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המסלול האקדמי  ,ירלידיה אמ ר מכון איי/ מכון וייצמן ,אבשלום אליצור ב שבנג

עדינה   א"וניברסיטת תא, עתליה ברנר ר מכללת ספי ,ראבי בס  המכללה למינהל
  אוניברסיטה העברית בירושליםה, נור-יצחק גל  המכללה האקדמית אחווה ,לא-בר

  אוניברסיטת בר אילן ,שליה הירג  ב"ארה, מקסיקו-ניו אוניברסיטת, נגרוסגיל גרי
ירון  ן איל-בר אוניברסיטת,רות וולף  המרכז האוניברסיטאי אריאל, תרצה הכטר

, שמעון לוי  טלי לב  חיפה אוניברסיטת, אדיר כהן  מכללת שאנן ,ןזילברשטיי
אוניברסיטת , יעל נצר  ברית בירושליםהאוניברסיטה הע, ררפי ני  א"אוניברסיטת ת

האקדמית  המכללה, אריה סובר  אילן-אוניברסיטת בר ,ןצבי סד  בן גוריון שבנגב
 ,לליזה פלורנטע  א"אוניברסיטת ת ,יאבי עור  האוניברסיטה הפתוחה/אשקלון

גלעד   א"אוניברסיטת ת ,רשבח פרידל  מכללת בית ברל/מכללת לוינסקי לחינוך
, אוניברסיטת סנט תומאס, דייב קורוטקוב  אוסטרליה, אוניברסיטת אדלייד, ןצוקרמ
, דורית רביד  המכללה האקדמית צפת/ חיפה אוניברסיטת, דניאלה קידר קנדה 

המכללה , פנינה רוזנברג  א"אוניברסיטת ת ,ןוזראלי רוזיק   א"אוניברסיטת ת
יחיאל   ב"ארה, מכללת קליבלנד, שמעון יהושוע שחטר  האקדמית לחינוך אורנים

האוניברסיטה העברית , לימור שיפמן  העברית בירושלים האוניברסיטה, שיינטוך
  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  בירושלים
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