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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

8/20/2017

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )נתניה(  - 3166/05מדינת ישראל נ' פרג'ון בני,

חדשות משפטיות

תביעה נגד מארגני המופע
של "קווין" :הפרו לכאורה
חובות נגישות לאנשים עם
מוגבלות
13:08 20/08/2017
בשל שיהוי המדינה :טיוטות
ראשונות של מגילת
העצמאות ימכרו לידיים
פרטיות
11:08 20/08/2017
ההפגנות ליד בית היועמ"ש
מגיעות לנקודת רתיחה:

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

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.

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות
צפה בפרופיל

אלכסנדר עירד משרד
עורכי דין
אזרחי
ביטוח
בנקאות
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )נתניה(  - 3166/05מדינת ישראל נ' פרג'ון בני
ת"פ )נתניה( 3166/05

מדינת ישראל
נגד

פרג'ון בני

הסכמי משכון

בית משפט השלום נתניה
לכל החוזים וההסכמים

][14.06.2006

כב' השופטת רות לורך  -סגן נשיא

בשם המאשימה  -עו"ד נחמה גרטר
בשם הנאשם  -עו"ד בן שעיה

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ב"ש 5342/05

גזר דין

 .1הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של מעשה מגונה בקטין לפי סעיף 348
]א[] 345+א[] [3לחוק העונשין ,תשל"ז  ,1977 -מעשה מגונה בפומבי לפי סעיף ]349ב[
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לחוק והטרדה מינית לפי סעיף ] 5א[ לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח .1998 -
 .2הודאת הנאשם נעשתה במסגרת הסדר טיעון ,לפיו תוקנו עובדות כתב האישום
ולפיו עותרת התביעה לגזור על הנאשם  9חודשים מאסר בפועל ,מאסר על תנאי
ופיצוי למתלוננים ,ואילו ההגנה עותרת לגזור עליו  6חודשים מאסר בפועל לריצוי

בעבודת שירות.
 .3השיקולים שיש לשקול לחומרא בענייננו:
)3א( .הנאשם הורשע בעבירות מין שבוצעו כלפי שני קטינים כבני  ,13וזאת שעה ששימש מורה לגמרא בבית הספר בו
למדו הקטינים.
על פי עובדות כתב האישום ,במועד שאינו ידוע במדויק ,במהלך חודש נובמבר עד דצמבר  ,2004הסביר הנאשם לאחד
הקטינים כיצד "עושים ילדים" .לאחר שהקטין יצא לשירותים וחזר ,נעמד הנאשם מולו ,פתח כפתורי מכנסיו ,הפשיל
מכנסיו ונותר בתחתונים .נוכח זאת ,ברח הקטין מהמקום.
בנוסף ,בחודש ינואר  2005שהה הנאשם יחד עם ...
 :2007ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2006ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2005ינואר | 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 :מדינת ישראל ,פרג'ון בני

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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