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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/17/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 5273/07מדינת ישראל נ' מלכא דוד ,הכרעת דין

שהגישמשפטיות
הגמר חדשות

13:08 17/08/2017
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
08:08 17/08/2017
התקבלה התלונה נ' הרב

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.

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 5273/07מדינת ישראל נ' מלכא דוד

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים
צפה בפרופיל

אלכסנדר עירד משרד
עורכי דין
אזרחי
ביטוח
בנקאות
צפה בפרופיל

ת"פ )תל-אביב-יפו( 5273/07

מדינת ישראל
נגד

מלכא דוד

הסכמי משכון

בית משפט השלום תל-אביב-יפו
לכל החוזים וההסכמים

][07.12.2008

שופט :כוחן חיותה

בשם המאשימה  -עו"ד מלצמן
בשם הנאשם  -עו"ד זילברשלג

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בע"פ  ,1121/96, 1528ע"פ 161/72

הכרעת דין

כללי
 .1הנאשם הועמד לדין בשני אישומים ,בעבירות של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה ,עבירה לפי
סעיף )348א( בנסיבות )345א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז ) 1977 -אישומים ראשון ושני( ומעשה מגונה בפומבי )בפני
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פסק דין  :ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 5273/07מדינת ישראל נ' מלכא
קטין שטרם מלאו לו  ,(16עבירה לפי סעיף )349ב( לחוק )אישום שני(.
 .2הנאשם נימנה על העדה החרדית ומתגורר בבני ברק וכך גם שתי המתלוננות ,הלומדות בכתה של ביתו )להלן :י'(.
 .3הנאשם פרוד מאשתו ומתגורר בדירה הקרובה למקום מגוריה.

אישום ראשון
 .4אישום זה מייחס לנאשם ביצוע מעשה מגונה בילדה פ ,.מעשה שבוצע בביתו.
 .5התלונה של פ .בתמצית :היא שיחקה עם י' בבית אמה ,י' הציעה שהן תלכנה לשחק במחשב בבית אביה וכך היה.
שעה ש-י' שיחקה במחשב ,הנאשם הושיב את פ .על ברכיו ,פתח את רוכסן מכנסיו ,הוציא את איבר מינו ,אחז בו ואונן.

 .6אמא של פ .העידה ,כי אמה של י' התקשרה אליה וסיפרה לה על הארוע עליו היא שמעה מ-י .עובר לארוע ,היא לא
הכירה את אמא של י' ולא היה ביניהן כל קשר .בתחילה ,היא לא ידעה כיצד להתמודד עם המצב ,אך כעבור מספר ימים
ביתה הגיעה הביתה בוכיה וחבולה וסיפרה לה ש-י' המרידה את כל הכיתה נגדה .בעקבות כך היא התקשרה למורה
דינה ,זו יעצה לה להתלונן במשטרה וכך היה .טרם הגשת התלונה ,היא שוחחה עם פ .וזו סיפרה לה שהיא שיחקה עם
י' בבית אמה ומשם השתיים הלכו לשחק במחשב בבית האב .שעה ש-י' ישבה ושיחקה מול המחשב ,הנאשם תפס את
פ , .ניסה לחבק אותה ,ניסה להוריד לה את החצאית וחשף בפניה את איבר מינו.
בעקבות המקרה הילדה פחדה ללכת לבד לביה"ס עד כדי בכי ,היתה בסערת רגשות וחששה מאנשים זרים ברחוב.

...
 :2009ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2008ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2007ינואר | 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

תגיות במסמך זה :דיני ,חברות ,משפט

הצדדים במסמך זה :מדינת ישראל  ,מלכא דוד

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
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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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