




סקירות ספרים
מסע עולי אתיופיה לארץ בעיני 

פסיכולוג חינוכי 
 �
















 (Böll)






           

            









 



            





     





 








           
















     






















            



















             









Ford, Moore & Milner













           



            

           

 



        

T.S. Eliot







           

























            









            













            













































  









            













  














         




















































          





Ford, D.Y., Moore J. I. & Milner, H.R. (2005). Beyond cultureblindness: A model of culture with 

implications for gifted education. Roeper Review, 27 (21), 97-103. 


