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.).isr.L.Rev (פורסם גם באנגלית ב9111  שנה למשפט החוקתי בישראל – משפטים11 .11
.9111  ון ליר, משפט ופוליטיקה בישראל – הקדמה פרוגרמטית.11
.9-00 ' עמ,9111 , חופש האמונה,) הקדמה לגביזון (עורכת.11
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