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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

8/28/2017

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 2149/02מדינת ישראל נ' אילן משה ,גזר דין

חדשות משפטיות

09:08 28/08/2017
המחוזי :תב"ע למתחם
הבורסה בר"ג אינה
מאפשרת ניהול מועדוני
חשפנות
09:08 28/08/2017
הפרה משתלמת :ייצוגית
נגד הוט בטענה לחריגות

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

כפיר חקירות

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

P

פלילי
חוקרים
פרטיים

חיפוש

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

צפה בפרופיל

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.

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים

מכוונות מזמני ההמתנה
בטלפון

צפה בפרופיל

14:08 27/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 2149/02מדינת ישראל נ' אילן משה שלום ירושלים
ת"פ )ירושלים( 2149/02

מדינת ישראל
נגד

אילן משה

הסכמי משכון

בית משפט השלום ירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][18.12.2005

כבוד השופטת רבקה פרידמן פלדמן ס  .נשיא

גזר דין

Shop Costco
fast with
Google Express.

Earn a law degree online.
Discover what a law
degree can do for your
career without putting
your life on hold.

.1

הנאשם הורשע ,לאחר שמיעת הוכחות ,ב 3 -עבירות לפי סעיף )348א( )345 +א() (3לחוק העונשין תשל"ז.1977-

מדובר בשלושה מקרים של ביצוע מעשים מגונים בקטינים.
SHOP NOW

האירוע הראשון )אישום  (2נוגע למתלונן ב.א ,.אשר טרם מלאו לו  14שנה ,והוא מתייחס לאוקטובר  .2000המתלונן ישן
על מזרון בסוכה והתעורר כשחש שהנאשם נוגע באיבר מינו .הנאשם הפסיק את מעשיו רק כאשר המתלונן קם ויצא מן
הסוכה.
האירוע השני מבחינת לוח הזמנים )אישום  (3נוגע לקטין נ.א ..הנאשם ,בביתו ,הניח ידיו על ברכיו של המתלונן ,משך
אותו אליו ,הוריד את מכנסיו ותחתוניו של המתלונן ונגע באיבר מינו .במועד אחר התקרב הנאשם למתלונן ונגע לו
בברך.
האירוע השלישי מבחינת לוח הזמנים )אישום  ,(1מהחודשים מאי-יוני  ,2001נוגע למתלונן ב.י ,.אף הוא קטין שטרם
מלאו לו  14שנה .הנאשם נגע בברכו של המתלונן והחליק עם היד על ירכו ,תוך שהוא מתקרב לאיבר מינו.
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 .2ב"כ המאשימה ציינה כי הנאשם הורשע בשלוש עבירות שבוצעו בין אוקטובר  2000לבין יוני  .2001לדבריה,
שירות המבחן התרשם כי לנאשם עיוותי חשיבה האופיניים לאנשים שביצעו עבירות מין .הנאשם אינו מבין את חומרת
מעשיו ואינו מבין את הנזק שגרם לקטינים .הנאשם אינו לוקח אחריות על מעשיו.
לדברי ב"כ המאשימה הוכן תסקיר נפגע לגבי המתלונן מהאישום השלישי ,ממנו עולה כי המתלונן מלווה בתחושות של
בגידה וניצול ,בושה והשפלה וכעס רב כלפי הנאשם .קיימת עדות לטראומה מינית אצל המתלונן ,אשר עשויה להשפיע
על יכולתו לבסס יחסי אמון בעתיד .המתלונן אף סובל מפגיעה בדימוי העצמי.
ב"כ המאשימה הפנתה לחוות דעת פסיכיאטרית שהוגשה בענינו של הנאשם .על פי האמור בחוות הדעת ,הנאשם זקוק
לטיפול פסיכולוגי כדי להתמודד עם המצב בצורה טובה יותר.
...
 :2006ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2005ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2004ינואר | 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 :אילן משה ,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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