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קבוצת קו מנחה
תקדין
ביזפורטל
תפוז אנשים
אייס
פליקס
טאבו ישיר
חשבים
מגמות
רשם החברות
פורטל תקדין
מאגר משפטי
חדשות משפטיות
עורכי דין
סטודנטים
חוזים
תקצירי פסיקה
תקדין לייט
חיפוש בפורטל

חיפוש בפורטל

Meet Thai Women
Thai Women Seek Dating, Chat and
!Marriage. Join Free Now

חדשות משפטיות

13:02 03/02/2015
תובע שיוצג במסגרת הסדר
פרו בונו וזכה יהיה זכאי
לתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד

09:02 03/02/2015
ביה"ד :קופ"ח לאומית לא
תידרש לממן לחולה סרטן
טיפול פרטי שאינו בסל
הבריאות

חיפוש בתקדין לייט

אינדקס עו"ד בתקדין

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

חיפוש
ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות .לדוגמא" :מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו ,ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא ,יש לרכוש אותו.

פסקי דין – רכישה

15:02 02/02/2015

קשת סירוטה לוינר עו"ד
מיסים
מקרקעין
צפה בפרופיל

פלג ,כהן ,דויטש  עורכי
דין
מיסים
מקרקעין
צפה בפרופיל

עלות המסמך  26ש"ח
בש"פ   9747/02יוסף )בן אברהם( עובדיה נ' מדינת ישראל~ ,
בש"פ 9747/02

יוסף )בן אברהם( עובדיה
נגד~ ,
מדינת ישראל~ , ~ ,
בבית המשפט העליון ~ ,
][22.11.02
לפני י' טירקל השופט
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ערר על החלטת בית המשפט המחוזי עו"ד זוהר ברזילי  בשם העורר
עו"ד דפנה ברלינר  בשם המשיב
ה ח ל ט ה~ ,
החלטה

השופט י' טירקל
 .1על העורר הוגש בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום שייחס לו שתי עבירות של מעשה מגונה בנסיבות אינוס.
לפי הנטען בכתב האישום ,בתמצית ,ביצע העורר מעשים מגונים בקטינות ילידות  95ו  .93לפי האישום הראשון
הפשיט אחת מהן מבגדיה ,ליקק את איבר מינה ואת גופה וכן גילה בפניה את איבר מינו .לפי האישום השני ניסה
להפשיט את השניה ,נגע בביטנה וגילה בפניה את איבר מינו .על פי הסכמת באי כוח בעלי הדין הורה בית המשפט
המחוזי ,בהחלטתו מיום  ,18.7.02לשחרר את העורר ל"מעצר בית מלא " בבית אביו וכן קבע ערובות כספיות.
אחרי הקראת כתב האישום הוגש על העורר כתב אישום מתוקן שבו הוסף אישום שלישי שייחס לו עבירה נוספת של
מעשה מגונה בפומבי .נטען באישום הנוסף כי העורר גילה את איבר מינו לעיני קטינות ילידות  90וכן אונן בפניהן.
בשלב זה לא חזרה בה המשיבה מהסכמתה לשחרורו של העורר.
חלפו כשלושה חודשים מאז ששוחרר העורר כאמור לעיל ושוב הפעם תוקן כתב האישום .לפי הנוסח המתוקן 
בשנית  יוחסה לו עבירה נוספת של מעשה מגונה בנסיבות אינוס וכן הפרת הוראה חוקית .לפי הנטען ,בתמצית ,יצא
העורר מביתו ,תוך הפרה של תנאי השחרור ,ובשעה ששהה בחצר בית אחר אחז בישבנה של קטינה ילידת .93
בעקבות מעשים אלה ,לרבות המעשים שנוספו בכתב האישום כפי שתוקן בראשונה ,ביקשה המשיבה עיון חוזר
בהחלטתו הנזכרת של בית המשפט המחוזי ,מיום  .18.7.02בית המשפט המחוזי )כבוד השופט צ' גורפינקל(,
בהחלטתו מיום  ,22.10.02ציווה לעצור את העורר עד תום ההליכים.
...

במסמך זה מוצגים רק  2,500התווים הראשונים של פסק הדין/ההחלטה ,ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאות ההליך .על מנת לצפות
במסמך המלא ,יש לרכוש אותו.

חוקים – רכישה

עלות המסמך  26ש"ח
הצדדים במסמך זה:

יוסף )בן אברהם( עובדיה

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

מוצרים מבית חשבים

מסמכים חדשים בתקדין
מ"ח   5405/14פלוני נ' מדינת ישראל
עע"מ   2653/13חיים חדידא נ' עמידר החבר...
ע"א   3869/14שמואל גלזר נ' המאגר הישרא...
ע"א   7453/12פארס אלחבאין נ' כריסי אבר...
ע"פ   7555/14פלוני נ' מדינת ישראל
רע"א   395/15ברטי )בני( סינבטי נ' ....S.H
בש"פ   451/15מדינת ישראל נ' אשר מנגאשה
בע"מ   8609/14פלוני נ' פלונית
ע"א   672/15ג.ארזים ניהול ותפעול בע"מ ...
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בש"פ   634/15אלייה אדזשווילי נ' מדינת ...
ערכאות
עליון
מחוזי
שלום
ארצי
אזורי
משפחה
צבאי
כלים שימושים
איתור פסק דין
צור קשר
פרסם אצלנו
תנאי שימוש
תקדימייל
משכנתאות
התקנת תקליטור
התקנת תקליטור
סטודנטים
נושאים
ביומד
משפט
נפט וגז
מט''ח
וול סטריט
ניתוח טכני
שיווק ופרסום
נדל''ן
שוק ההון
טכנולוגיה ואינטרנט
כתבות בארכיון ביזפורטל
הטריידרים קובעים ,לא המשקיעים :מהו סדר ...
פתיחה בוול סטריט :ניו יורק עברה לירידות...
מאיר סלייטר מסמן את הגורם שמפיל את מדד ...
מגמה שלילית באסיה :ההאנגסנג בהונג קונג...
ירידות בת"א :פריגו וטבע צוללות עד  3%ול...
הסאגה ב :IDBלאחר קריסה של  70%בעלי
מני...
לאלי אוחנה נמאס מהביקורת :הודיע על פריש...
זה מה שמלחיץ את שוקי המניות ב 24השעות ...
מניית היום מזנקת  :10%דיווחה על שיתוף פ...
גזית גלוב :סיטיקון רכשה מרכז קניות בקופ...
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש
טלפון035680888 :

פקס035680899 :

דוא"לtakdin@hashavim.co.il :

האתר מותאם לצפייה ברזולוציה  1024x768בדפדפנים :אינטרנט אקספלורר מגרסה  8.0ומעלה ,פיירפוקס מגירסה  2.0ומעלה וגוגל
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
site version : 1.0 s2
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