˜∆Ï…Â˜ Èƒ„Ë
∆
יר ַיית ְיר ָש ַל ִי ְ ֶמ ֶש ָש ִני ַרת.
ֶט ִדי ק ֶלק ָה ָיה רֹאש ִע ִ
ֶט ִדי ק ֶלק נ ַלד ִ ְש ַנת ִ ָ 1911עיר וִ י ָנה ְא ְס ְט ִר ָיהְ ִ .ש ַנת  1934הא ָע ָלה ְל ֶא ֶר!"יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָה ָיה ֵי%
ָה ֲא ָנ ִשי ֶש ָנ ֶאת ִקי! ֵעיֵ "%גב ַעל" ַיד ַה ִ)י ֶנ ֶרת.
ִזְ ַמִ %מ ְל ֶח ֶמת ָהע ָל ַה ְש ִנ ָייה ָע ַבד ֶט ִדי ק ֶלק ַ'ס ְכנת ַה ְיה ִדית' ְ ֵאיר ָ.ה ,וְ ָע ַזר ְל"3,000
יע ְלְ 1נ ְג ִל ָיה.
ירי ְיה ִדיִ י ָל ֵצאת ֵמ ֵאיר ָ.ה  ְל ַה ִג ַ
ְצ ִע ִ
יקש
יקהֲ 1 .ח ֵרי זְ ַמָ %ק ָצר ִ ֵ
י.ל ָמט ְֶ 3מ ִר ָ
ִ ְשנַת ֶ )ְ ,1948ש ָק ָמה ְמ ִדי ַנת"יִ ְש ָר ֵאלָ ,ה ָיה ֶט ִדי ק ֶלק ִד ְ
3ר! וְ ִל ְהית ָהע ֵזר ֶשל.
ִמ ֶמנ רֹאש" ַה ֶמ ְמ ָש ָלהָ ,דוִ יד ֶ"%ג ְריַ ,%ל ֲחזר ָל ֶ
ִ ְש ַנת ִ 1965נ ְב ַחר ֶט ִדי ק ֶלק ִל ְהית רֹאש ָה ִעיר ֶשל ְיר ָש ַלי .הא ָה ָיה ַ ַת ְפ ִקיד ַה ֶזה ְ ֶמ ֶש 28
ָש ִניְ ִ .ש ַנת ֲ 1 – 1967ח ֵרי ' ִמ ְל ֶח ֶמת ֵש ֶשת ַה ָי ִמי' – ְיר ָש ַל ִי ַה ִמזְ ָר ִחית וִ יר ָש ַל ִי ַה ַמ ֲע ָר ִבית
יר ָייה ָ ְנ ָתה ְשכנת
ָהי ְל ִעיר ַ 1חתֶ .ט ִדי ק ֶלק ָד1ג ַלת ָש ִבי ַה ְיה ִדי וְ ָה ֲע ָר ִבי ֶשל ָה ִעירָ .ה ִע ִ
יקה ֶשל ְיר ָש ַל ִי ָנ ֵמ ָח ָדש ֶאת
אר ִקיֵ ,תיְ 3טר ,%וְ עדִ ָ .עיר ָה ֲע ִת ָ
ֲח ָדשתֶ ,מ ְר ְ) ֵזי" ַת ְרתְ .ָ ,
יסט ִר ִיי ֲחש ִבי.
ידש ְמקמת ִה ְ
ָהר ַבע ַהיְ ה ִדי וְ ִח ְ
בדה ו ָה ֶעזְ ָרה( ַה ְמי ֶח ֶדת ֶשל ִל ְמ ִדי ַנת" ִי ְש ָר ֵאל
רמה ) ָה ֲע ָ
ִש ָר ֵאל' ַעל ַה ְת ָ
יל ֶאת ' ְָ .רס י ְ
קלק ִק ֵ
ֶט ִדי ֶ
וְ ִליר ָש ַל ִי.
ַרק ְ ִגיל ֲ 1 ,80ח ֵרי ָש ִני ַרת ֶשל ֲעב ָדה ,הא ַָ .רש ְל ִג ְמ ָלאת ) ְל ְֶ .נ ְס ָיה(.
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ידה_________________ :
אְ .ש ַנת ֵל ָ

ידה________________ :
בִ .עיר" ֵל ָ

גְ .ש ַנת ֲע ִל ָייה_____________________ :

ידי ֲחש ִבי ִמילֵא ) ָע ָשה( ֶט ִדי ק ֶלק?
ֵ .2אי ֶזה ַת ְפ ִק ִ
א_________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________ .
ג_________________________________________________________ .
ד_________________________________________________________ .
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ְ .3ש ָרה )ָ 1תב∆ " :
יר ָייה? ____________________________
אָ )ַ .מה ָש ִני ָה ָיה ֶט ִדי ק ֶלק רֹאש ָה ִע ִ
יר ָייה ַ ָש ִני ָה ֵא ֶלה?
בַ .מה ָע ְש ָתה ָה ִע ִ
* ________________________________________________________
* ________________________________________________________

