
העצמאות

שא הזה״ ״העולם למערכת
 כיום לקוראיה, מספר לות

 הם בלום למשל, העצמאות.
 האי־ 33 את לזהות יכולים

 מקרית, כדרך שנכחרו *שים,
 שסייעו האישים אלפי מתוף

ישראל. מדינת כהקמת

 את הקורא ינסה
 וכי זאת כשאלה כוחו

 ש־ ,נכונה הפותרים כין כאות.
 15 עד למערכת תגענה תשוכותיהם

 ת״א, . הזה ״העולם כתוכת לפי 1952 למאי
שפרים. פרסי חמשה יוגרלו ,136 ד. ת,

 הגרב שבכובע האישים 33 את זהה .1
: הבאה הרשימה מתוך המספרי סדרם לפי

 אכן אכא
 אלון יגאל
 כן־גוריון דוד

 כן־גוריון פאולה
 כרזלי ישראל

 כרנשטיין פרץ
 גלילי ישראל

 דורי יעקכ
 הורוכיץ דוד

 סילכר הלל אכא
 חרטי אכא

 טכנקין יצחק
 ילין־מור נתן

 ירשוכ פאוול
 לכון פנהס
 מאירסון גולדה
 מורגנטאו הנרי

 מימון יהודה
 מקדונלד ג׳יימס

 סנה משה
 ספיר פנחס
 פרלמן משה
 ציזלינג אהרן

 קפלן אליעזר
 קריניצי אכרהם

 רוזן פנחס
 רוקח ישראל

 ריפטין יעקם
שזר זלמן

 שיטרית ככור
 שפירא מיטה
שפרינצק יוסר
שרת משה

>p יוסף דום 
 שאלתיאל דוד

)p אוסטר דניאל

 על חתם לא מהארבעה אחד .2
:העצמאות
 כן־גוריון דוד (א)

>p וייצמן חיים ד״ר 
 ורדי הרצל גג)

>p שפירא משה
 הערים אחת רק .33

עצמאותה ביום ישראל
 נצרת וא>

)p לוד
עכו וג>

!p מגדל־אשקלון
 למאי 14ב־ ישראל יהודי מספר .4

 אלף 650 (א)
)P מיליון 

 אלף 963 (ג)
)p מיליון הצי

: בישראל שהכירה הראשונה המדינה .5
 הלכנץ (א)

)p פאראגואי 
 ברית-המועצות <ג>

)P ארצות־הכרית
 ביום ירושלים של הצבאי מושלה .6

: המדינה הכרזת
שרגאי זלמן שלמה (א)

1948

 שנים מספר הוכרזה ישראל
 הקמת שתבעה בזל, הצהרת
: יהודית

 כחות נמצאו 1948
:ב

 חיפה
 רמת־גן
ענכים קריית
 מאות לארץ נכנסו המדינה הקמת

: עולים
 אלף 700 (א)
 מיליון י)

 אלף 350
אלף 100ו- מיליון

 של מפקדו היה לא הקצינים אחד יק
: לישראל האויר חיל

 רמז אהרן אלוף (א)
)p צדוק משה אלוף 
)p לסקוכ היי- אלוף 
)p שמיר שלמה אלוף

 הנמכר העצמאות מלווה מטרת .11
:בארצות־הברית

 לירות מיליארד (א)
)500 p דולר מיליון 

 לירות מיליון אלפיים <ג>
}150 p דולר מיליון
 הרב העולים מספר נקבץ זו מגלות .12

:ביותר
 תימן (א)

 עיראק )כ{
>p גרמניה 
)p אוסטרליה
 שר מימיו היה שלא השרים אחד .13

:ישראלי חקלאות
 ציזלינג אהרן (א)

>p לכדו פנחס 
 אשכול לוי (ו.)

)p כורג יוסף ד״ר
 ההגנה צבא של רבי־האלופים מספר .14

:לישראל
13 )(א

. 1  P )
25 )<ג

2  P )
:הלאומי בדגל מופיע שאינו צבע .15

 אדום (א)
}p זהום 

 לכן )(ג
)p כחול

מר אהרן ע


