פסק דין  :מ"ת )מרכז(  - 26377-01-11מדינת ישראל נ' ראובן
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חדשות משפטיות

12:08 17/08/2017
בעל בלוג מיסטיקה יפצה
חברת שירותי לוטו על
פרסומים המייחסים לה
נוכלות
08:08 17/08/2017
התקבלה התלונה נ' הרב
הראשי יצחק יוסף

אינדקס עו"ד בתקדין

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.

מ"ת )מרכז(  - 26377-01-11מדינת ישראל נ' ראובן לובין
מ"ת )מרכז( 26377-01-11

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות
צפה בפרופיל

אלכסנדר עירד משרד
עורכי דין
אזרחי
ביטוח
בנקאות
צפה בפרופיל

מדינת ישראל

חוזים לרכישה

נגד

הסכמי עבודה

ראובן לובין )עציר(

הסכמי שכירות

נוכחים:

הסכם ממון

ב"כ  -עו"ד רועי פרי המבקשת

צוואות

ב"כ  -עו"ד יאיר נהוראי המשיב

הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

המשיב הובא

בית המשפט המחוזי מרכז
][23.02.2011

לפני מיכל ברנט כב' השופטת

החלטה

 .1המשיב ישוחרר למעצר בית מלא בבית אמו ברח' יהודה הנשיא מודיעין עלית ,בפיקוח אמו  -הגב' לובין פייגה עמליה
ת.ז 022961445 .ואחיו הבכור  -יהודה לובין ת.ז ,302596762 .לסירוגין.
 .2יופקד סך של  ₪ 7,500במזומן בקופת ביהמ"ש.
 .3המשיב יחתום על ערבות עצמית בסך  ₪ 7,000וכל אחד מן הערבים המפקחים יחתום על ערבות צד ג' בסך 7,000
.₪
 .4מוצא בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המשיב אשר יעמוד בתוקפו עד לסיום ההליכים המשפטיים כנגדו.
 .5המשיב יפקיד את דרכונו במזכירות ביהמ"ש.
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 .6נאסר על המשיב ליצור כל קשר ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עם מי מן המעורבים בפרשה.

החלטה
נוכח המצב הכלכלי והשארת העניין לשיקול דעת ביהמ"ש על ידי ב"כ המבקשת ,מופחת הסך להפקדה לסך של 3,000
.₪
אין צורך בהפקדת דרכון.

ניתנה והודעה היום י"ט אדר א תשע"א 23/02/2011 ,במעמד הנוכחים.

 :2012ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2011ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2010ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר

תגיות במסמך זה :המשפט ,צו

הצדדים במסמך זה :מדינת ישראל ,ראובן לובין )עציר(

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 153
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 153
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