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תקצירים באנגלית
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ד"ר עמרי בונה
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 תמונת השער: חלקת התצפית ביער כפר החורש לבחינת השפעת סוגים 
 שונים של הגנות פרטניות על ההישרדות ועל ההתפתחות של ארבעה מינים 

של חורש טבעי )גיל העצים 5 שנים( )צילום: עמרי בונה(


