פסק דין  :ע"פ )מרכז(  - 17291-03-09משה קוממי נ' מ.י .פרקליטות

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

8/20/2017

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ע"פ )מרכז(  - 17291-03-09משה קוממי נ' מ.י .פרקליטות מחוז -המרכז ,פסק דין

חדשות משפטיות

13:08 17/08/2017
נדחתה תביעת שוטר
שתוארו האקדמי נשלל
לאחר שהעתיק את פרויקט
הגמר שהגיש
13:08 17/08/2017
בג"ץ בביקורת על המדינה:
היעדר ייצוג לנשים בביה"ד
הרבניים לא מתקבל על
הדעת

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

איילת חן עו"ד

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.

12:08 17/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

הוצאה
לפועל
משפחה
פלילי
צפה בפרופיל

פרופ' זיו רייך ,רואה
חשבון
מיסים
ביטוח
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ע"פ )מרכז(  - 17291-03-09משה קוממי נ' מ.י .פרקליטות מחוז -המרכז
ע"פ )מרכז( 17291-03-09

משה קוממי
נגד

מ.י .פרקליטות מחוז -המרכז

הסכמי משכון

בית המשפט המחוזי מרכז
לכל החוזים וההסכמים

][16.09.2009

כב' השופט אברהם טל ,סג"נ  -אב"ד
כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר
כב' השופטת רות לורך

פסקי דין
המאוזכרים
במסמך זה:

דנ"פ  ,3750/94ע"פ  ,1121/96ע"פ  ,13/86ע"פ  ,1326/02ע"פ  ,238/89ע"פ  ,258/83ע"פ  ,318/79ע"פ  ,4009/90ע"פ
 ,4378/03ע"פ  ,4649/01ע"פ  ,6214/94ע"פ  ,6279/03ע"פ  ,694/83ע"פ  ,70/87ע"פ  ,7752/03ע"פ  ,854/04ע"פ
 ,9143/01 ,9363בת.פ) .פ"ת( 4019/05

פסק דין

כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר
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פסק דין  :ע"פ )מרכז(  - 17291-03-09משה קוממי נ' מ.י .פרקליטות
בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בפתח תקווה )כבוד השופטת ד .עטר( שניתן בת.פ) .פ"ת( 4019/05
ביום  ,17.2.09לפיו הורשע המערער בביצוע מעשים מגונים בשתי קטינות ,חמש עבירות לפי סעיף ) 348א( בנסיבות
סעיף ) 345א( ) (3לחוק העונשין ,תשל"ז .1977-על המערער נגזר עונש של  36חודשי מאסר בפועל 12 ,חודשי מאסר
על תנאי ופיצוי למתלוננות בסכום של .₪ 50,000
איסור פרסום
הדיון התקיים "בדלתיים סגורות" ,אנו מתירים את פרסום פסק הדין ,למעט שמות המתלוננות ובני משפחותיהן ,או כל
פרט אחר העלול להביא לזיהוין.
כתב האישום:
המערער מנהל פיצריה הנקראת "פיצה אליה" ,בישוב אלעד.
בחודש יוני  2005או בסמוך לכך הגיעו הקטינות ה.ח .ילידת ) 1995להלן" :ה.ח"( ,וע.י .ילידת ) 1995להלן" :ע.י"( אל
הפיצריה ,בה שהה באותה העת המערער ,והזמינו פיצה) .בטופס עדות ילד נרשם שהקטינה ע.י .היא ילידת אוקטובר
 95ולא ינואר כפי שנרשם בכתב האישום( .יחד עם ע.י ו -ה.ח הגיעה לפיצריה א.י ,.קטינה ילידת ) 1999בת  6בעת
הארועים( ואחותה של ע.י .המערער לא הואשם במעשים שנעשו ב -א.י אך היא נחקרה ע"י חוקרת הילדים.
המערער החל לשוחח עם הקטינות ...
 :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

הצדדים במסמך זה :מ.י .פרקליטות מחוז -המרכז ,משה קוממי

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
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 | 151
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