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מרחבי הרשת
What happens to all 2019 unsold cars and
?SUVs

טל צרפתי עקב אחרי צעירה תל-אביבית לדירתה וניסה לאנוס אותה .החבר
שלה תפס אותו .השופטות" :הנאשם מהווה סכנה לציבור הנשים ויש צורך
לנקוט כלפיו בענישה מחמירה"
אבי כהן עדכון אחרון13:53 , 17.06.03 :
)אילוסטרציה(
צילום :ג'רמי פלדמן

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!
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This Game Can Train
Your Brain To Think
Strategically
Total Battle - Online

 14וחצי שנות מאסר נגזרו היום )יום ג'( בבית משפט המחוזי בתל אביב על טל צרפתי ,בן 27
מיבנה ,שהורשע באונס ובמעשה מגונה בצעירה בת  .24שלוש השופטות שישבו בדין ,ברכה
אופיר-תום ,מרים סוקולוב ותחיה שפירא ,כתבו בהחלטתן" :הנאשם מהווה סכנה לציבור
הנשים מאחר ואיננו מסוגל לשלוט על יצריו המיניים ,ויש צורך לנקוט כלפיו בענישה מחמירה
על מנת להגן על ציבור זה מפניו".
לפני חצי שנה עקב צרפתי אחרי צעירה עד לדירתה בתל אביב .כאשר פתחה את דלת הדירה
כדי להיכנס ,תפס אותה צרפתי מאחור כשהוא מכסה בידו את פיה ,דחף אותה לתוך הדירה
וגרר אותה לעבר המיטה.
צרפתי ביצע בצעירה מעשה מגונה וניסה לאנוס אותה ,אך הופרע על ידי חברהּ של הצעירה
בטרם הספיק לבצע את זממו .כאשר ניסה להימלט ,תפס אותו החבר ,והשניים נאבקו ,עד
ששוטרים ששמעו את צעקותיה של הצעירה הגיעו למקום ועצרו אותו.
צרפתי הוא עבריין מין מוכר למשטרה ,שריצה בעבר תקופות מאסר ממושכות בבתי הכלא.
שני עונשי מאסר על תנאי היו תלויים כנגדו בגין עבירות מין ,ואחד מהם הופעל כעת ונכלל
בעונש המאסר שנגזר עליו .פרט לכך לצרפתי עבר פלילי גם בעבירות רכוש וסמים ,שגם בגינן
ריצה עונשי מאסר.
בגזר הדין ציינו השופטות כי לנאנסת נגרמה טראומה נפשית חמורה כתוצאה ממעשיו של
צרפתי .הן ציינו כי שקלו את כל הנימוקים בתיק ,ולמרות הרקע האישי הקשה של צרפתי,
העובדה שהודה במעשה ,הביע חרטה וביקש לקבל טיפול ,שוכנעו כי במקרה הזה יש להעדיף
את האינטרס הציבורי וההרתעתי ולהרחיק את הנאשם מהחברה.

 .1המתווך לשעבר בין ישראל לפלסטינים:
נתניהו מעולם לא טען
 .2נתניהו בריאיון ל" :ynet-לא פוסל שרים
ערבים ,פוסל
 .3טראמפ :שוחחתי עם נתניהו על ברית הגנה,
נדבר אחרי הבחירות
 .4אחרי המתקפה :סעודיה תקצץ בחצי את
ייצור הנפט
 .5ארה"ב" :איראן תקפה את אספקת
האנרגיה

זירת הקניות
יונדאי אלנטרה  2018 ,1.6ב-
 ₪ 1,899תשלום חודשי
לפרטים נוספים <<

Gundry MD Supplements

שקוף שזה איכותי! סיר
 CORNINGזכוכית שקופה

Rule Too Many Boca 1
Raton, Florida Drivers
Don't Know

במבצע! <<

חדש מימון  ynetהלוואה
אונליין עד 80,000₪

EverQuote Insurance

Is Acid Reflux Keep You
Up At Night? Buy This
$238 Patented Pillow

לפרטים נוספים <<

מגהץ קיטור עוצמתי
בטכנולוגית OptimalTEMP

MedCline

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה

לרכישה <<

עיתון לשבועיים מתנה!

שתף ב-

שתף ב-

מינרל  :89הנשק הסודי שכל
אישה בעולם המודרני חייבת
להכיר
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אתם שיתפתם

Top Cardiologist: This
One Thing Will Properly
Flush Out Your Bowels

סיפור מהבטן :ארבע שיטות
מנצחות שיסדרו לך בטן
הרבה יותר שטוחה

Ageful

ביטוח הרכב מסתיים? עד
 30%הנחה בביטוח המקיף!
לקבלת הצעה <<

הדרך אל החופש מתחילה
בהזמנת כרטיס טיסה!

Warning Signs Your Dog Is Crying For Help 3

להזמנת טיסה <<

Dr. Marty Nature's Blend

צריכים קצת חופש? השוואת
מלונות בקליק אחד!

…Switch and save an average of $699. Savings make me s

הזמינו עכשיו <<

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2660135,00.html

