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ראשי

מאגר משפטי

חדשות משפטיות

סטודנטים

עורכי דין

חוזים

תקצירי פסיקה

8/4/2019

תקדין לייט

חיפוש בפורטל

דף הבית < פסקי דין < עת"א )מרכז(  - 28415-05-17אוריה אקרמן נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים ואח' ,החלטה

חדשות משפטיות

12:07 28/07/2019
הנשיאה חיות :הסכם
השריונים בין הליכוד לסיעת
"כולנו"  -חוקי
10:08 01/08/2019
עמודי פייסבוק משפטיים
שכדאי לעקוב אחריהם

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 )מרכז(  - 28415-05-17אוריה אקרמן נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים ואח'
10:08 01/08/2019
עוה"ד הסתכסכו על רקע
עבודה משותפת  -ותבעו

חוזים לרכישה

כפיר חקירות
פלילי
חוקרים
פרטיים

אוריה אקרמן )אסיר(

צפה בפרופיל

נגד

 .1שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר  -זימונים

הסכמי עבודה
הסכמי שכירות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

צוואות

צפה בפרופיל

עת"א )מרכז( 28415-05-17

 .2מדינת ישראל

הסכם ממון

פרופ' זיו רייך ,רואה
חשבון
מיסים
חשבונאות
ביטוח

][21.06.2017
לפני ארז יקואל כבוד השופט

הסכמי משכון

העותר ובאת כוחו  -עו"ד יפית וייסבוך

לכל החוזים וההסכמים

ב"כ  -עו"ד מיטל שלמה כהן המשיבים

החלטה

עתירה אינה קשורה בהעברת מחלקות אלא בהשתלבות בהליך טיפולי.
מוצע לעותר להשתלב בכזה הליך בחודש אוקטובר הקרוב.
בנסיבות אלה סבורני כי העתירה כנוסחה מתייתרת .מוצע לב"כ העותר למשוך את העתירה תוך שימור זכותה ,הן
לפנות למשיב בבקשה הקשורה במעבר מחלקות והן לפנות לבית המשפט בעתירה חוזרת ככל שלא ישולב העותר
בהליך טיפולי באוקטובר הקרוב.

החלטה
העתירה נמחקת.
נוכח ההסטוריה המתוארת של העותר ובעיקר העדר שילובו בקבוצה פסיכוחינוכית בחודש זה ,חזקה על המשיב שיעשה
כל שלאל ידו על מנת להביא לשילוב מתבקש נסיבות של העותר בקבוצה פסיכוחינוכית באוקטובר הקרוב.
ככל שלא כך ,שמורה זכותה של הסניגורית להגיש עתירה נוספת יחד עם בקשה להקדמת הדיון באותה עתירה וכך
ייעשה.
ניתנה והודעה היום כ"ז סיוון תשע"ז 21/06/2017 ,במעמד הנוכחים.
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חשבים מידע עסקי

8/4/2019

מוצרים מבית חשבים

אודות
מכללת חשבים
יצירת קשר

ערכאות

מסמכים חדשים בתקדין

נושאים

כלים שימושים

בג"צ  - 1877/14התנועה למען איכות השלטון...

עליון

איתור פסק דין

ביומד

בג"צ  - 4650/17מיכאל רובסקי נ' מדינת יש...

מחוזי

צור קשר

משפט

מ"ח  - 885/19פלוני נ' מדינת ישראל

שלום

פרסם אצלנו

נפט וגז

ע"פ  - 4328/19מאיר מרוצגאי נ' בית משפט ...

ארצי

תנאי שימוש

מט''ח

בש"א  - 4896/19יניב שמר נ' עומרי קרנץ

אזורי

תקדימייל

וול סטריט

בג"צ  - 5069/16חוסין אחמד עלי חמאמדה נ'...

משפחה

משכנתאות

ניתוח טכני

צבאי

התקנת תקליטור

שיווק ופרסום

התקנת תקליטור סטודנטים

נדל''ן

בג"צ  - 4149/17פלוני נ' שר הפנים
בג"צ  - 1997/18פלוני נ' ראש ממשלת ישראל
ע"א  - 2486/18יצחק בן משה נ' הכונס הרשמ...

שוק ההון

ע"א  - 3624/18עמירם מיידר נ' דן הלפרט

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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