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עם הזמן ,ניסה הנאשם לקנות את אמון הנערה ,בכך שכביכול "ייעץ לה"
בעניינים שונים ,קנה לה מתנות שונות והם אף יצאו לטיולים יחדיו .בתקופה
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עונש? הגזמתם

אותו במפורש כי היא בת .13.5
מכתב הרב שך :ח"כ
גפני ירוויח 3,000
דולר?

התפנית אירעה כשנודע למורשע כי אמה של המתלוננת גילתה את הקשר

הנקראים

ביניהם .אז הוא מיהר להתקשר למתלוננת וביקש להיפגש עמה .בהיפגשם,
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על כך שלא עצרה את הקשר וחשה שאינה בוטחת בעצמה".
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בגזר דינם הם אף חורצים ,כי המורשע יפצה את הקטינה ב 20-אלף ש"ח -
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אף שהביעה את סלידתה מליטול ממנו סכום כספי כלשהו על מעשיו
החמורים.
יצוין כי משנות המאסר שהושתו עליו ,תיגרע תקופת מעצרו הממושכת.
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הוכשרו החופים
הנפרדים לימי החופש

טיולים ,הופעות וגם
סיומי מסכתות :מפת
הקעמפים תשע"ז

חדשות חרדים  -חרדים

דגלי פלסטין ואלימות •
תיעוד ממאה שערים

כיכר השבת

2/4

57

54

http://www.kikar.co.il/237548.html

