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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

3/25/2019

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 4051/02מדינת ישראל נ' כנפו דוד ,גזר דין

חדשות משפטיות

13:03 21/03/2019
אישום :התחזו לבכירים
בממשל הצרפתי וניסו לקבל
מיליוני אירו במרמה
10:03 21/03/2019
הכירו את המועמדים
לראשות הלשכה :עו"ד חיים
כהן

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.

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

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות

דביר  -רייכרט  -שורץ -
עורכי דין פליליים
פלילי

צפה בפרופיל

סאהר תומא עו"ד
נזיקין
ביטוח
עבודה
צפה בפרופיל

עלות המסמך  99ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 4051/02מדינת ישראל נ' כנפו דוד שלום ירושלים
ת"פ )ירושלים( 4051/02

מדינת ישראל
נגד

כנפו דוד

הסכמי משכון

בית משפט השלום ירושלים
לכל החוזים וההסכמים

][15.07.2003

כב' השופט יחזקאל ברקלי

בשם הנאשם  -עו"ד פול שטרק

גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בביצוע מעשה מגונה בפומבי בכך שהפשיל את מכנסיו ותחתוניו וחשף את איבר מינו לפני
שתי נשים שאחת מהן קטינה .עבירה לפי סעיף ) 349א( לחוק העונשין התשל"ז .1977 -
 .1המאשימה מבקשת לגזור לנאשם עונש של מאסר בפועל שיצטרף לעונש מאסר של  21חודשים אותו מרצה
הנאשם בשל עבירות דומות בת"פ  1398/02בבית משפט השלום בבאר שבע )להלן" :התיק הקודם"(  .המאשימה
מבקשת להחמיר עמו גם בשל העובדה שהעבירה הנוכחית בוצעה כאשר הנאשם היה בפיקוח שירות המבחן בגין
עבירה קודמת של מעשה מגונה.
.2

א .הסניגור מבקש לגזור לנאשם עונש חופף לעונש המאסר אותו הוא מרצה בגין הרשעתו בתיק הקודם.

ב .הסניגור אימץ את קו ההגנה במשפטו הקודם של הנאשם וטען שהמדובר בחולה הזקוק לטיפול וביסס את דבריו על
מכתבו של הפסיכיאטר ד"ר א .פרל מיום  11/03/02שבסופו הוא ממליץ על קבלת טיפול.

 .3בגזר הדין ,בתיק הקודם ,התייחס כב' השופט לעברו של הנאשם ולעובדה שהורשע על ידו בביצוע מעשה מגונה
כלפי  5קטינות שונות .הוא החזיק לזכותו של הנאשם את העובדה שהודה בפתח הדיון וחסך בכך סבל מיותר שהיה
נגרם לקטינות אם היו צריכות להעיד .בגזר דינו ...
 :2004ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2003ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2002ינואר | 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
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ההליך .על מנת לצפות במסמך המלא ,יש לרכוש אותו.

עלות המסמך  99ש"ח

הצדדים במסמך זה :כנפו דוד ,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  - 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 | 151
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