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 בשער פרק זה: 

קטע של רצפת פסיפס שנמצאה בכנסייה מהתקופה הביזנטית )המאות החמישית-השישית 

לספירה( בח'רבת אל�ויזיה שבגליל המערבי )בין עכו לכרמיאל(.

הפריט הוא חלק מתצוגה ארכאולוגית שהושאלה לאקדמיה באדיבות רשות העתיקות, והוא 

מוצב בפטיו של האקדמיה.
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הרוח  במדעי  שונים  מתחומים  חברים  וארבעה  חמישים  הרוח  למדעי  בחטיבה 

ישראל,  עם  של  היסטוריה  היסטוריה,  דתות,  בלשנות,  ארכֵאולוגיה,  והחברה: 

המזרח הקדום, הלשון העברית, לימודים קלאסיים, כלכלה, מדע המדינה, מחשבת 

ישראל, מקרא, משפטים, ספרות, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה ופילוסופיה.

בין�לאומיים,  סימפוזיונים  קיום  מחקר,  במפעלי  תמיכה  כוללת  החטיבה  פעילות 

הרוח  מדעי  בתחומי  הנוגעים  שונים  נושאים  של  ובחינתם  והרצאות  עיון  ימי 

והחברה. השנה הקימה החטיבה ועדה לבחינת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות 

המחקר בישראל. כמו כן מקדמת החטיבה פעילויות שונות ביזמתם של חבריה.

התקיים  בובר  מרטין  פרופ'  של  למותו  שנה   50 לציון  מיוחד  בין�לאומי  כינוס 

בובר  הרצאת  את  שנשא  וולצר,  מייקל  פרופ'  פתח  הכינוס  את   .2015 ביוני   18-15 בתאריכים  באקדמיה 

.States and Communities :הרביעית בנושא

חברי  של  ולזכרם  לכבודם  והרצאות  עיון  ימי  אורח,  הרצאות  באקדמיה  התקיימו  החטיבה  פעילות  במסגרת 

האקדמיה )ראו פירוט להלן בפרק "האירועים"(.

פעילות החטיבה למדעי הרוח 3

פרופ' יוסף קפלן
יו"ר החטיבה

המדליה המוענקת בכל שנה למדען הנבחר לשאת את ההרצאה השנתית היוקרתית על שם מרטין בובר באקדמיה בירושלים
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

3.1 < מפעלים במימון האקדמיה

מפעלי האקדמיה במדעי הרוח עוסקים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל ובחקר השירה העברית. מדיניות 

האקדמיה היא לתמוך רק במפעלים בעלי חשיבות לאומית ובעלי היקף רחב. תקציב ועדת התכניות לתמיכה 

ובמפעל  ישראל  ארץ  של  האונומסטיקון  במפעל  לתמיכה  ניתן  תשע"ו  לשנת  הרוח  במדעי  מחקר  בתכניות 

חקר פיוטי הגניזה.

האקדמיה ממשיכה לעודד את העומדים בראש מפעליה המדעיים לחפש מקורות מימון נוספים.

3.1.1 < האונומסטיקון של ארץ ישראל 

פרופ' יורם צפריר ז"ל

 The Onomasticon of Iudaea, Palaestina and Arabia in the Greek and( מפעל האונומסטיקון

ואף  מנהליות  יחידות  גאוגרפיים,  עצמים  יישובים,  המזכירות  המובאות  כל  את  מרכז   )Latin Sources

לפרובינקיות של  או  ליהודה  בעבר  )מחוזות שהשתייכו  ובסביבתה הקרובה  ישראל  קבוצות אתניות בארץ 

ועד  הגדול(  אלכסנדר  בידי  הארץ  כיבוש  )ערב  הספירה  לפני  הרביעית  המאה  מאמצע  וערביה(  פלסטינה 

הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית לספירה.

הערכים מוגשים לקורא על פי סדר האל"ף�בי"ת של האתרים, ובהם מובאות בלשון המקור ובתרגום לאנגלית, 

הערות טקסטואליות חיוניות, דיון גאוגרפי�היסטורי, ובמקרים רבים גם דיון ארכאולוגי וביבליוגרפיה. צוות 

כתובות,  מנהליות,  רשימות  כולל  ובלטינית,  ביוונית  המקורות  מכל  לעניין  הנוגע  החומר  את  אסף  המחקר 

מטבעות וכדומה, וכן מקורות בלשונות המזרח, בעיקר סורית, אם אלה תורגמו מן היוונית.

הכרך הראשון  לדפוס.  ובהכנה  בעדכון  בעריכה,  עוסק  הצוות  ומאז  שנים,  לפני  כבר  איסוף החומר הסתיים 

המקור  בלשון  מובאים  הטקסטים  שונים.  בערכים  ומופיעים  החוזרים  מרכזיים  טקסטים  במלואם  מביא 

ובתרגום לאנגלית. בכרכים הבאים יבואו שמות האתרים בסדר האל"ף�בי"ת. ריכוז המקורות בכרך הראשון 

מאפשר גישה נוחה אל הנוסח המלא. הערכים יסתפקו במובאות קצרות הנוגעות במישרין לערך עצמו. בכרך 

הראשון נמצאים גם המבוא, רשימת קיצורים מוערת של המקורות וביבליוגרפיה כללית. הכרך השני והכרך 

השלישי מכילים את הערכים המתחילים באות A. כלולים בהם כמה מן הערכים הגדולים ביותר בחיבור כולו, 

והתקנתם חייבה היערכות מיוחדת. 

באוקטובר 2015 יצא לאור הכרך הראשון:

The Onomasticon of Iudaea – Palaestina and Arabia in the Greek and Latin Sources

By Leah Di Segni and Yoram Tsafrir with Judith Green

בינתיים  לדפוס.  יוגשו  המפתח  השלמת  ולאחר  אחרונה,  מעומדת  בהגהה  מצויים  הבאים  הכרכים  שני 

מתקדמת מאוד עבודת העריכה של הכרך הנוסף )האות B( וכן סידורם של הכרכים האחרים.



79  דין וחשבון שנתי < תשע“ו 2016-2015

3.1.2 < המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר

פרופ' שולמית אליצור 

המפעל נוסד על ידי האקדמיה הלאומית בשנת תשכ"ז )1967(. מטרת המפעל הייתה לפענח, לזהות ולקטלג 

את קטעי השירה והפיוט שנשתמרו באוספי הגניזה הקהירית. היזמה נתאפשרה עם ריכוז תצלומי המיקרופילם 

של רוב אוספי הגניזה בעולם במכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבספרייה הלאומית. היום אפשר להיעזר גם 

בסריקות המשובחות של קטעי הגניזה שבאתרים שונים במרשתת, ובעיקר באתר "גנזים" של מפעלי פרידברג 

לחקר הגניזה, ואכן הקטעים הסרוקים מקלים לעתים קרובות על פיענוח החומר.

במאגר  הגניזה.  של  הגדולים  האוספים  ברוב  השירים  קטלוג  הושלם  עבודה  שנות  ותשע  כארבעים  אחרי 

של  התחלות  מ�71,700  ויותר  הגניזה  מן  פיוטים  של  כותרים  מ�88,000  יותר  רשומים  המפעל  של  המידע 

פיוטים נדפסים. מן האוספים הגדולים של קטעי הגניזה נותרו עוד לקטלוג רק חלק לא גדול מקטעי סדרת 

שבאוסף  הגניזה  וקטעי  קמברידג',  של  האוניברסיטה  בספריית  השמור  טיילור-שכטר,  אוסף  של  הנוספות 

השלמות  דרושות  וכן  קוטלגו,  שטרם  קטנים  אוספים  כמה  עוד  קיימים  אך  שבסנקט�פטרבורג,  פירקוביץ' 

לאוספים שכבר קוטלגו.

המפעל נושא את שמו של פרופ' עזרא פליישר ז"ל, שייסדו ועמד בראשו יותר משלושים ותשע שנים. פרופ' 

פליישר הלך לעולמו באב תשס"ו. העבודה במפעל חייו נמשכת ברצף בראשותה של פרופ' שולמית אליצור, 

עיקר  את  האקדמיה"(.  "ועדות  בפרק  להלן  פירוט  )ראו  האקדמיה  חברי  שני  ובה  מלווה  ועדה  של  בסיועה 

עבודת הפיענוח, הִקטלוג והמחשוב מבצעת העובדת הקבועה במפעל, ד"ר שרה כהן.

בשנה האחרונה סיימה ד"ר שרה כהן את עבודת הקטלוג של הכרכים שהוגדרו "שירה ופיוט" בסדרת הנוספות 

שבאוסף טיילור-שכטר שבקמברידג'. חלק ניכר מהחומר נבדק בידי פרופ' אליצור והוכנס למאגר הממוחשב, 

ובעקבות הבדיקה נוספו למאגר יותר מ�1,500 כותרים חדשים, אך חלקו עדיין לא עובד סופית. מדובר בשלב 

מאות  מכיל  מהם  אחד  שכל  פיוט,  קטעי  של  מקיפים  כרכים   28 יש  הנוספות  שבסדרת  משום  ביותר,  חשוב 

קטעים קטנים וקשים לזיהוי. יש לציין שלמרות מצבם הקשה זוהו וקוטלגו רוב הקטעים. העבודה אף הניבה 

פרות מחקריים חשובים, ובהם השלמות ליצירותיהם של כמה פייטנים ידועים. עם סיום פיענוח קטעי סדרת 

הנוספות הושלמו קטעים מן הסדרה החדשה שבאוסף אדלר בניו יורק, ולאחר מכן עברה ד"ר כהן לקטלג את 

קטעי הגניזה שבאוסף ריילנדס במנצ'סטר, הכולל גם הוא מספר גדול של קטעים שמצב השתמרותם קשה. 

ובכתבי  בספרים  שפורסמו  והפיוט  השירה  קטעי  של  השוטף  הרישום  השנה  גם  נמשך  הקטלוג  עבודת  בצד 

העברנו  ובעקבותיה  הממוחשב,  במאגר  הרשומים  הגניזה  פיוטי  הגהת  התקדמה  כן  כמו  מקצועיים.  עת 

למכון לתצלומי כתבי יד עבריים שבספרייה הלאומית מידע על עוד 2,000 כותרים כתמורה לשהותנו בבניין 

הספרייה, כפי שסוכם בחוזה שנחתם בין אנשי הספרייה לבין האקדמיה הלאומית למדעים.

מאגר המידע שבמפעל מספק כל העת נתונים לחוקרי שירה ופיוט עבריים בארץ ובעולם, הפונים שוב ושוב 

בשאלות ומקבלים סיוע, תשובות ממוקדות ואף דוחות מפורטים המאפשרים להם להתקדם במחקריהם. גם 

עובדי המכון לתצלומי כתבי היד העבריים מגיעים מדי פעם למפעל ומקבלים סיוע בזיהוי פיוטים שבכתבי יד 

שונים, וסטודנטים נעזרים בקטלוגים שבמפעל לצורך כתיבת עבודות על פיוטים. החומר שבקטלוגים משמש 

זה שנים בסיס לרוב ספרי השירה והפיוט המתפרסמים בארץ ובעולם.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

3.2 < מפעלים בתמיכת האקדמיה

 MGH 3.2.1 < המפעל המשותף עם

שבמינכן   )Monumenta Germaniae Historica( MGHל� שותפה  האקדמיה 

במפעל התקנתן והוצאתן לאור של מהדורות ביקורתיות של חיבורים עבריים מאשכנז 

האקדמיה   .2005 בשנת  אור  ראה  המשותפת  בסדרה  הראשון  הכרך  הביניים.  בימי 

הקימה למפעל זה ועדת היגוי שבראשה עומד פרופ' ב"ז קדר )ראו פירוט להלן בפרק 

"ועדות האקדמיה"(. הוועדה אישרה שישה מיזמים העתידים להסתיים בשנים הקרובות. בחודשים הקרובים 

עומד לראות אור הכרך הכולל את הפיוטים העבריים אשר נכתבו בעקבות מסע הצלב הראשון, ואחריו יופיע 

הכרך ובו מהדורה ביקורתית של תקנות שו"ם. 

3.2.2 < מפעל המילון של הפרסית האמצעית

פרופ' שאול שקד

המפעל הוא בחסות האקדמיה ובפיקוח ועדה אקדמית מטעם האקדמיה הישראלית למדעים. בשל פטירתו של 

יו"ר הוועדה והתפטרותו של אחד מחבריה, יהיה צורך למנות ועדה חדשה. למפעל גם ועדה מדעית בין�לאומית. 

עם משתתפיה נמנה פרופ' ניקולס סימס�ויליאמס )לונדון וקמברידג'(, אך שאר החברים בה טרם נתמנו.

 Accademia dei( לינצ'אי  דֵאי  והאקדמיה  הישראלית  האקדמיה  של  משותפת  בחסות  פועל  המפעל 

 Académie des( בפריז  ולספרויות  לאפיגרפיה  האקדמיה  מחסות  גם  נהנית  פעילותו  שברומא.   )Lincei

Inscriptions et Belles-Lettres(, והוא גם נמנה עם מפעלי המחקר בחסות איגוד האקדמיות הבין�לאומי 

פרופ'  הוא  המפעל  מנהל  בבריסל.  האדמיניסטרטיבי  שמרכזו   )Union Académique Internationale(

שאול שקד מהאוניברסיטה העברית בירושלים, וסגנו הוא פרופ' קרלו צ'רטי )Carlo Cereti( מאוניברסיטת 

נספח  בתפקיד  האחרונות  בשנים  משמש  צ'רטי  שפרופ'  מאחר  שברומא.   )La Sapienza( סאפיינצה  לה 

בשגרירות איטליה בטהראן, אין הוא פעיל במפעל המילון. מרכז המפעל הוא ד"ר דומניקו אגוסטיני.

המיועד  לאתר  אמצעית  בפרסית  הרלוונטיים  הטקסטים  כל  את  ראשון  כשלב  להעלות  היא  המפעל  מטרת 

כמה  עד  )במלואה,  אמצעית  שבפרסית  הזורואסטרית  הספרות  את  כוללים  הטקסטים  במרשתת.  לכך 

שאפשר(, מבחר טקטסים בפאזנד )כתב מאוחר בשימוש המחברים הזורואסטרים(, הטקסטים המאניכֵאיים 

פרופ'  של  )באדיבותו  בטורפאן  שנתגלו  הסורית  השפה  של  הכתבים  באחד  הכתובים  אמצעית  בפרסית 

דזמונד דורקין�מייסטרארנסט ]Desmond Durkin-Meisterernst[, מחבר המילון של הפרסית האמצעית 

המאניכֵאית(, והכתובות האפיגרפיות בפרסית אמצעית שנכתבו על גבי סלעים, על גבי חותמות ועל ממצאים 

וכיו"ב. הכוונה היא לתעד גם את האוצר הלקסיקלי  ארכאולוגיים אחרים, כגון פפירוסים, תעודות על קלף 

הארמית,  של  השונים  הדיאלקטים  כגון  שכנות,  בשפות  שאולות  כמילים  המופיע  האמצעית,  הפרסית  של 
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של הארמנית ושל הערבית. הטקסטים מועלים לאתר במהדורות מדעיות בתעתיק מדעי לאותיות לטיניות 

ולאחר הגהה קפדנית, והם נועדו לשמש בסיס למילון מקיף של השפה. בשלב השני, המצוי היום בראשיתו, 

עתיד צוות עובדי המילון לחבר את ערכי המילון עצמם.

צוות מצומצם של עוזרים מדעיים, חלקם מתנדבים, פועל בארץ, באיטליה ובארצות אחרות כדי להכין את 

גם עוזרים האוספים חומר הנוגע לאטימולוגיות  כולל  מסד הנתונים למילון, שיהיה הראשון מסוגו. הצוות 

של הלקסיקון בפרסית אמצעית ומומחה לתכנות מחשבים, השוקד על פיתוח התכנה ועל תחזוקתה. הצוות 

מתכנס מפעם לפעם לדיונים מדעיים ולהחלפת דעות. מרכז החישובים של האוניברסיטה העברית בירושלים 

מספק למפעל שירותי שרת ותמיכה, ושירותים אחרים נרכשים בשוק הפרטי.

היעד  תאריך  למדע.  הלאומית  הקרן  ממימון  נהנה  הוא  אך  האקדמיה,  ידי  על  כספית  נתמך  איננו  המפעל 

בעבר  זכתה  ברומא  הפועלת  הקבוצה   .2018 ספטמבר  הוא  המילון  על  בעבודה  הנוכחי  השלב  של  לסיומו 

אך  סאפיינצה,  לה  באוניברסיטה  האמצעית  הפרסית  לימודי  במסגרת  אישי  בסיס  על  כספית  לתמיכה 

האיטלקי,  האקדמי  בממסד  תקציב  קשיי  בשל  במפעל  האיטלקית  המעורבות  מאוד  צומצמה  לאחרונה 

והתמיכה הכספית היחידה היא של הקרן הלאומית למדע.

תמיכת הקרן הלאומית למדע במפעל אושרה לשנים 2018-2014. התכנון הוא שמהדורה ראשונית של המילון 

תופיע בסביבות שנת 2020. בשלב זה המילון מתוכנן להופיע במהדורה מודפסת, אך הוא יוסיף ויתפתח גם 

למהדורה דיגיטלית.

שנים,  חמש  זה  בארץ  שוהה  שבקבוצה,  האיטלקים  החוקרים  אחד  כאמור  שהוא  אגוסטיני,  דומניקו  ד"ר 

חומר  אף הם  מספקים  בעולם  אחרים  במקומות  העובדים  מתנדבים  הצוות.  עבודת  את  כעת  מרכז  והוא 

 Oktor( למסד הנתונים של המילון. בעיקר יש לציין את מעורבותם בעבודת המפעל של פרופ' אוקטור שרוו

 )Judith Josephson( יוספסון  יודית  ד"ר  ושל  הברית  שבארצות  הרוורד  מאוניברסיטת   )Skjærvø

מאוניברסיטת גטבורג שבשוודיה, שתרמו מפרי עבודותיהם הפילולוגיות לפרויקט המילון.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח

העתק של חלק ממשקוף עשוי בזלת מן התקופה הביזנטית, אשר התגלה בטבריה. סמל האקדמיה למדעים, שעיצב צבי נרקיס עם היווסדה 
של האקדמיה בשנת תשכ"א )1961(, דומה מאוד באלמנטים שלו לתבליט שעל המשקוף. הפריט הוא חלק מתצוגה ארכאולוגית שהושאלה 

לאקדמיה באדיבות רשות העתיקות, והוא מוצב בפטיו של האקדמיה.
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הסכם שנחתם בשנת 2009 בין האקדמיה לקרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית הוביל לכינון סדרת כינוסים רב�

תחומיים במדעי הרוח שבהם משתתפים חוקרים צעירים - ישראלים וגרמנים. בכל שנה נבחרים ארבעה חוקרים 

ישראלים בתחומים שונים לעבוד בשיתוף עם ארבעה חוקרים צעירים גרמנים בתחומים דומים. יחד הם מהווים 

את הוועדה המארגנת של כינוס דו�לאומי בשיתוף של כ�50 חוקרים מגרמניה ומישראל. הכינוס מתקיים בישראל 

ובגרמניה לסירוגין. מטרות הכינוס הן להפגיש חוקרים צעירים מצטיינים מתחומים שונים ולאתגר אותם לחשוב 

ולחקור מעבר לגבולות תחום הדעת שלהם, לאפשר הפריה הדדית וליצור ערוץ לחילופי ידע אקדמי.

ההסכם שנחתם עם האקדמיה הישראלית מצרף את ישראל למועדון מצומצם ומכובד של מדינות: עד היום 

ולימודי  הטבע  מדעי  הרוח,  מדעי  )בתחומי  הברית  ארצות  עם  דומים  הסכמים  על  הגרמנית  הקרן  חתמה 

ההנדסה(; עם בריטניה, יפן וסין )בתחום מדעי הטבע( ועם הודו )בתחום לימודי ההנדסה(. את המיזם מרכזת 

מטעם האקדמיה פרופ' שולמית וולקוב. 

בנושא: התמקד  והוא  ירושלים,  שליד  צובה  בקיבוץ   2015 באוקטובר  התקיים  השביעי   הכינוס 

הוועדה  של  הישראלים  חבריה   .Boundaries and Bridges: The Dynamics of Urban Diversity

אסולין  דלית  ד"ר  אורבניים(,  )לימודים  חתוקה  טלי  ד"ר  מגדר(,  )לימודי  קוזמא  ליאת  ד"ר  היו  המארגנת 

)בלשנות( וד"ר נעמה כהן�הנגבי )היסטוריה של ימי הביניים(.

 Witnessing and בנושא:  ויתמקד  שבגרמניה  בפוטסדאם   2016 בספטמבר  יתקיים  השמיני  הכינוס 

Knowing: Challenging Re/Sources of Knowledge. חבריה הישראלים של הוועדה המארגנת הם ד"ר 

אינה לייקין )לימודים רוסיים(, ד"ר עמית פינצ'בסקי )תקשורת ומדיה(, ד"ר אריאדנה קונסטנטיניו )לימודים 

קלאסיים( וד"ר שגיא שפר )היסטוריה בת�זמננו(.

בכינוסי  לחוקרים שהשתתפו  Connect, המאפשרת  הומבולדט את תכנית  פון  קרן  כוננה  במסגרת ההסכם 

גיספ"ו להגיש בקשות לתמיכה במיזמים משותפים ובשיתופי פעולה עם החוקרים שפגשו בכינוס. במסגרת 

התכנית קיבלו תמיכה 36 מיזמים משותפים של משתתפי הכינוסים.

משתתפי כינוס גיספ"ו בקיבוץ צובה, אוקטובר 2015
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3.4 < פורום צעירי מדעי הרוח והחברה

החטיבה מקיימת פורום של צעירי האקדמיה זה כעשור. בכל קבוצה בפורום משתתפים כמה מלומדים צעירים 

ומצטיינים שבחרה אותם ועדה מטעם החטיבה על פי כישורים אקדמיים ומצוינות מדעית. בראש כל קבוצה 

עומד חבר אקדמיה. הפורום מקיים דיונים בנושאים שונים. במרס 2015 החלה את פעילותה קבוצה בראשות 

פרופ' רות ברמן בנושא "בלשנות פונקציונליסטית, טיפולוגיה לשונית ורכישת שפה". 

לפורום זה נבחרו שישה�עשר חברים בראשותה של פרופ' רות ברמן.

אלה שמותיהם:

ד"ר אלטמן כרמית, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר אסולין דלית, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה

ד"ר ארנון ענבל, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר בונה נורה, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר בר�אשר אליצור, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר גפטר רועי, המחלקה לבלשנות, אוניברסיטת תל�אביב

ד"ר גרוסמן איתן, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר גרי�כהן אוון, החוג לבלשנות, אוניברסיטת תל�אביב

ד"ר לקס ליאור, המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר אורי מור, המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

ד"ר מלניק נורית, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר מלצר איה, החוג לבלשנות ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל�אביב

ד"ר ניר ברכה, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה

ד"ר פלג אורנה, התכנית ללימודים קוגניטיבים, אוניברסיטת תל�אביב

ד"ר צרפתי רעות, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה

אנגלית,  וספרות  לשפה  והחוג  הדסה  האקדמית  המכללה  בתקשורת,  להפרעות  החוג  ג'ודי,  קופרסמיט  ד"ר 

המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי

)הרשימות המלאות של חברי פורום הצעירים בשנים שעברו מופיעות באתר האקדמיה - בדף החטיבה למדעי 

הרוח / פורום הצעירים(.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח
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