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4 כך בונים "חומת מידע"... בסכסוך הישראלי־ערבי — דן כספי ודניאל רובינשטיין 
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13 גדעון קוץ 
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21 עוזי אלידע 
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34 מירון מדזיני 
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40 יאיר גלילי, אילן תמיר ומורן ירחי 
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 המהפכה באמצעי הייצור האמנותיים והרדיקליזציה של לוח השנה היהודי 
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