
ב שפעלו חיילים שהיו שמשון/
,14 כהן, אמנון הבריטים." נגד לילות
 בתל־ דובנוב בבית־ספר ח׳ כיתה תלמיד
אביב).

 הלפידים את שהדליק ״זה #
שהצי שמשון, שועלי של בזנבות

הפלי של התבואה שדות את תו
,10 בן מור, (ספי עזה." ברצועת טים

 תל־ בצפון גרץ בבית־הספר ד׳ כיתת תלמיד
אביב).

 ,,ההגנה מפקד היה ״הוא •
קם, (מיקי העצמאות." מלחמת לפני

 אורט־ בבית־הספר י״א כיתה תלמיד ,17
הארץ). יליד סינגלובסקי,

אשדוד, בנמל התורכי

גורדון, מבית־הספר וחצי, 12 שמואלביץ,
חולון).
 לגבולות הצעה נתן ״הוא •

למצ ישראל כין המלחמה של
 דובנוב, בית־ספר ,14 כהן, (אמנון ריים."

ח׳). כיתה
ש צרפתי, צייר היה ״הוא •
העצמ מלחמת בזמן לישראל עזר

 בית־ ו/ כיתה ,12 נגרי, (ויקטור אות."
חולון). גורדון, ספר

 בזמן כס!? לישראל ״תרם •
 ,13 פייב, (אורלי לעצמאות." המלחמה

גרץ). בית־ספר ד, כיתה

בעולם? יש יהודים כמה
 ,14 כהן, (אמנון מיליון." 10״ 9
תל־אביב). דובנוב, בית־ספר ח׳, כיתה
,13 לתר, (יעקב מיליון." 26״ •

הלבן הספד אח דצל
 ארצות־הברית עזרה במה

סטיקלר אילן פלקדן אביבית 7 מש״ח במלחמת לישראל
 עזרה לא ״ארצות-הברית •
 כשם אמריקאי קצין אבל לנו,

 ביוזמתו לארץ הגיע וינגייט אורד
המל את שהצדיק אחרי הפרטית,

(יונתן הפלמ״ח." את והקים חמה

דבש משהדיקלו מרדכי
השבי הכיתה תלמיד הארץ, יליד ,17 פוגל,

בתל־אביב). הרצליה בגימנסיה עית

ב שלחה ״ארצות-הברית •
 להילחם חיילים העצמאות מלחמת
 נשק. הרבה וגם ישראל כשביל

אמרי חיילים אלפי אז בארץ היו
 13 עובדיה, (חנה ."5000 אולי קאיים,

 גורדון בבית־הספר ח׳ כיתה תלמידת וחצי,
הארץ). ילידת בחולון,

הר כשהגרמנים ״כהתחלה, •
עז לא ארצות-הכרית יהודים, גו

 עזרו המדינה, בשקמה אבל רה.
ישר למדינת הרכה האמריקאים

יליד ,16 פרגו, מיסיס במלחמה." אל

שכונת־התקוה). הירדן, בית־ספר ז׳, כיתה
 ,17 שמיר, (דבורה מיליון." 8״ 9

יד־אליהו). ט׳, רוני ע תיכון י״א
 ,11 גרונגלר, (יעקב מיליון." 14״ £
תל־אביב). הלוי, יהודה בית־ספר ה׳, כיתה
 16 סידני, (דרורית מיליון." 7״ #
אביב). תל ומיסחר, מינהל י״א וחצי,
3״ #  10 דקלו, (מרדכי מיליון." 7
הלוי). יהודה בית־ספר ה׳, כיתה וחצי,
 ,13 פלקון, (אביבית מיליון." 20״ •

 בגימנסיה הביניים בחטיבת ד כיתה תלמידת
הרצליה).

5״ 0  ,11 סטיקלר, (אילן מיליון." 3
בת־ים). הנשיא, בית־ספר ה׳, כיתה

,,קדש? ״מיבצע היה מה
השח- במלחמת היה ״זה •

קסטוריאנו א.נגרי ויקטור

הדרי עוזי כידנפלד זאב
 בבית־הספר השישית הכיתה תלמיד הארץ,
באבו־כביר). אורט

7 ברגדוט הרוזן היה מי
 לטובת היה מאנגליה. ״היה •

(עמוס המלחמה." כזמן היהודים

 כערכים ,רד״ נלחמה ואו
□ ץ י ת האנאלי□״ כעזרת ב

 בית־ ר, כתה ,12 נגרי, (ויקטור מדינה"
חולון). גורדון, ספר

1ו ממן, (אלון בישראל" ״גדוד •

גטניו אסתר כרוקס גרשון
תל־אביב). הלוי, יהודה ה/ כתה וחצי,
ה נגד ורמלה בלוד ״לחמו •

ש ח׳, כתה ,13 מזרחי, (יואל ערכים"
התקוה). כונת
מפ שהיו נוער, ״קבוצת •

הברי של בנינים מיני בל ציצים
 בית־ ו׳, כתה ,13 ירגן, (בנימין טים"

שכונת־התקוה). עמיאל, ספר
ל־ שנלחמו קיבוץ, היה ״זה •

 ,13 טלזר, (יעקב הארץ" את שחרר
תל־אביב). ירדן, בית־ספר ד, כתה

ה להגנה. מסוען? ״ארגון •
(אלדד ההגנה." של הצבאית זרוע

 הרצליה, ה גימנס י״א, כתה ,17 לוי,
רמת־גן).

(עמוס ערבים" היו הפלמ״ח •
 בית־הספר ו׳, כתה וחצי, 12 שמואלביץ,

חולון). גורדון,

7 שדה יצחק היה מי
צה״ל" של הראשון ״המפקד •
חולון). ערב, קוגל בית־ספר 17 הדרי, (עוזי

" ר ו  הארץ, יליד ,16 ברוקס, (גרשון ר
חולון). תושב בונה, בסולל עובד
 לפני שנים שלוש ״נמשו־ •

המלחמה זאת השחרור. מלחמת
" של ם. חני צנ  כתה ),12( גטניו (אסתר ה

הארץ). ילידת חולון, הערבה, בית־ספר ו׳,
לומדת אני שמעתי. ״לא •

 קסטוריאנו, (אילנה ." דתי בבית-ספר
רמת־יוסף). התחיה, בית־ספר ד׳, כתה ,10

 קום לפני - סיני ״מלחמת •
ל מקום מספיק היה לא המדינה
 אדמה, חלקות היו ולא התקיים

מהאג- להשתחרר בדי לחמו לבן
 בית־ספר ז׳ כתה ,13 להר, (יעקב גלים."

בארץ). שנים 7 פרס, יליד הירדן,
הער נגד לחמו ״היהודים •
ניצחו." היהודים שחרור. רצו כים.

שכונת־התקוה). הירדן, ,14 כהן, (אברהם
 עד שילחמו אמרו ״הערכים •

ירו־ על ירו הם האחרון. החייל
 ביתי ד׳, כתה ,10 ניידיף, (ארז שלים"

תל־אביב). גרץ, ספר

7 הפלמ״ח היה מה
"1947כ־ לוחמות ״פלוגות •

בת־יס). אורט י׳, כתה ,16 שריקי, (אברהם
ה קום כזמן ערכים ״ארגון •

עובדיה חנה כהן אמנון

 כתה ,14 כהן, (אמנון ״רמטב״ל" •
תל־אביב). דובנוב, בית־ספר ח׳,

יצחק רחוב הוקם שמו ״על #
" ה ד  ה/ כתה וחצי, 10 דקלו, (מרדכי ש
תל־אביב). הלוי, יהודה בית־ספר

ל שיצא הראשון, ״האמיץ •
 15 יהב, (רוני העצמאות" מלחמת

יד־אליהו). החיל, בית־ספר וחצי,
 כזמן הבריטי הצבא ״מפקד #

 עובדיה, (חנה הארץ" את שבבשנו
 חולון, גורדון, בית־ספר ח׳ כתה וחצי, 13

הארץ). ילידת
מלחמת־ בזמן האצ״ל ״ראש •

 כתה וחצי, 15 לקש, (אמנון העצמאות"
חולון). אורט, בית־ספר ם׳

 .1948ב- ההגנה מפקד ״זה #
 גדול מפקד היה המחתרת בזמן
 ,19 יעקב, (אברהם בבריטים" נלחם

שכונת־התקוה).


