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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

8/31/2017

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ע"פ )ירושלים(  - 6108/02מדינת ישראל )המשיבה שכנגד( נ' בן דהן אברהם )המערער שכנגד( ,פסק דין

חדשות משפטיות

11:08 30/08/2017
סולקה מהרצאה לאחר
שסימסה במקום להקשיב –
ותפוצה ב 7,000-שקל

11:08 30/08/2017
דו"ח :כ 30% -מפעילות
הלבנת ההון ב2016-
נקשרה לעבירות הונאה,
זיוף ומרמה

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
הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

צפה בפרופיל

איילת חן עו"ד
הוצאה
לפועל
משפחה
פלילי
צפה בפרופיל

09:08 30/08/2017

חוזים לרכישה

-Bugsweepשרותי
בדיקות כנגד האזנה
חוקרים
פרטיים

עלות המסמך  35ש"ח
ע"פ )ירושלים(  - 6108/02מדינת ישראל )המשיבה שכנגד( נ' בן דהן אברהם )המערער שכנגד(
ע"פ )ירושלים( 6108/02
ע"פ )ירושלים( 6142/02
מדינת ישראל ) שכנגד(המשיבה
נגד
בן דהן אברהם ) שכנגד(המערער

בית משפט מחוזי בירושלים
][15.07.2002

כבוד השופטים:

השופטת ח .בן עמי
השופט מ' גל
השופט צ' סגל

בשם המערערת – עו"ד נעמה סולטניק
בשם המשיב  -עו"ד ראובן בר חיים

בג"צ  ,6005/93ע"א  ,2800/97ע"א  ,5175/93ע"פ  ,353/88בע"פ  ,4009/90ע"פ  ,4009/90בע"פ  ,433/77ע"פ
פסקי דין
המאוזכרים במסמך  ,522/71בע"פ  ,679/78ע"פ  ,694/83בת"פ  ,1682/01בת.פ353/88 .
זה:
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פסק דין

השופטת ח' בן עמי:
 .1המערער בע"פ ) 6142/02להלן :המערער( הורשע בבימ"ש קמא בעבירה על סע' ) 348א( ביחד עם סע'  25לחוק
העונשין ,תשל"ז) ,1977-להלן :החוק( )נסיון למעשה מגונה( ובשתי עבירות על סע' ) 349ב( לחוק )מעשה מגונה
בפומבי בפני קטין( ,ודינו נגזר לשלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות 6 ,חודשי מאסר ע"ת למשך שנתיים על כל
עבירת מין ופיצוי שלוש המתלוננות בסכומים שבין  .₪ 1,500-3,000כ"כ  -בהחלטה מיום  - 6.3.02אסר ביה"מ על
פרסום שמו של המערער ופרטיו המזהים.
ערעורו של המערער מכוון לענין ההרשעה .ערעורה של המדינה ענינו בקולת העונש ובהחלטה לענין איסור הפרסום.
 .2עיקרי העובדות הצריכות לענין:
על פי האישום הראשון  -ביום  15.12.00בשעה  9.10לערך ,בעומדה בתחנת האוטובוס בשכונת רמת שלמה )להלן:
השכונה( הבחינה המתלוננת "י"  -בוגרת ואם לארבעה ילדים  -במכונית מסוג סוברו סטיישן ישנה מאוד ולה וילונות
בהירים נוסעת לאיטה במורד הרחוב עד שנעצרה לידה .המערער שנהג ברכב  -הנמנה על המגזר החרדי )כמו גם
המתלוננות(  -עצר לידה ,פתח את חלון רכבו ואמר" :אני יוצא מהרכס" .המתלוננת שהתרשמה מחזותו הרצינית של
המערער נענתה להצעה ,ואולם סמוך לאחר תחילת הנסיעה הבחינה שהנהג סוטה מן המסלול ונכנס לתוך שטח פארק
רמות .לשאלתה בענין השיב כי עליו למסור מכתב לקבלן .זמן קצר לאחר מכן עצר את הרכב במקום שומם ,ואז הבחינה
שפלג גופו  -מהבטן עד הברכיים  -מכוסה בסריג אפור ,ומשהתרומם הבחינה באחוריו כשהם חשופים .תוך כך הרים
המערער את מכנסיו ויצא מן הרכב .המתלוננת שהבינה שכוונותיו של המערער מיניות נבהלה ובחרה לצאת מן הרכב,
ואולם הוא הצליח להתקרב אליה עד כדי שתפש בידה ,אך היא משכה את היד ושחררה אותה והתחילה לרוץ בתוך
היער .משהרחיקה קמעא ,בעודה מחייגת בפלאפון שברשותה לעזרה ,הבחינה שהמערער עצר את רכבו במפלס גבוה
מזה שבו עמדה ,במרחק של כ 30-מ' ...
 :2003ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2002ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2001ינואר | 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 :בן דהן אברהם )המערער שכנגד( ,מדינת ישראל )המשיבה שכנגד(

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

נושאים

כלים שימושים

ע"פ  - 4749/17בן גניש נ' מדינת ישראל

עליון

איתור פסק דין

ביומד

ע"פ  - 7876/15אחמד חמאמרה נ' מדינת ישראל

מחוזי

צור קשר

משפט

רע"א  - 5805/17פרחיה יבגני נ' אולג וסיל...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז
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כתבות בארכיון ביזפורטל
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ע"א  - 5359/16קלוד מימון נ' עמר אליהו

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

דנ"מ  - 6492/17העמותה למען מדע מוסרי נ'...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

ע"פ  - 1094/17פלוני נ' מדינת ישראל

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

בג"צ  - 5145/16ראש מועצת הכפר א-סוויה נ...

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בש"א  - 6391/17אליהו סנדק נ' מקונטט טלה...
בג"צ  - 402/66חגי קלוגמן נ' שר האוצר

שוק ההון

רע"א  - 3438/17דן כוכבי נ' כונס הנכסים ...

טכנולוגיה ואינטרנט

8/31/2017

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
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 152
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