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ראשי < כל החדשות < משפט ופלילים <  19-22שנות מאסר לאחים סודמי

 19-22שנות מאסר לאחים סודמי

בית המשפט המחוזי בפתח תקווה גזר  22ו 19 -שנות מאסר על נאור ואדיר סודמי שהודו
והורשעו בהריגת הילד ליאון קלנטרוב במושב בני עייש.
ידידיה בן אור  ,י"ב באלול תשע"א 15:29 11/09/11

האחים סודמי



שיתוף





פלאש 90

בית המשפט המחוזי בפתח תקווה גזר  22ו 19 -שנות
מאסר על נאור ואדיר סודמי )בהתאמה( ,אשר הודו
והורשעו בהריגת הילד ליאון קלנטרוב במושב בני עייש
בסוף דצמבר .2009
השניים הורשעו לפני  5חודשים גם ב 6-אישומים בין
היתר ביצוע עבירות מין בקלנטרוב ובקטינים נוספים.
הרכב השופטים אברהם טל ,קלרה רג'יניאנו ורמי אמיר,
השיתו על אדיר סודמי  19שנים בפועל ועל נאור סודמי
 22שנים ובכך אימצו את רמת הענישה שסיכמו הצדדים
וביקשו כי תושת על הנאשמים.

כותרות היום


טיבי :נפיל ממשלה שתצא למבצע צבאי

אביו של הילד ,ארתור קלנטרוב ,אמר לאחר הישמע גזר
הדין כי בני המשפחה מאוכזבים מהעונש שנגזר על הורגי
בנם ואמר כי בכוונתם להגיש תביעה אזרחית נגד התאומים סודמי.
הרכב שופטי המחוזי בפתח תקווה כתבו בגזר הדין "הנאשמים הלוקים בפיגור קל סייעו לתביעה להתגבר על
קשיים ראייתים ,לצד זאת ,הם גרמו בהתנהגותם למותו של ילד קטן שהותיר אחריו הורים כואבים ,שחייהם
השתנו מהקצה אל הקצה ונחשפה אוזלת יד של המערכת שאילו נתנה דעתה להתנהגותם עם הגשת התלונה
הראשונה ומרחיקה אותם מהחברה למסגרת טיפולית מתאימה ,ייתכן וניתן היה למנוע את האסון המחריד.
בנסיבות כאלה נסיבותיהם האישיות של הנאשמים מתגמדות אל מול האינטרס הציבורי המחייב ענישה
מחמירה".
תיוג:

״קמים בבוקר כדי להפיל את נתניהו״

מאסר ,בית משפט

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו <


שידור חי :רבבות בסליחות בכותל המערבי

בפורומים
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…Florida - New Program Giving Solar Panels to Homeowners With Electricity



מה תעשו שונה השנה כדי לזכות בדין?

Solar Power
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אמא עכשיו נלחמת
זה התחיל דווקא בלי חשדות מיוחדים .שלומית גז חשה לא בטוב והניחה כי מדובר בהשפעה של דלקת
שהייתה לה באותה תקופה בחניכיים.
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שרשור תפריטים ורעיונות לראש השנה!!
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"מחר אני יכול למות ,לא נורא" :איתן הבר בריאיון פרידה מהמקצוע
מקלות שניצל אפויים

איתן הבר ,האיש שמילותיו "ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה" נצרבו בזיכרון הלאומי והיה איש סודו של
יצחק רבין ,נפרד מהעיתונות אחרי  60שנה
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קריקטורה

ההצעה המפתה של נתניהו לעמיר פרץ
מקורבי נתניהו הציעו ליו"ר העבודה-גשר להתמנות לתפקיד שר האוצר ,שני תפקידי שר לבחירתו ,חוק פנסיה
חובה ועוד .פרץ סירב בכל תוקף.
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