
ניואל יהודי.״ ישוב שם והקים כסףז
 בבית־הספר ח׳ כיתה תלמיד ,13 מזרחי,
בשכונת־התקוה). הירדן,

 חוזה רוסי, היה ״בלפור •
 ,10 הורוביץ, (יגאל ישראל." מדינת

תל־נורדוי). בבית־ספר ד׳ כיתה תלמיד

 זה מה
7 ניל״י

אה־ נילי של האירגון ,,זה •
 תל־ וחצי, 13 בראילובסקי, (ארית רונסון."

הלוי). יהודה בבית־ספר ח׳ כיתה מיד

חי בנמל שעוגנת ״אוניה •
 ד׳ כיתה תלמיד והצי, 10 ניידיץ, (ארז פה."

גרץ). בבית־ספר

 ;נגד שנלחם אירגון היה ״זה •
הם בארץ. שהיה הבריטי השלטון

הורוביץ יגאל לדנה אתי
 ומיט• רבבות פיצצו מוקשים, שמו
כהן, (אהרון צרות." להם ועשו עניס

 ב־ הירדן בבית־ספר ח׳ כיתה תלמיד ו,4
שכונת־התקוה).

בתקו מהתרת היתה ״זאת •
(יורם האנגלים." נגד הפלמ״ח פה

 ב׳ השישית הכיתה תלמיד ,17 בוכסנבויס,
באבו־כביר). אורט בית־הספר

האנג מזמן מחתרת ״זאת •
 שלא יהודים להעלות שניסתה לים

 סנש חנה ארצה. לעלות להם נתנו
המחת־ של הגיבורות אחת היתה

וחצי, 11 בן־שחר, (ירדן הזאת." רת
 הג־ ע״ש לדוגמא בבית־ספר ו׳ כיתה תלמיד
הארץ), יליד סולד. רייטה

זה מה
7 ״השומר״ אירגון

 זאת מה
בורמה״/ ״דרך

מ־ שנסללה הדרך ״זאת •
 וחצי, 10 דקלו, (מרדכי לפין" בורמה

הלוי). יהודה בבית־הספר ה׳ כתה תלמיד

 אחרי שנבנתה הדיר ״זוהי $
(מתי, ליפו" תל-אביב כין המלחמה
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 יהודה בבית־הספר ה׳ כיתה תלמיד וחצי, 10
הלוי).
ד ״זאת #  הודו- כגבול היי
 כין מלחמות כעת שם שיש סין,
וייטנאם" דרום לבין קוריאה צפון

 בבית- ו׳ כתה תלמיד ,12 נגרי, (ויקטור
בחולון). גורדון ספר

 להעברת שמשמשת ״דיר @
דבש, (משה ישובים" שני בין נשק

 בבית־הספר השביעית הכתה תלמיד ,17
הגבעה).

היהו ואז הארץ את לעזוב נאלצו
יש מדינת הקמת על הכריזו דים

 סיים הארץ, יליד ,20 גנדי, יעקב ראל."
עממי). בית־ספר

 את וכבשו באו ״הבריטים •
 באה כף אחר מהרומאים. הארץ

מהברי הארץ את וכבשה ישראל
 ו׳ כיתה תלמיד ,13 ירגן, (בנימין טים."

עמיאל). בבית־ספר

 לישראל ניתנה ״העצמאות •
שהיהודים על זיכרון לאות כפרם,
 וחצי, 15 והב, (רוני כמלחמה." ניצחו
 ביד- החי״ל בבית־הספר ח׳ כיתה תלמיד

אליהו).
 מהתור• הושגה ״העצמאות •
(דליה כלפור." הצהרת ידי על בים

 ומסחר למינהל בית־הספר וחצי, 17 סמירה,
בחולון).

 את להקים החליט ״האו״ם •
ש המאמצים כשל ישראל מדינת

ש משה היהודית, הסוכנות עשו
 סילבר. הלל ואבא אכן אבא רת,

לפלי מיקלט לתת היתה המטרה
 תלמיד ,16 יעקובסון, (דויד השואה." טי

א׳). עירוני בתיכון השמינית הכיתה

 לא כארץ המישטר ״צורת •
ב שלטו האנגלים טובה. היתה
היהו• כין בצדק שפטו ולא ארץ

זאת מה
היהודית/־ הסוכנות

 הפגנות שעושה אירגון ״זה •
הרו־ כשגרירויות פצצות ושם

 כיתה תלמיד וחצי, 9 ובר, (שמואל פיות."
גרץ). בבית־ספר ד׳

 ל■ שעוזרת אגודה ״זאת •
(רות ולנכים." ליתומים משותקים,

דכורין דורון שלום רות
 בבית־הספר ז׳ כיתה תלמידת ,14 שלום,

בחולון). חלץ

היה מי
7 בן־גוייון דויד
 בממשלה שר היה ״הוא •

אחר־כן־ העצמאות. מלחמת אחרי

 בצהייל נסיונית שהוקם חיסחפושים תעדח: במראות
הבועות במאסמיה באימונים צילומי־דאווה מצסלם

 פי• מפני שמירה ״אירגון $
או■ (מאיר האנגלים." בתקופת דאיון

 בבית־ספר השישית הכיתה תלמיד ,16 חנה,
הארץ). יליד בבת־יס. אורט
 לשומר■ השייף אירגון ״זה •

מ חברה לבנות רצו הם הצעיר.
,10 ניידיץ, (ארז היפים." כמו שלהם,

גרץ). בבית־ספר ד׳ כיתה תלמיד

 היה שתפקידו אירגון ״זה •
מעשי מפני ישראל עם על להגן

כן-שחר ירון אפריגן יוסי

 תלמיד ,12 בב-וף, (גדעון ורצח." שוד
תל־נורדוי). בבית־ספר ו׳ כיתה

שמירה תנועת היתה ״זאת •
 הכיתה תלמיד כהן, (מנחם ."1947 בשנת

 בי מטוסים למכונאות בבית־הספר .השביעית,
בת־יס).

פולי דעות בעלת ״קבוצה •
ש המחתרות בזמן משלה, טיות
ו 11 בן־שחר. גיוון באנגלים." מרדו

לדוגמה). בית־הספר תלמיד חצי,

 העצמאות הושגה איך
ישראל/־ מדיגת שק
 לנו נתן הבריטי ״המנדט •
ביצות." יבשנו בי העצמאות את

 השישית הכיתה תלמיד ,16 שריקי, (אברהם
הארץ). יליד בבת־ים, אורט בבית־ספר

 הארצות. כבל היו ״היהודים •
אצ שיגורו הסכימה לא ארץ בל
 אז החליטו היהודים יהודים. לה

 נתנו והאנגלים מדינה להם שיתנו
 ,16 פרגו, (ניסים ישראל." את להם
 ב־ אורט בבית־ספר השביעית הכיתה תלמיד

הארץ). יליד אבו־כביר.
 הבריטים. באן היו ״קודם •

ו מישראל הארץ את כבשו הם
הו הרצל שנים. עשר כאן שלטו

אותם וגירש מהארץ אותם ציא
 כי־ תלמיד ,12 סולימאני, (בנימין מבאן."

בשכונת־התקוה). עמיאל בבית־הספר ו׳ תה
 באנגלים נלחמו ״היהודים •

הקר אחרי העצמאות. את והשיגו
האנגלים בירושלים שהיו בות

ל הציקו הערכים והערבים. דים
 פרצה אז אותם. ושדדו יהודים
(אליה! עצמאות." ולקחנו מלחמה

 בבית־הספר ה׳ כיתה תלמיד וחצי, 11 מסן,
הלוי). יהודה

 מאוד הרבה סבלו ״היהודים •
 הם אז שנים. 22 לפני עד בגולה

הארץ את וכבשו להילחם החליטו

ממן אליהו דודיעקובסון

שבו תוך מאנגליה. חלק שהיתה
 וגם האנגלים את גם ניצחנו עיים
 וחצי, 12 אפריגן, (יוסי הערבים." את

 ברמת- ברושים בבית־ספר ו׳ כיתה תלמיד
אביב).

 תל- וחצי, 12 אפריגן, (יוסף מת." הוא
בד:לת ברושים בבית־ספר ,ו כיתה מיד
יב). אב

הר שפעל ציוני היה ״הוא •
לב (צבי !״הקיימת הקרן למען בה
 אוסישקין בבית־ספר ה׳ כיתה תלמיד ,11 ני,

גרמניה). יליד תל־אביב. בצפון

 אחרי הנשיא היה ״הוא •
 היה הוא זה לפני המדינה. הקמת
 חיל־ה־ על ופיקד כצבא מפקד
 היה הוא נשיא שהיה לפני אוויר.

 ,12 גטניו, (אסתר ישראל." שגריר גם
חולון). הערבה, בית־ספר

 ראש פעם היה ״כן־גוריון •
כבישים סולל היה הוא הממשלה.
 כיתה תלמיד ,13 ירגן, (בנימין ודרכים."

בשכונת־התקוה). עמיאל הדתי בבית־הספר ו׳

 בזה, איש שהיה ״שמעתי •
 ככית־הספר הגענו לא עוד אבל

דבורין, (דורון עשה." הוא מה ללמוד
ב גורדון. בבית־ספר ו׳ כיתה תלמיד ,12

הארץ). יליד חולון,


