
מנתבים
 משה הצייר מיהו היטב יודע הזה העולס

 היו לן, על בכסיה. מקומו ומה ברנשטיין
 אני עוול. תעשו ואל עצמכם עם כנים

 צילומים מאוד הרבה עם בכסיה נשארתי
מהמקום. וזכרונות

תל־אביב ברנשטיין, משה

הוא" ישראל — שחטא ״אחיעל־פי
 אלי שכתב הדברים למיקרא נדהמתי

 )2101 הזה (העולם לקורא במכתב תבור
 לשעבר, המישטרה לקצין ההתנכרות על
 הארצי במטה חבריו מצד שפירא, ביל
 אף- ,״ישראל כבר נאמר המישטרה. של

 אם אפילו הוא.״ ישראל — שחטא על-פי
 שייחסו במעשה אשם שפירא ביל היה
 צריך לא זה בגללו, אותו והרשיעו לו

 הבכירים, המישטרה ממפקדי למנוע היה
 בעת לעזרתו לחוש ביל, עם ששירתו

 טוען עצמו שביל עוד ומה להם. שנזקק
 עולם למאסר נדון וכי עוול לו נעשה כי
בכפו. עוול לא על

 אינו רוזוליו, שאול לשעבר, המפכ״ל
 שה- מדוע המישטרה. כמפקד עוד מכהן

 יברר לא תבורי, חיים הנוכחי, מפכ״ל
 מישטרה קצין למען לעשות ניתן עוד מה

שנה? 15 במשך המדינה את ששירת
חיפה גלעד, נחום

 כי הזועקים אנשים מלאים בתי-הסוהר
 בארצות- הייתי בכפם. עוול לא על נדונו

שפי ביל של משפטו שנערך בעת הברית
 האמריקאית בעתונות הדיווחים פי ועל רא,
 הוגן ליחס זכה ביל כי נראה המישפט על

הא בית־המשפט כי לטעון צדק. ולמשפט
 האשמה זוהי בעיוות־דין שופט מריקאי
 בסיס. כל לה אין כי שדומני מאוד, חמורה

ה והחוקה האמריקאיות המישפט רשויות
 המישפט מערכת כי מבטיחים אמריקאית

ותש בלתי־תלויה תהיה בארצות-הברית
 עלול שם גם כי אף צדק, מישפט פוט

 נעשה כי נראה לא לי עיוות-דין. להתרחש
על ברצח הורשע הוא עוול. שפירא לביל

הראיות. כל פי

הארצי המטה קציני עם לבנה) בחולצה משמאל, קיצוני (יושב, שפירא כיל
— לחבר עזרה

המישטרה סטה של פורימית ככרזה שפירא כיל
ברצח שהורשע —הרצליה סול, ברגרד

מכתבים
 בעתונ- שהופיע שפירא ביל על בידיעה

 טוען שפירא ביל מוזר. אחד פרט היה כם
 יכול לא שור, אריה ניצב מפקדו, כי

 לטובתו להעיד לארצות־הברית לבוא היה
 אפילו עליו, זאת אסר שהמפכ״ל משום
פרטי. באופן

 השנה, פברואר בחודש שנפטר, לפני
 ממנו מנע מה לגימלאות. שור מר יצא
 גזר־דינו על בעירעור ולהעיד לבוא אז

שפירא? של
 שור כי שהטענה לי נראה כך משום

 היא שפירא של לטובתו להעיד בא לא
ביסוס. חסרת

תל-אביב קציך־מישטרה,

הפלילית לחצור — הרב במיצוות
הפלי ״חצור על כתבתכם על בתגובה

 מצטרף אני )2101 הזה (העולם לית״
המקו המועצה את לפזר שיש לדעתכם

 שנחשדו אנשים עומדים שבראשה מית
 עשויה קרואה ועדה רק פליליות. בעבירות
הגלי בחצור העגום המצב את להבריא

לית.
הגלילית חצור שושני, חיים

 חבל הגלילית. בחצור ותיק תושב אני
 פשוט העיר. על כותבים שאתם מה כל על
 הצעה מציע אני לכם. שיאזין מי אין

 הצפיפות בעיית את גם שתפתור מעשית,
ה האזרחים בעיית את וגם בבתי־הסוהר

 ילדיהם את לגדל הנאלצים מחצור, ישרים
 העיר את לגדר שם: העכורה באווירה

 בית־ כעל עליה ולהכריז עבה בגדר־תייל
 עבריינים יישארו שבו גדול אחד סוהר

למקו יועבר כפיים נקיי ואילו ומושחתים
ארץ. ברחבי יותר מכובדים מות

הצור, תושב
חצור בעילום־שס), להישאר (מבקש

 כתבתם לא חצור על שבכתבתכם חבל
 של באופייה ההדרגתי השינוי על גם

 גן- הוא בחצור היום שקורה מה העיר.
לפני שם שהתרחש למה בהשוואה עדן

)12 בעמוד (המשך

ל ב ה א ה מ ט ז ק פו ל ט
 והמרתק האחרון החידוש הנה

 אגפאמשיקץ מצלמת גבדש: אגפא מפעלי של
שעמד\ כפי שלה, מיתקן בה שיש פוקס

\ מקצועיים. צלמים לרשות כה עד ו ת  א
 ךיייי# בלי הצילום נושא את "לקרב״ יכול

כפתור.{ בלחיצת אליו-פשוש להתקרב
 המצלמה עדשת גם משתנים ברגע בו

 אח רואה את שבו המחפש, וגם
שתצולם, כפי המקורבת, התמונה

שופפלש
 כמצלמות^^^ חידוש עוד

 ^ פוקש אגפאמשיק
^ 3008ד 2008
̂  מוצאת שאינה המגושמת, הקוביה

 ך האחרון בחידוש הוחלפה בכיס, מקום
ת טופפלש חי לו  ונוחה, שטוחה הבזקה -

 כפתורו לחיצת לאחר_____.. הבזקות. 8ל־ !המספיקה
 רואה אתה הטלה

 התמונה! במחפשאת
 המקורבת,המוגדלת,|

תצולם. היא וכך

 נראית כך
 התמונה במחפש
 ממרחק! הרגילה,
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