי"ד חוב' 100 עד שנת תשפ''ב חוב' 796 משנת 1952 עמודים
חסרות חוב' מהשנים תשי''ט עד שנת תשכ''א, תשכ''ט- תשמ''ב, חוב' 792-791 משנת תש''ף (ביטאון הקיבוץ הדתי)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

גיאוגרפיה ,
סביבה 
וארץ ישראל 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תשל"ו כרך א' חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 273 משנת תשל"ו עת-מול 
(עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל)

משנת 1968 כרך א' חוב' 1 עד לשנת תשפ''א חוב' 161 משנת 1968 קדמוניות
חסרות חוב' 92-85. (כתב-עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא)

משנת 1978 כרך 1 חוב' 1 עד שנת 1984 חוב' 36 משנת 1978 קרדום
(דו-ירחון למורי דרך)

המשכו – "אריאל"

משנת 1995 חוב' 39 עד שנת 2009 חוב' 67 משנת 1971 קרקע
(כתב העת של המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע)

משנת תשל"ו חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 177 משנת תשל"ו קתדרה
(לתולדות ארץ ישראל ויישובה)

משנת 1981 חוב' 1 עד שנת 1989 חוב' 29. משנת 1981 רתם
חסרות חוב' 13, 23 (כתב עת לנושאי שדה בוטניים בארץ ישראל)

משנת 2004 כרך 1 חוב' 1 עד שנת 2017 כרך 14 חוב' 2. משנת 2004 תכנון
חסרות חוב' 1 כרך 2, חוב' 1 כרך 4, חוב' 2 כרך 5. (בטאון האיגוד לתכנון סביבתי בישראל)

ממשיך את "תכנון סביבתי"

משנת 1992 חוב' 46 עד שנת 1998 חוב' 57. משנת 1965 תכנון סביבתי
(רבעון האיגוד לתכנון סביבתי)

המשכו – "תכנון"

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

גיאוגרפיה ,
סביב ה

ישראל
 

וארץ 



מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

מניסן תרפ"ג כרך א' עד תמוז תרפ"ג כרך ב' משנת תרפ"ג דביר היסטוריה
(מאסף עתי לחכמת ישראל)

*יש לבדוק זמינות

שנת 1965 כרך א' (מהדורה מאוחרת) משנת 1951 דברי הימים: חדשות העבר

Chronicles News of the Past 1968 מהדורה באנגלית משנת

משנת 2002 חוב' 1 עד לשנת 2021 חוב' 16 משנת 2002  היה היה 
חסרה חוב' 5 משנת 2006 (במה צעירה להיסטוריה)

כל הגיליונות נגישים באינטרנט

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 47 משנת 1998 היסטוריה 
(כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית)

משנת תשמ"ו-תשמ"ז כרך 1 חוב' 1 עד שנת תשנ"ז כרך 11 חוב' 1 . משנת 1986 היסטוריה יהודית
(אוני' חיפה)

חסר כרך 6 (תשנ"ב)

משנת 1979 חוב' 1 עד לשנת 2021 חוב' 144 משנת 1979 זמנים 
(רבעון להיסטוריה)

משנת 2009 חוב' 2 עד שנת 2012 חוב' 5. משנת 2008 טבור
החל מכרך 6 מופיע באופן מקוון. (כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה)

כל הגיליונות מקוונים.

מיולי 2020 חוב' 65 עד אוגוסט2021 חוב' 72 משנת 1998  מזכר
כל הגיליונות נגישים באינטרנט. (כתב עת לענייני שואה, תקומה, זיכרון והנצחה)

משנת תרצ"ד-תרצ"ה כרך א' עד שנת תרצ"ו כרך ב' משנת תרצ"ד (1934) מימים ראשונים
(ירחון לדברי ימי התחיה בישראל)

*יש לבדוק זמינות תוספת חודשית ל"בוסתנאי"

משנת 2010 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 138. משנת 2010 סגולה
(מגזין ישראלי להיסטוריה)

חסרות חוב' 45, 96.

משנת תרפ"ו כרך א' עד שנת תשפ''ב כרך פ''ז חוב' א  משנת תרפ"ו ציון
חסרים כרך ז' משנת תש''ב, כרך כ''ט משנת תשכ''ד, כרך נ' משנת תשמ''ה. (רבעון לחקר תולדות ישראל)

היסטוריה

בחזרה 
לתפריט 
הראשי



חברה

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1978 מכרך 9 משנת 1969 א.ב חדשות השומרונים
עד שנת 2021 חוב' 1349-1348

חסרות חוברות 528(1990),
,(1999)730-729
(2000)765-763 
(2003)850-848

1314-1313(אפריל-מאי 2020)

משנת 1943 חוב' 1 עד שנת 1944 חוב' 29 משנת 1943 אגרת לבונה
(שבטי הבונים בארץ ישראל תנועת צופים ציונית)

משנת 1945 חוב' 4 עד שנת 1946 חוב' 20 + חוב' נוספות לא ממוספרות משנת 1945 אגרת תנועת העם

*יש לבדוק זמינות

שנת 1921 משנת 1921 אהל – לדברים שבכתב

מנת 1980 עד שנת 2006 חוב' 308 משנת 1975 אותות
(כתב עת לפרסומת, שיווק ותקשורת המונים)

כרך א' (1943) משנת 1943 אחדות העבודה
כרך ד' (1946) (מאסף מפלגת פועלי ארץ-ישראל)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרע"ט משנת תרע"ט אחדות העבודה
(התאחדות ציונית סוציאליסטית של פועלי ארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1930 כרך א' חוב' א' עד שנת 1931 כרך ג' חוב' י"ד משנת 1930 אחדות העבודה
(ירחון מפלגת פועלי ארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1996 חוב' 2 עד שנת 2021 חוב' 27 משנת 1995 אנליזה ארגונית
(כתב עת לייעוץ ארגוני)

משנת תש"ה חוב' 1 עד שנת תשל"ג חוב' 17 משנת תש"ה אסופות
(קבצים לתולדות תנועת העבודה)

*יש לבדוק זמינות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת תרצ"ה כרך א' – עבודה עברית. פרשת העבודה העברית ומערכותיה לשנות תר"צ- משנת תרצ"ה אספות
תרצ"ה (ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1968 עד שנת 2005 חוב' 126 משנת תשכ"ה  אפיקים
(1965) (לתחיה רוחנית וחברתית להגנת זכויות ולמיזוג גלויות)

הכרכים אינם שלמים.

*יש לבדוק זמינות

משנת 2016 חוב' 27 עד שנת 2019 חוב' 29 משנת 1997 אפשר
(בטאון לעובד החינוכי-סוציאלי)

משנת 1941 חוב' ט' עד שנת 1946 חוב' קל"ד. משנת תש"א אשנב
(ליקוטי ידיעות: דברים בשם אומרם)

חסרות חוב' א'-ח', י"א-י"ב, כ"ו-כ"ט, ל"ט, מ"א, מ"ח-מ"ט, נ"ב, נ"ד-נ"ז, ס"א-ק"ח, קל"א-קל"ג. מפלגת פועלי ארץ ישראל

*יש לבדוק זמינות חברה
משנת 1971 חוב' 1 עד אוקטובר 1992. משנת 1971 בארץ ישראל

(ירחון למדיניות חברה וכלכלה)
חסרות חוב' 31, 48, 64, 98-94, 1991/4-1990/12.

משנת 1978 שונה שמו מ"ארץ ישראל" ל"בארץ ישראל".
*יש לבדוק זמינות

משנת 1946 שנה ד' חוב' א' עד שנת 1960 חוב' א'. משנת 1946 בטרם
(דו-שבועון למדיניות ענייני חברה וביקורת)

חסרות חוב' י"א-י"ב (1955), ג'-ד', י"א-י"ב (1956), ט'-י"ב (1957), א'-ט' (1958), ה'-ח', י"א-י"ב 
(1959) ממשיך את "מלחמתנו"

*יש לבדוק זמינות

משנת 1972 חוב' 3 עד 2021 חוב' 114  משנת 1971 ביטאון סוציאלי (כתב-עת בנושאי רווחה ומדיניות חברתית)

שנת תרע"ה כרך א-ב' (אייר עד תמוז) משנת תרע"ה בין המצרים
(קובץ לענייני הפועלים והמוני העם בארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

שנת 1946 משנת 1946 בין הזמנים
(שבועון למדיניות, ענייני חברה וביקורת)

*יש לבדוק זמינות

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

נובמבר דצמבר 1945 משנת תש"ו בינתיים
(קובץ בן זמננו)

החוב' נמצאות בכרך של "מלחמתנו"

משנת תרצ"ג כרך א' חוב' א' עד שנת תרצ"ד כרך ב' חוב' י"ב משנת תרצ"ג ביתר
(ירחון לשאלות החיים, המדע והספרות)

משנת 1933 עד שנת 1994 חוב' 59. משנת תרפ"ו  במעלה
(עיתון הנוער העובד)

חסרות חוב' מהשנים 1934, 1942-1937, 1950, 1957-1953, 1961, 1977-1968, 1980, 
.1992 ,1985

משנת 1981 חוב' 1 עד שנת 1983 חוב' 16 משנת 1978 במרחב
(עיתון לשלום)

משנת תשכ"ג (1963) כרך א' חוב' 1 עד שנת תש"מ חוב' 78. משנת 1963 בעד ונגד
(ילקוט לבירור בעיות חברנה ומדינה)

חסרות חוב' 6-5, 9-8, 11, 17, 42, 44 חברה
משנת תש"ד כרך א' עד שנת תש"ז כרך ה' משנת תש"ד בעיות

(במה חודשית לחיי הציבור ובטאונה של תנועת "ברית שלום")
*יש לבדוק זמינות

שנת 1948 כרך ז' חוב' א'-כ"ז. משנת תש"ח בעיות הזמן
(במה חופשית לחיי הציבור)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1966 כרך ד' עד שנת 1994 כרך ל"ג. משנת 1963 בעיות בינלאומיות
חסרים כרך א'-ג' (1965-1963), כרך ו' (1968), כרכים ח'-ט' (1971-1969), כרכים י"א-י"ג  (בנושא יחסים בינלאומיים, פוליטיקה וממשל)

.(1974-1972)

משנת תש"י כרך א' חוב' 1 עד שנת תשל"ז כרך כ"ט. משנת תש"י (1950) בקיבוץ
(בטאון הקיבוץ המאוחד)

חסרים כרכים ו', ט"ו-י"ח, כ"ג-כ"ד, כ"ח.
חסרות חוב' 80-79.

משנת 1995 חוב' 1 עד שנת 1997 חוב' 5 משנת 1995 בראש אחר
(בטאון הוועדה לקידום מעמד האישה)

שנת תרצ"ט חוב' 10-1  משנת תרצ"ט בשבטי הצופים
(עלון הסתדרות הצופים העברים בארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1958 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1982 חוב' 158. משנת 1958 בשער
(במה לענייני חברה ותרבות)

חסרות חוב' 57-55, 77-61, 85-83, 95-89.
חסרים כרכים מהשנים 1966-1965, 1970-1969.

משנת 1949 כרך ג' עד שנת 1951 כרך ה' משנת 1947 בשער
(בטאון החטיבה הצעירה, מפלגת הפועלים המאוחדת)

שנת 1935-1934 (כרך א') משנת 1934 בת קול העיתונות לארץ ישראל
(אקטואליה)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1997 כרך א' עד שנת 2015 כרך כ"ב משנת 1997 ג'מאעה
(כתב-עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון)

ממשיך להופיע באינטרנט 

משנת תשי"ד כרך 1 חוב' 1 עד שנת 2006 חוב' 151. משנת תשי"ד גשר
(רבעון לשאלות האומה)

חסרות חוב' 9-8 (תשי"ז), חוב' 115-114 (תשמ"ו-תשמ"ז) חברה
*יש לבדוק זמינות

משנת 1934 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1976 כרך מ"ב חוב' 12. משנת 1934 דבר הפועלת

חסרות חוב' 6-4 כרך י' (1944), כרכים ל"ג-ל"ד (1968-1967) בשנת 1977 שונה שמו ל"נעמת"

משנת 1997 חוב' 1 עד שנת 2012 חוב' 8 משנת 1997 דברים אחדים
(כתב עת לענייני תקשורת, תרבות וחברה)

משנת 1920 (תר"פ) עד שנת 1923 (תרפ"ג) כרך ב' משנת 1920 האדמה
(מפלגת אחדות העבודה)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרע"ב כרך 3 עד שנת תרע"ד משנת תר"ע (1910) האחדות
(שבועון לענייני הפועלים והמוני העם בארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

כרך משנת תרצ"ח חוב' 3-1 משנת תרל"ז האמת
(מכתב עתי חודשי. העיתון הסוציאליסטי הראשון בעברית)

משנת תרפ"א כרך א' עד שנת תרצ"ח כרך י"ח משנת תרפ"א הבימה העברית

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1943 כרך א' עד שנת 1948 כרך ה'. משנת 1943 הגלגל
(דן-שבועון לבעיות העולם ולקול ירושלים)

*יש לבדוק זמינות

שנת 1945 חוב' 17-1. משנת 1945 הד הישוב
(דו-שבועון לבעיות מוניציפאליות ובעיות הישוב)

משנת תרצ"ט (1939) כרך א' עד שנת 1946 כרך ז'. משנת תרצ"ט  הד ירושלים
(1939) (השבועון הארצישראלי)

חסרים כרכים ד'-ו'.

*לא נגיש!

משנת תרפ"ד כרך א' עד שנת תרפ"ו כרך ג' משנת תרפ"ד הד העם
(שבועון ארצישראלי דתי-לאומי, מדיני וספרותי)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרפ"ד כרך ג' עד שנת תשס"ג כרך פ"ב (82) חוב' 1. משנת תרפ"ב הדאר
(שבועון, יוצא לאור ע"י ההסתדרות העברית באמריקה) חברה

חסרים כרכים א'-ב', ו', כ"ג, כ"ז, ל'.

 *יש לבדוק זמינות

משנת 1951 חוב' 3 עד שנת 1987 חוב' 130 (20). משנת 1934 הדים
(לשאלות החברה הקיבוצית)

חסרות חוב' מהשנים 1950-1934, 1955-1952, 1965, חוב' 84 (1966), 87 (1967), 89 
.1986-1980 ,1977 ,(1974) 102 ,(1972) 97 ,1970 ,(1968)

שנת תרפ"ח חוב' 2 משנת תרפ"ח הדרך
(עלונה של ברית הנוער ורשה)

*יש לבדוק זמינות

משנת 2002 חוב' 60 עד שנת 2004 חוב' 89. משנת 1996 הזמן הוורוד
(אגודת הלהט"בים בישראל)

חסרות חוב'.

משנת תש"א כרך א' חוב' 1 עש שנת תש"ז חוב' 84. משנת תש"א החברה
(בטאון למחשבה לאומית)

חסרות חוב' 26-25, 69, 83.

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1985 עד שנת 2009 חוב' 225. משנת תשמ"ו הירדן
(עיתון המחנה הלאומי ליברלי)

חסרות חוב' מהשנים 1990, 1994.

משנת תרפ"ה (1925-1924) כרך א' עד חודש ניסן שנת תרפ"ז (1927-1926). משנת תרפ"ה הישוב
(שבועון מדיני-ספרותי)

חסרים גיליונות א', ג', ט', י"ד, ט"ו, כ"ז-כ"ט, ל"א, ל"ג, מ"א, מ"ד.

משנת 1993 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 100 משנת 1993 הכל על אלכוהול
(בטאון היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול)

משנת 1869 כרך 6 עד שנת תרל"ח  משנת 1863 הלבנון
(מכתב עתי בשפת עבר)

*יש לבדוק זמינות

משנת 2007 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 14 משנת 2007 המרחב הציבורי 
(כתב-עת לפוליטיקה וחברה)

שנת תרפ"ז (1927) כרך א' משנת תרפ"ז המשפטחברה
(ירחון למשפט העיוני והשימושי)(ירחון ל

*יש לבדוק זמינות ירושלים

משנת תרצ"ו כרך א' עד שנת תש"ז כרך י'. משנת תרצ"ו העובד הציוני
(עיתונה של תנועת העבודה הציונית הכללית בארץ-ישראל)

חסר כרך ז'.
במקומו הופיע- "תמורות"

משנת 1908 כרך 2 עד שנת 1949-1948 כרך 36 משנת 1907 העולם
(עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית)

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 2008 חוב' 70. משנת 1996 העין השביעית
כתב העת הפך למקוון

שנת תרפ"ב + חוב' בודדות משנים תרפ"ג עד תרפ"ט) משנת תרפ"ב הפועל
(קובץ מאמרים בעריכת ועד התעמולה של הסוציאל-דמוקרטים העברים)

הופיע בשמות שונים: קול הפועל, ענייני הפועל, דבר הפועל, הפועל הלוחם, דגל 
הפועל, מלחמתנו, דרכנו, על הסף.

משנת 1990 חוב' 12 עד שנת 1994 חוב' 36. משנת 1989 הפטיש
(לשכת עורכי הדין)

חסרות חוב' 11-1, 15-14.

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תשמ"ג חוב' 1403 עד שנת תשמ"ט חוב' 1677. משנת תשי"א השבוע
(שבועון פנימי של תנועת "הקיבוץ הארצי")

חסרות חוב' 1402-1, 1487.

 25.9.1959 – 21.9.1960 השבוע באילת
(אספקלריה שבועית על המתרחש באילת)

משנת תרפ"ח שנה שניה עד שנת 1931 כרך ה' משנת 1927 השומר הצעיר
ורשה

משנת 1936 כרך ה' עד שנת 1943 כרך י"ב משנת 1931 השומר הצעיר
(הקיבוץ הארצי הומר הצעיר)

מרחביה

משנת 2016 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 27 משנת 2016 השילוח 
(כתב-עת ישראלי להגות ומדיניות)

משנת תרס"ב כרך ג' עד שנת תרס"ז כרך ח' משנת תרנ"ח השקפה
(על ענייני היהודים בארץ-ישראל ויתר הארצות ועל כל שאלות הזמן) חברה

*יש לבדוק זמינות

משנת 1988 חוב' 16 עד שנת 1999 חוב' 113. משנת 1986 ועדים
חסרות חוב' 18, 24 (1988), 112 (1999) (מגזין ועדי עובדים)

משנת 1968 חוב' 1 עד שנת 1980 חוב' 289 משנת תשכ"ח  זאת הארץ
(1968) (דו-שבועון התנועה למען ארץ ישראל השלמה)

משנת 1965 עד שנת 2021 חוב' 45. משנת 1951 זו הדרך 
כרך מהשנים 1965, 1966, 1977, 1978 כולל חוברות בודדות. (שבועון המפלגה הקומוניסטית הישראלית)

קיים כרך נוסף ולא שלם
משנת 1978.

חסרות חוב' 23 (2013), 38 (2014), 34 (2015), 48 (2017), 
.(2019) 31

משנת 1988 עד שנת 1990 שנות ה-70' זרקור למזרח התיכון
(זרקור שבועי לתקשורת)

משנת 2012 חוב' 51 עד שנת 2014 חוב' 59 משנת 2002 חברה
כתב עת סוציאל דמוקרטי. (כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה, כלכלה, פוליטיקה 

ותרבות)

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1978 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2019 כרך ל"ט חוב' 4 משנת 1978 חברה ורווחה
(רבעון לעבודה סוציאלית)

חסרות חוב' 4-3כרך י''ד 1994-1993.
חוב' 4 כרך ל''ח (2018) נמצאת בתוך כרך ל''ט.

משנת תשי"ג כרך א' עד שנת תשכ"א כרך ה'. משנת תשי"ג חזות
(קבצים לדברי עיון בשאלות הציונות, האומה והמדינה)

משנת 2001 חוב' 16 עד שנת 2016 חוב' 56. משנת 1996 חיות וחברה
חסרות חוב' 15-1, 24-23, 29-26, 33-32, 36-35, 39, 44, 47  (פרויקט לחקר יחסי גומלין בין אנשים לבעלי חיים)

משנת תרפ"ה עד שנת תש"ב כרך י"ב. משנת 1925 ידיעות עיריית תל-אביב
(כלי מבטאה הרשמי של עיריית תל-אביב)

בנוסף קיים כרך משנת תרפ"א/ב שנקרא "ידיעות תל-אביב".

משנת תרצ"ה חוב' 1 עש שנת תרצ"ח חוב' ד'. משנת תרצ"ה ידיעות על העבודה הסוציאלית בארץ-ישראל

*יש לבדוק נגישות חברה
משנת תש"י כרך א' עד שנת תשכ"א כרך ז' חוב' 113. משנת תש"י ידיעות רמת גן

חסרות חוב' 95, 98, 100, 106, 110.

*יש לבדוק זמינות

משנת 1984 חוב' 2 עד שנת 1994 חוב' 32. משנת 1983 ילקוט למחשבה סוציאליסטית
(מעיתונות העולם: מאמרים מתורגמים מעיתונות העולם)

חסרות חוב' 1, 3, 8-5, 14-10.

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 1992 חוב' 11 משנת 1989 יעד
(מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם)

משנת 1971 כרך כ"ג עד שנת 1972 כרך כ"ד. משנת 1949 ירחון העבודה והביטוח הלאומי

משנת תש"מ כרך א' חוב' 1 עד שנת תשמ"ו כרך ז' חוב' 168. משנת תש"מ יתד
(התנועה הקיבוצית המאוחדת)

חסרה חוב' 45.
החליף את "אגרת" ו"בקיבוץ".

המשיך אותו "קיבוץ".

משנת 2001 חוב' 2 עד שנת 2003 חוב' 11. משנת 2000 כאן 
(המגזין של קבוצת התקשורת העצמאית)

חסרות חוב' 1, 9-7.

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2016 חוב' 24. משנת 2000 כוורת
חסרות חוב' 24-23. כתב עת החוג למדעי ההתנהגות)

מקוון.

משנת 2004 חוב' 1 עד שנת 2005 חוב' 6. משנת 2004 כותרת
(מגזין האיכות של ישראל. פוליטיקה)

משנת 1982 חוב' 1 עד שנת 1988 חוב' 315 משנת 1982 כותרת ראשית
(פוליטיקה, כלכלה, חברה, תקשורת, תרבות פופולרית)

מיולי 1945 עד ינואר 1948 משנת 1944 לאחדות העבודה
(עיתון המפלגה לאחדות העבודה - פועלי ציון)

משנת 2014 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 90 משנת 2014 ליברל (בנושאי פוליטיקה, תקשורת, תרבות)

משנת תשנ"א חוב' 13 עד שנת תשס"ד חוב' 36. משנת תשמ"ד ליקוטים
(כתב עת לענייני עיוורים ועיוורון)

חסרות חוב' 12-1, 20, 24-23, 26, 32-31. חברה
משנת 2010 חוב' א' עד שנת 2020 חוב' ט' משנת 2010 מארג

(כתב עת לפסיכואנליזה בנושא חקר פסיכואנליטי, עבודה תיאורטית וקלינית 
וביקורת וכן תחומים המשיקים לפסיכואנליזה ביניהם ספרות, אמנויות, פילוסופיה, 

רפואה, לימודי תרבות, לימודי יהדות ולימודי מגדר)

משנת 1971 חוב' א' עד שנת 1986 חוב' ט"ז. משנת 1971 מאסף
(כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית)

חסרים כרכים ו', י"א, י"ד.
המשכו – "מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם".

משנת 1923 כרך א' עד שנת 1992 כרך נ"ג חוב' 3. משנת 1923 מבפנים

חסרים כרכים מהשנים 1932-1930, 1936, 1965, 1971

משנת 1976 כרך א' חוב' 5 עד שנת 1984 חוב' 87. משנת 1976 מגון
(לשאלות חברה ומדינה)

חסרות חוב' 4-1, 7, 11, 26

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 50-1949 כרך א' עד שנת 2021 כרך נ''ו חוב' 1 משנת 50-1949 מגמות
(כתב עת בין-תחומי במדעי החברה)

חסרים כרך ד' משנת 53-1952, כרך ל"ז משנת 96-1995

חוב' 4 מאוקטובר 1956 כרוכה לחוד

חוב' 4 מכרך י''ד כרוכה בסוף כרך ט''ו

חוב' 3-2 מכרך ט''ו נמצאות בכרך נפרד

כרך ט''ז 1969-1968 מחולק לשני כרכים

משנת 2006 חוב' 6 עד שנת 2016 חוב' 48. משנת 2005 מדברים אימוץ
חסרות חוב' 5-1, 17-16, 39-38. (רבעון לכל הקשורים לאימוץ ילדים)

משנת 2001 כרך 1 חוב' 1 עד שנת 2011 כרך 7 חוב' 2 משנת 2001 מדינה וחברה
(החוג למדע המדינה, אוני' חיפה)

משנת 1971 כרך א' חוב' 2 עד שנת 1972 כרך ב' חוב' 1 משנת 1971 מדינה וממשלחברה
(כתב עת תלמידי החוג למדע המדינה ברוני' העברית)(כתב עת תלמ

משנת 1974 חוב' 5 עד שנת 1997 חוב' 42. משנת 1974 מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
חסרות חוב' 8-7 (1975) המשכו של "מדינה וממשל"

משנת 1950 חוב' 1 עד שנת 1951 חוב' 3 משנת 1950 מחברות למארקסיזם
(כתב-עת לעיון והשכלה פועלית)

שנת 2017 חוב' א' משנת 2017 מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית
(כתב העת של הסמינר לפילוסופיה קונטיננטלית, תל-אביב)

משנת 1990 חוב' 1 עד שנת 2006 חוב' 6 משנת 1990 מטאפורה
(כתב עת לפילוסופיה)

משנת 1997 חוב' 1 עד שנת 2014 חוב' 26 משנת 1997 מטען
(כתב עת ישראלי לחשיבה ופעולה / ישראל ופלסטין)

משנת 1944 חוב' ב' עד שנת 1945 חוב' י' משנת תש"ג מלחמתנו
(שבועון למדיניות, ענייני חברה וביקורת)

המשכו - "בטרם"

משנת 1962 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1965 כרך ד' חוב' 82 משנת תשכ"ב  מן היסוד
(1962) (דו-שבועון)

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1988 חוב' 8 עד שנת 1995 חוב' 85. משנת 1988 מנהלים
חסרות חוב' 7-1, 21-19 חוב' 18-1 נקרא כח אדם למנהלים

משנת 2009 חוב' 1 עד שנת 2011 חוב' 6 משנת 2009 מעגלי נפש
(רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי)

משנת 1980 חוב' 1 עד חוב' 52 (דצמבר 2020) משנת 1980 מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
עד שנת 1984 חוב' 2 כתב העת מכונה מפגש.

משנת 1991 בשמו המלא.

משנת 1993 חוב' 2 עד שנת 2008 חוב' 58 משנת 1993 מפנה
(במה לענייני חברה)

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 2007 חוב' 20 משנת 1996 מצד שני 
(פרסום דו-חודשי של המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית מטעם ארגון פוליטי דו-

לאומי ישראלי-פלסטיני)

משנת תשכ"א חוב' א' עד שנת תשכ"ה חוב' ט"ו משנת תשכ"א מצפה
(בטאון המפלגה הדתית לאומית והסתדרות הפועל מזרחי) חברה

 19.1.1944 משנת 1943 מצפן
22.3.1944 (גוש פועלים ציוני ממלכתי)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1966 חוב' 14 עד שנת 1994 חוב' 111. משנת 1962 מקראות במינהל
(רבעון לבעיות המינהל)

חסרות חוב' 48, 92-55.

משנת 1994 חוב' 73 עד שנת 2013 חוב' 312 משנת 1988 משאבי אנוש
(ירחון לענייני כח אדם)

משנת תרצ"ח עד שנת תרצ"ט חוב' י"ד משנת תרצ"ח משואות
(עיתון הנוער)

המשכו של - "משמר"

שנת תרצ"ח משנת תרצ"ח משמר
(ביטוי לנוער הלאומי)

ירושלים

המשכו – "משואות"

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרצ"ה חוב' ג', ד', ה', ז' משנת תרצ"ד משמר הירדן
(נציבות בית"ר בארץ-ישראל)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1975 חוב' 25 עד שנת 2002 חוב' 89. משנת 1968 מת"י
(כתב עת של מכון התקנים הישראלי)

חסרות חוב' 24-1, 58-29, 85.

משנת 1980 חוב' 1 עד שנת 2005 חוב' 43. משנת 1980 נגה
(מגזין של נשים)

משנת 2004 חוב' 174 עד שנת2021 חוב' 336. משנת 1984 נטו +
(כתב-עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי)

חסרה חוב' 319 משנת 2019.

משנת 1987 חוב' 61 עד שנת 1995 חוב' 157. משנת 1981 ניב הגימלאי
(מטעם הסתדרות הגימלאים בישראל)

חסרות חוב' 60-1, 109-98. חברה
משנת 1952 כרך א' עד שנת 1970 כרך י"ט משנת 1952 ניב הקבוצה

(רבעון איחוד הקבוצות והקיבוצים)

משנת 1978 חוב' 1 עד שנת 2007 חוב' 168 משנת 1978 ניהול
(בטאון המנהלים בישראל)

משנת 1977 חוב' 11 עד שנת 1995 חוב' 175. משנת 1976 נעמת
(הירחון לאישה ולמשפחה)

חסרות חוב' 13-12, 18.

משנת 1999 חוב' 1 עד שנת 2006 חוב' 24 משנת 1999 נפש
(רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי)

משנת 1988 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2008 כרך כ"א חוב' 123  משנת 1988 נתיב
(כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות)

משנת 2007 חוב' 1 עד שנת 2010 חוב' 5 משנת 2007 סדק
(כתב עת לנכבה שכאן)

משנת 1998 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2012 כרך י"ד חוב' 1. משנת 1998 סוציולוגיה ישראלית
משנת 2013 כתב העת מתפרסם באופן מקוון בלבד (כתב-עת לחקר החברה הישראלית)

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1992 חוב' 9 עד שנת 2012 חוב' 255. משנת 1991 סטטוס
חסרות חוב' 222-212 (2009). (הירחון לחשיבה ניהולית)

כתב העת הפך למקוון.

משנת תש"ט-תש"י כרך א' עד שנת תשי"ט-תש"כ כרך י"א. משנת תש"ט סלם
(למחשבת חרות ישראל)

חסרים כרכים ב', ד', ז', ט'-י', י"ב-י"ג.

משנת 1994 חוב' 2 עד יוני 2002 משנת 1994 סמים דגש
(עיתון הרשות למלחמה בסמים)

משנת 1960 כרך ד' חוב' 1 עד שנת 1977 כרך כ"א חוב' 6. משנת 1957 סעד
חסרים: כרך ד' חוב' 2 (1960), כרך ה' חוב' 2 (1961), כרך ו' חוב' 1,3 (1962), כרך ז' (1963),  (דו-ירחון לעניינים סוציאליים)
כרך ח' (1964), כרך ט' חוב' 1,6 (1965), כרך י' (1966), כרך י"ב חוב' 1,2 (1968), כרך י"ג 

חוב' 4 (1969), כרך ט"ז חוב' 1 (1972), כרך י"ז (1973), כרך י"ח (1974).  משנת 1978 מופיע בשם "חברה ורווחה"

משנת 1978 כרך ו' חוב' 1 עד שנת 1991 כרך י"ח. משנת 1972 עבריינות וסטייה חברתית
חסרות חוב' 2-1 כרך ז' (1979) (כתב עת לקרימינולוגיה) חברה

משנת 1957 כרך ט' עד שנת 1980. משנת 1949 עבודה וביטוח לאומי
(ירחון משרד העבודה והרווחה)

חסרים כרכים א'-ח', י"ב-י"ז, כ', שנת 1976.

*יש לבדוק זמינות

משנת 1981 חוב' 1 עד שנת 1992 חוב' 1. משנת 1981 עבודה ורווחה וביטוח לאומי
(ירחון משרד העבודה והרווחה)

חסרות חוב' 2-1 ינואר פברואר 1983.
המשך של כתב העת "עבודה וביטוח לאומי"

משנת 1945 כרך א' חוב' א' עד כרך ס"ט(אפריל 2021) משנת 1945 עיון 
חסרות חוברות ד כרך א 1945, א-ג כרך 1949, (רבעון פילוסופי, יוצא לאור 4 פעמים בשנה – פעמיים בעברית ופעמיים באנגלית)

א-ב כרך י''א 1960,
א-ב 1966, כרך י''ט 1968, 1972.

ישנו גם Iyyun באנגלית

משנת 1988 חוב' 43 עד שנת 2000 חוב' 58 משנת 1960 עיונים בביקורת המדינה
(כתב עת של עובדי הביקורת במשרד מבקר המדינה)

משנת 1975 כרך ב' חוב' 3 עד שנת 1981 כרך ד' חוב' 3 משנת 1972 עיר ואזור
(רבעון למינהל מקומי, לתכנון ולאיכות הסביבה)

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2004 חוב' 13. משנת 1998 על (מה)
(בטאון לקידום מעמד האישה)

חסרות חוב' 2, 9.

דצמבר 1938, פברואר-מרץ 1939 משנת 1938 על החומה
(תנועת השומר הצעיר בארץ-ישראל)

*יש לבדוק זמינות

מדצמבר 1950 עד אוקטובר 1951 משנת 1950 עם ומדינה
(שבועון מדיני, כלכלי וספרותי)

משנת 1974 כרך א' עד שנת 1979 כרך ד' משנת 1974 עמדה
(במה סוציאליסטית לביקורת המדיניות, החברה והתרבות בישראל)

משנת 1983 חוב' 83 עד שנת 1996 חוב' 4 משנת 1969 ערכים
(ביטאון המפלגה הקומוניסטית הישראלית. 
כתב עת לבעיות השלום והסוציאליזם)

משנת 1985 חוב' 1 עד שנת 1993 חוב' 51. משנת 1985 פוליטיקהחברה
(עיתון פוליטי ישראלי)(עיתון פול

חסרה חוב' 8.

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2010 חוב' 20 משנת 1998 פוליטיקה
(כתב עת למדע המדינה ויחסים בינלאומיים)

משנת 1995 חוב' 1 עד שנת 1998 חוב' 17 משנת 1995 פסיכולוגיה היום
(למחשבה, לגוף ולנפש)

משנת 1992 חוב' 1 עד שנת 2003 חוב' 5. משנת 1992 פתו"ח
חסרות חוב' 4-3. (כתב עת בנושאי פוליטיקה, תקשורת וחברה)

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 56 משנת 1987 קשר
(כתב-עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל)

משנת 2004 חוב' 1 עד לשנת 2021 חוב' 35 משנת 2004 קתרסיס
(כתב-עת לביקורת במדעי הרוח והחברה)

משנת תשכ"ה חוב' כ"ח עד שנת תשנ"ד חוב' קכ"ו (2). משנת תש"כ שדמות
(במה לחינוך תנועתי. איחוד הקבוצות והקיבוצים)

חסרות חוב' ל"ד-ל"ה, ל"ז, ס"ט, צ"א.

בחxרה 
לתפריט 

הראשי

בחxרה 
לתפריט 

הראשי



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1987 כרך 1 חוב' 2 עד לשנת 2021 כרך 35 חוב' 3 משנת 1986 שיחות
(כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה)

כרך 25 מהשנים 2011-2010 כולל תוכן עניינים לשנים 2010-1986

משנת 1960 עד שנת 1994. משנת תש"ד שערים
(בטאון לעובדי עיריית תל-אביב)

חסרים כרכים מהשנים 1959-1944, 1969-1965, 1973-1971, 1983.

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 2012 חוב' 46 משנת 1996 תכלת
(כתב עת למחשבה ישראלית)

משנת 2019 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 6 משנת 2019 תלם
(כתב-עת לשמאל ישראלי)

משנת תרצ"ג עד שנת 1986. משנת תרצ"ג תלמים
(תנועת המושבים)

חסרים כרכים מהשנים תרצ"ז, תש"ו-תשכ"ד, תשכ"ח-תשל"ט.

משנת 1960 חוב' א' עד שנת תשמ"ג חוב' ה'. משנת תשכ"א תמורות
(ירחון לענייני מדיניות וחברה, תנועת העבודה הליברלית, ת"א)

חסרים כרכים מהשנים 1968-1964, 1975-1972.
ממשיך את "העובד הציוני"

משנת 1999 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 19 משנת 1999 תרבות דמוקרטית
Democratic Culture ישנן חוברות גם באנגלית

 2000, 3.Vol

 
2012 ,13.Vo

 
l

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

חחבבררההחחבבררהה



חינוך

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרצ"ה חוב' א' עד שנת תשכ"ב כרך י"ט חוב' 153. משנת תרצ"ה אורים
(קובץ לשאלות חינוך והוראה)

חסרים כרכים משנים תרצ"ח-תש"ו.
חסרות חוב' 40, 95, 98 (משנים תש"ח-תשי"ז)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1956 עד שנת 1979 משנת 1953 אורים להורים
(ירחון לחינוך ילדים במשפחה)

חסרות חוב' משנים 1955-1953, 1957, 1960-1959, 1962, 1967-1965, 1970, 1977

*יש לבדוק זמינות

משנת 1989 חוב' 84 עד שנת 1992 חוב' 92 משנת 1952 איגרת לחינוך
(ביטאון לחינוך קיבוצי)

משנת 1932 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1933 כרך ב' חוב' 6 משנת 1932 אפקים
(במה לענייני חינוך)

*יש לבדוק זמינות ורשה.

משנת 1944 עד שנת 1961 משנת 1943 אפקים
(לחינוך ולתרבות)

חסרים כרכים מהשנים 1952-1949, 1956, 1959, 1969-1962. תל אביב

*יש לבדוק זמינות

משנת 1992 חוב' 9 עד שנת 1998 חוב' 21 משנת 1989 אשנב למערכות חינוך בעולם

משנת תרצ"ז כרך ג' חוב' א' עד שנת תרצ"ח כרך ד' חוב' ב' משנת תרצ"ה בטאון
(רבעון לחינוך ולענייני ארגון המורים העברים בארצות הברית (שיקגו)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1991 חוב' 1 עד שנת 2014 כרך י' חוב' 4. משנת 1991 בתנועה
חסרות חוב' 1, 4 כרך ו' (2002) (כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט)

משנת 2012 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 16 משנת 2012 גילוי דעת
(כתב-עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות)

משנת תרע"ט חוב' א' עד שנת תרפ"ב חוב' ה' משנת תרע"ט גננו
(חוברות לחינוך הפעוטות)

*יש לבדוק זמינות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תשכ"ה (1965) כרך 11 חוב' א' עד שנת 1973 כרך 18 חוב' ב' האוניברסיטה
(כתב עת של האוניברסיטה העברית בירושלים)

שמו שונה משנת תשכ"ד ל"מידיעות האוניברסיטה"

כרך א' משנת תרע"ח משנת תרע"ח הגנה
(מכתב-עתי לענייני גן הילדים העברי להלכה ולמעשה)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרצ"ה כרך א' חוב' א' עד שנת 2017 כרך פ"ב חוב' א'. משנת תרצ"ה הד הגן
חסרים כרך י"א (תש"ד-תש"ז), כרך י"ג (תש"ח), כרך ט"ו (תש"י), י"ז-י"ח (תשי"ב–תשט"ו),  (בטאון לבעיות חינוך בגיל הרך)

כ'-כ"ב (תשט"ז-תשי"ט), ל'-ל"א (תשכ"ו-תשכ"ז), ל"ד (תשל"ט), ל"ח (תשל"ד), מ"ד חוב' א'-ג' 
(תש"ם-תשמ"א), ס"ט חוב' ב', ג' (תשס"ה).

משנת תרפ"ז עד שנת 2017. משנת תרפ"ז הד החינוך
ממשיך להופיע באינטרנט בלבד

משנת 1983 חוב' 1 עד שנת 1984 חוב' 12 משנת 1983 הורים
(ירחון חדש לכולם)

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 364. משנת 1987 הורים וילדים
חסרות חוב' 264 (2010), 331 (2015), 344 (2016) (המגזין להורים טובים).

ממשיך את כתב העת "הורים".
מגיליון 319 (2014) נקרא "הורים- להיות הורים"

משנת תר"ע-תרע"א כרך א' עד שנת תשמ"א כרך נ"ג חוב' ד' משנת תר"ע החינוך
(עיתון פדגוגי למורים ולהורים)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1989 חוב' 134 עד שנת 1990 חוב' 137 משנת 1958 החינוך המשותף
(המחלקה לחינוך של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר)

משנת 2012 חוב' ל"ד עד שנת 2019 חוב' מ"א (חסר: חוב' ל"ז שנת 2015, חוב' מ' שנת  משנת 1977 החינוך וסביבו 
(2018 (בשנים 1983-1977 כונה "שנתון סמינר הקיבוצים")

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 1990 חוב' 4 משנת 1989 חץ
(רבעון להגות ולחינוך)

משנת 1999 חוב' 1 עד שנת 2001 חוב' 4 משנת 1999 ילדים
(בטאון בנושאי חינוך, בריאות, בטיחות ורווחה)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי חינוך



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1993 חוב' 1 עד שנת 1994 חוב' 4 משנת 1993 כן
(רבעון לטיפול ולחינוך יצירתי)

משנת תשי"ג כרך ב' עד שנת תשי"ט כרך ח' משנת תשי"ב מחברת
(בטאון חברת כל ישראל חברים לענייני חינוך ותרבות, ספרות ומחקר)

חוב' 2-1 (שנת 1992) משנת 1992 נושאים בחינוך

משנת תשל"ג חוב' 1 עד לשנת 2019 חוב' 19 משנת תשל"ג עיונים בחינוך
חסרות חוב' מס' 22 (תשל"ט), מס' 31 (תשמ"א/ תשמ"ב), חוב' 16-15 מהסדרה החדשה. (כתב-עת לעיון ולמחקר בחינוך)

משנת 1996 ישנה סדרה חדשה כרך 1 חוב' 1

משנת 1989 חוב' 16 עד שנת 2019 חוב' 36 משנת 1973 עיונים במנהל ובארגון החינוך

משנת 1993 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2000 חוב' 39 משנת 1993 עלי חינוך
(בטאון לחינוך הקיבוצי)

משנת 1997 חוב' 1 עד שנת 2014 חוב' 67. משנת 1997 פנים
חסרות חוב' 2, 61. (כתב עת לתרבות, חברה וחינוך)

משנת תרפ"ה כרך א' עד שנת תשמ"ה כרך מ"ד חוב' ג'. משנת תרפ"ה שבילי החינוך
(עיתון פדגוגי דו-חודשי למורים ולהורים)

חסר כרך ב' משנת תשמ"ב. ניו-יורק

*יש לבדוק זמינות!

משנת תרפ"ב כרך א' עד שנת תרפ"ד כרך ג' משנת תרפ"ב תרבות
(ירחון לענייני החינוך והתנועה העברית)

*יש לבדוק זמינות! ורשה

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

חינוך



ו
יהדות 
קהילות

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2021 חוב' 1 משנת 2021 אופקים
(על יהודים, ישראלים ומה שבפניהם)

משנת 2000 חוב' 2 עד שנת 2012 חוב' 65 משנת 2000 ארץ אחרת
(על ישראליות ויהדות)

משנת 1995 חוב' 1 עד 2020 חוב' 35 משנת 1995 בד"ד
(כתב-עת לענייני תורה ומדע)

משנת 1970 חוב' 1 עד שנת תש"מ חוב' 9 משנת 1970 בחינות עיון ומחקר בבעיות יהודי בריה"מ

*יש לבדוק זמינות

משנת תשט"ז כרך א' חוב' עד תשפ''א כרך ס"ו חוב' ב' משנת תשט"ז  בית מקרא 
חסרים כרכים ג-ו (תשי''ז- תשכ''ב), כרך ט (תשכד-תשכ''ה), חוב' ד כרך י' (תשכ''ה), חוב' ג  (1957) (כתב-עת לחקר המקרא ועולמו)

כרך י''ז (תשל''ב), חוב' ב-ד כרך נ''א (תשס''ו) 

משנת 1961 חוב' 1 עד שנת 1989 חוב' 337. משנת 1961 במערכה 
חסרות חוב' 3,5,6 (1961), 48 (1965), 68 (1966), 74-73, 80-76 (1967), 89-81, 92-91  (בטאון הציבור הספרדי ועדות המזרח)

(1968), שנות 70-1969, 127-118 (1971), 133, 137-136, 141 (1972), 145 (1973), 159 
(1988) 336 ,(1977) 202-201 ,(1974)

שנת תרצ"ד משנת תרצ"ד ברית עם
(ביטאון הברית העברית העולמית)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרע"ב כרך א' עד שנת תרע"ג כרך ב' משנת תרע"ב בת קול
(יהודים בתפוצות)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1960 כרך ב' חוב' 9 עד שנת 1978 כרך י"ט משנת 1958 בתפוצות הגולה
(מחקרים וסקירות על הנעשה בעולם היהודי)

מחודש אלול שנת תשנ"ו עד חודש כסלו שנת תשנ"ח משנת תשנ"א גליון
(נאמני תורה ועבודה תנועה דתית ציונית)

כרך ג' משנת תרנ"ג (1893) משנת תרמ"ב גן פרחים
(נטעי נטמנים מגדולי הרבנים, משכילים)

*יש לבדוק זמינות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 97 משנת 1998 דעות
חוב' מספר 12 כרוכה בתוך עמודים משנת תשס''ב  (עוסק בהגות יהודית אורתודוקסית מודרנית בישראל, ומעלה לדיון סוגיות חברתיות, 

הגותיות ותרבותיות)

משנת תשל"ח חוב' 1 עד שנת תש''ף חוב' 89 משנת תשל"ח דעת 
(כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה)

משנת 1949 עד שנת 1968. משנת 1949 דפי עליה
(הסוכנות היהודית לארץ ישראל, מחלקת עליה)

חסרות חוב' מהשנים 1958-1955.

*יש לבדוק זמינות

שנת תרמ"ב כרך א' משנת תרמ"ב האור
(יאיר אור על דרכי עמנו מיום היותם עד היום הזה)

*יש לבדוק זמינות יצא לאור ברומניה

שנת תרנ"ח כרך א' משנת תרנ"ח האיתנים
(מכתב-עת חודשי לבני ישראל לטובת החינוך ולימוד התורה ושפת קדשנו)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרמ"ה כרך א' עד שנת תרנ"ד (1893) כרך ו' משנת תרמ"ה האסיף
(מוקדש לתורה ולחכמה, למחקר ולביקורת, לענייני הדת ולענייני העם)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1942 כרך א' חוב' א' עד שנת 1950 כרך ו'-ז' חוב' 14. משנת 1942 הד המזרח
(בטאון ליהדות הספרדית)

חסר כרך ב'. 

*נגיש חלקית - יש לבדוק זמינות

משנת תש"ט שנה ט' חוב' י"ג עד שנת תשכ"ד חוב' כ"ז. משנת תש"ב הד הקבוצה
(הוצאת הקבוצה העברית בדטרויט. 

חסרות חוב' א'-י"ב, ט"ו-י"ח, א', ג'-כ', כ"ג-כ"ד. בנושא יהודי ארצות הברית)

משנת 1974 חוב' 1 עד שנת 1981 חוב' 46. משנת 1974 הדים
(קהילות ספרדיות בעולם)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרפ"ז כרך ב' חוב' א' עד שנת תש"ג כרך י"ח. משנת תרפ"ו ההד
(מן הנעשה בישראל, ביהדות, בעולם החרדי, בארץ ובגולה)

חסרים כרכים א', י"ג.
חסרות חוב' א', ד-ו', ט' כרך י"א (תרצ"ו),

ב'-ג' כרך י"ד (תרצ"ט),
י' כרך י"ז (תש"ב)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"א (1890) משנת תרנ"א (1890) הזמן
(מכתב עתי מדיני, ספרותי ומדעי לכל ענייני היהודים והיהדות)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרי"ב (1852) כרך א' עד שנת תרמ"ט כרך י"ג. משנת תרי"ב (1852) החלוץ
(העובר לפני עם ישראל למלחמת הדת והתושייה)

חסרים כרך ט', י"א. לבוב

*יש לבדוק זמינות

משנת 1897 כרך 1 עד שנת 1914-1913 כרך 17. משנת 1897 היהודי
(מכתב-עתי העוסק בכל ענייני היהודים והיהדות בכל הארצות)

חסר כרך 11 (8/1907)

*יש לבדוק זמינות

משנת תר"פ (1920) חוב' ב'-י"א משנת תרע"ט הירדן
(ירחון לספרות הארץ, ענייני יהדות ושאלות הזמן)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"ז כרך א'  משנת תרנ"ז הכרם
(מאסף תורני ספרותי ומדעי)

*יש לבדוק זמינות ברדיטשוב

משנת תר"כ-תרכ"א כרך א' עד שנת תרכ"ו כרך ו'. משנת תר"כ-תרכ"א הכרמל
(מכתב עתי לבני ישראל)

חסרים כרכים ג'-ה'.

*יש לבדוק זמינות

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

מנת 1994 חוב' 19 עד שנת 1995 חוב' 34 משנת תשנ"ה הלפיד
(בטאון בשפה האמהרית והטיגרינית לעולי אתיופיה – בטאון חודשי מטעם איחוד 

הארגונים של עולי אתיופיה)

שנת תרס"ג משנת תרנ"ו המאסף
(גיליון מוקדש לתורה ולתעודה מאת גדולי רבנינו וטובי חכמי זמננו בארץ ובחו"ל)

*יש לבדוק זמינות

משנת תר"ע עד שנת תרע"ב משנת תר"ע המבשר
(שבועון עברי בנושא ציונות)

*יש לבדוק זמינות קושטא

המבשר
(מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש)

לבוב-למברג

משנת 1856 כרך א' עד שנת 1892 כרך ל"ו. משנת 1856 המגיד

*יש לבדוק זמינות ממשיך אותו "המגיד לישראל".

משנת 1896 כרך ה' עד שנת 1900 כרך ט'. משנת 1893 המגיד לישראל
המשכו של "המגיד".

חסרים כרכים א'-ד', ז'.

*יש לבדוק זמינות

משנת תרל"ט (1879-1878) כרך א' עד שנת תר"מ (1880) כרך ב' משנת תרל"ט המגיד משנה
(מזיעורי לחכמה מדע וידיעות שונות.

*יש לבדוק זמינות בנושא יהודי פולין)
נספח ל"המגיד".

משנת 1910 כרך א' עד שנת 1914 כרך ה'. משנת 1910 המודיע
(עיתון אורתודוכסי יוצא לאור אחת לשבוע)

חסרים גיליונות.

*יש לבדוק זמינות

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1861 עד שנת 1902. משנת 1860 המליץ
(בנושא יהדות רוסיה, ציונות)

כרכים חסרים מהשנים 1863-1862, 1866-1865, 1870-1868, 1877-1872.

*יש לבדוק זמינות

משנת תשי"ג כרך א' עד שנת תשל"ז כרך כ"ב. משנת תשי"ג העבר
(רבעון ליהודי ימי היהודים והיהדות ברוסיה)

חסרה חוב' י"ט.

משנת תרל"ח כרך י"ד משנת תרכ"ה העברי
(עיתון שבועי)

יצא לסירוגין גם בשם-"עברי אנכי"

משנת 1990 חוב' 5 עד שנת 1993 חוב' 10  משנת 1986 העיתונות שלנו 
אונדזער פרעסא

(האיגוד העולמי של העיתונאים היהודים)

משנת תרל"א (1871) כרך ב' חוב' א' עד כרך י"ב. משנת תרכ"ט השחר
(יאיר נתיב על דרכי בני ישראל בעתות העבר וההווה)

חסרים כרכים א', ג'-ד', ו'-ז'. וינה

*יש לבדוק זמינות!

משנת תרפ"א כרך א' עד שנת תר"צ כרך י'. משנת תרפ"א התור
(שבועון מזרחי, הסתדרות המזרחי, ירושלים)

משנת תשל"ח כרך ג' עד שנת תש"ן כרך ו'. משנת תשל"ג התחדשות
(כתב עת של בני העדה הכורדית בישראל)

חסרים כרכים א'-ב', ד'.

משנת 2011 חוב' 1 עד שנת 2016 חוב' 7 משנת 2011 זהויות
(כתב-עת לתרבות ולזהות יהודית)

משנת 1981 כרך א' עד שנת 1987 כרך ה' משנת 1981 זהות
(כתב עת ליצירה יהודית).

המשכו הוא כתב העת "מהות".

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרצ"ו כרך א' חוב' א' עד שנת תשמ"ה חוב' ה'-ו'. משנת תרצ"ו זרעים
(ירחון תנועת בני עקיבא בארץ-ישראל)

חסר כרך ח' (תש"ג), שנת תשכ"ב.
חסרות חוב'.

משנת תרצ"ד כרך א' חוב' א' עד שנת תשי"א כרך י"א חוב' כ"ב. משנת תרצ"ד חורב 
(מוקדש לתולדות ישראל וספרותו)

חסרים כרכים ג'-ה'

*יש לבדוק זמינות

משנת 1954 חוב' 4 עד שנת 1960 חוב' 22. משנת 1951 ידיעות בית לוחמי הגטאות

חסרות חוב' 3-1, 8, 21-20.

משנת תש"ח כרך א' חוב' א' עד שנת 2018 חוב' 80 משנת תש"ח ידע עם
(במה לפולקלור יהודי)

משנת 1995 חוב' 1 עד שנת 1998 חוב' 2 משנת 1995 יהדות בבל
(כתב עת לחקר תולדות יהודי בבל ותרבותם)

משנת 1990 חוב' 3 עד שנת 1993 חוב' 5  משנת 1985 יהדות הומניסטית חילונית 
(בטאון האגודה הישראלית למען יהדות הומניסטית חילונית).

מחוב' 5 שונה שמו ל"תחיל"ה"

משנת 1994 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2003 חוב' 27 משנת 1994 יהדות חופשית
(רבעון תחיל"ה – תנועה חילונית ישראלית ליהדות הומניסטית). 

ממשיך את "תחיל"ה".

משנת תרצ"ה חוב' 1 עד שנת 1951 חוב' 22. משנת תרצ"ה ילקוט המזרח התיכון
(הסוכנות היהודית)

חסרות חוב' 17-11, 49-42
חסרות מס' חוב' משנת 1948

משנת 1963 כרך א' חוב' א' עד שנת 2020 חוב' 101. משנת 1963 ילקוט מורשת (לחקר השואה ואנטישמיות)

חסרות חוב' י''ג-י''ד מהשנים 1972-1971

משנת 2009 חוב' 231 עד שנת 2019 חוב' 299. משנת 1933 יקינתון
(ירחון צאצאי היקים בישראל)

חסרות חוב' 230-1, 237-236, 298-275.

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדות 
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2002 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 28. משנת 2002 ישראל
חסרה חוב' 17 (2010). (כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות וחברה)

שנת 1872 משנת תרט"ז (1856) ישורון
(מכתב עתי המאסף כל ענייני חכמת ישראל וכל היקר בשפתנו הקדושה)

*יש לבדוק זמינות לבוב

משנת 1978 חוב' 1 עד שנת 1997 חוב' 49. משנת 1978 כיוונים
לא יצא לאור בין השנים 1992-1988. (כתב עת ליהדות ולציונות).

ממשיך את "תפוצות הגולה".

משנת תרמ"ו (1886) כרך א' עד שנת 1888 כרך ג'. משנת תרמ"ו (1886) כנסת ישראל
(ספר שנתי לתורה ולתעודה)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 1992 חוב' 6. משנת 1989 לקט קטעי עיתונות האגודה והמכון הישראלי ליהדות הומניסטית חילונית
חסרות חוב' 5-4.

28.6.1945 משנת תש"ה לקרוב ולרחוק
17.9.1947 (מטעם המדור לחיפוש קרובים ולריכוז מענים, הסוכנות היהודית בא"י בשיתוף עם 

ועד ההצלה)

משנת תשכ"ג חוב' א' עד שנת תשס"ט חוב' נ'. משנת תשכ"ג מבוע
(כתב עת ליצירה יהודית בספרות, בחברה ובמחשבה)

חסרה חוב' ח'.

שנת תרט"ו (1855) משנת תרט"ו (1855) מגד ירחים
(כולל פרי מחבריי, למודיי, מצוותיי, הגיוניי, מוסריי, מליצה ושיר אשר הנצו דין וגמלו 

*יש לבדוק זמינות פרי הדר על תלמי חכמים ונבונים בגן שפת עבר)

משנת תר"פ כרך א' עד שנת תר"צ כרך ד' משנת תר"פ מזרח ומערב
(מאסף היסטורי-ספרותי לחקירת היהדות הספרדית והמזרחית בתפוצות הגולה)

*יש לבדוק זמינות

משנת תשנ"ד חוב' 1 עד שנת 2005 חוב' 27 משנת תשנ"ד מימד
(תנועת מימד, התנועה להתחדשות הציונות הדתית)

משנת 2005 חוב' 2 עד שנת 2011 חוב' 14 משנת 2005 מכאן ומשאם
(כתב עת למורשת יהדות דמשק)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2021 חוב' 1502 23.3.2021 עד חוב' 1536 (2.12.2021) משנת 1987 משפחה 
חסרות חוב' 1508(13.5.2021) (שבועון לבית היהודי)

חוב' 1519 (29.7.2021)

משנת 1999 חוב' 1 עד לשנת 2016 חוב' 34 משנת 1999 כיוונים חדשים (כתב-עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות)

משנת 2017 חוב' 2 עד שנת 2019 חוב' 3 משנת תשע"ז כיכר העיר – בימה ליהדות ישראלית

משנת תשס"ג כרך י"ג עד שנת תשע"ו כרך כ"ב בשם "מועד" משנת  מועד 
תשס"ג. (שנתון למדעי היהדות)

"מחקרי חג" משנת  ממשיך את "מחקרי חג"
תשמ"ח

משנת 1989 כרך ו' עד שנת 2008 כרך ל"ב. משנת 1989 מהות
חסרה חוב' כ"ד. (כתב עת ליצירה יהודית)

ממשיך את "זהות".

משנת 2004 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 19(1) משנת 2004 מורשת ישראל 
(כתב עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל)

משנת תשמ"ח חוב' 1 עד שנת תשס"א חוב' 12 משנת תשמ"ח מחקרי חג
(כתב עת לתרבות יהודית)

משנת תשמ"א כרך א' עד שנת תשע"ח כרך כ"ה משנת תשמ"א מחקרי ירושלים במחשבת ישראל
(חסר: כרך י' משנת תשנ"ב)

משנת תשמ"א כרך א' עד שנת תשפ''א כרך ל"ב. משנת תשמ"א מחקרי ירושלים בספרות עברית
כרך כ"ה משנת תשע"ג תחת השם "מרקמים".

משנת תשמ"א כרך א' עד שנת תש"פ כרך ל"ג משנת תשמ"א מחקרי ירושלים בפולקלור היהודי

משנת 1951 כרך א' עד שנת 1952 משנת תשי"א מסלול
(שבועון לעולי תימן והמזרח)

משנת תרמ"ו (1885) כרך א' עד שנת 1886 משנת 1855 מצפה
(מאסף חודשי אשר יכיל בקרבו מאמרים הנוגעים ליהודים וליהדות לפנים והיום עם 

*יש לבדוק זמינות ציורים ותמונות)

חוברות בודדות לא כרוכות משנת תשע"א 2011 מקום בעולם
69 (תשע"ז), 74 (תשע"ז), חוב' 92 (תשע"ט), חוב' 99 (תשע"ט), חוב' 111 (תש"פ),  (מגזין הנוער הדתי של ישראל) מחליף את "עולם קטן" החל מחוב' 48 שנת תשע"ה

חוב' 122(תשפ''א)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1979 חוב' 2 עד שנת 2017 חוב' 33 משנת תשל"ט נהרדעא
(כתב-עת למורשת יהדות בבל)

משנת תשכ"ג כרך א' עד שנת תשנ"ג כרך כ"ד-כ"ה משנת תשכ"ג ניב המדרשיה
(בימה לדברי הלכה, מחשבה, חינוך וספרות)

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 82 משנת 1989 ניב ירושלים
חסרות חוב' 56, 81 (ביטאון לשכת ירושלים, בני ברית)

שנת תרצ"ח כרך כ' משנת תרפ"ז ניר
+ שנת תשי"ג (קבץ שנתי, יצא לאור ע"י הסתדרות תלמידי בית המדרש למורים של ישיבת רבי 

יצחק אלחנן)
*יש לבדוק זמינות

משנת תרצ"א כרך א' עד שנת תש"ט כרך י'-י"א משנת תרצ"א ספר השנה ליהודי אמריקה

משנת 1987 כרך א' עד שנת 1997 כרך י"ד משנת 1987 עדות
(בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד)

משנת 1997 תשנ"ז חוב' א' עד שנת 2000 תש"ס חוב' ג' משנת 1997 עט הדעת
(חידושים, תגליות ועיונים במדעי היהדות)

משנת תרצ"ה כרך ב' עד שנת תרצ"ז כרך ד' משנת תרצ"ד עליה
(קונטרס מוקדש לענייני העליה)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1944 (יולי) עד שנת 1945 (יוני) משנת תש"ד עמודים
(שבועון של עליה חדשה)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1999 חוב' 1 עד שנת 2005 חוב' 27. משנת 1999  פאנא
(עיתון ארגון הגג של עולי אתיופיה)

חסרות חוב' 19-17.

משנת תשי"ט עד שנת תשמ"א משנת תשט"ו פנים אל פנים
(שבועון כלל ישראלי)

בשנת תשי"ט הופיע בשם "עין בעין".

משנת 1979 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 164 משנת 1979 פעמים
(רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדו ת
וקהילות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרפ"ה כרך א' עד שנת תר"צ כרך ו' משנת תרפ"ה רשמות
(מאסף לדברי זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל)

*יש לבדוק זמינות! מהדורה ראשונה

משנת תש"ו כרך א' עד שנת תשי"ג כרך ה' משנת תש"ו רשמות
(מאסף לדברי זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל)

סדרה חדשה

משנת תרפ"ז עד שנת תרצ"ג. משנת תרפ"ז שאיפותינו
(קובץ מאמרים)

חסר כרך משנת תרפ"ח.

משנת 1973 חוב' 1 עד שנת 2000 חוב' 25. משנת 1973 שבות
חסרות חוב' 24-23. (כתב עת לבעיות יהדות ברית המועצות ומזרח אירופה: בירורים, רשומות, מחקרים)

משנת תשל"ז חוב' 4 עד שנת תשפ''א חוב' 39 משנת תשל"ו תהודה
חסרות חוב' 3-1, 5, 12-9 (כתב-עת למורשת יהודי תימן)

משנת 1989 חוב' א' עד שנת תשפ''א כרך י''ח  משנת 1989  תימא
חסרות חוב' ב', ג' (כתב-עת לחקר יהדות תימן ותרבותה)

משנת תש"ד כרך א' עד שנת תשכ"ג כרך ח'. משנת תש"ד תלפיות
(הלכה אגדה ומוסר היהדות)

חסרות חוב' ג'-ד' בכרך ה'.

משנת 1968 כרך ו' חוב' ג' עד שנת 1986 כרך כ"ד חוב' 4 משנת תשכ"ב תפוצות ישראל
(שירות מידע על חיי היהודים בעולם)

משנת תרצ"ח חוב' ב' עד שנת ת"ש חוב' ו' משנת תרצ"ח תקומה
(הקרן קיימת לישראל בארצות הברית)

שנת תשי"ד שנה ח' חוב' א'-ב' משנת תש"ד תרבות
(הסתדרות תרבות והמרכז הציוני בבריטניה הגדולה)

משנת תר"צ כרך א' חוב' א' עד לשנת תשע"ט כרך פ''ו חוב' ד  משנת תר"צ תרביץ
(רבעון למדעי היהדות)

חסרים כרך י''ח משנת תש''ז וכרך כ''ג משנת תשי''ב 

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

יהדות וקהילות



ילדים 
ונוער

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

תרפ''ב, חוב' א-ט  תרפ''ב-תרפ''ג אלמות
(עיתון לבני הנעורים)

משנת תש"ה כרך א' עד שנת תש"ט כרך ו' חוב' ו' משנת תש"ה אלמות
(קובץ לנוער ולעם)

שנת 1947 כרך ג' משנת 1945 אשמרת
(בטאון הדור הצעיר)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרפ''ו, חוב' 22-1 תרפ''ו (1926-1925) בן ארצי 
(שבועון לילדים ולנערים)

נגיש גם באינטרנט  מוסף לעיתון הארץ

שנת תרפ''ה, כרך א, חוב' א-ו  1927-1924 בן כוכב
נגיש חלקית באינטרנט  (עיתון מצויר לילדים)

ירחון

משנת תרע''א חוב' 1 עד שנת תרע''ב חוב' 36 תרע''א-תרע''ב בן שחר 
(שבועון מצויר לילדים)

הופיע יחד עם 'השחר' ונועד לילדים קטנים

גיליונות בודדים משנים תש"ט-תשי"ג משנת תש"ח בסער
(מחלקת הנוער של תנועת החרות)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרצ''ו כרך א' עד שנת תשמ''ה כרך נ''ה חוב' 30 החל משנת תרצ''ו דבר לילדים
(שבועון לילדים)

המשכו של דבר מוסף לילדים שהחל לצאת בשנת 1931

שנת תרפ''א כרך א חוב' א-כ''ו תרפ''א הארץ
(שבועון לילדים) תוספת לעיתון "הארץ"

משנת תשי''א כרך א' עד שנת תשמ''ה כרך ל''ה  החל משנת תשי''א הארץ שלנו
(שבועון לילדים ולנוער)

משנת 1943 כרך א' עד שנת 1948 כרך ה' החל משנת 1943 הבקר לילדים
(שבועון לילדים) 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

חוב' א-ב' (תרע"ט) משנת תרע"ט הגן
(מקרא שעשועים לבני הנעורים ולעם)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרס"ח כרך א' משנת תרס"ח החבר
(עיתון יומי לבני הנעורים ולכל בית ישראל)

*יש לבדוק זמינות וילנה

שנת תרס''ה-תרס''ו (1905) תרס''ה-תרס''ו  החיים והטבע
כרך א חוב' 50-1 (עיתון שבועי מצויר לבני הנעורים)

שנת תרפ''ג-תרפ''ד  תרפ''ג-תרפ''ט הכוכב 
(1924-1923) כרך א  (דו שבועון ספרותי מדעי לבני הנעורים)

חוב' א'-י''ז
תרפ''ד-תרפ''ה כרך ב' חוב' א'-כ'

לא הופיע בין השנים תרפ''ו-תרפ''ז 

משנת תשי"ב עד שנת תשי"ג משנת תשי"ב המודיע לילדים – המודיע הצעיר
(שבועון מצויר לילדים ולנוער)

*יש לבדוק זמינות

1927-1926 כרך א' חוב' א'-ו' 1927-1926 הנער והארץ 
דו-ירחון

שנת תרס''ד כרכים א'-ב' תרס''ד-תרס''ה הנעורים 
שנה א' תשרי-אלול ירחון (עיתון מצויר לבני הנעורים)

שנה ב' 4-1 ירחון

שנת תרצ''ו, כרך א' חוב' א'-י''ח  תרצ''ו  הנצנים 
(שבועון לילד וילדה)

שנת תרע''א (1911) כרך 4 חוב' 36-1 תרס''ח- תרע''ד  הפרחים
חסרות חוב' 31-15. (ביבליותיקה לילדים) עיתון שבועי לילדים 

שנת תרע''ב (1912) כרך 5 חוב' 25-1 
חסרות חוב' 10-9, 15-13

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ילדים ונוער



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת תרפ''ד חוב' ב'  תרפ''ד-תרפ''ו  הצעיר 
שנת תרפ''ה חוב' ד'-ז'  (1925-1923) (במה חופשית לענייני הנוער בארץ ובגולה)

ירחון

כל החוברות בכרך אחד 

משנת תש''ז כרך א עד שנת תשכ''ג כרך י''ז החל משנת תש''ז  הצפה לילדים
ונסגר בשנת 1964  (עיתון ילדים דתי)

שנת תרע''א-תרע''ב כרך א חוב' 36-1.  תרע''א-תרע''ב  השחר 
(1911) (שבועון מצויר לבני הנעורים)

בחוברת 30-29 חסרים טורים 676-673

משנת 2008 חוב' 49 עד שנת 2013 חוב' 109. משנת 2005 זבנג!
(עיתון הקומיקס של ישראל)

חסרות חוב' 48-1, 53, 98-96

משנת תשכ''ט עד שנת תשמ''ה.  משנת תשכ''ט  זרקור 
(עיתון מצויר לילדים ולנוער)

חסרות חוב' משנת תשל"ה.

משנת תש''א חוב' 181 עד שנת תשי"א חוב' 242. משנת תרפ''א חברנו
(עלון חודשי של תלמידי ביה''ס תחכמוני בירושלים)

חסרות חוב' 199-193, 217-212.

שנת תרפ''ט (1929-1928) כרך א' חוב' א'-ב' תרפ''ט-תר''ץ חיינו 
(1930-1928) (עיתון הנוער)

רוב העיתון בפולנית ומעט בעברית 
ירחון

משנת 1954 עד שנת 1956 משנת תשי"ג חרות לנוער

*יש לבדוק זמינות

משנת 1985 עד שנת 2000. משנת 1985 כלנו
(שבועון צעיר)

חסרות חוב' מינואר עד אוגוסט 1991. מיזוג של עיתוני הילדים שנסגרו:
הארץ שלנו,

דבר לילדים ומשמר לילדים. 

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ילדים ונוער



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

כרך א' חוב' א'-ג' (תרפ"ח-תרפ"ט)  משנת תרפ''ח להבות 
(עיתון הנוער החלוצי)

ירחון

שנת תרס"ג (1902) משנת תרס"ג (1902) לוח עולם קטן
(קובץ ספרותי ושימושי לבני הנעורים)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1980 חוב' 1 עד שנת 1993 חוב' 39. משנת 1980 מבט
עיתון לנוער

(המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט)

משנת תרע"א כרך 1 (ניסן) עד שנת תש"ז כרך 12 חוב' ו'. משנת תרע"א מולדת
(ירחון לבני הנעורים)

חסר כרך 8

משנת תרצ"ו כרך א' עד שנת תשכ"ה כרך ל' משנת תרצ"ו מולדתי
(שנתון לנוער ולעם)

חסרים כרכים כ"ז-כ"ט

שנת תרצ''ט חוב' שבט. משנת תרצ''ט  מענית 
(במת הנוער בכפר)

*אינו נגיש! לא הופיע בשנים 
ת''ש-תשי''ג

חוב' ט', י"א, ט"ו-י"ח, כ'-כ"ה, כ"ז-ל"א (1960-1955) משנת תרצ"ט מענית
(בטאון הנוער במושבים)

מאוקטובר 1958 עד יוני 2021 משנת 1957 מעריב לנוער
(מגזין הנוער הראשון בעולם)

חסרים גיליונות מחודשים אוקטובר עד דצמבר 1982
פברואר עד דצמבר 2006

ינואר עד פברואר 2007
ספטמבר עד דצמבר 2019 

משנת תש''ה כרך א' עד שנת תשמ''ה כרך מ'  משנת תש''ה משמר לילדים
(שבועון לילדים) 

משנת תשל"ג כרך א' עד שנת תשמ"ט כרך י"ז משנת תשל"ג סלעית
(ירחון לבני הנעורים. החברה להגנת הטבע)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ילדים ונוער



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרפ''ד כרך א' חוב' א-י''ב עד שנת תרפ''ו כרך ב' חוב' א'-ה'  תרפ''ד-תרפ''ו  עדן 
(ירחון מצויר לבני הנעורים)

משנת תרפ''ז כרך א' חוב' א'-י''ב עד שנת תרפ''ח כרך ב' חוב' א'-י''ז  משנת תרפ''ז עולם הילדים
(שבועון מצויר) 

משנת תרס''ב חוב' 40 עד שנת תרס''ג חוב' 52.  משנת תרס''א  עולם קטן
בכרך משנת תרס''ג נמצאות חוברות 6, 7 משנת תרס''א  (1901) (עיתון שבועי מצויר לבני הנעורים) 

החל משנת תרצ''ב עד שנת תרצ''ז החל משנת תרצ''ב  עיתוננו
חסר הכרך משנת תרצ''ה  (עיתון לילד ולנער)

חסרות חוברות כ''ז, ל''א כרך ב' משנת תרצ''ג  דו-שבועון

משנת תרצ''ג כרך א חוב' א-כ''ד (בחוב' ט' חסרים עמודים 2-1) משנת תרצ''ג  עתוננו לילדים הקטנים 
עד שנת תרצ''ז כרך ה' חוב' א- ל''ב 

דו- שבועון 

משנת תשמ"ב כרך א' חוב' 1 עד שנת 1997 כרך ו' חוב' 4. משנת 1981 פי האטום
(עלון פיסיקה לנוער)

חסרה חוב' 2 בכרך א'.

שנת תר''פ (1920-1919) תר''פ צפרירים 
כרך א חוב' 17-1  (עיתון לבני הנעורים)

נגיש גם באינטרנט 

משנת תרפ"ב-תרפ"ג (1922) כרך א' חוב' א'-י"ח משנת תרפ"ב שבלים
(עיתון עם ציורים לבני הנעורים)

*יש לבדוק זמינות! ורשה

שנת תרע''ג (1913) תרע''ג-תרע''ד  שחרית 
כרך א חוב' א-ה  דו-ירחון (עיתון מוקדש לענייני הצעירים הלאומיים בתפוצות הגולה)

שנת תרצ''ח כרך א' חוב' א'-ג' תרצ''ח  שערים 
דו -ירחון (חוברות לספרות ומדע לנוער) 

משנת תרע"ז כרך א' עד שנת תרע"ח כרך א' חוב' י"ב משנת תרע"ז שתילים
(עיתון מצויר למערים וילדים)

*יש לבדוק זמינות! מוסקבה

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

ילדים ונוער



כלכלה

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2003 חוב'56 עד שנת 2013 חוב' 118 (חסרות חוב' 61-61) משנת 1994 אקזקיוטיב
(כתב עת למינהל עסקים)

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2001 חוב' 43 משנת 1998 בדוק
(ירחון המועצה הישראלית לצרכנות. לא פרסומות ללא חסויות)

משנת 1937 כרך 1 חוב' 1 עד שנת 1941 כרך 5 חוב' 6 משנת 1937 בולטין של המכון לחקר הכלכלה

*יש לבדוק זמינות

משנת 2007 חוב' 77 עד 2021 חוב' 252 משנת 2001 דה מרקר 
(מגזין העסקים של ישראל, ירחון)

משנת 2007 חוב' 16 עד שנת 2019 חוב' 56. משנת 2004 דה מרקר וומן

חסרת חוב' 15-1, 23, 45-37.

משנת 2015 חוב' 1 עד שנת 2017 חוב' 7 משנת 2015 דה מרקר קיו
(מגזין ההשקעות של ישראל)

משנת תרצ"ג (1933) כרך א' עד שנת תש"ח (1948) כרך ט"ז. משנת 1933 המשק השיתופי
(בטאון לשאלות כלכלה, קואופרציה ומשק פועלים)

חסרים כרכים ז'-י', י"ג.

משנת 1921 כרך א' חוב' א' עד שנת 1926 חוב' ז'. משנת 1921 ידיעות של החברה להתפתחות הכלכלית של ארץ-ישראל

*יש לבדוק זמינות 

משנת 2009 חוב' 396 עד שנת 2021 חוב' 542 משנת 1976 ידע למידע 
(ירחון למיסוי, משפט וכלכלה)

משנת 1980 חוב' 1 עד יוני 1990 משנת 1980 כספים
(השבועון הכלכלי של ישראל)

משנת 2004 חוב' 78 עד שנת 2020 חוב' 299 משנת 1988 ליידי גלובס

משנת 1957 כרך ג' עד שנת 1965 כרך י"א. משנת 1955 מראות הכלכלה בישראל
(ירחון. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

חסרים כרכים א'-ב', ד'-ט'.

משנת 1986 כרך כ"ה חוב' 97 עד שנת 2014 חוב' 175 משנת 1961 רבעון לבנקאות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1953 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2005 כרך 51 חוב' 4. משנת 1953 רבעון לכלכלה
חסרות חוב' 56 (1968), שנים 1970-1969.

כתב העת הפך למקוון

משנת 1937 עד שנת 1953. משנת 1937 תעשיה וכלכלה
(התאחדות התעשיינים בישראל)

חסרים כרכים 7, 10-9, 12.

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

כלכלה



מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת תשס"ח חוב' 1 עד שנת תשע"ה חוב' 5 משנת תשס"ח אוריינות ושפה

 .2019-2018 ,2019-2010 משנת 1993 אקדם
כל הגיליונות נמצאים גם באינטרנט. (ידיעון האקדמיה ללשון העברית)

משנת תשמ"ד חוב' 22 עד תשע"ה חוב' 69 משנת 1970 בלשנות עברית 
(כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית)

משנת 1934 כרך א' עד שנת 1936-1935 כרך ב' משנת תרצ"ה  העברי
(1934) (עיתון מנוקד לעם (שבועון) – האגוד להשלטת העברית בארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

משנת תשס"ט כרך נ"ח חוב' א' עד שנת תש''ף כרך ס''ז חוב' ד' משנת תשס"ט העברית 
(רבעון בענייני הלשון העברית). 

המשכו של "לשוננו לעם"

משנת תרע"ב כרך א' עד שנת תרע"ג כרך ב' משנת תרע"ב השפה
(ירחון מוקדש לתחיית שפת עבר והתפתחותה)

*יש לבדוק זמינות!

משנת תרפ"ח כרך א' חוב' א' עד שנת תשפ''א כרך פ''ג חוב' ד'. משנת תרפ"ח לשוננו 
(כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה)

חסרים כרכים ה', י''ג, י''ט-כ', כ''ח מ''א.
חסרות חוב' 1 בכרך נ"ד משנת תש"ן, א'-ג' כרך ע''ח משנת תשע''ו, חוב' ג' כרך פ' משנת 

תשע''ח

משנת תש"ה כרך 1 חוב' א' עד שנת תשס"ח כרך נ"ז. משנת תש"ה לשוננו לעם
(קונטרסים עממיים לענייני לשון)

חסרים כרכים ז', ט"ז-י"ז, כ"ב, כ"ח, ל'-ל"א. המשכו - "העברית"
חסרות חוב' בכרך 3 משנת תשי"ב-תשי"ג 

שנת 1999 חוב' 1 משנת 1999 סקריפט – אוריינות: חקר, עיון ומעש

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

לשון ושפה

לשון ושפה



מדע 
וטכנולוגיה

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 1997 חוב' 4 משנת 1996 אאוריקה
(כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה)

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2015 חוב' 29 משנת 2000 אודיסאה
(מסע בין רעיונות)

משנת 1990 חוב' 52 משנת 1986 אוטו
עד שנת 2021 חוב' 429

חסרה חוב' 299 משנת 2011
בחלק מהכרכים מצורפים מדריך אוטו בשנים 2016, 2018, 2019, 2021

שנת תרפ"ח כרך א' משנת תרפ"ח איים
(קבצים לענייני החיים, ספרות ומדע)

משנת 1997 חוב' 11 עד שנת 2003 חוב' 87 משנת 1996 אינטרנט עכשיו
(המגזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם)

משנת 1948 עד שנת 2004. משנת 1948 איתנים
חסרות חוב' מהשנים 1954-1949, 1957, 1960-1959, 1968-1967, יולי-דצמבר 2000 (הירחון הבריא למשפחה)

משנת 1998 חוב' 774 עד שנת 2008 חוב' 1326 משנת 1982 אנשים ומחשבים

משנת 2016 חוב' 287 משנת 2005 אפוק טיימס (נקרא בעבר "אפוק")
עד לשנת 2021 חוב' 351 (מבט רענן על עולמנו המשתנה)

חסרה חוב' 331 משנת 2020

משנת 1987 חוב' 188 משנת 1962 בטיחות (בטאון המוסד לבטיחות ולגהות)
עד שנת 2017 חוב' 367

חסרות חוב' 233 משנת 1994, חוב' 348 משנת 2014

משנת 1959 חוב' 1 עד שנת 1970 חוב' 32 משנת 1959 ביבר
(הוצאת חברת גן החיות בתל-אביב)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1978 חוב' 28 עד שנת 2007 חוב' 98 משנת 1972 ביעף
(כתב עת לתעופה וחלל)

משנת 1932 כרך א' עד שנת 1935 כרך ג' חוב' 11 משנת 1932 בריאות
(דו-שבועון לענייני בריאות, היגיינה ציבורית והסברה)

*יש לבדוק זמינות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

כרך א' חוב' א'-ד' (1927-1926) מנת 1926 בריאות העם
(רבעון המוקדש לשאלות ההיגיינה החברתית ולעבודת הבריאות בא"י)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1961 עד 1979 משנת 1958 בריאות הציבור
(משרד הבריאות)

חסרים כרכים 3-1, 16-5 מהשנים 1960-1958, 1973-1962.
כרכים מהשנים 1961, 1974 אינם שלמים.

*יש לבדוק זמינות

משנת 1988 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2006 חוב' 100. משנת 1988 בריאות על בוריה
חסרים כרך ב' חוב' 5-1 (1990-1989), כרך ג' (1991-1990), כרך ד' חוב' 1, 6-3 (1991- (הביטאון לתזונה ולרפואה שלמה (הוליסטית)

1992), כרך ה' חוב' 4-1, 6 (1993-1992)

משנת 1974 חוב' 1 עד שנת 2021 כרך מ"ח חוב' 2. משנת 1974 גרונטולוגיה
חסרות חוב' 2, 4, 8-6, 17, 22-21 (משנת 2012 נקרא 'גרונטולוגיה וגריאטריה')

משנת  1990 חוב' 1 עד שנת 1998 חוב' 9 משנת 1990 עד שנת  גרפולוגיה
2002 (בטאון האגודה לגרפולוגיה מדעית)

משנת 2003 חוב' 296 עד שנת 2011 חוב' 338. משנת 1978 דפי מידע
(המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה)

חסרות חוב' 295-1, 298, 300, 313-312, 320-317, 322, 329-326.

משנת 1987 חוב' 130 עד שנת 1991 חוב' 140 משנת 1948 האחות בישראל

משנת 1993 חוב' 2 עד שנת 1994 חוב' 3 משנת 1992 העב"מים
(כתב עת לסיקור התופעה בארץ ובעולם)

משנת תרפ"ד כרך א' עד שנת 2021 כרך 160  משנת תרפ"ד הרפואה 
חוב' 10 (חסרות חוב' בודדות). (עיתון הרפואה של ישראל מבית ההסתדרות הרפואית בישראל)

שנים חסרות: 1930-1927, 1940-1939, 1949, 1974-1959
חסרה חוב' 6 כרך 160 משנת 2021

משנת 2001 חוב' 1 עד שנת 2011 חוב' 35. משנת 2001 זמן הרפואה
חסרות חוב' 6-2,4, 9-8, 17-12, 21-20.

משנת 2006 חוב' 1 עד שנת 2010 חוב' 6. משנת 2006 חידושים
חסרה חוב' 2. (כתב עת למדע ודעת אוני' בר אילן)

כתב העת הפך למקוון.

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מדע  
וטכנולוגיה



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 282. משנת 1996 חיים אחרים
חסרה חוב' 64 (2002) (ירחון ישראלי לרפואה טבעית, מיסטיקה וחשיבה אלטרנטיבית)

משנת 1983 חוב' 1 עד שנת 1995 חוב' 6 משנת 1983 חרדון
(עלון מרכז המידע על זוחלים)

משנת 1982 חוב' 1 עד שנת 1989 חוב' 45 משנת 1982 טבע און 
(אדם טבע וסביבה -

בטאון תנועת הצמחונים והטבעונים בישראל). המשכו – "טבע און ובריאות".

משנת 1990 חוב' 47 עד שנת 2005 חוב' 136. משנת 1990 טבע און ובריאות
חסרות חוב' 46 (1990), 61-57 (1997-1993), 92-67 (1998-1994), 97 (1999), 121  המשכו – "טבע ובריאות".

.(2003)

משנת 1993 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 313 משנת 1993 טבע הדברים 
(החברה לחקר האדם והסובב)

משנת 1970 עד שנת 1982 משנת 1956 טבע ובריאות
חסרות חוב' משנים 1978-1971 (בטאון הצמחונים והטבעונים בישראל)

משנת 2005 חוב' 137 עד שנת 2009 חוב' 161 משנת 2005 טבע ובריאות
(דו-ירחון להגות ומחשבה לצמחונות וטבעונות)

משנת 1988 חוב' 72 עד שנת 1997 חוב' 104 משנת 1965 עד שנת  ידיעון האגודה הישראלית לגרונטולוגיה
1998 (נקרא גם "סקרים וסקירות בגרונטולוגיה")

משנת 1994 חוב' 1 עד שנת 1999 חוב' 24 משנת 1994 כמעט אלפיים
(כתב עת למדע וטכנולוגיה)

משנת 1970 כרך א' חוב' א' עד שנת 1991 כרך כ"א משנת 1970 לדעת
(מדע לנוער המתבגר)

משנת 1956 כרך א' חוב' 2 עד שנת 1990 כרך ל"ד. משנת 1956 מדע
חסרות חוב' 1 בכרך א' (1956), חוב' 1 בכרך ח' (1963) (עיתון מדעי לכל)

משנת 1994 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 322 משנת 1994 מדע פופולרי
Popular Science

משנת 1991 חוב' 115 עד שנת 1999 חוב' 205. משנת 1980 מחשבים
(כתב-עת מקצועי עסקי בנושאי מחשבים ועיבוד נתונים)

חסרות חוב' 114-1, 145, 198.

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מדע  
וטכנולוגיה



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2002 חוב' 1 עד שנת 2015 כרך 14 חוב' 1 משנת 2002 סיינטיפיק אמריקן
(Scientifc American תרגום לעברית של

שנת 1991 חוב' 1 משנת 1991 עולם העב"מים
(בטאון לנושא העב"מים וקשר עם יצורים מהחלל החיצון)

משנת 1968 חוב' 1 עד שנת 1970 חוב' 19. משנת 1968 עולם המיסתורין
(ירחון לפאראפסיכולוגיה וענפיה)

חסרה חוב' 13.

משנת 1995 חוב' 23 עד שנת 1999 חוב' 30 משנת תש"מ עיונים בטכנולוגיה

החל מחוב' 28 נקרא "עיונים בטכנולוגיה ובמדעים".

משנת 1993 חוב' 1 עד שנת 2013 חוב' 224. משנת 1993 עיתון חי
חסרות חוב' 95-87, 118-108. (המגזין לחיות הבית)

משנת 2003חוב' 88 עד שנת 2005 חוב' 115 משנת 2003 פולס
(מתחברים לסגנון דיגיטלי)

המשכו של "אינטרנט עכשיו".

משנת 1998 חוב' 57 עד שנת 2009 חוב' 187. משנת 1992 פי.סי. מגזין

חסרות חוב' 56-1, 150, 180.

משנת 1984 חוב' 2 עד שנת 1986 חוב' 4 משנת 1983 צופית
(עלון מרכז המידע על ציפורים)

משנת 1983 חוב' 2 עד שנת 1987 חוב' 6 משנת 1982 ראם
(עלון מרכז המידע על יונקים)

משנת 1985 חוב' 2 עד שנת 1987 חוב' 5. משנת 1983 שפירית
חסרה חוב' 4. (כתב עת לנושאי חרקים ופרוקי רגליים)

משנת 1988 חוב' 1 עד שנת 2015 חוב' 98 משנת 1988 תזונה פלוס

משנת 1989 חוב' 20 עד שנת 2021 חוב' 137 משנת 1983 תנועה ותחבורה
חסרות חוב' 19-1, 103, 128.(העיתון המקצועי של מהנדסי התנועה והתחבורה בישראל)

הכרכים משנת 1998, 1999 כוללים מפתחות לחוברות 52-1.הכרכים משנת 1998, 1999 
גיליונות 136-118 (בין השנים 2021-2016) זמינים באינטרנט

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מדע  
וטכנולוגיה

מדע  
וטכנולוגיה



מצאי בספרייהספורט מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1980 חוב' 1 עד שנת 1987 חוב' 42 משנת 1980 אל הים
(המגזין המקצועי לספורט הים)

*יש לבדוק זמינות

22.11.1946 משנת תש"ז אספקלריה של הספורט
14.3.1948 (שבועון לענייני הספורט, תרבות הגוף וצופיות)

*לא נגיש!

משנת תש"ה עד שנת תש"ז משנת תש"ג עוזנו
(שנתון לזכר דב הוז בנושר חינוך גופני)

הפועל, התאגדות לתרבות גופנית בארץ-ישראל

משנת 2006 חוב' 129 עד שנת 2017 חוב' 167 משנת 1982 עולם הריצה
(אתלטיקה וטריאתלון)

משנת 2003 חוב' 1 עד שנת 2005 חוב' 13. משנת 2003 דינמי
מדצמבר 2005 בגישה אלקטרונית בלבד (ספורט, פעילות גופנית, אורח חיים בריא)

ממשיך את "החינוך הגופני והספורט".

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 2010 חוב' 162 משנת 1996 שם המשחק
(מגזין ספורט מליגה אחרת)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

ספורט



ספרות

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1968 חוב' 1 עד שנת 1969 חוב' 2 משנת 1968 אגוז
(כתב עת לספרות ועיון)

*יש לבדוק זמינות

שנת 1944 חוב' 1 משנת 1944 אגרת לקורא
(עלון לשוחרי ספרות הפועלים)

*יש לבדוק זמינות

שנת 1939 (תרצ"ט) כרך א' משנת 1939  אודים
(תרצ"ט) (קובץ ספרותי)

*יש לבדוק זמינות

משנת תש"ך כרך א' עד שנת תשכ"ה כרך ב' משנת תש"ך אודים
(לקט דברי סופרים עבריים שנספו בשואת אירופה בשנות ת"ש-תש"ה)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1970 (תש"ל) כרך א' עד שנת 1972 (תשל"ב) כרך ב' משנת 1970 (תש"ל) אופק
(לספרות, להגות ולביקורת)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרמ"ח (1888) כרך ב' עד שנת תרנ"ו (1986) כרך ה' משנת תרמ"ז אוצר הספרות
(האוצר בקרבי תורה וחכמה, דברי הימים ובקורת, מליצה ושיר, תולדות אנשי שם 

*יש לבדוק זמינות ותמונותיהם)

משנת 1950 חוב' ג' עד יולי 1966. משנת 1950 אורות
(דו ירחון לענייני ספרות ותרבות)

חסרות חוב' א', ב', ד', ו'-כ"ז, ל"ד, מ"ב, 1965-1962.

*יש לבדוק זמינות

משנת 2007 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב'11. משנת 2007 אורות
כל חוברת מוקדשת לנושא אחד. (כתב-עת ליצירה חדשה בעקבות יוצרים)

משנת 1950 חוב' 1 עד שנת 1957 חוב' 13 משנת 1950 אורלוגין
(במה לדברי ספרות)

משנת 2010 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 10 משנת 2010 אות
(כתב-עת לספרות ולתיאוריה)



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרנ"ד (1893) כרך 1 עד שנת תרפ"ג כרך 13 משנת תרנ"ד (1893) אחיאסף
(לוח עם ספרותי ושימושי עם תמונות וציורים)

*יש לבדוק זמינות

שנת תש"ד משנת תש"ד אחיספר
(מאסף לדברי ספרות, חקר הלשונות בישראל ותרגומים מן השירה האידית)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרע"ח (1918) עד שנת תרפ"א חוב' 2 משנת תרע"ו אחיעבר
(כתב עת לספרות)

*לא נגיש!

משנת תשל"ו כרך א' עד שנת 2011 משנת תשל"ו איטליה
(כתב עת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה)

*יש לבדוק זמינות

שנת תשט"ו חוב' 1 משנת תשט"ו אכסניה
(כתב עת לספרות)

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 2009 חוב' 34 משנת 1989 אלפיים
(כתב עת בינתחומי לעיון, הגות וספרות)

שנת תרפ"ד חוב' 1 משנת תרפ"ד אלשם
(דו-ירחון לספרות אלשמית)

*לא נגיש!

משנת 1962 כרך א' חוב' א' עד שנת 1965 חוב' כ' משנת 1962 אמות
(דו-ירחון לענייני חברה וספרות)

טבת תרפ"ד חוב' א' משנת תרפ"ד אמנה
(דברי כתב)

שנת תשי"ד כרך א' משנת תשי"ד אנך
(במה לספרות, מחשבה ואמנות)

*יש לבדוק זמינות

משנת תרל"ח חוב' 8-1 משנת תרל"ח אספת חכמים
(מכתב עתי חודשי)

קניגסברג

מנת 1983 חוב' 1 עד שנת תשע"א חוב' 118 משנת 1983 אפיריון 
(כתב עת לספרות, תרבות וחברה)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1992 חוב' 1 עד שנת 1995 חוב' 3 משנת 1992 אפס שתיים
(כתב עת לספרות)

שנת 1993 חוב' 2 משנת 1992 ארס
(כתב עת לשירה ולפרוזה באוני' תל-אביב)

משנת 2008 חוב' א' עד שנת 2009 חוב' ב' משנת 2008 אשמורת
(כתב עת לספרות יהודית-ישראלית)

משנת 1994 חוב' 1 עד שנת 1995 חוב' 3 משנת 1994 ב. הסופר
(רבעון לספרות ולתרבות)

משנ 1987 חוב' 1 עד שנת 1996 חוב' 10 משנת 1987 באמת
(מאסף לעיון, הוראה ומחקר בספרות ילדים)

משנת תשי"ב חוב' 1 עד שנת תשי"ז חוב' 11 משנת תשי"ב בחינות בביקורת הספרות

*יש לבדוק זמינות

שנת תרע"ג משנת תרע"ג בינתיים
(קובץ ספרותי)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"ב כרך 1 משנת תרנ"ב בית עקד
(מאסף מאמרים, שירים וסיפורים להפיץ אור על דרכי הרוח הישראלי בחיים 

*יש לבדוק זמינות ובספרות, בעתות העבר וההווה)

משנת תקפ"א (1820) עד שנת תקצ"ב (1831) משנת תקפ"א  בכורי העתים
(1820)

*יש לבדוק זמינות

משנת ת"ש כרך א' עד שנת תש"ה כרך ו' משנת ת"ש במישור
(שבועון לספרות ולשאלות הזמן)

*יש לבדוק זמינות

משנת ת"ש כרך א' עד שנת תשנ"ב כרך י"א. משנת ת"ש בצרון
(ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן)

חסרים כרכים ט'-י', י"ד-ט"ו, י"ז, כ'-כ"א, כ"ו, ל"ג, ל"ח-מ', מ"ב, מ"ד, מ"ו, מ"ח, נ'-נ"א, נ"ו, נ"ח

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תש"ל חוב 1 עד שנת תשע"ז חוב' 45 משנת תש"ל בקורת ופרשנות 
(כתב עת לבעיות ספרות, לשון, היסטוריה ואתיקה)

כרך א' (1926) משנת 1926 בראשית

*יש לבדוק זמינות

שנת תרע"ו כרכים א'-ג' משנת תרע"ו בשעה זו
(קובץ לספרות ולענייני היישוב)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 50 משנת 1998 גג 
חסרה חוב' 8 (כתב-עת לספרות. ביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל)

משנת תרצ"ד כרך א' עד שנת תשי"ד כרך ל"א. משנת תרצ"ד גליונות
(לדברי ספרות, מחשבה וביקורת)

חסרים כרכים ה'-ז', כ"ה-כ"ו, כ"ח.

*יש לבדוק זמינות

מנת 1987 חוב' 1 עד שנת 2003 חוב' 10. משנת 1987 גלים
חוב' 8 (1997) נקראת: "גלי השלום". (כתב עת לספרות, תרבות וחברה)

משנת 2014 חוב' 1 עד שנת 2019 חוב' 10 משנת 2014 גרנטה
(כתב-עת לספרות מקומית ובינלאומית- מהדורה עברית)

שנת תש"ד כרך א' משנת תש"ד (1944) דברי סופרים
(מאסף סופרי ארץ ישראל)

*לא נגיש!

שנת 1949 כרך א'  משנת תש"ט (1949) דורות
(שבועון לספרות ולענייני חברה)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרצ"ו כרך ב' משנת תרצ"ד דורנו
(ירחון מצויר עברי)

*יש לבדוק זמינות שיקגו

משנת 2011 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 13 משנת 2011 דחק 
(כתב עת לספרות טובה)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תש"ן חוב' 1 עד שנת תשס"ז חוב' 29 משנת תש"ן דימוי
(כתב עת לספרות, אמנות, בקורת ותרבות יהודית)

משנת 1951 חוב' ו' עד שנת 1979 חוב' מ"ה. משנת תש"י (1950) דף
(אגודת הסופרים העברים בארץ ישראל)

חסרות חוב' א'-ה', ז'-י"ד, ט"ז, כ'-כ"ב, ל"ח-מ"א, מ"ג-מ"ד.

שנת תרפ"ב כרך א' משנת תרפ"ב דפים

*יש לבדוק זמינות

משנת תש"י (1950) כרך א' חוב' א' עד שנת תשי"ג כרך ג' חוב' י"ח. משנת תש"י (1950) דפים
(ירחון לספרות ולבעיות הזמן)

חסרה חוב' ז' כרך א' (1951)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1984 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 22 משנת 1984 דפים למחקר בספרות
חוב' 10 משנת 1996 כוללת מפתח לכרכים

10-1 10-1 

שנת תרע"ו (1916) כרך א' משנת תרס"ו דפים לפיוט ולביקורת

*יש לבדוק זמינות

משנת 1938 כרך א' חוב' ב' עד שנת 1959 חוב' ג'. משנת 1938 דרום
(ירחון לענייני הציבור ודברי ספרות)

חסרות חוב' א', ה'-ו', ח'-י' כרך א' (1938),  בואנוס-איירס
א', ג', ה', ז', י' כרך ב' (1939), ג', ה', ז' כרך ג' (1940), 

ג'-ו' כרך ד' (1941), 
ח' כרך ה' (1942), 

ג', ח', י"א כרך ו' (1943), 
ד', ט' כרך ז' (1944), 
ד', ט' כרך ח' (1944), 

א'-י"א (1949),
ב'-ז', י'-י"א (1950),

ב'-ג', ו'-ט', י"א-י"ב (1951),
א'-ד', ו'-ז', ט', י"ב (1952)

ד'-י"א (1953),
י"ב (1957), א'-ב' (1959)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1954 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 224 משנת 1954 האומה 
חסר כרך א משנת תשט''ו (במה למחשבה לאומית, לתיעוד ולספרות. רבעון)

חסרות חוב' 71-70 כרך כ''א משנים תשמ''ג-תשמ''ד

שנת תרע"ט חוב' ג' משנת תרע"ט האזרח
(קובץ לספרות ומדע ולענייני העם והארץ)

שנת תרס"ז חוב' 1 (ינואר 1907) משנת תרס"ז האספקלריא
(ירחון לספרות, למדע ולכל ענייני ישראל)

משנת תרע"ג עד שנת תרע"ט. משנת תרע"ג הארץ והעבודה
לא הופיע בין השנים תרע"ד – תרע"ז. (קובץ לספרות ולענייני העבודה והישוב)

משנת תרנ"ח (1898) כרך א' עד שנת תרס"ה (1905) כרך ה' משנת תרנ"ח (1898) האשכול
(מאסף ספרותי ומדעי)

*יש לבדוק זמינות

משנת 2017 חוב' 8 עד שנת 2021 חוב' 16 משנת 2016 הבא להבא
חסרה חוב' 7-1, 9(כתב-עת חצי-שנתי לשירה עכשווית, סיפורת ניסיונית, מסות, מניפסטים וסאטירה)

כל הגיליונות נגישים באינטרנט כל הגיליונות נגיש

שנת תרפ"ה משנת תרפ"ה האנך

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"ח (1898) כרך א' משנת תרנ"ח (1898) הגורן
(מאסף לספרות ולמדע)

*יש לבדוק זמינות סנט פטרבורג

משנת תרס"ו (1905) כרך ה' עד שנת תרפ"ח (1928) כרך י'. משנת תרנ"ח (1898) הגורן
(מאסף לחכמת ישראל)

*יש לבדוק זמינות ברדיצ'וב

שנת תר"ס (1899) משנת תר"ס (1899) הגן
(מאסף לספרות ולמדע. נספח ל"המליץ")

*יש לבדוק זמינות סנט פטרבורג

שנת תרנ"ח (1897) משנת תרנ"ח (1897) הגת
(מאסף לספרות ולמדע. נספח ל"המליץ")

*יש לבדוק זמינות סנט פטרבורג

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי ספרות
 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרס"א-תרס"ב כרך א' עד שנת תרס"ד כרך ב' משנת תרס"א הדור

*יש לבדוק זמינות

משנת תרפ"ב כרך א' עד שנת תרפ"ח כרך ו' משנת תרפ"ב הדים
(דו-ירחון לספרות ולביקורת)

*יש לבדוק זמינות

משנת 2005 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 21 משנת 2005 הו!
(כתב עת לספרות)

שנת תרס"ג (1903) משנת תרס"ג (1903) הזמן
(מאסף לספרות ולמדע)

*יש לבדוק זמינות סנט פטרבורג

שנת תרס"ה (1905) כרך א' עד שנת תרס"ו (1906) כרך ד' משנת תרס"ה הזמן
ירחון לענייני החיים והספרות האמנות והמדע)

*יש לבדוק זמינות וילנה

שנת תרנ"ו (1896) כרך א' משנת תרנ"ו (1896) הזמן
(ילקוט ספרותי)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת תרפ"ה כרך ב' עד שנת תרצ"ג כרך י' משנת תרפ"ד החבר
(לוח שימושי ספרותי לתלמידים)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרפ"ב (1922) כרך א' משנת תרפ"ב  החיים
(1922) (שבועון מצויר לספרות ואמנות)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"ד (1894) משנת תרנ"ד החץ
(ילקוט ספרותי) 

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"ד (1894) משנת תרנ"ד (1894) היקב
(מאסף ספרותי ומדעי)

*יש לבדוק זמינות סנט פטרבורג

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 38 משנת 2000 הכיוון מזרח 
חוב' 24 בשיתוף כורש 14 שמורה בנפרד.  (כתב-עת לתרבות וספרות)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת תרמ"ח (1877) כרך א' משנת תרמ"ח הכרם
(ספר שנתי לחקר תולדות ישראל וספרותו)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת תקמ"ד (חשון-אלול) ע שנת תק"נ. משנת תקמ"ד המאסף
קניגסברג וברלין

*יש לבדוק זמינות

שנת תרס"ג משנת תרס"ג המאסף לשנת השלושים
(תשורה לחותמי "הצפירה" לשנת השלושים לצאתה לאור)

ורשה

משנת תרפ"ז עד שנת תרצ"א חוב' א'-י"ד. משנת תרפ"ז המחר
(דוכן למלחמת האידאות של אביגדור המאירי)

חסרות חוב' ט'-י"ב
המשכו הוא "שבועון המחר"

*יש לבדוק זמינות

משנת 1997 חוב' 1 עד שנת 2004 חוב' 18 משנת 1997
(כתב עת לספרות ולתרבות)

המעורר
(כתב עת

משנת 1912 כרך ט' עד שנת 1914 כרך י"א משנת 1904 המצפה
(עיתון שבועי לכל ענייני החיים, לספרות ולמדעים)

קרקוב

שנת תרס"ט משנת תרס"ט הניר
(קבץ ספרותי)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרנ"ה (1894) משנת תרנ"ה הנצנים
(מאסף ספרותי)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת 1968 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1986 חוב' 36. משנת 1968 הספרות
(רבעון למדע הספרות)

שנת תרע"ב משנת תרע"ב העברי החדש
(מאסף לספרות, לאמנות ולחיים)

*יש לבדוק זמינות

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי ספרות
 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת תרע"ז כרך א' עד שנת תרע"ח כרך ב' משנת תרע"ז העגן
(מאסף לספרות)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת תרס"ז כרך א' עד שנת תרס"ט כרך ב' משנת תרס"ז העמר
(קובץ ספרותי מדעי)

*יש לבדוק זמינות

משנת 2014 חוב' 1 משנת 2014 הפרעה
(כתב עת לאמירה עכשווית)

משנת תרכ"ט (1897) כרך א' עד תרפ"ו-תרפ"ז כרך מ"ו. משנת תרכ"ט השליח

חסרים כרכים ג'-ד', י"ט, ל"ב.

*יש לבדוק זמינות!

משנת תרפ"ב כרך א' עד שנת תרפ"ג כרך ב' משנת תרפ"ב התחיה
(ירחון ספרותי)

*יש לבדוק זמינות!

משנת תרע"ח כרך א' עד שנת תרצ"ו כרך ל"ה משנץ תרע"ח התקופה

*יש לבדוק זמינות!

משנת 1913 כרך א' עד שנת 1925 י"ב. משנת 1913 התרן
(ירחון למדע, לספרות ולציונות)

חסרים כרכים ע', ח'. ניו יורק

*יש לבדוק זמינות!

משנת 1981 חוב' 1 עד שנת 2004 חוב' 15 משנת 1981 חדרים
(כתב עת לשירה)

משנת 1993 חוב' 1 עד שנת 2008 חוב' 11 משנת 1993 חוליות
(דפים למחקר ספרות אידיש ותרבותה)

שנת תש"ב משנת תש"ב חוף
(למחשבת התנועה, הגות, ספרות יפה וביקורת)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת 2002-2001 חוב' 1 משנת 2002-2001 חרף קיץ
(הזמנה לדיון – דו-שנתון לספרות)

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2006 חוב' 10 משנת 2000 טאפלפונקט
(כתב עת באידיש)

שנת תרע"א משנת תרע"א  טל
(1911) (קובץ ספרותי)

*יש לבדוק זמינות

משנת תשכ"ב כרך א' חוב' 1 עד שנת תשנ"א כרך ט' חוב' 109. משנת תשכ"ב ידיעות גנזים
(אגודת הסופרים העברים בישראל)

חסרות חוב' 59-37, 61, 70, 78-72, 94-93, 105-104. 

משנת תשכ"א חוב' א' עד שנת תשכ"ז חוב' ה'. משנת תשכ"א יוכני
(עיתון לספרות)

לא יצא לאור בשנים תשכ"ד-תשכ"ו.

שנת תרע"ג משנת תרע"ג יזרעאל
(קובץ ספרותי)(קובץ ס

*יש לבדוק זמינות

משנת 2015 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 4 משנת 2015 ילדות
(עיון ומחקר בתרבות ילדים בנושא מחקר ספרות ילדים ונוער עברית ולועזית)

שנת תש"ב משנת תש"ב ילקוט ירושלמי לדברי ספרות

שנת תרנ"ד (1894) משנת תרנ"ד (1894) יפת
(אוסף תרגומים)

*יש לבדוק זמינות

טרם הגיע אל העיתונות. משנת 2010 יקוד 
(כתב-עת לספרות עברית, ישראלית ויהודית)

שנת תר"פ (1920) משנת תר"פ (1920) ישורון
(ירחון לשפה לספרות ולחיים)

*יש לבדוק זמינות בוקרשט

שנת תר"נ משנת תר"נ כורת
(קובץ ספרותי)

*יש לבדוק זמינות

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי ספרות
 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת תרפ"ח (1928) כרך א' משנת תרפ"ח  כנסת
(1928) (דברי ספרות של סופרי ארץ ישראל)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרע"ז (1917) כרך א' משנת תרע"ז כנסת
(דברי ספרות בעריכת ח.נ. ביאליק)

*יש לבדוק זמינות אודסה

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 19 משנת 2000 כרמל 
(כתב-עת לשירה ואמנות) ממשיך את "שבו"

משנת 2009 חוב' 1 עד שנת 2012 חוב' 8 משנת 2009 כתובת
(כתב עת לשירה וביקורת)

משנת 1950 חוב' 1 עד שנת 1954 חוב' 12. משנת תשי"א לקורא הצעיר
(עלון לביקורת ולהדרכה ספרותית)

חסרות חוב' 4, 12-9 (1951), 4-3, 8-7 (1952), 10-9 (1953), 4-3 (1954). הספרייה העירונית המרכזית שער-ציון תל-אביב

משנת 1929 מאזניים
חוב' 5

משנת 1929 חוב' א' עד שנת 2020 כרך צ"ה 
חוב' 5

משנת תש"כ כרך א' עד שנת תשכ"ו כרך ו'. משנת תש"כ מאסף
(דברי ספרות ביקורת ושירה)

אגודת הסופרים העברים בישראל

משנת 1953 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1955 חוב' 24 משנת תשי"ג מבואות
(ספרות, אמנות, ביקורת, חברה)

*יש לבדוק זמינות

שנת תשי"ג כרך ג' משנת תשי"ג מבוע
(רבעון ספרותי-מדעי)

ניו-יורק

שנת תש"ו משנת תש"ו מבית
(קובץ ספרותי מסופרי ארץ ישראל לאחים השורדים באירופה)

משנת 1948 כרך א' עד שנת 1986 כרך ט' (ל"ב) חוב' 252. משנת 1948 מולד
(ירחון מדיני וספרותי)

חסר כרך ד'

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1980 חוב' 1 עד חוב' 7 משנת 1980 מחברות
(לספרות, חברה וביקורת)

משנת 1941-1940 כרך א' עד שנת 1945-1944 כרך ג' משנת ת"ש (1940) מחברות לספרות

משנת 2005 חוב' 1 עד שנת 2011 חוב' 28 משנת 2005 מטעם
(כתב עת לספרות ולמחשבה רדיקלית)

משנת 2002 כרך ג' עד שנת 2020 כרך כ' משנת 2000 מכאן 
חסר כרך י''ח משנת 2018 (כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית)

משנת תש"ד כרך 1 עד שנת תשט"ו כרך 5 משנת תש"ד מלילה
(קובץ מאמרים)

*יש לבדוק זמינות מנצ'סטר

משנת תרנ"ד כרך א' עד שנת תרנ"ט כרך ד'. משנת תרנ"ד ממזרח וממערב
(ירחון לחכמה ולספרות)

חסרים כרכים ב', ג'.

שנת תרפ"ז משנת תרפ"ו מסבה של סופרי ארץ-ישראל

*יש לבדוק זמינות

משנת 2006 חוב' 1 עד שנת 2011 חוב' 18 משנת 2006 מסמרים

משנת 1977 חוב' 1 עד שנת 2007 חוב' 31 משנת 1977 מעגלי קריאה
(כתב עת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים)

משנת 2005 חוב' 1 עד שנת 2019 חוב' 15 משנת 2005 מעין 
הגיליונות נגישים גם באינטרנט (כתב-עת לשירה, ספרות ורעיונות)

משנת 2021 חוב' 4-1 משנת 2021 מעלה
(כתב עת לביקורת ספרות)

משנת 2013 עד שנת 2016 חוב' 7-4 החל משנת 2010 מעמול 
(מגזין תרבות בנושאי שירה, סיפורים קצרים, ראיונות)

משנת תר"פ כרך א' עד שנת תרפ"א כרך ה' משנת תר"פ מקלט
(ירחון)

*יש לבדוק זמינות

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי ספרות
 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת תרפ"א משנת תרפ"א מקרן זוית
(קבץ לענייני ספרות)

*יש לבדוק זמינות

משנת 2006 חוב' 1 עד שנת 2015 חוב' 10) משנת 2006 מראה
(כתב עת לספרות, אמנות והגות יהודית)

משנת 1990 חוב' 2 עד שנת 1992 חוב' ט'. משנת תש"ן מרפסת
חסרות חוב' א', ג'. (קונטרס לשירה)

שנת תרע"ט משנת תרע"ט משואות
(מאספים לשאלות הזמן, לדברי עיון וספרות)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1995 חוב' ב' עד שנת תשפ''ב חוב' פ' משנת 1994 משיב הרוח
חסרה חוב' ע''ז  (כתב-עת לשירה יהודית ישראלית)

משנת תרצ"ח כרך ב' חוב' א' עד שנת 1964 משנת תרצ"ז ניב

ניו-יורק
(כלי מבטא לסופרים צעירים)

ניו-יורק

שנת תרפ"ג כרך א' משנת תרפ"ג נימים
(מאסף לספרות יפה ולדברי בקורת)

ניו יורק, ברלין

שנת תר"צ משנת תר"צ ניסן

*יש לבדוק זמינות

שנת תש"ב משנת תש"ב ניסן
(קובץ לדברי ספרות ועיון)

משנת 2018 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 6 משנת 2018 נכון
(כתב-עת לאוטופיה ודיסטופיה בספרות)

שנת תרס"ז משנת תרס"ז נצנים
(כתב עת לספרות)

לא נגיש! ורשה

משנת 2001 חוב' 2 עד שנת 2002 חוב' 4 משנת 2001 נקודתיים
(כתב עת עברי-רוסי לספרות ולדברים אחרים)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת תרצ"ד כרך א' חוב' א'-ג' משנת תרצ"ד נתיב
(במה לדעות והערכות, לספרות ולביקורת)

*יש לבדוק זמינות

שנת תרע"ג כרך א' משנת תרע"ג נתיבות
(בימה חופשית לענייני החיים והספרות)

*יש לבדוק זמינות ורשה, ברלין

משנת 1972 חוב' 1 עד שנת 1991 חוב' 22 משנת 1972 סימן קריאה
(רבעון מעורב לספרות)

שנת תרפ"ט (1929) כרך א' חוב' א'-ו' משנת תרפ"ט סנה
(ירחון לספרות, למחקר ולענייני החיים)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת תרס"ט עד שנת תר"ע כרך א' קובץ א'-ד' משנת תרס"ט ספרות
(מאסף לספרות היפה וביקורת)

*יש לבדוק זמינות ורשה

משנת תשל"ד כרך א' חוב' א' עד לשנת 2021 חוב' 142 משנת תשל"ד ספרות ילדים ונוער
חסרה חוב' כ''ד משנת תשמ''ו

ישנו כרך נפרד הכולל חוברת מינואר 1979, מאי 1979, יוני 1990, אוגוסט 2010

שנת תרע"ז משנת תרע"ז עולמנו
(מאסף לשאלות החיים ולספרות)

*יש לבדוק זמינות אודסה

שנת תרפ"ג (1923) משנת תרפ"ג עין הקורא
(לביקורת ולביבליוגרפיה)

*יש לבדוק זמינות

חורף-אביב 2018 (תשע"ח) עכשיו – סדרה חדשה.
עכשיו א' – ספרות, אמנויות, הגות, ביקורת, תרבות, חברה

משנת תשל"ז כרך ד' עד שנת תשמ"ח-תשמ"ט כרך ט"ו משנת תשל"ה עלי ספר
(כתב עת לחקר הספר העברי)

משנת 1974 חוב' 1 עד שנת 2007 חוב' 57. משנת 1974 עלי שיח
חסרה חוב' 45

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1995 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 47 משנת 1995 עמדה
(ביטאון לספרות בנושא שירה, מסות)

משנת 1977 כרך א' חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 420 משנת 1977 עתון 77 
חסרות חוב' 133-132 (כתב-עת לספרות ולתרבות)

משנת תשס"ט חוב' א' עד שנת תשע"ג חוב' ו' משנת תשס"ט עתר
(מאסף ליצירת תלמידי החוג לספרות, מכללת הרצוג גוש עציון) מיסודו של מבוע

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 104 משנת 1987 פסיפס
(עיתון לשירה ולמידע על ספרי שירה ואמנויות)

משנת 1976 חוב' 1 עד שנת 1992. משנת 1976 פרוזה
לא הופיע בין השנים 1989-1991. (הירחון לספרות ולאמנות)

משנת 2002 חוב' 2 עד לשנת 2016  משנת 2001 קו נטוי
חסרות חוב' 1, 13, 15 (כתב-עת לספרות ואמנות משותף למורים ולסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך 

אורנים)

משנת 2002 חוב' 1 עד שנת 2008 חוב' 23 משנת 2002 קשת החדשה
(רבעון לספרות, עיון וביקורת)

ממשיך את "קשת"

משנת 1978 חוב' 1 עד שנת 1980 חוב' 5 משנת 1978 ראש
(כתב עת לשירה)

משנת 1999 חוב' 1 עד שנת 2002 חוב' 4 משנת 1999 רב קול
(רבעון ישראלי לספרות)

משנת 1994 חוב' 1 עד שנת 1998 חוב' 3 משנת 1994 רחוב
(כתב עת לספרות)

משנת 1998 חוב' 1 עד שנת 2015 חוב' 30 משנת 1998 שבו
(כתב עת לשירה)

שנת 1941 חוב' 7-5 משנת תש"א (1940) שבועון המחר
המשכו של "המחר"

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי ספרות

 



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1984 חוב' 1 עד שנת 1987 חוב' 8. משנת 1984 שופרא
(עיתון ישראלי לספרות ולהגות)

חסרה חוב' 4.

שנת תרע"א משנת תרע"א שלכת
(מאסף ספרותי)

לבוב

שנת 1989 כרך א' משנת תשמ"ט שלם
(כתב עת לשירה)

משנת תש"ד עש שנת תשט"ז. משנת תש"ג שנתון דבר
(שנתון לדברי ספרות, עיון וסקירה)

חסרים כרכים משהנים תש"ג, תשט"ו

משנת תרע"ג – תרע"ד כרך א' משנת תרע"ג תחיה
(לספרות למדע ולאמנות)

*יש לבדוק זמינות!

משנת תר"ע כרך א' עד שנת תרע"א כרך ב' משנת תר"ע תחכמוני
(מאסף מדעי וספרותי)

*יש לבדוק זמינות!

שנת תרנ"ה (1895) משנת תרנ"ה תלפיות
(מאסף ספרותי על הספרות העתיקה והחדשה)

*יש לבדוק זמינות!

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

בחזרה 
לתפריט 

הראשי

ספרות



פנאי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

מאפריל 1967 עד יוני 1974 משנת 1967 את
משנת 2011 עד ספטמבר 2021

חסרות חוב': מאי-דצמבר 1969, יולי 1971, ינואר 1972, יולי-אוגוסט 2014, ינואר-יולי 2017, 
אוקטובר 2017, דצמבר 2019, מאי 2020

משנת תרפ"ו כרך א' עד שנת תרפ"ט כרך ג' משנת תרפ"ו האשה
(ירחון המוקדש לחייה ולענייניה של האשה בארץ ישראל)

משנת 1987 חוב' 11 עד שנת 1992 חוב' 8. משנת 1966 הירחון הישראלי לבולאות
(בטאון התאחדות אגודת הבולאים בישראל)

חסרות חוב' 4-3, 12-9 (1988), 2-1, 6-5, 10-9 (1989), 6-5, 12-9 (1990), 2-1, 8-7 
(1991)

משנת 1954 עד שנת 1957 משנת 1953 חיי שעה

משנת 2000 עד שנת 2005 חוב' 20. משנת 2000 טרוולר
חסרות חוב' 6,8 (2003), 19-12 (2005-2004) (כתב עת לנסיעות, טיולים והרפתקאות מבית נשיונל ג'אוגרפיק)

שנים 1932, 1934 משנת תרצ"ב כלנוע
(דו-שבועון מצויר)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1947 משנת 1947 חוב' 1 עד אוגוסט 1961, לאשה
משנת 1996-1963 (ישנם חוסרים רבים, יש לבדוק מול הספרייה!), משנת 2011 עד 2022

משנת 1976 חוב' 342 עד שנת 1984 חוב' 770. משנת 1969 להיטון 
עולם הקולנוע

חסרות חוב' יוני-ספט' 1977, ינואר-יוני 1982 (שבועון הבידור לכל המשפחה)

המשכו של "עולם הקולנוע"

משנת 1978 חוב' 2 עד שנת 1993 חוב' 190. משנת 1978 מוניטין

חסרות חוב' 1, 179-176, 189.
"מוניטין פנטהאוז" חסר מיולי 1989 עד יולי 1990.

משנת 1941-1940 כרך א' עד שנת 1944 כרך ה' משנת 1940 סכות
(שבועון להומור ולסאטירה)



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 1941-1940 כרך א' עד שנת 1948-1946 כרך ט'. משנת 1940 עולם האשה

חסרים כרכים ה'-ו'.

משנת 1952-1951 עד שנת 1976. משנת 1951 עולם הקולנוע
(שבועון אינפורמטיבי מצויר לענייני קולנוע ואמנות)

חסרות חוב' רבות.
*יש לבדוק זמינות המשכו הוא- "להיטון"

משנת 1957 חוב' 1 עד שנת 1959 חוב' 70 משנת 1957 עין בעין
(שבועון מצויר למשפחה)

שנת 1946 (5.12-19.4) משנת תש"ו עקרב
(שבועון להומור וסאטירה)

משנת 1990 עד אוקטובר 2020. משנת 1990 פנאי פלוס
המהדורה המודפסת נסגרה.  (המדריך המלא לבידור, לשידורי טלוויזיה, לוויינים וכבלים) 

משנת 2016 חוב' 1 יד שנת 2021 חוב' 18 משנת 2016 פרה-דוקס
("תגובה ציורית הולמת" – דו-ירחון מצויר)

משנת 1992 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 119 משנת 1992 שבל
חסרות חוב' 96-95 משנת 2014 (מגזין הבולאים בישראל)

מיולי 1949 עד נובמבר 1951 משנת 1949 תפריט
(הירחון לכל)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

פנאי



תרבות 
ואמנות

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

מצאי בספרייה מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2012 חוב' 25 עד שנת 2017 חוב' 36. משנת 2001 °1280 c
(כתב עת לתרבות חומרית)

חסרות חוב' 24-1, 29-26, 35-34.

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2002 חוב' 8. משנת 2000 אוזניים למוזיקה
(אסופת מאמרים בנושא ביצועים ומבצעים)

חסרות חוב' 7-4

*יש לבדוק זמינות

משנת 1988 חוב' 1 עד שנת 1990 חוב' 8 משנת 1988 אומנויות
(רבעון בנושאי קרמיקה, צורפות, טקסטיל, זכוכית, אמאייל)

משנת 1989 חוב' 1 עד שנת 1995 חוב' 12 משנת 1989 אופוס
(כתב העת של אגוד אמנים ומורים למוסיקה בישראל)

משנת 1992 חוב' 1 עד שנת 2005 חוב' 47. משנת 1992 אופרה
חסרה חוב' 9.

משנת 2018 חוב' 1 עד 2021 חוב' 3 משנת 2018 אלפיים ועוד
(מחשבות על תרבות בישראל)

משנת 1993 חוב' 39 עד שנת 1996 חוב' 7 . משנת 1989 ארבע על חמש
חסרות חוב' 46, 47, 63

משנת 1968 כרך א' חוב' 1 עד שנת 1974 כרך ה' חוב' 12 משנת 1968 אשנב לעולם
(הירחון הבינלאומי של אונסקו בשאלות חינוך, מדע ותרבות במדינות העולם)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1963 חוב' 52 עד שנת 1967 חוב' 154. משנת 1960 אתגר
(מגזין פוליטי תרבותי)

חסרות חוב' 75, 79, 85-84, 93, 97-95, 103, 141, 148-143, 152-150. בטאון התנועה השמית

*יש לבדוק זמינות

משנת 2002 חוב' 8 עד שנת 2008 חוב' 26. משנת 2000 אתגר
(מגזין פוליטי תרבותי)

חסרות חוב' 7-1, 16-10, 25-23.

*יש לבדוק זמינות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2004 חוב' 3-1 משנת 2004 בועה
(מגזין ישראלי לקומיקס, אנימציה, איור וקריקטורה)

משנת 1933 כרך 1 משנת 1933. נסגר  במה 
עד 2005 חוב' 172 בשנת 1948 ונפתח  (כתב-עת לאמנות התיאטרון)

מחדש בשנת 1959

משנת 2016 חוב' 12 משנת 2016  במה
(284) עד שנת 2020 חוב' 14 (286) (כתב עת לתיאטרון, אמנויות הבמה והמסך)

ממשיך את במות ומסך 

משנת 2009 חוב' 1 עד 2013 חוב' 11 משנת 2009 במות ומסך 
(כתב-עת לאמנויות הבמה)

משנת תרצ"ב-תרצ"ג כרך ב' חוב' א' עד שנת תשמ"ב (1982) כרך ל"ד חוב' א'-ב'. משנת 1932 גזית
(ירחון לאמנות ולספרות)

חסרים כרך א' (1932), כרך ו' (תש"ד).

*יש לבדוק זמינות

משנת 2018 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 2 משנת 2018 גחליליות
(כתב-עת לקולנוע וטלוויזיה)

משנת 2006 חוב' 1 עד שנת 2012 חוב' 8 משנת 2006 דווקא
(ארץ יידיש ותרבותה)

משנת 1999 חוב' 2 עד שנת 2016 חוב' 19 משנת 1998 המדרשה
(כתב-עת של המדרשה, הפקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל)

משנת 1985 חוב' 78 עד שנת 1993 חוב' 107 משנת 1966 העתיד
(רבעון גרמני בעברית)

להנגשת התרבות הגרמנית והנעשה בגרמניה לקורא העברי

משנת 1976 חוב' 1 עד שנת 1981 חוב' 38. משנת 1976 הצילום
חסרות חוב' 24, 31-30. (כתב עת ישראלי לאמנות הצילום)

משנת 1992 חוב' 4 עד שנת 1997 חוב' 1. משנת 1990 חדשות ממ"י
(רבעון בהוצאת המכון למוסיקה ישראלית)

חסרות חוב' 3-1 (1993), 2-1 (1994), 4 (1996)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

תרבו ת
ואמנות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

שנת 1993 חוב' 1 משנת 1993 טעמים
(רבעון לאמנויות ולחינוך)

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 69 משנת 1996 טרמינל 
(כתב-עת לאמנות המאה ה-21 – אמנות ישראלית ואמנות בינלאומית)

משנת 2008 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 75 משנת 2008 כאן – מציאות ישראלית באמנות

משנת תרפ"ו-תרפ"ז כרך א' עד שנת תר"צ כרך ד' משנת תרפ"ו כתובים
(שבועון לשאלות התרבות הספרות והאמנות)

*יש לבדוק זמינות

משנת 1991 חוב' 8 משנת 1984 מוזות

משנת 1965 כרך 7 עד שנת 1975 כרך 18 משנת 1955 מוזיאון הארץ
שנתון

שנת 1996 (מאי, נובמבר) משנת 1996 מוזיקה
(רבעון מוזיקה רב תחומי)(רבעון 

המשכו של "גיתית".

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 1989 חוב' 27 משנת 1987 מוסיקה
(מגזין על צלילים ואנשים)

משנת 1975 חוב' 1 עד שנת 1976 חוב' 13 משנת 1975 מושג
(ירחון לתרבות ולאמנות)

משנת 1993 חוב' 1 עד שנת 2015 חוב' 23 משנת 1993  מותר 
(כתב עת של הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב)

משנת 2006 חוב' 1 עד שנת 2007 חוב' 2 משנת 2006 מחברות קולנוע דרום
(המכללה האקדמית ספיר)

משנת 1974 חוב' 39 עד שנת 1996 חוב' 68. משנת 1963 מחשבות
חסרות חוב' 38-1, 43, 45. (כתב עת רב תחומי מדע, אמנות, קולנוע, פיזיקה, מתמטיקה)

משנת 1997 חוב' 1 עד שנת 2010 חוב' 67 משנת 1997 מכירה פומבית
(הירחון הישראלי לאספנות ולאמנות)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

תרבות 
ואמנות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2005 חוב' 1 עד שנת 2018 חוב' 11. הגיליונות נגישים גם באינטרנט משנת 2005 מערבון 
(מגזין חדש לקולנוע)

משנת 2012 חוב'1 עד שנת 2013 חוב' 2 משנת 2012 מפגשי תרבות
מעגל החיים ביהדות, באסלאם ובנצרות)

חוב' א' + ב' (שנת תשע"ג) משנת תשע"ג מרקמים
(תרבות, ספרות, פולקלור)

משנת 1987 חוב' 1 עד שנת 1999 חוב'40 משנת 1987 משקפיים
(רבעון לאמנויות)
המשכו – "מוזה"

משנת 1989 חוב' 1עד שנת 2008 חוב' 174  משנת 1989 סטודיו 
(כתב עת לאמנות)

משנת 1982 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 220. משנת 1982 סינמטק 
(כתב-עת לקולנוע)

ישנם אינדקס גיליונות 150-1
חסרות חוב' 209-188 מהשנים 2018-2014

ישנם אינדקס גיליונות 150-1
הגיליונות נגישים באתר של סינמטק תל אביב 

משנת 1985 חוב' 1 עד שנת 1989 חוב' 5 משנת 1985 סרטים
(כתב-עת לקולנוע וטלוויזיה)

משנת 1977 חוב' 1 עד שנת 1991 חוב' 31. משנת 1977 עולם האמנות

חסרות חוב' 25-10.

משנת 1989 חוב' 39 עד שנת 1990 חוב' 46. משנת 1980 עולם הצילום
(כתב העת הישראלי לצילום)

חסרות חוב' 38-1, 42-40, 45-44.
המשכו – "עולם הצילום והוידאו"

משנת 1991 חוב' 47 עד שנת 2007 חוב' 148 משנת 1991 בשם זה עולם הצילום והוידאו
(כתב עת ישראלי לצילום ולוידאו)

ממשיך את "עולם הצילום".
המשכו – "עולם הצילום"

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

תרבות 
ואמנות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2008 חוב' 150 עד שנת 2018 חוב' 211 משנת 2008 בשם זה עולם הצילום

ממשיך את "עולם הצילום והוידאו"

משנת 1959 חוב' א' עד שנת 1961 חוב' ג' משנת תש"כ עונות השנה
(כתב עתים עברי אמנותי)

משנת 1997 חוב' 1 עד שנת 1999 חוב' 3 משנת 1997 פלסטיקה
(כתב עת של הסמינר החדש לתרבות חזותית, ביקורת, תיאוריה)

משנת 2010 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 4 משנת 2010 פעימות
(כתב-עת למוסיקה ותרבות)

משנת 1972 חוב' 2 עד שנת 1977 חוב' 15 משנת 1972 ציור ופיסול
(רבעון לאמנות פלסטית)

משנת 1985 חוב' 2 עד שנת 1986 חוב' 7 משנת 1985 צילום
(כתב עת ישראלי לצילום)

משנת 1999 חוב' 50 עד שנת 2002 חוב' 58 משנת 1999 צילום ומדיה דיגיטלית

ממשיך את "צילום מקצועי"
המשכו – "קונטקט" מחוב' 59

משנת 1986 חוב' 5 עד שנת 1998 חוב' 49. משנת 1985 צילום מקצועי
(רבעון התאחדות הצלמים המקצועיים בישראל)

חסרה חוב' 22.
המשכו – "צילום ומדיה דיגיטלית"

משנת 1982 חוב' 1 עד שנת 1983 חוב' 8 משנת 1982 צילומים
(כתב עת לצילום)

משנת 1965 חוב' 1 עד שנת 1966 חוב' 4 משנת 1965 קו
(כתב עת אמנות וספרות – צורות ותכנים חדשים)

משנת 1980 חוב' 1 עד שנת 1990 חוב' 10 משנת 1980 קו
(כתב עת לאמנות)

שנת 2016 חוב' 1 שנת 2016 קולנוע 2016
(כתב-העת של פורום מבקרי הקולנוע בישראל)

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

תרבות 
ואמנות



מצאי בספרייהמצאי בספרייהמצאי כללישם כתב העת מצאי כללי שם כתב העת

משנת 2002 חוב' 59 עד שנת 2008 חוב' 85 משנת 2002 קונטקט
(כתב עת לצילום ומדיה דיגיטלית)

המשכו של "צילום ומדיה דיגיטלית" מחוב' 59

משנת 1974 חוב' 2 עד שנת 1975 חוב' 4 משנת 1973 קלוזאפ
(קבצים לאמנות הקולנוע והטלוויזיה)

שנת 2020 חוב' 1 משנת 2020 קמה
כתב-עת לאמנות והגות נשית)

משנת 1996 חוב' 1 עד שנת 1999 חוב' 10 משנת 1996 קמרה אובסקורה
(עיתון בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה)

משנת 1995 חוב' 1 עד שנת 2001 חוב' 8 משנת 1995 רסלינג
(במה רב תחומית לתרבות)

משנת 2007 חוב' 2 משנת 2007 רציף
(כתב עת לביקורת)

משנת 1993 חוב' 2 עד שנת 2003 חוב' 18. משנת 1992 שפיץ
חסרה חוב' 4. (עיתון תא הקריקטוריסטים הישראלים)

המשכו – "בועה"

משנת 2003 חוב' 1 עד שנת 2010 חוב' 14 משנת 2003 תו+
(מוסיקה, אמנויות, חברה)

משנת 1991 חוב' 1 עד שנת 2021 חוב' 54 משנת 1991 תיאוריה וביקורת
(כתב-עת לעיון ביקורתי בחברה ובתרבות בישראל)

משנת 2000 חוב' 1 עד שנת 2020 חוב' 48 משנת 2000 תיאטרון
(כתב-עת לתיאטרון עכשווי)

שנת 2001 חוב' 1 משנת 2001 תסריט ובימוי
(רבעון לקולנוע ולטלוויזיה)

משנת 1964 קובץ ד' עד שנת 1980 קובץ 20 כרך י"א משנת תשכ"א תצליל
(למחקר המוסיקה ולביבליוגרפיה)(למחק

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

בחזרה 
לתפריט 
הראשי

תרבו ת
ואמנות
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