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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/31/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < תפ"ח )ירושלים(  - 641-09מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים נ' נחמן אשטמאקר ,הכרעת דין

חדשות משפטיות

11:08 30/08/2017
דו"ח :כ 30% -מפעילות
הלבנת ההון ב2016-
נקשרה לעבירות הונאה,
זיוף ומרמה
09:08 30/08/2017
המחוזי :צלם צבאי לא יקבל
קרדיט על תמונות שצילם
במהלך שירותו

13:08 31/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

נעם פרדס רו"ח
גישור
ובוררות
חשבונאות
תאגידים

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"

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.

שמעון ריינר משרד עורכי
דין
הוצאה
לפועל
חוזים
מקרקעין

תפ"ח )ירושלים(  - 641-09מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים נ' נחמן אשטמאקר
תפ"ח )ירושלים( 641-09

צפה בפרופיל

מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים
נגד

נחמן אשטמאקר

הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

נוכחים:

ב"כ המאשימה  -עו"ד שלומית בן יצחק
הנאשם וב"כ הנאשם  -עו"ד זכריה שנקולבסקי
אמו של הנאשם  -גב' רבקה אשטמאקר

בית המשפט המחוזי בירושלים
][02.05.2010

לפני כב' סגן יעקב צבן ,שופטת מרים מזרחי ,שופט רפי כרמל הנשיא

הכרעת דין

Stand out with a website
When you’re ready to
share your big idea,
create a beautiful
website with
Squarespace.

על יסוד הודאתו של הנאשם בעובדות כתב האישום ,אנו מרשיעים אותו בעבירה לפי סעיף )348ב( בנסיבות סעיף
)345ב())+(1א() (1לחוק העונשין )שתי עבירות(.
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החלטה

המרכז להערכת מסוכנות יגיש חוות דעת בעניינו של הנאשם )שוהה במעון "נווה מנשה"( .חוות הדעת תוגש לא יאוחר
מיום .23.6.2010
נקבע לטיעונים לעונש ליום  30.6.2010בשעה .9:30
הנאשם יוזמן באמצעות שב"ס.

ניתנה והודעה היום י"ח אייר תש"ע 02/05/2010 ,במעמד הנוכחים.

יעקב צבן ,סגן נשיא
מרים מזרחי ,שופטת
רפי כרמל  ,שופט

הוקלד על ידי :מלכה צידון

 :2011ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2010ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2009ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר

הצדדים במסמך זה :מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים ,נחמן אשטמאקר

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
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