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( :9111עם האגודה לזכויות האזרח) פרס לשכת עורכי הדין.
 :0111תעודת הוקרה ,האגודה לזכות הציבור לדעת.
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"Silencing Speech and the Limits of Law", R. Post(ed) Censorship and

.19

Silencing: Practices of Cultural regulation (1998).
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Economy) 2002, 89-105.
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