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פסיכולוגיה עברית. אוחזר  מחשבות על "העצמי" ועל "עצמיים מרובים".  (.  2020פולק, ד. )

  https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3986מתוך 
 

פסיכולוגיה   קבוצות בימי בידוד.  –קבוצת "ריבועים" וקבוצת "מעגל" (.  2020פולק, ד. )
 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3952עברית. אוחזר מתוך  

 
פנטזיה ומציאות   –"לא רואה את עצמי בסרט הזה" (: PhDעבודת דוקטורט ) –  2019

 אילן, המחלקה ללימודי מגדר.-אונ' בר בצפיית גברים בפורנוגרפיה.

 
Plaks M, Argaman R, Stawski M, Qwiat T, Polak D, Gothelf D., (2010),  Social-Sexual 

Education in Adolescents with Behavioral Neurogenetic Syndromes  ; in: Israel Journal 
of Psychiatry and Related Sciences 2010;47(2):118-24              -    at:  

http://leftbrainrightbrain.co.uk/2011/03/30/social-sexual-education-in-adolescents-with-

behavioral-neurogenetic-syndromes 
 

מיני: עקרונות, מטרות ותכנית  -חינוך חברתי  – להתבגר ב"שלום"  עריכת חוברת    –  2006
 . מעשית 

 
 Ritualistic perseveration: A case study that;    הצגת מקרה  – חזרתיות טקסית: מאיר     -   2000

explains perseveration as an concouraging communication for the mental retarded child     ;

 . 1, חוברת מס' 3כתב העת של יה"ת, כרך   -תרפיה באמצעות אמנויות 
 

 ; ב.מ.ה.    בית )ספר לחינוך( מיוחד –  1998
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