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זה נהג המונית שחטף ילדה חרדית  -כיכר השבת

חדשות חרדים ברנז´ה בריאות אוכל ומתכונים בית וסטייל משפחה וידאו  MENמוזיקה תיירות

כן ,מה לחפש?

משפט זוגיות מעניין גלריות דיגיטל כלכלה רכב יהדות הדף היומי דעות כיכר  TVמאמע

התחברות אוהליך
אוהד ברק

בית < חדשות < בארץ < הותר לפרסום :זה נהג המונית שחטף ילדה חרדית

הותר לפרסום :זה נהג המונית שחטף ילדה
חרדית

עכשיו בכותרות
דרישה מהרבנות לפטר את
הראשון לציון' :יהיה מה
שיהיה'

בית המשפט התיר היום לפרסם את שמו של יוסף כהן ,נהג המונית המואשם כי
חטף ילדה חרדית בת  7מאשדוד ,לקח אותה ליער ליד בית שמש וביצע בה
מעשים חמורים )חדשות בארץ(

פסק הלכה :להשתתף
בבחירות למרות הצום

צביקה גרוניך | י"ג בטבת תשעה 04.01.15 14:32

הסערה בחסידות גור:
ההכרעה של ביהמ"ש

תגיות :יוסף כהן  ,נהג מונית  ,חטיפה  ,ילדה חרדית  ,אשדוד  ,בית שמש

)(null

הכי פופולריים

חדשות חרדים

נעצר הצעיר שפצע חרדים באמצעות אגרופן
נהג המונית יוסף כהן )צילום :גדי קבלו (ynet -

פופולרי עכשיו

א א

א

למרות התנגדות פרקליטיו ,בית המשפט התיר היום )ראשון( לפרסם
את שמו של יוסף כהן ,נהג המונית המואשם כי חטף ילדה חרדית

בת  7מאשדוד ,לקח אותה ליער ליד בית שמש וביצע בה מעשים חמורים.
בארץ

כהן בן  ,48המתגורר בירושלים ,תקף לפי החשד באכזריות את הילדה לאחר
תקף נערים חרדים  -ואיים
עליהם שלא יספרו

רגע לפני שבת :חולצה משפחה ברוכת ילדים

שפיתה אותה באמצעות ממתקים והסיע אותה ברכבו אל יער מבודד באזור
בית שמש.
כשהחלה לצעוק  -ברח והותיר אותה לבדה בחורשה ,הילדה יצאה לבדה
מהיער עד שאותרה כשהיא בוכה ומבוהלת על-ידי אחות שחלפה בסמוך

מזעזע :בן חשוד ברצח אמו
בבני ברק ,בשבת

והועברה לבני משפחתה.

חדשות חרדים

ה'כספומט' נשדד בשבת  -והפך לאטרקציה

הכי מדוברים
פרסום

לאן נעלמו הבנקאים? או
מה קורה כשהבנק הופך
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התחברות אוהליך
אוהד ברק

פרסום

מחלקת בקרת מטוסים
ב'אל על' גייסה בוגרות

חדשות חרדים  -חרדים

"רגשי נחיתות"; הראשון לציון במתקפה נגד
ה'משתכנזים'
פרסום

חדש בבני ברק :בית הספר
הגבוה לקולינריה נחנך

חסידים ואנ"ש  -חרדים

הרבי שבת בבני ברק  -בית המדרש הוחשך

פרסום
פרסום
רוצים להגריל טיסה
פצעי הבגרות השאירו
למשפחה? קנו נועם<<1
צלקות? נמצא פתרון!

פרסום

לראשונה בדרום:
הצטרפו למחזור השלישי

צפו :כך נחטפה הילדה החרדית )צילום :מצלמות האבטחה(

פוליטי מדיני  -חדשות

ריקלין :צריך להכין את האלטרנטיבה לנתניהו

בשבוע שעבר הורה בית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים
המשפטיים נגדו .באותו דיון התיר השופט לפרסם את שמו אולם בשל
התנגדות פרקליט החשוד ,צו האיסור פרסום היה תקף עד להיום.
פרקליטו ,עו"ד אריאל עטרי ,אמר ל"כיכר השבת"" :חוקרת הילדים סבורה
שהילדה לא עברה תקיפה חמורה ובנסיבות אלה אנו חלוקים על החלטת בית

חדשות חרדים  -חרדים

הקרובים".

דרישה מהרבנות לפטר את הראשון לציון' :יהיה
מה שיהיה'

המשפט המחוזי ובכוונתנו להגיש ערער לבית המשפט העליון בימים

אולי יעניין אותך גם:
מחלקת בקרת מטוסים ב'אל על' גייסה בוגרות סמינר חרדי לשורותיה )פרסומי(
חדש בבני ברק :בית הספר הגבוה לקולינריה נחנך במעמד רבנים ואיש ציבור
)פרסומי(
בקניון :גבר נרצח בחניון בעת וויכוח על חניה
המהפכה הדיגיטלית בבנקים :לאן נעלמו הבנקאים? )פרסומי(

בארץ  -חדשות

מעצר הבן החשוד ברצח אמו הוארך בשבוע
לייק 0

נתניהו על עבודתה
בבי"ס חרדי' :חינוך
נהדר'

מצאתי טעות בכתבה

ציוץ

זופניק בכיכר • התמונות
והנייעס של השבוע

ברחובות ירושלים :אם
ובנותיה עם ה'שאלים'

פרסום

מאיר חג'בי בגירסה
ווקאלית ללהיט של
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איך אפליקציה נולדת?
מדריך טכנולוגי עדכני

פרסום

לראשונה בדרום:
הצטרפו למחזור
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