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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

עורכי דין

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

2/26/2019

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < ת"פ )ירושלים(  - 7184-08מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים נ' שרגא יונגרייס ,גזר  -דין

חדשות משפטיות

אינדקס עו"ד בתקדין

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

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

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"
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.

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

צפה בפרופיל

עו"ד נטלי לזר-הראל
משפחה

צפה בפרופיל

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה

עלות המסמך  99ש"ח
ת"פ )ירושלים(  - 7184-08מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים נ' שרגא יונגרייס
ת"פ )ירושלים( 7184-08

הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון
לכל החוזים וההסכמים

מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים
נגד

שרגא יונגרייס

נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה גב' בת שבע אבגד

הנאשם וב"כ עו"ד דוד הלוי

בית משפט השלום ירושלים
][04.11.2010

לפני רבקה פרידמן-פלדמן ,ס' נשיא כב' השופטת

גזר  -דין

בתאריך  7.7.2009הורשע הנאשם על ידי כב' השופט מינץ ,לאחר שהודה בעובדות כתב אישום מתוקן לצורך הסדר
טיעון ,ב 7 -עבירות לפי סעיף  379לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
הודאתו של הנאשם ניתנה במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים ,במסגרתו כאמור תוקן כתב אישום והוסכם כי ייגזר
על הנאשם עונש של  15חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ,פיצוי כולל לכל המתלוננות בסך  ₪ 3,500וצו מבחן ל3 -
שנים מיום שחרורו של הנאשם מהמאסר.

הדיון נדחה לקבלת תסקיר שירות המבחן ובמקביל הגיש ב"כ הנאשם חוות דעת של הפסיכולוג המטפל בנאשם.
המלצת שירות המבחן וכן המלצת הפסיכולוג הינן להימנע משלכתו של הנאשם לכלא ולהסתפק בעונש מאסר שירוצה
בעבודות שירות.

http://www.takdin.co.il/Searchg/%D7%AA%20%D7%A4%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%207184%2008%20%… 1/2

2/26/2019
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כאמור ,הצדדים הגיעו להסדר הכולל עונש מאסר בפועל .במסגרת ההסדר תוקן כתב אישום מעבירות חמורות יותר,
שאין צורך לפרטן ,אך ניתן להניח שתיקון כתב האישום עמד לצד ההסכמה על עונש מאסר כמפורט לעיל.
בנסיבות אלה ,לאור מהות המעשים המפורטים בכתב האישום ,על אף האמור בתסקיר ובחוות הדעת ,אינני רואה מקום
לסטות מהסדר הטיעון.
יצוין כי לגבי רכיב המבחן ,שירות המבחן הבהיר כי לא ניתן להטיל צו מבחן ...
 :2011ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2010ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2009ינואר | 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

הצדדים במסמך זה :מ.י .פרקליטות מחוז ירושלים ,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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