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החוג למקרא ,אוניברסיטת תל־אביב ,רמת אביב ,תל־אביב
61390
arye.zoref@mail.huji.ac.il

מיכה רואי

החוגים למקרא במכללה האקדמית לחינוך אורנים ,טבעון 36006
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