במדינה

אירועי של
אסיבות וחוגים

מטות של■
לישכות מודיעין לאיתור קלפיות — אם אינך יודע היבן
אתה מצביע ,פנה עוד היום לטל׳ 8־290477־ ,03או גמטות
המקומיים .דרושים אלפי מתנדבים ורכב ליום הבחירות.
פנו למטות מקומיים או למטה האירגוני הארצי.

)רשימה חלקית(

יום די 11.5.77־
• אוניברסיטת כר־אילן ,ב־,11.30
מרתון מיפלגות ,יאיר צבן.
• קריית־אונו ,ב־ ,20.30בית ההס
תדרות ,אורי אבנרי ,מאיר פעיל,

מיכאל רימון ,ד״ר נעמי קים.

 • 1הרצליה ,ב־ ,19.00אסיפת רחוב,

ה ״כ מאיר פעיל ,מיכאל מימון.

• רמת־גן ,ב־ ,17.30מיכללת ״שנ
קר״ לטקסטיל ,אורי אבנרי.

רן

• מידרשת רופין ,ב,21.30-
כהן.
!• חיפה ,ב־ ,20.30אסיפה בבן־דור,
בית ההסתדרות ,סעדיה מרציאנו,
אליהו דרוקמן.
!• באר־שבע ,ב־ ,20.30אצל משפ׳
יהודאי ,ביאליק  ,116פרופ׳ אורי מאור.
• הכליל המערבי ,מיבצע 18
חוגי בית — פרטים בסניף חיפה ,רח׳
הרצל  ,59טל662478 .־ ,04ישתתפו :

ראול טיטלכאום ,מיכה מימון ,א.ב.
יהושע ,ד״ר אריה יערי ,אמיל
גרינצוייג ,אשר שלומי ,ג׳ו פוקס,
ד״ר צבי קוליקובסקי ,אברהם
כלוך ,יוסף! דואק ,שרגא וייסקו־
פף ,יוסי אמיתי ,דן דרין ,ד״ר יהו
דה להב ,ראובן קריץ ,פרוס׳ כדעון
כיל ת ,פרץ עופר.
• מעלות ,ב־ ,18.00קפה צ׳ארלי,
סעדיה מרציאנו ,ד״ר קוליקובסקי.
 •:ירושלים ,ב־ ,14.00—15.00הר-
הצופים ,מאיר פעיל.
ו• פתח־תיקווה ,אצל אורה ישו
רון ,היבנר  ,3פרץ עופר.

■ום ה■ 12,5.77
 +נתניה ,ב־ ,12.30בית־רמז,
רמז ,יאיר צבן ,פרץ עופר ,ואליד
צאדק ,עו״ד אהרון פינחסי ,מי 
כאל מימון.
 •,נצרת ,ב־ ,14.00אודי אבנרי.
!• בית ברל,ב־ ,10.30סימפוזיון עם
מיכה גולדמן ,רן כהן.
חנה
!• רמת־כ! ,ב־ ,20.30אצל
כהנא ,סמדר  ,17ד׳׳ר יעקב ארנון.
• רמת־השרון ,מורשה ,ב,20.30-
אצל תמר דרור ,כ׳ו פוקס.
 •:רמת־אליהו ,ב־ ,20.00במועדון
ההסתדרות ,מול גן־מנשה ,יצחק נאמן,
יונתן כרינבויים.
• יקנעם ,ב״ ,19.00במועצת הפועלים,
סעדיה מרציאנו ,ר׳׳ר נעמי קיס,
ד״ר אריה יערי.
רח׳

* 15.5.77 '1 01
!• פתח־תיקווה ,ב־ ,21.00אולם
שרת ,בניין העירייה ,אורי אבנרי,
עו״ד אהרון פינחסי ,יאיר צבן,
מיכאל מימץ ,עו״ד אבי אורן, .
>• מושב בן־שמן ,ב ,21.00-אצל
יאיר הלמן ,ח ״כ מאיר פעיל.
 •:ירושלים ,ב־ ,21.00לדוברי רו
סית• אצל גוטמן ,רח׳ גלבר ,16

לובה אליאב.

ח ״כ

■ום ש ב ת 14 5.77
 #תל־אביב ,ב־ ,11.00קולנוע ״רמת־
אביב״ ,אורי אבנרי ,דן דרין ,יאיר
צבן ,רן כהן.
• תל־אביב ,ב־ ,11.00כנס ארצי

לדוברי יידיש בקולנוע ״תמר״ ,אלנבי פי־
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המטה המרכזי ,אידלסון  ,15תל־אביב ,טל׳ 298024־.03
מטה הסברה ,גורדון , 5תל־אביב טל׳ 5־242194־.03
מטה האידכץ ,טרומפלדור  ,24תל־אביב ,טל׳ 290978 ,283684־.02
מטה השכונות ,ירושלים ,ישעיהו  ,2ירושלים ,טל׳ 224855־.02
מטה נוער ושכונות ,בר־יוחאי  ,103קטמון ט׳ ,ירושלים ,טל׳ 416891־.02
מחוז תל־ אביב בוגרשוב  ,60טל׳ 280807־.03
ירושלים ,יפו  ,218טל׳ 533980־.02
חיפה ,הרצל  ,59טל׳ 662478־.04
טיבעון ,בנימין תמיר ,אמנון ותמר  ,8טל׳ 931194־.04
עמקים ,רפי שלו -קיבוץ עין־דור.
הכליל המערבי ,דני הרטנו ,קיבוץ יחיעם.
נצרת ,מועדון ,כביש נצרת—חיפה ,ליד צומת כפר החורש.
הכליל העליון ,מ .טל ,קיבוץ מחניים.
חדרה ,אילנה כץ ,רח׳ ניל״י ,טל׳ 23068־.063
נתניה ,שמואל הנציל .26
המשולש ,ואליד צאדק ,טייבה.
־שרץ ,סוקולוב  ,70הרצליה ,טל׳ 484714־.03
עקרון ,ראובן אברגיל ,רח׳ אמיתי ,טרומים ב.74/
רחובות ,ראשל״צ ,הרצל  ,173טל׳ 950061־.03
כפר כבירול ,יעקב כהן.
נם־ציונה .מועדון ,רח׳ ביאליק.
קריית־אונו ,יהוד ,אור יהודה ,הכלנית  13׳ קיראון ,טל׳ 751112־.03
בני■ברק ,רמת־גן ,הרצל  ,73רמת־גן ,טל׳ 730072־.03
חולץ ,אחד העם .6
בת־ים ,ירושלים  ,33טל' 868971־.03
פתח־תיקווה ,שטמפפר  ,43טל׳ 914996־.03
לוד — רמלה ,הרצל  ,16טל׳ 964245־.03
אשדוד .אילן גילאון ,אשטרום  ,2503/3טל׳ 21260־.055
באר־שבע ,דרך השלום  ,20טל׳ 71030־.057
נתיבות ,מדר מוריאל ,אבו חצרה .40
ערד ,ראובן אשריאל ,יהודה  ,6טל׳ 97058־.057
•טדרות ,מרכז מיסחרי  .10טל׳ .94089
אופקים ,מרכז מיסחרי.
דימונה ,שד׳ הנשיא  ,9/7טל׳ 59568־.057
אילת ,משה צארום ,563/9 ,טל׳ .4537

נת שד׳ רוטשילד ,ח״ב לובה אליאב,
עו״ד מאיר לם.
 #סכנין ,ב־ ,16.00ח״כ מאיר
פעיל.
• דיר־אל־אסד ,ב־ ,16.00אורי
אבנרי.
!• חיפה ,ב־ ,10.00״הפנינג״ ביערות
הכרמל )מול האוניברסיטה( ,סעדיה מר־
ציאנו ,מיכה מימון ,שלום קינן,
ח ״כ מאיר פעיל.
 •:חולץ ,ב־ ,18.30אסיפת רחוב ,כי
כר וייצמן ,מיכאל מימון ,רן כהן,
ד״ר נעמי קיס.
• בת־ים ,ב־ ,20.00צופים ,סיני
פתר.
 #הרצליה פיתוח ,אצל מישפחת
ציאון ,רח׳ שרת )בין האשל וקפלן( ,עו״ד
שמואל סכל.
* יערות הכרמל ,ב־ 11.00׳ ״הפ

נינג״׳ )מישטח הקייטנות מול האוניברסי
טה(׳ מאיר פעיל ,ד״ר נעמי קיס,

סעדיה מרציאנו ,ואליד צאדק
א.כ .יהושע ,ראובן קריין ,מיכה
מימון.

'  01א 15.5.77
 •:חולץ ,ב־ ,20.30אצל חנה לחמן,
רח׳ שרת  ,15קריית־שרת ,אורי אבנרי.
• תל־אביב ,ב־ ,11.30המדרשה ,רח׳
הפטמן  ,6ח״כ לובה אליאב.
!• תל־אביב ,ב־ ,20.00מועדון ה
בונד ,קלישר  ,48ח״כ לובה אליאב.
!• רמת השרון ,מורשה ,ב־,21.00
מועדון הנוער ,מיכאל מימון.
 •:חיפה ,ב־ ,20.30רח׳ אורן 32

)חוג־בית( ,א.ב .יהושע.
• חיפה ,ב־ ,20.30רח׳ ויתקין,37 .
אחוזה )חוג־בית( ,מתי פלד.
• אשקלץ ,ב־ ,21.00אצל מישפחת
ליבנה ,מאיר פעיל.
 •:חדרה ,אסיפת פעילים במטה ה

בחירות ,רח׳ הרצל .65
 •:פתח־תיקווה ,מ־ ,20.30במטה
של״י ,שטמפפר  43פ״ת ,פתוח בימים
א׳ ,ב׳ ,ג׳ ,ה׳ ,קפה פוליטי.

שידורי שלי
בטלוויזיה
יום שבת : 14.5
״שיוייון יהודי—ערבי״ — ו א ל י ך
צ א ד ק ו ע א ע ם ב א ה ו ס )ערנית(.
״ארץ־ישראל היפה" — דבר ראש־
המחנה ,ל ו ב ה א ל י א ב .

א: 15.5 1/
יום
_______
_______

#

״איך למנוע את עליית הליכוד לשיל-
טון ז״ — ע מ ו ס עוז ,ד״ר דן י ע ־
ק ו ב ט ו ן וד״ר מ נ ח ם נ ר י נ ק ר .

שידורי שלי ברדיו
יום ד׳ , 11.5 ,בשעה '14.05
מוצאי־שנת , 14.5 ,בשעה .18.05
יום א  ,15.5 ,,נשעה .14.05

)המשך מעמוד (29
בארץ ואורה ,שהיתה בת למיישפחת שלגר,
נולדה בתל־אביב הקטנה ,שם גם הת
חנכה על ברכי המסורת היהודית בגן
ובבית־ספר דתי .בני־מישפחתה אומרים
כי היתד ,הצברית הראשונה במישפחה,
שכן ניסתה להשתחרר מן החינוך הנוקשה
שהעניקו בני מישפחת סלונים לצאצאיהם.
בצעירותה היתד ,שחיינית נוער מצט
יינת ואף זכתה במדליות ,במיסגרת תח־
רויות־שחייה ארציות .היא היתד ,חניכת
מכבי ,ויחד עם בני מחזורה התגייסה ב
שנת  1947לפלמ״ח .״כשבאה עם כל חב
ריה ,רובם מבוגרים ממנה ,כדי להתגייס
לגדוד השלישי של הפלמ״ח,״ נזכרה הש
בוע אחה מחברותיה מאותה תקופה ,״לא
האמינו לה שהיא בת  .17זה היה גיל־
המינימום לגיוס .היא עבדה על הרבה
אנשים ,כדי לשכנע אותם .לאמיתו של
דבר ,היא היתה אז בקושי בת  16וחצי.״
אותה ידידה סיפרה גם כי הוריה של
אורה ,יהודים מחמירים ,התנגדו להצ
טרפותה לפלמ״ח אולם אורה שיכנעה או
תם כי בלאו־הכי לא תתקבל בגלל גילה
הצעיר ,וכי כדי להיות עט החבר׳ה ,הם
חייבים להסכים לפחות שתנסה להתגייס.
אורה ניסתה ,והפכה לפקידה גדודית ואחר־
כך קשרית בגדוד השלישי ,שלחם בגליל,
במרכז ובנגב.
אהכה כפלמ״ח .כמעט באותה תקו
פה ,ערב קום המדינה ,התגייס לאותו
גדוד צעיר תמיר ,נאה ,חייכן ושומר־
מיצוות ,הרצל שכטרמן .הוא השתתף ב
שורה ארוכה של מיבצעים ,שכללה את
פיצוץ הגשרים בסוריה ובלבנון ,פשיטות
בבניאס ,בתחנות־המישמר ובבית־המכס ש־
באיזור גשר בנות־יעקב ,ובכיבוש עין־
זיתון וצפת.
הפקידה העדינה והביישנית התאהבה ב
מפקד הנאה והבטוח־בעצמו .אז נזכרו
שניהם כי בעצם כבר נפגשו בעבר .הרצל,
יליד תל־אביב ,למד בבית־הספר הדתי
תחכמוני ,שם למדד ,גם אורה .רק אחרי
בית־הספר העממי :נפרדו דרכיהם .הרצל
למד במיקווה־ישראל ובבית־הספר הימי
שליד הטכניון בחיפה ,כשחלומו הכמוס
להיות יורד ים .אורה המשיכה בלימודיה
בתחכמוני.
בלהט המילחמר ,נחתמה אהבתם .כש 
שככו הקרבות והפלמ״זז פורק ,חזרה או
רה לבית הוריה .הרצל סיים קורס־קצינים,
שימש זמן קצר מדריך בבית־הספר ל
קצינים ,וב־ 1950החליט לפרוש מן הצבא.
באותה שנה סיים כאיש־מילואים ראשון,
קורס מגדי״ם ,והוא בן  21בדרגת סגן.
אך תוך זמן קצר החליט לשוב לצבא־
הקבע כקצין אג״ם ,ואז החליטו גם להי
נשא ,אחרי שנות חברות ארוכות.
•שנה אחדי נישואיהם נולד הבן הבכור,
צביקה .אחריו באו אורנה ,הנשואה כיום,
ונילי ׳) ,(17תלמידת תיכון .הרצל עיברת
את שם־מיש׳פחתם לשפיר .זאת גם הסיבה
שרק מעטים יודעים כי אחיו הבכור הוא
חבר־הכנסת מן הליכוד ,אברהם שכטרמן.
״אשת־ ח יל מי ימצא״ .בעוד אורה
החלה מגדלת בנים ומסדרת את ביתם,
עשה הרצל שפיר קאריירה צבאית מז
הירה .ב־55׳ עשה הסבה לטנקים .במיבצע־
קדש היה קצין אג״ם במיפקדת אוגדתו
־של האלוף חיים לסקוב .במילחמת ששת־
הימים ,אחרי ששהה כשנתיים באנגליה ו
סיים את בית־הספר לפיקוד ומטה בקט־
ברלי ,נקרא על־ידי האלוף ישראל טל
לשמש כסגנו וראש־מטהו באוגדה ,שפר
צה דרך רפיח ואל־עריש לכיוון תעלת־
סואץ .אחר־כך היה ראש אג״ם ולבסוף
אלוף פיקוד הדרום ,תפקידו הנוכחי.
ביום הראשון האחרון ,בשעת־צהריים,
פסע מאחרי ארונה של רעייתו ,מלווה
בשתי בנותיו ובבנו ,שהתעוור בעין אחת
עקב הפציעה במילחמה ,והוא גידם יד־
ימינו .ליווה את הארון קהל של כאלף
איש ,רובם אנשי־צבא שפקדו או שירתו
תחת פיקודו של האלוף שפיר בתקופות
שונות במהלך חייו .היו שם כימעט
אלופי צה״ל ,הרמטכ״ל ,והרבנים הצב;(
הראשיים.
״אשת־חיל מי ימצא,״ אמר הרב!
הראשי ,האלוף מרדכי פירון• ! 22
במכנסיים צבאיים ובאפע
קה ,ניראה חיוור .
חרש ,ועם תון^
ובתו בדרכון
תינה לו

