פסק דין  :ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 1728/96מדינת ישראל נ' מאיה

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

סטודנטים

עורכי דין

חוזים

תקצירי פסיקה

8/17/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 1728/96מדינת ישראל נ' מאיה אברהם

חדשות משפטיות

בג"ץ בביקורת על המדינה:
היעדר ייצוג לנשים בביה"ד
הרבניים לא מתקבל על
הדעת
12:08 17/08/2017
בעל בלוג מיסטיקה יפצה
חברת שירותי לוטו על
פרסומים המייחסים לה
נוכלות

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

08:08 17/08/2017
התקבלה התלונה נ' הרב
הראשי יצחק יוסף

חוזים לרכישה

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 1728/96מדינת ישראל נ' מאיה אברהם~ ,
ת"פ )תל-אביב-יפו( 1728/96

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

צפה בפרופיל

מדינת ישראל
נגד~ ,
מאיה אברהם~ , ~ ,
בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו ~ ,

הסכמי משכון

][28.10.97
לכל החוזים וההסכמים

לפני י' אמסטרדם השופטת

ה כ ר ע ת ד י ן~ ,
השופטת י .אמסטרדם ~ ,הכרעתדין לאפורסם שלום תל-אביב-יפו ~ ,

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ע"פ  ,202/56ע"פ  ,220/56ע"פ 315/74

הכרעתדין

השופטת י .אמסטרדם
א( האישומים כתב-האישום מייחס לנאשם עבירות של מעשים מגונים בקטין ,שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים -
עבירות לפי סעיף )348א( ביחד עם סעיף ) 345א() (3לחוק העונשין ,תשל"ז.1977-
עפ"י כתב-האישום ,בסוף שנת  1992ביקר הקטין במקווה טהרה בקרית הרצוג בבני-ברק ,ובהיותו שם פגש בו
הנאשם ,הטבילו בבריכה ,נשק את אבר מינו ,נטל את ידו של הקטין ונגע באבר מינו ,הצמיד את הקטין לגופו,
הושיבו על ברכיו ,ונגע עם אבר מינו בפי הטבעת של הקטין ,ומישש מספר פעמים בחלקי גופו.
ב( התביעה משתיתה ראיותיה על העדויות והמסמכים כדלקמן:
 (1עדות הקטין פ.ל .בבית-המשפט.
 (2עדות הקטין מתאריך  4.5.93בפני חוקר הילדים מר עמי רון )ראה :קלטת ת 2/ותמלילה ת ,(3/וכן דו"ח שערך
מר רון  -ת 4/לגבי התרשמותו מהקטין.
 (3עדות אבי הקטין  -מרדכי לוי ,לפיה פנה לאביו של הנאשם ,וקיבל ממנו כספים בתואנה שהם מיועדים לטיפול
פסיכולוגי בבנו ,וכן פנה לנאשם ,שמהתנהגותו ומתוכן דבריו עלתה הודאה במעשים ,והבעת חרטה.
 (4עדות אם הקטין  -ענת לוי ,על מצבו הנפשי של הקטין בעת שתיאר את מעשי הנאשם בפניה.
...
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פסק דין  :ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 1728/96מדינת ישראל נ' מאיה

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 :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

כלים שימושים

נושאים

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...

כתבות בארכיון ביזפורטל

בג"צ  - 8199/13חברת החשמל לישראל בע"מ נ...

שוק ההון

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

טכנולוגיה ואינטרנט

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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