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בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

12:03 20/03/2019
עליה ניכרת בתלונות
המוצדקות בגין התנהגות
בלתי ראויה של שופטים

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות .לדוגמא" :מדינת ישראל"

חיפוש

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.

11:03 20/03/2019
עו"ד לעו"ד זאב :איך
נלחמים בהתנהגות הלא

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

צפה בפרופיל

סאהר תומא עו"ד
נזיקין
ביטוח
עבודה
צפה בפרופיל

קולגיאלית בין חברים

חוזים לרכישה

לירן ינקוביץ עו"ד
אזרחי
גישור
ובוררות
מסחרי

עלות המסמך  99ש"ח
ת"פ )פתח-תקוה(  - 3898-07מ.י .פרקליטות מחוז המרכז נ' אריה דולינר
ת"פ )פתח-תקוה( 3898-07

מ.י .פרקליטות מחוז המרכז
נגד

אריה דולינר

הסכמי משכון

בית משפט השלום בפתח-תקוה
לכל החוזים וההסכמים

][18.02.2009

בפני ליה לבאון כב' השופטת

בשם המאשימה  -עו"ד ארוא חליחל
בשם הנאשם  -עו"ד ענבל רביב

גזר דין

 .1הנאשם ,אריה בן צבי דולינר ,יליד  ,1934הודה בביצועו של מעשה מגונה ,והורשע בעבירה לפי סעיף )348א( יחד
עם סעיף )345א() (3לחוק העונשין התשל"ז.1977-
.2

כעולה מכתב האישום ,בין אמה של הקטינה ה.ו .ילידת  15.2.01לבין הנאשם הכרות קודמת.

בעקבותיה ,בחודש יוני  2007במועד מדויק לא ידוע ,ביקשה הקטינה מהנאשם לקחתה לבית הכנסת כדי לחפש מכר
שלה.
כשהיו הם בבית הכנסת ,לבדם ,נגע הנאשם באיבר מינה מעל בגדיה וביקש ממנה לגעת באיבר מינו מעל בגדיו והיא
עשתה כן עד שהגיע לידי סיפוק מיני .בנוסף ,ליטף את גבה מעל בגדיה.
בכך ביצע בקטינה ,בטרם מלאו לה  14שנים ,מעשה מגונה.
.3

עוה"ד הגב' לירן פרידלנד התמנתה לייצג הנאשם מטעם הסנגוריה הציבורית.

 .4בישיבת  7.7.08הודה הנאשם בכתב האישום וכמוסכם על הצדדים התקבלו תסקיר והערכת מסוכנות מכח חוק
הגנה על הציבור מפני עברייני מין ,התשס"ו.2006-
 .5מר עמנואל שרעבי ,עו"ד ורב השכונה ,בא לטעון למענו  -מסר על תכונותיו הטובות על עזרה לזולת ,מתן צדקה
ועשיית חסד על אף האפשרויות המצומצמות שלו ושל אחותו והתחייב ,בהכירו בחומרת המעשים בהם הודה ,לקחת
אחריות כלפיו לדאוג לו לתעסוקה ,ללימודים ויחד עם זאת להשגחה שלא ימעד ,ולא יהיה במגע עם קטינות.
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 .6בתסקיר שירות המבחן ליום  22.10.08מצאתי מידע אודות נסיבותיו האישיות ,העבירה המיוחסת לו  -כאשר
בשיחות עימו שלל כוונה מינית במעשה תוך שהסביר כי רצה להגן על הקטינה מפני נפילה במדרגות אחז בידה
ומשביקשה להשתחרר מאחיזתו נגע בטעות באיבר מינה והיא בשלו.
...
 :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  99ש"ח

תגיות במסמך זה :אחריות ,חוק ,משפט ,ציבורי

הצדדים במסמך זה :אריה דולינר ,מ.י .פרקליטות מחוז המרכז

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

מסמכים חדשים בתקדין
בג"צ  - 8432/17אשדר חברה לבניה בע"מ נ' ...

ערכאות

נושאים

כלים שימושים

עליון

איתור פסק דין

ביומד

עע"מ  - 4589/18כוכבה רובין נ' מדינת ישר...

מחוזי

צור קשר

משפט

בר"מ  - 783/19אורי מטוס נ' הוועדה המקומ...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

בע"מ  - 946/19פלוני נ' פלונית

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

רע"ב  - 1181/19פלוני נ' מדינת ישראל

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

רע"א  - 1245/19פלוני נ' קצין התגמולים ...-

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

ע"א  - 1374/19פרופ' עומר דקל נ' פרוטרום...

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בג"צ  - 2071/19אנה רבקו נ' שר הפנים
בש"פ  - 2091/19מדינת ישראל נ' פלוני

שוק ההון

בש"פ  - 2095/19מדינת ישראל נ' שלום שי ב...

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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