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יהודי תימן טסים לישראל במרבד הקסמים

ִש ָר ֵאל
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ִּמּודים ל ָ
ָתכְּ נִית ל ִ
דּורת נִסּוי 2018
מַ הֲ ַ

1949-1950.

ראובן ריבלין
-2014

יִש ָּר ֵאל בְּ ה' בְּ ִאיָּר
כְּ שֶׁ ָּקמָּ ה ְּמ ִדינַת ְּ
תש"ח 14 ,בְּ מַ אי  ,1948הָּ יָּה צָּ ִריְך
אכֶׁל וְּ צָּ בָּ א אֲ בָּ ל הָּ יָּה גַם צָּ ִריְך לִ יצֹר
ֹ
ְּסמָּ לִ ים ִר ְּש ִמיִ ים ( symbols
ִ :)officialה ְּמנֹון ,דֶׁ גֶׁל וְּ סֵ מֶׁ ל הַ ְּמ ִדינָּה.
"מנְּהֶׁ לֶׁת הָּ עָּ ם" ))governing council
ִ
ירת ְּסמָּ לִ ים
הֵ ִקימָּ ה וְּ עָּ דֹות לִ בְּ ִח ַ
( committees to select symbols
.)and emblems

ְּהֹור ַאת
ִּמּודים ל ָ
ָתכְּ נִית ל ִ
יֹומַ יִם לִפְּ נֵי קּום הַ ְּמ ִדינָּה נִזְּ כְּ רּו חַ בְּ ֵרי
ִש ָר ֵאל
י ְּ

שמעון פרס
2007-2014

משה קצב
2000-2007

עזר ויצמן
1993-2000

חיים הרצוג

"מנְּהֶׁ לֶׁת הָּ עָּ ם" ))governing council
ִ
שֶׁ הֵ ם עֲדַ ִין ל ֹא ִה ְּסכִ ימּו עַ ל פְּ ָּרט חָּ שּוב
יצחק נבון
– הַ שֵ ם ֶׁשל הַ ְּמ ִדינָּה הַ חֲ דָּ שָּ ה! הָּ יּו
1978-1983
הַ ְּרבֵ ה הַ צָּ עֹות – יְּ הּודָּ ה ,צִ יֹון ,וְּ כַ מּובָּ ן,
יִש ָּר ֵאל .הָּ יּו
הַ הַ צָּ עָּ ה הַ ְּמ ַנצַ חַ ת – ְּ
אפרים קציר
ז'-
לַמכְּ ָּתבִ ים שֶׁ ל הַ מֶׁ ְּמשָּ לָּ ה.
ח' ֵאלֶׁה לַ דַ ְּרכֹונִ ים ,לַ בּולִ ים וְּ ִ
ים הָּ
תֹות ָּר ִט
צְּ ִריכִ ים ֶׁאתכִ כָּל הַ פְּ
1983-1993

1973-1978

הַ ִה ְּמנֹון שֶׁ ל הַ ְּּמ ִדינָה
זלמן שזר
1963-1973
יצחק בן צבי
1952-1963

ד"ר ִש ְּמשֹון ָהמֶׁ ְּרמָ ן
דּורת נִסּוי 2018
מַ הֲ ַ

חיים ויצמן
1948-1952

הנשיאים של מדינת ישראל

הּודי כֻּלֹו – "הַ ִת ְּקוָּה"ִ ,נכְּ ַתב עַ ל ְּידֵ י
יִש ָּר ֵאל וְּ שֶׁ ל ָּהעָּ ם הַ ְּי ִ
הַ ִה ְּמנֹון ( ) the anthemשֶׁ ל ְּמ ִדינַת ְּ
"ת ְּקו ֵָּתנּו".
ימבֶׁ ר עֹוד בְּ רֹומַ ְּניָּה בְּ  1877-וְּ ָּק ָּרא לַ ִשיר ִ
כָּתב ִא ְּ
ימבֶׁ רֶׁ .את הַ ִשיר ַ
נַפְּ ָּת ִלי הֵ ְּרץ ִא ְּ
ד"ר י"ל כֹהֵ ן ִמבֵ ית הַ סֵ פֶׁ ר הַ ִתיכֹו ן הֶׁ ְּרצְּ לִ יָּה ִשנָּה ֶׁאת הַ ִשיר ְּקצָּ ת ,וְּ כָּ ְך ִהגַעְּ נּו לְּ"הַ ִת ְּקוָּה"
(
שֶׁ אֲ נ ְַּחנּו שָּ ִרים הַ יֹוםַ .אחֲ ֵרי הַ קֹונְּ גְּ ֵרס הַ צִ יֹונִי הַ  6-בְּ  1903-הָּ יָּה הַ ִת ְּקוָּה הַ ִה ְּמנֹון הָּ ִר ְּש ִמי
 )formal\legalשֶׁ ל הַ ְּתנּועָּ ה הַ צִ יֹונִית ,וְּ ַאחֲ ֵרי קּום הַ ְּמ ִדינָּה ( after the establishment of
לִהיֹות הַ ִה ְּמנֹון הָּ ִר ְּש ִמי( ) ַרק
 ) the stateשָּ רּו ֶׁאת "הַ ִת ְּקוָּה" כְּ ִה ְּמנֹון הַ ְּמ ִדינָּה .הַ ִשיר נֶׁהֱ פְַך ְּ
ַאחֲ ֵרי הַ ְּרבֵ ה שָּ נִים.
הַ דֶׁ גֶׁל

לַמ ִדינָּה הַ חֲ דָּ שָּ ה אֲ בָּ ל ַאחֲ ֵרי ַתחֲ רּות ( )competitionוְּ הַ ְּרבֵ ה
לִמצ ֹא דֶׁ גֶׁל חָּ דָּ ש ְּ
הַ ַּועֲדָּ ה נ ְִּס ָּתה ְּ
לִשמֹר עַ ל הַ דֶׁ גֶׁל הַ ָּכחֹל וְּ ָּלבָּ ן
נִסּויִים ( )attemptsהֶׁ ְּחלִ יטָּ ה הַ ּוַ עֲדָּ ה (ְּ )the committee decided

פַסים ( )two stripesכְּ חֻּ לִים עַ ל ֶׁר ַקע (ָּ )backgroundלבָּ ן ּומָּ גֵן
שֶׁ ל הַ ְּתנּועָּ ה הַ צִ יֹונִית עִ ם ְּשנֵי ִ
דָּ וִ ד בֵ ין הַ ַקּוִ ים (.)between the lines
יִש ָּר ֵאל בְּ חֹדֶׁ ש ִת ְּש ֵרי
הַ דֶׁ גֶׁל ִנבְּ חַ ר בַ קֹונְּגְּ ֵרס הַ צִ יֹונִ י הַ  18-בִ ְּשנַת  , 1933וְּ הּוא נִ בְּ חַ ר כְּ דֶׁ גֶׁל ְּמ ִדינַת ְּ
ַ 1948אחֲ ֵרי קּום ַה ְּמ ִדינָּה.
הּודים לֹובְּ ִשים כְּ שֶׁ הֵ ם ִמ ְּתפַ לְּלִ ים וְּ הַ צֶׁ בַ ע הַ ָּכחֹל ִהגִ יעַ
הַ דֶׁ גֶׁל נֹוצַ ר עַ ל הַ בָּ ִסיס ( ) ֶׁשל הַ ַטלִ ית ֶׁשיְּ ִ
"הכָּ נָּף פְּ ִתיל ְּתכֵלֶׁת" ֶׁשל הַ צִ יצִ ית.
ֵא ֵלינּו מֵ הַ פָּסּוק ַ
הַ סֵ מֶׁ ל ֶׁשל ְּמ ִדינַת יִ ְּש ָר ֵאל
יאל (י ִָּמין)
גַבְּ ִר ֵ
(שמ ֹאל)
ּומַ ְּק ִסים ְּ
שָ ִמיר

יֹותר ָּקשָּ ה מֵ הַ ִה ְּמנֹון וְּ הַ דֶׁ גֶׁל .הַ ְּרבֵ ה אֲ נ ִָּשים שָּ ְּלחּו
יְּתה הַ ְּרבֵ ה ֵ
לַמ ִדינָּה הָּ ָּ
הַ הַ ְּחלָּטָּ ה ִליצֹר סֵ ֶׁמל ְּ
הַ צָּ עֹות (  )suggestionsאֲ בָּ ל הַ ּוַ עֲדָּ ה ל ֹא בָּ חֲ ָּרה ִמבֵ ינֵיהֶׁ ןִ .הגִ יעּו לַ ּוַ עֲדָּ ה  450הַ צָּ עֹות ִמ164-
אֲ נ ִָּשים וְּ ַאף הַ צָּ עָּ ה ל ֹא ִה ְּת ַקבְּ לָּה .הַ ּוַ עֲדָּ ה ִהזְּ ִמינָּה הַ צָּ עֹות נֹוסָּ פֹות וְּ הַ פַעַ ם נִ בְּ חֲ ָּרה הַ צָּ עָּ ָּתם ֶׁשל
טּודיֹו שֶׁ ל "הָּ ַא ִחים שָּ ִמיר" .הַ ּוַ עֲדָּ ה בִ ְּקשָּ ה לִ כְּ ֹלל חֲ ִמשָּ ה
יאל ּומַ ְּק ִסים שָּ ִמיר מֵ הַ ְּס ְּ
גַבְּ ִר ֵ
יּורים שֶׁ ל הָּ ַא ִחים שָּ ִמיר ִשכְּ נְּעּו
מַ ְּרכִ יבִ ים ( )to include 5 elementsבַ הַ צָּ עָּ ה ,וְּ הַ צִ ִ
ירת הַ סֵ מֶׁ ל הַ ְּמנַצֵ חַ ( .)the winning emblemאֲ בָּ ל הַ ַּועֲדָּ ה
(ֶׁ )convincedאת ַהּוַ עֲדָּ ה לִ בְּ ִח ַ
בִ ְּקשָּ ה ַל ֲערְֹך בַ סֵ מֶׁ ל שֶׁ לָּהֶׁ ם ִמ ְּספַ ר ִשנּויִ ים ,וְּ הָּ ַא ִחים ִה ְּסכִ ימּו לְּ כָּ ְך.

בְּ צַ ד י ִָּמין ַאחַ ת הַ הַ צָּ עֹות הָּ ִראשֹונֹות שֶׁ ל הָּ ַא ִחים ּובְּ צַ ד ְּשמ ֹאל הַ הַ צָּ עָּ ה שֶׁ ִה ְּת ַקבְּ לָּה בַ סֹוף עַ ל
יְּ דֵ י הַ ּוַ עֲדָּ ה.
נֹורה מֹופִ יעָּ ה עַ ל שַ עַ ר ִטיטּוס בְּ רֹומָּ א
הּודי יָּשָּ ן ְּמאֹוד .הַ ְּמ ָּ
נֹורה שֶׁ הּוא סֵ מֶׁ ל יְּ ִ
הֵ ם צִ ְּירּו ֶׁאת הַ ְּמ ָּ
כְּ סֵ מֶׁ ל ְּלכִ בּוש יְּ רּושָּ לַ יִם ּובֵ ית הַ ִמ ְּקדָּ ש עַ ל יְּ דֵ י הָּ רֹומָּ ִאים בִ ְּשנַת  – 70לִפְּ נֵי כְּ  2000-שָּ נָּה.
נֹורה ּובֵ ין
נֹורה י ְֶּׁשנָּם ְּשנֵי עַ נְּפֵ י זַ יִת כְּ ִסימָּ ן שֶׁ ל ִת ְּקוָּה לְּ שָּ לֹוםִ .מ ַתחַ ת ל ְַּמ ָּ
בִ ְּשנֵי הַ צְּ דָּ ִדים שֶׁ ל הַ ְּמ ָּ
ְּשנֵי עַ ְּנ ֵפי הַ ַזיִת כְּ תּובָּ ה הַ ִמלָּה "יִ ְּש ָר ֵאל" .אֲ נ ִָּשים ל ֹא שָּ ְּמחּו עִ ם סֵ מֶׁ ל הַ ְּמ ִדינָּה אֲ בָּ ל הּוא
ִה ְּת ַקבֵ ל עַ ל ְּידֵ י הָּ עָּ ם עִ ם הַ זְּ מַ ן.
נֹורה וְּ הַ כֹוכָּבִ ים ְּ(ראּו בְּ צַ ד י ִָּמין שֶׁ ל הַ ְּתמּונָּה ְּלמַ עְּ לָּה) .אֲ בָּ ל
בַ הַ צָּ עָּ ה הָּ ִראשֹונִ ית הֹופִ יעּו הַ ְּמ ָּ
נֹורה הֵ ם צִ יְּרּו
נְּטים חֲ דָּ ִשים :עַ נְּפֵ י זַ יִת ,הַ מָּ גֵן וְּ הַ צְּ בָּ עִ יםֶׁ .את הַ ְּמ ָּ
הֹוסיפּו ְּשלֹושָּ ה ֵאלֵמֶׁ ִ
הָּ ַא ִחים ִ
ּורה מֹודֶׁ ְּרנִ ית וְּ הֵ ם ִהכְּ נִ יסּו ֶׁאת עֲצֵ י הַ זַ יִת כְּ בִ טּוי ( )expressionיָּפֶׁה שֶׁ ל עַ ם י ְִּש ָּר ֵאל
בְּ צ ָּ
שֶׁ ְּמחַ פֵש שָּ לֹום.
הֹוסיף ֶׁאת הַ שֵ ם "יִ ְּש ָר ֵאל" בַ סֵ מֶׁ ל .שֵ ִנית,
אשית ,לְּ ִ
הַ ַּועֲדָּ ה בִ ְּקשָּ ה ְּשנֵי ִשנּויִ ים נֹוסָּ פִ יםֵ .ר ִ
נֹורה שֶׁ ל ַשעַ ר ִטיטּוס בְּ רֹומָּ אַ .אחֲ ֵרי שֶׁ הָּ ַא ִחים שָּ ִמיר
נֹורה הַ מֹודֶׁ ְּרנִית בַ ְּמ ָּ
לְּהַ ְּח ִליף ֶׁאת הַ ְּמ ָּ
וַתר ( )foregoעַ ל הַ כֹוכָּבִ ים .הַ הַ צָּ עָּ ה ִהגִ יעָּ ה לְּמֹועֶׁ צֶׁ ת
ִהכְּ ִניסּו ֶׁאת הַ ִשנּויִים הֶׁ ְּחלִ יטָּ ה הַ ּוַ עֲדָּ ה לְּ ֵ
רּואר  1949וְּ ִה ְּת ַקבְּ לָּה פֶׁה ֶׁאחָּ ד (.)unanimously
הַ ְּמ ִדינָּה שּוב בַ  10-בְּ פֶׁ בְּ ָּ

ַאחֲ ֵרי יֹומַ יִם פִ ְּר ְּסמָּ ה ( )publishedהַ ּוַ עֲדָּ ה בָּ עִ תֹון שֶׁ ל ִמנְּהֶׁ לֶׁת הָּ עָּ ם (ֶׁ )announcementאת
סֵ מֶׁ ל הַ ְּמ ִדינָּה וְּ כַ ֲעבֹר כַמָּ ה חֳ דָּ ִשים ִהגִ ישּו הָּ ַא ִחים ֶׁאת הַ ְּתמּונָּה הָּ ַאחֲ רֹונָּה שֶׁ ָּלהֶׁ ם .הָּ יּו ְּתגּובֹות
רּואר 1949
בְּ עַ ד וְּ ֶׁנגֶׁד ( )pro and conבָּ עִ תֹוןֵ .איְך הֵ גִ יבּו ( )reactedהָּ ַא ִחים? הֵ ם עָּ נּו בְּ  21-בְּ ֶׁפבְּ ָּ
בָּ עִ תֹון " ְּי ִדיעֹות ַאחֲ רֹונֹות" .הֵ ם ָּשאֲ לּו "מָּ ה עָּ ִדיף בְּ עֵ ינֵי הַ צַ י ִָּרים :צִ יּור שֶׁ אֻּ שַ ר – וְּ ָּזכָּה
לִת ִהלָּ ה?"
ק ֶׁרת ,אֹו צִ יּור שֶׁ נִ ְּדחָּ ה – וְּ זָּ כָּה ְּ
ְּלבִ ֹ
“What is preferred by artists an accepted submission with criticism or a
”?rejected submission with praise
כַריָה:
נֹורה וְּ עַ נְּ פֵ י זַ יִת נִ זְּ כָ ר ֵאצֶׁ ל הַ נָבִ יא זְּ ְּ
הָ ַרעְּ יֹון שֶׁ ל ְּמ ָ
עלֶיהָ ...וּשְנַיִם זֵּיתִים עָלֶיהָ"
בעָה נֵּרֹתֶיהָ ָ
"רָאִיתִי וְהִנֵּּה מְנוֹרַת זָהָב כֻּּלָּהּ ...וְשִ ְ
סּוקים ב–ג)
(זְּ ַכ ְּריָּה ֶׁפ ֶׁרק ד פְּ ִ
הּודי וְּ ֶׁאת בֵ ית הַ ִמ ְּקדָּ ש.
ירה ֶׁאת הֶׁ עָּ בָּ ר שֶׁ ל הָּ עָּ ם הַ יְּ ִ
נֹורה מַ זְּ כִ ָּ
הָּ ַא ִחים שָּ ִמיר ָּא ְּמרּו שֶׁ הַ ְּמ ָּ

נְּהיגּות ( )two types of leadershipשֶׁ ל עַ ם י ְִּש ָּר ֵאל
שֵ ִני עֲצֵ י הַ ַזיִת ְּמסַ ְּמנִ ים ֶׁאת ְּשנֵי סּוגֵי הַ מַ ִ
לִשנֵיהֶׁ ם הָּ יּו שָּ ִמים שֶׁ מֶׁ ן ַזיִת עַ ל
בֶׁ עָּ בָּ ר –הַ כֹּהֵ ן הַ גָדֹול ִמ ִמ ְּשפַחַ ת ַאהֲ רֹן וְּ הַ ּמֶׁ לֶׁ ְך ִמבֵ ית דָּ וִ דְּ .
לַתפְּ ִקיד ).(Appointment by anointment on forehead
הַ מֵ צַ ח כְּ ִסימָּ ן שֶׁ הֵ ם ִה ְּתמַ נּו ַ
בְּ ִספּור נֹחַ וְּ הַ מַ בּול כְּ שֶׁ הַ יֹונָּה חָּ זְּ ָּרה ֶׁאל נֹחַ עִ ם עֲלֵה זַ יִת בַ פֶׁ ה זֶׁה הָּ יָּה ִסימָּ ן שֶׁ ל סֹוף הַ מַ בּול
וְּ שָּ לֹום בָּ עֹולָּם .כָּ ְך ִה ְּש ַת ְּמשּו הָּ ַא ִחים בַ עֲלֵ י זַ יִת (  ) olive leavesכְּ ִסימָּ ן לְּשָּ לֹום ל ְִּמ ִדינַת
י ְִּש ָּר ֵאל.

נֹורה מָּ לֵא בְּ מַ ְּשמָּ עּויֹות (.)meanings
סֵ מֶׁ ל הַ ְּמ ָּ
נֹורה בַ פַעַ ם הָּ ִראשֹונָּה בְּ חֻּ מַ ש ְּשמֹות:
בַ ָּתנָּ"ְך ָּאנּו נִפְּ ג ִָּשים עִ ם הַ ְּמ ָּ
יְּרכָּ ּה וְּ ָּקנָּּה ,גְּ בִ יעֶׁ יהָּ כַפְּ ת ֶֹׁריהָּ ּופְּ ָּרחֶׁ יהָּ
נֹורהֵ ,
ית ְּמנ ַֹרת זָּהָּ ב טָּ הֹורִ ,מ ְּקשָּ ה ֵתעָּ שֶׁ ה הַ ְּמ ָּ
וְּ עָּ ִש ָּ
ּושֹלשָּ ה ְּקנֵי ְּמנ ָֹּרה
ִממֶׁ נָּה י ְִּהיּו .וְּ ִששָּ ה ָּקנִ ים יֹצְּ ִאים ִמצִ דֶׁ יהָּ ְּ :שֹלשָּ ה ְּקנֵי ְּמ ֹנ ָּרה ִמצִ דָּ ּה הָּ ֶׁאחָּ דְּ ,
ִמצִ דָּ ּה הַ שֵ ִני ... .כֻּלָּ ּה ִמ ְּקשָּ ה ַאחַ ת זָּהָּ ב טָּ הֹור.
[שמֹות כ"ה ,ל"א–ל"ט]
וְּ הֶׁ ֱעלָּה ֶׁאת ֵנר ֶֹׁתיהָּ  ,וְּ הֵ ִאיר עַ ל עֵ בֶׁ ר פָּ נֶׁיהָּ ְּ .

נֹורה הָּ י ְָּּתה ִמזָּהָּ ב טָּ הֹור .ל ֹא ַרק שֶׁ זָּהָּ ב הּוא מַ ֶׁתכֶׁת ()metal
תֹורה שֶׁ הַ ְּמ ָּ
לֹומ ִדים מֵ הַ ָּ
אֲ נ ְַּחנּו ְּ
לָּקים ( made from a solid
לָּקים-חֲ ִ
יְּתה עֲשּויָּה ִמ ְּקשָּ ה ַאחַ ת וְּ ל ֹא חֲ ִ
נֹורה הָּ ָּ
י ְָּּק ָּרה ְּמאֹוד ,הַ ְּמ ָּ
.)piece of gold
תֹורה
לְּקבֵ ל ֶׁאת הַ ָּ
יִש ָּר ֵאל .מַ מָּ ש כְּ פִ י שֶׁ ִה ְּת ַאחֲ דּו ַ
זֶׁה הָּ יָּה ֶׁרמֶׁ ז ( )hintעַ ל ַא ְּחדּות ( )unityעַ ם ְּ
לִפְּ נֵי הַ ר ִסינַי "כְּ ִאיש ֶׁאחָּ ד בְּ לֵ ב ֶׁאחָּ ד".
יִש ָּר ֵאל נ ְִּק ָּרא הָּ עָּ ם
יִש ָּר ֵאל .עַ ם ְּ
יְּתה כְּ מֹו עַ ם ְּ
נֹורה הָּ יָּה לְּהָּ ִאיר .בָּ זֶׁה ִהיא הָּ ָּ
הַ ַתפְּ ִקיד שֶׁ ל הַ ְּמ ָּ
לִהיֹות אֹור לַ גֹויִ ים (.)a light onto the nations
הַ ִנבְּ חָּ ר ,וְּ הַ ַתפְּ ִקיד שֶׁ לֹו הָּ יָּה ְּ
??? ַמ ִהי ְל ַד ְע ְתָך ַה ַכ ָּונָּה ֶׁשל ַה ִבּטוי "אֹור לַ ּגֹויִים"?
הּודים,
נֹורה ַאחַ ת .בִ ְּשנַת  70כַאֲ שֶׁ ר הָּ רֹומָּ ִאים נִלְּ חֲ מּו ֶׁנגֶׁד הַ ְּי ִ
יְּתה ְּמ ָּ
בְּ בֵ ית הַ ִמ ְּקדָּ ש הַ שֵ נִי הָּ ָּ
פַקד שֶׁ ל הַ צָּ בָּ א
הֵ ם הֶׁ ְּח ִריבּו (ֶׁ ) destroyedאת יְּ רּושָּ לַ יִם וְּ ֶׁאת בֵ ית הַ ִמ ְּקדָּ שִ .טיטּוס ,הַ ְּמ ֵ
נֹורה .כַאֲ שֶׁ ר
לָּקח ִאתֹו ֶׁאת כְּ לֵ י הַ ִמ ְּקדָּ ש – כֹולֵל הַ ְּמ ָּ
הָּ רֹומָּ ִאי ( ַ , )the Roman commander
הּודים הַ ְּשבּו ִיים ()captives
נֹורה לָּ רֹומָּ ִאים ַיחַ ד עִ ם הַ יְּ ִ
הּוא ִהגִ יעַ ְּלרֹומָּ א ,הּוא הֶׁ ְּר ָּאה ֶׁאת הַ ְּמ ָּ
נֹורה שֶׁ מֹופִ יעָּ ה בְּ שַ עַ ר ִטיטּוס בְּ רֹומָּ א עַ ד
בְּ ַתהֲ לּוכַת ִנצָּ חֹון ( .)a victory paradeז ֹאת הַ ְּמ ָּ
הַ יֹוםSee the picture.
נֹורה
נֹורה שֶׁ בְּ שַ עַ ר ִטיטּוס וְּ ל ֹא לְּ פִ י הַ ְּמ ָּ
יִש ָּר ֵאל ִהיא לְּפִ י הַ ְּמ ָּ
נֹורה אֲ שֶׁ ר עַ ל ֵסמֶׁ ל ְּמ ִדינַת ְּ
הַ ְּמ ָּ
שֶׁ הָּ י ְָּּתה בְּ בֵ ית הַ ִמ ְּקדָּ ש ,וְּ הַ ִסבָּ ה לְּ כָּ ְך ִהיא:
לִמקֹום הַ ִנצָּ חֹון
נֹורה מֵ הַ מָּ קֹום שֶׁ שָּ ם נִ כְּ בְּ שָּ ה (ְּ ) conquered
לָּקחַ ת ֶׁאת הַ ְּמ ָּ
הָּ י ְָּּתה מַ טָּ ָּרה ַ
לְּא ְּרצֹו ַאחֲ ֵרי ְּ 2000שנֹות גָּלּות ( defeat
(  )victoryשֶׁ הּוא ֵסמֶׁ ל הַ ְּמ ִדינָּה שֶׁ ל עַ ם חָּ פְּ ִשי שֶׁ חָּ זַ ר ַ
.)and humiliation to victory and return to glory

בּואה שֶׁ ל זְּ כַ ְּריָּה הַ נָּבִ יא:
הָּ ַא ִחים שָּ ִמיר יָּצְּ רּו סֵ מֶׁ ל לְּ פִ י הַ נְּ ָּ
2 'I have seen, and behold a candlestick all of
gold, with a bowl upon the top of it, and its
להּ עַל רֹאשָהּ,
ה וְגֻּ ָּ
זָהָב כֻּּלָּ ּ
seven lamps thereon; there are seven pipes,
 yea, seven, to the lamps, which are upon the topוְשִבְעָה נֵּרֹתֶיהָ עָלֶיהָ ,שִבְעָה
;thereof
לנֵּּרוֹת אֲשֶר עַל
וְשִבְעָה מוּצָקוֹתַ ,

ב ו( ....וָאֹמַר) רָאִיתִי וְהִנֵּּה מְנוֹרַת

רֹאשָהּ.
3 and two olive-trees by it, one upon the right
side of the bowl, and the other upon the left
'side thereof.

ג וּשְנַיִם זֵּיתִים עָלֶיהָ :אֶחָד מִימִין
שמֹאלָהּ[ .זכריה
הַגֻּּלָּה ,וְאֶחָד עַל ְ
ד,ב–ד]

נֹורה ְּמסַ ְּמלִ ים ֶׁאת הַ כֹּהֵ ן הַ גָדֹול ִמ ִמ ְּשפַחַ ת ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ִמצַ ד
יתים ִמ ְּשנֵי צִ דֵ י הַ ְּמ ָּ
עַ ְּנ ֵפי הַ ֵז ִ
ֶׁאחָּ דּ ,ומֶׁ ֶׁלְך ִממַ לְּ כּות בֵ ית דָּ וִ ד מֵ הַ צַ ד שֵ נִי.
ּומַ דּועַ דַ וְּ ָּקא עַ נְּפֵ י זַ יִת?
כַמָּ ה ִסבֹות לַ דָּ בָּ ר:
נֹורה.
א] כִ י ִה ְּש ַת ְּמשּו בְּ ֶׁשמֶׁ ן הַ זַ יִת לְּהַ ְּדלִ יק ֶׁאת הַ ְּמ ָּ
נִמשָּ ִחים הַ מֶׁ לֶׁ ְך לַ ְּמלּוכָּ ה וְּ הַ כֹהֵ ן לַ כְּ הֻּ נָּהthe king and high priest were ( .
ב] בְּ שֶׁ מֶׁ ן זֶׁה הָּ יּו ְּ
)anointed
ג] ֲעלֵה הַ ַזיִת מַ זְּ כִ יר לָּ נּו ֶׁאת הַ יֹונָּה בַ מַ בּול שֶׁ חָּ זְּ ָּרה ֶׁאל נֹחַ "וַ עֲלֵה זַ יִת בְּ פִ יהָּ " – כְּ סֵ מֶׁ ל לְּ שָּ לֹום
הֹודיעַ שֶׁ הַ ָּשלֹום מַ גִ יעַ לָּ עֹולָּם.
בְּ סֹוף הַ מַ בּול לְּ ִ
יִש ָּר ֵאל.
ד] הַ ַזיִת הּוא ֶׁאחָּ ד ִמ ִשבְּ עַ ת הַ ִמינִ ים ֶׁשל ֶׁא ֶׁרץ ְּ
יִש ָּר ֵאל:
בּואה שֶׁ ל זְּ כַ ְּריָּה נֶׁאֱ מַ ר הַ ִמ ְּשפָּט ֶׁהחָּ שּוב בִ ְּמיֻּחָּ ד לְּעַ ם ְּ
ה] בַ ְּנ ָּ

'This is the word of the LORD unto Zerubbabel,
saying: Not by might, nor by power, but by My
כחַ – כִּי אִם
לֹא בְחַיִל ,וְלֹא בְ ֹ
spirit, saith the LORD of hosts.
זְּ ַכ ְּריָּה ד ,ו
צבָאוֹת.
בְּרוּחִי ,אָמַר ה' ְ

רבָּבֶל לֵּאמֹר:
זֶה דְּבַר ה' אֶל זְ ֻּ

הַ ְּמ ָּפ ְּר ִשים מַ ְּסבִ ִירים ( ) the commentators explainלָּ נּו שֶׁ עָּ נָּף ֶׁאחָּ ד שֶׁ ל הַ ַזיִ ת ְּמסַ מֵ ל ֶׁאת
תֹורה (.)His Torah
יִש ָּר ֵאל ( )the spirit of Godוְּ הֶׁ עָּ נָּף הַ שֵ נִ י ְּמסַ מֵ ל ֶׁאת הַ ָּ
ֹלקי ְּ
רּוחֹו שֶׁ ל אֱ ֵ
נֹורה וְעַ נְ פֵ י ַזיִת
ְמ ָּ
פֹורטָׁ ה
ִמ ִליםְּ :רפָׁ אֵ ל סַ ְּ
לַ חַ ןִ :ע ָׁמנּואֵ ל ע ֲִמ ָׁירן
https://www.youtube.com/watch?v=JBww1CFnW9c
נֹורה וְּ עַ נְּפֵ י זַ יִת,
ְּמ ָּ
שֶׁ מֶׁ ן טֹוב וְּ אֹור יָּהֵ ל –
אֹור בָּ ָּא ֶׁרץ ,אֹור בַ בַ יִת
יִש ָּר ֵאל.
וְּ שָּ לֹום עַ ל ְּ
ל ְִּסכּום ( ) in summaryיֵש מָּ קֹום לְּהָּ בִ ין שֶׁ לְּסֵ מֶׁ ל הַ ְּמ ִדינָּה י ְֶּׁשנָּם ְּמקֹורֹות ִמתֹוְך הַ ָּתנָּ"ְך
נִתפַ לֵל שֶׁ הַ שָּ לֹום יָּבֹוא לְּ עַ ם י ְִּש ָּר ֵאל,
(ְּ .) we have sources for the emblem in the Bible
ל ְִּמ ִדינַת י ְִּש ָּר ֵאל וְּ לָּ עֹולָּם כֻּלֹו כְּ מֹו הֶׁ עָּ לֶׁה בַ פֶׁה שֶׁ ל הַ יֹונָּה.

ֵס ֶׁמל ַה ְמ ִדינָּהִ /שיר ֵמאֵ ת :אֲ הובָּ ה ְקלַ יְין
כָּל ַהזְ כויֹות ְשמורֹות לַ אֲ הובָּ ּה ְקלַ יְין)(c
ָׁש ַמיִם ְּתכ ִֻלים אֲ פּופֵ י עָׁ ָׁשן
יתן
דֹושה ִמ ְּתעַ צֶּ ֶּמת אֵ ָׁ
רּוחַ ְּק ָׁ
ְּמפַ לֶּ סֶּ ת ַד ְּרכָּׁה בֵ ין ָׁה ֲענָׁנִ ים

ְּלפֶּ ַתע ִמ ְּתגַלֶּ ה ַמחֲ זֶּה ַמ ְּר ִהיב
נֹורת זָׁהָׁ ב ִש ְּבעָׁ ה ָׁקנִ ים
ְּמ ַ
ֵיתים
ֲטּורה ְּס ִביבָׁ ּה ֲעלֵ י ז ִ
ע ָׁ

נ ְֶּּחפֶּ זֶּת ְּב ָׁששֹון ִל ְּפתֹּחַ ְּשעָׁ ִרים.

סֵ ֶּמל הַ ְּמ ִדינָׁה ְּלנֶּצַ ח נְּ צָׁ ִחים.

הַ נ ִָׁביא זְּ כ ְַּריָׁה כֻלֹו נִ ְּדהָׁ ם
בַ ת קֹול לֹוחֶּ ֶּשת לֶּ חָׁ כָׁם
ֹלקים
ל ֹּא ְּבחַ יִל וְּל ֹּא ְּבכֹּחַ אָׁ ַמר אֱ ִ
הּובים.
ֶּמסֶּ ר לָׁ עַ ד ְּלבָׁ נָׁיו הָׁ אֲ ִ

.
ְס ִקיצָּ ה ֶׁשל ַהּגִ ְר ָּסה ָּהאַ חֲ רֹונָּה (ֶׁ )sketch of the final versionשל ֵס ֶׁמל ַה ְמ ִדינָּה
הוט ָּחה
ְ
ּגוריֹון .כַאֲ ֶׁשר
תומה עַ ל י ְֵדי ר ֹאש ַה ֶׁמ ְמ ָּשלָּ ה ָּדוִד בֶׁ ן ְ
ָּ
ִמַ .1949-ה ְס ִקיצָּ ה חֲ
ירת ֵס ֶׁמל
"ב ִח ַ
ּגוריֹוןְ :
ִבקֹ ֶׁרת ֶׁנגֶׁד וַעֲ ַדת ַה ֵס ֶׁמל ו ְַה ֶׁדגֶׁל עַ ל ַה ַתהֲ ִליְך ַה ְממֻ ָּשְך ,אָּ ַמר בֶׁ ןְ -
עֹושים כָּל יֹום"Ben Gurion responded to the criticism: “You .
ִ
ו ְֶׁדגֶׁל לַ ְמ ִדינָּה אֵ ין
”don’t choose a flag or an emblem every day.

