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 מחקר רשתות מקצועיות לפי תחומימידע על מאגר 

תחום -תתתחום/ 
 מחקר

קישור  שם האיגוד 
 מרשתת

 שפות   .1
גיל הרך, הוראת 

 שפות 

 
Multilingual Childhoods 

The Multilingual Childhoods / REYLL 
network has been set up with a view 
to bringing together researchers who 
are investigating the learning of two 
or more languages in the home, 
school or community by children from 
birth to the age of 6 years old – this 
includes aspects of L1 and L2 language 
development in contexts of awareness 
of languages, additional languages, 
foreign languages, second languages, 
bilingual education, and immersion. 

 

Please 
press 
here 

 
 

תקשורת חזותית, אוריינות חזותית, יצירת טקסטים  הוראת תקשורת,   .2
 תקשורתיים בקרב קהלים צעירים

 Please האגודה הישראלית לתקשורת
press 
here 

הישראלית לבלשנות האגודה  –איל"ש  שימושית בלשנות בלשנות   .3
 שימושית

Please 
press 
here 

  

https://multilingualchildhoods.wordpress.com/
https://multilingualchildhoods.wordpress.com/research-network-activities/reyll-webinar/
http://www.isracom.org.il/
https://www.tau.ac.il/~ilash/
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 IATL – Israel Association for בלשנות תיאורטית בלשנות   .4

Theoretical Linguistics 
Please 

press 
here 

 אוריינות בלשנות,  .5
 והוראת שפות 

 
האגודה הישראלית לאוריינות  –סקריפט 

 ושפה
Please 

 press
here 

 Please האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה לינגוויסטיקה( -סוציו(לשון וחברה בלשנות  .6
press 
here 

לשון הספרות, לשון התיאטרון, לשון הדיאלוג, תרגום  בלשנות, תרגום   .7
 ספרותי, סטיליסטיקה, העברית החדשה

IATIS  – International Association for 

Translation and Intercultural Studies 

A worldwide forum designed to 

enable scholars to debate issues 

relating to translation and other 

forms of intercultural 

communication.  

Please 
press 
here 

ום לשון הספרות, לשון התיאטרון, לשון הדיאלוג, תרג בלשנות  .8
 ספרותי, סטיליסטיקה, העברית החדשה

NAPH - National Association of 

Professors of Hebrew 

לשון,  –אגודת חוקרים ומרצים לעברית 

ספרות ותרבות, שחברים רבים בה מלמדים 

 עברית באוניברסיטאות בחו"ל.

 

Please 
press 
here 

https://w
ww.naph
hebrew.

org/ 
Please 

press 
here 

https://www.iatl.org.il/
http://scriptil.org/
http://scriptil.org/
http://www.languageandsociety.co.il/
https://www.iatis.org/index.php
https://www.naphhebrew.org/
https://www.naphhebrew.org/
https://www.jstor.org/publisher/naph
https://www.naphhebrew.org/
https://www.naphhebrew.org/
https://www.naphhebrew.org/
https://www.naphhebrew.org/
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בלשנות, הוראת    .9
 שפות 

לשון הספרות, לשון התיאטרון, לשון הדיאלוג, תרגום 
 ספרותי, סטיליסטיקה, העברית החדשה

AILA- International Association of 

Applied Linguistics 

חקר  –אגודה בינלאומית לבלשנות יישומית 

התחומים השימושיים של הלשון: רכישת 

לשוניות, לקויות -לשון, הוראת לשון, רב

 למידה, תכנון לשון, תרגום, תקשורת ועוד.

 

לפרטים 

 לחץ/י כאן

 

לשון הספרות, לשון התיאטרון, לשון הדיאלוג, תרגום  ספרות, בלשנות   .10
 ספרותי, סטיליסטיקה, העברית החדשה

PALA  – Poetics ans Linguistics 

Association אגודה שחוקריה מתמקדים  – 

בפואטיקה, חקר הלשון והספרות, 

 סטיליסטיקה, פרגמטיקה.

 

לפרטים 

 לחץ/י כאן

 

בלשנות, ספרות,   .11
 תרגום 

לשון הספרות, לשון התיאטרון, לשון הדיאלוג, תרגום 
 ספרותי, סטיליסטיקה, העברית החדשה

EST  – European Society for 

Translation Studies לחקר  אגודה  -   

-תרבותית-התרגום באוריינטציה חברתית

 אידיאולוגית.

 

 

לפרטים 

 לחץ/י כאן

 

בלשנות, ספרות,   .12
סוציולוגיה, 

 אנתרופולוגיה 

היהודית -החברה לחקר התרבות הערבית יהודית-תרבות ערבית
 של ימי הביניים

Please 
press 
here 

https://aila.info/
https://www.pala.ac.uk/
https://est-translationstudies.org/
https://www.ybz.org.il/?CategoryID=279
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13.      

 IFWA: Israel Forum for Academic כתיבה אקדמית בלשנות, אוריינות   .14
Writing א"פיל 

Please 
press 
here 

15.      

http://ww למדעי היהדותהאיגוד העולמי   מדעי היהדות  .16
w.jewish

-
studies.o
rg/welco
m_he.eh

tml 
Please 

press 
here 

 AJS – Association for Jewish  מדעי היהדות  .17
Studies 

https://w
ww.asso
ciationfor
jewishst
udies.or

g/ 
Please 

press 
here 

 EAJS – European Association for  מדעי היהדות  .18
Jewish Studies 

https://w
ww.euroj
ewishstu
dies.org/ 

https://mschcolnik.wixsite.com/ifaw/about
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
http://www.jewish-studies.org/welcom_he.ehtml
https://www.associationforjewishstudies.org/
https://www.associationforjewishstudies.org/
https://www.associationforjewishstudies.org/
https://www.associationforjewishstudies.org/
https://www.associationforjewishstudies.org/
https://www.associationforjewishstudies.org/
https://www.eurojewishstudies.org/
https://www.eurojewishstudies.org/
https://www.eurojewishstudies.org/
https://www.eurojewishstudies.org/
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Please 
press 
here 

 FJMS – The Friedberg Jewish יהודייםכתבי יד  מדעי היהדות  .19
Manuscript Society 

https://fj
ms.geniz

ah.org/ 
Please 

press 
here 

בלשנות, הוראת   .20
 שפות  

 IADA: International Association for חקר השיח
Dialogue Analysis 

https://w
-ww.iada

web.org/ 
Please 

press 
here 

בלשנות, הוראת   .21
 שפות

.Formal Diachronic Semantics https://u סמנטיקה ופרגמטיקה
osu.edu/

fods4/ 
Please 

press 
here 

בלשנות, הוראת   .22
 שפות

 IPRA: International Pragmatics סמנטיקה ופרגמטיקה
Association 

https://pr
agmatics
internati.

onal/ 
Please 

press 
here 

הוראת שפה   .23
 וספרות

 
ARLE - International Association 
for Research in L1 Education 

http://ww
w.arle.be

https://fjms.genizah.org/
https://fjms.genizah.org/
https://fjms.genizah.org/
https://www.iada-web.org/
https://www.iada-web.org/
https://www.iada-web.org/
https://u.osu.edu/fods4/
https://u.osu.edu/fods4/
https://u.osu.edu/fods4/
https://pragmatics.international/
https://pragmatics.international/
https://pragmatics.international/
https://pragmatics.international/
http://www.arle.be/index.html
http://www.arle.be/index.html
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24.  index.ht/
ml 

Please 
press 
here 

הרוח מדעי   .25
 והחברה

 
https://w רשת מדעי הרוח והחברה-רמה

-ww.hum
il.com/m

/cat/cfp 
 

Please 
press 
here 

 סוציולוגיה  .26
 

http://ww האגודה הסוציולוגית הישראלית
-w.israel

sociolog
/y.org.il 

Please 
press 
here 

http://www.arle.be/index.html
http://www.arle.be/index.html
https://www.hum-il.com/mcat/cfp/
https://www.hum-il.com/mcat/cfp/
https://www.hum-il.com/mcat/cfp/
https://www.hum-il.com/mcat/cfp/
http://www.israel-sociology.org.il/
http://www.israel-sociology.org.il/
http://www.israel-sociology.org.il/
http://www.israel-sociology.org.il/
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מדעי התנהגות,   .27
 חק''ח 

Extended Education  WERA-IRN EE is an association of 
major national, regional, and 
specialty education research 
associations, mainly dedicated to 
developing networks.  

https://w
-ww.ewi
-psy.fu

berlin.de
en/v/wer/

-irn-a
extende

-d
educatio

n/index.h
tml 

Please 
press 
here 

פסיכולוגיה,   .28
סוציולוגיה, 

אנתרופולוגיה, 
תקשורת 

 ופילוסופיה 

 מערכות יחסים קרובות

IARR- International Association for 

Relationships Research 

https://ia
/rr.org 

Please 
press 
here 

29.  

מדעי חינוך, מדעי 
 התנהגות 

חקר קריירות, משמעות העבודה, אוריינטציות כלפי 
 בהקשר עובדי הוראה–רושם  העבודה, ניהול

AERA - American Educational 

Research Association  

https://w
ww.aera.

/net 
Please 

press 
here 

30.  
  

The European Association for 
Research on Learning and 
Instruction (EARLI) 

https://w
ww.earli.

/org 

https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/wera-irn-extended-education/index.html
https://iarr.org/
https://iarr.org/
https://www.aera.net/
https://www.aera.net/
https://www.aera.net/
https://www.earli.org/
https://www.earli.org/
https://www.earli.org/
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Please 
press 
here 

מדעי חינוך,    .31
 התנהגותמדעי 

 

International Study Association on 
Teachers and Teaching (ISAAT) 

Please 
press 
here 

פסיכולוגיה, מדעי   .32
 התנהגות 

 

International Positive Psychology 
Association (IPPA) 

Please 
press 
here 

פסיכולוגיה, מדעי   .33
 התנהגות

 

European Network for Positive 
Psychology (ENPP) 

Please 
press 
here 

 שיטות מחקר   .34
 

 המרכז הישראלי למחקר איכותני
Please 

press 
here 

מנהיגות   .35
 ,החינוכית

 מדעי חינוך 

 

ASCD is the professional 
association for all educators  

Please 
press 
here 

36.  
מנהיגות 
 החינוכית

 

Institute for Educational Leadership 
 

Please 
press 
here 

מנהיגות   .37
 החינוכית

 
Bullying Research Network 
(BRNET): Uniting researchers in 
bullying prevention and intervention                                                             

Please 
press 
here 

בלשנות, ספרות,   .38
 תרגום 

 

American Association of Literary 
Translators / ALTA   

Please 
press 
here 

https://www.isatt.net/
https://www.ippanetwork.org/
https://enpp.eu/
https://in.bgu.ac.il/icqm/Pages/default.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov96/vol54/num03/toc.aspx
https://iel.org/networks
vhttps://cehs.unl.edu/BRNET/
https://literarytranslators.org/
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 ספרות, שירה   .39
 

Academy of American Poets -

The organization's mission is 
to support American poets at all 
stages of their careers and to foster 
the appreciation of contemporary 
poetry 

Please 
press 
here 

40.  
  

The Emily Dickinson International 
Society 

Please 
press 
here 

 

 ספרות, שירה   .41
 

Modern American Poetry Site / 
MAPS  

Please 
press 
here 

 ספרות   .42
 

 Please למחקר בספרות "דפים"כתב העת 
press 
here 

 ספרות עברית   .43
 

האוניברסיטה העברית: מחקרי ירושלים 
 לחץ/י כאן בספרות עברית.

ספרות עברית,   .44
מדעי תרבות, 
 היהדות

 
מכאן: כתב עת אוניברסיטת באר שבע: 

לחקר הספרות העברית והתרבות 
 היהודית והישראלית.

 לחץ/י כאן

היסטוריה, ציונות,   .45
 מנהיגות 

 
המרכז למורשת בן גוריון, הקריה שדה 

בוקר: עיונים בתקומת ישראל. מאסף 
ומדינת ישראל. ) לבעיות הציונות, היישוב 

 מקבל כמובן מחקרים בספרות עברית(.

 לחץ/י כאן

 

https://poets.org/academy-american-poets
http://www.emilydickinsoninternationalsociety.org/
http://www.modernamericanpoetry.org/about
http://literature.haifa.ac.il/index.php/he/2013-04-26-13-14-36
https://jstudies.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://in.bgu.ac.il/heksherim/Pages/mikan.aspx
http://bgri-press.bgu.ac.il/cgi-webaxy/item?171
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