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חדשות משפטיות

12:03 20/03/2019
עליה ניכרת בתלונות
המוצדקות בגין התנהגות
בלתי ראויה של שופטים
11:03 20/03/2019
עו"ד לעו"ד זאב :איך
נלחמים בהתנהגות הלא

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.

עת"א )חיפה(  - 3823-08-15בני ספי נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים ואח'
קולגיאלית בין חברים
11:03 19/03/2019
הכירו את המועמדים
לראשות הלשכה :עו"ד

חוזים לרכישה

עת"א )חיפה( 3823-08-15
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 .1שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים

הסכמי שכירות

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

הסכמי משכון

סאהר תומא עו"ד
נזיקין
ביטוח
עבודה

נגד

הסכמי עבודה

צוואות

צפה בפרופיל

צפה בפרופיל

 .2מדינת ישראל

הסכם ממון

לירן ינקוביץ עו"ד
אזרחי
גישור
ובוררות
מסחרי

][03.08.2015
כב' השופט רון שפירא ,סגן נשיא

החלטה

לכל החוזים וההסכמים

העותר מרצה מאסר לתקופה של שבע וחצי שנים ונמצא כעת בכלא כרמל .לדבריו הגיש בקשה להעברה לכלא מעשיהו
או אוהלי קידר שבדרום וטרם נענה .מכאן עתירתו .העותר מפרט נימוקים לצורך להעברתו לדרום .טענתו מופנית כנגד
עצם העובדה שלא מתקבלת החלטה בעניינו.
יוער כי על פי האמור בעתירה העותר הגיע לכלא כרמל לפני כחודש ולמעשה טרם חלפה התקופה של שלושת החודשים
שרק לאחריה ניתן להגיש בקשת העברה לכלא אחר.
בנסיבות העניין ,ומבלי להתעלם מהנושא האישי שפורט בעתירה ,לא ראיתי דחיפות לקביעת העתירה לדיון בפגרה .עד
ליום  30/8/15יודיע שב"ס אם התקבלה החלטה בעניין בקשתו של העותר .הודעת שב"ס תובא לעיונו של כב' השופט
קיסרי שלפי הצורך יקבע דיון בעתירה לחודש ספטמבר.
המזכירות תשלח החלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ,י"ח אב תשע"ה 03 ,אוגוסט  ,2015בהעדר הצדדים.
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