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  אוניברסיטת בר אילן ,שליה הירג  אוניברסיטה העברית בירושליםה, נור-גל
טלי   מכללת שאנן ,ןירון זילברשטיי  המרכז האוניברסיטאי אריאל, תרצה הכטר
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