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צילום :דוברות המשטרה

חלק מהחשודים מוכרים מתחום עבירות ההונאה .נציג המשטרה אמר
בתחילת הדיון כי מדובר בחשדות חמורים
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לאחר שנים של תשלום מעל
 300ש"ח בחודש על ביטוח
בריאות ,חוק חדש משנה …
ריאלי  -כלכלה מעשית

שעון חכם עם ייתרונות
בריאותיים הגיע לישראל
והוא עולה רק  195ש״ח!
Loyal Watch

ישראל נכנסת לשיתוק
נדלנ"י? כך תוכלו להרוויח
מזה .תקראו
 INsiteנדל"ן

צריפין :בעלי הון עצמי של
 290,000ש"ח יוכלו לייצר
תשואות של  8-10%בשנה
Channel22

המתכון האהוב בגרסה
קיצית:

אילוסטרציה )צילום(shutterstock :

שלושה גברים ואישה נעצרו בחשד שקשרו קשר לרצוח אזרח ישראלי ,שנמצא בחו"ל .מדובר
בעבריין מוכר
הארבעה נעצרו בתום חקירה סמויה שנערכה כמה חודשים ביחידה הארצית לחקירות הונאה.
היחידה ,שבדרך כלל מטפלת בעבירות "צווארון לבן" ,מטפלת בתיק בשל חקירה אחרת בגין
הונאה .ככל הנראה המשטרה ערכה האזנות סתר לחשודים ובידיה חומרי חקירה נוספים.
חלק מהחשודים מוכרים מתחום עבירות ההונאה .נציג המשטרה אמר בתחילת הדיון כי
מדובר בחשדות חמורים.
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במגוון צבעים ב₪ 159 -
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כתבים מצייצים  -לכל הציוצים <

עורכי הדין ווליד כבוב ומנשה סלטון בבית המשפט
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נעצרו  4חשודים שקשרו קשר לרצוח ישראלי הנמצא בחו"ל
הארבעה הובאו אחר-הצהריים לבית המשפט השלום בראשון לציון ,שם מבקשת המשטרה
להאריך את מעצרם .מעצרם של חלק מהחשודים ,ששמם נאסר לפרסום ,הוארך עד יום
ראשון.

אלי סניור
@SenyorEli

הסניגורים  -מנשה סלטון ,ווליד כבוב ושאדי נטור  -הכחישו את החשדות וטענו כי בשלב הזה
למעצר .עזרה
פרטיות
מדיניות
תנאי שימוש
מפת האתר
העילה
החשודים מה
בפניהם ובפני
הזה המשטרה כלל לא חושפת
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כתבו אלינו

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

שתף ב-

ניסיון רצח

שתף ב-

רצח

החשד :עובד בערוץ הקניות
גנב פרטי כרטיסי אשראי
של לקוחות וביצע רכישות
קניות ושירותים בהיקף של
עשרות אלפי שקלים.
החשוד נעצר ומעצרו הוארך
בשלושה ימים
 12:29אחה״צ ·  19באוג׳ 2020
הצג את הציוצים …
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הרובוט שסורק את שוק ההון בירידות  -מי הם האנשים שהולכי…
FxGraph

·  19באוג׳ 2020
א…
תושב קריית אונו בן 18
נעצר הלילה על ידי
המשטרה בחשד שהצית
ברמת גן.
דגלי גאווה
החשוד ניסה להמלט אולם
נתפס על ידי ניידת סיור
שעברה במקום .מעצרו
הוארך בבית משפט עד
למחר

הקטנוע החשמלי האמיתי  NIUהושק בישראל :היכנסו להכיר את
NIU
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 6מיליון ב 50-צ'קים" :דמי השחרור" של איתי לוי מאייל
גולן
כחודש לאחר שאייל גולן ואיתי לוי הודיעו כי הם מפסיקים לעבוד יחד ,לynet-
נודע כי לוי נאלץ לשלם  6מיליון שקלים ב 50-צ'קים כדי לרכוש את הזכויות…
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אם את מתמודדת עם נשירת שיער ,המוצר הזה בשבילך
)ניסינו גם(
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לכתבה זו התפרסמה תגובה אחת

פתיחת כל התגובות
הצג:

תגובה חדשה

מהסוף להתחלה
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 .1יש כבר כיפות ושמאטע על הראש במצוות הסניגורים?
אני )(12.06.18

האנשים שיצליחו להשיג דירה חדשה ביפו ב 1.8-מיליון
שקל
 Real Investהשקעות

אושרה ע"י הוועדה המחוזית :קרקע פרטית בהוד השרון
ב₪299,000 -
חדשות הנדל"ן

עדיין סוחר בבורסה דרך הבנק? כדאי לקרוא
הזירה המקצועית למסחר
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קבלו עכשיו הצעה On - Line
לקבלת הצעה <<

<

עד  50%הנחה בביטוח המקיף
לקבלת הצעה <<

לאתרים נוספים :בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | ביטוח | מימון ynet
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מגוון יצירות לבית ולמשרד
הכנסו עכשיו <<
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ביטוח דירה ומבנה עד  30%הנחה
לקבלת הצעה <<

רוצים לחסוך בחשבון החש
כך תעשו זאת <<

