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ִסּפּור הַ דֶּ גֶּל שֶּ ל ְמ ִדינַת יִ ְש ָר ֵאל
ּתֹורה בְ סֵ פֶּ ר בְ ִמ ְדבַ ר כְ שֶּ הַ ְשבָ ִטים חָ נּו בַ ִמ ְדבָ ר ַּתחַ ת
יִש ָר ֵאל מַ ְת ִחיל בַ ָ
ִסּפּור הַ דֶּ גֶּל שֶּ ל ְמ ִדינַת ְ
ִדגְ לָם (. ) when the 12 tribes formed the camps in the desert under their flag
הּודים בְ מֶּ ֶּרד גֵטֹו ו ְַרשָ ה ( Warsaw Ghetto
הַ דֶּ גֶּל גַם ִלּוָה ( ֶּ )accompaniedאת ַהיְ ִ
 ) Uprisingוְ ִסיֵם ֶּאת ִמלְחֶּ מֶּ ת ָהעַ צְ מָ אּות בַ הֲ ָרמַ ת הַ דֶּ גֶּל בָ עִ יר ֵאילַת ( concluded the
 .)War of Independence with the raising of the flag in Eilatהַ דֶּ גֶּל גַם ִהגִ יעַ ְלכִ ּפַת
הַ סֶּ לַע (  )the Dome of the Rockבְ ִמלְחֶּ מֶּ ת ֵששֶּ ת הַ י ִָמים .מָ ה ִסּפּורֹו שֶּ ל הַ דֶּ גֶּל שֶּ ָלנּו?
מַ הּו דֶּ גֶּל?
שֹולְטים ( .) rulers
ִ
דֶּ גֶּל הּוא ִסימָ ן אֹו סֵ מֶּ ל שֶּ ָהעָ ם הַ זֶּ ה וְ הָ ָא ֶּרץ הַ ז ֹּאת ִהיא שֶּ לָ נּו .אֲ נ ְַחנּו הַ
הַ דֶּ גֶּל שֶּ ל כָל ְמ ִדינָה מַ עֲבִ יר מֶּ סֶּ ר (  )messageלַאֲ ָרצֹות אֲ חֵ רֹות וְ עַ ִמים אֲ חֵ ִרים שֶּ ָלעָ ם שֶּ גָר
בָ ָא ֶּרץ הַ ז ֹּאת י ְֶּשנָם ע ֲָרכִ ים ְמסֻ י ִָמים ) – (valuesבְ מָ ה הָ עָ ם הַ זֶּה מַ אֲ ִמין?
יק ִאי
יק ִאי ,מָ ה הַ מֶּ סֶּ ר שֶּ הָ עָ ם הָ ָאמֵ ִר ָ
ִּת ְס ַּתכֵל עַ ל הַ דֶּ גֶּל ֶּשל ַא ְרצֹות הַ בְ ִרית .לְ פִ י הַ דֶּ גֶּל הָ ָאמֵ ִר ָ
רֹוצֶּ ה לְהַ עֲבִ יר לַאֲ חֵ ִרים? ( ?) what is the message of the US flag
ִּת ְס ַּתכֵל עַ ל הַ דֶּ גֶּל ַה ָקנ ִָדי .לְפִ י הַ דֶּ גֶּל הַ ָקנ ִָדי ,מָ ה הַ מֶּ סֶּ ר שֶּ הָ עָ ם הַ ָקנ ִָדי רֹוצֶּ ה לְהַ עֲבִ יר
לַאֲ חֵ ִרים? ( ?)What is the message of the Canadian flag
הַ דֶּ גֶּל הָ יָה ָּת ִמיד עִ ם הַ צָ בָ א כְ דֵ י שֶּ כָל חַ יָל י ְַרגִ יש ג ֵֶּאה ( )proudבְ ַא ְרצֹו .הַ יֹום שָ ִרים ֶּאת
יְסבֹולַ .מּדּועַ
הֹוקי ּובֵ ְ
פּוטבֹולִ ,
דּורגֶּלְ ,
ּפֹורט – כַ ֶּ
לְמ ְשחֲ ֵקי ְס ְ
יאים ֶּאת הַ דֶּ גֶּל ִ
ּומבִ ִ
הַ ִה ְמנֹון ְ
ְל ַד ְע ְתָך? ַה ִאם זֶה נָכֹון ו ְַה ִאם זֶה ְמכֻבָ ד לַ ֶּדגֶל?
בְ הַ ְרבֵ ה אֲ ָרצֹות בָ עֹולָם י ְֶּשנָם כַ יֹום אֲ נ ִָשים שֶּ ל ֹּא נֹולְ דּו בָ ָא ֶּרץ .הַ דֶּ גֶּל הּוא כְ ִלי לְ ַאחֵ ד ( )unify
ֶּאת הָ עָ ם ְסבִ יב הָ ע ֲָרכִ ים שֶּ ל הַ ְמ ִדינָה שֶּ הַ דֶּ גֶּל ְמיַצֵ ג (.)represents
יקה וְ לִפְ עָ ִמים
יט ָ
טֹוריָה ,הַ גֵאֹוגְ ַרפְ יָה ,הַ ַּת ְרבּות ,הַ ּפֹו ִל ִ
יס ְ
הַ דֶּ גֶּל הּוא סֵ מֶּ ל ָק ָטן שֶּ ְמיַצֵ ג ֶּאת הַ ִה ְ
גַם ֶּאת הַ דָ ת (  )religionשֶּ ל ְמ ִדינָה .גַם לַ צְ בָ עִ ים ֶּשל הַ דֶּ גֶּל י ְֶּשנָּה מַ ְשמָ עּות (.)meaning
ִּת ְק ְראּו בְ גּוגְ ל מָ ה ְמסַ ְמלִ ים הַ ְדגָלִ ים ֶּשל ַא ְרצֹות הַ בְ ִרית וְ ָקנָדָ ה וְ הַ צְ בָ עִ ים שֶּ לָהֶּ ם.

נִהיָה לַסֵ מֶּ ל שֶּ ל הַ יַהֲ דּות?
מֵ ַא ִין (מֵ ֵאיפֹּה) ִהגִ יעַ הַ מָ גֵן דָ וִ ד וְ ֵאיְך הּוא ְ
הּודי ַרק כַמָ ה ְמאֹות שָ נִים .מָ גֵן דָ וִ ד מֻ ְרכָ ב (ִ )is made up ofמ ְשנֵי
הַ מָ גֵן דָ וִ ד הּוא סֵ מֶּ ל יְ ִ
ְמשֻ ל ִָשים ֶּאחָ ד עַ ל הַ שֵ נִיIt is made up of two triangles on top of each other.
נִמצְ אּו בְ מֶּ שֶּ ְך הַ שָ נִ ים אֲ בָ ל ל ֹּא הָ יָה לָ הֶּ ם ֶּקשֶּ ר לָעָ ם הַ יְ הּו ִדי .בְ  1354-נ ַָתן
כָאלֶּ ה ְ
יּורים ֵ
צִ ִ
ארל הָ ְרבִ יעִ י ְרשּות לִ יהּודֵ י הָ עִ יר ּפְ ָראג לִ יצֹּר ( )createלְ עַ צְ מָ ם דֶּ גֶּל וְ הֵ ם בָ חֲ רּו בַ מָ גֵן דָ וִ ד.
ַק ְ
כְ שֶּ הַ ֵקיסָ ר בָ א לְ בַ ֵקר ֶּאת הַ ְק ִהלָה אֹו כַאֲ שֶּ ר הֵ ם בָ אּו לִפְ נֵי הַ ֵקיסָ ר הֵ ם בָ אּו עִ ם ִדגְ ֵלי הַ מָ גֵן
דָ וִ ד שֶּ לָהֶּ ם ( When the Jewish community came to see Karl, they used their
 .)flag.מֵ הַ מֵ ָאה ַה 19-מֹופִ יעַ הַ מָ גֵן דָ וִ ד עַ ל הַ ּפָ רֹּכֶּת לִפְ נֵי אֲ רֹון הַ קֹּדֶּ ש ( the curtain in front
הּודיִ ים.
 ) of the Arkוְ גַם עַ ל ְס ָפ ִרים ְי ִ
הּודי
בַ ְּתקּופָה הַ מֹודֶּ ְרנִית (  )in the modern periodנִ בְ חַ ר הַ מָ גֵן דָ וִ ד כַדֶּ גֶּל שֶּ ל הַ קֹו ְנגְ ֵרס הַ ְי ִ
מֹוק ַר ְטיָה
יְתה גַם סֵ מֶּ ל שֶּ ל דֵ ְ
ירה הַ ז ֹּאת הָ ָ
הָ ִראשֹון בְ  1897-עִ ם מָ גֵן דָ וִ ד בְ צֶּ בַ ע ָכחֹּל .הַ בְ ִח ָ
בִ גְ לַל שֶּ הֶּ ְרצְ ל ִהצִ יעַ סֵ מֶּ ל ַאחֵ ר ֶּשל ֹּא נִ בְ חַ ר עַ ל יְ דֵ י רֹּב הַ קֹונְגְ ֵרס.
הּודים" בְ  ,1896-שָ נָה לִ פְ נֵי הַ קֹונְ גְ ֵרס הַ צִ יֹונִי:
"מ ִדינַת הַ ְי ִ
הֶּ ְרצְ ל כ ַָתב בַ סֵ פֶּ ר שֶּ לֹו ְ
"We have no flag, and we need one. If we desire to lead many men,
we must raise a symbol above their heads. I would suggest a white
flag, with seven golden stars. The white field symbolizes our pure new
life; the stars are the seven golden hours of our working-day. For we
"shall march into the Promised Land carrying the badge of honor.
נְהיג צִ יֹונִ י חָ שּוב בַ קֹונְ גְ ֵרס הַ צִ יֹונִי הָ ִראשֹון ,כ ַָתב:
דָ וִ ד וֹולְפְ סֹון ,חָ בֵ ר שֶּ ל הֶּ ְרצְ ל ּומַ ִ
יְקשֵ ט ֶּאת הַ ִקירֹות ( ֶּ )adorn the walls of the Congressשל
חָ שַ בְ ִּתי הַ ְרבֵ ה עַ ל ֵאיזֶּה דֶּ גֶּל ַ
הַ קֹונְגְ ֵרס .וְ ָאז נִזְ כ ְַר ִּתי שֶּ כְ בָ ר ֵיש לָ נּו דֶּ גֶּל וְ הּוא כָ חֹּל וְ לָ בָ ן .זֹו הַ טַ לִ ית שֶּ ָאנּו לֹובְ ִשים
אֹותּה ,שֶּ עַ ם
כְ שֶּ אֲ נ ְַחנּו ִמ ְתּפַלְלִ ים .נֹוצִ יא ֶּאת הַ טַ לִ ית ִמּתֹוְך הַ שַ ִקית ( )bagוְ נִפְ רֹּש (ָ )unroll
נְּתי טַ לִ ית (  )I ordered a Talithוְ צִ י ְַרנּו מָ גֵן דָ וִ ד
י ְִש ָר ֵאל וְ כָל אֻ מֹות הָ עֹולָם יִ ְראּוָ .אז ִהזְ מַ ִ

בָ ֶּא ְמצַ עָ .כְך נֹולַ ד הַ דֶּ גֶּל הַ לְאֻ ִמי ( )nationalשֶּ הָ יָה עַ ל ִקירֹות הַ קֹונְ גְ ֵרס הַ צִ יֹו ִני הָ ִראשֹון.
הַ דֶּ גֶּל גַם נ ְִק ָרא הַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִ י.
הַ דֶּ גֶּל נ ְִהיָה הַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִי ַאחֲ ֵרי הַ צְ בָ עָ ה (  )voteבַ קֹונְ גְ ֵרס הַ  18-בִ ְשנַת .1933
הַ דֶּ גֶּל שֶּ הֶּ ְרצְ ל ִהצִ יעַ ( )proposedהָ יָה עִ ם ִשבְ עָ ה כֹוכָ בִ ים ,לְסַ מֵ ל שֶּ בַ ע ְשעֹות עֲבֹודָ ה בְ יֹום.

צּורה שֶּ ל מָ גֵן דָ וִ ד כְ בָ ר הֹופִ יעָ ה בִ כְ ַתב יָד (ִ )manuscriptמלֵ נִ ינְגְ ָרד בְ .1008-
ָ

יאל רֹוזָ אנִ יס ,בְ  .1832-הַ ִשיר נ ְֶּחשַ ב
יְח ֵ
יאל ִ
יְהּודי בּולְ ג ִָרי ,עַ זְ ִר ֵ
ִ
כָתב
נ ְִמצָ א ִשיר גְ אֻ לָה ְמ ַרגֵש שֶּ ַ
לְא ְרצֹוA Sephardi song that :
יִש ָר ֵאל ַ
ָל ִראשֹון שֶּ ְמחַ בֵ ר ֶּאת סֵ מֶּ ל הַ מָ גֵן דָ וִ ד וַחֲ זָ ַרת ְ
makes reference to the Magen David.

נִשא נָא לְ נֵס,
ְהּודה ָ
דֶּ גֶּל י ָ
מָ גֵן ָדוִ ד עַ ל פָ נָיו י ְִתנוֹסֵ ס
ּומֶּ לְֶּך נ ְַמלִ יכָהַ ,אל נָא נְ הַ סֵ ס,
נִתעַ לֵס.
ּומדֵ י גְאֻ לָה נִלְ בַ ׁש ְ
ַ
ָאדינֹו
הּודית) וְ תֻ ְרגַם לְעִ בְ ִריתִּ .ת ְמצְ אּו ֶּאת הַ ִשיר בְ ל ִ
(ספָ ַר ִדית יְ ִ
לָאדינֹו ְ
הַ ִשיר ִנכְ ַּתב בְ ִ
ּובְ עִ בְ ִרית בְ סֹוף הַ טֵ ְק ְסט הַ זֶּה.
הּודים ל ִָשים עַ ל הַ בֶּ גֶּד
הַ מָ גֵן דָ וִ ד הַ צָ הֹּב גַם הָ יָה סֵ מֶּ ל שֶּ הַ נָאצִ ים הַ ג ְֶּרמָ נִ ים ִהכְ ִריחּו ֶּאת הַ יְ ִ
הּודים.
הַ ִחיצֹון שֶּ לָהֶּ ם שֶּ כֻלָם י ְֵדעּו שֶּ הֵ ם יְ ִ
הּודי עִ ם מָ גֵן דָ וִ ד וְ שָ מּו אֹותֹו עַ ל יַד הַ דֶּ גֶּל הַ ּפֹו ָלנִ י
יְהּודים דֶּ גֶּל יְ ִ
ִ
בְ מֶּ ֶּרד גֵטֹו וַ ְרשָ ה הֵ ִרימּו הַ
יֹותר מֵ הַ מֶּ ֶּרד עַ צְ מֹו.
יּורגְ ן ְש ְטרֹוּפ ֵ
פַקד הַ ג ְֶּרמָ נִ י ְ
הּודי ִהכְ עִ יס ְמאֹוד ֶּאת הַ ְמ ֵ
בַ גֵטֹו .הַ דֶּ גֶּל הַ יְ ִ
הּודים וְ גַם בְ עֵ ינֵי הַ ג ְֶּרמָ ִנים שֶּ ִנ ְלחֲ מּו
מֹור ִדים הַ יְ ִ
הּודי הָ יָה סֵ מֶּ ל ֶּשל הַ מֶּ ֶּרד בְ עֵ ינֵי הַ ְ
הַ דֶּ גֶּל הַ יְ ִ
יִש ְר ֵאלִ י יָצָ א לְזֵ כֶּ ר הַ ִמ ְק ֶּרה בְ מֶּ ֶּרד ֵגטֹו וַ ְרשָ ה.
הֹוריד ֶּאת הַ דֶּ גֶּל .בּול ְ
ְל ִ

לְאחַ ר הַ ְרבֵ ה ְקשָ ִיים
ב 18-בְ יּו ִלי ִ 1947הגִ יעָ ה ַא ְרצָ ה הָ אֳ נִ יָה ֶּא ְקסֹודּוס ( ַ )the ship Exodus
הּודים .עַ ל ְשנֵי ְּת ָרנֶּיהָ ( )flag polesהָ יָה הַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִי.
בַ דֶּ ֶּרְך עִ ם  1000יְ ִ

נִש ַאר ַאחֲ ֵרי הַ ִסּפּור הֶּ עָ צּוב אֲ בָ ל ָאבַ ד עִ ם הַ שָ נִים.
ַאחַ ד הַ ְד ָג ִלים ְ
יטים ֶּנגֶּד הַ ג ְֶּרמָ נִ ים בְ ִמלְ חֶּ מֶּ ת הָ עֹו ָלם הַ ְש ִניָה נ ְִק ְראּו
הּודים שֶּ נִלְ חֲ מּו עַ ל יַד הַ בְ ִר ִ
הַ חַ ָי ִלים הַ ְי ִ
כָתף שֶּ ל הַ חַ יָלִ ים הָ יָה מָ גֵן דָ וִ ד.
יְהּודית .עַ ל הַ ֵ
ִ
הַ בְ ִריגָדָ ה הַ

יטי וְ ָרבּו עִ ם
הַ חַ ָילִים שֶּ ל הַ בְ ִריגָדָ ה גַם הֵ ִרימּו ֶּאת הַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִי יַחַ ד עִ ם הַ דֶּ גֶּל הַ בְ ִר ִ
יטי ( The British
הַ ְמפ ְַק ִדים (ֶּ )officersשל ֹּא ִה ְסכִ ימּו לַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִ י בְ נֹוסָ ף לַ דֶּ גֶּל הַ בְ ִר ִ
 .)officers did not allow the Jewish flag at first.יֹום ֶּאחָ ד (בְ חֹּדֶּ ש ִּת ְש ֵרי) ִהגִ יעּו כָל
יטים ִשנּו ֶּאת דַ עְ ָּתם .מַ ר מֹּשֶּ ה שָ ֵרת,
פַק ִדים הַ בְ ִר ִ
הַ חַ ָילִים שֶּ ל הַ בְ ִריגָדָ ה עִ ם דֶּ גֶּל צִ יֹונִ י ,וְ הַ ְמ ְ
מַ נ ְִהיג צִ יֹו ִני חָ שּובִ ,הגִ יעַ לַ בְ ִריגָדָ ה ,וְ הּוא הֵ בִ יא דֶּ גֶּל צִ יֹונִ י לַלֹוחֲ ִמים .הּוא ִדבֵ ר אֲ ֵליהֶּ ם,
קֹור ִאים "נְ אּום הַ דֶּ גֶּל" .זֹו
וְ ַלנְאּום (  )his speech was called the Flag Speechשֶּ לֹו ְ
הּודי.
הָ י ְָתה הַ ּפַעַ ם הָ ִראשֹונָה שֶּ חַ יָלִ ים נִלְחֲ מּו ַּתחַ ת דֶּ גֶּל יְ ִ
יִש ָר ֵאל ָקמָ ה ,הָ יָה מֹּשֶּ ה שָ ֵרת שַ ר הַ חּוץ (  )Foreign Ministerהָ ִראשֹון שֶּ ל
ַאחֲ ֵרי שֶּ ְמ ִדינַת ְ
יִש ָר ֵאל לָ אּו"ם (ּ )UNומֹּשֶּ ה שָ ֵרת ִה ְש ַּת ֵּתף בְ טֶּ כֶּס הֲ ָרמַ ת
הַ ְמ ִדינָה .בְ ִ 1949-ה ְת ַקבְ לָה ְמ ִדינַת ְ
דֶּ גֶּל י ְִש ָר ֵאל בָ אּו"ם ( He participated in the ceremony of raising the Israeli flag at
ָ .)the UNשם הּוא ִדבֵ ר וְ לַ נְאּום שֶּ לֹו ָק ְראּו נְ אּום הַ דֶּ גֶּל הַ שֵ נִי.
ְל ֵז ֶּכר הָ ֵארּועַ שָ מּו ֶּאת ְּתמּונַת הַ דֶּ גֶּל עַ ל הַ ְשטָ ר ֶּשל  20שֶּ ֶּקל עִ ם הַ ְּתמּונָה שֶּ ל מֹּשֶּ ה שָ ֵרת.

בַ יִשּוב ִה ְש ַּת ְמשּו בְ דֶּ גֶּל כָ חֹּל לָ בָ ןַ .קיָם וִ כּוחַ ִאם הַ דֶּ גֶּל נֹוצַ ר ( )was createdבְ נֵס צִ יֹונָה אֹו
בְ ִראשֹון ְלצִ יֹון .בְ ִראשֹון לְ צִ יֹון ָא ְמרּו שֶּ הַ דֶּ גֶּל נֹוצַ ר בַ מֹושָ בָ ה בִ ימֵ י הָ עֲלִ יָה הָ ִראשֹונָה וְ הַ ְּתנּועָ ה
הַ צִ יֹונִית (ִ )The Zionist Movementה ְש ַּת ְמשָ ה בַ דֶּ גֶּל שֶּ לָ הֶּ ם .לְ פִ י מָ ה שֶּ ְמסַ ּפְ ִרים ַאנְשֵ י
ִישית
ִראשֹון ְלצִ יֹון הָ ִאשָ ה פָ אנִ י מֵ ִאירֹובִ יץ' ִהצִ יגָה ֶּאת הַ דֶּ גֶּל הַ כָ חֹּל לָ בָ ן בַ חֲ גִ יגַת הַ שָ נָה הַ ְשל ִ
ְל ִראשֹון ְלצִ יֹון בְ .1885-
יכָאל הַ לְּפֵ ְרן.
לְפִ י ַאנְשֵ י נֵס צִ יֹונָה נֹולַ ד הַ דֶּ גֶּל ֶּאצְ לָם בִ ְשנַת  1891עַ ל יְ דֵ י ִמ ֵ
יִש ָר ֵאל וְ הָ יּו שֶּ ּפָחֲ דּו לְהַ צִ יג דֶּ גֶּל שֶּ ֵאינֹו
עֹות'מָ אנִ ית שָ לְטָ ה בְ ֶּא ֶּרץ ְ
ימּפֶּ ְריָה הָ ְ
בַ י ִָמים הָ הֵ ם הָ ִא ְ
עֹות'מָ אנִי ִמּפְ נֵי ְּתגּובֹות הַ ִשלְטֹון ( .)They feared the reaction of the Ottomans
ְ
לִהיֹות שֶּ כְ שֶּ דָ וִ ד וֹולְפְ סֹון ִהצִ יג ֶּאת הַ דֶּ גֶּל לַקֹונְגְ ֵרס
נִשמַ ר בְ סֹוד ,וְ יָכֹול ְמאֹוד ְ
ַכ ִנ ְר ֶּאה הַ דֶּ גֶּל ְ
הַ צִ יֹונִי בְ  1897-הּוא בֶּ אֱ מֶּ ת ל ֹּא יָדַ ע עַ ל הַ דֶּ גֶּל שֶּ ל ִראשֹון לְ צִ יֹון וְ ל ֹּא עַ ל הַ דֶּ גֶּל שֶּ ל נֵס צִ יֹונָה.

הַ ּמָ קֹום שֶּ בֹו הֻ צַ ג הַ דֶּ גֶּל בְ נֵס צִ ּיֹונָה
הּודים
יטים ל ֹּא נ ְָתנּו ַל ְי ִ
לָא ֶּרץ עִ ם אֳ ִניֹות אֲ בָ ל הַ בְ ִר ִ
הּודים לְ הַ גִ יעַ ָ
לִפְ נֵי קּום הַ ְמ ִדינָה נִסּו הַ יְ ִ
נִק ֵראת "הַ עְ ּפָלָ ה"ַ .אחַ ת הָ אֳ ִניֹות הַ יְ דּועֹות
יְהּודים בָ אּו ַא ְרצָ ה בִ ְתקּופָ ה זֹו שֶּ ְ
ִ
ל ְִה ָכנֵס .הַ ְרבֵ ה
"א ְקסֹודּוס".
יְתה הָ אֳ נִ יָה ֶּ
שֶּ ִהגִ יעּו ַא ְרצָ ה הָ ָ
יִש ָר ֵאל.
עַ ל הָ אֳ ִניָה הָ יָה דֶּ גֶּל ְ

דֶּ גֶּל ְמ ִדינַת יִ ְש ָר ֵאל

חֹוריו ְשנֵי ְד ָגלִים עִ ם
גּוריֹון ָק ָרא ֶּאת ְמגִ לַת ָהעַ צְ מָ אּות בְ ה' בְ ִאיָר תש"ח הָ יּו מֵ אֲ ָ
כְ שֶּ דָ וִ ד בֶּ ן ְ
מָ גֵן דָ וִ ד בָ ֶּא ְמצַ ע.
ּותנַּסּו ְל ַה ְצ ִביעַ עַ ל ַה ָטעּות בַ ֶּדגֶ לֶ .ר ֶמזִ :ת ְס ַתכְ לּו בַ ְתמּונָה
ִת ְס ַתכְ לּו עַ ל ַה ְתמּונָה ְ
ַהבָ אָ ה ֶשל ַה ֶּדגֶ ל.

ּפַסים בִ ְשנֵי צִ דֶּ יהָ  .הַ צֶּ בַ ע ְּתכֵלֶּת (  )blueבָ א
הַ דֶּ גֶּל ְמבֻסָ ס ( )is basedעַ ל הַ טַ לִ ית שֶּ יֵש לָ ּה ִ
הַ כָ נָף ּפְ ִתיל ְּתכֵ לֶּת – .בְ ִמ ְדבַ ר,
מֵ הַ צִ יצִ ית (וְ נ ְָתנּו עַ ל צִ יצִ ת
ט"ו ,ל"ח).

אֹוקטֹובֶּ ר.1948 ,
לִהיֹות הַ דֶּ גֶּל שֶּ ל ְמ ִדינַת יִ ְש ָר ֵאל בְ  28-בְ ְ
הַ דֶּ גֶּל שֶּ נִ בְ חַ ר ְ

בּול הַ דֶּ גֶּל –  31בְ ֶּמ ְרץ 1949
יְתה מֶּ ְמשָ לָ ה ( There was no elected government
יִש ָר ֵאל עֲדַ יִ ן ל ֹּא הָ ָ
שֶּ ָקמָ ה ְמ ִדינַת ְ
יְתה עַ ד הַ בְ ִחירֹות ( )electionsמֹועֶּ צֶּ ת
 .)when the state was created.בִ ְמקֹומָ ּה הָ ָ
הַ ְמ ִדינָה הַ זְ מַ נִ ית ( ) temporary councilשֶּ הֵ ִקימָ ה ֶּאת וַ עֲדַ ת הַ סֵ מֶּ ל וְ הַ דֶּ גֶּל ( committee
 .)for the Flag and the Emblemהַ ּוַ עֲדָ ה ִקבְ לָה הַ ְרבֵ ה הַ צָ עֹות לְ דֶּ גֶּל חָ דָ ש אֲ בָ ל רֹּב
הַ הַ צָ עֹות הָ יּו דֹומֹות לַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִ י הָ ִראשֹון.
ּפַסים כְ חֻ ִלים עַ ל ֶּר ַקע
הַ הַ צָ עָ ה שֶּ ל אֹוטֶּ ה וָ לִ יש ִה ְת ַקבְ לָה עַ ל יְ דֵ י הַ ּוַ עֲדָ הִ .היא כָלְלָה ְשנֵי ִ
( ) backgroundלָ בָ ן .בָ ֶּא ְמצַ ע הָ יּו ִשבְ עָ ה כֹוכָבִ ים בְ צֶּ בַ ע זָהָ ב לְזֵ כֶּ ר הָ ַרעְ יֹון שֶּ ל הֶּ ְרצְ ל .הֶּ ְח ִליפּו
לָשים ְּתמּונָה שֶּ ל ַא ְריֵה שֶּ יַזְ כִ יר ֶּאת
שֹואה .הָ יָה גַם ַרעְ יֹון ִ
ֶּאת הַ מָ גֵן דָ וִ ד לְ צָ הֹּב לִזְ כֹּר ֶּאת הַ ָ
הַ סֵ מֶּ ל ֶּשל הַ קֹונְ גְ ֵרס הַ צִ יֹונִי הָ ִראשֹון.
הָ יּו הַ צָ עֹות נֹוסָ פֹות ,אֲ בָ ל בַ סֹוף בָ חֲ רּו בַ דֶּ גֶּל הַ צִ יֹונִי שֶּ ל הַ קֹונְ גְ ֵרס בְ לִ י ִשנּויִ ים ( with no
כָתב
הּודים בָ עֹולָם .מֹּשֶּ ה שָ ֵרת אֲ פִ לּו ַ
ִ ,)changesמּפְ נֵי שֶּ הּוא הָ יָה כָל כָ ְך ּפֹוּפּולָ ִרי בֵ ין הַ יְ ִ
אֹוקטֹובֶּ ר ִ 1948ה ְת ַקבֵ ל הַ דֶּ גֶּל
הּודיֹות בָ עֹולָם עַ ד שֶּ בְ  28-בְ ְ
ל ְִשאֹּל ֶּאת דַ עְ ָּתן ֶּשל ְק ִהלֹות יְ ִ
בְ הַ צְ בָ עָ ה שֶּ ל הַ ּוַ עֲדָ ה.
לְאילַת ,ל ֹּא הָ יָה דֶּ גֶּל לְהָ ִרים כְ שֶּ ֵאילַת
ל ְִק ַראת סֹוף ִמלְחֶּ ֶּמת הָ עַ צְ מָ אּות ,כְ שֶּ צַ הַ "ל ִהגִ יעַ ֵ
בּורה שֶּ ל ִמלְחֶּ מֶּ ת
ּפּורי הַ גְ ָ
ִנכְ בְ שָ ה .הַ חַ יָלִ ים צָ בְ עּו דֶּ גֶּל עִ ם ְדיֹו ( .)inkהַ ִסּפּור נֶּהֱ פַ ְך לְ חֵ לֶּק ִמ ִס ֵ
הָ עַ צְ מָ אּות.

הֲ ָר ַמת ֶּדגֶ ל ַה ְּדיֹו ְבאֵ ילַ ת ְבסֹוף ִמ ְלחֶ ֶמת ָהעַ צְ ָמאּות 1948

גּוטמָ ן שֶּ הָ יָה סַ יָר ()tracker
ּפָחֹות יָדּועַ הּוא הַ ִסּפּור הַ ְמ ַרגֵש שֶּ ל חַ יָל בְ שֵ ם ְשמַ ְריָה ְ
בְ צַ הַ "ל בִ ימֵ י ִמלְחֶּ מֶּ ת הָ עַ צְ מָ אּות .הּוא וַ חֲ בֵ ָריו ִהגִ יעּו לְ יַם הַ מֶּ לַח בַ לַ יְלָ ה וְ ִטּפְ סּו
( ) crawledכָל הַ לַ יְ לָ ה עַ ד שֶּ ִהגִ יעּו לְעֵ ין ג ִֶּדי .בַ ב ֶֹּּקר ,לִפְ נֵי ִסיּום הַ ִמלְחָ מָ ה ,הֵ ם
יִש ָר ֵאל מֵ עַ ל עֵ ין ג ִֶּדי.
הֵ ִרימּו ֶּאת דֶּ גֶּל ְ
לְמידֵ י בָ ֵּתי סֵ פֶּ ר שֶּ ִמ ְש ַּת ְּתפִ ים בְ ִמצְ עַ ד
ּפּורי הַ דֶּ גֶּל מַ ְמ ִשיכִ ים גַם בְ יָמֵ ינּו .הַ ְרבֵ ה ִמ ַּת ִ
ִס ֵ
יִש ָר ֵאל עַ ל כִ ְתפֵ יהֶּ ם.
הַ חַ יִ ים בְ ּפֹולִ ין בָ ִאים עִ ם דֶּ גֶּל ְ
ּפֹורט שֶּ ל ֹּא יָכְ לּו לְהָ ִרים ֶּאת דֶּ גֶּל הַ ְמ ִדינָה בְ ַתחֲ רּויֹות
אֲ נ ְַחנּו גַם זֹוכְ ִרים ַאנְשֵ י ְס ְ
לָשיר ֶּאת הַ ִה ְמנֹון.
יִש ָר ֵאל אֹו ִ
שֶּ הָ יּו בִ ְמ ִדינֹות שֶּ ל ֹּא נ ְָתנּו לָהֶּ ם לְהָ ִרים ֶּאת דֶּ גֶּל ְ

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
ִמ ִליםְּ :ס ָּמ ַדר ִשיר
נּורית ִה ְּירש
לַ חַ ןִ :
https://www.youtube.com/watch?v=viRnJQDYqdE
נּורית ִה ְּירש
ִ https://www.youtube.com/watch?v=ToNXsj4mId8
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן הֵ ם ל ֹא ַרק צִ ְּבעֵ י הַ ֶּדגֶּל
כָּחֹ ל כְּ מֹו ָּש ַמיִם ,לָּ בָּ ן כְּ מֹו יֹונָּה
https://www.youtube.com/watch?v=ToNXsj4mId8
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן הֵ ם ִת ְּקוָּה וְּאַ הֲ בָּ ה
כָּחֹ ל כְּ מֹו עֵ י ַניִם ,לָּ בָּ ן כְּ מֹו ְּפנִ ינָּה
ו ְִּאם נִ ְּמצָּ א כָּחֹ ל-לָּ בָּ ן וְּל ֹא ַרק עַ ל הַ ֶּדגֶּל
כָּחֹ ל כְּ מֹו ִת ְּקוָּה ,לָּ בָּ ן כְּ מֹו אַ הֲ בָּ ה
ְּש ְּלוָּה.
אּולַ י נ ֵַדע י ִָּמים י ִָּפים ֶּשל ְּתכֵלֶּ ת ו ַ
לָּ בָּ ן כְּ מֹו אַ הֲ בָּ ה.
כחול ולבן
ָּשחֹ ר כְּ מֹו הַ לַ יְּלָּ הָּ ,כתֹם כְּ מֹו ַתפּוז
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן הֵ ם ל ֹא ַרק צִ ְּבעֵ י הַ ֶּדגֶּל
סָּ גֹ ל כְּ מֹוָּ ...שכ ְַּח ִתי ,כִ י אֵ ין לָּ זֶּה חָּ רּוז
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן הֵ ם ִת ְּקוָּה וְּאַ הֲ בָּ ה
כָּחֹ ל כְּ מֹו ִת ְּקוָּה ,לָּ בָּ ן כְּ מֹו אַ הֲ בָּ ה
ו ְִּאם נִ ְּמצָּ א כָּחֹ ל-לָּ בָּ ן וְּל ֹא ַרק עַ ל הַ ֶּדגֶּל
לָּ בָּ ן כְּ מֹו אַ הֲ בָּ ה.
אּולַ י נ ֵַדע י ִָּמים י ִָּפים ֶּשל ְּתכֵלֶּ ת ְּו ַש ְּלוָּה.
כֹולית וְּחּום כְּ מֹו אֲ ָּד ָּמה
צָּ הֹ ב כְּ מֹו אֶּ ְּש ִ
שֹושנָּה
ַ
ָּירֹק כְּ מֹו הֶּ עָּ ִלים ,אָּ דֹם כְּ מֹו
כָּחֹ ל כְּ מֹו ִת ְּקוָּה ,לָּ בָּ ן כְּ מֹו אַ הֲ בָּ ה,
לָּ בָּ ן כְּ מֹו אַ הֲ בָּ ה.

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן הֵ ם ל ֹא ַרק צִ ְּבעֵ י הַ ֶּדגֶּל
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן הֵ ם ִת ְּקוָּה וְּאַ הֲ בָּ ה
ו ְִּאם נִ ְּמצָּ א כָּחֹ ל-לָּ בָּ ן וְּל ֹא ַרק עַ ל הַ ֶּדגֶּל
ְּש ְּלוָּה.
אּולַ י נ ֵַדע י ִָּמים י ִָּפים ֶּשל ְּתכֵלֶּ ת ו ַ

ִמ ִלים וְלַ ַחןִ :י ְש ָראֵ ל ָר ֵשל
כָחֹ ל וְלָ בָ ן :עֲ ָמ ִמי
https://www.youtube.com/watch?v=M_MpzEgWL5Y
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
זֶּה צֶּ בַ ע ֶּש ִלי.
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
צִ ְּבעֵ י אַ ְּד ָּמ ִתי.

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן,
כְּ מֹו ִשיר ,כְּ מֹו חֲ לֹום.
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
ִת ְּקוָּה ְּל ָּשלֹום.

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
ְּשלֶּ ג.
ָּש ַמיִם ו ֶּ
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
זֶּה הַ ְּפלֵ א וָּפֶּ לֶּ א

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
זֶּה צֶּ בַ ע ֶּש ִלי
כָּל י ַָּמי ְּלעֹולָּ ם.

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן...

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן...

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
חֶּ ְּרמֹון וְּכִ נ ֶֶּּרת
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
ִל ִבי ְּמז ֵַמר אֶּ ת

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
אֵ ין צֶּ בַ ע אַ חֵ ר.
כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
אֲ נִ י ַרק חֹוזֵר.

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן...

כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן...

ַה ֶּדגֶ ל ֶש ִלי
עֶ ְדנָה לֵ ב
יֹורם ְּטהַ ְּרלֵ ב
ִמ ִליםָּ :
לַ חַ ןִ :אילָּ נָּה אֲ ִביטָּ ל
https://www.youtube.com/watch?v=Bwy9FiV2kFo
 .אֲ נִ י ְּוגַם הַ סָּ ְּב ָּתא
אֲ נִ י ְּוגַם הַ סָּ ְּב ָּתא
ְּתא
י ַָּש ְּבנּו פֹ ה ְּבצַ ו ָּ
ְּתא
י ַָּש ְּבנּו פֹ ה ְּבצַ ו ָּ
עַ ל הַ סַ ְּפסָּ ל ֶּשבַ גִ נָּה
עַ ל הַ סַ ְּפסָּ ל ֶּשבַ גִ נָּה
וְּסָּ ְּב ָּתא שּוב חֹוז ֶֶּּרת וְּשּוב ִהיא ְּמסַ פֶּ ֶּרת
וְּסָּ ְּב ָּתא שּוב חֹוז ֶֶּּרת
ָּמה ֶּשהָּ יָּה ִל ְּפנֵי הַ ְּמ ִדינָּה.
וְּשּוב ִהיא ְּמסַ פֶּ ֶּרת
ָּמה ֶּשהָּ יָּה ִל ְּפנֵי הַ ְּמ ִדינָּה:
ּומ ְּתפַ ֵתחַ
פֹורחַ ג ֵָּדל ִ
הַ ּיֹום הַ כֹל ֵ
רֹואָּ ה וְּל ֹא ַמאֲ ִמינָּה
ִּׁשּובים בָּ נְּ ָּתה ִהיא
אֵ יְך י ִ
ו ְִּהיא ָּת ִמיד חֹוז ֶֶּּרת
ִמגְּ ָּדל ,ג ֵָּדר ֶּשל ַתיִל,
ְּאֹומ ֶּרת
צֹוחֶּ ֶּקת ו ֶּ
ּובַ לֵ ילֹות ָּש ְּמ ָּרה ִמ ְּפנֵי אֹויֵב
אָּ סּור ִל ְּשכֹחַ אֶּ ת הַ ַמנְּ גִ ינָּה:
יתה
ְּב ַד ְּפנָּה וַחֲ נִ ָּ
ֵמהַ ִמגְּ ָּדל ִה ִביטָּ ה
הַ ֶּדגֶּל ֶּש ִלי הּוא כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן...
ְּש ָּרה ִעם כֻּלָּ ם ִמכָּל הַ לֵ ב:
ו ָּ
הַ ֶּדגֶּל ֶּש ִלי הּוא כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
אֶּ ְּתמֹול ,הַ ּיֹום ְּוגַם ָּמחָּ ר
הַ ֶּדגֶּל ֶּש ִלי הּוא כָּחֹ ל וְּלָּ בָּ ן
כְּ מֹו הַ ּיָּם וְּהַ ִמ ְּדבָּ ר
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The Nazi soldiers in their black uniforms could not believe their eyes.
On the roof of a building in the Warsaw Ghetto's Muranowski Square,
two Jewish youths suddenly appeared. With bullets whizzing around
them and beset by relentless rapid-fire shooting and strong winds, they
hoisted the blue and white Zionist flag with a Star of David in the
middle.
"Look, look, it's the Jewish flag, Muranowski Square is in the hands of
the Jews!" an eyewitness shouted. But no one pulled out a camera to
capture the moment. There is no photograph for the history books, to

be presented alongside the photo of the Soviet flag atop the destroyed
Reichstag building or the American flag on the Japanese island of Iwo
Jima.
Nor has the event received the attention it warrants in standard
narratives of the Warsaw Ghetto Uprising. It did appear in an excellent
2001 American television movie entitled "Uprising."
Only in recent years has the magnitude of that unique moment been
understood, thanks to Moshe Arens and his book "Flags over the
Warsaw Ghetto" as well as others, mainly members of the revisionist
Zionist movement, who have for years been trying to remedy a
historical injustice. In their view, the role of fighters from the Jewish
Military Union (ZZW) has been underplayed relative to the heroism of
fighters from the left-wing Jewish Combat Organization (ZOB). The ZZW
fighters were right-wing followers of Ze'ev Jabotinsky.
The debate over correcting the historical narrative of the Warsaw Ghetto
Uprising is important, but even more important is the message
conveyed to us by those who revolted, no matter which organization
they belonged to.
"The dream of my life has risen to become fact, wrote ZOB Commander
Mordechai Anielewicz to his deputy Yitzhak (Antek) Zuckerman. "I have
been a witness to the magnificent, heroic fighting of Jewish men in
battle." This turned out to be the last letter of his life. He died in a
bunker at 18 Mila Street, the headquarters of the ZOB, where it is
assumed he took his own life by ingesting cyanide.

I don't think I would be wrong if I said his greatest revenge will be in
tomorrow's march by the Israeli chief of staff and Jewish army through
the death camps; in the flight of Israel Air Force planes through the
skies of Auschwitz a decade ago; and in the establishment of the State
of Israel and its continued existence, weapons at the ready, and our
determination to never let it happen again.

