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מאגר משפטי
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חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 3783/05מדינת ישראל נ' אנדרה לוי,

חדשות משפטיות

15:08 20/08/2017
כתב אישום נגד תושב רהט
שפרסם בפייסבוק על כוונתו
להיות שהיד ולבצע פיגוע

15:08 20/08/2017
תביעה נגד מארגני המופע
של "קווין" :הפרו לכאורה
חובות נגישות לאנשים עם
מוגבלות

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט
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.

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

צפה בפרופיל

אלכסנדר עירד משרד
עורכי דין
אזרחי
ביטוח
בנקאות
צפה בפרופיל

13:08 20/08/2017

חוזים לרכישה

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 3783/05מדינת ישראל נ' אנדרה לוי שלום ירושלים
ת"פ )ירושלים( 3783/05

מדינת ישראל
נגד

אנדרה לוי

הסכמי משכון

בית משפט השלום ירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][03.07.2007

כב' השופטת אילתה זיסקינד

בשם הנאשם  -עו"ד אנדריי רוזנטל

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ע"א  ,548/78ע"פ  ,315/58ע"פ  ,616/83בע"פ  ,6255/03ע"פ  ,6255/03בעש"מ 6713/96

הכרעת  -דין

ההליך וכתב האישום
.1

1/2

הנאשם מואשם כי ביצע שתי עבירות של מעשה מגונה ועבירה של נסיון למעשה מגונה.
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מאחר והמעשים המגונים בוצעו בקטינות ,לא אנקוב בשמותיהן ובשמות בני משפחותיהן ,אלא באותיות הראשונות של
השמות ושמות המשפחה ,ואני אוסרת לפרסם את שמן או את פרטי זיהויים של המתלוננות ושל הקטינות אליהן
מתייחסת הכרעת הדין.
אישום  - 1מתוקף יחסי ידידות קרובים שנרקמו בין הנאשם למתלוננת  -הגב' ח ,.נהג הנאשם לעזור בהשגחה ושמירה
על ילדי המתלוננת ובין היתר להסיעם לגן ,לחוגים ,להחזירם ולהשגיח עליהם בעת שצפו בטלוויזה בביתו.
במועדים שונים בעת שהקטינה א.ח .ילידת  5.5.98צפתה בבית הנאשם בטלוויזיה ,הנאשם ניגש אליה חיבק אותה,
ליטף אותה ונישק אותה על שפתיה ,תוך שהחדיר את לשונו לתוך פיה .כן אמר לה כי הוא אוהב אותה ,אך אינו אוהב
אותה כשאינה מנשקת אותו .הנאשם הבהיר לה כי אם תספר על מעשיו ,הוא לא יסיעה יותר לחוג הבלט.
ביום  3.9.05כשהקטינה ישבה על כיסא בבית הנאשם כדי לצפות בטלוויזיה ,עמד הנאשם מאחוריה ,ליטף את פניה
וחזה ,כשרוכסן מכנסיו פתוח ,וענד על צווארה שרשרת עם תליון בצורת לב ,כשלפתע הופתע ע"י אם הקטינה שנכנסה
לחדר.
הנאשם מואשם בעבירה של מעשה מגונה )מספר עבירות(.
אישום  - 2במהלך מסיבת חנוכה שהתקיימה בחודש  12/04במתנ"ס ברמת בית שמש ,ניגש הנאשם לקטינה ...
 :2008ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2007ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2006ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר

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.

עלות המסמך  35ש"ח

הצדדים במסמך זה :אנדרה לוי ,מדינת ישראל

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

מסמכים חדשים בתקדין
בש"פ  - 4320/17מדינת ישראל נ' אוסאמה אב...

ערכאות

נושאים

כלים שימושים

עליון

איתור פסק דין

ביומד

ע"פ  - 4743/17חסן כיאל נ' מדינת ישראל

מחוזי

צור קשר

משפט

עע"מ  - 4573/17עיריית פתח תקוה נ' חברת ...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

בג"צ  - 1480/12אנגלסמן ושות' נ' שר הפנים

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

בג"צ  - 2403/17רביוק ולדיסלב נ' שר הפנים

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

בג"צ  - 6047/17נביל נעים נתשה נ' מפקד כ...

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

רע"ב  - 6317/17אלישע אודס נ' שירות בתי ...
בש"פ  - 6410/17אוריאל סקרה נ' מדינת ישר...
בג"צ  - 8199/13חברת החשמל לישראל בע"מ נ...

שוק ההון

בג"צ  - 8126/16סווסאן דגאני נ' שר הפנים

טכנולוגיה ואינטרנט

כתבות בארכיון ביזפורטל

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש
טלפון 03-5680888 :פקס 03-5680899 :דוא"לtakdin@hashavim.co.il :
האתר מותאם לצפייה ברזולוציה  1024x768בדפדפנים :אינטרנט אקספלורר מגרסה  8.0ומעלה ,פיירפוקס מגירסה  2.0ומעלה וגוגל כרום 153
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 153
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