
it י: י. י

i־vW:

26 עמי ן.1כרזז ע□ ראיון שכם. שער דרך העתיקה

הוברמן חגי צילם: ירושלים. ביום שכם בשער חוגגים
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האריות
דובדבני אברהם הציונית ההסתדרות יו״ר היה שנים 51 לפני
לעיר כשנכנס - ירושלים את ששיתררו הצנחנים מלוחמי אחד

 וק לא
משטר

האחות
 יו׳ו היה שנים, 51 לפני היום

 אבוהס הציונית ההסתדרות
 הלוהמי אחד חבת, דובדבני,
 ששיהדדו הצעירים הצנחנים

 לעיר נשנכנס - ירושלים את
 אתרים שנם. שעד דדן העתיקה

 האשפות. השער גם נכנסו
םם1ל של !,נינדתות

שבוש חגי
השיחרור אחרי בכותל הלוחמים

 יבלה ירושלים, שיחרור יום ערב השבת,
 דובדבני אברהם הציונית ההסתדרות יו״ר

 בנושא שתעסוק עיון בשבת במוסקבה,
 של הגדול הכנסת בבית ותתקיים ירושלים,
 שנתה מימי הזכור כנסת בית אותו מוסקבה,
 יהודים כשהמוני המדינה, של הראשונה
 גולדה דאז ישראל שגרירת סביב התגודדו

 יהיה מכריו, כל בפי דובדב דובדבני, מאיר.
 עשרות בו שישתתפו בכנס המרכזי הנואם

 יחיאל הרב של באירגוגו ורבנים, צעירים
 רוחניים לשירותים המרכז ראש וסרמן,

העולמית. הציונית בהסתדרות בתפוצות
 ירושלים, שיחרור יום ראשון, יום למחרת,

 בשיתוף ענק ציונות יריד במוסקבה יתקיים
 יתקיים היריד במסגרת היהודית. הסוכנות

 ויו״ר דובדב של בהשתתפותם גדול הפנינג
 מרשים אירוע יהיה "זה שרנסקי. נתן הסוכנות

בראיון דובדב מספר כדוגמתו", היה לא שעוד

 של בקשר זה את עושים "אנחנו הרוח/ ל׳מצב
 למדינה. שנה 70 בציון גם אבל ירושלים/ ׳יום

 הציונית ההסתדרות בשם נעניק היריד במהלך
 הפרם כלל בדרך ירושלים׳. ׳פרם את לשרנסקי

 שפועלים העולם מאומות לאנשים ניתן הזה
 האירוע שלראשונה כיוון ירושלים. למען
 זה את ניתן הפעם במוסקבה, מתקיים הזה

ברוסיה". היהודים את ירגש זה לשרנסקי.
 הראשון הכיפה חובש הוא דובדבני אברהם

 הרצל. זאב בנימין של כסאו על היושב
 הוא בראשה העולמית, הציונית ההסתדרות

 הציונית התנועה של הגג ארגון היא עומד,
 האירגונים כל את אחת גג קורת תחת המאחד

 ובישראל. בחו״ל הפועלים הציוניות והתנועות
 זאב בנימין המדינה, חוזה ע״י הוקמה היא

 בבאזל הראשון הציוני בקונגרס הרצל,
 ההסתדרות עוסקת פעילותה במרכז .1897ב-

התפוצות יהדות בין הקשר בהעמקת הציונית

 הציונית המורשת ובהנחלת ישראל למדינת
ובישראל. בחו״ל היהודיות בקהילות

שנם נשעו - p על הינהו
 במוסקבה נשבו שנים, 51 לפגי השבוע

 והעם ישראל מדינת כלפי אחרות רוחות
 שיא של בעידן המועצות ברית היהודי.

 הערבית התוקפנות את ליבתה הקומוניזם,
 למלחמת שהובילה - ישראל מדינת נגד

 צעיר צנחן אז דובדבני, אברהם הימים. ששת
 הצנחנים של המילואים בחטיבת היה ,22 בן

 עליו 28 בגדוד גור, מוטה אל״מ של בפיקודו
 בכ״ו שנים, 51 לפני היום פרדקין. יוסי פיקד

 ישב ,1967 ביוני 5ה- בוקר תשכ״ז, באייר
 ברנר, בגבעת החטיבה לוחמי כל כמו דובדב

 כי הגיעה, שלא - סיני בצפון לצניחה בהמתנה
 "פרקנו משציפו. יותר מהר התקדם השיריון

i 28 בעט׳ המשך








