פסק דין  :ת"פ )ירושלים(  - 3568/05מדינת ישראל נ' אבקסיס

ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

8/28/2017

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 3568/05מדינת ישראל נ' אבקסיס יצחק,

חדשות משפטיות

11:08 27/08/2017
עיריית ת"א תשלם מאות
אלפי שקלים לרוכב שנפל
מקורקינט חשמלי בגלל
שקע בכביש
08:08 27/08/2017
פרסום ראשון :נכשלי מועד
מאי מערערים לעליון:
"דוחקים אותנו מהמקצוע"

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.

סאהר תומא עו"ד
נזיקין
ביטוח
עבודה
צפה בפרופיל

יוסף סמואל ושות עו"ד
מקרקעין
אזרחי
בנקאות
צפה בפרופיל

13:08 28/08/2017

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

עלות המסמך  35ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 3568/05מדינת ישראל נ' אבקסיס יצחק שלום ירושלים
ת"פ )ירושלים( 3568/05

מדינת ישראל
נגד

אבקסיס יצחק

הסכמי משכון

בית משפט השלום ירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][04.05.2006

כב' השופט אמנון כהן

בשם הנאשם – עו"ד רועי פוליטי

פסקי דין המאוזכרים במסמך זה :בע"פ  ,5874/00בת"פ )חיפה( 261/01

Shop your go-to
stores fast with
Google Express.

SHOP NOW

גזר דין

הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן שהוגש ביום  17.11.05והורשע על יסוד הודאתו בעבירה של מעשים
מגונים בקטין בניגוד לסעיף )348ד( לחוק העונשין ,התשל"ז) 1977 -להלן" :החוק"( )מספר עבירות( ובעבירה של ניסיון
לבצע מעשה מגונה בקטין בניגוד לסעיף )348ד( לחוק בצירוף סעיף  25לחוק ) 3עבירות( .כמו כן ,הורשע בעבירה של
ניסיון למעשה סדום בקטין בניגוד לסעיף )347א( לחוק בצירוף סעיף  25לחוק.
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8/28/2017

פסק דין  :ת"פ )ירושלים(  - 3568/05מדינת ישראל נ' אבקסיס
להלן תמצית עובדות כתב האישום המתוקן.
בתקופה הרלבנטית לכתב אישום זה ,עבד הנאשם כאחראי מלצרים באולם השמחות "גני אורה" )להלן" :האולם"(.
במסגרת תפקידו ,היה הנאשם אחראי ,בין היתר ,על העסקת מלצרים ,אשר אחוז ניכר מהם כלל בני נוער קטינים,
שיבוצם לאירועים המתוכננים באולם ופיקוח מקרוב על עבודתם .אלה ,היו כפופים לנאשם ונמצאו תחת מרותו במסגרת
עבודתם באולם.
במהלך שנתיים ,בהזדמנויות רבות ,נהג הנאשם ,דרך קבע ,בעת שעבד באולם ,לשלוח ידיו ולתפוס באברי מינם של
קטינים רבים שעבדו אותה עת כמלצרים באולם ואף לאחוז באשכיהם.
פרטיהם של שישה מהקטינים צוינו בחלקו הכללי של כתב האישום.
האישום הראשון בו הורשע הנאשם ,אירע במספר רב של הזדמנויות ,במהלך אירועים שהתנהלו באולם ,בעת
שהקטינים עבדו באולם כמלצרים ,ניגש אליהם הנאשם ולצורך גירויו וסיפוקו המיניים ,שלח ידו לעבר מכנסיהם של
הקטינים ונגע באיבר מינם וזאת ,תוך ניצול יחסי תלות ומרות בעבודה.
...
 :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 :אבקסיס יצחק ,מדינת ישראל

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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