פסק דין  :עת"א )נצרת(  - 48861-05-16אביחי זהבי נ' שרות

ראשי

מאגר משפטי

עורכי דין

חדשות משפטיות

סטודנטים

חוזים

תקצירי פסיקה

5/24/2019

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < עת"א )נצרת(  - 48861-05-16אביחי זהבי נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים ואח' ,החלטה

חדשות משפטיות

12:05 22/05/2019
מוזיקה רועשת ,לכלוך,
וקללות :פיצוי של  60אלף
שקל בסכסוך שכנים
14:05 21/05/2019
המחוזי :רווחים ממכירת
ביטקוין חייבים במס

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.

12:05 21/05/2019
וואטסאפ בחיי היומיום של
עורכי הדין :כלי עבודה יעיל
או בזבוז זמן?

חוזים לרכישה
הסכמי עבודה
הסכמי שכירות
הסכם ממון
צוואות
הסכמי משכון

עלות המסמך  99ש"ח
עת"א )נצרת(  - 48861-05-16אביחי זהבי נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים ואח'

ד"ר שגית משגב מומחית
בפסיכיאטריה
מומחים
רפואיים
צפה בפרופיל

שמעון ריינר משרד עורכי
דין
הוצאה
לפועל
חוזים
מקרקעין
צפה בפרופיל

עת"א )נצרת( 48861-05-16

אביחי זהבי )אסיר(
נגד

 .1שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים
 .2מדינת ישראל
בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

לכל החוזים וההסכמים

][23.08.2016

כבוד השופט יוסף בן-חמו

פסקי דין המאוזכרים
במסמך זה:

רע"ב  ,603/06רע"ב  ,7075/05רע"ב  ,7318/08רע"ב  ,7519/06רע"ב  ,8126/11רע"ב  ,829/11רע"ב
 ,8422/11רע"ב  ,8535/99רע"ב 907/07

החלטה

בפניי עתירת אסיר כנגד ההחלטה המנהלית אשר דחתה את בקשתו להשתלב בסבב חופשות וכנגד ההחלטה שלא
להחזירו לכלא "חרמון" .
בדיון שנערך בפניי ביום  ,12/07/16לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ובהתחשב בעובדה שהעותר מסווג ,נכון להיום,
בקטגוריה א' בשל היותו עבריין מין ,דחיתי את העתירה לשילוב העותר בסבב חופשות.
כמו כן ,הוריתי למשיבה להגיש כתב תשובה משלים מטעמה לבקשת העותר להעבירו לכלא "חרמון" על מנת לשלבו
במסגרת טיפולית .זאת ,בהתחשב בעמדתם של גורמי הטיפול ושל ועדת ההעברות.
טענות העותר
העותר מציין כי לאור חוו"ד חיובית מצד מב"ן יצא עד היום ל 3-חופשות בנות  12שעות כל אחת ,כאשר האחרונה שבהן
היתה בחודש נובמבר .2015העותר ריצה מאסר בכלא "חרמון" ועבר תהליך טיפולי-שיקומי במשך  8חודשים.
כנגד העותר הוגשה בחודש דצמבר  2015תלונה למשטרת טבריה על ידי אסיר אחר מכלא "חרמון" ,שעל פי הנטען
העותר ביצע בו עבירת מין .כתוצאה מכך ,הועבר העותר לכלא "צלמון" וחופשותיו הוקפאו .בחודש ינואר  2016סגרה
המשטרה את התיק כנגד העותר .חרף זאת ,לא שובץ העותר מחדש בסבב חופשות ולא הועבר בחזרה לכלא "חרמון".
העותר מעוניין לחזור לכלא "חרמון" ולהשלים את הטיפול הייעודי בעברייני מין שהחל וזאת על מנת לקדם את עניינו
בפני ועדת השחרורים.
העותר הינו אסיר פלילי המרצה עונש של  45חודשי מאסר בגין ביצוע עבירות מין.
תגובת המשיבה
העותר מרצה מאסר בגין ביצוע עבירות מין בשני תלמידיו ובגין הטרדות מיניות של שני תלמידים אחרים .בשל אופי
העבירות ,מותנית יציאתו של העותר לחופשה בהמלצת מב"ן.
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פסק דין  :עת"א )נצרת(  - 48861-05-16אביחי זהבי נ' שרות
העותר יצא לשתי חופשות חריגות ב 12/14-וב.03/15-
העותר נפלט ממחלקת "מפנה" בבית סוהר "חרמון" בשנת  2014לאחר שאסיר אחר התלונן כי הטריד אותו מינית.
העותר הוחזר לבית סוהר "חרמון" ביום  ,18/11/15לאחר שהאסיר המתלונן סיים טיפול במחלקת "מפנה"... .
 :2017ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2016ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר
 :2015ינואר | 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 :אביחי זהבי )אסיר( ,מדינת ישראל ,שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים

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

ע"א  - 7618/18ארז גור נ' אורי ברנע

עליון

איתור פסק דין

ביומד

רע"א  - 1108/19קרנית -קרן לפיצוי נפגעי ...

מחוזי

צור קשר

משפט

ע"פ  - 1717/19ואיל אבו דבעאת נ' מדינת י...

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

ע"א  - 2193/19גבריאל הכרמלי נ' מדינת יש...

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

ע"פ  - 2467/19ארנסט גרשומוב נ' מדינת יש...

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

רע"פ  - 2795/19ליאור עבודי נ' מדינת ישר...

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

בש"פ  - 3026/19מדינת ישראל נ' לטיףגדבאן

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בש"פ  - 3028/19מדינת ישראל נ' בשאר עמאש
בג"צ  - 3052/19לוחמים לשלום בע"מ נ' שר ...

כתבות בארכיון ביזפורטל

שוק ההון
טכנולוגיה ואינטרנט
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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