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  :בית-אלף סדר לפי המאמרים כותבי
 חיפה, הטכניון, שאנן מכללת ד''ר ניסן אררט

 אוניברסיטת אריאל בשומרון ד"ר רות דורות

 מכללת שאנן, חיפה  ד"ר מיכל דל

 חיפה, הערביתהאקדמית המכללה  ד"ר ישראלה וייס

 גן-, רמתאילן-בר רסיטתאוניב , חיפה;גורדוןמכללת  מכללת שאנן, חיפה;  ד"ר אפרים זאנד

 מכללת שאנן, חיפה הרב ד"ר רונן לוביץ

 הללת שאנן, חיפמכ  ד"ר רחל מוגילבסקי

 , חיפהטכניוןה פרופ' מיכאל מור 

 בשומרון אוניברסיטת אריאל כהן-ד"ר עפרה מצוב

 מכללת שאנן, חיפה ד"ר יהושפט נבו

 אשר-מתי"א זבולוןמכללת שאנן, חיפה;  ד"ר רות סגל

 מכללת שאנן, חיפה  ד"ר אבי סיגלר

 מכללת שאנן, חיפה ד"ר רותי )לביאל( עמית 

 מכללת שאנן, חיפה  ד"ר דוד פרייברט

 מכללת שאנן, חיפה ד"ר תרצה פריש

 נתניה, ואמנויות לחברה האקדמית המכללה ד"ר נורית צדרבוים

 מכללת שאנן, חיפה  נעמי רופמןד"ר 
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