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דגל ישראל

אפשר היה לחשוב שדגל הוא בד שעליו רק צורות וצבעים .אבל לא
כל בד צבעוני הוא דגל .דגל הוא סמל שמייצג קבוצת אנשים .יש דגלים
שמייצגים קבוצה קטנה ,כמו משפחת מלוכה או קבוצת כדורגל ,ויש
דגלים שמייצגים קבוצה גדולה יותר ,כמו מדינה או איחוד של מדינות,
למשל :האומות המאוחדות )האו''ם( .מכיוון שהדגל מסמל קבוצה ,יש
לו חשיבות גדולה בעיני הציבור שהוא מייצג.
עם קום מדינת ישראל נשאלה השאלה :איזה דגל יהיה למדינה
הצעירה?
אחת האפשרויות הייתה לבחור בדגל שכבר ייצג את ''ההסתדרות
הציונית'' .דגל זה היה מקושט בשני פסים של תכלת ,כמו בטלית
)שיהודים מתעטפים בה בבית הכנסת( ,ובין שני הפסים היה מגן דויד.
גם בנימין זאב הרצל ,מייסד התנועה הציונית ,הציע דגל עבור העם
היהודי .הוא תיאר לעצמו איך תיראה מדינת ישראל עוד לפני שהיא
קמה ,וידע מה כוחו של דגל כסמל לאומי .ב 1895-הוא כתב במכתב:
''עם דגל אפשר להוליך בני אדם לכל מקום .למען הדגל בני אדם חיים,
ועליו הם נהרגים'' .הרצל הציע שדגל המדינה יהיה לבן ,ועליו שבעה
כוכבי זהב :הרקע הלבן יסמל את החיים החדשים של עם ישראל
בארצו ,ושבעת הכוכבים יסמלו את שבע שעות העבודה ביום.
לאחר דיונים ארוכים הוחלט לאמץ את הדגל שייצג את ''ההסתדרות
הציונית'' ,וב 28-באוקטובר  1949הוא נקבע באופן רשמי כדגל מדינת
ישראל.
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ֶדֶּגל ִי ְשָׂרֵאל

שׁב ֶשֶׁדֶּגל הוּא ַבּד ֶשָׁעָליו ַרק צוּרוֹת וְּצָבִעיםֲ .אָבל לֹא
ֶאְפ ָשׁר ָהָיה ַלְח ֹ
ָכּל ַבּד ִצְבעוֹ ִני הוּא ֶדֶּגלֶ .דֶּגל הוּא ֵסֶמל ֶשׁ ְמַּי ֵצּג ְקבוַּצת ֲאָנ ִשׁיםֵ .ישׁ ְדָּגִלים
ֶשׁ ְמַּי ְצּ ִגים ְקבוָּצה ְקַטָנּהְ ,כּמוֹ ִמ ְשׁ ַפַּחת ְמלוָּכה אוֹ ְקבוַּצת ַכּדּוֶּרֶגלְ ,וֵישׁ
ְדָּגִלים ֶשׁ ְמַּי ְצּ ִגים ְקבוָּצה ְגּדוָֹלה יוֵֹתרְ ,כּמוֹ ְמִדיָנה אוֹ ִאחוּד ֶשׁל ְמִדינוֹת,
ְלָמ ָשׁלָ :הֻאמּוֹת ַה ְמֻּאָחדוֹת )ַהאוּ''ם(ִ .מ ֵכּיָון ֶשַׁהֶדֶּגל ְמַס ֵמּל ְקבוָּצהֵ ,ישׁ לוֹ
ֲח ִשׁיבוּת ְגּדוָֹלה ְבֵּעיֵני ַה ִצּבּוּר ֶשׁהוּא ְמַי ֵצּג.
ִעם קוּם ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ִנ ְשֲׁאָלה ַה ְשֵּׁאָלהֵ :איֶזה ֶדֶּגל ִיְהֶיה ַל ְמִּדיָנה
ַה ְצִּעיָרה?
חר ְבֶּדֶגל ֶשׁ ְכָּבר ִי ֵצּג ֶאת ''ַהִהְס ַתְּדּרוּת
ַאַחת ָהֶאְפ ָשֻׁריּוֹת ָה ְיָתה ִלְב ֹ
ַה ִצּיּוֹ ִנית''ֶ .דֶּגל ֶזה ָהָיה ְמֻק ָשּׁט ִבּ ְשֵׁני ַפּ ִסּים ֶשׁל ְתֵּכֶלתְ ,כּמוֹ ַבּ ַטּ ִלּית
) ֶשׁ ְיּהוִּדים ִמְתַע ְטִּפים ָבּהּ ְבֵּבית ַה ְכֶּנֶסת( ,וֵּבין ֵשׁ ִני ַה ַפּ ִסּים ָהָיה ָמֵגן ָדִּוד.
ַגּם ִבּ ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצלְ ,מַי ֵסּד ַה ְתּנוָּעה ַה ִצּיּוֹ ִניתִ ,ה ִצּיַע ֶדֶּגל ֲעבוּר ָהָעם
ַה ְיּהוִּדי .הוּא ֵתֵּאר ְלַעְצמוֹ ֵאיְך ֵתָּרֶאה ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל עוֹד ִלְפֵני ֶשִׁהיא
ָקָמהְ ,וָיַדע ַמה ֹכּחוֹ ֶשׁל ֶדֶּגל ְכֵּסֶמל ְלֻא ִמּי .ב 1895-הוּא ָכַּתב ְבִּמְכ ָתּב:
''ִעם ֶדֶּגל ֶאְפ ָשׁר ְלהוִֹליְך ְבֵּני ָאָדם ְלָכל ָמקוֹםְ .לַמַען ַהֶדֶּגל ְבֵּני ָאָדם ַח ִיּים,
ְוָעָליו ֵהם ֶנֱהָר ִגים''ֶ .הְרְצל ִה ִצּיַע ֶשֶׁדֶּגל ַה ְמִּדיָנה ִיְהֶיה ָלָבןְ ,וָעָליו ִשְׁבָעה
כּוְֹכֵבי ָזָהבָ :הֶרַקע ַה ָלָּבן ְיַס ֵמּל ֶאת ַהַח ִיּים ַהֲחָד ִשׁים ֶשׁל ַעם ִי ְשָׂרֵאל
ְבַּאְרצוְֹ ,ו ִשְׁבַעת ַהכּוָֹכִבים ְיַס ְמּלוּ ֶאת ֶשַׁבע ָשׁעוֹת ָהֲעבוָֹדה ַבּיּוֹם.
ְלַאַחר ִדּיּוּ ִנים ֲאֻר ִכּים ֻהְחַלט ְלַא ֵמּץ ֶאת ַהֶדֶּגל ֶשׁ ִיּ ֵצּג ֶאת ''ַהִהְס ַתְּדּרוּת
ַה ִצּיּוֹ ִנית'' ,ובְ 28-בּאוֹ ְקטוֹ ֶבּר  1949הוּא ִנ ְק ַבּע ָבּאֶֹפן ִר ְשִׁמי ְכֶּדֶגל ְמִדיַנת
ִי ְשָׂרֵאל.
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הפעלים
שם הפועל
ַלְחשׁוֹב
ְלַיי ֵצּג
ַל ֵסֶּמל
ְלִהי ָשֵּׁאל
ִלְבחוֹר ב...
ְלִהְתַע ֵטּף בּ...
ְלַה ִצּיַע
ְלָתֵאר ְלַע ְמּמוֹ
ְלֵהיָראוֹת
ָלקוּם
ְלהוִֹליְך
ְלֵהיָהֵרג
ְלַהְחִליט
ְלַא ֵמּץ
ְלִהיָקַּבע

הוא  -עבר
ָח ַשׁב
ִיי ֵצּג
ִסי ֵמּל
ִנ ְשַׁאל
ָבַּחר
ִהְתַע ֵטּף
ִה ִצּיַע
ֵתּיֵאר ְלַעְצמוֹ
ִנְרֶאה
ָקם
הוִֹליְך
ֶנֱהָרג
ֶהְחִליט
ִאי ֵמּץ
ִנ ְק ָבּע

הוא  -הווה
חוֹ ֵשׁב
ְמַי ֵצּג
ִמ ֵסֶּמל
ִנ ְשָׁאל
בּוֵֹחר
ִמְתַע ֵטּף
ַמ ִצּיַע
ְמָתֵאר ְלַעְצמוֹ
ִנְרָאה
ַקם
מוִֹליְך
ֶנֱהַרג
ַמְחִליט
ַמֲאָמץ
ִנ ְק ַבּע

Traduction
penser
représenter
symboliser
être interrogé
choisir
se vêtir d"un talit
proposer
s'imaginer
paraître, être vu
être établi
conduire
être tué
décider
adopter
être fixé

Vocabulaire

צוָּרה ,צוּרוֹת
ֶצַבעְ ,צָבִעים
ַבּדַ ,בִּדּים
ֵסֶמלְ ,סָמִלים
ְקבוָּצהְ ,קבוּצוֹת
ִמ ְשׁ ַפַּחת ְמלוָּכה
ְקבוַּצת ַכּדּוֶּרֶגל
ִאחוּד
אוּ ָמּה ,אוּמּוֹת
ְמאוָּחד

)forme(s
)couleur(s
)tissu(s
)symbole(s
groupe, équipe
famille royale
équipe de foot
union
)nation(s
uni

ָצִעירְ ,צִעיָרה
ְמקוּ ָשּׁט
ַפּסַ ,פּ ִסּים
ְתֵּכֶלת
ֲעבוּר
כּוֹחוֹ ֶשׁל ַהֶדֶּגל
כּוְֹכֵבי ָזָהב
ֶרַקע
ִדּיּוּןִ ,דּיּוּ ִנים
ְבּאוֶֹפן ִר ְשִׁמי

jeune
décoré
bandes
bleu ciel
pour
le pouvoir du drapeau
étoiles d'or
fond
)discussion(s
officiellement
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ְשֵׁאלוֹת
ַ .1מהוּ ֹכּחוֹ ֶשׁל ַהֶדֶּגל ?

חר ַבֶּדֶּגל ?
ַ .2מדּוַּע ָהָיה ָק ֶשׁה ִלְב ֹ

ַ .3מה ְמַי ֵצּג ַהֶדֶּגל ?

ָ .4מַתי ֻהְחַלט סוִֹפית ַעל ֶדֶּגל ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ?

ַ .5תְּס ִבּירוּ ָל ָמּה ַה ִיּ ְשְׂרֵאִלים מוָֹצִאים ְלָנכוֹן ְלַק ֵשּׁט ֶאת ַה ָבּ ִתּים
ְוַה ְמּכוֹ ִניּוֹת ֶשׁ ָלֶּהם ַבֶּדֶּגל ִלְכבוֹד יוֹם ָהַעְצָמאוּת ?

