פסק דין  :עת"א )מרכז(  - 49428-06-11גדעון ברנר נ' שירות

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/31/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < עת"א )מרכז(  - 49428-06-11גדעון ברנר נ' שירות בתי הסוהר ,החלטה

חדשות משפטיות

11:08 31/08/2017
 5דברים שכל עורך דין חייב
לדעת לפני שהוא יוצא לדרך
עצמאית

10:08 31/08/2017
אספה את ילדיה מביה"ס
במיאמי ושבה עמם לישראל;
ביהמ"ש :לא מדובר בחטיפה

10:08 31/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון

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
עת"א )מרכז(  - 49428-06-11גדעון ברנר נ' שירות בתי הסוהר

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים
צפה בפרופיל

וסרמן את וסרמן משרד
עורכי דין ונוטוריון
ביטוח
חוזים
מקרקעין
צפה בפרופיל

עת"א )מרכז( 49428-06-11

גדעון ברנר
נגד

שירות בתי הסוהר
בית המשפט המחוזי מרכז
][07.12.2011

לכל החוזים וההסכמים

כב' השופט אברהם טל ,סג"נ

פסקי דין
המאוזכרים
במסמך זה:

בעע"א  ,6481/01רע"ב  ,10475/09רע"ב ,2047/11רע"ב  ,3249/09רע"ב  ,4658/07רע"ב  ,5447/11רע"ב ,5713/09
רע"ב  ,6490/10רע"ב  ,7549/09ברע"ב  ,7891/10רע"ב  ,8571/07רע"ב  ,8734/08רע"ב  ,8737/09ברע"ב 9898/06

החלטה

בפני עתירה לפיה מבקש העותר להורות למשיב להוציאו לחופשות בהתאם להמלצת מב"ן ופסיכולוג שב"ס ,כפי שיפורט
בנימוקי העתירה.
כללי
 .1העותר ,יליד  ,1941ניצול שואה ,מרצה מאסרו הראשון למשך  18שנים החל מיום  ,30.1.03לאחר שהורשע
בעבירות של אינוס בתה של בת זוגו ,ביצוע מעשים מגונים בה; ביצוע מעשה מגונה בפני קטין כלפי בת אחרת של בת
זוגו ,והתעללות בה בהיותה קטינה חסרת ישע; תקיפת בת זוגו בנסיבות מחמירות ואיומים כלפיה וכן בהתעללות
בבנותיו בהיותן קטינות חסרות ישע.
 .2העותר אינו מצוי בקו הבריאות ,הוא חולה לב ,לוקה בסכרת ובלחץ דם גבוה ועבר במהלך תקופת המאסר מספר
אירועים מוחיים ואירועי לב .הוא שוהה באגף קשישים וחולים כרוניים ונוטל טיפול תרופתי על בסיס קבוע.
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פסק דין  :עת"א )מרכז(  - 49428-06-11גדעון ברנר נ' שירות
 .3העותר סיים לרצות למעלה מרבע מתקופת מאסרו בחודש אוגוסט  ,2007אך למרות זאת הוא טרם יצא לחופשות
חרף המלצות מב"ן מיום  28.1.09ומיום  16.6.10וחוו"ד של פסיכולוג שב"ס ,ד"ר אפשטיין מיום  ,4.6.08ונסיבותיו
האישיות ,וזאת בשל התנגדות וג"ע בחוו"ד מעודכנת מיום .14.6.11
טיעוני העותר
 .1בחוו"ד וג"ע נפל פגם מאחר ובוועדה ישבו רק שניים מנציגיה ,יו"ר הוועדה ונציג שב"ס ,בניגוד לסעיף  4.3בפרק
 3.3.37לנהלי וג"ע ,אשר מחייב כי מלבד יו"ר הועדה ונציג שב"ס ,שהוא עו"ס בכיר ,יהיה חבר בה גם פקיד סעד מחוזי
לחוק הנוער וכן משתתפים נוספים לא קבועים כגון העו"ס המטפל בעותר בכלא ,קצין מבחן ,נציג רש"א ועוד.
...
 :2012ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2011ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2010ינואר | 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 :אחריות ,דם ,הטיפול ,המשפט ,חרדה ,טיפול תרופתי

הצדדים במסמך זה :גדעון ברנר ,שירות בתי הסוהר

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

נושאים

כלים שימושים

ע"פ  - 4749/17בן גניש נ' מדינת ישראל

עליון

איתור פסק דין

ביומד

ע"פ  - 7876/15אחמד חמאמרה נ' מדינת ישראל

מחוזי

צור קשר

משפט

רע"א  - 5805/17פרחיה יבגני נ' אולג וסיל...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

ע"א  - 5359/16קלוד מימון נ' עמר אליהו

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

דנ"מ  - 6492/17העמותה למען מדע מוסרי נ'...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

ע"פ  - 1094/17פלוני נ' מדינת ישראל

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

בג"צ  - 5145/16ראש מועצת הכפר א-סוויה נ...

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בש"א  - 6391/17אליהו סנדק נ' מקונטט טלה...
בג"צ  - 402/66חגי קלוגמן נ' שר האוצר

שוק ההון

רע"א  - 3438/17דן כוכבי נ' כונס הנכסים ...

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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