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״הסנה קבוצת לסוכני מיד פנה מקצועי לייעוץ
מ  בע לביטוח ישראלית חברה — הסנה

 בע׳׳נז לביטוח חברה — צור
 בע״נז משנה לביטוח הישראלית החברה

 בע׳־מ לביטוח חברה — רותם
בע׳־מ לביטוח חברה — שמיר

 בע״כו לביטוח חברה — בידרה!
 בע׳־מ לביטוח חברה — שמשון
 בע־מ לביטוח חברה — דקלה
מסונפת. חברה

אשראי לביטוח הישראלית החברה
[ךם31[ך§(ם

בעיר סינית הט המסעדה
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— תובע שר זיכרונותיו -
 )19 מעמוד (המשך

 להעלות היה יכול לא שונות סיבות לל
 לו היתה ולא דוכן־העדים, על צור את

להודות. אלא ברירה
 החוזר מישפטו מועד הגיע כאשר

 לשרטר. התיק נמסר אבו, סלומון של
לפרק מאוד חשוב תיק היה זה גם

 יצליח אם כי חשש שיה מכיוון ליטות,
 מיש־ של גל יסתער במישפטו, אבו

 סלומון בתי־המישפט. על חוזרים פטים
 החוזר, במישפטו שנית הורשע אבו

למאסר־עולם. שוב ונידון
 את שהשיג התובע הוא שרטה
 שניתנו ביותר החמורים העונשים
 לב־עמי, שלמה של במישפטו במדינה.

 על שרטר ויתר המנומס״, ״האנס
 שלא מכיוון באונס, אישומים מיספר

 שתי דוכן־העדים על להעלות רצה
 הוא קרבנות־אונס. קטינות, נערות

 גם ייענש והאנס דיין, סבלו הן כי חשב
דוכן־העדים. על העלאתן בלי

 שנות־ 30 קיבל לב־עמי ואומנם,
 את הפחית העליון המישפט בית מאסר.
.18ל־ העונש

 46 של עונש שרטר השיג לאחרונה
 הנפט״. ״מזריק לוי, למשה שנות־מאסר

 בתחבולה שרטה השתמש זה במישפט
 צורר כל היה שלא למרות מישפטית.

 לוי, של קורבנו סוזי, של בעדותה
לבית־ הגיעה היא שרטר. אותה הזמין

שרטר תובע
בצרורות מדבר

 כיסא־גלגלים. על משותקת המישפט
 בוודאי הוסיף האומללה הצעירה מראה
לוי. של לעונשו שנים כמה

 היה האחרונים ממישפטיו אחד
 משה האתלטי", ״האנס של מישפטו
 המשא־ומתן את ניהל שרטה שבתאי.

 החליטה שהסניגוריה עד בתיק,
 פרקליטה תטען כבר לעונש להודות.

 לפני לגימלאות יצא שרטר — אחרת
התיק. סיום

 שונאים עבריינים כי לחשוב נהוג
 בהם. לנקום ומבקשים התובעים את

 הפוכים. דברים בדרו־כלל קרו לשרטר
 ואף מנאשמים מחמאות לקבל זכה הוא

 במישפט. הגינותו על מיכתבי־תודה
 אלכסנדר הד״ר נגד בתיק הופיע כאשר
 המכון את שהצית בכך שנאשם רובין,

 וגרם מוגרבי קולנוע ליד שהיה שלו
 הנאשם אמר מעובדיו, אחד של למותו

 ״הסניגור המישפט: סיום עם לשרטר
 לא השופט וגם התיק, את הבין לא שלי
 ידעו שבאמת היחידים התיק. את הבין
ואני!״ אתה היינו החומר את

 האחרונים ממישפטי־הרצח באחד
 מיכתב־ הגאשם לו שלח הופיע, בהם

 אותו ששלח העובדה למרות תודה,
למאסר־עולם.

 סברין שמו: רשום בתעודת־הזהות
 את עוזי. לו קוראים כולם אבל שרטר.

 במילחמת־העצמאות. רכש זה שמו
 העוזי רובי ליחידתו הגיעו כאשר

 מדבר ״אתה חבר: לו אמר הראשונים,
 בו דבק מאז עוזי!" כמו בדיוק בצרורות,

השם.
 להאמין קשה אותו, שמכיר מי לכל
 הנצחית הסיגריה עם המוכרת, שדמותו

 מיסדרונות את עוד תמלא לא בפה,
 כאשר כי שחושש מי ויש הפרקליטות.

 שייצג כדי עבריינים כעת אליו יפנו
 מאוד קשה לפרקליטות יהיה אותם,

איתו. להתמודד
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