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בתמונה: ד״ר יובל קרניאל, המשנה לעניינים אקדמים בדברי הפתיחה ליום העיון ״בצלאל חוקרת #1״.

 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל )להלן – המשרד( במסגרת שיתוף 
פעולה עם ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידת אדמה ברשות 

החירום הלאומית )להלן – ועדת ההיגוי(, מעוניינים בקידום פעילות 
מחקר ופיתוח ובחידוש תשתית פיזית ואנושית בישראל בתחום היערכות 

האוכלוסייה בישראל לרעידות אדמה.

תאריך אחרון להגשת הצעות לקול קורא זה: 08.06.2017
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/EarthQuakes2017.aspx

 במסגרת תכנית התשתיות למימון מחקרים לשנת 2017, מעוניין המשרד 
בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום החלל באמצעות מימון 

מחקרים אסטרטגיים-תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית 
הידע העולמי. 

תאריך אחרון להגשת הצעות לקול קורא זה: 26.06.2017
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/SpaceResearch2017.aspx

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי פורץ דרך 
בישראל, על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון ערוצי 

תמיכה. 

מגוון תכניות התמיכה של הקרן במחקרים אישיים, פרסום ספרים, 
סדנאות וכנסים וכדומה:

https://www.isf.org.il/#/all-programs

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )רשות החדשנות( הינה הגוף 
המרכזי לתמיכה ממשלתית בחדשנות טכנולוגית. הרשות הינה הסוכנות 

המרכזית לניהול משאב החדשנות של ישראל.

להלן מספר מסלולי תמיכה במחקר ופיתוח:

מסלול זה מעודד מחקר ופיתוח )מו"פ( של פתרונות טכנולוגיים ייחודיים 
עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. המסלול תומך בפיתוח מוצרים 

תעשייתיים שנועדו להקל על אוכלוסיות אלו.
http://www.economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/

AssistiveTechnologyForDisabled.aspx

 מסלול "נופר" נועד לגשר על הפער בין הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי 
התעשייה. כל פעילות המחקר במסגרת תכנית "נופר" נעשית באקדמיה, 

אך היא מלווה בתמיכה של חברה תעשייתית הצופה פוטנציאל עסקי 
להישגי הפרויקט.

http://www.economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/Magnet_Nofar.
aspx

הפעילות במסלול קמי"ן משמשת גשר נוסף בין מחקר הבסיס לזה 
היישומי, והיא ממוקדת בשלב התרגום של הישגי המחקר הבסיסי 

לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי.
http://www.economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/Magnet_Kamin.

aspx

סלול מאגדי מגנ"ט– מאגד של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר 
לפיתוח טכנולוגיות בשיתוף פעולה. הפרויקטים מופעלים על ידי מאגדים 

כאשר בכל מאגד קבוצה של חברות תעשייתיות ומספר קבוצות מחקר 
מהאקדמיה המשתפים פעולה בפיתוח טכנולוגיות אלו. 

http://www.economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/Maagad_
Magnet.aspx

#11 קיץ תשע״ז ון  גלי

רשות המחקר מעודדת מרצים המעוניינים לחפש הקשרים והזדמנויות חדשות באומנויות ועיצוב בתחומים 
שונים אשר אינם ברורים מאליהם ותהיה זמינה וערוכה לעזרת המרצים המבקשים להגיש בקשות.

הנכם מוזמנים לשלוח לנו קולות קוראים שנתקלתם בהם ולעניין את שאר קהילת החוקרים בבצלאל.

מאי
׆ קבוצת RDfD הציגו פוסטר של מחקר משותף עם האוניברסיטה העברית אשר זכה בתחרות הפוסטרים 

בכנס העולמי של האו״ם, מקסיקו, ומוקדש להתראות מוקדמות ומוכנות לאסונות.

אפריל 
׆ לראשונה התקיים יום העיון במסגרת ״בצלאל חוקרת״ - סיכום הפעילות מוצגת כאן.

׆ התפרסם קול קורא למועמדות לראש ראשות מחקר, פרטים בקרוב.
׆ המעבדה הבינתחומית לקיימות יישומית השתתפה בכנס ברומא, Europian  Academy of Design בו         

    הציגה מאמר בנושא עיצוב לחינוך מקיים על עקרונות הקורס "קטן זה יפה״. 

מרץ
 .ERASMUS נסעו למפגש עם המנטורים באירופה במסגרת תכנית TEACH-EX ׆   חברי קבוצת

.ERASMUS במסגרת תכנית  CLEVER ׆   התקיים ביקור משלחת מאסטוניה, איסלנד ואנגליה עבור קבוצת
׆   תערוכה שאצרה מאיה ויניצקי מוצגת במוזיאון תל-אביב לאמנות בנושא ״תגובה בונה לאסונות טבע״.

למידע נוסף ועזרה אנא צרו קשר עם רשות המחקר והחדשנות בדרכי התקשורת הבאות:
   www.bezalel.ac.il/about/research :אתר הרשות

research@bezalel.ac.il :דוא"ל

עדכונים

הקרן למחקרים 
משותפים

במסגרת הקרן למחקרים משותפים נחתם הסכם על הקמת פלטפורמה משותפת 
לעידוד מחקר דיסציפלינארי מתוך מטרה להתמודד עם בעיות חברתיות עדכניות. 

מצורף קול קורא עם פרטים על הכנס המשותף שיתקיים בתאריך 6/7/2107 
במסגרתו תינתן האפשרות להכיר ולפתח קשרים ורעיונות למחקרים.

האמנית עינת עמיר קיבלה מענק בעבור מחקר ״כשל פרגמטי״ עם 
הפסיכובלשנית ד״ר אורלי אידן. במסגרתה התקיימה תערוכה סביב השאלה 

״באיזו מידה השפה מעצבת את תפיסת המציאות ואת החוויות הרגשיות שלנו?״

חברת המסחור הלאומית, אחראית בין השאר על פיתוח ומכירת רעיונות הנוצרים 
בבצלאל , גייסה השנה 2.5 מליון דולר מקרן אריאלי לטובת השקעה בפרויקטים 

באקדמיות ברחבי הארץ. נכון לסוף שנה זו, נמצאים בטיפולה של סנה 5 המצאות 
אשר פותחו בבצלאל.

בצלאל, אשר מחויבת להצלחה של הסטודנטים והבוגרים, פיתחה יחד עם סנה 
מסלול השקעה משתלם במיוחד אשר מאפשר לסטודנטים להמשיך במסלול 
הלימודים ועדיין לפתח את הרעיונות שנבחרו. וההשקעה הכספית בפרויקט 

מתבצעת כולה ע''י סנה ובצלאל.

 yaniv@sne-ip.co.il :לפרטים נוספים , ניתן לפנות לנציג סנה במוסד, יניב גלוזמן

#1 בצלאל חוקרת 

הצגת המחקרים 
הקיימים בבצלאל

בפעם הראשונה לשנת 2017 התקיים יום עיון בו הציגו שמונה קבוצות את 
פרוייקטי המחקר והפיתוח בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים.

במסגרת היום התקיים שיח על מהות המחקר והפיתוח באקדמיה במסגרת 
האתגרים היישומיים הקיימים. להלן הצגת המחקרים המשתתפים במחקר.

בהזדמנות זו נודה לפרופ׳ מייק טרנר על הרצאה בנושא Shaping the future אשר 
הבהירה מיהם הארגונים הממנים והאופן שבו מתפתח מחקר יישומי.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות למחקר וחדשנות בבצלאל.

חברת המסחור סנה

RDfD מחקר יישומי
לסביבת אסון
פרופ׳ עידו ברונו

ערן לדרמן
מאיה ויניצקי

קבצת RDfD עוסקת במחקר יישומי לסביבת אסון - עיצוב מציל חיים.
הקבוצה פעילה ומעורבת במגוון מסגרות מקצועיות ואקדמיות בישראל וברחבי 

העולם, מציגה את פועלה בכנסים מאמרים, תערוכות וקבוצות. 

במסגרת כנס המחקר הציגו חבריה שלושה פרויקטים מתחומים שונים:
פרוייקט PEP capsule - מחקר יישומי במימון משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, 

המתבצע במשותף עם המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. המחקר 
עוסק בבחינת דרכים לשיפור איכות התרעה לרעידות אדמה באמצעות טלפונים 

סלולאריים.

פרויקט מחקרי ותערוכה - '3.5 מטרים רבועים: תגובה בונה לאסונות טבע', 
מוזיאון תל אביב לאמנות. הפרויקט עוסק באופן בו קהילות ופרטים מתמודדים 

 ,)bottom up( עם מצבי קיצון ברחבי העולם; ומציג דרכי פעולה המגיעות מלמטה
פעולות ויוזמות שיש בהן כדי להשפיע על המציאות במצבים קיצוניים.    

פרוייקט  Made in Bhutan - שולחן בית ספר המגן על תלמידים מפני קריסת 
תקרות בזמן רעידות אדמה. שיתוף פעולה בין משרד החינוך של ממשלת בהוטן, 

Geo Hazards International - ארגון ללא מטרת רווח מארצות הברית והאקדמיה 
בישראל, מייצר מעגל שלם בו ידע ועיצוב שפותח בבצלאל עושה דרכו לבהוטן 

בעזרת GHI ומיוצר בידי יצרני רהיטים מקומיים כדי להגן על תלמידי בתי ספר 
בבהוטן.

קיימות יישומית
אלעד פרסוב

רותי קנטור
ברק פלמן

מטרת העל של "המעבדה הבינתחומית לקיימות יישומית" היא לפתח מגוון 
של פתרונות יישומיים על-ידי שילוב של ידע ופרקטיקה מדיסציפלינות שונות. 

הפתרונות אשר אליהם מכוונת המעבדה הנם מערכתיים ומתייחסים לכלל 
ה"שחקנים", יחסי הכוחות, והתהליכים הרלוונטיים למעגלי הצריכה השונים. 

תוצרי המעבדה יפנו לקהילות ספציפיות ויציעו אלטרנטיבה בת קיימא ושיוונית 
למנגנוני הצריכה והייצור המאפיינים אותם היום. 

שאלת המחקר העיקרית של המעבדה היא: מהם השינויים בדפוסי הייצור 
והצריכה הנדרשים לצורך קידום תרבות בת קיימא בחברה הישראלית?  

המעבדה שואפת להציע פתרונות יישומיים לאסטרטגיות המפותחות במישור 
המחקרי. תשאף כי הפתרונות המוצעים יהיו בעלי פוטנציאל לשינוי מהותי.

המעבדה פועלת במספר מעגלי פעילות עבודה נרחבים אשר מתוארים כאן:

עיצוב - למידה והוראה
מורן זרחי

מעין לויצקי

קבוצת מחקר בנושא עיצוב, טכנולוגיה, למידה והוראה, בהובלת המחלקה 
לתקשורת חזותית.

קבוצת המחקר עסקה עד כה בשני מהלכים מרכזיים - האחד הוא זיהוי צרכים 
ואזורי הזדמנויות )opportunity areas( בשדה החינוך הקדם-אקדמי בישראל 

באמצעות מחקר שניוני נרחב; והשני הוא ניסוח ערכים שדיסציפלינות העיצוב 
בכלל ותקשורת חזותית בפרט עשויים ליצור בהוראה ולמידה, באמצעות 

התבוננות וניתוח של גוף העבודה והידע שנצבר במחלקה לתקשורת חזותית כמו 
גם פרויקטים נוספים מהעולם. 

באמצעות הפגשה בין אזורי ההזדמנויות ובין הערכים שעלו, זיהתה קבוצת 
המחקר מספר נושאים בהם היא יכולה להתמקד, בראשם מחקר ופיתוח של 

שיטות וכלים מבוססי עיצוב וטכנולוגיה לשם קידום   למידה   משמעותית   והקניית  
 מיומנויות   המאה   ה-21  .

בימים אלה קבוצת המחקר נמצאת בדיאלוג עם שותפים אפשריים 
מדיסציפלינות שונות.

 CLEVER - Creative
 Leadership &

Entrepreneurship
ד״ר יונה וייץ

אדר׳ מיכאל וולמה
ון דר מולן

אלעד פרסוב
ירון לובטון

CLEVER הוא פרויקט במסגרת ERASMUS + של האיחוד האירופי.
הפרויקט עוסק בקידום תכני הוראה הממוקדים בקידום המגזר היצירתי בישראל 

ומתבצע בקונסורציום של 15 ארגונים בארץ ובאירופה.
 

צוות CLEVER בצלאל מבקש להקים את BSpace שיהווה פלטפורמה לטיפוח 
כישורי מנהיגות יצירתית משתפת שתחבר בין סטודנטים מתחומי יצירה שונים 

יחד עם גורמים מחוץ לבצלאל סביב תהליך יצירתי המציב את הסטודנטים שלנו 
ככוח אקטיבי שממנף את יכולת החשיבה העיצובית, היצירה והשיתוף.

 
BSpace יבסס את מעמדה של בצלאל כקהילה מובילה בעיצוב ופיתוח בינתחומי 

יחד עם גורמים משלימים מחוץ לאקדמיה. מדובר ביצירת 'מרחב בצלאלי' 
אקדמי, שבו סטודנטים וחברי סגל מכל המחלקות, יחד עם בוגרים וארגונים 

מכל המגזרים, ילמדו וייצרו רעיונות ופתרונות העונים לאתגרים המעסיקים את 
החברה והסביבה המקצועית של בצלאל.

פרויקטים לדוגמה כפיילוט לפעילות BSpace: 'בצלאל במרכז העיר' במסגרת 
זו, סטודנטים מכול מחלקות בצלאל יתחילו במיפוי ואפיון הזדמנויות הקשורות 

מהמעבר הצפוי למרכז העיר. יחדדו כישורי מנהיגות יחד עם גורמים מקומיים 
ובעלי עניין שונים. פרויקט נוסף הוא 'יזמות עיצובית' במסגרת זו צוותים רב 

תחומיים של סטודנטים ייבחנו את האופן בו ניתן למנף עבודות שנוצרו באקדמיה. 
סטודנטים יוכשרו בבחינת פוטנציאל עסקי וחברתי של פרויקטים עיצוביים 

ואומנותיים. לאחר מכן יתרגלו מהלכי מנהיגות יצירתית מול גורמים שונים בדרך 
לקידום תוכנית עסקית או ארגונית.

/http://www.bezalel.ac.il/about/research/ongoingresearch/clever

פרויקט הטראסות החקלאיות הינו חלק מהמהלך לתעד, למפות ולקטלג את 
מרכיבי האדריכלות הוורנקולרית בישראל. נוף התרבות המקומי מתבסס על 

המורשת הפלסטינית ששרידיה עדיין קיימים ברחבי הארץ.

מטרתו בשלב הראשון הינה מיפוי, זיהוי וקטלוג באמצעים טכנולוגים לידי יצירת 
מאגר נגיש לציבור הרחב, הרשויות המקומיות, חקלאים ובעלי עניין נוספים. 

הפרויקט בוצע בהזמנת רשות הטבע והגנים.
 הפרויקט   הוא   בסיס   לשיתוף   פעולה   ייחודי   ונקודת   מפגש   בין   תחומי   ידע   שונים 
ומאפשר בסיס ליישום של ידע היסטורי עם צרכים  ומגמות עכשויות  בתחומי 

החקלאות הקהילתית.

בשלב השני, הפרוייקט יכלול את כלל תחומי נוף התרבות המקומי כמו גם מבנים, 
שומרות, מעיינות וכד'. פרויקט זה משתלב עם מהלכים קודמים אותה הובילה 

היחידה לשימור המורשת הבנויה במחלקה לארכיטקטורה בפרויקט "מראה 
מקום" בליפתא ,שהינו חלק מהמאבק החברתי והסביבתי לשימור המרחב.

הוורנקולר הישראלי 
טראסות חקלאיות

אדר׳ שמואל גראוג
אדר׳ ענת ברלוביץ׳

אדר׳ רונן סרודי

הקבוצה עוסקת בזיהוי הפוטנציאל העיצובי של פיתוחים חומריים קיימים 
וחדשים מתוך הגדרת צרכים קיימים ועתידיים, וכן בבחינת ההשלכות החברתיות 

והאתיות המשתמעות מפיתוח ומיישום של חומרים חדשים.
שניים מתוך ששת המחקרים המשותפים עם האוניברסיטה העברית:

׆   מחקר בשיתוף המעבדה של פרופ' עודד שוסייב- המכון למדעי הצמח
  והגנטיקה ברחובות: חיזוק פורצלן באמצעות ננוטכנולוגיה.   

׆  בשיתוף מעבדה של ד״ר מיטל רכס - הפקולטה לכימיה בגבעת רם: אריחים     
   אנטי בקטריאליים ליישומים בחללים רפואיים.

מחקרים ממומנים:
׆   פיתוח שיטות, חומרים ותהליכים לעיצוב צורני של גופים תלת מימדיים 

מקרמיקה מתקדמת בטכנולוגיית reaction bonding לתחוםהמיגון הבטחוני 
וליישומים בתעשייה האזרחית, במסגרת מימון של פרוייקט "מגנטון/מימד" 

המקשר בין טכנולוגיה ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי, הרשות הלאומית 
לחדשנו, משרד הכלכלה.

Tempus Esprit
תמר ארמן

אדר׳ ליאת בריקס-אתגר
אביב אלחסיד

איתן שוקר
רותי קנטור

הלה זקסנברג
שלי הרשקו

עיצוב חומרים
לנה דובינסקי

Shaping the future
פרופ׳ מייק טרנר

״קיימת הררכיה במימון מחקרים ופרוייקטים הן בגלל היקף והן בגלל מורכבות.
הפרמידה מצביעה על חלוקת הפעילות הישראלית מול הפעילות של הקהילה
האירופאית ופוטנציאל האפשרויות המתקיימות בכל קהילה, בהגשת בקשות 

מימון למחקרים ופרוייקטים.״

 New Directions 
 in the Humanities
 Journal Collection

 Humanities Journal Collection welcomes article submissions
 related to the following Research Network themes: Critical
 cultural studies, Communications and linguistics studies, Literary
     humanities, Civic-political and Community studies, Humanities
education and Books, publishing and libraries
http://thehumanities.com/journals/call-for-papers

 TechEx - Teaching
Excellence In Israel

אדר׳ ליאת בריקס-אתגר
אדר׳ ברק פלמן

מורן זרחי

כל המקורות והחומרים זמינים ברשת לכל המעוניינים.

ניתן לפנות לקבלת פרטים נוספים

מטרת הפרויקט היא יצירת תשתית להתפתחות מקצועית בהוראה של 
הסגל האקדמי באמצעות הקמת מרכזים איכותיים להוראה ופיתוח תכניות 

גמישות וחדשניות לקידום ההוראה באקדמיה. TeachEx הוא פרויקט במסגרת 
Erasmus+ של האיחוד האירופי. 

צוות בצלאל אחראי על הובלת קבוצות הפיתוח ב- TeachEx ועל עריכת ספר 
שיצא לאור עם סיום הפרויקט.

 "Design Thinking for Meaningful Learning" בנוסף פיתח הצוות את התכנית
המציעה תהליך לימוד ועיצוב משותף המאפשר למרצים לזהות אתגרים משתנים 

בהוראה ולמידה, לנסח הזדמנויות ולהשתמש בהן על מנת לפתח רעיונות 
ותוצרים פורצי דרך. 

בשנה הבאה יבוצע פיילוט של התהליך בחמישה מוסדות אקדמיים ויתקיים 
מחקר הערכה שילווה את יישומו.

/http://www.teachex.eu - לאתר הפרויקט היכנסו

Horizon 2020 Combining all research and innovation funding currently provided
 through the Framework Programmes for Research and Technical
 Development. Running from 2014 to 2020 with an €80 billion
 budget. Main Investments: science, Industrial-innovation and
sustainability transport and mobility
http://www.iserd.org.
il/?CategoryID=174&dbsRW=1&ProgramID=1&i=1

מתוך דו"ח סיכום פעולות רשות המחקר 2015-2016.

במסגרת תכנית המימון טמפוס )TEMPUS( של נציבות האיחוד האירופי, בצלאל 
היתה שותפה בפרוייקט Tempus Esprit אשר שם לעצמו למטרה לקדם את 

"תפקידה השלישי" של האקדמיה, והוא הקשר בין המוסד האקדמי לבין הקהילה 
בה הוא פועל. הפרויקט, הינו יוזמה בינלאומית משותפת בין גופים ומוסדות 

השכלה גבוהה ישראליים לבין גופים ומוסדות השכלה גבוהה אירופיים.

מטרת הפרוייקט היתה  למפות, לנתח ולהעצים את המעורבות החברתית של 
מוסדות השכלה גבוהה ישראליים תוך למידה עם וממוסדות וגופים אירופיים 

מובילים. הפרויקט פעל בשלוש חזיתות: האחת, מיפוי הפעילות החברתית 
הממוסדת הקיימת נכון להיום, השנייה, פיתוח קורסים אקדמיים משלבי עשייה 

חברתית, והשלישית פיתוח כלי מדידה והשוואה של מוסדות השכלה גבוהה אשר 
ישקף את הפרופיל החברתי של המוסדות.

בצלאל הובילה את הקבוצה שהתמקדה בבניית המודלים לקורסים משלבי עשייה 
חברתית והטמעתם. התהליך כלל איסוף נתונים ומיפוי הפעילות החברתית 

המתבצעת נכון להיום במוסדות ההשכלה הגבוהה המשת, פיתוח מודלים לבניית 
קורסים משלבי עשייה חברתית, הטמעת פיילוטים אשר פותחו במהלך הפרויקט 

לאור המודלים ובהתאם לרפורמת "תהליך בולוניה", וכן פרסום ספר מסכם 
https://media.wix.com/( את המחקר ומצייד בארגז כלים  לבניית הקורסים

.)ugd/1556f8_be507806c9e94ca190ff718eb6347b72.pdf

הפרויקט מבקש לצייד את ראשי המוסדות, קובעי המדיניות, חברי הסגל 
האקדמי והסטודנטים במידע וכלים אשר יסייעו בידיהם לקדם את מעורבות 

מוסדם מבחינה חברתית, וכן ליצור תחום אשר יחזק את הקשר שבין מוסדות 
ההשכלה הגבוהה לבין הקהילה.

/https://www.tempus-esprit.org

האקדמיה הלאומית 
הישראלית למדעים 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים רואה בקידומה ובפיתוחה של 
מערכת המחקר המדעי הבסיסי יעד בעל חשיבות לאומית . מטרתה 

לקדם ולטפח את המחקר הבסיסי והפעילות המדעית בישראל.

קול קורא להגשת בקשות לסמינרים, לסדנאות, לתכנית העמיתים 
ולהשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה:

http://academy.ac.il/News/NewsItem.aspx?nodeId=658&id=997

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/EarthQuakes2017.aspx
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/EarthQuakes2017.aspx
https://www.isf.org.il/#/all-programs
https://www.isf.org.il/#/all-programs
http://www.economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/AssistiveTechnologyForDisabled.aspx
http://www.economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/AssistiveTechnologyForDisabled.aspx
http://www.bezalel.ac.il/about/research/ongoingresearch/clever/
http://www.bezalel.ac.il/about/research/ongoingresearch/clever/
http://www.iserd.org.il/?CategoryID=174&dbsRW=1&ProgramID=1&i=1
http://www.iserd.org.il/?CategoryID=174&dbsRW=1&ProgramID=1&i=1
https://media.wix.com/ugd/1556f8_be507806c9e94ca190ff718eb6347b72.pdf
https://media.wix.com/ugd/1556f8_be507806c9e94ca190ff718eb6347b72.pdf
https://www.tempus-esprit.org/
https://www.tempus-esprit.org/
http://academy.ac.il/News/NewsItem.aspx?nodeId=658&id=997

