
 

 

 ביהדות, בחינוך ובחברה   לעיון ומחקר מקוון  תחומי  - עת רב   כתב   – "שאנן"  
 יאיר ברקאי ד"ר : מערכתהחברי 

 שרה כ"ץ  'פרופ
 פרופ' שרגא פישרמן 
 פרופ' ישראל רוזנסון

 ד"ר דוד שניאור 
 

 יפעת פישר  עברית:  –עריכה לשונית 

   תמי יהושע :גרפית והבאה לדפוסעריכה 

 ותמי יהושע רבקי עמר המערכת  רכזות
 

  בית:-כותבי המאמרים לפי סדר אלף

 . מועצה אזורית שדות נגב המכללה האקדמית חמדת,   ,לגיל הרך החוג ר אבישג אדרי"ד
 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך  הדתית האקדמית  המכללה – שאנן, )בדימוס( מתמטיקה להוראת החוג פרופ' ויקטור אוקסמן 

 .חיפה, שמואל  קריית, לחינוך  הדתית האקדמית  המכללה – שאנן ,חוג להוראת התנ"ך )בדימוס(ה   ד"ר ניסן אררט
 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך  הדתית האקדמית  המכללה – שאנן, לחינוך מיוחד החוג ד"ר זהבה ביגמן

 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך  הדתית האקדמית  המכללה – שאנן, והחוג לגיל הרך החוג לחינוך מיוחד  סיגלית בירנבאום
 .חיפה, שמואל קרייתהמכללה האקדמית הדתית לחינוך,  –, שאנן יסודי-החוג לחינוך והחוג לתנ"ך במסלול על  מיכל בלאו

 .בשומרון אוניברסיטת אריאל ,(אמריטוס) לספרות החוג פרופ' אורציון ברתנא
 . המכללה האקדמית בית ברל ,המחלקה לחינוך מיוחד סאאיד בשארה ד"ר 
 . מועצה אזורית שדות נגב , המכללה האקדמית חמדת, לספרות החוג אסתר גואטה ד"ר
 חיפה.האקדמית גורדון,   ,קהילתי- החוג לחינוך חברתי אלי וינוקורר ד"

 . , רמת גןאילן-בר אוניברסיטתיו"ר הנהלת המכון הגבוה לתורה,  גמלאי,  אליעזר דניאל יסלזון
 המכללה האקדמית אשקלון.  במסלול חינוך, תחומיים במדעי החברה-החוג ללימודים רב עזריה - ר יעל כהן"ד
 .בשומרון אוניברסיטת אריאל, החוג לספרות, המחלקה למורשת ישראל כהן -ר עופרה מצוב "ד

 .חיפה, שמואל קרייתהמכללה האקדמית הדתית לחינוך,   –שאנן , מתמטיקה להוראת החוג ד"ר רותי סגל  
 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך  הדתית האקדמית המכללה  – שאנן, מתמטיקה להוראת החוג פרופ' משה סטופל  

 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך הדתית  האקדמית המכללה – שאנן, לחינוך החוג טלי פריד 
 .חיפה, שמואל קריית,  לחינוך הדתית האקדמית  המכללה  – שאנן, כנית מצוינים רג"בות ר תרצה פריש "ד

 . בשומרון אוניברסיטת אריאל ,המחלקה למורשת ישראל פרופ' אורי צור
  .קריית החינוך גבעת ושינגטון ,החוג לתנ''ך פרופ' משה צפור 

 . מועצה אזורית שדות נגב המכללה האקדמית חמדת,   החוג לגיל הרך, שני קפלן 
 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך  הדתית האקדמית המכללה  – שאנן, מתמטיקה להוראת החוג קרני שיר  ד"ר

 .חיפה, שמואל קריית,  לחינוך הדתית האקדמית  המכללה  – שאנן ,חוג להוראת התנ"ךה ר דוד שניאור "ד
 .חיפה, שמואל קריית,  לחינוך הדתית האקדמית  המכללה  – שאנן, גיל הרךל החוג ר אורנה שניידר "ד
 .חיפה, שמואל קריית, לחינוך הדתית האקדמית המכללה – שאנן ,להיסטוריה החוג ר אליעזר שריאל "ד
 

 

  


