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11784מספר תיק:תיק בית משפטתיק חדש:  - אתר- מספר תיק:סוג תיק:בית משפט:תיק ישן:08-19

ממתין למתן החלטהבית משפט השלום באשקלוןכב' השו' ע. חולתאת"פ 11784-08-19: מדינת ישראל נ' גבעתי
12/10/2020הדיון הבא

23/09/2020הדיון הקודם
לפרטים נוספים

פרטים כלליים
גורמים

צדדים
באי כוח

מועדי דיון
החלטות בתיק

פסקי דין
תיקים קשורים

 
צדדים

כולל צדדים שנמחקו מהתיקצדדים בתיק   

 

 
מפת אתר
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תשלומים  איתור החלטותיומן דיונים  איתור תיקים  

סוג תיקבית משפט

לסוף 1מתוך1עד1 לדף הבא   לדף הקודם עמוד 1 מתוך 1  להתחלה 
…איה קמושוביץ' (מרמדינת ישראלמאשימה 1

גל זיידמאיר מיקי גבעתינאשם 1
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ממתין למתן החלטהבית משפט השלום באשקלוןכב' השו' ע. חולתאת"פ 11784-08-19: מדינת ישראל נ' גבעתי
12/10/2020הדיון הבא

23/09/2020הדיון הקודם
לפרטים נוספים

פרטים כלליים
גורמים

מועדי דיון
החלטות בתיק

פסקי דין
תיקים קשורים

מועדי דיון 

 

 

 
מפת אתר
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תשלומים  איתור החלטותיומן דיונים  איתור תיקים  

סוג תיקבית משפט

הצגת דיונים עדכנייםהצגת כל הדיונים

לסוף 11מתוך11עד1 לדף הבא   לדף הקודם עמוד 1 מתוך 1  להתחלה  ענת חולתאנקבעדיון המשך12/10/202009:0009:30

ענת חולתאבוטל…דיון עו"ד ז12/10/202009:0009:30

אבשלום מאושרכןהתקייםדיון ס' 23/09/202008:3009:00144

ענת חולתאכןהתקיים…דיון עו"ד י19/07/202009:0009:30

ענת חולתאבוטל…דיון עו"ד י19/07/202009:0009:30

ענת חולתאנדחה…דיון עו"ד 15/06/202010:0010:30

ענת חולתאנדחהדיון22/04/202009:3010:00

ענת חולתאנדחהדיון19/02/202009:0009:30

ענת חולתאבוטל…דיון ס'19/02/202009:0009:30144

ענת חולתאנדחה…דיון ס'15/12/201910:0010:30144

טל לחיאני שהםכןהתקייםדיון מקדמי07/11/201909:3010:00
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ממתין למתן החלטהבית משפט השלום באשקלוןכב' השו' ע. חולתאת"פ 11784-08-19: מדינת ישראל נ' גבעתי
12/10/2020הדיון הבא

23/09/2020הדיון הקודם
לפרטים נוספים

פרטים כלליים
גורמים

מועדי דיון
החלטות בתיק

פסקי דין
תיקים קשורים

 
פרטים כלליים - כתב תביעה

חזרה 

 

 
מפת אתר
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תשלומים  איתור החלטותיומן דיונים  איתור תיקים  

סוג תיקבית משפט

הושלמו נתוני פתיחה06/08/2019 10:24:06מועד קליטה:06/08/2019 10:22:00מועד פתיחה:

תיק אלקטרוניפתוחמצב תיק: תיק נייר 

פליליהליך:שלום אשקלוןבית משפט:

סוג עניין:תיק פלילי (ת"פ)סוג תיק:

פירוט נוסף:

פתוח לציבוררמת חיסיון:כתב אישוםסוג כתב טענות:

ש''חסכום תביעה:

  

תאריך ביצוע עבירהסוג עבירה

מצב פטור מעירבון:זכאות מאושרת:הצהרה על קיום זכאות לפטור:

נתוני פתיחה/סגירה 

תוצאות פס"ד:מועד סגירה:

הצגת מצבים

נתוני גישורגורם שיפוטיהרחבהכללי
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