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אילת 37°

אלפרון מתכנן נקמה על חיסול

אביו - אבל ישוחרר מהכלא

אלעד אלפרון, בנו הצעיר של מלך הפשע לשעבר שחוסל לפני יותר משנה, יעקב

אלפרון, ישוחרר ממאסר "כדי לאפשר לו להשתקם" - כך החליטה היום ועדת

השחרורים של השב"ס, זאת למרות שהפרקליטות הציגה בדיון מידע מודיעיני לפיו

אלפרון הצעיר מתכנן לנקום את רצח אביו. אלפרון נשפט ל-12 חודש מאסר לאחר

שהורשע בסחיטה באיומים

| פורסם 11/03/10 22:17 חדשות|גלעד שלמור

פרקליטתו של אלפרון, עו"ד דורפמן-אלגיא | צילום:
חדשות 2

יעקב אלפרון

ועדת השחרורים של השב"ס החליטה לקצר את מאסרו של אלעד אלפרון בשליש עקב

התנהגות טובה, זאת חרף מידע מודיעיני שהתקבל במשטרה - לפיו אלפרון מתכנן נקמה על

ההתנקשות באביו.

אלפרון הורשע בסחיטה באיומים ונגזר עליו עונש מאסר של 12 חודשים. במהלך הדיון היום

בוועדת השחרורים הציגה הפרקליטות מידע מודיעיני של המשטרה, לפיו אלפרון מתכנן

לבצע נקמה על רצח אביו, יעקב אלפרון, שחוסל בנובמבר 2008 באמצעות מטען חבלה

שהוצמד למכוניתו והתפוצץ בדרך נמיר בת"א.

הסיבה: "לאפשר לו להשתקם"

למרות המידע על כוונותיו של אלפרון, החליטה

הוועדה לשחררו בגין התנהגות טובה לאחר שריצה

שני שליש מעונשו "על מנת לאפשר לו להשתקם".

פרקליטתו של אלפרון, עו"ד שילה דורפמן-אלגיא,

בירכה הערב על ההחלטה. בשיחה עם חדשות 2

באינטרנט אמרה: "אלעד אלפרון הוא לא עבריין, זו

הייתה העבירה הראשונה שהוא ביצע ואין לו תיקים

פתוחים במשטרה". אלפרון מיוצג גם על ידי עורך

הדין מנשה סלטון.
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