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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

תקדין לייט

2/26/2019

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 7184/08מדינת ישראל נ' שרגא יונגרייס ,הכרעת דין

חדשות משפטיות

11:02 25/02/2019
המחוזי :הרשות הפלסטינית
לא אחראית לפיגועים
באינתיפאדת אל-אקצה

אינדקס עו"ד בתקדין

חיפוש בתקדין לייט
בתקדין לייט  1,701,140פסקי דין וכתבות ביזפורטל

חיפוש

דביר  -רייכרט  -שורץ -
עורכי דין פליליים
פלילי

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

13:02 24/02/2019
ביהמ"ש :רישיון העסק של
מועדון החשפנות "פוסיקט"
לא יחודש

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.

ת"פ )ירושלים(  - 7184/08מדינת ישראל נ' שרגא יונגרייס

צפה בפרופיל

עו"ד נטלי לזר-הראל
משפחה

ת"פ )ירושלים( 7184/08
12:02 24/02/2019
מנעה באופן שיטתי קשר בין

חוזים לרכישה

צפה בפרופיל

מדינת ישראל
שרגא יונגרייס

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון

נוכחים:

ב"כ המאשימה ,עו"ד רים בראנסי
הנאשם וב"כ עו"ד דוד הלוי
][07.07.2009

לכל החוזים וההסכמים

לפני דוד מינץ כב' השופט

הכרעת דין

כתב האישום מתוקן כמבוקש.

על יסוד האמור בהסדר הטיעון ,אני מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.

שירות המבחן מתבקש לערוך תסקיר אודות הנאשם ולבוא בהמלצה לפני בית המשפט.

תנאי השחרור של הנאשם יהיו מעתה כפי שפורט בפרוטוקול ,אני מסיר מעליו את האיזוק האלקטרוני ואת מעצר הבית
החלקי.

המזכירות מתבקשת להעביר עותק הפרוטוקול לשירות המבחן ,כולל גם העתק של כתב האישום המתוקן בשנית וכן
העתק של ההודעה על הסדר הטיעון.

כמו כן ,המזכירות מתבקשת להעביר לאלתר עותק של הפרוטוקול למינהלת האיזוק האלקטרוני.

נקבע לטיעונים לעונש ליום  4/02/2010בשעה .09:00
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ניתנה היום ט"ו בתמוז ,תשס"ט ) 7ביולי  (2009במעמד המתייצבים.

 :2010ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
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הצדדים במסמך זה :מדינת ישראל ,שרגא יונגרייס

להסרת המסמך ממאגר תקדין לייט – לחץ כאן

מוצרים מבית חשבים

חשבים מידע עסקי
אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

נושאים

כלים שימושים

עע"מ  - 606/16איגוד קציני בטיחות מקצועי...

עליון

איתור פסק דין

ביומד

בר"מ  - 1621/18אטבליסמנטסמונד נ' הוועדה...

מחוזי

צור קשר

משפט

ע"פ  - 3545/18אשרף קיקס נ' מדינת ישראל

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

בש"פ  - 9029/18מדינת ישראל נ' יצחק אברג...

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

בר"מ  - 346/19יורם כנפו נ' מדינת ישראל ...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

רע"פ  - 1060/19סאמר שויקי נ' מדינת ישראל

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

רע"פ  - 1207/19אבי כהן נ' מדינת ישראל
רע"פ  - 1274/19אלקנה ברכיהו נ' מדינת יש...
בג"צ  - 290/17אוסאמה רבאיעה נ' שר הפנים

שוק ההון

ע"פ  - 3308/17ערפאת וחידי נ' מדינת ישראל

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
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