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הצלחות המשרד
המשרד מחזיק בידע רב בתחום המשפט הפלילי ומזה תקופה ארוכה עוסק בייעוץ וייצוג
חשודים ונאשמים במקצועיות ,יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה,
דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם .צוות המשרד צבר
ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד ,לרבות ייצוג בתיקים שזכו
לתהודה ציבורית רבה .להלן לקט חלקי בלבד מהצלחות משרדנו כפי שהם משתקפים
בפסקי הדין ,בהחלטות המנהליות ומקטעי המדיה והעיתונות .מפאת החיסיון והשמירה על
פרטיות לקוחותינו אנו מנועים מלפרסם את פרטיהם המזהים.
זיכוי לקוח בתיק פשע חמור בעבירות של אונס ,מעשי סדום ,איומים ותקיפת קטין

זיכוי לקוח מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס

זיכוי נאשם מעבירות מין בעקבות קשיים ראייתיים ומחדלי חקירה חמורים

זיכוי נאשם מעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור

זיכוי לקוח שהואשם בעבירות הונאה באוניברסיטה

זיכוי קצין שב"ס מעבירות הונאה באוניברסיטה

זיכוי לקוחות המשרד מעבירות מרמה והונאה במכללת אורט בראודה

זיכוי נאשם מעבירות מרמה והונאה

זיכוי נאשם מעבירות הונאה במוסד אקדמי

זיכוי סטודנט מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל
בית המשפט זיכה וקבע :התכתבות בעלת אופי מיני בפייסבוק אינה מהווה מעשה
מגונה
זיכוי סטודנטית מעבירות זיוף והונאה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה
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סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בתקיפת קטין על-ידי
אחראי
סגירת תיק מחוסר אשמה למנהל בית ספר שהואשם בהטרדה מינית של מורות
הכפופות לו
ביטול כתב אישום ללקוח שהחזיק ב 1.3-ק"ג של סם מסוג קנאביס

ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 12
והחזקת סמים
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בסחר בסמים מסוכנים

ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בהחזקת סכין שלא כדין

ביטול כתב אישום לקטינה שהואשמה בעבירות גניבה
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים
בקטינים בתוך המשפחה
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה לעובדת עירייה שנחשדה בגניבה ממעביד
החלטה תקדימית  -הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין
אותו אירוע
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים כלפי בת זוגו

סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בעבירות אלימות במשפחה

סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהחזקת נשק שלא כדין

שחרור ממעצר חשוד בהצתת מבנה בית המשפט בתל אביב

סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות
האינטרנט
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סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטין

סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי

סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באלימות כלפי גרושתו

סגירת תיק גניבה שנפתח נגד מורה בהיעדר אשמה פלילית

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה

סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את
נשקו תוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בסחר בסמים בעקבות פגמים ראייתיים של ממש
בתיק החקירה
סגירת תיק פרקליטות בעבירות הצתה במזיד בהיעדר אשמה פלילית

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בפגיעה בפרטיות

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד ביבוא סמים קשים באינטרנט
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות חמורות
כלפי בת זוגו
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם שאיים והטריד בחורה
שהכיר באתר הכרויות
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחות שהואשמו באי נקיטת אמצעי זהירות בחיה
סגירת תיק פרקליטות בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בשיבוש הליכי חקירה
בתיק כלכלי רחב היקף
סגירת תיק יבוא קנביס לישראל בהיעדר אשמה פלילית

קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית
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סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות במשפחה

סגירת תיק מחוסר אשמה לאחות מוסמכת שנחשדה בתקיפת ילדיה הקטינים

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו
שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי
שקלים מכספת הבסיס בו שירת
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בעבירות מין בילדיו הקטינים

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בפומבי במספר הזדמנויות

ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירות גניבה

ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו
סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה
בעובדת שלו
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד שתקף את ילדיו הקטינים

קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים

שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים בחצי שנה האחרונה על רקע גזעני

שחרור ממעצר מעסה שנחשד באונס מטופלת במהלך מסאז'

שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה קרובת משפחתו
ענישה מקלה :מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של
הזדמנויות לאורך כשנה
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שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה למרות קיומה של
הצהרת תובע
סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה והונאה בכרטיסי חיוב
ברשת האינטרנט בסכומי כסף גבוהים
סגירת תיק פלילי למנהל בית ספר שנחשד בהטרדה מינית של מורה הכפופה לו
פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה - FBI-בית המשפט דחה את בקשת המשטרה
להמשיך ולהחזיק במחשביו של לקוח המשרד
סגירת תיק פלילי לעובד סוציאלי שנחשד בשני מקרי אונס

ביטול  29תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות
ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל
חגיגות  70שנות עצמאות למדינת ישראל
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום

ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים

ביטול הרשעה פלילית ללקוח שגידל סמים בביתו במעבדה מאולתרת

ביטול הרשעה ללקוח שנתפס מחזיק במחשבו מאות תכנים מיניים פדופיליים

סגירת תיק משטרתי לקטין שנחשד בהחזקת סכין במסגרת הליך טיפול מותנה

אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשה סדום בקטינה
שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות
המבחן
הפרקליטות החליטה לגנוז תיק אונס חמור כנגד לקוח המשרד ,טל אריאל אמיר,
מוסף שישי מעריב.
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סגירת תיק מעשה מגונה בקטין בחוסר אשמה

ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט

ביטול תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה

ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה

ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי

ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירת תקיפה וחבלה

מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם

סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה

סגירת תיק פלילי להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים

ענישה מקלה :מאסר על תנאי בלבד ללקוח עם עבר פלילי שתקף ופצע אדם אחר
ענישה מקלה :מאסר על תנאי בלבד לאחות סיעודית בבית חולים פסיכיאטרי
שתקפה מטופלת
סגירת תיק בהיעדר אשמה להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים

סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעילת הענק ברשת האופנה רנואר
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת
יחסים
סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר
במרמה
ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו
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אי-הרשעה לקטין שהשתתף בתקיפת ערבים

אי הרשעה ללקוח שהואשם בעבירת תקיפה

אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת

אי הרשעה ללקוחה שאיימה ותקפה סייעת בגן ילדים

אי הרשעה בעבירות תקיפה וגניבה

ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה

אי הרשעה ללקוחה בעבירת גניבה למרות היעדר פגיעה קונקרטית בעיסוקה

אי הרשעת עובדת בכירה בחברת ביטוח בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי
אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה
קונקרטית בעיסוקו
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס בקטין

אי הרשעה ללקוח בעבירת גניבה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו ופציעתה

עד מדינה מאוים החזיק באקדח טעון להגנה עצמית ונדון לעבודות שירות בלבד
משרדנו עצר כתבת תחקיר שקרית ומגמתית כנגד איש תקשורת מוכר ,חדשות
וואלה.
ראיון בנושא ההגנה על עדי מדינה בעקבות חיסול אבנר מאיו ,הדס ברטל ,ידיעות
אחרונות.
אישום" :הזמין" את חיסול אשתו משוטר סמוי ,חדשות וואלה.

חשד בב"ש :רצח את אשתו הישנה בפטיש ,חדשות וואלה.
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עד המדינה שברח" :אני חי על זמן שאול" ,חדשות .2

צילם סטודנטיות בשירותים ולא סולק מהלימודים ,חדשות .2

הטרמפ לקולגה הסתיים בתיק פלילי ,חדשות .2

העד  -כך הפך מודיע משטרתי לעד מדינה וסוכן סמוי ,אמיר זוהר ,פוסטה.

הפסקת הליכים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין פלילי

שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים ממניע גזעני

שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים ,גידול וייצור סמים

אי הרשעה לקטין שהשתתף בתקיפת ערבים שקיימו קשרים רומנטיים עם יהודיות

שחרור נאשם ממעצר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל  900גרם

שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה על רקע סכסוך בכביש

שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת  10בחוות
סוסים
שחרור עצור שנחשד במעשים מגונים בתלמידים בתיכון בו עבד

שחרור חשוד במעשי אינוס ומעשים מיניים חמורים בתוך המשפחה
שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות
מזכה מעד מרכזי
שחרור ממעצר לקוח שתקף ופצע את בעל הבית שלו

שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע
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שחרור ממעצר חשוד בתקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי גרושתו

שחרור ממעצר חשוד בעבירות אלימות במשפחה עקב תלונת שווא

שחרור ממעצר לקוחה בעבירות תקיפה וניסיון דריסה
בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף
פסיכוטי
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בתקיפת אביה של בת זוגו
תקף ופצע אך לא יישלח לכלא או לעבודות שירות לאור יחס גזעני ומשפיל מצד
המתלונן
שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו

אי הרשעה ללקוח שאיים לפרסם תמונות וסרטונים מיניים של אישה שהכיר

ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות

אי הרשעה ללקוחה שאיימה בהצתה

אי הרשעה בעבירות תקיפה ואיומים

ביטול כתב אישום בעבירות יבוא סמים
ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות
כלכליות
ביטול הרשעה ללקוח שהואשם ביבוא סמים והחזקתם שלא לצריכה עצמית

ביטול הרשעה לעובד בנק בכיר שתקף קטין

אי הרשעה פלילית לעובדת בנק בכירה בעבירות תקיפה ואיומים

סגירת תיק פלילי לקטין שנחשד בביצוע מעשה סדום בקטינה
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מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהטריד מינית סוכנת משטרתית שהתחזתה לקטינה
בת 13
ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי

חזרה מכתב אישום בעבירות סמים
נער שנחשד בביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידות בית ספר לא
יועמד לדין
לקוח שהואשם בעבירות פדופיליה חמורות ברשת לא יועמד לדין פלילי

סגירת  4תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים

סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בגניבה ממעביד

סגירת תיק חקירה ללקוח שנחשד במעשה מגונה

ביטול כתב אישום בעבירות אלימות בתוך המשפחה

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד שאיים ותקף את אשתו

סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה

סגירת תיק ללקוח בעבירות אלימות במשפחה

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו

סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת קטינים

סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות
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סגירת תיק פלילי בעבירת תיווך בסמים לקטינים

סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט

סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד בהטרדה מינית והפצת סרטון מיני בוואטסאפ

סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעשה מגונה כלפי קרובת משפחתו הקטינה

סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות בידוי ראיות ומסירת ידיעה כוזבת

סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן

סגירת תיק פלילי ללקוחה שהואשמה בזיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם ביבוא סמים ברשת

סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה בעבירת חבלה במזיד ברכב

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים

שחרור ממעצר לקוח שנחשד שאיים על פרקליט שייצג בתיק פלילי כנגדו

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט

סגירת תיק פלילי לקטין בעבירות סמים במסגרת הליך טיפול מותנה

סגירת תיק משטרתי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה

סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט

סגירת תיק חקירה בעבירות תיווך וסחר בסמים

סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת
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סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בחדירה לחומר מחשב

סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש

סגירת תיק ללקוח שנחשד בהחזקת פרסום חומר תועבה

סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט

הורים שנחשדו בתקיפת ילדיהם הקטינים לא יועמדו לדין

סגירת תיק ללקוח שנחשד באספקת סם לאדם אחר

סגירת תיק ללקוח שנמצא מחזיק ברשותו סכין שלא כדין

קבלת חנינה מהנשיא ללקוח שהורשע בהתפרצות וגניבה

קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת
קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת
סכין
קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות גניבה חמורות

שחרור קטינה ממעצר בעבירות סחר ותיווך בסמים מסוכנים

שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים

אי הרשעה בעבירות של מכירת משקאות משכרים לקטינים

אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי

שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים
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שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות והטרדה מינית בתוך המשפחה
קבלת ערעור משמעתי וביטול עונש הרחקה לצמיתות שהוטל על סטודנטית במרכז
ללימודים אקדמיים )מל"א(

שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים

שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית

סגירת תיק פלילי לחובש בית ספר שנחשד במעשים מגונים בתלמידים במסגרת
תפקידו
דחיית בקשה למתן צו הרחקה נגד לקוחה בעקבות חשיפת הקלטה שהוכיחה
שדווקא מבקש הצו הוא שאיים ותקף

חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין

ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש

עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש

שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין
מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות
כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה
אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים

שחרור ממעצר חשוד בעבירות זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה

שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ 20-מיליון ש"ח

שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק
שחרור חשוד במעשה מגונה בקטינה ממעצר בית בשל היעדר עילת מעצר
והתיישנות
שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה
רחבה וחמורה בצבא
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הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים

הארכת מאסר מותנה לנאשם בעבירות סחר בסמים

הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה והארכת פסילה בפועל בעבירות סמים

הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה ללקוח המשרד בעבירות סמים

הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה

ביטול הרשעה בעבירות של מכירת משקה משכר לקטין

שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים

ביטול רישום משטרתי ללקוח בעבירות מרמה והונאה

ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים
מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהחזיק  2,443תמונות וסרטי תועבה ובהם דמויות
של קטינים
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה
ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות  70שנות
עצמאות למדינת ישראל
קבלת פטור מאיסור עיסוק ללקוח שהורשע בעבירת מין בקטינה
קבלת פטור מלא מאיסור עיסוק לאח סיעודי בבית חולים שהורשע בעברו במעשים מגונים
במטופלות
אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור
עיסוק ושב לעבודתו
ביטול מניעת העסקתו של מורה במשרד החינוך שהורשע בעברו במעשה מגונה בקטין
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עונש מקל במיוחד ללקוח המשרד שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 13

ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש

סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים

ביטול מלא של מעצר בית ללקוח המואשם בעבירות אלימות במשפחה כנגד בת זוגו

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה

סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה

סגירת תיק פלילי לאיש מחשבים שנחשד בחדירה לחומר מחשב וקבלת דבר במרמה

סגירת תיק חקירה כנגד לקוחה שנחשדה בתקיפה

סגירת תיק חקירה ללקוח בעבירות תקיפה חמורה והחזקת סכין
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת  9במסגרת טיול
משפחות בצפון הארץ
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בנהיגה פוחזת של רכב

סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת קטין בגן שעשועים ציבורי
חודשיים עבודות שירות בלבד לנאשם שביצע מעשים מגונים בחמש קטינות בתחבורה
הציבורית
עבודות שירות בלבד לעורך דין שהורשע בגניבת כספי לקוחותיו

 4חודשי עבודות שירות בלבד בגין  2התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים
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 4חודשי עבודות שירות בלבד בעבירות של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש ואיומים

ענישה מקלה :מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהסיג גבול תקף ופצע אדם אחר בביתו
ענישה מקלה :עבודות שירות בלבד לנהג מונית שביצע ברכבו מעשים מגונים חמורים
בקטינה אותה הסיע
ענישה מקלה 3.5 :חודשי עבודות שירות בלבד בגין גידול סמים במשקל  900גרם

ענישה מקלה :מאסר על תנאי בלבד ללקוח שפצע אדם אחר וחיבל ברכבו

ועדת משמעת קבעה שיקום על פני השעיית סטודנט שהטריד מינית בשטח האוניברסיטה

ביטול עונש הרחקה לסטודנט שהואשם בהונאה בעבודת בית

החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה

הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת

ביטול צו הרחקה שהוצא נגד לקוח במסגרת סכסוך שכנים

סטודנט למשפטים שהודה בהונאה בבחינה לא יורחק מהלימודים בקריה האקדמית אונו

ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים

ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תקיפת בת זוג

שימוע לעובדת עירייה ממרכז הארץ שנחשדה בגניבה ממעביד הסתיים ללא פיטורים

מקרה של גניבה על ידי עובד הסתיים בהסדר פשרה ומבלי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה
תיק תאונת דרכים בו נפגעה הולכת רגל ונגרמו לה חבלות הסתיים בפסילה של  20יום
בלבד
בית המשפט זיכה נאשם בעבירת מין ונזף במשטרה שאכזבה את המתלוננת ,פוסטה
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ניצולת שואה טוענת :המטפלת שלי מביטוח לאומי גנבה ממני עשרות אלפי שקלים

אישום :הצית את בית המשפט בגלל הזיכוי החלקי של ניצב ניסו שחם ,פוסטה

השופט עודד מורנו שוב נזף במשטרה ושחרר חשוד בעבירות מין ,פוסטה

עבודות שירות בלבד לעו"ד שגנב  50אלף שקל

זיכוי קטין מעבירת מעשים מגונים עם קטינה באינטרנט

בתוך ימים :מעסה חשוד באונס שוחרר  3פעמים לביתוynet ,

מסר לפרקליט ד"ש מברק כהן – ונעצר בחשד לאיומים
למרות הראיות בית המשפט המחוזי שחרר את הנאשם בהצתת מבנה בית המשפט בתל
אביב ,חדשות פוסטה
מחדל :איך השיג עד המדינה נשק? חדשות 2

בית משפט סירב להוספת איזוק אלקטרוני לנאשם שכבר שוחרר בערבות ,חדשות פוסטה
ח"כ יהודה גליק" :יוספה ברק ביקשה ממני עבודה וכשסירבתי הגישה תלונה" ,חדשות
פוסטה
צילם סטודנטיות בשירותים  -ולא יורחק מהלימודים

פרשת קוד מקור בשיתוף ה - FBI-האקר חשוד בגרימת נזק של מיליארדי דולרים

החזיק חומרי פדופיליה במחשב ,ולא הורשע כדי לא לפגוע בתהליך אזרוחו ,חדשות פוסטה

החובש שנחשד בעבירות מין בקטינים שוחרר מהמעצר ,חדשות כפר סבא

הסדר טיעון מקל בעניינו של "הפדופיל מירושלים"  29 -חודשי מאסר בלבדynet ,

חשד :שליח פיצה תקף לקוחה בביתה ,חדשות 2
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חשד :כנופיה סוחטת מינית גברים באינטרנט ,חדשות 2

איפה עובר הגבול בין הפלילי למוסרי בחקירות נתניהו? ,חדשות NRG

חקירה ברשות לניירות ערך  -כל מה שצריך לדעת ,וואלה משפט

חקירה במשטרה – אל תגיד לי זה לא יקרה ,כלכליסט

בהיעדר פיקוח על הגנים הפרטיים :איך תדעו שילדכם מוגנים? ערוץ 10

האם מותר לאדם לשלם דמי שתיקה? חדשות וואלה

עו"ד דוק :להכניס סנגור לחדר חקירות ,אתר פוסטה
בית המשפט הורה לסגור את דף הפייסבוק "נתפסו על חם" של צייד הפדופילים אבי
דוביצקי
ביהמ"ש :אבי דוביצקי יפצה עו"ד ב 350-אלף שקל ,זיו קריסטל אתר פוסטה

אחות סיעודית תקפה מטופלת ולא תישלח לכלא ,מקו

כמה זמן לוקח לסגור תיק פלילי נגד חשוד בישראל? חדשות וואלה

איך מערכת המשפט מתמודדת עם מעשים מגונים באינטרנט? חדשות וואלה

מה עושים כשהמידע האישי שלכם מגיע לאינטרנט?  NRGמעריב

מה כדאי לדעת לפני חקירה פלילית?  NRGמעריב

אביה של כוכבת הילדים ביקש" :תעברי מוואטסאפ לטלגרם"Ynet ,

רישום פלילי :אפשר להוריד את הגיבנת?

חקירה במחלוקת ,זיו קריסטל ,חדשות פוסטה
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פטריית ההזיה ביטלה את ההרשעה
צעיר שנחשד בתקיפת בני מיעוטים בחצי שנה האחרונה שוחרר ממעצר לאחר שנקבע כי
אין חשד סביר שפעל ממני גזעני
בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים

הצייד הפך לניצוד" :צייד הפדופילים" ,אבי דוביצקי ,נחקר במשטרה

הפרקליטות הודיעה על סגירה המונית של תיקי "צייד" הפדופילים

נפגעי השיימינג של דוביצקי מבקשים להכריז עליו פושט רגל
בית המשפט המחוזי בת"א הטיל צו לכינוס נכסיו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים בהליך
פשיטת הרגל נגדו
אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( חויב לשלם  750,000ש"ח ללקוחות המשרד בגין לשון הרע
אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( ישלם ללקוח המשרד  400,000ש"ח לאחר שהשמיצו
באינטרנט
אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( ישלם  300אלף שקל ללקוח המשרד על הוצאת לשון הרע
אבי דוביצקי חויב לפצות אדם בלמעלה מ 300,000-ש"ח לאחר שקרא לו "פדופיל"
ברשת
למרות שנמלט מאימת הדין  -אבי דוביצקי ישלם ללקוח המשרד  400,000ש"ח לאחר
שהוציא דיבתו ברשת
אבי דוביצקי ישלם לעו"ד אסף דוק למעלה מ 350,000-ש"ח בגין לשון הרע ופגיעה
בפרטיות
אבי דוביצקי ישלם  700שקלים על כל יום שיפר את הצו המחייב את סגירת דף הפייסבוק
העברייני ''נתפסו על חם''
צייד הפדופילים  -תחקיר מיוחד  -כתבה ראשונה של אמיר זוהר וזיו קריסטל ,אתר פוסטה
תחקיר מלא ומיוחד על אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( ,אמיר זוהר וזיו קריסטל ,אתר
פוסטה
עו"ד אסף דוק מייצג את אביה של כוכבת הילדים שנעצר בחשד להטרדה מינית של
מעריצות
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נסגר תיק החקירה נגד חובש שנחשד בעבירות מין בקטינים

תלמיד כיתה ט' טוען :רכזת השכבה התעללה בי מינית במשך שנה ,חדשות 2

פרשת האונס במשפחה שמאתגרת את מערכת המשפט

בחדשות

בעיתונות
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למאגר פסקי דין וקטעי עיתונות נוספים של המשרד לחצו כאן

}{*:fast_contact
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