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ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל

17-12, נתניה

עברית

עברית143-83, (2-1)12משפט וממשל אריאל,צמח?מהן חובותיה המשפטיות של ישראל כלפי אוכלוסיית עזה258

עברית07טון מרץ "שפירחל,ר ארהרד"ד?מהי דילמה257

עבריתעזריאל,הרב אריאל?מה קרה בין האיפוק של עצמונה לבין ההתפרצות של עמונה256

: דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקותזכי,שלוםכיבוש והתנתקות, בין סיפוח: מדינת ישראל ורצועת עזה255

ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל

52-31, נתניה

עברית

תוכנית "ניתוח הירוסטטי של : מדיניות התקשורת של אריאל שרון254

ההתנתקות

עבריתעדי,נער-גרתי

עברית6-18, 27המשפט מיכל,אלברשטייןאבחון סגנוני": טראומטיים"מדד הפורמליזם בפסקי דין 253

איילת,כהןגרפיטי מהופך בגוש קטיף: מדברים אל הקירות252

חננאל,רוזנברג

עברית136-109, (2-1)ו "מגמות מ

פסיכולוגי של תושבי גוש קטיף ליווי -מבט על התהליך הערכי251

הורים לקראת ההינתקות

עברית07טון מרץ "שפייונה,גודמן

עקורי צפון השומרון לפני העקירה : ודאות לחוסר ודאות-מאי250

ולאחריה

עברית28-6, 9סוגיות חברתיות בישראל שמואל,שמאי

, מאסף לבעיות הציונות: עיונים בתקומת ישראלפנינה,נגר-שוקרוןלשונות ההתנתקות249

361-341, 18, היישוב ומדינת ישראל

עברית

ש"כיפת ברזל"לקחים מהפעלת 248

יפתח,שפיר

עברית2013 מאי 1 גליון 5צבא ואסטרטגיה כרך 

חשיבה מחודשת על המאבק בגוש לאור תורתו של -לקול התור247

בעל קול התור

עבריתצהרקובי,בורנשטיין

עברית07טון מרץ "שפיאילן,וירצברגרליווי גננות צפון הרצועה לקראת ההיתנתקות246



יוסף,טוביאנהמסקנות והמלצות: לחץ והתמודדות אצל מפוני חבל ימית245

נח,מילגרם

הרצל,פלח

עברית82-65,א"ל,1988מגמות 

עברית07טון מרץ "שפיטאנוס,היאםלהתחבר לכאב למען חיים בעתיד244

עברית11, 52עורך הדין שלמה,כהןלא לסתום פיות243

על סדנת הכנה למורים ולגננות בגוש עציון לקראת ...כשאין מילים242

חזרה ללימודים,קליטת התלמידים בתום הקיץ

עברית07טון מרץ "שפינעמי,עיני

: דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקותסיוון,לייב-יעקובסוןכרונולוגיה של התנתקות241

ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל

313-329, נתניה

עברית

עבריתענת,רוטהסיפור המלא-כפר מימון240

אסא,כשר' פרופ?כיצד לקבוע את הנורמות הראויות של לחימה במצבים חדשים239

עמוס,ידלין

עברית2013 מאי 1 גליון 5צבא ואסטרטגיה כרך : מתוך

אמיר,אורבוך?מה הלאה- כישלון שיטות הגנת הסייבר הקלאסיות238

גבי,סיבוני

עברית2013 מאי 1 גליון 5צבא ואסטרטגיה כרך 

עבריתרונית,שוהםכח הקהילה בחיי הפרט237

האם מדיניות האיחוד ": בטחון נוקשה"פוגש ב" כח רך"כאשר 236

האירופאי למניעת תפוצה של נשק גרעיני יכולה לתרום לבטחונה 

?הלאומי של ישראל

אופקים חדשים מזכר :בקרת נשק ובטחון לאומיעמנואל,בלנק

2014  מאי 136

עברית

ארנון,סופר לאור תהליך ההתנתקות2020-2004דמוגפיה , ישראל235

יבגניה,ביסטרוב

עברית

כמה הערות על התנתקות כמשטר : ישראל במשפחת העמים234

תנועה גלובלי

עברית622-101, (2)8משפט וממשל שמיר,רונן

עבריתאירית,סערילדים בסיכון233

עבריתמיכאל,פרוינדחשיבותה של עזה232

סטודנטים לעבודה סוציאלית חונכים תלמידים -חונכים ומתחברים 231

בשער הנגב

אורית,שוורץ-ר גוטמן"ד

מירתה,שניר

עברית07טון מרץ "שפי

הרבי )מנחם מנדל,הרב שניאורסוןלקט שיחות בענייני שלמות הארץ-חובת המחאה230

(מלובביץ

עבריתהמטה להצלת העם והארץ

: דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקות?התנתקות מטריטוריה או התנתקות מציונות: צדדיות-חד229

ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל

10-11, נתניה

עברית

הסטוריה : חבל עזה בימי שלטון אשור ועד כיבוש אלכסנדר מוקדון228

וארכיאולוגיה

עברית1' מחקרי חבל עזה מסאליעזר,אורן' פרופ



 1661/05ץ "בעקבות בג? גם בהליכי התקנת תקנות: זכות הטיעון227

כנסת ישראל’ המועצה האזורית חוף עזה נ

עברית436-423, 6מאזני משפט ברכה,ברוך

עברית07טון מרץ "שפיישראל,ץ"כפנים רבות לה-י להתנתקות"זיקת שפ226

עברית2012 יוני 186האומה גיליון עודד,ר שי"דבניצן ובגולן, זוכרים את גוש קטיף בירושלים225

עבריתגדעון,פ"חרלמקומו וזיהויו של הר סיני,לקדושתו. זה סיני224

עמוס,ידלין?כיצד תגיב אירן, והיה כי תותקף223

אבנר,גולוב

עברית2013 אוקטובר 3 גליון 16עדכן אסטרטגי כרך 

חוויתי במלאת שנה לעקירה -מבט אמוני-ואנחנו קמנו ונתעודד222

(כולל דיסק סרטים)מגוש קטיף

נתן,הרב צולמן

יוחאי,הרב רודיק

מיכל,האן-דה

עמליה,לואין

שרה,שיבר

ירון,תאנה

עברית

ההתמודדות עם תהליך ההיתנתקות קולות מן -ושבו בנים לגבולם221

הספר היסודי ניסויי שער הנגב-השטח בבית

דבורי,כרמי

תמי',לזרוביץ

עברית07טון מרץ "שפי

: ל ופרדיגמת המקצוענות החדשה"התרחבות תפקידיו של צה220

-היבטים השוואתיים ביחסי צבא- המקרה של פינוי גוש קטיף 

חברה

דיאלוג אסטרטגי במשבר - בצל ההתנתקות מאיר,סיון

: ירושלים, (אודי, לבל, חיים, משגב: עורכים)

-246, הוצאת כרמל והמכללה האקדמית נתניה

233

עברית

התערבות פסיכולוגית בתהליך ההיתנתקות עם ילדי גוש קטיף 219

א אשכול"במ

יזהר,שער

הדסה,אמיתי

יעל,לוי

מירה,דיין

עברית07טון מרץ "שפי

' פרסום מס: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניותיוחנן,צורףההזדמנויות והחסמים: התנתקות מתואמת218

ישראל ושכנותיה הערביות:  בסדרה36/3

עברית

עברית1' מחקרי חבל עזה מסיוסף,דוד- ר בן"דהתנחלות הבדווים ברצועת עזה217

התנגדות לשינוי כגורם עמידות ממתן בין חשיפה לאירועי חיים 216

פוליטיים ואיום מפינוי לבין מצוקה פסיכולוגית

עבריתצמח,אסיף

התמודדות עם זהויות וקונפליקט בין ייצוגים חברתיים של תושבי 215

גוש קטיף

עברית07טון מרץ "שפיסמדר,אשר-ר בן"ד

הון חברתי וחוסן -התמודדות העורף האזרחי עם מצוקות המלחמה214

חברתי

יובב,עשת

יוסי,לב

 2011חורף ,11גיליון ,סוגיות חברתיות בישראל

א"תשע

עברית

עברית159-143, 2סוגיות חברתיות בישראל עינבר,ליבך השפעתה של האמונה הדתית בהתמודדות עם תהליך ההתנתקות213



השפעת תפיסת משמעות חיים על התמודדות בני נוער עם 212

אלימות פוליטית ואיום מפינוי

עבריתאסי,שורק

: השפעות פסיכולוגיות של הפינוי מגוש קטיף וצפון השומרון211

ממצאים ותיאוריה

עבריתרבקה,ר תובל משיח"ד

השפעות פינוי ממקום יישוב על תהליכי זהות אצל מפוני חבל עזה 210

וצפון השומרון

עברית144-119, 11, סוגיות חברתיות בישראלנדיה,לוזון

השפעת התפתחות טכנולוגיית הלוחמה הקיברנטית על שינויים 209

בבניין הכח בישראל

עברית2013 מאי 1 גליון 5צבא ואסטרטגיה כרך גיל,ברעם

: דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקותאלק ד,אפשטייןמבט ביקורתי: השלכותיה המדיניות של ההתנתקות208

ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל

98-120, נתניה

עברית

השלכות העקירה על בריאות הנפש של המתיישבים המועדים 207

מקבץ חוות דעת של אנשי מקצוע- לעקירה

גרר שמואל,אדר-כהן,ר"ד

משה,ר לייבלר"ד

נעמי,זכריה

עברית

עברית2005 נובמבר 3 גליון 8עדכן אסטרטגי כרך מאיר,אלרןהשלכות ההינתקות על החברה הישראלית206

עבריתיד בן צביאמנון,כהןמחדש פניה של רצועת החוף- מני בארץ ישראל'השלטון העות205

האם מצדיק התערבות -השימוש בנשק כימי נגד אזרחי סוריה204

?כוחנית

פנינה,שרביט ברוך

ברנדון,ווינשטוק

משפט ובטחון לאומי סוגיות נבחרות מזכר : מתוך

2014  מארס133

עברית

תרומתם של אנשי מקצוע ומתנדבים ? השומר אחי אנוכי203

לאוכלוסיות השונות בגוש קטיף בתהליך ההתנתקות

ליאור,רוזנברג

יונה,רוזנפלד' מ

עברית

עברית07טון מרץ "שפיעירה,הרריהרהורים על תהליכים בית ספריים בראי ההיתנתקות202

הקשר בין משבר ואיום מתמשך לבין תפיסת היכולות לגלות 201

לתת אמון ולומר אמת, ולספר שקרים

עברית173-160, 2סוגיות חברתיות בישראל איתן,אלעד

עברית2005 אוגוסט 2 גליון 8עדכן אסטרטגי כרך מאיר,אלרןוהסרבנות, ל"צה, הקונסנסוס200

עברית2007   161האומה גליון אשר,כהן?לאן-ההתנתקות והשבר,הציונות הדתית199

:  עורך35-70.הרעיון ושברו; תכנית ההתנתקותענת,רוטמכפר מימון לעמונה. הציונות הדתית במבחן הממלכתיות198

מכון ירושלים לחקר : ירושלים. טוב-סימן-יעקב בר

 תשסט , ישראל

עברית

עברית65-43, 16פוליטיקה יגיל,לויל בביצוע ההינתקות"הצלחת צה- הצבא המשוקע 197

אחיזת העיניים של מהלכי : ההתנתקות וההתכנסות, הפעימה196

פלסטיני-השלום הישראלי

עברית232-220, 31תאוריה וביקורת מאיר,ויגודר

עקרונות הממד האתי של שיקול - הפעילות הצבאית בהתנתקות 195

הדעת הפיקודי בפעילות צבאית בנושאים שנויים במחלוקת

עברית40-23, 5ביטחון לאומי איל,ראובן-בן

זכויות גישה ,על חופש מידע: בדובאיWCIT-12העימות בוועידת 194

ובטחון קיברניטי

  133משפט ובטחון לאומי סוגיות נבחרות מזכר דבורה,כוריאל-האוסן

2014מארס

עברית



עברית11, 55עורך הדין שלמה,כהןהעוצמה שבאיפוק193

עבריתאמציה,יחיאליהסמכות הרבנית בעקבות הגירוש מגוש קטיף192

עברית5'גליון מס- בין הזירותמיכל,פרדקין-שביטההתנתקות והחברה הישראלית,ל"צה"-:הסיפור שלנו"191

הדומה - צדדיות של ישראל מלבנון ומרצועת עזה -הנסיגות החד190

והשונה

עברית63-53, (1)3צבא ואסטרטגיה ראובן,ארליך

שינוים ותמורות בתרבותו ובערכי : הנוער הציוני דתי בעין הסערה189

חייו

עבריתיונה,גודמן

עברית2013 אוקטובר 3 גליון 16עדכן אסטרטגי כרך אפרים,אסכולאיהמסלול המקביל של אירן ליכולת גרעינית צבאית188

: דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקותירון,עידןרטוריקה וסמיוטיקה של התנתקות: המיתוס הכתום187

ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל

182-147, נתניה

עברית

עבריתעינת,קורמןץ את הקמת חמאסטן ברצועת עזה"כיצד איפשר בג: המחדל186

עבריתלקט מאמרים לחיזוק הישוב היהודי בחוף עזה-המדבר שוב פורח185

המאפיינים של בני הנוער מיישובי יהודה ושומרון שהשתתפו 184

- בפעולות מחאה נגד ההתנתקות מרצועת עזה וצפון השומרון 

(2005)ה "קיץ תשס

אביטל,לאופר

מלי,שחורי

עברית363-376, ז"מחקרי יהודה ושומרון ט

יוכי,טוב-סימןהיערכות מטה סביב תוכנית ההיתנתקות183

שי,גל-חן

עברית07טון מרץ "שפי

מאיר,אלרןהפסיפס המורכב של החזית האזרחית בישראל182

אלכס,אלטשולר

המכון למחקר ביטחון INSS 2012 יולי120מזכר 

לאומי

עברית

  133משפט ובטחון לאומי סוגיות נבחרות מזכר איתן,דיאמונדהחלת המשפט ההומניטארי הבינלאומי על לוחמת הסייבר181

2014מארס

עברית

הזדהות ואמפתיה של אנשי מקצוע בהתערבות פסיכולוגית 180

במפוני גוש קטיף

עברית07טון מרץ "שפייעל,וינשטיין

השומרון וחבל עזה מראשית ,ההתיישבות היהודית באזור יהודה 179

ל" בצה7' מערך שעור מס-הציונות ועד ימינו

עברית

: דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקותאודי,לבלההתנתקות178

ירושלים והמכללה האקדמית , הוצאת כרמל
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