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 .220 -200' עמ, (0888, מכון ון ליר, ירושלים) בכלכלה
 
 .22 -2' עמ, (0882, ירושלים) ביטחון סוציאלי בישראל, וני גל'ג
 

, רבעון לכלכלה" ,שוויון בין ערבים ויהודים-עוני בקרב ערבים בישראל ומקורות לאי", רמסיס גרא ורפאלה כהן
 .222 -212' עמ, (0882דצמבר ) 1' חוב, 10כרך 

 
' עמ, (0880וגוסט א) 22' חוב, ביטחון סוציאלי" ,עוני בישראל בשנות האלפיים –אחר "העניים כ" ,דורוןאברהם 

8- 00  . 
 

 מתועשת-יסוד החברה הדמוקרטית: המעמד הבינוני. 8
' חוב, תיאוריה וביקורת" ,עלייתה ונפילתה של המחאה החברתית: ביולי של דפני ליף-21-ה", אורי רם ודני פילק

 .12 -22' עמ, (0822קיץ ) 12
 

מרכז המחקר " ,שחלו בו בשנים האחרונות מאפייני מעמד הביניים בישראל וניתוח השינויים", אילנית בר
 .0828מארס , והמידע של הכנסת

 
 .212 -212' עמ, (0822קיץ ) 12' חוב, תיאוריה וביקורת" ,העם דורש שליטה בכספו", שלמה סבירסקי

 
 ?ישראלים נגד פלסטינים נגד עובדים זרים: תעסוקה ואבטלה בישראל. 9

' עמ, (0880, תל אביב) הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל: עובדים וזרים ,אדריאנה קמפ ורבקה נוימן
00- 18 . 

 
צומתי , (עורכים)בתוך דבורה הכהן ומשה ליסק " ,0881 -2812, עובדים זרים –עובדים פלסטינים ", רות קלינוב
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