פרסומים:
א) 'הגנת הקינטור בעבירות רצח' -עבודת תיזה לתואר שני ,אוניברסיטת בר -אילן,
( ,)1985ספריית הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר -אילן ,רמת –גן).
"חוק שירות הביטחון הכללי ,אנטומיה של חקיקה -התהליכים הפנים ארגוניים",
ב)
עבודת גמר במיכללה לביטחון לאומי ואוניברסיטת חיפה ( ,)1999ספריית המב"ל
גלילות.
בלבד),
עיון
(למורשי
ג)  .על ייעודם ותפיסת תפקידם של שומרי הסף בארגוני המודיעין -המקרה של שירות
הביטחון הכללי' ( ,)2008מרכז המחקר שליד המכללה לביטחון לאומי ,צה"ל
.)2009
לאנגלית,
(בתרגום
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7104/98889/Forum98889M1
64I0.pdf

ד) חוק שירות הביטחון הכללי -מהתהליכים הפנים ארגוניים ועד לחוק הכנסת ,שינוי
חוק כמבטא שינוי התפיסה ביחסים שבין חוק לביטחון בישראל' ( ,)2010קתדרת חייקין,
אוניברסיטת חיפה  /מרכז המחקר שליד המכללה לביטחון לאומי ,צה"ל.
-http://web.hevra.haifa.ac.il/~ch
strategy/images/publications/hok_sherut_habitahon_haklali.pdf

מאמרים בעיתונים  /כתבי עת
עם יד אחת מאחורי הגב -הארץ6/11/08 -
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1358576

קריצה מדינית אופיינית13/4/09 yet -
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3699803,00.html

שוב נותנים להם רובים29/5/09 ynet- -
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3722273,00.html
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10/9/09 ynet -שב"כ ללא עינויים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773260,00.html

4/10/09 ynet -מי צריך קוד אתי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3785089,00.html

1/3/10 ynet -הרמטכ"ל כופף את בית הדין הצבאי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3856402,00.html

22/4/10 ynet -מסר מדובאי לחוטפי שליט
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3852611,00.html

12/3/12 - מעריב-מבט לאחור
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/345/494.html

13 . גליון מס/ שבתון- אבי המהפכה החוקתית-יתרו
http://www.moreshet.co.il/web/alonparash/display_gilon.asp?codeClient=100&kod_gilon=
6965&idrec=28256

 פרשת בא,  שבתון- על הסוד ועל השיח-הטרם תדע כי אבדה מצריים
http://www.tora.co.il/parasha/06_shabaton/bo_72.doc

. שבתון- פרשת שלח לך-""עסק הביש הראשון
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 אתר וואלה- ארבעים שנה לאבדן ההרתעה-סדק במשפט
http://newmail.walla.co.il/ts.cgi#msg:23:323401204:p=&fid=23&o=1&q=&chunk=0&__tick=
1379447603368

מאמרים בכתיבה
פגמים בתפיסה העיונית של סיכול טרור במשפט הישראלי (בהכנה לקראת פרסום נייר
.) הרצליה,עמדה במסגרת המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי

מאמרים בעיתונים מקצועיים
On the mission and concept of roles of gatekeepers in intelligence
organizations: The case of the Israeli Security Agency
. הרצליה,פורסם באתר המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין תחומי
http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/804/Default.aspx

A Decade Since the Supreme Court Decision on Interrogations ( H.C.J
5100/94 )- A Successful Gamble?
http://www.ict.org.il/NewsCommentaries/Commentaries/tabid/69/Articlsid/809/Default.aspx

, ביהמ"ש והמשטרה משני צידי המתרס התקשורתי-בשולי פרשת שחר מזרחי
;PSAKDIN
http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?filename=/plili/public/art_ccii.htm

167  הסנגור- בשולי פרשת שחר מזרחיre- engineering -אלמלא מוראה של מלכות
http://www.hasanegor.co.il/AllSites/263/Assets/maamar167.pdf

4797/07  בשולי החלטת הביניים בבג"צ-על בידוק כבודת בטן ועל תחושות בטן
- בית הספר לניהול אבטחה וחירום-ביטאון המכללה האקדמית וינגייט
http://security.wincol.ac.il/default.aspx?siteid=68&pageid=9230&lang=1
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השתתפות והרצאות בכנסים ובפאנלים מקצועיים
פאנל -עשור לחוק שב"כ -המסלול האקדמי -המכללה למינהל -הפקולטה למשפטים -
28/3/12
http://www.youtube.com/watch?v=BZ1sZqa0BR0

פאנל -פדיון שבויים בכל מחיר -ישיבת נווה שמואל -כסליו תשע"ב-
http://nosh.webuda.com/archives/424

כנס לוחמה בטרור ,אוניברסיטת בר -אילן.6/2010 -

כנס בעניין כשלים פסיכולוגיים בהליך הפלילי ,אוניברסיטת חיפה.12/6/13 ,

ערב עיון בנושא הר הבית -הרצאה על ההיבטים המשפטיים של הר הבית ()10/7/13

.
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