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 קנדה, סנט תומאס
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המכללה האקדמית  ,סורדה אינגלי ל מכללת בית בר ,רחיה אוסטרוב  יאיר אביב
יצחק   המכללה האקדמית אחווה ,לא-עדינה בר ר מכללת ספי ,ראבי בס  וינגייט

  אוניברסיטת בר אילן ,שליה הירג  אוניברסיטה העברית בירושליםה, נור-גל
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אלי   א"אוניברסיטת ת, דורית רביד  אוסטרליה, אוניברסיטת אדלייד, צוקרמן

  המכללה האקדמית לחינוך אורנים, פנינה רוזנברג  א"אוניברסיטת ת ,ןרוזיק רוז
האוניברסיטה , לימור שיפמן  ב"ארה, מכללת קליבלנד, שמעון יהושוע שחטר

  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  העברית בירושלים
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