פסק דין  :תפ"ח )ירושלים(  - 7041/06מדינת ישראל נ' אברהם

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/28/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < תפ"ח )ירושלים(  - 7041/06מדינת ישראל נ' אברהם אזרחי ,גזר דין

חדשות משפטיות

11:08 28/08/2017
בג"ץ דחה עתירה לביטול
מבחני לשכת עוה"ד בטענה
שנערכו בחוסר סמכות

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

איילת חן עו"ד

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

הוצאה
לפועל
משפחה
פלילי

חיפוש
ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות .לדוגמא" :מדינת ישראל"

11:08 28/08/2017
חופשה ב 10-שקלים ,גלקסי
נוט  8ב :200-מי משלם את
מחיר הטעות בפרסום?

09:08 28/08/2017
המחוזי :תב"ע למתחם

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

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

-Bugsweepשרותי
בדיקות כנגד האזנה
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
תפ"ח )ירושלים(  - 7041/06מדינת ישראל נ' אברהם אזרחי מחוזי ירושלים
תפ"ח )ירושלים( 7041/06

מדינת ישראל
נגד

אברהם אזרחי

הסכמי משכון

בית המשפט המחוזי בירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][22.11.2007

כבוד השופט משה רביד  -אב"ד
כבוד השופטת אורית אפעל-גבאי
כבוד השופט אהרן פרקש

בשם המאשימה – עו"ד יובל קפלינסקי
בשם הנאשם – עו"ד יעקב קמר

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ע"פ  ,1769 ,1687/93ע"פ  ,4484/05ע"פ  ,5208/99ע"פ  ,7461/05ת"פ )י-ם( 441/04

גזר דין
1/2
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פסק דין  :תפ"ח )ירושלים(  - 7041/06מדינת ישראל נ' אברהם
 .1הנאשם הורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בכתב האישום המתוקן ,בארבע עבירות של מעשה מגונה
בקטין ,לפי סעיף )348ב( לחוק העונשין ,התשל"ז) 1977-להלן :החוק( .הצדדים הגיעו להסדר הטיעון לאחר שהנאשם
כפר בעובדות כתב האישום וביקש לחזור בו מכפירתו.
 .2על פי האמור בכתב האישום המתוקן ,הנאשם הוא מורה בתלמוד תורה ובמהלך תשע השנים האחרונות ,החל
משנת  ,1997לימד קטינים באופן פרטי וכן במסגרת תלמוד התורה .האישום הראשון מתייחס למתלונן יליד  .1986על
פי האמור בו ,בשנת  ,1998בעת שהמתלונן היה בן  ,12לימד הנאשם את המתלונן במסגרת שיעורים פרטיים שניתנו
בבתי כנסת בשכונת מגוריהם של השניים .במהלך אותה שנה ,במסגרת השיעורים הפרטיים ,במספר מקרים ,ביצע
הנאשם במתלונן מעשים מגונים ,כמפורט להלן .בחודש הראשון בו לימד הנאשם את המתלונן באופן פרטי ,שוחח
הנאשם עימו שיחות בעלות אופי מיני ,ולאחר מכן החל לבצע בו מעשים שכללו נגיעות באיבר מינו של המתלונן מעל
ומתחת לבגדיו .הנאשם אף ביקש מהמתלונן לגעת באיבר מינו ,והמתלונן עשה כן מעל ומתחת לבגדיו של הנאשם.
שלושה חודשים לאחר מכן ,במספר הזדמנויות ,הוציא הנאשם את איבר מינו ואונן בנוכחותו של המתלונן ,עד שהגיע
לסיפוק.
האישום השני מתייחס למתלונן נוסף ,יליד  .1995הנאשם לימד מתלונן זה בין השנים  2003ו ,2004-ובשלוש
הזדמנויות שונות ,ברכבו ובמקומות אחרים ,נישק הנאשם את המתלונן על פיו.
 .3במסגרת הסדר הטיעון הוסכם ,כי הצדדים יהיו חופשיים בטיעוניהם "בכל הנוגע לענין עונש מאסר" .עוד הוסכם ,כי
הנאשם ישלם למתלונן באישום הראשון פיצויים מוסכמים ...
 :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 :אברהם אזרחי ,מדינת ישראל

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

מסמכים חדשים בתקדין
בג"צ  - 765/16סמאח מחפוז נ' משרד הפנים

ערכאות

נושאים

כלים שימושים

עליון

איתור פסק דין

ביומד

בר"מ  - 6020/17ג נ נ' רשות האוכלוסין וה...

מחוזי

צור קשר

משפט

בג"צ  - 10153/16בניני בר אמנה חברה לבני...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

ע"פ  - 6166/17יעקב פרץ נ' מדינת ישראל

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

רע"א  - 4499/17זאב בקר נ' מגדל חברה לבי...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

בג"צ  - 6574/17נדרה טאה נ' שר הפנים

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

בג"צ  - 285/17סביח אבו סביח נ' משטרת יש...

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בש"פ  - 6209/17פלוני נ' מדינת ישראל
בש"א  - 5643/17מיכאל גרובמן נ' אינה וקס...

שוק ההון

רע"ב  - 5784/17ריפעת עודה נ' שירות בתי ...

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
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 152
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