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 המערכת:  חברי
 טבעון אורנים, מכללת חיפה;  אוניברסיטת שחר  בן רינה פרופ' 

 גן -רמת אילן,-בר אוניברסיטת ברלוביץ יפה פרופ' 

 גן -רמת אילן, -בר אוניברסיטת ;יפו-אביב תל הקיבוצים, סמינר מכללת גלזנר  לילי ד"ר

 חיפה שמואל, קריית  ,המכללה האקדמית הדתית לחינוך – שאנן  דורי  ניצה ד"ר

 חיפה שמואל, קריית  ,המכללה האקדמית הדתית לחינוך – שאנן  הורוביץ טליה פרופ' 

 וגן בית ירושלים, מכללה מלחי אסתר ד"ר

 חולון  תלפיות, מכללת ירושלים; ילין, דוד מכללת אלקנה; ישראל, אורות מכללת פרץ -פלק סמדר ד"ר

 גן -רמת אילן,-בר אוניברסיטת פרוכטמן מאיה פרופ' 

 חיפה גורדון, האקדמית רודין שי ד"ר

 גן -רמת אילן,-בר אוניברסיטת שורצולד  אורה פרופ' 

 

   פישר יפעת :לשון כתיער

   יהושע תמי :לדפוס והבאה גרפית עריכה

 

 בית: - אלף סדר  לפי הכותבים רשימת
 המכללה האקדמית לחינוך, שקמים – (, אחוה  בגמלאות) ספרות עבריתל החוג ברץ לאה "ר ד

אוניברסיטת  המחלקה לספרות משווה,  יפו;  -תל אביב  ,מכללת סמינר הקיבוצים,  החוג לספרות ד"ר לילי גלזנר 

 גן-אילן, רמת-בר

 המכללה האקדמית הדתית לחינוך, קריית שמואל, חיפה  –שאנן החוג לגיל הרך,  ד"ר ניצה דורי 

 המכללה האקדמית הדתית לחינוך, קריית שמואל, חיפה – שאנן חוג לתורה שבעל פה, ה רונן לוביץהרב ד"ר 

 לחינוך, המכללה האקדמית אורנים, טבעון  חוגה לוז גרבר תמר ד"ר 

 מכללה ירושלים, בית וגן, החוג לספרות ד"ר אסתר מלחי

 אוניברסיטת אריאל בשומרון, מחלקה למורשת ישראלההחוג לספרות,  כהן - ד"ר עופרה מצוב

 חיפההמכללה האקדמית הדתית לחינוך, קריית שמואל,  –שאנן  , )בגמלאות( גיל הרךלחוג ה לאה נצרתי 

לספרותה סמדר פלק פרץ ד"ר  ע"ש מכללה,  חוג  לחינוך  האקדמית  ילין  ה  ירושליםדוד  לספרות  ה;  ,  חוג  הוחוג 

 , אלקנהישראלמכללת אורות לאנגלית, 

 גן- אילן, רמת-אוניברסיטת בר ,)בגמלאות(  מחלקה ללשון עברית וללשונות שמיותה פרופ' מאיה פרוכטמן

 המכללה האקדמית הדתית לחינוך, קריית שמואל, חיפה  –שאנן , לחינוך חוגה עדי צביאלי 

 האקדמית גורדון, חיפהחוג לספרות, ה ד"ר שי רודין

 – אורנה שאול 
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