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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

8/31/2017

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 1520/05מדינת ישראל נ' דלאל שרון,

חדשות משפטיות

13:08 31/08/2017
עובד זר ישלם  220אלף
שקל לאחר שמטופל
שהשאיר לבד נשרף למוות
מסיגריה שעישן
13:08 31/08/2017
שליטת תאגידים עסקיים
במשרדי עורכי דין – טרנד
שיכבוש גם את ישראל?

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

שמעון ריינר משרד עורכי
דין
הוצאה
לפועל
חוזים
מקרקעין

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.

צפה בפרופיל

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות

11:08 31/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 1520/05מדינת ישראל נ' דלאל שרון שלום ירושלים
ת"פ )ירושלים( 1520/05

מדינת ישראל
נגד

דלאל שרון

הסכמי משכון

בית משפט השלום בירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][27.02.2007

לפני שמעון פיינברג -סגן נשיא כבוד השופט

בשם המאשימה  -עו"ד סימון קסלר
בשם הנאשם  -עו"ד דינה ילוז

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :להחלטה בערעור )נדחה(

Make your own website
Squarespace's all-inone platform is the
simplest way to share
your ideas online.

גזר דין

 .1הנאשם ,יליד  1978הנמנה עם העדה החרדית ,הורשע על פי הודאתו במסגרת  6אישומים ,בביצוע  6עבירות של
מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה  14שנים ,לפי סעיף )348א( בנסיבות של סעיף )345א() (3לחוק העונשין
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התשל"ז  .1977 -במסגרת אחד האישומים ,הוא גם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירה של הסגת גבול לפי סעיף
)447א( לחוק העונשין התשל"ז .1977 -
 .2לפי כתב האישום ,במהלך השנים  2003ו ,2004 -נטפל הנאשם לנערות שפגש באקראי במקומות ציבוריים ,בדרך
כלל בכניסות לבתים .מדובר בנערות בנות  9עד  .13המעשים נעשו לאחר שהנאשם שאל שאלות לקטינות על-מנת
להתקרב אליהן ואז ביצע את זממו.
באישום מס'  ,1החזיק הנאשם בידה של קטינה בת  ,11הרים אותה מעט וחיבק אותה בחוזקה מאחור .בהמשך ,הוא
דחף אותה קדימה תוך שהוא מצמיד את חלציו לגב שלה בחוזקה ומרים את הסנטר שלה באמצעות ידו בכוונה להרים
את ראשה .כל אותו זמן ,אחזה הקטינה באחותה הפעוטה בידיה תוך שהיא רועדת ומבקשת מהנאשם שיניח לה .לבסוף
הצליחה הקטינה להיחלץ מידיו של הנאשם.
באישום מס'  ,2חיבק הנאשם נערה בת  13בחוזקה עד שחשה בכאבים .למחורת האירוע ,חזר הנאשם למקום ופגש את
הנערה ואולם הפעם סירבה הקטינה לבקשת הנאשם להתלוות אליו .במהלך האירוע ,נכנס הנאשם לבניין שבו הקטינה
מתגוררת ובכך ביצע עבירה של הסגת גבול.
באישום מס'  ,3משך הנאשם ילדה בת  10והעלה אותה במדרגות הכניסה לביתה .בהמשך ,דחף אותה הנאשם בגבה
עם ידו ,הרים את היד שלה ואחר כך נצמד אליה מאחור תוך שהוא דוחף אותה קדימה ומכופף אותה קדימה... .
 :2008ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2007ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2006ינואר | 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 :דלאל שרון ,מדינת ישראל

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
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 152
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