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תקציר קורות חיים – פרופ' יורם רבין
תפקידים בשירות הציבורי
 2016עד 2019

היועץ המשפטי למבקר המדינה ,משרד מבקר המדינה ,ירושלים
ניהול הלשכה המשפטית של משרד מבקר המדינה .צוות הלשכה מונה  16עובדים.
ליווי משפטי פנימי של כל ענייני המשרד (הליכים משפטיים כנגד המשרד ,דיני
עבודה ,מכרזים וכדומה) וליווי משפטי חיצוני של הביקורות הנערכות על-ידי
המשרד .בנוסף ,חבר ההנהלה המצומצמת של משרד מבקר המדינה.
 – The XIV ASOSAI Assemblyראש המשלחת הישראלית של משרד מבקר
המדינה לכנס ה 14-של ארגון מבקרי המדינה של אסיה ) ,(ASOSAIשנערך
בוויאטנם 18 ,עד  23ספטמבר .2018
דרגות:
 1ינואר  – 2016דרגה של מוקבל לשופט מחוזי.
 1ינואר  – 2019דרגה של מוקבל לסגן נשיא בית משפט מחוזי.

________________________________________________________________

תפקידים במגזר הפרטי
1999

דירקטור במועצת המנהלים של חברת "נען דן ג'ין מפעלי השקיה" (כיום חברת
נען-ג'ין השקיה).

 1997עד 1998

עורך -דין של אגודה שיתופית קיבוץ נען – עריכת דין בתחום האזרחי ובדיני
אגודות שיתופיות.

 1995עד 1997

עורך-דין במשרד עו"ד פרופ' יובל לוי ושות' (כיום תדמור ושות' ,פרופ' יובל לוי
ושות') – עריכת דין בתחום האזרחי מסחרי ודיני החברות.

 1994עד  1995מתמחה במשרד עו"ד פרופ' יובל לוי ושות' (כיום תדמור ושות' ,פרופ' יובל לוי
ושות') – התמחות בתחום האזרחי מסחרי ודיני החברות.
_____________________________________________________________________

תפקידים באקדמיה
במסלול האקדמי ,המכללה למנהל:
 2019ואילך

נשיא המסלול האקדמי המכללה למנהל.
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 2011עד 2016

דקאן בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס – במסגרת תפקיד זה חבר
בהנהלה האקדמית ,במועצה האקדמית העליונה ,בדירקטוריון ,ובחבר הנאמנים
של המוסד.

 2008עד 2011

סגן דקאן בית הספר למשפטים ע"ח חיים שטריקס – סיוע כללי בניהול בית
הספר ,לרבות אחריות על כל מערך קורסי הבחירה.

 2008עד 2016

חבר וועדת הוראה בבית הספר למשפטים – וועדה המקבלת את כל ההחלטות
האקדמיות בבית הספר.

 2006עד 2011

חבר וועדה אקדמית בבית הספר למשפטים – אחריות לביצוע הפסקות לימודים
על רקע אקדמי.

 2004עד 2011

ראש אשכול פלילי – ריכוז כל קורסי הבחירה וסמינריונים בתחום המשפט
הפלילי בבית הספר למשפטים.

 2004עד 2008

הממונה על פיתוח התוכניות המשולבות – ניהול תכניות הלימוד משפטים-
חשבונאות (בשיתוף בית הספר למנהל עסקים) ,משפטים-כלכלה (בשיתוף בית
הספר לכלכלה) משפטים-תקשורת (בשיתוף בית הספר לתקשורת).

 2003עד 2007

הממונה על המשמעת – השופט במערך הדין המשמעתי של המוסד.
עורך כתב-העת המשפט – עריכה של כתב העת המשפטי של בית הספר

2005
למשפטים.
_____________________________________________________________________

תפקידים בלשכת עורכי הדין
 2005עד  2016עורך כתב העת "הפרקליט" – כתב העת המשפטי של לשכת עורכי הדין (נוסד
בשנת  1943ונסגר בשנת )2016
_____________________________________________________________________

תפקידים בוועדות ובעמותות (פעילות ציבורית)
חבר בוועדת פרס גורני לשנת ( 2017פרס העמותה למשפט ציבורי בישראל על שמו של עורך
הדין אוריאל גורני) – בשנת הפרס  2017חולקו על ידי הוועדה שלושה פרסים :פרס גורני לפעילות
יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי בישראל; פרסם גורני למשפטנים במגזר הציבורי לתרומה
משמעותית למשפט הציבורי בישראל; פרס גורני לחוקרים צעירים על מחקר מצטיין במשפט
ציבורי.
יו"ר (משותף – ביחד עם פרופ' אורן גזל-אייל) של הוועדה לבחינת אפשרות החלת הסדרים
מותנים במערכת השיפוט הצבאית ובחינת מדיני ות העמדה לדין בעבירות הסמים בצה"ל – מינוי
מטעם הפצ"ר .הוועדה הגישה את הדו"ח הסופי ביום  29מרץ .2015
חבר בפורום הישראלי לממשל פתוח – מינוי מטעם השר מיכאל איתן מיום  5דצמבר  ,2012מכוח
החלטת ממשלה מס'  4515מיום  1אפריל .2012
חבר בוועדת האיתור למנהל היחידה להפחתת הנטל הבירוקרטי ושיפור השירות לציבור – ועדת
האיתור מס'  ,17151ברשות מנכ"ל משרד האוצר ,מר דורון כהן.
חבר בוועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמד ים למשרת היועץ המשפטי לכנסת – נציג
הדיקנים בפקולטות למשפטים בוועדה הציבורית לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים
למשרת היועץ המשפטי לכנסת( 2009 ,כאמור בסעיף (20ב)( )5לחוק הכנסת ,תשנ"ד.)1994-
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וועדת דוברת – חבר בוועדת המשנה לזרמים וקהילות של כוח המשימה הלאומי לרפורמה בחינוך
(וועדת דוברת) ,מכוח מינוי אישי של שרת החינוך והתרבות (גב' לימור לבנת) – ראו :דו"ח
התוכנית הלאומית בחינוך (כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל ,ינואר  ,)2005בעמ'
 264ואילך.
העמותה למשפט ציבורי – חבר העמותה משנת  ,2003מזכיר העמותה משנת  2006עד שנת ;2009
חבר הוועד המנהל משנת  2009ואילך.
התנועה לחופש המידע בישראל – ממייסדי התנועה (בשנת  )2005וחבר הנהלת התנועה (משנת
 2005עד .)2015
התנועה למען איכות השלטון בישראל – חבר (לשעבר) בתנועה.
_____________________________________________________________________

השכלה אקדמית
 1998עד 2002

אוניברסיטת תל-אביב ,הפקולטה למשפטים ,תל-אביב ,ישראל
דוקטור במשפטים ).(J.S.D.
עבודת המחקר של הדוקטורט בנושא" :המעמד החוקתי של הזכות לחינוך",
בהנחייתה של פרופ' דפנה ברק-ארז (כתוארה אז).

 1994עד 1997

אוניברסיטת תל-אביב ,הפקולטה למשפטים ,תל-אביב ,ישראל
מוסמך במשפטים ( )LL.M.בהצטיינות.
עבודת המוסמך (עבודת תזה) בנושא" :זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית"
בהנחייתה של ד"ר דפנה ברק-ארז (כתוארה אז).

 1990עד 1994

המסלול האקדמי המכללה למנהל ,בית-הספר למשפטים ,ראשון לציון ,ישראל
בוגר במשפטים (.)LL.B.

________________________________________________________________

אקדמיה :מינויים
בבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל:
קבלת מינוי לדרגה של "פרופסור חבר".
2009
קבלת מינוי לדרגה של "מרצה בכיר".
2004
קבלת מינוי לדרגה של "מרצה".
2002
קבלה לבית הספר במעמד של "חבר סגל קבוע".
1998
_____________________________________________________________________

אקדמיה :פרסים ,מלגות והצטיינות
2005

פרס המרצה המצטיין לשנת תשס"ד – בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי ,המכללה
למינהל.

2000

פרס ע"ש ראול וואלנברג – חתן הפרס ע"ש ראול וואלנברג לשנת תש"ס (אוניברסיטת
תל-אביב ,ינואר  )2000על המחקר בנושא "הזכות לחינוך כזכות חוקתית".

1999

מלגה לחוקרים צעירים – מלגת אלגה צגלה לשנת תשנ"ט (תרומת משפחת צגלה) ממכון
צגלה למשפט משווה ולמשפט בינלאומי פרטי ,הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן,
אוניברסיטת תל-אביב.
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1997

מוסמך ) (LL.M.בהצטיינות – הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב.

 1994מלגת פרס עבור סמינריון – פרס מטעם האגודה לקידום הפרלמנטריזם (שליד משכן
הכנסת) בגין עבודת הסמינריון "חלוקת כספים והטבות למגזרים מועדפים" בהנחייתה
של ד"ר דפנה ברק-ארז .העבודה נכתבה במהלך שנת הלימודים השלישית של לימודי בוגר
במשפטים (.)LL.B.
_____________________________________________________________________

אקדמיה :ניסיון בהוראה
2007

חוקר אורח ) (Visiting Scholarבבית-הספר למשפטים של אוניברסיטת
פורדהם ) (Fordham Law Schoolבניו-יורק.

 1999עד  2019המסלול האקדמי של המכללה למנהל ,בית-הספר למשפטים ,ראשון לציון
מרצה בקורסים הבאים:
 דיני עונשין (קורס חובה שנה א' ,משנת  2001עד ;)2019
 משפט חוקתי (קורס חובה שנה א' ,משנת  2005ועד )2011
 משפט מנהלי (קורס חובה שנה ב' ,משנת  2001עד ;)2005
 משפט ישראלי (קורס חובה שנה א' ,עד לשנת ;)2001
 מושגי יסוד במשפט (קורס חובה שנה א' ,עד לשנת ;)2001
 זכויות דיוניות בהליך אזרחי (קורס בחירה לשנים ב'-ד' ,משנת 2000
עד ;)2007
 זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות במשפט החוקתי הישראלי"
(קורס בחירה לשנים ב'-ד' ,משנת  2000עד ;)2007
" משפט מבוים" (קורס בחירה לשנים ב'-ד' ,משנת  2000עד ;)2007
 סוגיות פרשניות בחלק המקדמי והכללי לחוק העונשין לאחר תיקון
( "39סמינריון לשנים ב'-ד' ,משנת  2002עד .)2007
 1994עד  2000במהלך שנים אלו שימשתי עוזר הוראה במקצועות הבאים :משפט חוקתי (פרופ'
קלוד קליין ,פרופ' דפנה ברק-ארז ,ד"ר יואב דותן ,ד"ר סוזי נבות); משפט מנהלי
(פרופ' אייל בנבנשיתי); ודיני עונשין (פרופ' אהרון אנקר ,השופט בדימוס אורי
שטרוזמן ,פרופ' רון שפירא ,השופט בועז אוקון) .תפקידי ההוראה כללו העברת
הרצאות פרונטליות ,חיבור עבודות לתלמידים ובדיקת עבודות ומבחנים.
 2002עד 2003

אוניברסיטת תל-אביב ,הפקולטה למשפטים ,תל-אביב
מרצה מן החוץ בשנת הלימודים תשס"ג בקורס :דיני עונשין (קורס חובה לשנה
א').

 2001עד 2002

האוניברסיטה העברית ,הפקולטה למשפטים ,ירושלים
מרצה מן החוץ בשנת הלימודים תשס"ב בקורסים" :השפעות חוקתיות על סדרי-
דין אזרחיים" (קורס בחירה משותף לתארים בוגר ומוסמך); "זכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות במשפט הישראלי" (קורס בחירה משותף לתארים בוגר
ומוסמך).

 2001עד 2011

המרכז הבינתחומי ,בית הספר למשפטים ע"ש רדזינר ,הרצליה
מרצה מן החוץ בשנת הלימודים תשס"ב-תשע"א בקורסים" :משפט ציבורי"
(בבית הספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה); "זכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות"; סמינר בדיני עונשין ,דיני עונשין משפט חוקתי ומשפט
מינהלי (בבית הספר למשפטים ע"ש רדזינר).

 1998עד 2006

המרכז האקדמי למשפט ועסקים ,רמת-גן
מרצה מן החוץ בשנות הלימודים תשנ"ט-תש"ס ,תשס"ג-תשס"ה ,בקורסים:
"דיני עונשין" (קורס חובה לשנה א'); "השפעות חוקתיות על סדרי-הדין
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האזרחיים" (קורס בחירה לשנים ב'-ד'); "זכויות כלכליות ,חברתיות
ותרבותיות"; "הזכות לחינוך  -בארץ ובעולם"; "סוגיות פרשניות בחלק הכללי
והמקדמי של חוק העונשין".
_____________________________________________________________________

אקדמיה :פרסומים
ספרים בעברית (כתיבה):
 .1יורם רבין 'זכות הגישה לערכאות' כזכות חוקתית (.)1998
הוצאת בורסי 279 ,עמודים.
 .2יורם רבין הזכות לחינוך (.)2002
הוצאת נבו 578 ,עמודים.
 .3יורם רבין ויניב ואקי דיני העונשין (מהדורה ראשונה.)2008 ,
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ,כרך אחד 845 ,עמודים.
 .4יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין (מהדורה שנייה.)2010 ,
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ,שני כרכים 1,251 ,עמודים.
 .5יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין (מהדורה שלישית.)2014 ,
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ,שלושה כרכים 2,145 ,עמודים.
ספרים וכתבי-עת בעברית (עריכה):
 .6יורם רבין ויובל שני (עורכים) זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות במשפט הישראלי
( ,2004הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב).
 .7עורך כתב-העת המשפט ,כתב-העת של בית-הספר למשפטים ,המסלול האקדמי ,המכללה
למנהל ,גיליון  ,2005( 20שולב בכרך יא של כתב העת).
 .8עורך כתב-העת הפרקליט ,כתב-העת של לשכת עורכי-הדין בישראל (משנת  2006ועד שנת
 – 2017כרך מח( )2עד כרך נד – סה"כ  12כרכים).
 .9חבר מערכת (ביחד עם אחרים) ספר עדי אזר ז"ל (הוצאה מיוחדת של כתב העת המשפט,
.)2007
 .10עורך (ביחד עם עו"ד דרור ארד-איילון ועו"ד יניב ואקי) ספר דויד וינר על משפט פלילי
ואתיקה (ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.)2009 ,
 .11יובל יועז תיק קצב (הוצאת הקיבוץ המאוחד – )2010 ,עורך מדעי של הספר.
 .12עורך כתב-העת עיונים בביקורת המדינה ,כתב העת של משרד מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור ,חוברת מס' .)2018( 63
מאמרים בעברית (כתבי-עת שפיטים):
 .13יורם רבין "שורת המתנדבים ומשפט ההיסטוריה" המשפט ג .)1996( 387
 .14יורם רבין "זכות הגישה לערכאות  -מזכות רגילה לזכות חוקתית" המשפט ה .)2001( 217
 .15יורם רבין "הזכות לייצוג ולסיוע משפטי בהליך אזרחי" המשפט ו .)2001( 225
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 .16יורם רבין ומיכל לוצקי-ארד "האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי" המשפט
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הנחייה והשתתפות של המושב בנושא "הזכות החוקתית לבריאות" ,במסגרת הכנס
השנתי השמיני של לשכת עורכי הדין ,אשר נערך באילת ביום  26למאי .2008

2009

הרצאה במסגרת המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין:
 9לינואר  – 2009השתלמות סוף שבוע במשפט פלילי באילת – חידושים והלכות במשפט
הפלילי – "טענות הגנה בעלות אופי תרבותי".

2009

ערב עיון "תרומתה של השופטת דליה דורנר להגנה על זכויות האדם בישראל" – הרצאה
"השופטת דורנר תוקעת יתד :עת תרומתה של השופטת דורנר לביסוסה של הזכות
החוקתית לחינוך" ,שנערך ביום  12ביולי ( 2009במרכז הכנסים ע"ש קונרד אדנאואר,
משכנות שאננים ,ירושלים).

12
2010

כנס השופטים הארצי  – 2010דובר במושב "אלימות ותוקפנות בחברה הישראלית",
שנערך ביום  29לאוגוסט .2010

2010

כנס בנושא "שנת המשפט תש"ע – סיכום והערכה" – דובר במושב על משפט פלילי ,סד"פ
וראיות ,שנערך ביום  7באוקטובר  2010בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

2011

הנחייה והשתתפות של המושב בנושא " תביעות השבה נגד רשויות" ,במסגרת הכנס
השנתי האחד עשר של לשכת עורכי הדין ,אשר נערך באילת ביום  30למאי .2011

2012

השתתפות במושב "מגמות והליכים בגישור והסדרי טיעון" במסגרת הכנס השנתי בנושא
הדין הפלילי של לשכת עו"ד באילת –  17פברואר .2012

2012

השתתפות במושב "דעת הרוב ודעת מיעוט" במסגרת הכנס השנתי של לשכת עו"ד באילת
–  22מאי .2012

2012

השתתפות במושב בנושא "המשפט הפלילי והציבורי" במסגרת ועידת המשפט הראשונה
(מלון אינטר-קונטיננטל תל אביב) –  28אוגוסט .2012

2013

השתתפות במושב בנושא "מציאות נושכת – הפער בין הדין למציאות בחוק חופש
המידע" הרצאה בנושא "התנועה לחופש המידע כסוכן אזרחי לקידום שקיפות" ,במסגרת
הכנס המרכזי של מחוזות לשכת עו"ד באילת –  18אפריל .2013

2013

הנחייה והשתתפות של המושב בנושא " שנייה אחת לכלא :על עבירת הגרם מוות
ברשלנות" ,במסגרת הכנס השלוש עשרה של לשכת עורכי הדין ,אשר נערך באילת ביום 28
מאי .2013

2013

כנס מערכות כתבי עת – דובר במושב על "שיפוט מאמרים" ,שנערך בפקולטה למשפטים
באונ' בר-אילן ,ביום  6יוני .2013

2013

כנס כתב העת "משפטים" :יום עיון בנושא מחקרים אמפיריים ואקספרימנטאליים
במשפט – הרצאה "על הבדלי הענישה בין נאשמים יהודים לערבים" ,שנערכה ביום 20
יוני .2013

2013

ערב עיון :תג מחיר ותורת המלך – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? ,הרצאה בנושא
עבירות תג מחיר כ"עבירות שנאה" (בית התפוצות) – ביום שני 16 ,ספטמבר .2013

2014

הרצאה בהשתלמות בדיני עונשין של המדרשה למשפט מעשי בנושא "עבירת הרצח
החדשה" ,שנערכה ביום  5ינואר  ,2014בבית לשכת עורכי הדין ,רח' דניאל פריש  ,10תל
אביב.

2015

הרצאה במסגרת כנס העמותה למשפט ציבורי ,במושב שעסק בנושא "העמדה לדין של
אישי ציבור – האם כולם שווים בפני החוק?" ,שנערכה ביום  3לינואר  ,2015מלון דן
כרמל ,חיפה (במושב השתתפו בנוסף השופט (בדימ') אליהו מצא; ופרופ' מרדכי קרמניצר,
סגן הנשיא של המכון הישראלי לדמוקרטיה).

2015

כנס בעקבות תיק יונתן היילו :צדק משפט וגזענות ,הרצאה בנושא "הגנה עצמית פוטרת
וטענת פוסט-טראומה" ,שנערך בפקולטה למשפטים באונ' תל-אביב ,ביום שלישי20 ,
ינואר .2015

2015

הרצאה במסגרת כנס לרגל פרישתו של נשיא בית המשפט העליון [בדימ'] השופט אשר
גרוניס ,בנושא "הלכת יששכרוב והיעלמותו של משפט הזוטא" ,שנערך בפקולטה
למשפטים באונ' תל-אביב ,ביום שני 22 ,יוני .2015

2015

הרצאה במסגרת הכנסThe Jerusalem Crime Group Annual International :
” ,Symposium “Effective Law Enforcement Initiativesבנושא“Confessions in :

13
” ,Israel: Recent Trends in Voir Direשנערך בפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית בירושלים ,ביום  23יוני .2015
2016

הרצאה במסגרת הכנס .Constitutionalizm under Extreme Conditions :בנושאThe :
 ,Law Governing the Right of Enemy Alien`s Access to Courtsשנערך
באוניברסיטת חיפה ,בימים  18עד  19יולי ( 2016בחסות מרכז מינרווה והעמותה למשפט
ציבורי).

2018

הרצאה במסגרת השתלמות שופטים בנושא "משפט פלילי – מבט מעודכן ,בנושא:
"ההגנה התרבותית" ,שנערך במעלה החמישה (מלון יערים) ,ביום  13מרץ .2018

2018

הרצאה במסגרת הכנס "דעת יחיד – כנס לכבודו של השופט מישאל חשין" בנושא:
"השופט חשין וזכות הגישה לערכאות" ,שנערך בבית המשפט העליון ובמרכז הבינתחומי
בימים  31אוקטובר  2018עד  1נובמבר ( 2018ההרצאה ניתנה ביום הכנס השני ,שנערך
במרכז הבינתחומי).

2019

הרצאה במסגרת "הכנס השנתי של לשכת המבקרים הפנימיים  ,"2019בנושא "ביקורת
בזמן אמת" ,שנערך ביום  8ינואר  ,2019בכפר המכביה.

 2019הרצאה במסגרת סדנה בכנסIII EUROSAI-ASOSAI Joint Conference, Emerging :
 ,Issues & Emergency Situations – Israel, Jerusalem, March 2019הרצאה בנושא:
( Real Time Auditבשיתוף עם ד"ר יצחק בקר ועו"ד ענבל עפרון וינשטיין).
_____________________________________________________________________

הסמכות מקצועיות ולשכות מקצועיות
חבר לשכת עורכי-הדין בישראל  -החל משנת .1995
סניגור בבתי-דין צבאיים  -הסמכה משנת .1996
חוקר פרטי  -מוסמך מטעם משרד המשפטים החל משנת .1990
חוקר פלילי בצה"ל (מצ"ח)  -מוסמך מטעם הפרקליטות הצבאית הראשית החל משנת .1986
_____________________________________________________________________

שירות צבאי בצה"ל

1

 2002עד 2015

שופט בבית-משפט צבאי (בית המשפט הצבאי במחנה עופר ,דרגת רב-סרן).
בתפקיד זה שמשתי עד לשחרור משירות ביטחון ביום  1ינואר .2016

 1994עד 2002

מפקד בסיס מצ"ח במילואים (דרגות סרן ,רס"ן).

 1989עד 1990

מפקד בסדיר של בסיס מצ"ח דן .פיקוד על כ 40 -חיילים וניהול מספר רב של
חקירות מגוונות בכל תחומי המשפט הפלילי (דרגת סגן).

 1988עד 1989

סגן מפקד בסיס מצ"ח דן (דרגת סגן).

 1987עד 1988

קצין חקירות בבסיס מצ"ח יואב ובבסיס מצ"ח ירושלים (דרגות סג"מ,

סגן)2.

 1מועד גיוס לשירות סדיר 12 :נובמבר  ;1985מועד שחרור משירות סדיר 12 :אוגוסט  ;1990מועד פטור
משירות בטחון 1 :ינואר .2016
 2לתיאור המעורבות בחקירה של פרשת אל"ם יהודה מאיר בעת השירות כקצין חקירות במצ"ח ירושלים
בימי האינתיפאדה הראשונה ראו:

14

1987

קורס קצינים בבה"ד  1והשלמה מקצועית בבה"ד  13בית הספר למשטרה-
צבאית (דרגת סג"מ).

 1985עד 1986

טירונות ,קורס שוטרים וקורס חוקרי מצ"ח של חיל המשטרה-הצבאית.

מועד קבלת דרגות:
 – 1999רס"ן
 – 1994סרן
 – 1989סגן
 – 1987סגן משנה

John Conroy UNSPEAKABLE ACTS – ORDINARY PEOPLE (University of California Press,
2000), at pp. 48-54, 55, 58, 200, 202, 209, 210-11.

