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חדשות משפטיות
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תביעה :נבהלה מחרק שעף
למשרד דרך חלון פתוח
ושברה את הקרסול

09:09 04/09/2017
העליון :חברה ישראלית
ליבוא מוצרי תינוקות הפרה

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.

סימן מסחרי של "פישר
פרייס"
13:09 03/09/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון

פלילי
חוקרים
פרטיים
צפה בפרופיל

נעם פרדס רו"ח
גישור
ובוררות
חשבונאות
תאגידים
צפה בפרופיל

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )אשדוד(  - 1241-08מדינת ישראל  -פרקליטות אשקלון נ' דוד מלול
ת"פ )אשדוד( 1241-08

מדינת ישראל  -פרקליטות אשקלון
נגד

דוד מלול
ע"י ב"כ עו"ד מאיר לחן  -ס.צ.
בית משפט השלום באשדוד

לכל החוזים וההסכמים

][15.12.2011
בפני הבכיר חיים חדש כב' השופט

ב"כ המאשימה עו"ד הילה דרימר
הנאשם ובא כוחו עו"ד מאיר לחן

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בת.פ2583/02 .

גזר דין

Trump Prophet Speaks Out
Man who predicted Trump
presidency makes next
surprising prediction
moneywise411.com

 .1הנאשם הורשע ,עפ"י הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון שהושג לאחר תחילת פרשת הראיות  -ושבו תוקן גם כתב
האישום ,בשש עבירות של מעשים מגונים בקטינים.
 1.1שתים מן העבירות בוצעו כלפי קטין שהוא למטה מגיל .14
 1.2ארבע העבירות הנוספות נעברו כלפי קטינים בני  15ו:16 -
אישום ראשון
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פסק דין  :ת"פ )אשדוד(  - 1241-08מדינת ישראל  -פרקליטות אשקלון
 1.3במועדים מדויקים שאינם ידועים למאשימה ,בין השנים  ,2008-2007ביצע הנאשם מעשים מגונים ,בקטין ח.מ.ו
יליד ) 1995להלן" :הקטין ח'"( ,אשר לשניהם היכרות מוקדמת מבתי כנסת בהם הם מתפללים יחד ,באופן ובנסיבות
כדלהלן:
 1.3.1בתקופת החורף בין השנים  2007-2008פנה הקטין ללכת אל בית הכנסת סמוך והנאשם הלך בעקבותיו .כאשר
עלה הקטין במדרגות בית הכנסת נגע הנאשם בקטין ח' בישבנו מעל הבגדים.
 1.3.2ביום ה ,2/8/08 -עת שהה הקטין בבית הכנסת באשדוד ,ניגש הנאשם אל הקטין שהתפלל אותה העת )תפלה בה
אסור לזוז( ,נגע בגופו ,עמד מאחורי הקטין ונגע בישבנו ולאחר מכן ,כשהלך הקטין ליד הנאשם ,הושיט הנאשם את ידו
לכיוון איבר מינו של הקטין ונגע במכנסיו.
 1.3.3במהלך כל התקופה המצוינת נהג הנאשם לגעת בלחיו של הקטין ובמספר הזדמנויות קרא לקטין לבוא אליו אך
הקטין ברח מפניו.
 1.4במעשיו אלו ביצע הנאשם ...
 :2012ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2011ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2010ינואר | 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

תגיות במסמך זה :אחריות ,דיכאון ,הטיפול ,הלב ,המשפט ,חוק ,חיים ,טיפול תרופתי ,משפט ,עורך ,צו ,ציבורי ,רפואי ,רפואית ,שינה

הצדדים במסמך זה :דוד מלול ,מדינת ישראל  -פרקליטות אשקלון

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 153
אפיון ועיצוב ממשק משתמש
s: 150 | 153
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