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החברה  –ראיון עם לי כהנר במסגרת הסדרה מתחת לשטריימל " תעסוקה בראי אקדמיה", (9003)גונן ' ע

. החרדית בישראל ששודרה על ידי  הערוץ האקדמי שליש אוניברסיטת חיפה

http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=738 
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