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חדשות משפטיות

עורכי דין
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חוזים
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תקדין לייט

תקצירי פסיקה

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )תל-אביב-יפו(  - 12087-10-10מדינת ישראל נ' משה יעקב קונופניצקי ,החלטה

חדשות משפטיות

13:08 27/08/2017
המחוזי :מנהלת בתי בושת
בתל-אביב תיעצר עד תום
ההליכים

12:08 27/08/2017
פוסט משמיץ ב"מאמאזון"
הסתיים בפיצוי של  35אלף
שקל

11:08 27/08/2017

חוזים לרכישה

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.

נגד

הסכמי שכירות

לכל החוזים וההסכמים

צפה בפרופיל

מדינת ישראל

נוכחים:

הסכמי משכון

פרופ' זיו רייך ,רואה
חשבון
מיסים
ביטוח

ת"פ )תל-אביב-יפו( 12087-10-10

הסכמי עבודה

צוואות

צפה בפרופיל
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משה יעקב קונופניצקי

הסכם ממון

אינדקס עו"ד בתקדין

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים

מטעם המאשימה עו"ד בוריה
מטעם הנאשם עו"ד בן נתן
הנאשם לא התייצב

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו
][20.03.2011

בפני בני שגיא כב' השופט

החלטה

Look like an expert
Strengthen your brand
with a custom
domain, business
email, and website
from Squarespace.

נדחה ליום  24.3.11בשעה .08:30
הסנגור יודיע לנאשם בדבר חובת התייצבותו.
לא יתייצב הנאשם לדיון הבא ,אורה על הוצאת צו הבאה.

ניתנה והודעה היום י"ד אדר ב תשע"א 20/03/2011 ,במעמד הנוכחים.
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הצדדים במסמך זה :מדינת ישראל ,משה יעקב קונופניצקי

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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