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ניהול משאבי הביטחון בשנות ה .2111-אצל ח' גולן (עורך) .מרקם הביטחון – סוגיות בביטחון
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Conscription versus Recruitment through Markets: Economic Considerations. In
Cohen, Stuart A. (Ed.), The New Citizen Armies. (pp. 132-143). Routledge, London
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