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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה
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תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 36303-04-12מדינת ישראל נ' שלמה לחדב

חדשות משפטיות

12:08 23/08/2017
נט המשפט שבה לפעילות
לאחר שנחסמה להגשות
בפגרה – "מנסים לחנך את
עוה"ד"
10:08 23/08/2017
העליון :לא ניתן להורות על
מעצר בפיקוח אלקטרוני ללא
פיקוח אנושי "משלים"
08:08 23/08/2017
בג"ץ יכריע היום בהרכב
מורחב מהי מתנת בחירות

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

איילת חן עו"ד

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

הוצאה
לפועל
משפחה
פלילי

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.

כפיר חקירות
פלילי
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 36303-04-12מדינת ישראל נ' שלמה לחדב
ת"פ )ירושלים( 36303-04-12

מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז ירושלים
נגד

שלמה לחדב )עציר(
על ידי עו"ד מיכאל עירוני

לכל החוזים וההסכמים

בית משפט השלום בירושלים
][19.12.2012
בפני ירון מינטקביץ כב' השופט

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בת"פ  ,17915-05-12בתפ"ח  ,8048/07תפ"ח 8048/07

גזר דין

Make your own website
Creating a beautiful
website is simple with
drag & drop tools and
customizable
templates.

רקע
הנאשם הורשע ,על פי הודאתו ,בעבירות של מעשה מגונה בקטין והפרת צו פיקוח .על פי עובדות כתב האשום ,ביום
 19.4.12הסתובב הנאשם בישוב אפרת והתרים כספים .בסמוך לשעה  ,17:00הגיע הנאשם לבית בו שהתה המתלוננת
ר׳ ,קטינה שהיתה בעת המעשה בת  12וחצי )בכתב האשום נרשם תאריך לידה שגוי של המתלוננת .ענין הגיל הובהר
בישיבת יום  .(25.4.12הוריה של המתלוננת לא היו בבית אותה העת והיא שמרה על אחיה הקטנים.
הנאשם ביקש מהמתלוננת כוס חלב והיא נעתרה לבקשתו ,הכניסה אותו לבית המשפחה ומזגה לו כוס חלב .לאחר
ששתה הנאשם את החלב ,הוא תפס את המתלוננת בחזקה ,נשק על לחייה ,חיבק אותה ומישש את ישבנה מעל
הבגדים .לאחר שהתעשתה המתלוננת היא אמרה לנאשם לחדול ממעשיו ,דחפה אותו אל מחוץ לבית ונעלה את הדלת
מאחוריו.
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בעת ביצוע המעשה היה הנאשם תחת צו פיקוח ,על פי חוק הפיקוח על עברייני מין ,שהוטל עליו ביום  8.8.11במסגרת
תפ"ח  8048/07של בית המשפט המחוזי בירושלים .הצו האמור כלל ,בין היתר ,איסור על הנאשם להתחבר עם קטינים
והרחקה ממקומות כינוס של קטינים .לא היתה מחלוקת בין הצדדים ,כי עצם ביצוע העבירה מהווה גם הפרה של הצו
האמור ועל כן הורשע הנאשם גם בעבירה זו.
ראיות לעונש
הוגשו לעיוני תסקיר נפגעת עבירה ,הערכת מסוכנת של הנאשם ,חוות דעת פסיכיאטרית בעניינו וכן גליון המרשם
הפלילי שלו.
מתסקיר נפגעת העבירה עלה ,כי המתלוננת נפגעה פגיעה קשה כתוצאה מהעבירה .המתלוננת פיתחה חרדות והתקפי
זעם ,חלה ירידה בלימודיה ,סובלת מהפרעות שינה ונפגעו יחסיה עם בני משפחתה .כן עולה חשש ,כי התפתחותה
וקשריה החברתיים יפגעו בעתיד כתוצאה מהתקיפה אותה חוותה .הדברים מפורטים בהרחבה ובצורה ברורה ומשכנעת
בתסקיר והבאתי כאן רק את תמציתם.
...
 :2013ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2012ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2011ינואר | 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 :מדינת ישראל ,שלמה לחדב )עציר(

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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