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המשטרה במבוי סתום עם אסי אבוטבול בתיק רצח יורם חכם
נכתב על ידי מיכאל פרוסמושקין ב 06:21 18/07/2017
הפרקליטות ,שממחזרת ראיות גם בתיק הרצח החדש של סוחר הנשים ארתור רוזן ,מסתמכת על עדויות מדובב דרוזי
שישב עם אבוטבול בכלא שאטה לפני מספר שנים * עדכון  -השופט מיכלס למשטרה :להגיע להחלטה בתיק רצח
עו"ד יורם חכם

abutbul asy400

אסי אבוטבול

המשטרה התירה הבוקר )שלישי (18.7 ,לפרסום כי חוקרי היאחב"ל עצרו בשבוע שעבר את אסי אבוטבול בחשד
למעורבות בגרימת מותו של ארתור רוזן בשנת .1999
ביום רביעי האחרון ביקשה המשטרה להאריך במספר ימים את מעצרו של אבוטבול ,שנחשד עד אז רק ברצח עו"ד
יורם חכם )ונאשם ברצח משה הדס( .זמן קצר קודם לבקשת המעצר התקבל לכאורה ביחידה הארצית לחקירות בין
לאומיות מידע חדש שהביא להתפתחות בחקירה .גופתו של רוזן נמצאה מוטלת בצד כביש  2בסמוך לאור עקיבא.
תחילה נפתחה חקירה בחשד למעורבות בתאונת דרכים ,אך בעקבות ממצאים שאותרו עלה החשד כי הקורבן
נרצח.
בשבוע שעבר ,בדיון להארכת מעצרו של אבוטבול ,השופט עמית מיכלס קבע כי מסמך שהוגש לעיונו מבסס את
הקשר בין הרצח של עו"ד חכם לבין הרצח של רוזן" :אכן מדובר בקשר ברור בין המקרים" ,ככל הנראה התכוון
השופט למלילי שיחה של אבוטבול עם מדובב אחד על שני המקרים .מעצרו של אבוטבול הוארך עד  20ביולי.
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od cohen avi
od salton menashe

עו"ד אבי כהן

עו"ד מנשה סלטון

מהמידע שהגיע לידי "פוסטה" עולה ,כי רוזן ככל הנראה הסתבך עם ארגון הפשע של אבוטבול באירופה ובישראל.
המידע הזה התקבל במשטרה מזה זמן רב על ידי מדובב דרוזי שישב בכלא שאטה עם אבוטבול .המידע הזה היה
ברשות החוקרים כל הזמן מאז ,אולם רק עכשיו ,מסיבה לא ברורה ,הציפו את הדברים והפכו אותם לתיק חדש,
לנוכח חולשת הראיות החדשות נגד אבוטבול בשני התיקים "החדשים" נגדו ,שנפתחו לאחרונה שוב – רצח משה
הדס ורצח עו"ד יורם חכם.
על פי המסתמן ,המשטרה תשחרר ככל הנראה את אבוטבול מתיק יורם חכם ,אבל תבקש להאריך את מעצרו בתיק
הרצח החדש של רוזן ,ובמקביל תנסה לגייס אסיר עולם ,מדובב יהודי ,כעד תביעה במשפט רצח משה הדס
המתנהל ממילא .הסנגורים ,עורכי הדין אבי כהן ,מנשה סלטון ופרידה וול ,מבהירים כי ההגנה מתכוונת
להתנגד למהלך כזה.
עדכון )(20.7
בית משפט השלום בראשון לציון האריך עד  27ביולי את מעצרו של אסי אבוטבול החשוד ברצח עו"ד יורם חכם
וארתור רוזן .ביקשה להאריך את הארכת מעצרו ב 10-ימים נוספים לצורך ביצוע שורה של פעולות חקירה .מאז
הדיון הקודם נחקר אבוטבול פעם אחת בלבד ונציג המשטרה אישר כי לא הוטחו בו הקלטות בחקירה זו.
בהמשך לטענת המשטרה כי קיים קשר בין שני המקרים ,בתום הדיון היום שב וקבע השופט עמית מיכלס" :אכן יש
קשר חקירתי בין שני המקרים ובמובן זה ניתן לומר שגם החקירה בתיק רצח עו"ד חכם טרם הסתיימה .עם זאת ,אני
סבור שככל שחולף הזמן יש להפריד בין התיקים ,גם אם יש קשר חקירתי או ראייתי ביניהם" .חרף דברים אלו,
השופט קבע כי נוכח פעולות החקירה הנדרשות טרם הגיעה העת לערוך אבחנה והפרדה בין שני התיקים.
בהחלטתו ציין השופט כי בימים האחרונים חלה התקדמות בחקירה .לאחר שהאריך את מעצרו של אבוטבול בשבוע
נוסף ,ציין השופט מיכלס כי "מצופה מהיחידה החוקרת לבצע את כל הפעולות שמבחינתה קשורות לתיק רצח עו"ד
חכם ולהגיע לדיון הבא עם החלטה ,לכאן או לכאן ,באשר לעמדתה באותו תיק ,על מנת שניתן יהיה לבחון את תיק
רצח ארתור במנותק מתיק רצח עו"ד חכם".

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים .אולם ,בהתאם לסעיף 27א' לחוק
זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות
להנהלת האתר
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