פסק דין  :בש"פ  - 7052/05אברהם ביטון נ' מדינת ישראל

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/17/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < בש"פ  - 7052/05אברהם ביטון נ' מדינת ישראל,

חדשות משפטיות

08:08 15/08/2017
השיטה שמפחיתה סיכון
לדיירים וחוסכת עלויות
ליזם :בינוי קודם ,פינוי אח"כ
08:08 15/08/2017
ביה"ד :בעידן הנוכחי ,ספק
אם העובד יכול לטעון כי
קיימת לו זכות לפרטיות
16:08 14/08/2017
בג"ץ דחה את עתירת ח"כ
סתיו שפיר לאסור על ביצוע

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים

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.

צפה בפרופיל

אלכסנדר עירד משרד
עורכי דין
אזרחי
ביטוח
בנקאות
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
בש"פ  - 7052/05אברהם ביטון נ' מדינת ישראל עליון
בש"פ 7052/05

אברהם ביטון
נגד

מדינת ישראל

הסכמי משכון

בבית המשפט העליון
לכל החוזים וההסכמים

][2.8.05

כבוד השופט ס' ג'ובראן

בשם העורר  -עו"ד אורן ביטון
בשם המשיבה  -עו"ד מיכאל קרשן

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בב"ש  ,2098/05בב"ש  ,91907/05בש"פ  ,1375/04פלילי 6531/03

Stand out with a
website
When you’re ready to
share your big idea, create
a beautiful website with
Squarespace.

Squarespace

החלטה

בפני ערר על החלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בב"ש  91907/05מיום ) 19.6.05כבוד השופטת נ' אהד(,
לפיה נדחה עררו של העורר ,אשר הוגש על החלטת בית-משפט השלום בתל-אביב-יפו בב"ש  2098/05מיום 16.5.05

1/2

…http://www.takdin.co.il/Searchg/%D7%91%D7%A9%20%D7%A4%207052%2005%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%91%

8/17/2017

פסק דין  :בש"פ  - 7052/05אברהם ביטון נ' מדינת ישראל
)כבוד השופטת י' הניג(.
כנגד העורר הוגש לבית-משפט השלום בתל-אביב-יפו כתב אישום ,המייחס לו ביצעו מעשה מגונה ,עבירה לפי סעיף
)348א( בנסיבות סעיף )345א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז) 1977-להלן :חוק העונשין( וכן הפרת הוראה חוקית ,עבירה
לפי סעיף )287א( לחוק העונשין.
לפי הנטען בכתב האישום ,ביום  1.5.05אחר-הצהריים ,הלך העורר אחרי קטינה ילידת  1995בבני-ברק ,כאשר זו
לקחה את אחיה הקטן בעגלה )להלן :הקטינה או המתלוננת( .העורר ביקש ממנה ,כי תתקרב אליו ומשלא נעתרה לו,
פנה אליה בשאלה .המתלוננת פחדה ,גמגמה ,נכנסה לבנין מגוריה ,אך העורר השיג אותה בתוך הבניין והכניס את ידו
בין רגליה מתחת לישבנה זאת לשם גירוי או סיפוק או ביזוי מיני.
עוד נטען בכתב האישום ,כי העורר הפר תנאי שחרור שנקבעו לו בשורת החלטות במסגרת מעצרו בעניין אחר ודומה
לרבות במסגרת תיק פלילי ) 6531/03להלן :תנאי שחרור ו -כתב האישום ...

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 :אברהם ביטון ,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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