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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 < ת"פ )ירושלים(  - 59/95מדינת ישראל נ' שמעון לוי

חדשות משפטיות

11:08 31/08/2017
 5דברים שכל עורך דין חייב
לדעת לפני שהוא יוצא לדרך
עצמאית

10:08 31/08/2017
אספה את ילדיה מביה"ס
במיאמי ושבה עמם לישראל;
ביהמ"ש :לא מדובר בחטיפה

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

10:08 31/08/2017

חוזים לרכישה

צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 59/95מדינת ישראל נ' שמעון לוי~ ,
ת"פ )ירושלים( 59/95

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

מדינת ישראל
נגד~ ,
שמעון לוי~ , ~ ,
בבית משפט השלום בירושלים ~ ,

הסכמי משכון

][2.7.96
לכל החוזים וההסכמים

לפני יואל צור השופט

פרקליטות מחוז י-ם  -בשם המאשימה
עו"ד זכריה שינקולבסקי  -בשם הנאשם

ג ז ר ד י ן~ ,
פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בע"פ  ,1100/91ע"פ  ,1242/90בע"פ 537/89

גזרדין

השופט יואל צור

 .1הנאשם יליד  1967הורשע ע"פ הודאתו בשתי עבירות נשוא כתב האישום המתוקן של מעשה מגונה ע"פ סע' 348
)א( בהתייחס לסע' ) 345א( ) (3לחוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
העובדות נשוא האישום הראשון היו שבין החודשים אוגוסט-ספטמבר  ,1993במועד שאינו ידוע למאשימה במדוייק,
בשעות הצהריים ,באזור מעיין ליפתא הסמוך לכניסה לירושלים )להלן  -המעיין( ,פגש הנאשם את י.פ .יליד 4.5.81
)להלן  -הקטין( .השניים נכנסו למערה הסמוכה למעיין .בתוך המערה ליטף הנאשם את הקטין באבר מינו.
הנאשם נטל את אבר מינו של הקטין והכניסו לפיו .לאחר מכן הפשיל הנאשם את מכנסיו ,והקטין נגע ושיחק באבר
מינו )של הנאשם( ,כל זאת עשה הנאשם לשם גירוי וסיפוק מיני.
העובדות נשוא אישום  2היו שבמהלך התקופה שתחילתה בארוע המתואר באישום  1לעיל ,ועד לחודש אוקטובר
 ,1994או בסמוך לכך ,במועדים שאינם ידועים למאשימה ,נהגו הנאשם והקטין המוזכר באישום  1לעיל להפגש
לעתים )להלן  -הפגישות( .הפגישות התקיימו בבית הנאשם ובמעיין ליפתא .במהלך הפגישות נהג הנאשם לשחק
בידיו באבר מינו של קטין ,להכניס את אבר מינו של הקטין לתוך פיו ,וכמו-כן לאפשר לקטין לשחק בידיו באבר מינו
)של הנאשם( .בחלק מהפגישות אשר קויימו בבית הנאשם הקרין הנאשם בפני הקטין סרטים פורנוגרפיים.
 .2הודאת הנאשם נעשתה במסגרת עיסקת טעון שלפיה כתב האישום תוקן,
...
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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 :מדינת ישראל

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

כלים שימושים

נושאים

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...

כתבות בארכיון ביזפורטל

בג"צ  - 402/66חגי קלוגמן נ' שר האוצר

שוק ההון

רע"א  - 3438/17דן כוכבי נ' כונס הנכסים ...

טכנולוגיה ואינטרנט
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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