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מנהלת

מרכזות

מנהל ארגוני

מורות כותבות

מורות ובתי ספר נסאיים

עריכה לשונית

איור

עיצוב וביצוע גרפי

מוסיקה

קלדנות

הכנת החומר לדפוס

תכניות אורקוליות

יו"ר ועדה מנהלת

טובה שמעון

מרים כהן, דרורית פרקש

שלמה שמעון

כרמלה איגן, אסי אמיגה, מירי דולן, בלה טייכמן, ויויאן מרגוליס, רות שטרום

Akiva School, Montreal, Quebec    #   כרמלה איגן

Hebrew Academy, Montreal, Quebec  #  בלה טייכמן

Hebrew Foundation School, Montreal, Quebec   #  טובי ורגה, רות שטרום

Hillel Academy of Ottawa, Ottawa, Ontario   #  נעמי סמרס

Hillel Torah North Suburban Day School, Chicago, Illinois   #  גילדה אולסוונג, יהודית וסנר, אסתר פרידמן

Jewish People and Peretz School, Montreal, Quebec  #  מירי דולן

Perleman Jewish Day School, Philadelphia, Pennsylvania   #  אורלי מרלנדר, סלמה רופמן

Ramaz Lower School, New York, New York   #  חיה לובל, אסתר מאירי

Sinai Akiba Academy, Los Angeles, California   #  ברכה זוהר, רבקה שקד

The Epstein School, Atlanta, Georgia   #  שלי פוגלסון, יהודית שוורץ

The Jewish Day School of Metropolitan Seattle, Seattle, Washington   #  טלי בן נתן

United Talmud Torah, Montreal, Quebec   #  עליזה ברלין, ויויאן מרגוליס

דפנה דוניץ

ססיליה אוגרטה, ז'ילבר דה רושה, ליסה סקולניק

עמית ינקו, רחל מיכאל, מירית פורר

יהודה פינטו: לחנים, עיבוד והפקה

דינה צבע: יעוץ מוסיקלי ולחנים

אניטה ישראל

סמדר אשל, אלישבע בושירה, מרים גולדשמידט

הנרי ביגל: טכנאי קול, יוסי כדן, עופר ריבלין: תקליטורי אריאות 

זאב קליימן
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