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 :חברי המועצה המדעית

המכללה האקדמית   ס,ורדה אינגלי  ל מכללת בית בר ,ר חיה אוסטרוב   יאיר אביב
יצחק    מכללה האקדמית אחווהה ל,א-עדינה בר ר מכללת ספי  ר,אבי בס   וינגייט
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יעל   האוניברסיטה העברית בירושליםר, רפי ני   אוניברסיטת ת"א , שמעון לוי   לב
 ,י ר עו י  בא  אילן -ניברסיטת ברו א ן,ד צבי ס  סיטת בן גוריון שבנגבאוניבר, נצר

גלעד    מכללת לוינסקי לחינוך/מכללת בית ברל ,ליזה פלורנטלע  אוניברסיטת ת"א
אלי    אוניברסיטת ת"א, דורית רביד  אוניברסיטת אדלייד, אוסטרליה, צוקרמן 

  לה האקדמית לחינוך אורניםהמכל, פנינה רוזנברג    אוניברסיטת ת"א ן,רוזיק רוז
האוניברסיטה ,  לימור שיפמן   רה"בנד, אמכללת קליבל, שחטר ועעון יהוש מש

  מכללת לוינסקי לחינוך, צילה שלום  העברית בירושלים
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