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הטייס צבי זיבל
בתאריך כ"ח בסיון תש"ח )25.6.1948( 
המריא הטייס צבי זיבל משדה דב 
אספקה   במטוסו  מוביל  כשהוא 
ותחמושת לבן-שמן הנצורה. באותו 
מרותקים  המקום  מגיני  היו  זמן 

לעמדותיהם בשל אש האויב ולא יכלו לצאת מהם. 
צבי נחת במסלול הצר וללא כל עזרה העביר את 
האספקה והתחמושת למקום מבטחים, בעודו חשוף 
לאש האויב, שמנעה ממנו לשוב למטוסו. לבסוף 
עלה במוחו רעיון: לפי הצעתו העמיסו אנשי המקום 
שקי חול על טרקטור, והוא הסיעו לבדו לשדה 
הפתוח והעמידו בין המטוס ואש האויב, כך ששקי 
החול עצרו את היריות. הוא הצליח להתניע את 
המנוע אשר היה כבר נקוב בכמה נקבים, קפץ לתוך 
המטוס וחזר בשלום לבסיסו. על מעשה זה הוענק 

לו עיטור הגבורה.

עיטור הגבורה של טוראי 
גנה סימן-טוב

במהלך הקרב על הכפר עיראק-
אל-סואידן, נפצע קשה טוראי גנה 
סימן-טוב בשתי רגליו מפגיעת 
פגז תותח בזחל"ם שהוא נהג. כמו 
כן נפצעו שלושת אנשי הצוות 

האחרים, והזחל"ם יצא מכלל פעולה. היחידה החלה 
לסגת. למרות מצבו הקשה פתח גנה סימן-טוב בחיפוי 
על הנסוגים באמצעות מקלע, וכך איפשר ליחידה 
לסגת בבטחה עם הפצועים משדה הקרב. הוא עצמו 
נשאר עם חבריו הפצועים בזחל"ם במשך 6 שעות, 
הגיש להם עזרה ראשונה והשקה אותם מים תוך 
התעלמות ממצבו שלו. לאחר מספר ניסיונות הצליח 
ליצור קשר עם יחידתו, להודיע על מקום הימצאו 
ולבקש עזרה. התנהגות אמיצה זו הצילה את חייו 
וחיי חבריו. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה.

סיפורי גבורה

Wikipedia( .ריקודי שמחה בארץ ישראל עם היוודע תוצאות ההצבעה באו"ם

כ"ט )29( בנובמבר 1947- אור לי"ז בכסלו תש"ח
בשבת פרשת וישלח, כ"ט ]29[ בנובמבר 1947- אור לי"ז בכסלו תש"ח, התכנסה עצרת 
האומות המאוחדות, בנשיאותו של  אוסוולדו ארניה מברזיל, בפארק פלאשינג-מדוז 
ברובע קווינס בניו יורק, וקיימה הצבעה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. במוצאי 

שבת, קרוב לחצות לילה לפי שעון ישראל, נשמעה ההקלטה 
ההיסטורית המפורסמת בה הצביעו המדינות בזו אחר זו, לפי 
סדר האלף בית האנגלי. סיכום ההצבעה היה שההצעה נתקבלה 

ברוב של 33 קולות, 13 נגד, 10 נמנעו ומדינה אחת נעדרה.

השלב הראשון: י"ז בכסלו תש"ח – כ"ג באדר ב' תש"ח )30.11.1947 – 3.4.1948( עיקר 
המאבק נערך סביב השליטה בדרכים ובערים המעורבות.

השלב השני: כ"ג באדר ב' תש"ח – ה' באייר תש"ח )3.4.1948 – 14.5.1948(. כוחות ההגנה 
הביסו את הכוחות הצבאיים של ערביי ארץ ישראל ואת הכוחות המתנדבים שסייעו 

להם, והשתלטו על שטחים נרחבים באזור החוף, בגליל ובפרוזדור ירושלים.
השלב השלישי: ו' באייר תש"ח – ג' בסיוון תש"ח )15.5.1948 – 10.6.1948(. למחרת 
הכרזת המדינה פלשו לארץ צבאות ערב הסדירים. בשבועיים הראשונים של הלחימה 
התמקדו הכוחות הישראלים בבלימת התקדמותם, ולאחר מכן החלו לבצע התקפות 

נגד על הצבאות הפולשים.
ההפוגה הראשונה: ד' בסיוון תש"ח – ל' בסיוון תש"ח )11.6.1948 – 7.7.1948(. הפוגה ראשונה 
במלחמה אותה ניצלו שני הצדדים להתארגנות והתחזקות צבאית לקראת חידוש הלחימה. 
קרבות עשרת הימים: א' בתמוז תש"ח - י"א בתמוז תש"ח )8.7.1948 - 18.7.1948(. במהלך 
קרבות אלה תקף צה"ל את הצבאות הערבים וכוחות צבא ההצלה, והצליח להשתלט על 

שטחים נרחבים בגליל התחתון, בשפלה ובפרוזדור ירושלים.
השלב הסופי: י"ב בתמוז תש"ח – כ"ג בתמוז תש"ט )19.7.1948 – 20.7.1949(. צה"ל יזם 
מספר מבצעים צבאיים גדולים, שנמשכו מספר ימים כל אחד: מבצע יואב, מבצע חירם, 
מבצע חורב ומבצע עובדה. הביס את הצבא המצרי. ישראל ניהלה מאבק מדיני במטרה 

לזכות להכרה בינלאומית ולשמר את הישגיה בשדה הקרב. 

שלבי מלחמת העצמאות

מן התלמוד 
מסכת סנהדרין, דף צ"ח

מדינת ישראל
משרד החינוך

יום עצמאות שמח!

"ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: 
"ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי 

ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא".

רש"י: מגולה מזה -  כשתתן ארץ ישראל פריה בעין 
יפה ,אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. 

טּוָרא - ַהר
ְּגָווָזא - ֲעַנף ֵעץ

ֵּפיֵרי - ֵּפרֹות
ַמֲעָרָבא - ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל

הסבר: חכמי התלמוד חיפשו סימנים שונים שיבשרו את 
תחילת תקופת הגאולה של עם ישראל. רבי אבא אמר 
שהימים שבהם העצים בארץ ישראל יתנו פירות יפים 
ומשובחים, הם הראיה והסימן כי הגאולה אכן קרובה.


