פסק דין  :ת"פ )אשדוד(  - 173/08פרקליטות אשקלון נ' גייגר

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

9/4/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )אשדוד(  - 173/08פרקליטות אשקלון נ' גייגר מנחם ,גזר דין

חדשות משפטיות

11:09 04/09/2017
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

פלילי
חוקרים
פרטיים

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"

צפה בפרופיל

נעם פרדס רו"ח
גישור
ובוררות
חשבונאות
תאגידים
צפה בפרופיל

13:09 03/09/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )אשדוד(  - 173/08פרקליטות אשקלון נ' גייגר מנחם
ת"פ )אשדוד( 173/08

פרקליטות אשקלון
נגד

גייגר מנחם

הסכמי משכון

בית משפט השלום אשדוד
לכל החוזים וההסכמים

][02.03.2009

כב' השופטת ר .לביא

בשם המאשימה  -עו"ד חן עסיס לביא
בשם הנאשם – עו"ד טליה גריאיש

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :ב"ש  ,1466/09בע"פ  ,2596/90בע"פ  ,2677/06בע"פ  ,4980/01בע"פ 5382/04

גזר דין

הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בשני אישומים כמפורט:
במהלך חודש דצמבר  ,2007בשעה  21:00לערך ,פגש בג.ב.צ ,.קטין ,יליד ) 25.02.93להלן" :הקטין"( בעת טבילה
במקווה וביקש ממנו כי יטבול יחד עימו .הקטין סירב והנאשם ניגש אליו ונגע באבר מינו מעל מכנסיו;
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9/4/2017

פסק דין  :ת"פ )אשדוד(  - 173/08פרקליטות אשקלון נ' גייגר
וב ,03.01.08-שעה  02:00לערך ,ישב עם הקטין בבית כנסת ,הניח ידו על אבר מינו ,על מכנסיו ,הקטין משך ידו וביקש
כי יפסיק ובעוזבו המקום פגש בשוטר והתלונן על מעשי הנאשם -שתי עברות של מעשים מגונים בקטין ,בניגוד לסעיף
)348ג( לחוק העונשין תשל"ז) 1977-להלן" :חוק העונשין"(.
על פי הסדר הטיעון הראשוני ,התביעה הודיעה כי תעתור ל 6-חודשי מאסר בפועל ,מאסר מותנה ,קנס ופיצוי למתלונן,
בעוד ההגנה תעתור לקנס ,פיצוי ומאסר מותנה ,ללא מאסר בפועל.
נתקבלה על פי החוק הערכת מסוכנות ,מהמרכז להערכת מסוכנות ) להלן" :חווה"ד"(.
בחווה"ד צויין כי הנאשם יליד  ,1971נישא בגיל  ,22לו  2ילדים בני  9ו ,12-מנהל אורח חיים חרדי ושייך לזרם חסידי
ויז'ניץ .לומד בכולל בבני ברק ופעיל בתחום הפצת דברי תורה ופרשת השבוע.
טען כי מכיר הקטין ,שנראה לו מעט מופקר ,וביקש ממנו סיגריה והתגרה בו מינית.
מבין כי לקטין ...
 :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

תגיות במסמך זה :אחריות ,חיים ,משפט

הצדדים במסמך זה :גייגר מנחם  ,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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