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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(  - 2786/09מדינת ישראל נ' ציון חביב בן יאיר ,גזר דין

חדשות משפטיות

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

10:08 31/08/2017
שנת הלימודים בפתח :עד
כמה מתיר החוק בישראל
לפגוע בפרטיות התלמידים?

14:08 30/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

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.

-Bugsweepשרותי
בדיקות כנגד האזנה
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

איילת חן עו"ד
הוצאה
לפועל
משפחה
פלילי
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 2786/09מדינת ישראל נ' ציון חביב בן יאיר
ת"פ )ירושלים( 2786/09

מדינת ישראל
נגד

ציון חביב בן יאיר

הסכמי משכון

בית משפט השלום בירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][12.11.2009

כב' השופט א' דראל

בשם הנאשם  -עו"ד רמי זוכוביצקי

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ע"פ  ,1399/91בת.פ4941/06 .

גזר דין

 .1הנאשם הורשע לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מעשה מגונה  -עבירה לפי סעיפים ) 348א'( ו345 -
)א'( ) (3לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -
2.כמתואר בכתב האישום המתוקן בתאריכים  5.6.09-6.6.09במהלך השבת התארח הנאשם בבית משפחת א'
בירושלים .במשפחה הורים ושלוש בנות .אחת הבנות )להלן" :הילדה"( ילידת  .8.7.00ביום  6.6.09בשעה  12:00או
בסמוך לכך בעת שהוריה של הילדה היו ישנים אחז הנאשם בילדה בחוזקה באיזור הבטן כשהיא עם הגב אל הנאשם.
הוא פישק את רגליו וחיכך את איבר מינו באחוריה וזאת לשם גירוי או סיפוק מיניים .הנאשם עשה זאת על אף שהילדה
ניסתה להתחמק מאחיזתו.
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פסק דין  :ת"פ )ירושלים(  - 2786/09מדינת ישראל נ' ציון חביב
3.לאחר הודאתו והרשעתו של הנאשם נתבקשו והוגשו תסקיר מטעם שירות המבחן וחוות דעת והערכת מסוכנות
וזאת בהתאם לסעיף  6לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין ,תשס"ו .2006 -
 .4בטיעוניה לעונש עתרה המאשימה להטלת עונש מאסר משמעותי .היא עמדה על כך שהנאשם הורשע רק לפני
מספר חודשים בעבירה דומה כאשר ניתן גזר דין באותו הליך הכולל עונש מאסר למשך  4חודשים שאמור היה להתבצע
בעבודות שירות ועונש מאסר מותנה למשך  6חודשים שהוא בר הפעלה נוכח העבירה הנוכחית .עוד ציין בא כוח
המאשימה כי נסיבות ביצוע העבירה כללו היכרות מוקדמת בין הנאשם לאביה של הילדה והזכיר כי לאחר האירוע דקר
האב את הנאשם .הוא ציין כי מדובר במעשה מכוער שהיה בו ניצול של האמון שניתן בנאשם ,כלל פגיעה בילדה צעירה
שניתן להניח כי התוצאות של המעשה לגביה בהמשך חייה יכולות להיות הרסניות .בא כוח המאשימה נסמך גם על
האמור בתסקיר ועל חוות הדעת לעניין המסוכנות וסבר כי גם נוכח האמור בהם יש להבהיר לנאשם את משמעותם
האמיתית של הדברים .הוא ביקש מבית המשפט להציב מול עיניו את המתלוננת ,את הפגיעה בה ואת הטיפול שתאלץ
לקבל בשל המעשה.
...
 :2010ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2009ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2008ינואר | 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 ,ציון חביב בן יאיר

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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