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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה
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תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 4105/02מדינת ישראל נ' מרדכי אבא שאול ,הכרעת דין

חדשות משפטיות

12:08 24/08/2017
בקשה לייצוגית נגד פרטנר:
חבילת גלישה לארה"ב לא
פועלת בחלק מהמדינות
09:08 24/08/2017
רצח ,ביתר את הגופה וטען:
"מצאתי אותה מתה ורציתי
להקל על הפינוי"
14:08 23/08/2017
התנועה לאיכות השלטון
לציבור" :הגיעו לדיון

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

איילת חן עו"ד

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

P

הוצאה
לפועל
משפחה
פלילי

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.

צפה בפרופיל

כפיר חקירות
פלילי
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 4105/02מדינת ישראל נ' מרדכי אבא שאול שלום ירושלים
ת"פ )ירושלים( 4105/02

מדינת ישראל
נגד

מרדכי אבא שאול

הסכמי משכון

בית משפט השלום ירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][20.01.2005

כבוד הנשיא אמנון כהן מחוזי ,שופט

Earn a law
degree
online.

בשם הנתבע  -עו"ד ואדים שוב

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ת.פ587/04 .

הכרעת דין

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

נגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו בתאריך  20.12.01בבית הכנסת "נ’" בירושלים ,בשעת אחר הצהריים ,פגש את
הקטין מ.פ .יליד ) 09.12.87להלן" :הקטין"( בצאתו מהשירותים.
בהתאם לאמור בכתב האישום ,פנה הנאשם אל הקטין והחל לשוחח עימו ובהגיעם לחדר הסמוך אמר לקטין "אתה
חמוד" תפס אותו בניגוד לרצונו והחל לנשק ולחבק אותו בחוזקה כשהוא מציין שאינו יכול להתאפק.
בהמשך כתב האישום נטען ,כי לאחר מכן התיישב הנאשם על כסא שהיה במקום וקרא לקטין שיבוא ויתישב לצידו.
הקטין ישב לצידו ואז קם הנאשם ,פתח את רוכסן מכנסיו ואמר לו "אתה רוצה לשפשף לי מה אכפת לך" וציין בפניו ,כי
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פסק דין  :ת"פ )ירושלים(  - 4105/02מדינת ישראל נ' מרדכי אבא
ראה אותו בעבר מחבק את חברו וכי הוא סבור שהקטין אוהב את זה וכן הציע הנאשם לקטין שיתן לו " ₪ 50אם ישפשף
לו" ,כדבריו.
בנוסף ,נטען בכתב האישום ,כי הנאשם נגע באיבר מינו של הקטין מעל מכנסיו ושאלו אם עומד לו ,אך ,הקטין הסית את
ידו של הנאשם.
בסיפא לכתב האישום נטען ,כי לאחר שהקטין סרב לבצע את המעשה ,הכניס הנאשם את איבר מינו למכנסיו ועזב את
המקום.
התביעה טוענת ,כי במעשיו המתוארים לעיל ,עשה הנאשם מעשה לשם גירוי ,סיפוק או ביזוי מיניים באדם ללא הסכמתו
וכן עשה ,בכל מקום שהוא ,מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו  16שנים.
הנאשם כפר בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום .בתשובתו לכתב האישום הודה ,כי פגש באותו יום את הקטין וכי נישק
אותו במצח בהסכמתו ,על רקע היכרות קודמת ומתוך חיבה .לדבריו" ,הסיפור עם הכסף זה המצאה של הקטין".
...
 :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 :מדינת ישראל ,מרדכי אבא שאול

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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