_hd_2201793.htmlת פ ירושלים  06 4877מדינת ישראל נ דרעי מאירwww.takdin.co.il/searchg/

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

8/31/2017

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 4877/06מדינת ישראל נ' דרעי מאיר ,גזר דין

חדשות משפטיות

 5דברים שכל עורך דין חייב
לדעת לפני שהוא יוצא לדרך
עצמאית

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

שמעון ריינר משרד עורכי
דין
הוצאה
לפועל
חוזים
מקרקעין

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

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

10:08 31/08/2017
שנת הלימודים בפתח :עד
כמה מתיר החוק בישראל
לפגוע בפרטיות התלמידים?

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

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

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 4877/06מדינת ישראל נ' דרעי מאיר
ת"פ )ירושלים( 4877/06

מדינת ישראל
נגד

דרעי מאיר

הסכמי משכון

בית משפט השלום ירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][19.03.2009

כבוד השופטת אילתה זיסקינד

בשם המאשימה  -עו"ד לינס חמד
בשם הנאשם  -עו"ד יוסי אבישי

גזר דין

Make your own website
Squarespace's all-inone platform is the
simplest way to share
your ideas online.

הרקע וההליך
 .1הנאשם הורשע ,לאחר ניהול הוכחות ,בעבירה של החזקת סכין ,בכך שביום  ,25.12.05בשעה  ,02:30ברחוב
אגריפס  21בירושלים ,הוא החזיק מחוץ לתחום ביתו או חצריו בסכין ובאולר ,ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה.

טענות ב"כ המאשימה לעונש
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 .2הנאשם יליד  ,1952הורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירה של החזקת סכין ,כשלחובתו  2הרשעות קודמות האחת
משנת  2006בשתי עבירות של החזקת סכין ,החזקת סמים והסגת גבול ,והשנייה ,ממרץ  2008בעבירה של מעשה
סדום בקטין.
 .3חומרת עבירת החזקת הסכין והשלכותיה ההרסניות הן באירועי דקירה המתחילים בוויכוח שמתדרדר במהירות
לאלימות ,וברגע שמצויה בידו של אחד המעורבים סכין ,אין בידי המשטרה יכולת לתת מענה לאירועי דקירה ,והדרך
היחידה להיאבק בתופעת הסכינאות היא באמצעות ענישה מרתיעה.
 .4הנאשם הורשע בעבר בשתי עבירות של החזקת סכין ,ובעניינו מדובר בהחזקת סכין מסוכנת נוספת שהנאשם החזיק
באמצע הלילה ,בשעה שההליך הקודם התנהל נגדו בבית משפט ,כך שבעת ביצוע העבירה הוא כבר היה למוד ניסיון
ונחשף ליחס המחמיר של המשטרה ושל בתי המשפט בעבירה זו ,אך כל אלה לא הרתיעוהו .הנאשם גם לא נטל
אחריות למעשיו ,ניהל הוכחות עד תום ,הסתבך בגרסאות שקריות ,ואף טען במסגרת ההוכחות כי שלא ידע שאסור
להחזיק סכין כזאת ,על אף שהורשע פעמיים בביצוע אותה עבירה.
 .5עפ"י הרשעתו האחרונה ,הנאשם אינו מתאים לעונש מאסר בעבודות שירות ,אך גם ללא סיבה זו ,המאשימה עותרת
לעונש מאסר בפועל ,לנוכח הפסיקה המחמירה במקרים קלים יותר ,לנוכח עברו של הנאשם ולנוכח אי לקיחת אחריות
מצידו .לפיכך ,עותרת המאשימה כי ביהמ"ש יגזור על הנאשם עונש של מאסר בפועל והשמדת הסכין .

טענות ב"כ הנאשם לעונש
...
 :2010ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2009ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2008ינואר | 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 ,משפט

הצדדים במסמך זה :דרעי מאיר ,מדינת ישראל

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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