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תקדין לייט

תקצירי פסיקה

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < עת"א )מרכז(  - 48558-06-14אברהם שלום אשר פריד נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח',
החלטה

חדשות משפטיות

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט

לירן ינקוביץ עו"ד
אזרחי
גישור
ובוררות
מסחרי

בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

14:01 09/01/2019
הזמר אהרן עמרם יפוצה
ב 20-אלף שקל על הפרת
זכותו בשיר בתימנית

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.

12:01 09/01/2019
כינתה עובדת בגן ילדים
"אתיופית מסריחה" –
ותפצה ב 2,000-שקל
10:01 09/01/2019
ל
"

חיפוש
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צפה בפרופיל

עו"ד נטלי לזר-הראל
משפחה

עת"א )מרכז( 48558-06-14

אברהם שלום אשר פריד )אסיר(
"

חוזים לרכישה

צפה בפרופיל

נגד

 .1משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

הסכמי עבודה

 .2מדינת ישראל

הסכמי שכירות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

][02.09.2014
בפני הבכירה  ,נגה אהד כב' השופטת

העותר וב"כ  -עו"ד ענבוסי
ב"כ  -עו"ד כנרת צימרמן המשיבה

החלטה

לאחר ששמעתי הצדדים אני מורה לשב"ס להתחיל ליתן טיפול לעותר ,כל טיפול שהוא אשר עשוי לקדם אותו לטפל
בבעיותיו.
ניתנה והודעה היום ז' אלול תשע"ה 2/9/2014 ,במעמד הנוכחים.
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הצדדים במסמך זה :אברהם שלום אשר פריד )אסיר( ,מדינת ישראל ,משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

מסמכים חדשים בתקדין
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ערכאות

כלים שימושים

נושאים

כתבות בארכיון ביזפורטל
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רע"א  - 4789/18אילי דיבסי נ' מוחמד שבאנה

עליון

איתור פסק דין

ביומד

בג"צ  - 4980/18יחיאל תורג'מן נ' רשות מק...

מחוזי

צור קשר

משפט

בג"צ  - 8416/18הרצל מאקאניאן נ' עיריית ...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

עע"מ  - 8663/18א.י.א .אושר בעיר בע"מ נ'...

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

בר"מ  - 8976/18רשימת "אחדות" נ' מנהל הב...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

בג"צ  - 6190/16עמותת אהבת חיים נ' מר נפ...

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

ע"א  - 3393/17מעוז דניאל חברה קבלנית לב...

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

עע"מ  - 3610/17זאב בורנשטיין נ' הועדה ה...
בג"צ  - 2600/18מועצה מקומית בית דגן נ' ...

שוק ההון

עע"מ  - 2677/18עיריית חיפה נ' המועצה הא...

טכנולוגיה ואינטרנט

1/9/2019

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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