פסק דין  :ע"פ )תל-אביב-יפו(  - 71966/05יורם צפירא נ' מדינת

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/31/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ע"פ )תל-אביב-יפו(  - 71966/05יורם צפירא נ' מדינת ישראל,

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?

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

כפיר חקירות

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.

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

צפה בפרופיל

-Bugsweepשרותי
בדיקות כנגד האזנה
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

14:08 30/08/2017

חוזים לרכישה

פלילי
חוקרים
פרטיים

עלות המסמך  35ש"ח
ע"פ )תל-אביב-יפו(  - 71966/05יורם צפירא נ' מדינת ישראל מחוזי תל-אביב-יפו
ע"פ )תל-אביב-יפו( 71966/05

יורם צפירא
נגד

מדינת ישראל

הסכמי משכון

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים
לכל החוזים וההסכמים

][28.02.2006

הרכב :השופטים

כב' השופטת אסתר קובו-אב"ד
כב' השופטת מיכל רובינשטיין
כב' השופט עוזי פוגלמן

בשם המערער  -עו"ד גב' חיה ציון
בשם המשיבה  -עו"ד אורן

בדנ"פ  ,1187/03בע"פ  ,1958/98ע"פ  ,1958/98וע"פ  ,2827/02בע"פ  ,4647/90בע"פ  ,4722/92בע"פ
פסקי דין
המאוזכרים במסמך )תל-אביב-יפו(  ,70383/03בע"פ  ,71056/05בת.פ ,2360/04 .בת"פ 4832/96
זה:
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פסק דין  :ע"פ )תל-אביב-יפו(  - 71966/05יורם צפירא נ' מדינת

פסק דין

 .1ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בפתח תקוה )כבוד הש' לב און( ,בת.פ ,2360/04 .מיום  ,26.9.05לפיו
הורשע המערער במסגרת הודייתו בכתב אישום מתוקן בעבירות של מעשים מגונים בקטינים ונגזרו עליו:
א.

 5שנות מאסר בפועל;

ב.

 15חודשי מאסר על תנאי;

ג .מבחן טהור למשך שלוש שנים מיום השחרור;
ד.

פיצוי כולל בסך ;₪ 19,950

ה.

חיוב לעבור טיפול נפשי במסגרת פרטית או ציבורית.

העובדות
 .2המערער ,יליד  ,1946הודה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בסדרת עבירות מין שבוצעו בקטינים
בקירבת מקום מגוריהם ובעיר אריאל .בכל אחד מהאישומים המתוארים ,המערער ,בתפקידו כאיש תחזוקה במועצה
הדתית באריאל ,יצר וניצל הזדמנויות שונות כדי להגיע לסיפוק וגירוי מיני תוך שהוא עושה שימוש באתרי העבודה שלו
אליהם הייתה לו גישה עצמאית בשעות הלילה.
באישום הראשון ,הואשם המערער במעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו  14שנים )א.ע( ובאיסור לנהוג ללא רשיון.
עובדות האישום מגלות כי באמתלה של העסקת הקטין ,יליד  ,1990שכנע אותו המערער להיכנס עימו למקווה בשתי
הזדמנויות שונות וניסה לנגוע באיבר מינו מספר פעמים .באחת הפעמים אף נתן לקטין לנהוג ברכבו על אף שאינו
מורשה ...
 :2007ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2006ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2005ינואר | 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 :יורם צפירא ,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 :
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פסק דין  :ע"פ )תל-אביב-יפו(  - 71966/05יורם צפירא נ' מדינת

8/31/2017

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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