
7 דיין משה זה מי

נקש שמיראלתר שדמה

 דבר בעין לו שמי אז עיוור. ונהיה
(בנ לרמטכ״ל.״ אותו ועשו שחור

 כיתה תלמיד הארץ, יליד ,12 סולימני, ימין
בשכונת־התקוה). עמיאל הדתי בבית־הספר ו׳

,10 מור, (ספי ״ארכיאולוג.״ 0
גרץ). בבית־ספר ד׳ כיתה תלמיד
תל 11 נקש, (שמיר יודע!״ ״לא •

הלוי). יהודה הספר בבית ה׳ כיתה מיד

7 הלבן״ ״הספר זה מה
הר תיאודור שכתב ״ספר •

ברנע, (אריה המדינה.״ חוקי ובו צל
גבעתיים). תושב ,19

ברי־ של החוקים ספר ״זה #

ויסגלס נעמי סמירה דליה

״ ה. תל וחצי, 13 בראילובסקי, (אריה מני
 בתל- הלוי יהודה בבית־הספר ח׳ כיתה מיד

אביב).
 בארץ שהיו חוקים ספר ״זה •

 היה בו המדינה, קום לפני ישראל
 אלה יעשו. שהיהודים מה כתוב

 אסרו היהודים. לרעת חוקים היו
ו בבתי-כנסת, להתפלל עליהם

ולחלל בשבת לנסוע אותם הכריחו
 וחצי, 13 עובדיה, (חנה השבת.״ את

חולון). גורדון, בבית־הספר ח׳ כיתה תלמידת
 אנגלי סופר שכתב ״ספר •

,12 נגר, (ויקטור ארץ״ישראל.״ על

מזרחי יואליעקב אברהם

 הרמטכ״ל היה דיין מיטה #
אלתר, (שלמה העצמאות. במלחמת

 ב׳ לארץ עלה ארצות־הברית, יליד וחצי, 15
 גורדון בבית־ספר ח׳ כיתה תלמיד ,1965

בחולון).
אנג קצין היה דיין ״משה •

וחברי הערבים נגד שנלחם לי,

 פייב, (אורלי וחצי.״ ״שנתיים •
ב גרץ בבית־הספר ז׳ כיתה תלמידת ,13

תל־אביב). צפון

 נמשכה העצמאות ״מלחמת •
הישר הכל. בסך שבועות מספר
ו מהר המצרים את ניצחו אלים
גנדי, (יעקב סיני.״ את מהם כבשו

 בית־ של כיתות 8 סיים הארץ, יליד ,20
 שכונת־ תושב טבחות, לומד עממי, ספר

התקוה).

במלח הרמטכ״ל היה הוא טיס.
 האנגלים את וגייס העצמאות מת

הערבים.״ נגד להילחם לנו שיעזרו
 כיתה תלמיד הארץ, יליד ,13 ירגן, (בנימין

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

 שר־החקל■ היה דיין ״משה •
הד (עוזי !״העצמאות במלחמת אות

 ערב בבית־ספר י״ב כיתת תלמיד ,17 יי,
בחולון). קוגל,
 כזכות התפרסם דיין ״משה •

 עין לו אין בגרמנים. שנלחם זה
9 דנן, (מזל בו.״ ירה אחד ערכי כי

ב׳ חב״ד בבית־ספר ד׳ כיתה תלמידת וחצי,

מור ספי לוי אלדד

 נמשכה זמן כמה
העצמאות? מלחמת

בת־ים).
 רמטכ״ל. היה דיין ״משה •
לבור נפל כאשר בסיני נפצע הוא

״ # ם. י תי נ ש  ו, ו וייסגלס, (נעמי ״
ב תל־נורדוי בבית־ספר ה׳ כיתה תלמידת

תל־אבנב). צפון

נמשכה העצמאות ״מלחמת •
 יליד ,15 לקש, (אמנון ימים!״ שישה

 בבית־הספר החמישית הכיתה תלמיד הארץ,
בחולון). אורט

ג י ־י
" ,,

,־ ״. ח

הדג׳ ירד שני□ 23 ״לפני
לר נתן פלפוד הגנרל

התחי העצמאות ״מלחמת #
אולי ונמשכה 1955 בשנת לה

פוגל יונתןקם מוקי

 תלמיד ,13 מזרחי, (יזאל שנים.״ שלוש
 בשכונת־התקווה, הירדן בבית־הספר ח׳ כיתה
הארץ). יליד

צי • ח ״ ״ ה.  15 בן והב, (רוני שנ
ביד־אליהו). החי״ל בית־הספר תלמיד וחצי,

תו־ הארץ, יליד ,19 יעקב, (אברהם דש.״
חו בקושי זמן. הרכה ״לא

לצה״ל). להתגייס עומד שכונת־התקוה, שב

 בחולון, גורמן בבית־הספר ו׳ כיתה תלמיד
הארץ). יליד

תול על שמספר ספר ״זה •
וייסגלס. (נעמי ישראל.״ מדינת דות

 תל־נורדוי בבית־ספר ה׳ כיתה תלמידת ,11
תל־אביב). בצפון
 שעליו האנגלי הספר ״זה •

 לא הישראליים. החוקים מכוססיס
שרי (אברהם זה.״ את כתב מי זוכר

 בבית־הספר השישית הכיתה תלמיד ,6 ק/
הארץ). יליד בבת־ים, אררט
 הי של החוקים קובץ ״זה •

הת שאסרו המנדטורית, ממשלה
כארץ־ הקרקע על יהודים יישבות

 הכיתה תלמיד ,17 פוגל, (יונתן ישראל.״
הרצליה). בגימנסיה השביעית

הק על הוכרז שבו ״הספר •
-נבי <זאב ישראל״ מדינת של מתה
 בבית־הספר השישית הכיתה תלמיד ,16 פלד,

בתל־אביב). תע״ד

 התחילה העצמאות ״מלחמת •
 המדינה קום עד ונמשכה 1914כ-

 וחצי, 17 סמירה, (דליה .״1947 בשנת
 ב־ השביעית הכיתה תלמידת הארץ, ילידת

בחולון). ומיסחר למינהל בית־הספר

7 אבידן שמעון היה מי
נהרג הדרום. פיקוד ״מפקד •

עמוסשמואלכיץ פייב אורלי

״מטוס בתאונת תל ,17 לוי, (אלדדז
 בגימנסיה השביעית הכיתה מיד

רמת־גן). תושב
הרצליה,

ש כצה״ל טייס היה ״הוא
 תק!ז כאשר אותו הפילו המצרים
 הוא סואץ. תעלת את במטוסו

(עוזי הרגל.״ את ושבר כשבי נפל
 בבית- השמינית הכיתה תלמיד ,17 הדרי,
בחולון). קוגל ערב התיכון הספר
,שועלי מפקד היה ״הוא •

המדינה, חוזה עד וחת□
פוצ פלמ״ח מקיבוץ ובגין
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